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Kamuta;bugün toplanıyor 

Kamutay top lantr halinde 

Encün. enlerde 25 kadar 
kanun projesi vardır 
15 

şubatta kış tatiline gıren Kamutay, verdiği karar muc~bince bu-

gün toplanacaktır. . . . . . R mede gümrük tarıfe kanununa ek kanunun bırıncı maddesı-
. d ~~nştaı·ren p'roJ· e ile, buğdayı koruma karşılığı hakkındaki kanunun 

nı ebı IA 'h 1 ... 
13 

üncü maddesine ek ~an;-ın a~ı as~ ve ~uame e verg.~s1:':1n bazı mad-
delerini değiştiren proJenın gen ve rılmesı hakkında hükumet tezkere-

leri vardrr. 

Başbetke 

Kültürce 
Tanı ma 

Falih Rıfkı ATAY 
La T urquie Kemaliste'i neşre

den arkada.,lar bir müddet sonra, 
İsviçreden bir ~ektup alıyorlardı. 
Mn1ct:•bu yazan, kültür işlerinde 
yüksek vazifesi olan bir zattı. Di
yordu ki: "La Turquie Kemaliste'
d e gösterdiğiniz Türkiye bizim 
bildiğimize hiç benzemiyordu. 
Mecmualarınızı takib ederken a
caba pek iyi idare olunan bir pro· 
pa~anda karşısında mıyız! diye 
düşündüğümüz de oldu. .Nıhayet 
memleketinizden gelen bır dostu
mtız mecmuanızdan öğrendikleri
mizi teyid etti. Sizden bize müm
kün olduğu kad~r ı.ıes~~al~r yo!la
manızı rica ederız. Çün.ku ls~ıçre 
mekteblerindeki bütün ders kıt~."-
1 d Türkiye parçalarını degış· 
arın a . ,,, 

tirmek lci%ım gelıyor. 
Cihan halkına yeni ~.e~.folunan 

bir toprağı ve halkını but,:tın .hu~~-
. l . . 1 .. " tmek dahı bır tur· 
sıyet erı ı e ogre . ' lekeli 
lü tanınmış olan hır mem . 
baska türlü tanımaktan şüpheİız 
daha kolaydı. Mecnıualarıro~z a, 

h .. l 'mı·zıe gazeteleı unızle, 
roşur erı , ksı-

tercüme kitablarımızla, dur~.a e 
zın, ve uzun seneler' her. ~o.şey 
sokulmak, her kulağa sesımız.ı ~u: 
yurmak her göze hakikatlerımızı 

' · d · Hemen göstermek zaruretın eyız. h ._ hem b''t·· kamuslar, hemen -en u un . bl e 
nıen bütün coğrafya. k~t~ a~ı d:
tarihler bizi ya:nlış bıldırıyor · l 
§Ününüz ki bu malUmat, o~man 1 

İnıparatorluğuna karşı da_!ıı yarı· 
Yarıya iftirad1r. . . 

Son günlerde gazetelerı_ınıze 
akseden bazı kötücül neşrı~~t~ 
h Ç ·nkü· b'z gunu 

ayret ediyoruz. iı 1
• 

gününe kendimiz için değışmek-
leyiz: fakat Türkiye milyonların 
beyinlerinde ondokuzuncu asır 
nıanzarası ile kaskatı duruyor. 

Şunu da itiraf etmeliyiz ki !af?
tı ğıınız tanıtma savaşında hıçbır 
lllukavemete rastlamıyoruz. Basın 
Genel Direktörlüğünün müstesna 
ltlecnıuasr hergün yeni talebler 

Hudud sahiller, pos~a telgraf 
tahlisiye umum müdürlüğünW: 
933 senesine aid son hesab kanun 
projeleri ile jandarma kanununun 
bir maddesinin tefsiri hakkındaki 
hükümet teıkeresi bugün· görüşü~ 
lecektir. 

Büdce encümeninde 
Büdce Encümeni yarından sonra 

toplantılarma başlryarak yeni blıdce Ü· 

zerindeki tetkiklerine başhyacaktrr, 
Bu sene, büdcemizin birçok vasıflarmın 
elde olan büdceye göre bir fazlalık gös
termesi: bu tetkikler için daha uzun 
bir zaman istediğinden encümenin gün
aşırı toplanması ihtimali vardır. Hükü
met mülhak büdceleri de Kamutaya 
vermiştir. Bu büdcelerde de göze çar
par bir fazlahk vardır. 

Encümenlerde, geçen toplantı devre
sinden kalan ve tetkik edilmekte olan 
25 kadar kanun projesiyle on kadar tef
sir talebi vardır. 

Loridrada 

Türk atleti 
irtifaının 

yeni rekoru 
Londra, 21 (A.A.) -. Vayt Sitide ya· 

pılan üniversite atletizm müsabakası 
neticesinde Kembriç, Oksforda 2-9 ga-

lip gelmiştir. 
Kembriçten Goofrey Brovn müsaba

kayı 4g saniye 4/ 10 da kazanınak sure: 
tiyle üniversitenin 440 yardalık ~enı 
rekorunu kurmuştur. Bundan ~velkı 11

9 
saniyelik rekor uda gene Brov y-.pmış-

tı. 
Kembriçten Ali İrfan 34, 49/ 3 ka-

k Suretiyle yeni bir üniversite 
dem atma 
gülle rekoru tesis etmiştir. Bundan ev-

1 kendisi tarafından tesis edilen 
ve gene .. 
rekor 45/ 9 buçuk kadem ıdı. 

Ajansın notu: 

6 esinde de aynı suretle mu-
193 sen 

1 k Y
rnetli türk atleti:ıin te-

vaffak o an ı 
. ~. . üniversite rek'Jrunun 

sis ettıgı yenı 
. b' le uzunluğu 15 ınetre, 3 

metre hesa. ıy 
. d' Bundan evelki rekoru 14 

santımctre ır. . ·a· Anadolu ajansı bır kere 
metre 72 1 ı. b 'k der 

d
. . . hararetle te rı c . 

daha ken ısını 

:ıe::ıe: MAK 1 J'l:l,jj r AL..AK u.:::ıı 

2 incide 

Köy kanunu madde
lerinde bazı mühim 
değişiklikler yapıldı 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Avusturya 
Almanya 
Gerginliği 
Almanyada Avusturyaya 
karşı çok şiddetli ve ağır 

neşriyat yapılıyor 

Möhye köyünde 
TojP>ır©llk 

lb>©lyır©lmo ~olk 
ın~ş0~D D çgı<®~'ltü 

Dün türlü kaynaklardan gelen tel
graflara göre Avusturya ile Almanya· 
nın arasında büyük bir gerginlik başla
mıştır. Alman gazeteleri, Avusfurya a
leyhinde çok şiddetli yazılar yazmakta
dırlar. Böyle yazılar ancak Avusturya 
ile Almanyanın arası çok açık ol<luğu 
zamanlarda g·· ·· ı ·· t•• oru muş ur. 

Avusturya Başbakanı B. Şuşnig, A
vusturya Genel Emniyet Bakam Nösta
der - Stürner'i azlettirmiştir. Başba
kan bu işi kendi idare edecektir. Avus
turya Emniyet bakanının azline sebeb, 
bu zatın nazi1er aleyhindeki kanun:arın 
kaldırılmasını istemesidir. 

Bu haber Bedin politik mahfillerin· 

de gayet fena karşılanmıştır. Berıinde 
Avusturya 'Genel Emniyet Bakanının 

değiştirilmesi Avusturyada nasyor.al • 
sosyalizme indirilmiş bir darbe şeklin
de tefsir olunmaktadrr. 

(Avusturya vaziyetine dair gelen tel
graflar üçüncü sayfamızdadır.) 

Milli küme için 

Istanbulda Ankarada ve 
Izmirde maçlar başladı 

Dün Ankarada yapılan maçl.ırcan bı'r enstantane 
[Milli kiime maçlarına ~id tafsilat 6 mcı sayfamı.zdadır.] 

ispanyada hükümetçi 
kuvvetler ilerliyorlar 

• 

~ 

Möhye köyünde bayrama gelen köylüler 
ve bayramdan bir görüniı~ 

Ankara Halkevince verilen karar ü

zerine bu yıl toprak bayramı Möhye 
köyünde yapılmıştır. Halkevi üyelerin
den kalabalrk bir grup Yüksek Ziraat 
Enstitüsü talebesi ve arzu eden ankara
lılar saat birden itibaren otomobil ve 
kaptıkaçtılarla Möhye köyüne taşınına
ğa başlamışlardır. Civar köylerden ge· 

(Sonu 5. incı sayfada) 

Fıkra 

ölçüler 
- Ağaçlr ve asfalt, iki tarafında 

birkaç yeni binalı şöyle birkaç yüz 
metrelik caddemiz olsa, diyorduk. 

Şimdi onun her mevsimde birkaç ta· 
nesini yapıyıoruz, 

- Şöyle beş on bin ağaçlı bir koru· 
muz •.. 

Çiftlik ormant, tepeleri, bayırlaı:r 

ve sırtları kaplayarıak, şehir kapllarına 
yanaştr. 

- Bir iki muntazam mektebimiz 
olsa .... 

Yani on sene eve/ki isteklerimize 
bakılrrsa, bugünkü şehrin onda biri bi· 
ze kiifi gelecekti. Her yeni başarı. ü
mid ve şevkimizi artırdığı için, dilekle
rimizi de biraz şımartıyor. 

Fakat başka türlü olmak ihtimali 
var mıdır? Pek yakında Zagrep'ın niı
fusunu bulacağız: yalnız umranca, bü• 
yüklükçe, hayatça Zagcep'e erişmek i
çin sarfettiğimiz emeğin bir iki misli
ne daha ihtiyaç var! Nihayet o da bir 
Banovjn, yani müfettişlik merkezidir. 

Yalmz Ankara tam teşekküllü bir 
garb şehri olarak değil, her köy, bin· 
/erce köy. tam teşekküllü garb köyleri 
olarak inşa olununcaya kadar, boş dağ
}Jrrnırzı ağaç bürüyünceye, tarlalarımız 
teknik mucizesi ile yoğruluncaya 
kadar, lıer sene bir yıl öncesinden daha 
fazlasını istiyeceğiz. 

- lııkılfib ne zaman bitecek? diye 
soran/Jr, reaksiyonerdi. • 

Türkiyenin herhangi bir işi için: 
- Bu da fazlası ... 
Diyı:nlere kulak asmaytnız: 
- Bu kadar yeter! diyenler, onu as

yalı bırakacak olanlardır . • Fatay 

Düzeltıne 
Dütı bu sütunlarda çıkan fıkrada 

şöyle bir cümle vardı. "'Fakat h . . ~ . . . · oşumu-
~a .gıtmrdıgı ıçın, tabiatin belki garib 
ıntızamlarırıa dikkat etmiyoru . • z. mese· 
1~ geçen sene Rusyada bütün cumarte
sı günleri öğleden sonra yağmur yağdı, 
Rusyanın bahçe kiracıları dahi ... 

Lütfen bu cünılelcıcle b e 1 ki kt'· 

h k
.. ·ı linıesini b 3 z ı ve R u s y a • keF-

lspanyada ii umet<:ı ere karşı çarpışan faslı askerler (Yazısı 6. rncı SaJrfacl:ı) • mesini B u r sa ile değiştiriniz! 



2========================================= ULUS ==================·== 22-3- 1937 

Politika bahisleri: 1 Atatürk'ün bir büstü 

Ba klı 
hasta esine 
kon ldu 

1 Öy kanununun 
hü ··mıeri değ·şı·r· • 

a 
a 

kan 
ş 

a 
lskandinavya gazetelerinin bir muhabirine beya.na~ta bulunan D~.ş 

Bakanımız Dr. Aras, politikamızın esas hatlarını çızdıkten sonra, so-
zü "Balkan Birliği,, ne getirerek diyor ki=. . . 

_ Balkanlar için istediğimiz, buradakı mılletlerın lskandinav 
milletleri kadar barışçı ve medeniyetci olmalarıdır. 

Eskiden, dünyanın her h~~gi b :r noktasında politik asayişsizlik 
kronik bir hal aldı mı, orası ıçın, 

- Balkanlaştı ! 
Denirdi. A 

1 1918 den beri Orta Avrupa'nın Balkanla~masından bahsetmek ac et 
oldu İnsanlık medeniyet ve barış dostu Kemalit Türkiye'nin Dıı Ba
kanı. Balkanl~rın lskandinavyalaşc:cağından bahsetmekle, büyük Şefi
nin dünyayı ve hayatı telakki tarzlarını ~uayye? ~ir vesile ile ifade 
etmiş oluyor. Atatürk'ün iki gün öncekı sözler~nı oku?'an!a~, onU'n 
dünyayı ve hayatı telakki tarzının ne kadar geüaJ ve derın hır ınsanlık 
sevgisine dayandığrru görmüşler<l r. . .. . 

Atatürk, bu görüşünü, davasının her merhalesınde gostermışw ve 
türk nasyonalizmini "chauvin", dar ve sevimsiz bir duygu kaynagı ol

mak tehlikesinden korumuştur. 
Dr. Aras, bunu bildiği içrndir ki, Balkan Birliği'nin tarihi ve mo-

ral karakterini verirken, 
- Balkanları lskandinavyalaştırmak istiyoruz, 

Demiştir. · 1 · fk' 
İskandinavya, politik ihtiraslardan kendi~eri~i. temız .emış, ı .. ır 

işlerinde toleransın değerini anlamış ve kendıl~rı.nı ~~denı~ete v; ~l
türe vermiş milletlerin vatanıdır. Balkanl~r ıç~n böyle bır halı ~ste

mek, çok güzel bir arzudur. Biz türkler, bu ıdealm .~erçekleşm~sınde 
kendi payımıza düşeni yapmağa hazırız: Bal~anlı dıger ?ost .mılletle· 
rinde aynı ıeyi yapacaklarmdan l:erkesın emın olmasını ısterız. - B. B. 

Istanbulda 
festival için 
hazırlıklar 

İstanbul, (Telefonla) - İstanbul fes

tival komitesi belediye reis muavini 
Ekrem Sevencan'ın Başkanlığı altında 
haftalık toplantısını yapmıştır. Bu top
lant ı da festival esnasında yapılacak 

sergiler etrafında görüşülmüş, güzel 
sanaltara, ince elişlerine ve mizaha aid 

yeniden bazı sergiler kurulması karar
laştırılmıştır. 

Festival komitesi, gelecek hafta spor 
programını bütün teferruatiyle hazır

lıyacak, bu hususta a lakadar federas
yonlara mallımat v~r cektir. Yapıhcak 
spor eğlenceleri arasında Boğaziçini 

yüzerek geçmek müsabakası ~a mühim 
yeri tutacaktır. Bunun için enlernasyo
nal deniz fedeMısyonlarma müracaat e-

dılecek ve kazanan ekip: belediye tara
fından çok değerli bir hediye verile
cektir. 

Festivalin ilk günlerinde bütün şe· 

hir tenvir edileceği gibi, !stanbul'un 

muhtelif semtlerinde de eğlenceler ter

tib olunacak, bu suretle bütün İstanbul 

halkının festivale geniş bir surette işti

raki temin edilecetkir. 

Propaganda için bastırılacak el prog

ramlarınm kapak resımleri için sanat

karlarımız arasında bir müsabaka açıla

caktır. Müsabaka şartlarr, önüm!.i.,.Jeki 
hafta zarfmda tesbit edilecektir. 

Festival heyeti ayrlca bir fotograf 

müsabakası da yapacaktır. İstanbul'un 

tarihi abideleri ve tabii manzaralan ba

kımından çok güzel iki fotoğrafı alma

ğa muvaffak olan amatörlere çok güzel 

birer IM:diye verilecek ve müsabakaya 

iştirak edenlerin resimleri ayrıca teşhir 
olunacaktlr. 

1
1

_-__ H_A_V_A _ _J 
Havalar ısınıyor 

Dün şehrimizde hava kısmen açık, 

kısmen bulutlu geçmiştir. Dün günün 

en düşük ısısı sıfırın üstünde 6~ en 

yüksek ısısı da 24 olarak kaydedilmiş

tir. Meteoroloji işleri umum müdürlü. 

ğünden verilen malUmata göre dün 

yurdun hemen her tarafı kısmen bu

lutlu geçmiş yalnız Van ve Karsa kar 

şeklinde yağış olmuştur. Dün yurdun 

en düşük ısısı sıfırın altında olmak Ü• 

:zere Vanda ı, Karsta 2, Erzurumda 4 

derecedir. En yüksek ısı sıfırın üstün

de olmak üzere Nazillide 26, Manisa

da 27, Bursa ve İzmirde 28 derecedir. 

Eski teraziler 
İstanbul, (Telefonla) - Kullanış ve 

doğruluğu şüpheli eski zincirli terazi· 
lerin kullamlmaması düşünülmektedir. 

Tetkikler bitirildiği zaman alınacak ka
rara göre bu teraziler kaldırılacak, da
ha kullanış~ hassas ve tek bir tip te
razi yaptırılacaktır. 

Çocuk Haf tası 

23 Nisanda başlıyor 

Bitip tükenmiyen tayyare 

Her gün ispanya faciasına dair 
gelen telgrafları okuduğwnuz zaman 
muhakkak §U şekilde bir takım ha
vadislere rastgeliyoruz: 

Salam.anha, ( A.A.) - Franko ka
rargcihının bildirdiğine göre bugün 
hüküm.etçilerin, 14 tay;yarai Jüfii
rülmü1tür. 

MidriJ, (AA.) - Valeruiyadan 
gelen haberlere göre bugün ôsilerin 
12 tayyaren düfiirülmüıtür. 

Ve ertesi günü aynı telgraflar, u
fak tefek bazı rakam tashihleriyle 

tekrar ediliyor. 
ispanya barin baılıyalı kaç ay ol· 

du. Meğer ispanyanın ne bitip tüken
mez tayyaresi varımı 1 

Kadın kÖ§eai 

Avrupa gazetelerinde okuduğu

muza göre parisli bir terzi kadın el
biseleri için yeni bir düğme keşfet

miştir. Bu yeni düğmeler için ilik aç
mağa lüzwn yoktur. E$ki tertib düğ
me ve ilik yerine elbiseye göre şekil 
verilmit miknabsh iki parça dikil
mekle ve bunlar yaklaşbnhnca biri
birlerini çekerek kapanmakta, çekin
ce de açılmaktadır. 

Bu miknatıslı düemeler, tuvalet 
meraklılarının merak ve ali.kasını da 
çekmeye bqlamıtbr. 

Ôlür mimin, öldürrii müsün? 

Dilimize girmif bir takım tabirler 
vardır ki çoğunun nereden geldiği bi· 
linmez. Meseli. ''Ölür müsün. öldü· 
rür müsün?" tabiri bunlardan biri• 
dir. Bu tabirlerden çoğu gibi, bu da 
bir hikayeden çıkmıştır ve hiki.yeai 
ıudur: 

l&tibdad zamanında valilerden bi· 
riai. rüşvet almadan hıiç bir it gör. 
mezmiş. Fakat rüşvet alışında bir hu· 
susiyet gözetirmit. Ona bir işiniz düt· 
tümü, oturduğun tehrin ve yahut ma .. 
hallenin nesi me§huraa ondan hedi
ye etmek mecburiyetinde kalırmışsı• 
nız. 

İstanbul, 21 (Telefonla) -
Balıklı rum hastahanesi bahçesine 

bugün törenle Atatürk büstü dikildi. 
Törende Vali Bay Muhiddin Üstündağ, 
sehir meclisi azaları ve vilayet ileri ge
İenleri bulundular. Toplantı Eskişehir 
saylavı B. İstamatm bir söylevi ile a
çıldı. Bunu takiben avukat Bay Zaza. 
raki bir nutuk söyledi. Sonra vali ma
kası alıp büstün örtüsünün kırmızı 

kordeHismı kesti, mızıka istiklal ve 
cumhuriyet marşlarını çalarken alkış

lar arasmda örtü açıldı. Civar cemaatin 
merkezlerinden gelen yüze yak n çe
lenk büstün etrafına konuldu ve törene 

nihayet verildi. 

Toprak bayramı 
istanbulda da kutlandı 

İstanbul (Telefonla) - Toprak 
bayramı bugün Halkalıda tesid edildi. 
Civar köylüler tören saatmdan çok ev
vel ziraat mektebini doldurdular. Töre
ne saat 12.30 da başlandı. Bando İstiklal 
marşını çaldı. Bunu gençlerin söylediği 
"çiftçi" marşı takib etti. Sonra ziraat o
dası müdürü B. Rüştü bir nutuk vere. 
rek şunları söyledi: 

"- Cumhuriyet rejimi her sahada 
olduğu gibi ziraat sahasında da verim
lerini göstermekte gecikmedi. Bugün 
menıleketin bütün buğday ve hububat 
ihtiyacı memleket içinden tedarik edil
mekte ve ihracat da yapılmaktadır. 

Topraktan en çok faydalanma için tek
nik cihazlar kullanalım. Odamız yar
dınılanna devam edecek, bu sene de ye
ni aletler dağıtacaktır.'' 

B. Rüştüden sonra eski mekteb mü
dürü B. Hakkı da bir hitabede bulun
du. 600 kişilik bir yemek verildi. Mek
teb gezilerek bayrama nihayet verildi. 

Bir gün, kefenlik bezleriyle meş
hur bir kasabadan bir adamm iti 
düşmüı ve valinin huyunu öğrenen 

adamcağız, bu bezlerden iki top sırt· 
ladığı gibi vilayet konağına gitmiı. 

Kahya, müracaat sahibini bir oda
ya alıp ne getirdiğini öğrendikten 

sonra, valinin yanma girmit: 

- P ap.m, demi.ı, bir adam geleli; 
hediye olarak da iki top kefenlik bez 
getirdi. Artık ölür müsün? Öldürür 
müaün? 

Bir türbe! 

Balkan harbmda Seli.nik tehrini, 
o zamanki düpnan ordusuna tealim 

eden Tahün PA§Amll oğullan Atina
da imi!ler; babalarına türbe yapmak 

için türbe yapacak toprak istemek 

için ... 

Tarih sayfalarında aldığı kapka
ra şöhret bu eski paşaya yetişmez 

miydi? Ayrıca türbe yapmağa lü-

zum var mıydı? 

Ağzı açık ku~ul!!_r 

Aradan seneler geçti.. bi'J' gün 
- galiba Beşiktaşta • eski elçilerimiz· 
den biri bir arsada ağzı açık bırakıl· 

mış bir kuyuya düşerek ölmüş ve bu 

hadise, İstanbul gazetelerinde bu 

türlii kör kuyuların kapatılmaamı is
tiyen ıiddetli yazılar yazılmaama se
beb olmuıtu. 

Aradan seneler geçtikten sonra, 
bir lstanbul gazeteainde fU haberi O• 

kuyoruz: 

"Halıcıoğlu'nda Fıatıklıçepne 80• 

kağmda oturan Halil admda bir ço
cuk, o civarda bir anada oynarken 
ağzı açık bir kuyuya dÜ§IDÜ§tür. Ka· 
zayı görenler polise haber vermitler, 
küçük Halil boğulmak üzere iken ku· 
yudan çıkanlmııtır.'' 

Galiba, aradan yıllar geçecek; biz 
gene buna benzer haberler okuyaca
ğız. Şurada burada bi.li böyle ağzı 

açık kuyular bırakılmamıa bizim de 
hayretten ağzımız açık kalıyor. 

r 
. 

Köy birlikleri kurulacak, köye kalkınmayı sağlı-
yacak değerli elemanlar gönderilecektir. 

N uf us ve geliri az belediyeler kaldrrrlacaktır. 

Köy kalkınmasının en kısa bir zamanda ve en iyi şartlar altında 
gerçekleşmesi yolunda lç Bakanlığının büyük ve verimli çalışması de· 
vam etmektedir. 
Bakanlık, yaptığı uzun tetkikler so

nunda köy kalkınmasını tamamiyle ba
şarabilmek için, her şeyden önce dağı
n;k köylerin müşterek merkezler etra
fında toplanarak toplu bir idare altına 
alınmasını, köylerin teşkilatlandırılma
smı, köy işlerinin planlaştırılmasını 

ve kontrola tabi tutulmasını, köy gelir
lerinin artırılmasını, gelir ve masrafla· 
rm bir düzen altına alınmasını zaruri 
görmüş ve bu maksadla köy kanununun 
esaslı bir ıııekilde değiştirilmesine ka
rar vererek bir kanun projesi hazırla-

mıştır. 

Köylümüzün nüluı vaziyeti 
Toplanılan malfu:nata göre yurdu

muzda muhtarlıkla idare edilen 38500 
köyümüz bulunmaktadır. Bu köyler
den 11,175 nin nüfusları 150 den aşağı, 
27325 köyün nüfusları ise 150 den fazla 
bulunmaktadır. Bu 27325 köyden 11796 
köyümüzün nüfusu 150-300 arasında, 

8635 köylümüzün nüfusu 300-500 ara· 
sında bulunmaktadır. İlk seriye gi
ren köylerin, kanunların gösterdiği köy 
işlerini değil, hatta muhtar ve korucu 
gibi köy adamlarının yıllıklarını bile 
karşılayamıyacak; ikinci seriye giıren 
köylerin de esaslı faaliyet ve eser gös
terebilecek kabiliyet ve kudretten mah
rum bulundukları zamanın ortaya koy
duğu bir hakikattir. 

İşte bütün bu aaydıklarımız köy kal
kınmamızın planlı, sistemli ve birçok 
köylerin beraberce çalışması ile imkan 
içine gireceği neticesini vermiş ve pro
je )>unun için hazırlanmıştır. Projenin 
taşıdığı esaslara göre: 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Atilla büyük Hün impara
torluğunu ne zaman kurmuıtur 1 

2 - Türkiyede ne kadar ko· 
yun vardır? 

3 - Büyük Selçuk devleti ne 
zaman kurulmuıtur 

4 - Avrupadan Amerika;ya 
ük kablo döpmek likri hangi fa· 

rihte ortaya atıldı? 
5 - Galvani kurbağa Üarİn· 

de ilk elektrik tecrübe.mi ne za
man yapmlflı? 

Dünkü mailerin cevabları: 

S - Türkiyenin en yaşlı adamı 
nerede ve kaç yaşındadır? 

C - Muşta, 139 yaşında. 
S - 1934 senesinde Türkıiyede 

kadın ve erkek olarak işçi savun ne 
kadardı? 

c - 66.274. 
S - Dokuma tezgahı ilk defa 

ne zaman keşfedildi? 
C 1600 senesinde. Yalnız iş-

çilerin şik§yeti yüzünden Alman
yada imparatorluk bu tezgahların 
kulJanrlmasmr 1681, 1685 ve 1719 
senelerinde yasak etmişti. 

S - Frankfurtta yahuctilerin 
kahve ve gazinolara girmesi yasa
ğı kaç senesinde kaldırılmıştır? 

C - 1807 senesinde. 
S - İlk hafta tatili ne zaman 

yapıldı? 

C - 5 ikincikanun 924 d~. 

Kalpazanlık: 

Konu,uyorlardı: 

- Hatay dolayı&iyle dolab çevi-

renler, şimdi de gümüş paralarımızın 

kalplarını yapıp piyasaya sürüyor· 
lannış ... 

- Şaşılacak tarafı yok; alıtkan· 

lık. Eskidenberi yaptıkları kalpazan

lıktan başka bir §ey mi idi? 

Belediye olabilmesi için: 
Şehir, kasaba ve köy kanununun t as• 

nifini yapan köy kanununun birinci 
maddesi belediyeleri 536 ya çıkarmıf 
bulunmaktadır. Belediye teşkilat ve va• 
zifeleri çok fazla külfet ve masraflı ol• 
duğundan yeni değişiklikle, belediyQ 
teşkilatının mecburi olduğu yerler nü• 
fusunun 2000 den ve gelirinin 10000 li· 
radan fazla olması esası kabul eJi ımiş .. 
tir. Bu suı'etle mevc:ud belediye adedi 
azalmış olacak ve buralarda köy kanu .. 
nunun tatbiki ile işlerin daha iyi g~ 
rülmesi temin edilecektir. 

Orta malı topraklar: 
Köy sınırları içinde hazineye ve hu• 

susi idarelere aid her nevi erazi, bağ, 
bahçe ile köyün orta malı olu. toprak• 
!ardan çift başına enaz bir dekar veya 
yarrm ar hesabiyle ayrılacak bir kısıtt1 
köy yardım tarlası veya bahçesi haline 
getirilecektir. Köy sınırları içindeki tafJ 
kireç, tuğla, kiremid, toprak, kum, kiI. 
çakıl gibi ocaklar buıuıi idarelerden a• 
lınarak köy idarelerine verilecek, ayrı• 
ca devlet ve hususi idarelerden yardım 
suretiyle köy gelirleri artırılacaktır! 

Köy gelirleri hakikt rakamlariyle kö1, 
büdcesine geçirilecek ve para harcama• 
sı hazırlanacak programlara göre yapı• 

' 
lacaktır. 

Köy ifleri: 
Vücudlariyle çalışmayı kablll edeq 

köylüler, verilen işleri yapma.zlana bu; 
işler, köy idarelerince yaptırılacak vo 
parası köylüden yüzde on fazlaıı.iyle a• 
lınacaktır. Köy meclislerinin yapacak• 
tarı tarifeler vali ve kaymakamlar tara• 
fından tasdik edilmedikçe yürürlüğ~ 

konulamıyacaktır. 

Muhtarlara köy reisi, ihtiy• mec• 
!islerine de köy meclisi denilecektir, 
Köy reisi ve köy meclisi azaları okut, 
yazar olacaklar ve köy nüfusunun azh• 

ğına ve çokluğuna göre tahsil derecele• 
ri değişecektir. Köy meclislerine köy; 
başmuallimi, muallimi, varsa, köy ko0<ı 
peratif müdür veya muhasebecisi, köY. 
katibi ve sıhiye, ziraat memurlaıcı da ta• 
bii aza olacaklardır. Bu suretle köy it
lerinin dahi düzenli görülmesi imkan i• 
çine alınını' olacaktır. köy reisleri vı 
köy meclislerinin müddetleri beş ııene• 
ye çıkarılmıştır. Nüfusu az köylerde bl• 
rer köy reis vekili seçilecek, köy re~ 
vekilleri köy meclisinden alacakları dt. 
rektiflere göre iş görecektir. 

Köye iyi eleman göndermek içinı 
Bilhassa emeklilerin rağbetini artır. 

mak için köy katiblcrine kirasız ev, vo 
bir miktar tarla verilmesi esası kabul 
olunmuştur. Dahiliye mesleğine gire• 
cek mülkiye ve hukuk mezunlarından 

köy müfettişliği, köy reisliği gibi köY. 
işlerinde çahşacaklardan burada geçir• 
dikleri, hizmet müddetleri stajlarına 

mahsub edilmesi ayrı bir hüküm halin• 
de projeye eklenmiştir. 

Ceza hükümleri: 
lş programlarına köy büdcesine ko

nulan köy işlerini vücutları ile yapma• 
yan, işe çağırıldıkları zaman iş başına 
gelmiyen veya verilen işi bitirmeden 
kaçan, yanğm, sel gibi afetleri önlemdi 
için köy reisleri tarafından yapılan çağ~1 
nya gelmiyenlerden köy meclislerinin 
karan ile bir liradan on liraya kadar 
hafif para cezası alınacaktır. Hakların .. 
da ceza kararı verilen kimseler aynı za• 
manda işe acvkolunacak, gene kaçar ve .. 
ya gitmezlerse ceza iki kat alınacaktır. 
Köy mec:lislerince salınan parayı zama• 
nında vcnniyenlcr veya bu paranın 

mahsul, malzeme ve işe çevrilmesi için 
müracaatta bulunmıyanlardan salmalar 
yüzde on fazlasiyle alınacaktır. 

Köy imamlarının yalnız dini işlerle 
uğraşmalarını sağlamak için imaınları.n 
ihtiyar meclislerine aza olmalarına rtaır 
olan köy kanunu hükmü kaldırılmıştı1'ıı 
Nüfus ve gelirleri başlı tasma bir ida• , ·a 
re kurmağa ve faaliyette buluıurıag 
elverişli olmayan dağınık köylerle, k0~· 
mahiyetindeki meskun yerleri. be:, k~ .. 
lometrelik bir saha içinde muayyen }Jır 

. 'd altına merkezde toplayarak bır ı are 
almağa tç bakanı mezun olacaktır. 
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1 f!ltmı'1tuti11J Alman Dış ışler 
Bakam Noyrat 

B 
ü,~:.:u;~.!:.:harb ... arasında gergınllk artıyor 
evelki gibi iki zümreye ayrıldı• A t d 

lar: bir taraftan Fran&a ve Sav;.~~ vus urya a 

Avusturya Baş
bakanı Şuşnig 

ile görü~ürkcn 

Rusya ittifakı, diğer taraftan da b 
. Har· 

manya • ltalya kombınezonu. . d 
tan evel lngilterenin 1904 seneaın e N. • t fd be 
Fransa ile yapılmıt ~r dan!:;'::. azı ara arı ır 
vardı. Çarlık Rusyası ıle e ' B iki 
nesinde bir itilaf imzalamııtı. u Ruı 1 d•ıd• 
itilaf. ile lngilt~rc:nink ~~:;·:,~len• nazır az e 1 1 
kombınezonun• ıltıha 1 'ltere-

b 
hakikatte ngı 

mekle bera er, . Ç" kü ne 
· · ·· bemdı un nın vaziyetı ınuP ·R 'le an· 

F 
. . ·1Af ede usya ı 

ranaa ıle ılı a 1• n teah• 
1 ·ı ınuayYen 

laıması ngı tereye d birin· 
hüdler yükletmiyordu. Bun an ·ıe bir 

. . Af "k üzerinde Fransa ı 
cısı, n a "fuz mın• 
. •1Af 'k' .. de Asyayı nu 
ıh a , ı ıncısı . . iliz an· 

bır rus • ın!t 
takalarına ayıran ~ n 
laşmaaı idi. Bir harb çıktıgı zam• ~ 

. ve Rusyaya yar 
lngilterenın Fransa . lum de· 

. . eiğ jyıce m• 
dım edıp etmıyec. .. "k barba 
ğildi Nasıl ki lngıltere, buyu .. ·· -
• • ~. • v us tosun uç uncu 
ııtirak edecegını ag . B .. de 

.. .. k dar bildinnedı. ugun 
gunune a . derecede 
lngilterenin siyaseti aynı b nokta· 
müphemdiı·. Binaenaleyh . u • eski 111uvaze 
dan da yeni muvazene . da 

b 
Fakat benzerlık bura 

neye enzer. . zene k d Yenı muva 
tamamlanma ta ır. ki farkla· 
·ı k' uvazene arasında 
ı e es ı m Jk' Almanya 
ra gelince: harbtan eve 

1 
'd' . r komşusu ı ı. 

,arkta sovyetlerın sanı 
. vyetleri Alrnanya· 

Bugün Lehıstan, so k b'l 
k d Buna mu a 1 

' 
dan ayırmn ta ır. ·1 
Almanyanın yan tarafında, R~sya ı e 
garbtaki müttefiki arasında bır basa· 

. . d 1 n Çekoslovakya 
mak vazıyetın e 0 a · ·ı enı' arasında• 
vardır. Fakat eskı 1 e Y • 
ki farkların bütün şümul ve ehemı· 

harbtan evel· 
yeti ancak Almanyanın . 

k
. k • IA 1·ıe bugünkü hedeflen 
ı as erı p anı 
•. .. .. d tutulacak olursa anlatı· goz onun e 

lır. Harbtan evel, iki dü,man arası· 
na sıkışan Almanyanın Schlieffen ta· 
rafından çizilen planı. harb çıkar 
çıkmaz, Belçikadan geçerek bir ham· 
lede Franııayı mağlub etmek ve son· 
ra da ıarka dönerek Rusya ile meş· 
gul olmalctr. Bugünkü Almanya, bir 
takım politika ve strateji düşüncele· 
riyle böyle bir planı tatbik etmek İs· 
temiyor. Ş<trka doğru bakıyor. Bina· 
ena1eyh • k ·ı . b ,..ıtr ı e meş"ul ıken. gar • 
tan emin olmak ister Jc.te bunun için· 
d' k' .... ır ı Belçikanıl\ ve Hollandanın ta• 
rafsızlığı bugün Almanyanın itine el· 
vermektedir. Almanya, Franaa • Sov· 
Yet misakını bozarak, sovyetleri fran• 
sız yardımından mahrum etmek isti• 
yor. Buna muvaffak olamazsa, fran· 
sız askerlerinin aovyetlere yardım 
iı;:in Belçikadan geçmelerine mani ol· 
mak istiyor. Belçika, Fransanın mÜt• 
tefiki jken bu. mümkün değildi. Bel· 
çika, eski Lokarnoda olduğu gibi, 
hem garanti altına alı~mıf, hem d.e 

k d
. · garanti eden bır devlet vazı· en ı~ M' • 

t
. d "ken de bu mümkün degıldı. 

ye ın e ı . 
Fakat harbtan evelki tertipte yanı, 
bütün manıuiyle tarafsız ve to~rakla• 

d la Yabancı askerın geç• 
rın an as . 

• . lmıyan bir memleket vazı· 
mesı cnız o .. 

t
. d 

1 
Belçika Almanyanın ışı• 

Ye ın e o an • 
d

. B çec.id tarafsız· 
ne elverınekte ır. u ... . . 
lık, Schlieffen planının tatbıkıne en· 
gel olduitu için harbtan evel .Al"_'an· 

· du Şıındı de 
yanın işine elvennıyor • 

· z halinde 
aovyetlere karşı bır taarru 

1 A upa harbında 
Fransanın ve he e vr . 
bu defa da iştirake karar verırs~, in• 

Viyana, 21 (A.A.) - Resmen bildirildiğıne göre, başba
kan şuşnig'in teklifi üzerine cumhur reisi genel emniyet ba· 
kanı Nöstader • Stürmer'i azletmiştir. Ba1bakan bu bakanlı
ğı kendisi idare edecektir. Viyana poliı müdürü genel emni· 
yet müsteşarlığına getirilmiştir. 

zannedildiğine göre bakanın azledilmesinin sebebi Avus· 
turya'da komünizm ve nazizm ile mücadele için yapılan istisnai 
kanunları tetkik etmeğe memur komitede çıkan büyük güçlük
lerdir. Bu komitenin reisi bulunan B. Nöstader. Stürmer naziler 
aleyhindeki kanunların kaldırılmasını istemiştir. 

Hadiıe Almanyada menli karıılandı 

Berlin, 21 (A.A.) - Siyasi mahfiller Avusturya em· 
niyet bakanının azlini teessüfle karşılamakta ve hadiseyi 
Avusturya nasyonal • sosyalistlerine 
indirilmiş ağır bir dar~ olarak teHikki 
etmektedirler. Bu m3hfiller nasyonal -
sosyalistleri ezmeğe memur edilmiş o
lan Avusturya nazilerinin düşmanı ad
dedilen Skubl'in genel emniyet müs
teşarlığına tayinini müsaid olmryan bir 
şekilde karşılamakta ve başvekil Şuş

nig'in dış politikada bir aksülamel do· 
ğurmıyacak şekilde mutedil bir surette 
nüfuzunu icra edeceğini ümid eylemek
tedirler. 

Berlinle Viyana araıındaki 
gerginlik 

Paris, 21 (A.A.) - Berlin ile Vi-
yana arasındaki gerı;~inlik fransız gaze
telerinin dikkat nazarını çekmektedir. 

Ami dü Pöple, diyor ki: 
''Alman gazetelerinin birdenbire A

vusturya aleyhindeki yazıları, alman 
dış bakanlığının Şuşnig kabinesine, 
Avusturya politikasındaki değişiklik

ten ne derecede memnun olmadığını 

göstermek için bir vesiledir. Ancak A

vusturya başbakanı bu gösterilerden 
hiç de müteessir görünmemektedir. 

B. Şutnig emniyet bakanında.n kur· 
tulmak surtiyle memleketin istiklalini 
korumuştur. Bundan dolayı kendisini 
tebrik etmek laumdır. Bu tebrik, bil
hassa elzemdir. Çünkü kendisi bu İfİ 
yaparken hayatını tehlikeye sokuyor 
ve bunu biliyordu. 

Övr gazetesi, yazıyor: 
"Alman gazetelerinin Avusturyaya 

karşı birden hücumu, Fransa ile Al· 

manya arasındaki gerginliğin en fena 
olduğu zamanlardakinden daha şiddetli 
olmuştur. Bertin diplomasi mahfilleri 

bütün bu işlerin Führer tarafından B. 
Şuşnig'e B. fon Noyraıt'ın ziyaretin
denberi Avusturya politikasında olan 
değişiklikten ne kadar memnun olma
dığını gostermek için kullanılmış bir 
vasıta olduğu fikdndedirler. 

Alman dış bakanlığı, Macaristan ve 

hatta Çekoslovakya ile herkese karşı 

sağlam bir yakınlık vücuda getirilmesi 

suretinde Avusturya başbakanı tara

fından yapılan teşebbüse tahammül e· 

demez. 
P5ti Jurnal diyor ki: 

Kont dö Şambröne 

yapılan suikast ·-
l(adımn evinde 
neler bulundu? 
Paris, 21 (A.A.) - Müstantik Gi

rerd, Kont dö Şambröne karşı suikast 
yapan ve Fontanges ismiyle tanılan 
Madlend la Ferrier'in evinde dün ye
niden araştırmalar yapmıştır. Boyuna 
italyan bayrağı renklerini taş~yan bir 
eşarp sarmış olan maznun da bu araş
tırmalarda hazır bulunmuştur. 

Müstantik, içinde Bayan La Fer. 
rier'in hatıra defteri bulunan bir cüz· 
danla, Hosolininin imzalı büyük kıtada 
bir fotografmı, iki tane de rovelver bu· 
larak almıştır. 

lngiliz 
kabinesinde 
değişiklik 
Londra, 21 (A.A.) - The Pople ga

zetesine göre B. Çurçil, has meclisi baş· 
kanlıgmda B. Mak Donaldın yerine ge· 
çecektir. Vazifesi silahlanma işlerinin 

idaresinde B. İnskip ile işlıirligi etmek 
olacakt.r. 

Sir Con Saymen'in B. Nevil Çem· 
berlaynm yerine maHye bakanlığına ge· 
çeceği söylenmektedir. Sıhat nazırı Sir 
Kingsley Vood, Sir Con Saym~n~ halef 
olacaktır. 

Adliye bakanı Lord Hevart sıhi se
bebler dolayısiyle çekilecek olan Lord 
Hailshamın yerine Lord Şansohye ola· 
caktır. 

Tanınmıt bir bisikletçi öldü 
Anvers, 21 (A.A.) - Fransız bisik. 

letçilerinden dünya şampiyonu Ane 
Raymound, dün Anvers Velodrömunda 
yapmakta olduğu bir yarış esnasında 

düşerek ölmliştiır. 

Radyo ile 
enerji nakli 

B. Marconi yeni bir 
keşif üzerinde uğraşıyor 

Roma, 21 (A.A.) - B. Marconi, Ja. 
sa radyo dalgalan ile enerji nakli üze
rinde araştırmalarda bulunmaktadır. 

Mikro • ondlar üzerinde 35 tecrübenin 
yapıldığı Rapoallo radyo istasyonunu 
bir kaç gün evvel ziyaret eden alman 
profesör Dr. Şnayder, İtalyan akademi· 
si azasının radyo ile elektrik enerjisi 
nakletme meselesini pratik sahada hal
letmiş olduğunu bildirmişti. Bazı ital· 
yan agzeteleri, bu haberi teyid etmek-

tedir. 
Dünkü Popolo di Roma diyor ki: 
B. Markoni tecrübelerinden bahset-

mek için kimseye aalahiyet vermemiı, 
fakat ayni zamanda neticelerin pek ya· 
kında alınacağım söylemiştir. Esasen 
bu neticelerin radyo ile enerji nakline 
mi, yoksa ,,eyyareler arasında radyo ile 
münasebctıer kurulmasına mı, yoksa 
daha başka bir meseleye mi aid oldu
ğu şimdilik tamamiyle bilinmemekte· 
dir. 

Marconinin malunı olan son tecrü
beleri Santa - Morgherita Ligure'de bu· 
lunan Elektra yatr, Nevyork radyosu 
ve uçuş halinde bulunan iki tayyare a· 
rasmda yapılmıştır. -----

B, Musolini deniz 
manevralarında 

Roma, 21 (A.A.) - B. Musolini bu· 
gün öğleden sonra tekrar Pota kruva
zorüne binmiştir. İtalyan donanmasının 
Libya sulan ile İtalya ve Sicilya suları 
arasında yapmakta oldukları ikinci kı· 
sım manevralarda hazır bulunacaktır. 

Polonyada komünistler 
Varşova, 21 (A.A.) - Lodz ve 

Swow'daki komünist merkezlerinde 
tah.arriyat icra edilmiştir. Lodz'de 150 
ve Swow'da 500 kışi tevkif edilmiştir. 

· · · k llarını baglıya· 
gılterenin ellerını o . . 

v • • d 1 ti · nin ışlerıne 
cagı ıçın garb ev e en 

· · d' ki fransız 
elvermiyor. Bunun ıçın ar 

Şimdiki buhran, eski buhranlardan 

çok daha vahimdir. Hitler, hugiın her 

zamankinden daha ziyade haristir, 

İhtimal birleşik tehlike karşısında 
küçük devletlerin yeniden bir araya 
gelmelerine şahid olacağız.,, 

Ankaı ada hava 
. • • harrirleri ve in· 
aıyası ve ;ıskerı mu .... 
gilterenin Fransa ile beraber yu~7e· 
sine taraf tar olan İngiliz muhar~ke• 
ri, Belçikanın tarafsız kalmak ha ı· 
nı teslim etmekle beraber, Avrupa 

ı k aısının her 
au hunun muhafazası ay., ' k 
d .. .. 

1 1 bir insanlı 
uşunceden eve ge en 

Ve medeniyet vazifesi olduğunu yaz• 

ltlava baıılamıc.lardır. 
' " k Al· 

Er Nouvel, gazetesinden: 

"Hemen hemen her tarafta muvaf. 
fakıyetsizliğe uğramış olan Bertin, ta· 

kib etmekte olduğu genişleme politika
sının Viyana ve Budapaştede rastg~l
rnekte bulunduğu mukavemet dolayısıy· 

le çok sıkılmaktadır. 
Fransa Belçikadan geçere . 

ın ' tın k istemı• 1 anyaya taarruz mu e e Gerek "arkta aovyet er ve ge· 

Y 
? b [gM er Al· nuyor. " . . . 

or • Hem evet, hem ayır. f •• bugun·· ıçm ~ k l k garbta ran-
tnanya aovyetlere ve yahut Çe os o- reA b' Ih siyaseti takib etmektedir· 
Vakyaya taarruz ederse evet. Alman· mı ar ıu . d k h V sasen istila peıuı e oıaıı 
Ya kimseye taarruz etmezse a:a· ler. e e · tikam hırsı için· 
J:'akat Fransanın şark müttefiklerıne çarhk Rusyaıı ve ın 

• • · "te· ır yanan eski Fransa ile 
Yardnn ıçin taarruza geçınesı, mu de çayır çay Rmya ve f ran• 
c:avı"z • · d.. • denıek de- ·· ku·· sulhperver .. . vazıyetıne uşmesı bugun g ld' Ih a . fark eski ve yeni za· 

ı ır. Garb sulhunu şark su un 18 arasındaki ' d ki ayrılıkla• 
ha~hyan Fransa, "arkta taarruza geç· litikası arasın a 
1t> ,. man po . . • ş ESMER 

güzel 

Ankarada hava· 
lar birkaç gün· 

Jür güzel Bİdiyor. Hauanın dün de 
güzel olması dolayısiyle herkesi so
kakta BÖrÜyorsunuz. 

Milli varlıklann 
milletlerarası ahengi 

CUMHURIYET'te Bay Yunua N,. 
di, aziz misafirimiz Romen Dlf Ba· 
kanı Bay Antoneako'nun evelki ıece 
Atatürkle beraber Ankara Palaı'ta 

bulundukları zaman söyledilderi IÖZ• 

lerden bahsederek diyor ki: "- Umta. 
mi harblar onun gözler karartan ne
ticeleri görüldükten aonra, insanlığa 
Atatürk'ün göatel'diği yolla devamlı 
bir aaadet temin ebnek zimamdarla• 
rının en belli batlı Yazifeleri olmak 
lizımgelirdi. Ve hala mesele bundan 
ibarettir. 

Atatürkün sözlerinde Balkan an• 
tantına bile tema& ebnemit olmaaı, 
dikkate layıktır. Bugün dünya bile 
görerek ve bilerek tasdik ediyor ki 
Balkan antantı harbaonu dünyaamm 
insanlık ıerefine layık en güzel eser· 
lerden biridir. Halbuki biz yakmdan 
biliyoruz ki bu eseri yaratanların 
başında bizzat Atatürk bulunuyOt"
du. 

Bütün dünyanın huzur ve aükU. 
İstiyen insanları arasmda takdirler 
uyandıracak bu derin hikmetlerle do
lu aözlerin balkanlarda memnuniyet 
ve alkıılarla karıılanacağma fÜphe
miz yoktur.'' 

* ROMEN MiLLETi iLE DOSTLUK 

TAN' da Ahmed Emin Yalmaa 
Ankaradan yazdığı bapnakaleeinde 
türk • romen dostluğunun tezabür)e. 
rine itaret ediyor. Bilbuaa buami bir 
hasbihal şeklinde Atatürlriin atam
dan türk. romen doıtlufuna" mil
li vazifelerin ve milletleraraaı mii
nasebetlerinin en ideal tarzdaki te
lakkiaine dair çıkan .özlerin l'CllD8ll 

miaafirlerimizde ve bütün ramen mi). 

letinin kalbinde büyük bir iz bırab
cağma hiç tüphe yoktur. 

Antoneskonun ziyaretine dair net
redilen müıterek tebliğ bu ziyaretin 
protokol ve diplomaai baknnmdan ne
ticelerini ifade ediyor. Her iki taraf 
dünya hadiselerine ancak ıulb " 
dünyanın huzur ve emniyeti bakmı1Do 
dan baktıkları içindir ki., aynı ölçi 
ile, aynı mütaheclelere Yan ....... ta
biidir. Ankara mülak.ab her bakım
dan faydalı neticeler ıvermİftİr. Al .. 
nan neticelere vardıktan llOlll"a mem

leketlerine dönen kıymetli misafirle
re iyi yolculuklar temenni ederiz. 

* FRANSADA BiR GECELiK DAHIU 
HARB 

KURUN'da B. Aaun Ua, bir hafta· 
hk politika hadiselerinin tahlilini ya· 
pıyor: "Geçenlerde Franaada bir ge
ce devam eden çarpıtmalar olmuttur. 
Acaba bu iç harb bu kadarcıkla ka· 
lacak mı? Yoksa daha büyük Ye de
vamlı bir mücadele ,eklini alacak nu

dır? Şimdiki halde buna ce•ab Yer
mek mümkün değildir. Ancak aon 
hadiseler ispanya hadiselerinin mem
leketlerine geçmesinden endiıe eden 
fransızlara hak verdirecek mahiyett .. 
dir. Fransanın mali durumu da dik· 
kate değer. Fransa, milli müdafaa 
için 500 milyonluk bir dahlii istikra• 
za girişti. istikraz kaydma batlanır 
batlanmaz pİyaaada büyük bir can• 
lılık görüldü. istikraz ,evkli bir rai• 
bete mazhar oldu. Bu suretle Fran
sa bankasmdan evelce kaçan milyar• 
lar geriye dönmüt oldu. 

Musolini Afrikada dolaııyor. Söy. 
)ediği nutuk, her tarafta alakayı cel· 
betti. Muaolini Avrupada kendiai ta• 
rafından bir harba sebebiyet •erile
miyecegını söyliyor. halyanlarıa 

Trabluı'ta yeni giriştikleri büyük ba· 
ymdırlık hareketlerinden aadece e
konomik menfaatler gözettiği belirti· 
liyor:· 

Mısır ve Milletler Cemiyeti 

Cen~vre, 21 (A.A.) _Mısırdı~ ha· 
kanı, Mılletler Cemiyeti Genel Sekre. 
terı B. Avenol'a bir nota ·· d li gon erere 
Mısırın, cemiyet paktının birinci mad· 
desi mucibince, giriştiği bütün teahhüd-t 

lere tamamen riayet etmi§ olduğunıı 
ve Mılletler Cemiyetinin silahlar hak. 
k ndaki kayıdlarını kabul ettiğini &Oy .. 
lcmış~ı~. Mısır hükümeti, cemiyete gi111 
mek ıçın yaptıgı isteği bu suretle ta
mamlamış ouıyı>~. 

-•., ""arbta da kendisine tecavüz et• en banzıdır. • A. · 
-ı.. ~ .,...p ~ ••• - ••L..J!_,_"· ...... Ll.&&.!u~·:-ı:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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Başbakan Baldvin'in bütün çalışmaları Londra 
belediye meclisi reisi Hrbert Morrison'un ka
zanmasına karşı koyamadı 

L ondraıun s.. 
por borsası 

Fle.!t Etı-eet, de· 
nileıı caddcdeo.r. 
İnsanın canı bir 
bira, bir viski is
tese bu cadd~de 

İnoiliz o halkının gazetelerde 
Londrada her üç senede bir yapılan belediye seçimınde l§çı partısı, ısla

hatçılar yani muhafazakarlar karşısında mühim bir ekseriyet kazandı ve iş· 
çilerin reisi Herbert Morrison'un adı gündelik gazetelerde ve siyasi mah· 
/illerde sık sık clolaşmağa bQ§ladı. Bu hususta iki ingiliz gazetesinin yaz
dıkları ile işçi partisi reisinin T aymis gazetesine gönderdiği bir mektu~u en okuduğu ~eyler 
tercüme ediyoruz: ''News Chronicle" den 

spora dair olan yazılardır "Ale,, yahud Scotch de işidilcn bir 
tek söz veya isim. Fleet Street deki s
por muharririni tahrik etmeğe yeter. O, 
ondan sonra Londarada köşe bucak br. 
rakmaz, bu işittiği tek söz veya ad dan 
sütunlar dolusu yaz[ çıkarrr. 

Londra belediye seçiminde "işçile- çimini bir milli dava gibi gösterım'ş ve 
rin kazandıkları zafer B. Herbert Mor- Londra şehri de ona çok açık ve biraz 

saat 11.30 dan ev. 
vel açık bir birahane, bir bar bulamaz. 
Buna mukabil, cumartesi günü 
oynanmış olan maçlar hakkın· 

da "Standrad.,, "Nevs,,, "Star.,, "Mail,, 
"Dispatch .. "E:xpress,, "Chronfrle,, ve 
daha bir çok gazetelerde 2CJ milyonu bu
lan okuyucularına tafsilat veren Tom, 
Dick ve Harry kumpanyasınr crl<en. 
den bu caddede rastlamak mümkündür. 
Spor muharrirleri aperetiflerini "Tem
ple Bar,, da aldıktan sonra, öğle yemek, 
}erini "Falcon,,da yiyorlar. 

Cumartesi oldımı Falcon futbolla a
lakalı olan kimselerle doludur. Yerr:ek 
yendikten sonra her kes bir tarafa da
ğıhyor. bir kısmı White Hart yahud 
"Deu,, sahalarında oynanan kupa maç
larına bir kısmı da, Fulham yahud Bren 
t/ord 

1

daki lik maçlarını scyretmege 
gidiyor. Pazartesi gelince tekrar ayni 
saatte buluşuyor ve "Vikena/., da oyun 
sahalarında yahud ingilız futbolunun 
koh~leri aı kasında cereyan etmiş olan 
şeylerin dedi kodusu yapılıyor.. . . 

Feleet Streetin spor muharrırlerı, ıs. 

te<ligi kadar gidi kapaklı olsun, hiç bir 
haberi, hiç bir dedi koduyu kaçırın.yor. 
lar. Türkçesi atlatmak nedir bilnu.yor
lar. Bir pirenin nasıl deve yapıldrğını 
burdda görmek mümkündür. Mesela 
Fleet stıeet de herkesin bildiği bir me
sele, yt:niden .Je başka bir görüşle 

ele alınaı ak, okuyucuları alakanlandı
racJğı bir şekilde ortaya at !maktadır. 

Gündelik, akşam ve pazar gazeteleri 
okuyucularının, yüzde 40 mı bu muhar. 
rirl rin spor kısımlarını okuyanlar tcş
ku e•mekteclir. İki ve daha ziyade say. 
falırını spora tahsis etmiş olan bütün 
gazetelerin tirajları 900.000 Evenıng 

News ıie JO ~O ( Daily Express) ara-
' smda dır. .atta, üçü futbol olmak üze-

re dört say fasrryı ~---pa tahsis eden ve 

Tefrika 1': o: 9 · • 

lngilterede kı
ralından tutu
nuz da politi
kacta, alimi, 
gemicisi ve gar
sonuna varın

caya kadar her 
nnıl ve her yaş
ta herkes •por 
yapmr§ ve yap
maktadır. En 
çok merak lut
boladır. 

pazarları ~ıkan "The Poepıe,, ve "News 
of the Wold,•, gazetelerinin her biri 
3.000.000 basmaktadır. 

İngiliz halkının gazetede en çok 
okuduğu şey spora dair yazılardır. Dün. 

ya politikası hakkında karikatürlerden 

yahud mizahçıların yazılarından bir fi

kir ediniyor; yahud da "Morning Post,, 

veya "Taymis,, gibi sadece politika ile 

meşgul olan gaz. teler de dünya politi
kasını takib ediyor. Onun için, bunlar

dan birincisi 120,000 diğeri de 200,000 

satıyor. Fakat sanılmasın ki, bu gaze. 

telerin spor yazıları yoktur. Oç kıta

da ç.kan bütün gazetelerin spora dair 

yazdıklarını bir araya getirirseniz, bu 

iki gazetede çıkan yazılar kadar çok de
ğildir. 

• ngilterede politika veya kültür 
1 ışleriyle meşgul olan bir İngiliz, 

aynı zamanda memleketindeki spor ha. 

reketlerine karşı çok yakın bir alaka 

göstermektedir. Çünkü, kıralından tu. 

tunuzda politikacısı, alimi, gemici ve 

garsonuna varıncaya kadar her sınıf 

ve yaşta her kes spor yapmış ve hala da 

spor yapmaktadır. 

Gazetelerdeki spor yazılarının üçte 

ikisini futbol ha!tk nda yazılan yazılar 

teşkil etmektedir. Mesela son günde 

Kar/ton Atletik takımının tertibine da

ir çıkan yazılar, buzda hokey şampiyon. 

luğu için yapılan müsabakaların tafsi

latına tahsis edilmiş olan yazılardan 

çok daha fazladır. 

Bu itibarla: bir ingiliz futlx>l mu

harriri çok ve hem de pek çok yazmak 
zorundadır. Çünkü İngiliz spor alemi 
yalnız spor sahalarındaki hadiselerle s
porun teknik tarafı ile değil, a.ynı za_ 
manda kendilerini m::şgfıl eden spor
cuların hususi hayatlarına karşı da a
liika gösteriyorlar. 

Geçenlerde biri, "bizim Bastin'inki 
ne atemde?,, diye bir şey sordu. Bir gün 

sonra bütün Londra: Girl tells of Sec. 

ret romance (kız romantik sırrını ifşa 
etti) başlığı altında uzun bir yazı çık· 

tı. Ş.imdi artık, Bastinin (Bastin, Ar

senal takımmın en meşhur oyuncula

rından biridir.) 21 yaşında ]oan Shaul 

adında güzel bir nişanlısı olduğunu, 

Arsenal kupa maçının şampiyonu o

lunca evleneceklerini, lngilterede işit. 
miyen, bilmiyen kalmadı. 

H asılı, futbol reportajlarını ya
pan ingiliz gazetecisi, memle· 

ketinde olan biten her şeyi işitiyor, 

görü.yor, biliyor ve bunları halkın iste

diği bir şekilde hazırlayarak okuyucu

larının önüne koyuyor. Onun anlattık

ları şeylerin kendi memleketi dışrna çılap 

çıkmaması kendisini hiç alakadar etmez. 

Yabancı memleketlerde ingiliz futbo. 

lu hakkında ne düşündüğünü anlaya 

bilmesi için, onun yabancı memleketle

rin gazetlerini okuyub takib etmesi I:l

zım gelir. Halbuki, yabancı gazeteler in

gili.ıce çıkmıyorlar. Bu itibarla onun 

yal.ıancı memleketlerin futbol sporuna 

karşı alakası, kendi memleketine yaban

cı takımların gelmeleri münasebetiyle 

yazdığı yazılara inhisar ediyor. Diğer 

taraftan Royter Ajansının verdiği kısa 

haberler hem kendine hem de okuyucu

larına bol bol yetiyor. Şunu da ka.yde

delim ki, Royterin spor haberlerini bü
tün gazeteler almıyorlar. 

İngilteredeki halk yığınının Avrupa 

kıtasındaki futbol hakkında hiç bir fik

ri yoktur; Zaten alaka göstermiyor ki, 
bir fikri olsun. 

İngilteredeki gazetler yalnız halkın 

bilmek istediği şeyleri yazdıkları için, 

spor muhabirinin de yaıbancı memleke~ 

lerdeki spor hakkında bir bilgisi olma

sına lüzum kalmıyor. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftasının ilk gü
nüdür. Yavrularınızın bayramı için 

hazırlanınız. 

rison için büyük bir muvaffakıyet ol- da ağır surette cevab vermiştir. 

muştur. Bu adamın hayatı çok hayret ''Times" den 
verıc.1 safhalar arzeder. 14 yaşında Başında Herbert Morrison olan işçı 
iken mektebi terketmiş ve kardeşinin partisi Londra belediye meclisinde üç 
dükkanına çırak olarak girmiştir. Bu· sene daha hüküm sürecek. Son dntihab-
rada bir müddet çalıştıktan sonra Vi~ ta 6 yer daha kazanmış ve bu suretle 
brit birahanesinde telefoncu olmuş, da· ıslahatçılar partisinin 49 azalığına kar• 
ha sonra Daily Cilıizen gazetesinin şı belediye meclisinde sosyalist aza sa.-
sevk memurluğu vazifesine geçmiştir. yrsmı yetmiş beşe çııkartmrştır. Böyle-
Bir falcı ona daha küçük yaşta iken ce mecliste işçiler 26 rey faztasiyle ek-
(sen bu kafa ile bir gün başvekil ola. seriyet temin eylemektedirler. Londra 

caksın) demiş. belediye meclisinde yalnız iki partinin 
Herbert Morrison Londra i~i par- bulunması umumi harbtan sonra ikinci 

tisini teşkilatlandırdıktan sonra Hack- defa vaki olmaktadır. 1934 seçiminde 
ney belediye reisi, mebus ve nakil işle- kaybeden liberaller bu sefer 18 namzed 
ri nazırı oldu. Komünistler onu, itida- gösterdiler. Fakat hiç biri kazanama• 
li yüzünden hiç sevmezler. Muhafaza- dr. 

karlar ise ondan korkarlar. Çünkü ta• Londra belediye seçimine 1931 yılın. 
kib ettiği siyasetin günün birinde mem. danberi bir göz atacak olursak şu ma• 
leket içinde ekseriyet kazanması i'hti- kayeseli neticeye varırız: 
mali kuvvetlidir. Herbert Morrison'un 1931 seçiminde: 83 muhafazakar, 35 
en dikkat değer karakteri yapamıyaca. işçi, 6 liberal 

ğı bir şeyi asla vadetınemesidir. 1934 seçimlnde 55 muhafazakar, 69 

''Her bert M orrison'' un T aymiste işçi, liberal yok 
çıkan mektubu . 1937 seç.iminde 49 muhafazakar 75 

Times gazetesinde Londra beledı· işçi, liberal yok. 
ye meclisi reisi Herbert Morrison İm• ----------------

zah çıkan mektub: 1 Dil Köşesi 1 
Londra belediye seçimi neticesini 

öğrenmiş bulunuyoruz. Vaziyeti bu
günkü şekli ile hulasa etmek zamanr 
gelmiş sayılabilir. Aylardanberi Baş

vekil adına duvarlara yapıştırılan afiş· 
ler, Londra halkını ıslahatçıların, yani 
muhafazakarlarrn partisine rey verme
ğe davet ediyordu. Ba~vekilin bir mek
tubunun sureti, intihab kartları ile bir
likte bütün Jondralrlara gönderilmişti. 
Belediye seçiminde bir hükümet reisi. 
nin kendi partisi lehine yaptığı bu ka
dar açık ve kati müdahale hiç görülme
miş bir hadisedir. Bu suretle vatandaş
ların fikirleri üzerinde bir tazyik yap
mak hedefi güdülmüştür. Hakikaten 
Londra halkına, başvekilin ve kabine 
arkadaşlarının kanaatlerine göre bu 
meselenin büyük bir milli dava olduğu 
ve hükümet partisinin mutlaka kazan
ması lazımgeldiği bildiriliyordu. 

B. Baldvin'in seçimde aldığı vazi· 
yet bu idi. 

Netice ne oldlu? 1934 de, bütün 
memleket işçi hareketlerine taraftar 
olduğundan işçiler Londra belediye 
meclisinde ekseriyeti kazandılar. 1937 

seçiminin, dah:ı müsaid ekonomik şart
lar içinde ve silahlanma planının orta. 
ya konduğu sırada işçiler üç sene evel

ki ekseriyet/erini arttırdılar. Şimdi B. 
Baldvine ve onun hükümetine düşen 

vazife, bu seçim karşısrnda ne vaziyet 
alacağını açıkça millete bildirmektir. 
Çünkü B. Baldvin Londra belediye se. 

" Marangoz Mehmet imza.,.yle al
dığım bir mektup "milli marş,, ismile 
yazdığon yazımın apğıaındakj para
grafm yazı ile m~nasr olmadığından 
bahsediyor . ., - Tan'dan -

"Yazı ile manası olmadığından,, 
denilemez. Muharrir, lıer halde, "ya. 
ı:ı ile alôkaıı veya rabıtası olmadığın. 
dan,, demek istemiıtir. 

• * * 
"Yapacağı maddeler arasında her 

türlü külçe halinde demir, çelik blok· 
lar, her türlü profil demiri ve dökme 
demir borulan ile bunlara benzer o • 
lan maddelerdir. - Ulus'tan -

''Yapacağı maddeler arasında,, eli. 
ye bQflayan cümlenin "ve bunlara 
ben.:zer maddeler vardır,, feklinde 
bitmesi İcab ederdi. 

• * • 
''Tecavüze uğrayan eTi.n bayanı 

bu vaziyet kar§mnda erkeğini haber
dar etse ve o erkek, yabancı mütear
rız kim olduklarını biJdinneyenJerin 
bu tecavüzlerini bizzat defe karar ve
rine ve bir müenif polis hadisesi 
meydana gelse bunun mesulü ölende 
mi, öldürende mi? -Açık Söz'den -

"Karar verirae,, değil "verse,,. Son• 
ra "bunun mesulü ölende mi öldüren· 
de mi?,, denilemez. "Mesulü ölen mi, 
öldüren mi?,, yahud da bunun me• 

•uliyeti ölende mi, öldürende mi?,, 
demek lcizımclı. 

aylık maaşım olduğu halde altı buçuk sene 
gayet sıkı bir çalışmadan ve bir takım hasta-

1 
Irklar da çektikten sonra uzak şark ve Ame -
rika yolu ile İngiltereye gitmek üzere Hin -
distandan ayrıldım. Bu hareketime, tam bir 
ticaret kafasiyle düşünen ve benim aldığım 

m gösterir.) Bundan başka, Lahar'daki eski 
idarehanemde benim orada çalıştığıma dair 
bir levha konulduğu da söyleniyordu. Bunun 
da oğru olup olmaığım Allah bilir! 

raftan da Strand'ın gürültüsü beni huiyala • 
nmdan uyandırırdı. 

Londra macerası 

1 
parayı çok gören, hatta son aylığımı verdiği 
zaman bana: ''Bunu benden alıyorsun; hiç 

'------------.... ------- kimse icin senin ayda dört yüz rupyadan faz-
Her gün şarktan ilerliyen gençlik 

çalışmalı ................................... .. 
Tı.nıuJığnıı ve taıımıadığwı 

- W ordsworth -
Yazan: 

Rudyard Kipling 

la değerin yoktur!'' diyen umumi müdür se
do~Uarmıa beb oluyordu. (O zamanda ayda yedi yüz 
Çeviren 

Nurettin ARTAM 
rupya maaş aldığımı söylememi gururum 
emreder.) 89 sonbaharında şimdiye kadar görmek -

te olduğum rüyadan uyanır gibi oldum. Ta -
liim, artık, yüzüme gülüyordu. 

Bir müddet o kadar derbeder, yaşamış; 
işlerimi o kadar inti.zamsız idare etmiştim ki, 
eserlerimden alacağım biraz paradan fazla 
elimde avucumda bir şeycikler kalmamıştı. 
Bir insan, haklı olarak da birisinden para is
tiyecek olsa, bunun kendi aleyhine kaydo1u· 
nacağını unutmamalıdır. Sevgili halam da, 
öteki üç bayan da istesem bana para vermez 
değillerdi. Fakat bu vaziyette gidip para is· 
temek işimde muvaffak olamadığımı itiraf 
etmekten başka bir şey olamazdı. 

kadar küçük hikaye kitabım vardı ki bunla
rm telif hakkını Pionneer iddia edebilirdi. 

Hindistan demiryollan kütüph:melerini ida
re eden adam hayali kuvvetli bir ırka men -
suptu ve benim hikayelerimi 200 ingiliz lira-
sına satın almıştı. ''Tepelerden ova hikaye -
leri,, ni elli ingiliz lirasına sattım. "Depart
men tal Ditties,, için kaç lira aldığımı şimdi 
hatırlamıyorum. (Bu, benim naşirlerle doğ· 
rudan doğruya ilk ve son münasebetim ol
muştu.) 

Elimcle hu servet ile ayrıca aldığım altı 

Çok geçmeden aramızdaki hesab düzel
mişti. Ben şöhret kazanınca kitab halinde 
çıkmamış olan imzalı ve imzasız yazılarımın 
provaları, hususi surette satışa çıkarılmak 
üzere benden istenmişti. Bu vaziyet, kitabla
nmı keneli mesuliyetim altında doğrudan 
doğruya çıkarmak hususundaki ümidlerimi 
alt üst etmiş, zihnimi karıştırmıştı. Fakat 
ben, Hindistan'a ayak basıp kendisinden pa
ra almağa başladım başlıyalı Pioneer'in bu 
işi daima yapagelmiş olduğu bana söyle~
mişti. (Bu da ticaret kafası yerinde olan hır 
kimseden insanın yakasını kurtaramıyacağı-

Yazdığım ufak tefek kitablar şurada bu
rada görülmüş tanınmış ve istenmeğe baş -
lamıştı. Kendime yardım etmek için kendi 
elimi kullandnn diyemiyeceğim. Bana olan-
lar kendiliğinden oluyordu. 

Bu sırada kendimi, bundan kırk altı sene 
önce iptidai bir halde bulunan Strand'da 
Villier - Street'de bulmuştum. Odam küçük
tü fazla temiz ve derli toplu değildi. Fakat 
yazıhaneme oturduğum yerden Gatti m~i~ 
holünün methalini sahnesine kadar görebılı
yordum. Bir taraftan tren sarsıntısı, bir ta • 

Kiram veriliyordu; elbisem vardı. Bun
dan başka birçok memleketlerde alınmış bir 
sürü gömleklerim bulunuyordu. Onun için 
uf ak bir para ile geçinebilecektim. Odam s~· 
cuk kıralı Harris mağazasının üstündeydt. 
Oradan iki peniye aldığım sucuk kahvatıya 
yemeğe de yetişiyordu. Akşam yem~pni ~= 
iki peni ile aradan çıkarıyordum. O gunler . z 
eğer daha pahalı türk t~tününe ~i~mezs~?.-~t 
bir paket iki buçuk penıye ahnabılır ~~ t 
peniye bir bira içerek Gatti'ye girilebılırc ı. 

(Sonu var) 
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lngiliz hukuku ve 
nt·nantal hokuk 

konferansının 

verdi 
Profesör Sclıvartz dün 

iltlnci kısmını 
h Jadığı seri konferanslardan 

liukuk .lımini Yayma Ku~unb: J:I:a ile c:linlenm~ olan Prof. 
<>lup eveli gün birinci kı.smı buyük . tal hukuk mevzulu konferan-s h hukuku ve kontınan . . . K ,. c Wartz'm İngiltere alk . }onunda verılmıştır. onreran-
sının ikinci kısmı dün Ankara h evd~a b .. yük .salona daha kalabalık 
s~n ilk kısmının uyandırdığı alaka, tun inuetmişti. 
hır dinleyici kütlesinin toplanmasını ~k detti .. Oo.a göre, her iki tipin de 

,. te nı ay d 
. Doçent Dr. Hıfzı Veldet ı~ . r: kendisine mahsus tarihi şartları v.ar ı r. 

Ctbne ettiği konferansın ıkmc! ! iliz sistemini iktibas ve taklid et· 
~I&ınında Prof. Schwartz, evvela n~ imkansızdır. Fakat onun tetkiki 
ıngiliz mahkeme kararlarının ro· mek cazibdir ve bu tetkik, kendi hu-

liinden bahsetmiştir. ~:k sistemimiz ile onun arasında mev-
Bu kararlar, diğer memle~etlerde cud tezadlar dolayısiyle, kendi milli 

Olduğundan daha geniştir. İngılterede hususiyetlerimizi daha iyi anlamaya 
" ~ı kııd· nıahkeme kararlarının bag ay~cı .. yardım eder. 
teti,, prensipi caridir. Bu prensıpe gore ================ 
her karar yalnız "kazıyei muhkı:me,, 
ku'IVetine değil, kanun kuvveti taşı:· 
la k benzer ha-r ve bu suretle her arar, ~ . 
diselerde diğer mahkemeler için "lazı-
lnillittiba bir emsal teşkil eder. Bu e
sas o der,;ce ileri gitmektedir ki, en 
:Yüksek mahkeme olan Iordlar kamaras~ 
bile, bir kararla koymuş olduğu hukııkı 
Prensipden bir daha dönemez . . Bu s~· 
retle ingiliz hukuku esas itibarıyle bır 
(mesele hukuku) "case Iauv,. Jır ~e o
nun kaynaklan binlerce cild t~şkıl e-
d ' · k r külliyaen ve Reports denılen ara 
t . 1 ahkeme ka-
ında neşredılmekte o an m 

rarlandrr. . 
İngiliz "Case law,. rnın bir husus~

:Yeti Law ve Eguity ayrılığıdır. "Eguı-
• ..I 

ty,, veyahud ••nes ~ fet hukuku,, :ı;anso • 
:Ye mahkemesinde "Court of Chauery,, 
de meydana gelen hukuki esasl:ırın ve 
hukuki müesseselerin heyeti u-m'.ımıye
sine ıtlak olunmaktadır ki bu P •ensip· 
ler, 1873 tarihli Judicature ı\ct (yani 
teşkilatı mahakim kanunu) ile Com'!loıı 
Law ve Eguity mahkemeleıin:.n b~:ı.eş· 
tirilmesine kadar yalnızca ~lıısolıye 
mahkemesinde tatbik olunml.ştur. Fa
kat Law ve Eguity arasındaid fark 
mahkeme teşkilatında 1873 de y:ıp.lan 
reformdan sonra dahi, p'atik olarak, 
devam etmi~tir. 

Hukuk · l · 1 . t. nazanye crı ngılterede kon-
ınantal devletle .. • 
namaktadır re ~ore daha az rol oy-
yetis . • Hukuxçuların tahsili ve 
am i~d~sı dahi nazarı olmaktan ziyade 

e 1 ır. Üniversi t e tahsili mecburi ol
madığı gibi mutlak bir adet dahi teş.kil 
etmemektedir. Dört lonca yani "lnns of 
Coutr., halinde kurulmus olan "Bar,, m 
kendine mahsus hukuk :Uektcbleri var
d :r ki bunlar da gelecek "Barrister, 1er 
okurlar. Fakat bu mekteblerde nazari 
tahsil çok sıkı değildir ve hemen hemen 
tahsilden daha ehemiyetli .llan bit cihet 
Vardır ki 0 da "Bar,, ın her talebesinin 

her trimestrde altı defa olmak üzere, 
Ceınan 72 defa loncanın akşam yemek
lerine iştirak etmiş olmasıdır. Bundan 
lllaksad hukukçuluğun müşter' ~ ha~a
sını ve ruhunu talebeye teneffüs ettır
tnektir. 

Bir Barristerin muvaff akiyeti hak
kında esas teşkil eden şey onun pratik 

sahada kendini göstcrmesiJir. 
. Ronferansçı sözlerini bitirirke~, ne 
tngi}iz hukuk tipine ve ne de k'orıtına.,ı:· 
taı tipe kat1 bir rüçhan verilemiyecegı-......_ 

Başbetke 

Kültürce 
Tanışma 

( Başı I. inci sayfada ) 

karşısında bulunuyor. Fransızca 
Ankaranın aboneleri boyuna artı
yor. Nefis bir surette neşredilmek
te olan M. T. A., daha şimdiden, 
eski ve yeni dünyanın ciddi mües
seselerinden aranmağa başlanmış
tıı·. 

Geçenlerde, bizim için tanıt
ma, ekonomikdir, demiştim. O 
kadar ki bu hususta takat getire
bileceğimiz hiç bir masraf, neşri
yat ve sergiler ve konferans 
seyahatleri, hiç biri israf sa
yılmaz. Portekizin nice za -
manlardan beri görmedigi re
jim durluğunu tesis eden şimdiki 
diktatör, eserini methederken, o
nun leh ine şu delili zikrediyordu: 
"Portekize yüzde 3,50 ile para ve
. l ' rıyor ar.,, 

Güzel v e n efis bir mecmua 
görd~kleri vakit: 

- Efendim, şu masrafa bakı
nız! 

Diyenlerin mantıklarına akıJ 
ermiyor. O masrafı kısmak, hatta 
hiç kimsenin ele bile almtyac.ağı 
bir şey meydana koymak da müm
kündür. Topyekun tasarruf için ise, 
beni bilen bilsin, kayıdsızlığı ile 
hiç neşriyatta bulunmamak, hatla 
bilmek onların vazifesidir, gururu 
ile üstelik neşriyatı yabancılara 
yaptırmağa kalkışmakta olabilir. 

Hali, m üttefik Balkan devlet
lerinin lstanhulun b ir gün ötesin~ 
deki merkezlerinden gelenler bi
le : "- Bir ıeyler diifiinüyorduk, 
ama, bu kadarını tasavvur edemi
yorduk!,, djyorlar. Ankara için 
söylüyorlar: o şehir ki onu asgari 
bir garb şehri haline koyabilmek 
için kendimiz dahi daha ne bü
yük eksikler görmekteyiz ! 

Falih RJkı ATAY 
s 

UEU~ 

Memleketten 1 
kısa haberler 

"' Edirnedeki yeni stadyom: - Edir
nede yapılması kararlaştmlmış ve bü
tün Trakyarun stad ihtiyacını karşıla
yacak olan büyük ve asri stadyom i
çin Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 
umuınl merkezi tarafından sekiz sene
de ve sekiz müsavi taksitte 80 bin lira
lık tahsisat verileceği anlaşılmış ve 937 
yılı için de şimdiden 7 bin liralık tahsi
sat havalesi gönderilmiştir. 

Yeni stadyom Zindan altında elek
trik fabrikası karşısmdaki mezarlığa 
yapılacaktır. Stada aid proje ve planlar 
hazırlanmaktadır. 

• Göçmenler için: - Edimenin Hav
za nahiyesine yerleştirilen göçmenler i
çin bu yıl içinde yapılması kararlaştırı
lan 206 evin inşaati tamamiyle bitirile
rek göçmenler yeni evlerine yerleştiril
mişlerdir. Göçmen evleri önünde mey· 
va ve çiçek bahçeleri yapılmaktadır. 
Bu babcelere ekilmek üzere Edirne nü
mune ffdanlrğmdan parasız meyva fi
danı verilecektir. Yeni yapılan göçmen 
evlerinin hepsi kirecle badana edilmiş
tir. 

Bu yıl Edirnenin de baymctrrlığına 
doğru ilk adrm olacak olan genel mü
fettişlik konağı, inhisarlar baş direktör
lüğü, Ziraat ve İş bankaları. orta okul 
binaları yeniden yapılacak ve bu arada 
erkek sanat okulu da genişletilecektir. 

*Ziraat bakanının Antalyada tet
kikleri: - Türk Akdenizinin en güzel 
ve verimli köşelerinden biri olan An· 
talyada ziraat bakam B. Muhlis Erk· 
menin tetkikleri büyükbir ehemiyet ta
şımaktadır. Bakan, burada sıcak mın
takalar ürünlerinin yetişmesi üzerinde 
tetkikler yapmaktadır. 

Bakan umumi meclisin kapanış top
lantısrnda bulunmuştur. Böcekcilik ens
t itüsünde birders vermiş ve gençlere 
zirai kalkınmanın kendilerinden bekle· 
diği büyük vazifeleri anlatmıştır. Ba
kan Manavgata gitmiştir. 

Küçük lstanbul haberler: J 

* İstanbul, - Üniversite memurin 
kadrosunda yeni bazı değişiklikler ya
pılması düşünülüyor. Beklenen verimi 
vermiyen memurluklar kaldırılacaktxr. 

"' İstanbul - Yarın nevruzdur. Bu 
münasebetle İran konsoloshanesinde bir 
tören yapılmasx mutad ise de bu bahar 
gününün muharreme raslaması dlayı· 

siyle bu toplantıdan vaz geçilmiştir. 

* İstanbul - Tarih üniversitesi pro· 
f esörler inden Doktor B. De bre, Peşte

den şehrimize gelmiştir. Profesör yarın 
akşam Akrobin üzerine bir konferans 
vere<:etkir. 

• İstanbul - Şehir tiyatrosu kadro-
su dışında kalan tiyatro sanatkarları 
birleşerek bir cemiyet kuracak1ardrr. 
Vilayete ve bakanlığa müracaat etmiş

lerdir. 
• İstanbul - Evvelce temizlik işle· 

d direktör vekilliğini yapan belediye 
.. makine şubetii direktörü B. Nusret hak
hnda takkikat yapılmaktadır. Tahki
katın çöp derdi ve makine işleri ile a
lakadar olduğu söyleniyor. 

* İstanbul, - Kütüphanelerimizde· 
ki kıymetli tan'hi eserlerin tasnifi işiyle 
uğraşan komisyon dağıtılmıştır. Bunun 
sebebi tahsisatın bitmesidiT. Komisyon 
yeni sene büdcesiyle beraber haziran
dan itibaren faaliyete geçebilecektir. 
Vaziyet kültür bakanhğrna bildin1miş

tir. 

Hasta Bakıcı Aranıyor 
Sağlık Yurdu Sıhat Vekaletinden 

ves.ikalı bir hasta bakıcı veya ebe ara-
maktadır. 1-1071 
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MÖHYE KÖYÜNDE 

Toprak bayramı çok 
neşeli geçti 

Dünkü toprak bayramı nda bulunan köylüler 

(Başı 1. ınci sayfada) 

!enlerle birlkite Möhye köyünde binden 
fazla halk birikmişti. Köy baştan başa 
bayraklarla süslenmiş ve köylülerimiz 
dünkü coşkun ve içten gelen sevinç 
gösterileriyle toprağa verilen kıymeti 
anladıklarrnı göstermişlerdir. 

Saat 13.30 da Möhye köyünün geniş 
ve güzel çayırında toplanan bu kalaba
lık halkevi köycüler komitesinden B. 
Bahadrr, toprak bayramının man§sını 
ve bu bayramın köyde yapılmasınm se
beblerini anlatarak Atatürk rejiminin, 
köylerimizin çıplak duran dağlarını 

nasıl yeşillendirdigini ve yeşillendire
ceğini ve bunun köylümüz ve şehirlimiz 
için bir saadet olacağmı söylemiştir. B. 
Bahadırdan sonra köylüler adma söz a
lan çiftçi Seyid oğlu Ziya bir zamanlar 
tamamiyle unutulmuş ve vergi ve asker 
almak için geniş bir sömürme vasıtası 
haline getirilmiş olan köylümüzün bu 
günleri görmekle duyduğu sevinci an
latmış ve bu büyük inkılaba ve onu ha· 
pranlara iman etmiş olduklarını soyle
miştir. B. Kamuran Bozkır köylüler i
çin yazdığı bir şiirini okumuştur. Bun
dan sonra Möhye köyü için 250 ağaç di
kilmiş ve köylüye ağaç dikmenin, yurd 
güzelliğinin ne demek olduğu izah e
dilmiştir. Ağaçlar dikildikten sonra 
yağlı güreşler yapılmış, cirid oyunları 
oynanmış ve köy halayları çekilmiştir. 
Şehirden gidenler ve köylülerimiz bu 
bayram dolayısiyle eğlenceli bir gün 
geçirmişlerdir. En sonunda Ankara 

balkevi temsil komitesinden bazı genç
ler orta oyunu oynamışlar ve bütün 
halkı saatlerce ncşelendirmişlerdfr. 

Dün akşam yüksek ziraat enstitüsü ta
lebesi toprak bayramı müna~ebetiyle 

halkevinde bir müsamere vermişlerdir. 

RADYO 

ÖÔLE NEŞRİYATI 
l:Z.30-12.50 muhtelit pili.le 11eınyat1 

12.50-13.15 plik: türk musikisi ve halk 
şarkıları 13.15-13.&0 Dahili ve harici ha. 
berler 

AKŞAM NEŞR1Y ATI 
18.30.18.45 muhtelif plak neşrıyau 

18.45-19.00 İngilizce ders (Azime İpek) 
19.00-19.30 türk musikisi ve halk ~ar

kı1an (Makbule ve arkadaşları) 
19.30-19.45 saat ayarı ve arapça neş

riyat 19.45-20.15 türk musikisi ve halk 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşları) 

20.15~20.30 konferans: Nizamcttin 
Kırşan (spor konuşmalan) 20.30·Zl.OO 
plakla dans musikisi 21.00-21.15 ajans 
haberleri 21.15-21.55 Stüdyo salon oc. 
kestrast 

1 - Rubnistein Mclodie 
2 - Mascagni iris 
3 - Ziehrer Donausagen 
4 - CzilbukaSennede ita1ieıtne 
5 - Mazart Mosaque 
6 - Myddleton The pbantom bri

gade. 
21.55-22.00 Yarınki program ve İstik· 

lal Marşı. 

~- ---1' · - des Grassins'ler ne yaparlarsa yapsın-
efrika No·. 16 · k d · · v • • ,.. ........ ~~~~:..-----------,}ar, servet.ım, a~. esı.mm ve yegenımın ser-

,. - veri bir mılyon yuz bm frangı buluyor. Hal-
i:;. u· .il# .- e buki des Grassins'lerde bunun, olsa olsa ya-g e n rısr ve fazla olarak, bir de kızlan var; iste -

mışlardır. Kızım için canları sıkmaktalardır 1 
halbuki kızım ne berikilerin ve ne de öteki -
lerin olacaktır. Biitün bu adamlar bana, ha -
lık tutmam için, birer olta hizmeti görüyor
lar. 

kudreti ile para değil mi idi? Hayatm tntlr 
duyguları burada ikinci derecede bir mevki 
işgal ediyor, üç temiz kalbi, Nanon'un, Euge4 

nie'nin ve anasının kalblerini harekete geti
riyordu. Bununla beraber ,onların safiyetin
de ne kadar cehalet vardı! Eugcnie ve anasr 
Grandet'nin serveti hakkında bir şey bilmi
yor, bayata taalluk eden şeyleri ancak keneli 
iptidai düşüncelerine göre takdir edi)•or \ e 

G ra n d et dikİerini hediye etsinler! Grandet'nin mira
_,mr yiyecek olan kızı da, hediye de, lıicg~in 

bizim olacak. 
Akşamın saat sekiz bucuğunda iki m~a 

Yaian: Hoııore de BNalzach. Baydar hazırlanmıştı. Güzel Madam des ~rassıns 
Türkçeye çeviren: asu 1 0-lnnu Rna;:- · · ... ; rı "amna oturtmaga mu-

E 0vı-oaffak olmuştu. Görünüşe göre adi olmasına 
u~enie ona yaklaşarak: oldug~·u _ · ı b h - o nun v men fevkalade alaka vericı o an u sa -

tnu b" mrümde bu kadar mem . . hiç rag. akto .. rleri ellerinde renk renk ve ra -
hl·r ılrniyorum. Bu kadar güzel bır şeyı nenın ' .. . · d 

\ı k lı mukavvalar ve onlennde mavı cam a.n 
J erde görmedim. am k 
~ v • f 1 olduö-u halde, bir fikir ileri sürme sı • 
_ a

0
dam des Grassins kızın ku~ad~rn: ·ken- ~ş er mar:çekrneyen ihtiyar noterin şakala-

Q' • • nu Paris'ten Adolphe getır 1 v zın nn · M- ·· 
tsı ı . d' 1 görünüyorlar, fakat hepsı osyo 

ntıhab etti. rını ın er d'" ·· ·· lardı. 
L 11ahk G ·ns'e ba- d t'nin milyonlarını uşunuyor 
~ar k enıe reisi Madam des rassı Gran e d Grassins'in 

a k İh · fırıcı Madam es 
' endi kendine· tıY.~1 rlni açık renk tuvaletini, banke· 

baı-;-d~aydi, haydi d~vam et, melun düzen- pembe tuY e . , Adolph'u mahkeme 
,, · l'• · ahkeme- d ı cı başını ' .re cıu·· J Ordu; sen veya kocan bır m rin müca e e · ' - • ·· ögv üne seyrecli -se.- k . . . . sr noten ogune 

h
1
· "'e olursanız işiniz iştır. . ını papa ' · d ı t .o r k.. ak' bır reıs ' .. d neler geçirmıyor u. 

İki şamdanın iyice aydınlatamadığı bu 
kül rengi eski salonda, bu aile neşesi ; koca 
Nanon'un örekesinin gürültüsüne karışarak 
ve ancak Eugenie'nin veya anasının dudak
larında samimi olan bu gülüşmeler; pek bü-
yük menfaatlerle birleşen bu küçüklük; ken
dileri için biçilen yüksek pahanın hışmına 
uğradıkları halde bundan haberdar olmıyan 
kuşlar misali kafese konmuş, bir takrm dost
luk eserleriyle igfal edilmiş olan bu genç 
kız; bütün bunlar, bu sahnenin hazin suret
te gülünç olmasına yardım ediyorlardı. Za
ten bu sahne, bütün zamanların ve bütün 
mekanların, ancak en basit ifadesine irca o

lunmuş sahnesi değil midir? İki ailenin sah
te rabıtasını istismar ederek büyük menfaat
ler temin eden Grandet'nin siması bu dram 
üzerinde hükmünü icra ve onu tenvir ediyor
du. Bu, kendisine inanılan tek muasır ilah, 
bir tek nasiyede ifadesini bulan para, bütün 

• 

parasızlığa alışık oldukları için de ona karşı 
ne muhabbet ve ne de nefret gösteriyorlardı. 
Farkında olmadıkları halde istihfaf olunan 
zinde duyguları varhklarmm sım, hayatları 

tamamiyle maddi geçen insanların bu top
lantısında onları acaib birer istisna haline 
g . tiri yordu. İnsanın iğrenç hali! cınun saa
detlerinden hiç biri yoktur ki menşei her han
gi bir cehil olmasın! Madam Grandet, o ak -
şamın en yüksek kazancını teşkil eden sekiz 
frangı kazandı, ve N anan da Madamın bu 
büyük serveti cebine koyduğunu görmekle 
memnuniyetten güldüğü sırada kapının tok
mağı öyle bir gürültü ile vuruldu ki kadmlaı
iskemleleri üzreinde .zıpladılar. 

(Sonu var) a"urı oşede oturmuş olan. ~oter, s ın 
1 

yor ve ıçın en aralarım için toplan-
~~~_..,.__..._,__IDll.LoLM...Q. ....... ~=:.:.~~...;...--~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~--
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ve Dün Ankara lzmir 
lstanbulda milli 

küme maçları başladı 

Dün yapliun 

Gençler Birliği 

- Ankara Gücü 

maçrndan 

heyecanlı bir an 

Ankarada: 1 • 

Gençler Birliği : 4 Ankara Gücü: 2 
izmirde: 

Doğan Spor: 4 Üçok: 2 
ıst:anbulda: 

Gala tasar ay: 2 Güneş : 2 

Beşiktaş: 2 F enerbahçe: 1 

Dün stadyomda Ankara gücü - Gençler birliği takımlarımız 
milli küme maçları için karşılaştılar ve Gençler birliği neti
ceyi 4- 2 kazandı. Açılış törenindenberi maç yapılmıyan 
stadyom bu iddiali oyunu görmek istiyenlerle dolu idi. Satı· 
lan bilet ve verilen serbest giriş kartlarına göre, dünkü ma
çı beş bin küsur ankaralı seyretmiştir. Biletlerin ucuz oluşu 
birinci ve ikinci mevkileri tamamiyle doldurmuştu. Şeref tri
bününde adliyet milli müdafaa ve gümrük bakanlanmız BB. 
Saracoğlu, gene:al Kazım Özalp ve Ali Ranil Tarhan ve daha 
bir çok tanınmış :zatlar görünüyorlardı. 

Takımlar alana çıkıyorlar 
Saat tam 14.45 idi. Hakem beşik

taşh İbrahim iki yan hakemi ile birlikte 
ortaya geldi. Arkasından takımlar çık
tılar. Halkı :;claınladılar. Lisanslar 
kontrol c:lildi. Kaleler seçildi ve herkes 
yerini aldı. İki taraf söyle birer takım 
kurmuşlardr: 

Anknragücü: 

Osman - Ali Riza, Enver - Abdült 
Semih, Musa - Abdi, Şü'<rÜ, Muhiddin, 
Bilal, Hamdi. 

Gençlcrbirliği: 

Rahim - lh~an, Halid - Kadri, Ha
sant Keşfi - Selim. Sal~haddin, Rasim, 
Niyazi. İhsan. 

İlk dakikalar 
İlk dakikalarda her iki takım da 

birbirini deniyor gibi mütcrcddid oy

nadılar. Oyuncuların sinirli oldukları 

her hallerinden belli oluyordu. Maç 
çok çabuk geçiyor: ~üçlüler havadant 
geneler yerden oynamağa çalışıyorlardı. 

Macm on dakikası böylece müsavi .. 
akınlarla. çabuk ve güzel hır oyunla 
geçti. 

Mac lıararetlendi 
Maçın ortalarına doğru iki tak ' m 

daha süratli oynamağa başladılar. ~o 

inri dakikada sağdan Selimin bir akını
nı Enver b!r kornerle kescbilc.li. Güzel 
bir korner atışından sonra Basanın a
yağı ile top dışarı gitti. Birbiri 
arkasına Rasim ve Selim aynı şekilde 
güzel bir vaziyetten faydalanamadılar. 
Gençler mütemadiyen hücum ediyorlar. 
Güç miidafaası güzel çalışıyor. Fakat 
haf hattı forvedle olduğu gibi bek hat· 
tı ile de irtibatını kaybetmişti. 

23 üncü dakikada Hamdi karşısına 
gelenleri geçerek kaleye yaklaştı. Ha. 
lit bir kornerle buakını durdurdu. Kor
neri Hamdi çekti. Top gençlerin mü
dafaasından çıktı. Sağaçığa geçti. Güç 
galesi açık bir vaziyette idi. Bir iki 
pasla~madan sonra solaçık İhsan, boş 
kaleye gol atamadı. Güç'e gene korner 
oldu ve bu korner taçla 'son buldu. 

Gençlerin birinci gol;; 
Maç bu suretle biraz Gençler Birli. 

ğini üstünlüğü ile fakat neticesiz ola
rak devam etti. 37 inci dakikada Genç
ler Birliği solaçığı İhsan geriden altlı

ğı bir pasla ilerliyordu. Hafla karşıla
şınca Niyaziye pas verdi. Niyazi Ali 

Rxzaya atlattı ve topu bekletmeden 
Salahattine geçirdi. Salahattin plase 
bir şiltle takımının birinci golünü attı. 

Oyun bu golden sonra daha güzel
leşti. Güçlüler fena akıbeti sezmiş gibi 
açxldılar. Fakat akınları hep neticesiz 
kaldı. Birinci devre ı .o Gençler Birli· 
ği lehine bitti. 

iKİNCi DEVRE 
Gençler Birliğinin ikinci sayısı 
İkinci devrede güçlüler daha enerjilı: 

görünüyorlardı. Mütemadi hücumlar 
yaparak yenilmiş vaziyetten kurtulma-

Yüksek mektepler 
voleybol maç11

arı 

Hııkıı~. Gazi Terbiye Enstitüo;ii ve 
Yii!.:!>ek Ziraat Enstiıü~ıi 

voleybol takımları 

Ankaradaki yüksek tahsil gençliği 

arasında haz ırlandığını yazdığımız vo
leybol maçları dün öğleden evel Gazi 
Terbiye Enstitüsü kapalı salonur.da ya
pıldı. Fakülteler talebeleri arasmda Lu
yük bir alaka ile takib edilen, ze\ kli ve 
heyecanlı olan maçların teknik netice
lerini yazıyoruz: 

Gazi Terbiye Enstitüsü - Sıyasal 

Bilgiler okulu 
7.10, 11-15, 12-25 Gazi Terbiye Ens

titüsü takımı kazandı. 
H ukuk Fakü ltesi - Yüksek Ziraat 

Enstitüsü 
5-15, 8-15 Yüksek Ziraat Enstitüsü 

kazandı. 

Maçlara gelecek hafta pazar günü 
gene devam edilecektir. 

ğa çalışıyorlardı. Bu durum oyunun 
beraberliğe, hatta Güç'ün galebesine 
doğru gittigini gösteriyordu. Lak.in 
7 inci dakika.da Gençler Birliğinin or. 
tadan yaptığı bir akında Rasimden pas 
alan Selim ilerlerken Ali Rıza kendi
sine çarptı. Hakem bu hareketi penrtltı 
ile cezalandırdı. Gençler Birliği Ha.
sanın ayağiyle ikinci golünü kazandı. 

Gençlerin •ayısı üçleşti 
İkinci golden sonra top ortaya da .. 

ha yeni gelmişti. Ortada bir iki paslaş.. 
ma oldu ve Sellin müsaid bir vaziyette 
topu yakalıyarak önilne çıkanları birer 

birer geçti ve kaleciyi de athyarak ta
kımının üçüncü galibiyet sayısını yap. 

tı. 

Gençlerin dördüncü ve son golü 

12 inci da~ika:iayız. Abdi Şükrü ile 
iyi bir paslaş .na yaparak kaleye doğru 
iniyordu. Keşfi favul yaptı. Ceza çiz
gisine çok yakın bir mesafeden firikik 
çekildi. Muhiddinin utu topu çok u
zaklara gönderdi. Kale atışiyle top or· 
taya düştü. Rasim Semihi geçtı ve tek 
başına güç kalesine ılerlemeğe başladı. 
Kaleci Osman ileri fırldı. Ali Riza ve 
Enver yolunu kestiler. Fakat üç oyun
cu biribirine girdiler. Rasim serbest va
ziyette dördüncü golü ağlara taktı: 

A nkara Gücünün birinci gCJlü 

Bu maçta nefes kabiliyetleri, topa 
hakimiyetleri ve enerjileri bakımm:lan 
çok takdir ettiğimiz güçlüler fena bir 
vaziyette ve dort gol yemi:i bir halde
lerken Semihin ayaği} le 15 inci daki
kada birinci gollerini attılar. Bu gol 
bir çok akınlar takilı etti. l 7inci daki
kada İhsan Şükrünün bir akının topu 
kornere atarak kesel'ildi. Hamdi bir 
kaç kerre Gençler birliği kaleı;inin önü
nü karı~tıraca k vaziyetler ihdas etti. 

{.;üçlülerin ikinci sayısı 

25 inci dakikada bu baskının tesir
leri görüldü. Top Hamdide idı. Santr
haf ve sağ haf araı:;ında sıkışaı1 Hamdi, 
topu Bilale verdi. Top Bilaiden Ab:ii
ye ve ondan Şükrüye geçti. Şükrü vole 
bir şutle ikinci golü attı. 

Oyun bundan sonra gene müsavi bir 
hal aldı. Karşılıklı akınlarla ve kaçırı
lan fırsatlarla geçti ve neticede Gen~
ler birliği bu maçı 4 - 2 kazanarak saha
dan ayrıldı. 

Gençler Bi1liği .Reisinin sözleri 

Maçtan sonra Gençler birliği reisi 
B. Yusuf Korman'ı gördük. Duyguları
nı şöyle anlattı: 

"- Çok mesudum. Aylardanberi 

beklenen bu neticenin, milli küme lik 

maçında alınmış olması da müstesna 

bahtiyarlıklarımdan birini teşkil etmek

tedir. Hiç şüphe etmiyorum ki, benim 

gibi bugünkü oyunu seyretmiş olanlar 

Gençler birliğinin daha güzel oynadığı

nı kabul etmişlerdir. Bundan sonraki 

maçlarda da Gençler birliğinin, onu se

venleri memnun eden bir oyun göstere

ceklerini söylemekten ayrı bir zevk 

duymaktayım. 

Eskrim müsabakaları 
geri kaldı 

Ankara Bölgesi Eskrim Ajanlığının 

hazırladığı eskrim müsabakaları görü. 

len lilzum Uzerine gelecek haftaya bı

rakılmıştır. Maçlara gelecek pazar 
Halkevindt gene eaat 10 da devam e
Öilecektir. 

J Beşiktaş Feneri 2-1 yendi 
Galatasaray Güneşle 

berabere kaldılar 
İstanbul. 21 (Telefonla) - Bugün 

milli kümt maçları için Galatasaray • 
Güneş ve Fenerbahçe Beşiktaş kar!iılaş
tılar. 

İlk maç Güneş • Galtasaray arasın

da idi. Oyun Galatasaraylıların bir vu
ruşiyle ba5ladı. 

Yirminci dakikada geriden aldığı to· 
pu Rebii ufak bir vu'ru§la sağa geçir
di ve on sekiz pas gerisinde yetişen Se
lahattin sıkı bir şiltle güneşin ilk go
lünü yaptı. 

Oyun güzel ve heyecanlı bir cereyan 
takib ediyor. Bu golden sonra Galata
saray hücum hattı da gayretli bir oyun 
çıkarmağa başladı. Sağdan uzayan bir 
hücumda eşvak altı pas üzerinde topu 
kalecinin kapadığı köşeye atarak mu
hakkak bir gol fırsatını kaçırdı. 

İlk devre LO Güneşin lehine bitti. 
İkinci devrede güneşliler rüzgara 

kar~x oynıyorlardı. Rfü:garı arkalarına 

alan Galatasaraylılar ilk dakikalardan 
itibren Güneş kalesini sık sık ziyarete 
başladılar. 

Yirmi beşinci dakika: soldan uza
nan lıir Galatasaray hücumunda Faru
ğun düşmesinden faydalanan Bülend 
yerinde bir vuruşla Galatasarayın be
raberlik sayısını temin etti. 

Oyun tekrar başladı. Şimdi güneşli
leri sa~dan ani bir hücumda görüyo
ruı:. Galatasaray kalesi önünde ufak 
bir karısıklık ve Salahattin bundan fay
dalanarak Günesin ikinci golünü yapı

yor. 
Bu sırada Danyal sakatlandxğından 

Galatasaray on kişi olarak oyuna de. 
vam ediyor. Fakat sarı • kırmızılılar 
bugün sahadan mağlub çıkman•.Ka 

azmetmişler gibi. Netekim 3 dakikalık 
bir fasıladan sonra lfal?im bir Galata

saray hücumunda on ı;ekiz pa ... üzerin
de yakalaC:ığı topu güzel bir vuruşla 
güneş ağlarına taktı ve oyun beraber
likle bitti. 

Fener bahçe - B eşikt~ maçl 
S3at 15.55 de cvvelfi fenerliler ve 

onları takiben de beşiktaşlılar sahaya 

çıktılar. 

Bu maçı da B. Paçcf idare ediyor
du. 

İlk dakikalarda Fener hücum hattı 
daha fazla soldan çal şıyordu. Riizgar 
lehine oynayan siyah • beyazlılar ya
vaş yavaş tehlikeli bir hücum serisine 
başlamışlardı. 

12 inci dakikada soldan başlayan bir 

beşiktaş hücumunda Eşrefin ortııladrğı 
top Fener kalesi önünde ufak b:r karı· 
şıklık yapıyor ve bundan faydalanan 
Rıdvan ufak bir vuruşla sağ köşedtn 

Beşiktaşın ilk gölünü yapıyor. 
Yirmi beşinci dakika: gene Beşik· 

taşın soldan bir hücumu ve Eşrefin or• 
taladığı top Muzafferden Rıdvana ge
çiyor. Rıdvan ufak bir görüşle Lebibl 
atlatarak topu ikinci defa Fener ağla
rına takıyor. 

Devrenin bundan sonraki kısmı daha 
fazla Beşiktaşın hücumlariyle geçti vo 
ilk devre bu suretle 2-0 bitti. -ikinci devreye 16.55 de Beşürtaşııı 

vuruşu ile başlandı. Rüzgarı lehlerine 
alan fenerlilerin bu devrede kendileri· 
ni kurtaracaklarını zannediliyordu. 

Oyun çok cansız ve ağır bir cereyan 
takibine başlamıştı, bunun sobebi, be
şiktaşlılar taç ve avutlarla vakit geçir
mek için çok ağır hareket ediyorlar ve 
feneırbahçeliler de bu ağır oyuna uymu9 
bir vaziyette bulunuyorlar. 

Nihayet on yedinci dakikada sağ· 
dan Beşiktaş kalesine akan Niyazinin 
bir hücumunda ortaladığı topu Muzaf .. 
fer durmadan sıkı bir şutle Beşiktaş ağ• 
)arına takıyor. İşte Fenerbahçenin ilk 
ve son golü. 

Son on beş dakikada Fikret, ortaya 
geçerek Muzafferle yer değiştiriyorlar. 
Fakat bütün gayretler hiç bir netice vC"' 
recek şekilde değil. Beşiktaş kazanmış 

olduğu bir galibiyeti bırakmamak için 
gayretli bir müdafaa oyunu çıkarıyor. 
Ve bu suretle son on dakika da netice
siz geçiyor ve meç 2 - 1 Beşiktaşın ga• 
libiyetiyle bitiyor. 

İzmirde : 

Doğanspor, 4-2 Uçoku 
yendi 

İzmir, 21 (Telefonla) - Bugüıı 

mim küme maçları için Doğansopr - üç· 
ok karşılaştılar. Doğansporun kadrosu. 
türk spor kurumu antrenörü tesbit et· 
mişti. Bu kadro ile sahaya çıkan Doğal1 
sporlular, hakim bir oyundan sonra üç· 
oku 4 - 2 yendiler. 

Maçtan sonra antrenör, eğer, Oç~ 
kun takımının teşkili kendisine bırakıl• 
mış olsaydı maçın daha çok zevkli ola· 
bileceğini ve belki de neticenin değişe
bileceğini söyledi. 

ispanyada bükün .. etçi 
kuvvet er ilerliyoraar 

Madrid, 21 (A.A.) - Brihuega ya __./ 

on beş kilometre mesafede bulunan L h • t 
Padilla dö Hita kasacasının sokakla- e ıs an a 
rında çarpışmaların devam ettiği bildi. 

rilm~~~d~~leden sonra hükümet kuv- yaka anan 
vetlerı Brihuegaya on beş kilometre-

lik bir mesafede bulunan Udue.l ve komu•• nı• stler 
Utande kasabalarını alm.şlardır. ... , 

Otuz sekiz hükümet tayyareı:;i Al
goı a yolu üzerinde toplanan asi kuv. 
vetlerinin üstüne 800 bomba atmıştır. 

Dün beş asi tayyaresi düşürülmüştür. 

Hükümetçiler ilerliyor 
Madrid, 21 (A.A.) - Havas Ajan. 

sının muhabiri bildiriyor: Hükümet 
kıtaları Guadalajara cephesindeki ile
ri hareketlerine devam etmektedirler. 
Bu kıtalar asilerin geçende yaptıkları 
taarruzun hareket noktası olan Aragon 
yolunun 108 kilometresine kadar ilerle
mişlerdir. 

Mılisler mütekabil taarruzlarının 

başlangıcındanberi 38 kilometre kadar 
ilerlemişlerdir. 

Şimdi on kilometreye kadar yak
laştıkları Siguenzaya doğru ilerleme. 
ğe devam etmektedirler. 

F rankocuların bir baskını 
Navavcarnero, 21 (A.A.) - Havas a

jansı muhabiri bildiriyor: Franko kıta
ları Arganda mıntakasındaki hükümet 
kıtalarma bir baskın yapmışlar ve hü
kümetçileri mevzilerinden tardederek 
Madrid • Valansiya şosesine çıkan bir 
ıyolu işgal etmişlerdir. 

e· 
Varşova, 21 (A.A.) - Sendika tl1 

11 
busları arasında kütle halinde yap11' 
tevkifler devam etmektedir. 

Lodz'da poliı; mensucat ve yaP'. s~' 
dikalarının şeflerini tevkif etlJ'lışt 1e 

·ce> 
Varşova'da 120 ev araıımış ve net\ C' 

sosyalist mahfellerinde 66 kişi tevkl 01 
dilmiştir. Borislaw petrol havzasınd\·· 
bir çok tcvkifat yapılmıştır. Ka.tow~, 
den bildirildiğine göre yukan sile tc'' 
maden havzasında 80 komünist >'' 
lanmıştır. 

• )(Ortıil' 
Muhafazakar Czas gazetesı ıı· 

d·yJe 
nistlerin grev çıkarmak maksa 1 st• 
mele teşekküllerinde büyük ınık>'~w 
propaganda yaptıklarım yazarak pıcıc· 
sin bu hareketlerini haklı göstcr(llC 

dir. 

Hindenburg balonu ı-Jİ"' 
Rio dö Janero, 21 (A.A.) -.e 1rı• 

denburg balonu, dün Santz-Gntı I< tr 
. . · pııaca 

mıştır. Balonun pazartesı ya ~ıs? 

1 d .. .. f . . . b-tün biletle' , an onuş se erı ıçın u 

diden satılmıştır . .. 
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l\1lJJDE . H 
d toprak ve ikl;~e 

Orman Çiftliği fidanlıkların. a veli nıeyvesız 
uygun yetiştirilmiş olan her çeşıt rnf~y tla satılığa ç.ı
fidanlarla her boyda mazılar ehven ıya 

t; karılmıştır. w l . 
Sipariş kabul eden rnagaza :~24 
Çiftlik telefon No. 
Karaoğlanda ınerkez 
mağazası telefon No. 
Yenişehir nıağazası 
telefon numarası 
Saman pazarı M. Ti. 

3755 - 3680 

3576 
3633 

t-828 

Etlil\:te Baytari 
Laboratuvarları 

Merkez 
l)ir ktörlüğünden 

f - ve kanalizasyon 1 men ezı l - Laboratuvarlar yo u 
k ulmuştur. 

zarf usuliyle eksiltmeye on. lira) 5 kuruştur. 
2 _ Tahmin edilen bedelı (93'.0 

ku ) olup banka mektubu 
. (700 lıra 50 ruş d k 

3 - Muvakkat tcmınatı 'k sı ve nafıaca musad a . t odası vesı a 
Veya vezne makbuzu ile tıca.re 
ehliyeti fenniye vesikası. .. 15 de Ziraat Vekaleti Muha-

. günu saat 
4 - İhalesı 2.4.937 cwna 1 komisyonda yapılacaktır. 

&ebe Direktörlüğünde toplanacak 0 an ayyen gün ve satten bir sa
'f ktuplarını mu 5 - İstekliler teklı me . riyasetine vermiş buluna-

at evvel makbuz mukabilinde komışyon 
C'i!klardrr. ,.. artnaıne ile keşif varakası be-

6 - Bu işe aid fenni ve uaıumı ş 
delsizdir. A ··rmek ve fazla izahat ile adları 

ak · · e planını go 
7 - Yapılac ışı v . . 1 hergün için müessese direktör-

hildirilen kağıdJarı atmak ıstıyen er l-1112 
lüğüne müracaat edebilirler. (G3l) 

İstanbul defterdarlığr ndan: 

1 l . 69 kuru§tan ibaret bulunan Koca Mus.ta-
Keşif bedeli Z2B6 mı · · · k k ı ı kiinde eskı ıtfaıye ara o u e yevm Sa.. 

fapaşada Sulu Manastır mev . .. . . . . ı--ı.. kullanılan bına arsası uzerınde yenı-
nıatya Malıye Şubesı o cu...,. . . . 
d Mal. c:ubesi binası inşaat ve tesısatı ışlerı kapalı 

en yapılacak ıye '>I k · 
. k ·• konulmuştur. Mukavele. e sıltme Bayındır-

.ıarf usulıle e sı.tnıeye . . . " . 
ı k . 1 . 1 •• el ve fe!llli şartnamelerı, pro1e, kepf hulasasıle 
ı ış erı gene , oz . . . . 

b .. f . d'g-er evrak yüz kuru§ mukabilinde venlmektcdir. una mute errı ı . _ . . 
t t kl ·ı · 1715 liralık teminat me ktuplanle tekhfnamelennı ve 
s e ı erın . b · - d · N f V •. ~ eıı a.t on beş bin liralık bu ışc enzer ış yapt.gına aır a ra e.b.&i~ 

' den almış olduğu müreahhidlik ve ticaret odası vesikalarını ... ıll 

29. 3. 1937 Pazartesi günü saat on üçe kadar Milli Emlak Müdürlü. 
ğünde toplanan Komisyona vermeleri ve saat on dörtte de zarflar 

açıhrken komisyonda hazır bulunmaları. (1321) 1:1040 

atıa t .. ruletinden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksitme İlanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajında 
yapılacak gazino inşaatı. 

Ke~f bedeli (75252) lira (55) kuruştur. _ .. 
2 - Eksiltme 31 mart 937 tarihinde çarşamba gunu saat (15) de 

Nafıa Vekaletinde Sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu o-
dasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . _ 

3 _ İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele proJesı, Bayın· 

d ı k 1 ı ri Genel çaı:tnamesi, inşaata aid umumi ve hususi fenni 
- ır 1 ş le keşif cetveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi (3) lira t76) 
Şartname ert M"d" 1 ..... d ı-ı...:li le 
k d ı kabilinde Sular Umum u ur ugun en a iıllM r r. 
uruş be e mu . . . . . ) · ( ) k 

·ı e girebilmek ıçın u.teklilerın (5012 lıra 63 u· 
4 - Eksı tmey • · 3297 1 

k t ıninat vermesi ve resmı gazetenın sayı ı 
ruşluk muvak at e . .. hh'tl''- 'k ·ı... 

ı · amameye tevfıkan mutea ı ı .... vesı au ıu-
nüshasında çıkan ta ım ı· d 

. bin liralık it yapmış olması azım ır. 
raz etmesı ve (50) 1 "k' ,.1• maddede yazılı saatten 

. . kl"f mektup annı ı ın ... 
İsteklılerın te 1 M" dürlüğüne makbuz mukabi-

bir saat eveline kadar Sular Uınwnd lanugeciimıcler kabul edilmez. 
1. · 1.::-...... d.Jr Posta a o 
ınde vermelen uu.~ • 1 1005 (536) ~ 

Nafia Vekaletinden: 
+ 263 üncü kilometresi_nde ve 

Sivas • Erzuruın hattının 208
1 
'k bir demir köprünün ınş_a ve 

Frat suyu üzerinde al~ş me:re .
1

) kapalı zarf usulü ile eksıltme-
lllontajı (ve lüzumu halınde rıpaJı -

:Ye konulmuştur. . • t on beşte Ankarada Nafıa 
1 - Eksiltme 2. 4. 937 tarıhı.nde. saa a ılacaktır. 

Vekaleti Demiryollar inşaat daıresınde y p 
2 - Muhammen bedeli 54054 lira~ır. 

. 3952 70 lıradır • 
3 - Muvakkat tenıınatı · . i ve sair evrakı 270 

. mukavele prOJCS 
4 - Eksiltme şartnamesı ·1ınektedir 

ltu d ·resinden ven • "b' ru, mukabilinde inşaat 31 ıgo No Jı kanun rnucı ın-
5 • k istiyenler 2'T • rihl' 

- Bu eksiltmeye gırme 'katarla 7-5-936 ta ı ve 
~e ibrazına mecbur oldukları evr~ ve veı·:..,ta aöre verilmiş 937 se-
~297 N d "l" edılen ta 111- " • fl o. h resmi gazete e ı an . klif ini havi zar arını 
llesi . 'k nı ve fıat te ih' d ne aıt müteahhitlik vesı ası rak z 4 937 tar m e 
l'tıcz'-" . · de haıırhya · · . 

... ur kanunun tarifatı daıresm . . e makbuz mukabı • 
~~at on dörde kadar demiryollar inşaat daıresın 
1tı.de k" ü Vermeleri lazımdır. • k 

1 50 nıetrelik bir opr 
6 - Bu eksiJtmeye gireceklerden laa a anacaktır. (308) 

?'tıont . tmak şartı ar 9 
aıını muvaffakiyetle yapmış 0 1--63 

~--~-------.:--:--\.,. ı · · ""' · · den 
l' aluflar Umum Müdür ugun·~· .. 

" l hasbi hatiblıgı ıçın 
<"l-11ka •• ·n açık o an d .. 

8.4•93 ranın Kavaklı köyü camımı . ftülüğü dairesin e .m~-
ııabak 7 perşembe günü saat 14 de Anka~a ~ü. d ile urnuın nıüdtirlü
ge ttıü~~~tihanı yapıla~ağ_ı~d.an taliblerın ıstı(6~3) ı-1176 

'lt etmeleri bıldırılır. 

Elektrik Münakasası Ilanı : 
1 _Nafıa Vekaletinden tasdikli proje, keşifname ve fenni şart

namesi mucibince Ünye kasabasm~a_ elektrik te~.isatı .. yapılması 

26. 2• 937 tarihinden 12: 4. 937 tarılııne kadar 45 gun muddctle ve 
ka alı zarf usuliyle eksıltmeye konu]muştur. 

p2 _ !hale 12. 4. 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 
Ünye Belediye dairesinde müteşekkil Belediye encümeninde y:ıpı-
Jac.aktır. --

3 _Tahmin edilen bedel (Belediyece yaptırılacak (3000) lira 
muhammen bedelli santral binası hariç olmak üzere) (24924) yirmi 
dört bin dokuz yüz yirmi dört lira bir kuruştur. 

4 _Muvakkat teminat miktarı 1870 liradır. 
5 _Proje "·e teferruatı, fenni ve hususi şartname ve '?uk~vele

name projesi sureti .beş lira bedel mukabilinde Ünye ?eiedı.r.csınd_e~ 
ve !stanbulda Taksımde Şark apartımanmda elektnk muhendısı 
Bay Hasan Haletten alınabilir. 

6- Teklif mektuplan, şu vesikaları ihtiva edecektir. 
A - Teklifi yapan bir şirket olduğu takdirde sicilde kayıtlı ol

duğu ve halen faaliyette bu!u~duğuna da~r bu e~si~.tm~nin iliinı ta
rihinden sonra alınmış resmı bır vesika, Şırket sırgı.ılerı veya noter
likten ınusaddak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya Banka mekt~bu. . . 
C - Bugüne kadar bir elektrik tesisatını muvaffakıyetle bıtır -

diğine dair kabul raporu veya musaddak sureti. . 
İsteklilerin eksiltme şartnamesi mucibince tanzim edeceklerı 

teklif mektuplar nr eksiltme saatrndan bir saat evveline kadar bele
diye riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetiştirmek üzere 
göndermeleri ilan olunur. 1-904 

Nafia Vekaleti 
Sekizinci Daire Samsun Su İşleri 

Müdürlüğünden· 

l{apalı zarf uşuliyle 
ek~siltme ilanı 

1 - Çarşamba ovasının kurutulma ameliyatından olm_ak üzc;re 
Aptal Irmağının ıslahı için projeıı.ine göre yapılacak amelıyat ve ın
şaaat 25. 3. 937 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf 
usu1ile eksiltmeye konulmuştur. 

2-:---- y .. ~if.bedeli 32421lira12 kuruştw. 
Bu ın iln mevcut evrak şunlardır: 
A • J... . ıyat ve inşaat resimleri 
B • Keşif ve huJasai keşif cetvelleri 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Hususi ve fenni şartname 

3 - İkinci maddede yazılı evrak 162 kuruş aıukabilinde Su !şlerl 
müdürlüğünden tedarik edilebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek için Nafıa vekaletinden bu gibi işleri 
yapabileceğine dair ehliyet vesikasına malik olınak lazıımhr. 

5 - Eksiltme 26.4.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Samsunda Su işleri ~üdür1üğünde toplanacak komis~on hu.zu
rnnda yapılacaktrr. Talıpler ihale saatinden bir saat evvelıne kadar 
2490 ~Y_'~ kan~nun hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmış 
ve muhurlenmış olan zarfların su isleri müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde verilmiş bulunmalıdır. Bu' saatten sonra gelecek teklifler 
kabul edilmez. Ve postaca vaki olacak teahhiirler nazarı itibara alın
maz. 

6 - Bu ameliyat:n muvakkat teminat mikdan 2431 lira 50 kuruş
tur. 
7 - 1~ üzerine alan müteahhit yüksek vekaletçe ihalenin tasdik o
lundugu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün 
içinde muvakkat teminatını kati teminata iblağa ve aynı müddet 
içinde mukavelevi noterlikten tescile mecburdur. (612) 1-1085 

1 ŞOVBOT 1 
Ankara Valiliğinden: .. 
Ök:ıüzce mahallesinin Eğribucak wkağında 127 tahrir 5 kapı 453 

metruke No. lu evin aylrğı 13 lira 34 kuruştan 24 - mart - 937 çar -
şamba günü saat 14 de açık arttırma ile icaia verilecektir. 

İeteklileıin 14 lira 25 kurutluk depo,ito makbwiyle sö~ü geçen 
gün ve saatte Defterdarlıkta kurulan kor.ıisvona müracaatlan Müf
temilatr: Bir koridor ü.ıerinde iki oda, alt ıı:atta: iki gö~ odwıluk 
kömürlük ve küçük bir avlu (559) 1-102.ı! 

Çanakkale vilayeti Daiıni Encümeninden: 
Yapılacak iş: Memleket hastanesi kalorifer ve sıcaık su tesisatı. 

Keşif bedeli 11443 lira 72 kuru~. Muvakkat teminat 858 lira 30 kuruş. 
ı ·-Bu iş 12. 4. 1937 günü saat 16 da kapalı zarf usulile istekli

lerine verilecektir. 
2 - Keşif, proje ve şartnameleri İstanbul ve Çanakkale Nafıa 

müdürlüklerinde görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle Çanakkale 

Daimt Encümenine müracaatları. (1361) 1-1052 

M. M. V, Hava Müsteşarlığından: 
Hava müsteşarlığı ve Kavseri tayyare fabrikası için 126 • 210 lira 

ücretli üç almanca mütercim alınacaktır. İsteklilerin imtihanı yapıl
mak üure 25-3-937 tarihine kadar Hava Müsteşarlığına istida ile 
müracaat etmeleri. (638) 1-11 lS 

lTmuıni l\füdür] .. ğün Pn: 

AJraanca Steno 

Daktilo Alı acak 
Bank:ımız Aııkara merkezinde istihdam "dilmek üzere al

mancay"' tamam ~n vakıf ve seri yaaar bir steno daktilo alına
•.aktır. lngiliı:ce bilenler tecih edilecektir. 

Ücret alakadarların iktidarına göre tesbit olunacaktır. 
Talibıerin Sümer Bank Personel müdürlüğüne en geç 25 

ttıart ı 9?7 tarihine kadar müracaat lan itan olW1ur. 1-1080 

Duhiliye Vel{aletinden: 
.. 1 --: yekal_et~e yaptırılacak yazıhane, masa, koltuk, sandalye ve 

mumasılı m~bılya açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksıltme 24 - 3 - 937 tarihinde çarşamba günü saat 15.30 da 

Ank~rada Yenişehirdeki vekfilet binası içinde toplanan satın alma 
koınısyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 2680 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 201 liradır. 
5 - İstekliler bu işe dair şartnameyi vekalet levazım bürosun· 

dan parasız alırlar. 
6 - İsteklilerin 24-3.937 gününde muayyen saatta teminatları. 

nı hfünilen komisyona müracaatları ilan olunur. (504) 1-932 , 

:ı: :r1x1,:tx1x1xix1x1xJ.1: :r: :r: ffi :rJ:. :&: :Ly1x1ı:.rLxLxLjLi(I 

Satılık Telefon Santralı. 
30 dahili ve 3 şehir hattı için müstamel bir telefon 

santralı, bütün kısımları tamam olarak müsait fiatla 
satılıktır. 1-1142 

Ankara Elektrik T. A. Ş. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - 30 mart 1937 salı günü saat 14 de Ankarada Vekıllet mal· 

zeme eksiltme komisyonunda 5 grup 11 parça atelya tezgahının grup 
grup açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Z - Eksiltmeye konan te2gihlann cins, muhammen bedel ve mu• 
vakkat teminat miktarları: 

Muhammen Muvakkat 
bedel temi na• 

Grup Aded Cinsi ~ira Kr. Lira Kr. 

I 1 375 Şeping planya 2300 - 172 50 
1 550 Şeping planya 

II. 1 32 sütunlu matkap 2150 - 161 25 

2 16 sütunlu matkap 

ut. ı 400 kollu destere 1800 - 135 -

l 5 kollu makas 
IV. 1 4000 L. otojen kaynak cihazı 1100 - 82 50 

1 750 Kg. montaj vinci 

v. 2 4 m3 seyyar motopomp 250 - 18 75 

3 - Her gruba aid eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola .. 
rak Anltarada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir • 

4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayn pey sürmek üzere 30 
mart 1937 salı günü ıaat 14 de Ankarada VekAlet Malzeme müdür-
lüğünde bulunmaları lazımdır. (561) 1-1023 

iLAN 
Maraş Çeltik Fabrikası 

Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 

Şir!:~t esas mukavelenamesinin 23 üncü .• 1addesine tev• ı 
fikan 12 Mart 1937 cuma günE saat 14 d~ Uaraş'ta şirket 
ı- · :nda topkınacağı ilan olunaıı :-ılel?.·~e hissedarlar he• 
yetei umumiyesi ekseriyet ha.ul olmadığından dolayı nf· 
zamnamenin 26 ıncı maddesi hükmüne uygun olarak 1-4-93Z 
perşembe günü saat 14 e talik edilmiştir. 

Bu içtimada mcvcud ekserivetle kar~r itti: ... z edileceği 
ve bu kararların meri olacağı nizamname hükmünden ol• 
maltla keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere esas 
mukavelenin 26 ıncr maddesinin son fıkrasına uygun ola• 
rak ilan olunur. 1-1178 

ANKARAYI ZiYARETE HAZIIUıANil\TJZ 

KÖMÜR 
SERGİSİNDE 

Kömürle işliy~ vasıtaların en iyi 
ve en elverişlisi tesbit olunacaktır. 

En kullaruşlı, en iktisadi, en ucuz ve 
memlekete en fay dalı teshin aleti se
çilecek ve Türk.iyede kullanılmasını 
temin için kolaylıklar gösteriecektir. 

B. K. S. 

AÇILIŞ TARİHİ 23ni an1937 



p radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111Telefon.1230 

Nafia V ~ı~alPtinclen: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilani 

1- Eksiltmeye konulan iş: Erzurum vilayetinde yapılacak li.. 
çüncü umumi müfettişlik grup inşaatının 270,000 liralık kısmıdır. 

2 - Eksiltme 22.4.937 pazartesi günü saat ıs de Nafıa vekaleti 
yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulivle yapılacaktır. 

3 -Eksi1tme şartnamesi ve buna müteferri evrak 36 lira bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 32550 liralık muvakkat 
temi .1at vermesi ve nafia vekaletinden alınmış bir teahhüdde asgari 
400,000 liralık iş yapmış bulunduğuna dair müteahhitlik vesikası ib
raz etmesi lazımdır. 

İstekli' -· n teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat c Jine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(610) 1-1173 

Aııkaı:a Emniyet ~1üdürlüğünden: 
Beher takım için 

tahmin edilen Fi. 
Cinsi Mikdarı Lira Kuruş 
Sivil elbi!e 183 22 00 

Teminat 
Lira Kuruş 
302 00 

İhale günü 
24.3.937 çarşamba 

saat ıs de 
Yukarıda mikdarı yazılı sivil elbise 7.3.937 tarihinden 22.3.937 

tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklile
rin yukarıda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte Emni· 
ye~ müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri (SOS) 1-919 

••• 

1 
DEVLET DEM1RYOLLARI VE LİMANLARI 

UMUM MODORLÜGÜ SATIN ALMA 
KOMlSYONlJ İLANLARI 

İLAN 

Muhammen bedeli (34813,8C lira olan 780 ton Hematet, 180 ton 
döküı: hane piki 30-4-937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da J ·are binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girn•" istiyenlerin (2611,04) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun t:ıyin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
al :nmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reislifine vermeleri lazımdır. 

Şartn<. neler ( 174) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa .rezn('leıinJe 

satılmaktadır. (601) 1-1066 
!LAN 

Muhammen bedeli (21.000) lira olan 300.000 adet telgraf bandı 
30 - 4 - 1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare :.iır~ında satın alınacaktır. 

Bu :şe girmek istiyenlerin (1S75) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5·1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış ves'ka ve tekliflerini aynı giin sac... 14,30 a kadar komisyon 
rei..1 ·:;,ne vermeleri lazımdır. 

Şartn~meler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Hnyd:ıroaşada tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 591) 

1-1063 
lLAN 

Muııdmmc.1 bedcii (60.000) lira olzn vagon yedek iiksamı 3. 5. 937 
Pazart,.si günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu ı~e girmek isteyenlerin (4250.-) liralrk muvakkat teminatile 
kan u.ıı tavin etti~i vesikaları, resmi gazeter.in 7. 5. 936 gün ve3297 
No. lu ni'ıshasrncla ıntişar etmiş olan talimatname dairesinde al nmış 
ve · >:d o1.: te ·litler:ni aynı {{Ün saat 14.30 a kadar komisyon re:sli
gine vermeleı i lazımdır. 

$:ı. tnameler 300 kuru:;a Ankara ve Haydarpaşa vezne terinde sa-
tılmaktaqn. (59fı) 1-1083 

ti.AN 

Mul.~mmen b::uelı yerli oldugu takdirde S2272 ve ecnebi olduğu 
takdirde 28115 lira olan 450.000 tane galvanize tirfoı 4 - mayıs 937 
salı günü saat 15 30 clı:ı kanalı zarfla Ankarada idare binasından satın 
alıP"lC?';tır. 

Bu işe girme kıstive.1lerin yerli olduğu takdirde 3863,60 ve ec • 
nebi okluğu takdirde de 2108,70 liralık muvakkat teminat ile kanu
mm tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
kc · on reisliğine vermeleri laz .mdır. 

Şaı tname!er 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve:lnelerinde sa-
tılmaktadır. (654) 1-1152 

İT.AN 

4. 3. 1937 tarihinde eksiltmesi yapılan bobin kurutma ve enjekte 
tesisatına talip ~ıkmadığından yeniden teslim müddeti temdit edile· 
rek eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 17.5.1937 pa.t.ırtesı günü saat 15,30 da kapalı zarfla 
An!.ara<la İdare binasında yapılacaktır. 

Muhammen beıieli '6000 liradır. 
Bu işe girmek isteyenlerin ( 450) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.1936 gün ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat•l4,30 a kadar komisyon re-
isliğine vermeleri lazımdır. __ 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden 
Haydarp:ışada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (640)

1 

1 - 1145 
İLAN 

18.3.937 tarihinde çıkan 240 ton rezidü eksiltmesine aid ilanın 
hükmü yoktur. Bu iş ayr ca iliin edilecektir. (626) 1-1181 

Valilibıinden • • 
Ankaranın aşağı ayvalı mevkiinde 6435,10 M. 2 dan ibaret potin 

oğlu, yol, dere ve boz ile mahdud tarlanın senelik 25 lira bedeli icar 
üzerinden ihalesi 27 mart 937 cumartesi günü saat 10 da yapılacak
tır. 

İsteklilerin bir 90 kuruşluk dipozito makbuziyle yevmi mezkur
da defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları (666) 1-1174 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
12-4-937 pazartesi günü saat ıs de İstanbulda nafia müdürlüğün

de (102833) lira keşif bedelli florya iltisak yolunda yapılacak (2500) 
metrelik asfalt şose inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri proje keşif hütasasiyle buna müteferri diğer evrak 514 ku. 
ruş mukabilinde dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (6392) liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarmı ve en az (100,000) liralık bu ise 

benzer iş yaptığına dair nafia vekSletinden almış olduğu müte2hbit
li.~ ve saire vesikalarını havi kapalı zarflarını 12-4-1937 pazartesi gü. 
nu saat 14 e kadar İstanbul Nafia müdürlüğüne vermeleri 

(1474) 1-1177 

HAVA KORUNMASI 
TEMEL KAiDELERi 

Ankara: AKBA Kitapevi 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 

Mürettip İstiyoruz 
Matbaamız için çabuk ve te

miz yazı dizen mürettibe ihtiyaç 
vardır. 

Kiralık Apartıman 
Havuzbaşı Kızılay karşısın· 

da 47 numaralı apartımanc;a l;i"!· 
niş salonlu, ferah, korıforlu i'lt i 
daire kiralıktır. Kapıcıyd mi:r 
caat. 1-1137 

En hoş meyva tuzudur. İnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
!arı önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Ev Aranıhyor~ 
Yenişehir taraflarında J 

peşin para ile küçük bir ( 
ev aranılıyor. Ulus gaze- ~ 

. d ~ tesm e 
M. N. Rümzuna müra-

Satılk köşk 
Etlikte aşağı incirlik mevki

inde dört oda, bir mubah, iki ga
raj, bir ahır ve 20 dönüm bağı 
ile köşk satılıktır. Ulusta Halis 
Apak'a müracaat. 1-1132 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETi SA TIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Bir adet şahmerdan açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4750 lira olup ilk teminat parası 356 

lira 25kuruştur • -
3 - İhalesi 7 nisan 1937 çarşamba günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları (382) 1 ._713 

BİLİT 
Yapı: Harp Okulu bulaşık yıkama mahallerinin ve fayans döşe

mesi işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Keşif tutarı (4138) lira '8 
kuruştur. Keşif, proje ve şartnamesi parasına karşı inşaat şubesin· 
den verilecektir. İhalesi: 24 - III - 937 çarşamba günü saat on bir -
dedir. İlk teminatı: (310) lira 40 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde iste
nen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. Satın al • 
m.a komisyonuna gelsinler. (659) l-11S6 

BİLİT 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan on bin tane ki-

lim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 3. Nisan. 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 25SO liradır. 
4 - Şartnamesi 170 kuruşa M. M. V. satın alma ko. dan alınrı. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tekJif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (620) 1-1102 

.1 ANKARA LEVAZIM AMİRLİCl SATIN ALMA 
KOMiSYONU İLANLARI 

1LA N 
1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için 18000 kilo ıs

panak 26. 3. 937 cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Is~anağın tutarı 1080 lira olup muvakkat teminatı 81 liradır. 

Şartnamesı komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (SS3) 1-989 

1 ASKERi F ABR1KALAR UMUM MODORLOCO 
SATI~ ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

MÜTEAHHİT NAM ve HESABINA 1000 KİLO KİBRİT 
ANTİMON 

Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 5. 4. 1937 Pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü
racaatları. (647)} 1 • 1136 

100 Tan Muhattar Avrupa Pamuğu 

Tahmın edilen bedeli (SSOOO) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı ma1zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
komisyonunca 4. 5. 937 Salı günü saat ıs te kap.ılı zarf ile ihale edi· 
lccektir. Şartname (2) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan 
\'erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4000)1irayı havi teklif 
mektuplarını mezkur gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 say1lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezki'ır gün ve saatte komisyona müracaatları (570) 1·1081 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
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 

UCUZ ve TAKSİTLE 

Satılık Arsalar 
Yenişehirin kibar ve itina ile 

seçilmiş yerlerinde hal ve istik.. 
balin incileri T. 2992 1-937 

Yeni Eczane 
Gözlük ve Korsa 
kısımlan başka 

yere taşınmadı 
Uç ay evel çrkarttığım1z bir 

kalfanın dışarda firmamın kul· 
lanarak açtığı dükkanla hiçbir .. 
lakamız yoktur. 

Eczacı Esat Koryali 
1-1159 

Altmış liraya 
kiralık 

Lozan meydanına 100 adım, 
Düzenli sokakta 13 numaralı a• 
partımanda muşamba dö~eıi. lL 
gazı, !urun, her türlü tefettuat• 
lı, methali müstakil, dört odalı 
bir kat. Telefon: 3878 

1-1143 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
~ İdrar yolları hastalıkları 

miiteha!;snıı 

gün 

1 ANKARA BELF.OlYE RElSLIGt iLANLARI ıı Ziraat Vekaleti 
İLAN 

1 - Otobüs garaJı arkasında bulunan lokanta 1 Nısan 1937 den 
31 Mayıs 938 sonuna kadar 14 ay müddetle icara verilecektir. 

2 - Muhammen on dört aylık kira bedeli (3SO) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (26,2S) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerinde 30 Mart 937 Salı günü saat on buçukta Belediye 
Encümem~ müracaatları. (S9S) 1-1047 

Erzurum Valiliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Nümune hastanesinin işi· 

dir. 
2 - Keşif bedeli 12700 liradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A- Plan 
B - Umumi şartname 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Keşif ve silsilei fiat cedveli 
S - Eksiltme 9-4-937 cuma günü saat 15 de nafia müdürlüğü o

dasında yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin dokuz yüz elli üç li

ra muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki şartları ha
iz bulunması lazımdır. 

7 - Şimdiye kadar bu işleri yaptığına dair Nafia vekaletinden 
almış olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi 

8 - Ticaret odası vesikasını ibraz etmesi 
9 - İşbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve İstanbul 

Nafia müdürlüğünden okuyabilirler 
10 - Teklif mektubları beşinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Erzurum nafia müdürlüğü odasında teşekkül eden ko
misyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektublar 
beşinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar gelmiş olll'l<lsı 
ve dış zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış ve mühürlenmiş 
veya imza edilmesi şarttır. 

Postada vuku bulacak geçikmeler kabul edilmez. (1531) 1-1182 

Kiralık Hane YEN i 

Silo Komisyonu Başkanlığından · 
Ziraat Vekaleti Silo Komisyonu Teknik Bürosunda çalışmak il• 

zere ücretli olarak bir ressam, lisan bilen bir daktilo ve tekni~ yazı• 
ları almancadan türkçeye çevirebilecek muvakkat bir mütercım alı .. 
nacaktır. 

İsteklilerin imtihan edilmek üzere vesikalariyle beraber nihayet 
31.3.937 tarihine kadar Çankaya caddesinde Sümer apartnnanında 
Silo Komisyonu Teknik Büro Reisliğine müracaatları. (655) 

l-11S3 

Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünden : 

Ankara kadastro idaresine 20 ve 17,5 lira maaşlı fen memur mil" 
avini ile katib alınacaktır. İmtihan 2S-3.937 tarihinde saat 14 de ya" 
pılacaktır. Lise mezunlarından arzu edenler olduğu takdirde mele .. 
teb şahadetname ve nüfus cüzdanlariyle birlikte umum müdürlüğe 
müracaat eylemeleri ilan olunur. (668) 1-1175 ~ 

Nafia Velialetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajırıdl 

mühendisler evi önünde yapılacak ilavei inşaat. 
Keşif bedeli (4913) lira (48) kuruştur. ı• 
2 - Eksiltme 2.4.937 tarihinde cuma günü saat (15) de Na~ 

vekaletinde Sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın 
pazarlıkla yapılacaktır. . sıı-

3 - İstekliler; proje ve şartnamelerle sair evrakı keşfiyeyı 
lar Umum Müdürlüğünde görebilirler. 11• 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (368) lira (51) 1c 1, 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin (3297) sar.

1
.,. 

nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesika51 Jat 
raz etmesi ve ikinci maddede yazılı saatten bir saat evetine le• esi 
Sular Umum müdürlüğüne vesikalariyle birlikte müracaat etıı' 
lazımdır. (632) 1-1113 ....,/ 

SiNEMAL.,\R HALI{ 
Macar ve yeni Fransıl sefa

retleri arasında geniş bahçe dört 
oda 40 lira. İçindekilere müra
caat. Telefon 3843 

BU GECE 
ŞOVBOT 

Yepyeni müzik ve tarkılarla süslü 

BUGÜN BU GECE 
NlÇEVO 

Bat Rollerde: 
1 

Harry Baur • Marcelle Ch~~ta at1' 
Vazife ve kahramanlık hislerınırı tı• 

1-116:t 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt neşriyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevincle hasılmrşt11. 

mevsimin en muhte~em temaşa filmi. 
GÜNDÜZ 

AŞK ŞÜKRANI 
Programa ilaveten 6.45 seansında: 

GAZiNO DE PARlS 
yıldızlarından Valeria Ellanskaia 

tarafından yeni numaralar. 

·1 .. d l · · 1 · bir cat' ı e muca e e~nı emsa sız 
!ıkla tasvir ~den büyük fil;f'ılt\ı.; 

İlave olarak: PARAMUNT Jt..1 
Halk Matinesi: 12.15 de 
ROMA ÇlLGINLIKLARI 

Yeni Sinemada 6.45 de Programa ilaveten dansöz VALERlA ELLANS-

KAİA'nın numaraları her program deği§İr. 


