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28 MART 1937 PAZAR 

3 üncüde 

Atina'da toplanan Bal
kan Ekonomi konseyi 
çalışmalarını bitirdi 

HER YERDE S KURUŞ 
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- d i~yanlar Milli küme maçları 
Atatürk Halkevin e 

.. k"' b /[arın Ankara Halkevinde tertib ettikleri VluJağ 
Atatur un ursa ı d"kl . • k y L d • "'k ek huzurlariyle ferel ver ı erını yazmııtı . w.arı a 

gecesıne yu • . J .. .. z 
Büyük önderi Halkevın e goruyorsunu • 

Raşbetl';!!_ 

Siyasi 
Müsteşarlar 

Falih Rıfkı A.T AY 

yeni siyasi müsteşarla~ l~s
tesi gazetelerimizde ne~re<lılmış
tir. Bir iki eksiğin de pek. yakında 
tamamlanacağını zannedıyoruz. 

Siyasi müsteşarlığa seçilen ar
kadaşlarımız, uzun müddettenbe
ri, Kamutay ve Parti işlerinde 
müstesna iş ve karakter vasıfları 
ile tanrnmış olduklarından kendi
lerini yeniden takdim eder.ek de
ğiliz. Fakat cihan demokrasi buh-
ranının h .. k"" fh . . d Türk" ugu~ u sa ası ıçm e. 
k 

1
•Yede sıyasi müsteşarlıklar dul ınasının, umumi va2ife fay-

~ arından gayri, hususi bir ma· 
nası da vardır. 

Herkes bif ir ki Atatürk, hürri
yet ihtilalinin ilk günbrinden 
başlayarak, hiç bir an mecliıı~iz 
çalışmamıştıı. Milli hakimiy~t s~s· 
teminin her millete ve o mılletm 
her z:- ·11anki ihtiyaç ve zaruretle
rine göre değişen şekilleri vardır. 
Demokrasi prensipleri, hayatı ve 
onun hakikatlerin.i zo~lay.an d~m
muş kalıp'ar gibı telakkı . ~dıl~-

Kemalizm demokrasısı, bı-
mez. ·ıı· b'"l" . 'ht'l.limizin ve mı ı u un 
zım ı ı a . D"kk t "d ı a e-fartlarımızın esen ır. 
dilmek lazım gelen n~kta . şudur 
k. T'" k' cumhuriyetı, cıhanda 

11 ur ıye l d w b" 
aemokrasi buhranı ha! a hıgıld ır 
d . d k ulmu• oldugu a e, 
evır e ur 't' d" l 

bizde milli hakimiyet ustur ~rı-

1 Hindli münevverler 

Parsi başrahibinin kızı Bn. 'Rabsy 

Bombay Parsi ba§ rahibinin kızı ve 
oğlu şehrimizde bulunmaktadırlar. Her 
iki hindli münevver Türkiye hakkında 
çok iyi intibalar edinmi terdir. Hindlı. 

ler kendilerıyle görüşen bir arkadaşımı· 

za büyük Önderimiz Atatürk hakkında 

en derin hayranlık hislerini anlatmışlar· 

dır. Bu husustaki yazı beşinci sayfa-

mızdadır. 

ispanyaya Dünkü maçla Fenerbahçe 4 1 
QÖnÜllÜ Barbakan ı.. • 

yo lamıyor 
:a~:.~~~::..:: A. gücünü yendi 

Londra' da anlaşmanın 
bozulmadığı teyid 

edilmektedir. 
Roma, 27 (A.A.) - Giornale d'İtalia 

yazıyor: İtalyan hükümeti daha geçen 
haftanın başlarında, isp.. . işle· 
rindeki duruma dair tngiltereye inanca 
vermiş bulunuyordu. İtalyan hükümeti 
İspanyaya katiyen yeni kıtalar gönder
mek fikr.inde olmadığını temin eyle· 
miştir. İngiliz kabinesi çarşamba gün
kü toplantısında bu inancayı almıştı. 

Bunun içindir ki, İngiltere, fransız 

dış bakanının ingiliz ve alman elçileri
ni kabul ederek girişmek istediği te• 

şebbüse iltihak etmemiştir. 
Dün Ankara ıtadyomunda milli küme maçlarına de1Jam edilmiıtir. Fener

baçe Ankara Gücünü 4 • 1 yenmiştir. 

(Sonu 4. üncü sayfada) [Maça aid tafsilat 6. mcı aayfamızdadır.] 

ankası 14 üncü B. Şükrü Kaya 

ç lışma yılında ve !~~~~~~;,~~i~kT~ak~= 
ya yanındaki zatlarla beraber bugün 

B. Muammer Er'ış'ı·n sa·· zlerı· hususi trenle saat dörtte tehrimize gel-
mişlerdir. Bakanımız genel müfettit ge-

neral Alpdoğan'la valimiz ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından k.:ışılan· ürkiye lş Bankası hrasedarlat umumi heyeti yarın saat on beşte 

toplanaca.lctır. Bu toplantı doiayıaiyJe Banka Gene) Direktörü B. Mu
ammer Eriş, memleketin ekonomik aahasında değerli çalışmalariyle 
büyük varlık yösteren bu milli müessesemizin faaliyeti hakkında ga
zetemize şu izahatı vermiştir: 

"- Bankamız ondördüncü ça
lışma yılma girmiş bulunuyor. Ge
çen yıla aid fnnliyetimizin ana çiz. 
gilerini ve elde olunan m:ticeleri 
gösteren İdare meclisi raporumuz, 
önümüzdeki pazartesi günü top
lanmaya davet edilmiş bulunan u· 
mumi heyetimizde görüşülecektir. 

1936 da bankamızın işleri, memleke
tin umumi vaziyetinde olduğu gibi, bir 
yıl evele nisbetle inkişaf göstermiştir. 
Mahsullerin süratle ve memnun edici 
fiyatlarla satılmış bulnması, seyyal ban.. 
ka muamele hacmini genişletmiş; ik
razattan yapılan tahsilatta kolaylık te
min etmiş ve umumiyetle plasman bü
yümüştiır. Aynı yılda piyasalarımızda 

iflas ve konkordato vakala1 n nor-

(Sonu 4. üncü sayfada) 
lş Bankası Genel Direktörü 

B. Muammer Eri§ 

-

Seker endüstrimiz ... 
Türkiye teker fabrikalan anonim 

ıirketi, evvelki gün, umumi heyet top. 
lnntmnı ynptr ve bu münasebctJc de 
son faaliyet yılma aid raporunu n '9 
retti. 

llu raporun bize verdiği mnlu• 
mat göğüslerimizi kabartacak ma • 
hiyettedir. ilk önce ıunu hatırla • 
malıyız ki türk endüstrilerinin bi • 
rinciııi ve en eakiıi olan ıeker en. 
düatrisi on yaııru doldunnuıtur. On se. 
ne evveline kadar, her maınu ıey gibi, 
tekeri de dıtardan getirtiyor ve pahab 
yiyorduk. O tarihlerde yabancı memle.. 
ketlerdcn Türkiyeye giren ıekerin mile. 

darı 62.971 tondu ve bu yüzden dııan 
pkan türk para11 ise 12.712.000 lirayı 
buluyordu. 

na ve' onun yüksek müe~ses?sıne 
sadık ve bağlı kalmak ana~esdı sah~-

N·t k"m bugun a ı, 
sılmamışlır. ı e 1 ı k . · 
kuvvetli hükümet yapma d ıç~ 
parlamentoları zayıflatma~ .~va
sı "d""l" ' n yeni siyası muste-

Kooperatifçilik cemiyetinde 1 i spanyada 

B. Ce al Bayar'ın söylevi Tayyareler le 

Bugün yidiğimiz ıekeri, kenci top

raklarımıza ekip yeti,tirdiiimiz pancar• 

la kendi fabrikaalnnuzda iıtihaa.I edi· 
yoruz. Bu, 'u demetlör ki ıeker endüıt• 
rimiz, mühim bir rıda maddeaini bol 
boJ temin ettikten baıka, türk çiftçiıini 
ve türk İgçisini de kazandırıyor ve b~. 
yük bir ııcrvetin, saadet Ye refah unsu
ru olarak mcml ket içinde kalmasına 
imkan veriyor. 

gu u urKe , . . h'"k" t-
şarlıklar, bilakıs, bızd~. u. u~e 1 le Kamutay arasındakı samımı e • 
b. 1· - . . daha fazla kuvvetlen-
ır ıgının .. . 

dirilmekte oldub>UnU goo>terıyorh .. 
B da halk yığınlarını ı

u asır , .. . 1 k bula
çe sayan bir reJımın ~urhu ld 
cağını zannetmek hır a ~ a titr. 
Dem . . . ve hususi men aa e-agoJ ının ~ · _ · h "k decegı ... 
ttn alabildiğine ta rı e r 
llarşik bir demokrasinin, ~vve!.1 
bir hükümete dayanç olabılecegı· 
n· k d hayal ol-

1 tasavvur etme e, M'W 
tııakta, ondan geri kalınaz: ı 1 

h~kimiyete sağlam bir inkış_af ze
~ınini, milli şartların hakıkatlc;
l'tnde arayan rejimlerdir ki tehlı· 
keli buhranlardan koruumağa 
tııuvaffak olacaklardır. . 
.... Bizim demokrasimiz, milli hır· 

hgi Ve bütünlüğü en fazla sa~l~· 
}'~n ve milli faaliyetlerin verımıt1 ~n çok artıran usulleri ve şekil-
~rı arayaral< ve hürr:yetin anar-

'1Ye d ... ' · · ve k ogru1 otorıtenın zora 
r:~f e .. d_?frru tefsirlerini redclede-

Yur11ve~e!m;~t;,., 

bombardıman 
Salamanka, 27 (A.A.) - Bu gece 

neşredilen resmi bir tebliğde şöyle de
nilmektedir: 

"Dü man tayyareleri Hueska ve Sa
ragos kasabalannı bombardıman etmiş· 
lcrdir. Bombardıman neticesinde bir 
kaç kişi ölmı.iş ve yaralanmıştır. 

Matlı id ccphesınde Majadahonda ve 
Aravaka uolgclerindc milisler tarafın. 
dan yapılan hücumlar geri püskürtül
mü,ştür. 

Kordon cephesinde bütün bölgelerde 
topçu düellosu olmuştur. 

Diğer '"cphelerde kayda değer bir 
şey yoktur. 

Enternasyonal kuvvetlerle milisler 
arasrnda çarpışma 

Rahat, 27 (A.A.) - Verdad radyo
su saat 23 de bildirmıştir; 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Şeker ııannyii, ilk maddesi pancar 
oduüu için, köylümüzü çok yakınd n a
ı· kadar eder. 

Bunun içindir ki ıeker fabrikalan
nın kurulduğu sahalarda kuvvetli bir 
köylü kıı.lkınmaııı olrnuıtur. Şclc:er f b
rikalarımız pancar eken köylüye azami 
yardımı göstermektedir. Köylüye to. 

hum tevzi etm kte, zirnat aletleri dağ.t. 
makta ve ziraat tcşkilatiyle köylüyü 
tarlasında murakabe ve ir§ad etmelıte. 
dir. Köylüye çalııma11nı kolaylaşbnnak 
için par avans vermektedir. Senede cL 
li bin ~ift~i ailesi, 25 bin hektar araziye 
pancar ckıyor ve 400 bin tondan fnzla 
pancar İstihsal ediyor. Memleketimizde 
pancar çiftçisinin geçindirdiği köylü 
nüfusu, bugün, 400 bini tecavüz etm k· 
tedir. 

Fabrik lar keneli ı halannda m::-

murl rının ve iıçilerinin olduğu g bi 

(Sonu 4. iıncii sayfada) 
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Politika bahisleri: 
.. 

ölünmez insanlık 
Avrupa politika.mı anlamak 

bahsin e1 bütün Avrupa milletle
ri aynı fikirde değildirler. Millet
ler Cemiyeti'ne inananlar, barışın 
bölünmez bir bütün olduğuna ve 
bunun ancak kollektif garantiler
le ayakta tutulabileceğine kani • 
dirler. Berlin - Roaıa mihveri etra
fında devreden görüşler ise, her 
milletin kendi barışını kendi iste
diği gibi garanti altına alabilece
ğini ileri sürmekte ve bilateral an
laşmaları tavsiye etmektedir. 

Büyiik Şefimizin geçenki söz -
lerini dikkatle okursak, onlarda, 
''bölünmez b"r insanlık" ızı filozo
fik bir izahı yapıldığını görürüz: 

" •.. Dünya milletlerrnin saadet
lerine çalıtmak, diğer bir yoldan 
kendi huzur ve ad ... tini temine 
çalışmak demektir. Dünyada ve 
dünya milletleri arasında sükUn, 
vüzuh ve iyi geçim olmazsa, bir 
millet kendi kendisi için ne yapar
aa yapsın huzurdan mahrumdur.11 

"Barıı", kendi kendisine mev
cud olamaz. "Barıı,, milletlerara
ıındaki muayyen bir mü11asebeti 
karıılayan bir mefhumdur. "Bn
rıf,, ı severiz çünkü saadetimizi te
min eden prtlardan biridir. Ata
türk, yalnız 0barıı,, ı değil, mil-

Bir kadın aşıkı ile 
beraber kocasını 

öldürdü 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Dün ak

şam gece yarısından sonra Fatihte İr· 
fan adında bir kadmlıı aşıkı Receb, lr. 
fanın kocası Nureddini öldürmüşlerdir. 
Ci ayete İrfanın anası da yardım et
miştir. Cinayetin sebebi, İu.ı. ın koca
&ını öldürerek Receble evlenmek imka
nını bujmasıdır. Önce cinayetin hırsız
lar tarafından ycipıldığı iddia ~ctilmiş, 
fakat sCJnra suçluların hepsi yakalan
mışlardır. 

İrfanla Nureddinin en büyüeu altı 
yaşında üç çocuğu vardır. 

Topraksız köylüden 
başkasına arazi 
dağıtdmıyacak 

İskan kanunu ile ihtiyacı olan yer
lilere ve göçmenlere iki ile bei dekar a
rasında lıag ·ve mcyva yeri verilmekte 
olduğu malumdur. Ci)çnı'"n yerleştırme 
ve ihtiyacı olan köylüye: toprak dağıtıl
ması gibi yurd için faydalı ve yapılma
sı mecburi işler clurud en, bazı yerler. 
de memur, tüccar ve bunun gibi ihtiya
cı olmıyanlara da bağ ve meyvalrk ola
rak sulıı ve verimli toprak verilmekte 
olduğu anlaşılmıştır. Şimdiye kadar ih
tiyacı olmıyanlara verilen topraktnn 
belli müddetler içinıle verimli bir hale 
getirilenlerin, getirenler adına parasız 

tapuya bağlanması kararlaşmı§tır. Bun
dan böy e bu gibi parasız ba~ ve mey
valık nrazi dağıtılması yalnız toprağa 

ihti ·acı olan köylülere inhisar ettirile
cel·, başkalarına biç bir suretle top
rak dağıtılnuyacaktır. 

Bir İngiliz kadın tayyarecisi 
İstanbulda 

İstanbul, 27 (Tele!c'lla) - Tayya
re · Leydi Margörit ad nda bir in iliz 
kad nı bugün tayyare ile ve Bilkreş 
yo1 ile 1st."lnbulda geldi. Pazaıtt.si gü
nü Suriycye gidecek ·c. 

l' avalar ısı ııyor 
n·ın şehrimızde hava değişik geç

mi~ ve ısı sıfırın Ustünde 19 deıeceden 
yukarıya çıkamanu tır. Meteoroloji iş

leri umum mudürluğünden verılen ma
lumata göre, dun yurdun Edirne ve Ko. 
caeli c ·vree. iyle Karadeniz kıyılarının 
Zong ağın garbinde kaJan kısmı ya· 
ğışlı, diğer yerleri genel olarak bulutlu 
geçmiştir. Dün en yüksek ısı sıfırın üs
tünde olmak il ere Adana ve Urfada 
29, Dört yol ve Samı.unda 31 derece 
kaydedilmi!itir. En dli§Üİc ısı sıfırın al
tında olmak üzere Karsta 3, Erzurum· 
da ı derecedir. 

letler arasınd ki bütün münase -
betleri kastederek, insanlıcın bö
lünmez bir vahdet olduğ>.ınu söy -
lüyor. Eğer milletler ve bunlan 
idare edenler, bizim sevgili ve eş· 
siz ,efimiz kadar humanist ve 
"humanitaire'' bir görüşe geçerek, 
insanlığın bölünmezliğrni kabul 
etseler, şu muadele, kendiliğinden 
tatbik edilecektir: 

Bölünmez insanlık mefhumu 
,, barış, 
,, ekonomi, 
,, kültrü ve medeniyet, 
,, ideal. 

demektir. insanlık, bunu tatbik 
edecek çağa gelmiştir. Bunu tat
bik cde~ek kadar olgun ve mede
nidir. Elverir ki, egoyistçe ihtiras
larını susturm.ağa muvaffak olsun. 

Atatürk, bu hususta da, <lünya
mıza, yukarılardan, fikir ve felse
fenin göklerinden hitab ediyor: 

" Egoyizm, şahsi olsun milli o)
son, daima fena telakki er1ilmelı
dir.,, 

insanlık tarihi, türk milletini 
yalnız istiklale değil ,inım.nlık ide· 
aline de kavuşturmu' olan Ata -
türk'ün bu sözleri üzerinde dura
caktır. - B. 8. 

Kastamonide 
muhtarlara 
konferans 

Kastamonu, 27 (A.A.) - Vali bu· 
gün Halkevinde toplanan 40u '. J' muh
tar na, köy kanunu, sayım ışlerı. p rti 
ve inkılab hakkında ebemiyetli ..,iı kon
ferans vermiştir. Konferansta.11 ı;onra 

muhtarlara halkevinin propaganda fi
limleri göstcrilmi~tir. 

Sinema biter bitmez, köy muhtarları 
cumhuriyet marşını aöyliyer::}. göste
riler yapmışlardır. 

Kamutay çağrıları 
• Dahiliye Encümeni 29-III-937 pa

zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 
• Milli Müdafaa Enciimeni 29-III-

937 pazartesi g"inü heyeti umumiyedcn 
sonra toplanacaktır. 

Hayat yetmi§te bQ§lar 

Komodor Vanderbilt, 70 ile 83 
yaşı araıımda aervctıne yüz mil)OD 

k.atmı§hr. 

Kant, 74 yaımda antropoloji, Etik 
metafi~iği, me ekclerin mücadelesi 
isimli bü31uk CMlrlerinı y %llllfbr. 

Tintorotto, 74 yaı nda 74 ayak bo
yunda ve 30 ya enindeki meıhur 

cennet tablosunu yapmııtır. 
Verdi, 74 yatında Otello, 80 Y•fll'· 

da Falataff, 85 yatında Ave Maria, 
Stnbat M ter, Tc Deum iaımli §ah
cscrlerini bcstelcmişfü·. 

Lamark, 78 yafında camudi fı a
rili hayv nlarm tabii tarihi» u;ırnli • 
serini tnmamlamı§trr. 

Olivcr Wcndell Holmea, 79 ynşın
d cÇııy fılcnn!arı iızerinde~ ısimli 

eserini ynzmı~tır. 
Cato, 80 yaşında yunanca oğr n

me:,e bıı§laını§tır. 
G "tc, 80 yaşında Faust u tamam

lrunıştrr. 

Tenny:;on, 83 ynşmda cParm ki k· 
laı·ı ccçış> şiirini yazmıştır. 

Titian, 98 yaşında me~l ur tarihi 
tablosu olan «Lcpıınto muhnrebeaı> • 
n.i yapmıştır. 

Katmerli bir cemi 

Dilimizi özle§tirmek, sadeleştirmek 
yolunda savaş ederken ileri &Ürmekte 
oldufumuz no!.tnlardan b:risi de şu 
idi: Jık yapacnğımız iş, osm~nlıcanın 
bir cknpitülasyon> gibi dilimize ka· 
bul ettiui arnb ve fars kaidelerini sö
küp atmak, fara terkiblerini, arab cc. 
milerini artık kullanmamak. 

Gazetenin birinde şöyle bir ba§lık 
gördük: 

cŞehidliklerde yapılan merasim· 
Jer.> 

Ankara Kooperatifinde 

Genel heyet 
dün toplandı 

Ankara memurlar kooperatifi genel 
heyeti dün öğleden sonra saat 15 de ma
liye müsteşarı ve kooperatif idare mec
lbi reisi B. :Faik Baysalın reisliğinde 
toplandı. Umumt heyet geçen yıl muame 
leleri ve hesablarını gösteren raporları 
tetkik ve kabul ettikten sonra açık idare 
meclisi azahklarına şu zatları seçmit
tir. 

Bay Yusuf ziya Divanı muhasebat 
azasından, İbrahim Besen: P. T. T. u
mum müdürliiğü posta işleri reisi, Sah· 
ri Ersoy: M. M. Vekaleti Etlik labora
tuvarı şeflerinden binbaşı, Fazıl: Glim
nik ve inhisarlar vekaleti muameHit mü
durü, Re.at: Sanayi umum müdürü. 

Bundan sonra 937 senesinde tahsil 
cd"lmis sermaye mikdarını 150 bin lL 
r ..ı n a".16ı d 'şiırmiyecek şekilde ö
len o t 1 r n vereselerine ve müteka
i 'l re rm:\ ~ iştirak hisslerinin iade
si .11. rurl ... tırılm .,. ır. 

l\ ü akôliklere: hariciye vek51eti 
21t ışlcri tahakkuk müdürü B. CemaJ, 
milli miı a muhasebe müdüril B. Naci 
ve n fia vek Jetinden B. HiJmi lie~ilmiş
lerdir. 

Hazi eden mal 
alan arın ta s:t eri 

Hazineden menkul mal satın alan
Jann ödenmiren taksitlerinin takibi si
rasırda borçlunun ı.at ~a çıkarılacak 

gayri m~nl:ul mnllanna "ehli hibre" ta
rafından konulan kıymetler fazla oldu
ğu takdirde akbul edilmiyerek satış ko
mi yo larınca resen ve bugünkü rayice 
göre kıymet takdir edilmek suretiyle 
satılığa çık ... rılması kararlaşmıştır. Bu 
suretle yapılan satı§ları~a alıcı çıkmadı
ğr takdirde gayri menkul malların hazi
ne ad na tefvizi cihetine gidilecektir. 

lst nbuJ b lediyezi, ödiinç blıyor 
İstanbul, 27 (Telefonla) - :Seledi

ye 93i malı yılm n baş nda b~le·Jiyeler 
bankasından bir milyon lira 1<liiı.ç ala
c:ık, bu para i1e şehrin mczaı lı.;c ve stad
yum i terin·, bir de imıtr plan rnn ha 
zırh k.r nd"n do~an imar masr:ıtlarını 
kar: ı~caktır. 

Güzel ctörcn> kelimesinin kamburu 
ıuu çıktı 7 diyccelainiz. Zaten arabça 
CU'lİ olım «merasim> kelimesinin 50• 

mmtı el r:t knlinaea ne buyurulur 1 

Otomobile çarpmL:;! 

f stanbul azetelerinden birisinde 
fU «poliıı 1 b riı nj okuduk: 

ı:.Kalyoncu kullajju sokağında 11 
numarada oturan Yorgogun kızı 9 ya· 
§ında Pccli tarla ba§ında oynarken 
oradan ge en §Olör /lf ehmed Re§adın 
idar "nd i 2155 numaralı otomobi-
l f r •.•• » 

ya,mdn bir çocuğun oto
uğıru "iı ıye kadar duy-

/h i Glcİye ihtifal 

meznrındn bir ihti-

il.en birç:>k ölüler için 
r y p ıran ve atta bu yü:ı:

lıırı kanunu çıkmadan çok 
c "f ki> lakabını kazanan bir 

o.dara i in ihtif 1, yerinde olsa gerek. 

Tramvay kapıları 

r nbul'd havalar rsınmı,, ncrc
z, b bnrın önüne gcçerclt ~

ek divorlnr. H vıısı bu l:n
n bir §ehirde çıkan bir gaze-

yle bir hnber gördük: cTram
p n artık kapalı dw·acak.> 

r kııta açık durduktan 
&e>nra mı? 

Çiçek zevki 

Tarihçi Ahmed Refik, yazdığı bir 
tarih musahabesi için §U mevzuu ıeç
miıti: 

Devlet şurası ve idaren .. ~l 
kazai mura.kabesi 
Devlet Surası tanzimat dairesi 

' haşlranının değerli konferansı 
Hukuk İlmini Yayma Kunımunun seri kcmferanslanndan hirisi da

ha dün öğleden sonra sal:\t 3 de Halkevinin konferans salonunda ve
rildi. Seçkin bir kalabalığın bulunduğu bu konf eraııaın mevzuu 0 Biz
de devlet ıurası ve idarenin kazai mürakabesi,, idi. 
Konferaıns Devlet Şurası idari kaza- 1 kabenin ve gerekse bunun dışında siya-

sının en salahiyetli bilginlerinden olan si murakabenin, tatbikatta ferdlerin 
Devlet Şurası tanzimat dairesi reisi B. haklarını emniyetli bulundurmak için 
İsmail Hakkı Göreli tarafından veril- kifi kuvvet ve kıymette bulunmadıkla-
di. Değerli hatib bu konferansında Şu- rını tebarüz ettirdikten sonra nihayet 
rayı Devlet ve .idari kazayı alakadar idari kazanın ve Şurayı Devletin fonk-
eden bütün meselelere temas etti. &iyonlarını belirtti. 

Konfernnsçı: devlet vazifelerinin Konferansçı burada Devlet Şurası. 
ifası sırasında ferdlerin, halkın hakla- nın idari kaza yoliylc yaptığı muraka-
rının mahfuz kalması için ne gibi kon- benin hududunu çizmek meselesi üze-
troller yapabildikleri~i, bu kontroller rinde başka ifade ile idarenin takdir ve 
varken ayrıca idari kazaya neden lü- içtihad salahiyetine ( Jouvoir discre· 
zum oldu "u meselesini, idari kazadan tionnaire) dayanarak serbestçe yapabil-
beklenilen faydaları, bizde idari kaza- mef,i lazımgelen muameleleri üzerinde 
nın ne vakittenberi mvcud olduğunu, durdu. Bu hususta tanınmış bir fransız 
id.uı kazanın en yüksek mercii olan aliminin koyduğu t;u prensipi anlattı: 
Devlet Şurasının nasıl bir müessese ol- ''Takib edeceğ,i hattı hareket evelce bir 
dugunu ve bunun tarihçesini, impara. hukuk kaidesi şeklinde tesbit edilmek-
torluk devrinde bu adı taşıyan müesse- sizin bir makamın serbestçe hareket ct-
&e ile bugünkü Devlet Şurası arasında tiği her vaziyette idarenin takdir ve 
mevcud farkları gayet özlü, toplu ve içt.ihad salahiyetinin mevcudiyeti ka· 
salfıh.iyetli bir şekilde anlattı. bul edilmelidir,,. 

Hatib Devlet Şurası mefhumuna ve 
idari kaza sistemine intikal etmek için 
<levlet fikrinin izahiyle konferansına 

girerek bilhassa fransız hukukundan 
aldığı b~rçok ilimlerin içtihadı ile Devlet 
Şurasının lüzumunu müdafaa etti. Çün
kü, ona göre devlet artık ammenin men
faatini alakadar eyliyen işlerde asla bi· 
gane kalamaz. Bunun gibi bizde de 
devletin faaliyet sahaı;ı günden güne 
genişlemekte ve çoğalmakta ve idare 
organlarının salahiyet ve imtiyazları 
daima fazlalaşmaktadır. Bu vaziyet 
karşısında tabiatiyle idare edilenlerin 
müteessir ve mutaztrrır olmamalarını 

icab ettiren tedbirleri almak ve teşki· 
l§tlan kurmak da devletin başlıca va. 
zifelerindendir. İdare organlarının mu
hakkak bir nezarete tabi tutulması ve 
kanun nizama muvafık halin icabına ve 
maslahata uygun olmıyan karar ve mu
amelelerinin fesih ve iptali, ve kontro
la tabi tutulması zaruridir. 

Konferans;ı, gerek bu idari mura-

Hatırlıyor musunuz? 
l - Ankaranın kaç evinde •u 

vardır, ka~ evi suııu.zdur? 
2 - if Bankası ne .;ı;aman kurul

muştur? 

3 - Jlk karantina ne .zaman 
beklendi? 

4 - Birinci nulıu sayımı ne aa-

man yapılmı1tır? 1 
5 - ilk anatomi euri ,.. aaınan 

yauldı? 

Dünkü wallerin cevabları: 

S - Dünyada ilk hastahane ne 
zaman açıldı? 

C - lsa doğumunun kırlc birirı
ci senesinde Roma imparatoru 
Kkıdyus tarafından eski lıı"r tapı

nağın yerinde. 
S - Milli hükümetin kuruluşun

danberi vatan hizmetleri faslından 
kc:ç lira maıış verilmiştir? 

C - 32.067.059 lira. 
S - Mil:roskopu kim keşfetmiş

tir? 
C - 1661 tarihinde Galilco keş

fetmiş ve ilk defa olarak İtalyan 

hekimi bununla K .. n'daki höccyre· 
leri görmü~tür. 

S - Türkiyede kaç tohum ıslah 

iı;t<syonu vardır? 

C - Altı. 
S - Türkiye Cumhuriyeti 1\!er

kez Bankası ne zamaın kurulmuş

tur? 
C - 11 haziran 1930 da. 

cTürklerde çiçek aevki:t 

Eğer ünlü bir jimnaatlk iütadmm 

teklifi kabul edilseydi, bu zevk ger

çekten ctarihiı mi olacakb, ne der

ainiz? 

En son fransız Aliml~ri içtihadına 

göre bu muameleleri konferansçı iki 
kısımda hulasa etti: 

1 - Teşrii muameleler, yani buk._ 
kt mahiyeti ne olursa olıun parlamen
to ve uzuvları ve teşekküller.i tarafın
dan yapılan bütün muameleler. 

2 - İcra kuvvetinden sadır olan 
hükümet muameleleri /es actes de gou
veraement adı verilen muamele. 

Ka.zai murakabeden bade bımkıl-

maaı kabul edilen bu bükilmet muamc· 
lelerini de konferansçı ıene en IOll 

fraruuz telak.lciaine göre fC)ylece buli-
aa etti: 

a) Dahili ıiyasete müteallik ııkidlerı 
icra kuvvetinin parlamento ile münaae• 
betine taalluk eyliyen muamelel«, 
Cumhur Reisinin af aalahiyetini isti• 
maline taalluk eyliyen muameleler, or• 
duda ve onlara benziyen bazı pha;yet• 
ler hakkındaki bazı inzibati muamele-

ler. 

b) Diplomasi muameleleri: Arazi 
ilhakı ve neticeleri, bir kıtai arazinin 
kanuni vaziyetini tadil eden akidler, 
ecnebi bir memlekette oturan bir vataa• 
daşın kendi konsolosu tarafından ora• 
dan çıkarılması, bir tahıı hakkında 

devlet himayesinin geri ahnmaıı, ec
nebi bir memlekette zarara uğrıyan bir 
fransızın lehine ecnebi devletten tu• 

minat almak ıiyasi tarikle müdahale• 
den imtina olunması, diplomasi me• 
murlarına verilmif olan talimatlar, IÜ.• 

yasi bir muahedenin resmt trfsiri, ec• 
nebi bir devlet tarafından tebaaya ve· 
rilmiş olan tazminatın tevzii, beynel· 
milel muahedeler yahut bu muahedel~ 
rfo Cumhur Reisi tarafından tasdiki, 
bir muahede veya siyası bir itilaf mad· 
delerinin tatbiki suretiyle yapılan m~ 
ameleler ve harb muamelatı. 

Bütün bunlar franaız içtihadına gö
re idari kazaya ti.bi olmıyan muamele• 
lerdendir. 

Bundan sonra konferansçı umulDİ 
harbtan sonra muayyen bir müddet or• 

tadan kalkan ve fakat sonradan mUlf 
hükümet tarafından tekr~r kı1rı•Jııll 

Devlet Şuramızın 71 yıllık tarihçe~ nl 
toplu bir halde izah etti ve tcşkWU 
es:ı.siye kanunumuzun idareyi iyasf 

murakabeye tabi tutan ahkamı ü,.c..r·n· 
de durdu. Konferansın son kısmını şu· 

. a· 
rayı Devlet hali hazır teşk.Uatının '~ 

hr ve onun vazifelerinin tahlili te!itcil 

eyledi. Değerli hukukçunun konferaıt• 
sı alkışlarla nihayet buldu. 

Anlmrndaki tıb fakül•.., ·,.~ 
1 nbuldan talebe gel cd< 

·o· 
İ..tanbul, 27 (Telefonla) - ll 'e .' 

.. it sıne 
de Ankarada a~ılacak tıb fakü 
.L .. tanbul tıb fakültesinin heı .. ın f~· 

nder&· 
dan talebe mevcudunun yarısı go obO 
lecektir. Buna sebeb, aınıflar::ı tal 

1 ~borı.tU''ııt 
aaynının dolgun olma.ı ve a 

1
_. 

.. yapı 
çalışmasının bu suretle daha ıyı 

bilmesidir. 
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O halde Italyanın ansızın bu siya· 
. . . · vaziyette nasıl setini degw i:;tırınesı ıçın • ç·· k.. Musa-

b. d ~ · ·k''k olmuştur? un u ır egışı ı . 

li . . .. ler .,.artında ispanya ış-
nının son gun "' . akib 

leı-ine karşı daha şiddetli b;r J1ıyaset t 1 

.. ' r·yor ltalyan:n 
etrneğe başladığı goru u . . w• • 

.. .. . . . . · "ckmıyecegını 
gonullti as'<erlerını gerı " .. .. . 
ve ispanyada komünist bir hukumetı~ 
k IA afakat etnıı· 
uruJmasına da as a muv J l 

Yeceği resmen bildirilmektedir. şte s· 
Panya davasındaki soıı heyecanı uya~
dn-an hadise budur. Fakat, mesele g~ 
..:: d .. w •• k · d w ·ıd1·r Hükü"Det •un ug-u adar çetin C'gı. • 
kuvvetleri tarafından yapılan son taıs: 
l'uzda ltaJya kıtaatırun uğradıkları maı· 
lubiyet haylı izam edilmiştir. Ba:ıı fran• 
sız gazeteleri, Franko ile İspanya hÜ· 
küıneti arasındaki muharebeye adeta 
bir ispanya • ltalya harbı rengini ver• 
lllİ ' ~.er ve muntazam İtalya kıtaatmm 

derme çatına gönüllüler tarafından 
lnağlub edildiğini yazmışlardır. ltalyan 
~slt ·~riı:ıin şerefi bahia mevzuu oldu· 
i'u :.c.:ı 

Londradaki tac .. 
giyme töreni 

Alayın geçeceği yollarda 
yerler şimdiden 

kiralanıyor 
Londra, 27 (A.A.) - Paskalya tati-

]inden faydalanmak üzere dün yüz bin-

}erce londra'lı, hükümet merkezini ter• 

kederek kıyılara ve köylere gitmişler-

ziyaretçi ve taşralı toplamıştır. 

Yollarda siiratle tnbı.inler yapılmak· 

ta ve alayın geçeceği yollar · .· rakJar 

ve kordelalarla süslenmektedir. 

Bazı imtiyazlı kimseler tatilden fay

dalanarak itilip kakılmadan senenin en 

büyük törenini rahatça seyredebilmek 

için şimdiden balkonlar ve pencereler 

kıralamaktadırlar. 

Kira ücretleri, 5 ile 2 5 lira arasın-

dadır. 

Musolini de aon jestini yapmak !üzu-

b·s etmiş olacak. Fakat bundan munu ı 

ltal 0 
karışmazlık komisyonu i.!e her 

yanı . . .•. . k d . 
ik. mesaıyı keştıgını ve en ı 

türlü teşr ı 

h eket edeceği manası çıkard
başına ar 
mamalıdır. Son taarruı: ve bu ~a~;,~.n 

d•w• neşriyat, belki gonullu-
rneydan ver ıgı . . 

. . kilmesİ meselesınde bır an 
lerm gerı çe J •• bet neticeyi a-

ılacak o aıı mus 
evvel var. Fakat bazı ga:ıe. 

k gerıye atınıştır. 
zıcı w ib. A rupanm bir harb 

. dıgı g J, " 
telerın ya:ı w • ddia edecek kadar 
arifesinde oldugunu ı 

tellişa yer yoktur. A. ş. ESMER 

ve bilhassa dün tesit edilen milli bay• 

ram, askeri geçit ve elen ulusunun ha

reketi hakkrnda en iyi intibalar götü· 

receklerini, bütün bunların Yunanista. 

nın her sahada yükseldiğini ispat et• 

mekte olduğunu bildirmiş ve sözler-ini: 

"- Yunanistanda gördüklerimizi mem• 
leketlerimizde söylemekten geri kalını· 

* 
YALNIZ KENDi ÖLÇOMOZ 

TAN'da Ahmed Emin Yalman, pro-

pagandanın lüzum ve ehemiyetinin 

memlekette herkeı tarafmdan anla. 

§ılmrı olduğunu ancak bu vadide fi-
len harekete geçmek için mütemadi-

yen bu zarureti ortaya atmak ve p~ 

paganda ihtiyacı Üzerinde ısrarla dW"o 

mak lazımgeldiğini batırlabyor. Mu-

harrir, propaganda, deyince yalnı:a 

memleketi hariçte iyi tanıtmak çalıt-

malarının anla§ılmıuı doğru olmad .. 

Kont Ciyano döndü 

ğını, çünkü propaganda.nı.a, aynı za· 

mnnda memlekete yapılan yabancı 

ve zararlı propagandalarla müt:adeJo 
demek olduğunu ileri sürüyor ve di· 
yor ki: 

.-Az zamanda çok tecrübeler geçir• 
miş, dünyanın iç yüzünü taruımı bir 
millet sıfatiyle bizim bu mikroba karıı 
epeyce muafiyetimiz vardır. Müda
faa kuvvetlerimizin çok noksan ol
masına rağmen ecnebi propaganda
larının muhitimizde çok az tesir ya• 
pabilmesinin hikmeti buradadır. 

Belgrad anlaşmasının 
doğurduğu yankılar 

Roma, 27 (A.A.) - Hariciye nazın 
Kont Ciano bugün öğleden <ıon~a tay
yare ile BeJgraddan Romaya dönmüş 
ve tayyare meydanında nazrr B lstiani 
ve yugoslav maslahatgazarı taraf.ndan 
karş.lanmıştır. 

Kont Ciano Belgrad seyahatinin ne
ticeleri hakkında bugün MusoJiniye i
zahat verecektir. 

Fransız gazetelerinde tefsirler 
Faris, 27 (A.A.) - Gazeteler, İtal

ya • Yugoslavya anlaşmasının tefsirine 
devam ediyorlar. 

Lö Jurnal' da Sen-Bris diyor ki: 
"Büyük bir karışıklık sd>ebi orta

dan kalkmıştır. Herkes memnun olma
lıdır. Gerçekten diktatörlüklere karşt 

Moskova tarafından güdülen bir kova· 

lisyon mevcut olmasaydı heı kes bun

dan memnun kalacaktı. Darbe bu 1:ova· 

lisyon için şiddetlidir, zird, İtalya ile 

Yugoslavyanın yakıa.,masına en ziyade 

yarayan şey, belki de bunlarm komü

nizmden olan korkularıdır.,, 

Pertinaks Eko dö Paride diyor ki: 

uAlmanyanın daimi hedefi, hndisi

ni çeviren devletlerle, taarruz edene 

karşı her türlü kollektif nrnl;avemeti 

imkansız veya zor hale getirmeğe ve 

her türlü tedafüi: kovalisyonu kaJdır· 

mak istiyen iki taraflı anlaşm1lar a.k-

didit.,, 
Hom Libr gazetesinde, J an Tuven-

ni, anlaşmada İtalyanın Yugoslavyadan 

daha çok tavizde bulunduğu kanaatinde 

bulunuyor ve diyor ki• 

1 
''Bize gelince, Belgradla mihase"'e-

timiz bu anlaşmadan müteessir ola .:ıaz. 

Yugoslavya ile dostluğumuz o kadar 

eskidir ve öyle mü~terek imtihanlar g~ 

çirmiştir ki esen bir rüzgaun te~iriyle 
sarsılamaz.,, 

Sovyet gazetelerinin yazdıkları 
Moskova, 27 (A.A.) - fctS ajansı 

bildiriyor: 

Pravda gazetesi italyan .. y~go:;lav 

anlaşması hakkında diyor ki: Habeşis

tan harbı, İtalyan - iııgiliz mümısebet

lerindeki gerginlik, Akdeniz hakimi

yeti mücadelesinin şiddetlenıucıı.i gıbi 

hususlar Musoliniyi büyük bir harb 

takdirinde hiç değilse Yugu:;hvyanın 

bitaraflığını elde etmek meselesiyle 

karşılaştırmıştır. 

İtalyan faşistleri İngiltere ile Yu

goslavya arasında münasebetleıin doıı· 

tane olduğunu nazarı itibara almıyor 

değiller. l<'akat Dalmaçyadaki emelle

rinden muvakkaten vazgeçmeJC: suretiy

le küçük antantın bir köşesiıu çc! erte

ceklerini ümid ediyorlar. Bu suretle 

Fransanm lıu mınatakadaki emniyet 

sistemi de baltalanmış olacaktır. 

Bc.grad anlaşmasının koJ!el;tif em. 

niyet ve taksim edilmez sulh ile hiçbir 

alakası olmadrğınr görmek için hiç de 

pertavsız lazım değil. Adriyatık deni· 

zinde italyan • yugoslav mübrekesi, 

Roma· Berlin mihverini icad edenlerin 

hazırladıkları taarruza yaramaktadır. 

Bununla beraber gittikçe ailabla
rınr keskinle~tiren propagandanın 
telkin kudretini İstihkar etmemeli
yiz. En evel gazetelerimizden bnılı
yarak hepimizin daimi bir teyakku3 
göstennemiz lazımdır. 

Ba~ka milletlerin kendi heaahlan
na bir talcun görüşleri vardır. Bunlar 
bizi alakadar etmez, çünkü bizim 
kendimize mahsus hedefimiz ve ölçü
müz vardır. Bu hedef de dünyanın 

sulh, huzur ve emniyet dolu bir yer 
haline gelmesi ve kendimizin azami 
ıürntle iktısadi ve içtimai inkifaf te-

min edebilmemizdir. 
Son moda gidi, hlllinde ka"'mnza 

çıkarılan müfrit sağ ve sol cereyanla
rına karşı türk gençliği mücehhezdir. 
Çünkü türk genci taklidci değildir. 
Yabancı bir c~reyam, bunu doğ 1 ·nn 
muhitin zl\ruri bir gidişi addeder, fa
kat bunun ha~ka bir muhitin kendine 
mahsus ihtiyaçlariyle hiç bir alakası 
olmadığına kaildir. 

Memleketimizle yabancı bir mu
hit araı1ında siyasi veya iktısadi men
faatler hakımmdan ihtilaf bulunun. 
ca bizim için bir tek ölçü vard1T ki, 
o dıı memlcl·etin kendine mahsus öl
çüsüdür. 

Memleketin propagandaya ka 

' 

.. d f rşı 
esas r mu a aa teşkilntr kuruluncaya 
kadar her türl< vatanda•ma va .f 1 
d

.. .. y zı e er 
uşuyor. Bunlarda daima gözünü a-

çık tutmak, akıl süzgecinden geçir
meden hiç bir telkine kapılmamak ve 
Türkiyede yalnız bir türk ölçüsü bu
lunduğunu harici alemdeki bütün a
laka.darlara anlatmak hususunda pa· 
yrna düten vazifeyi yapmaktır. 
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s i ve yeni hukuka 1 Şeker 
göre vakıf e tesis 

Bugün de sığınaklar yapmak, gaz maskeleri 
dağıtmalt, Tayyare Cemiyetine yardım 

gibi birçok vakıf mevzuları vardır 
"Hukuk ilmini Yayma Kurumu'' nun tertib ettiği konferanslar se

risinden (Eski ve yeni hukuka göre vakıf ve teaiı) mevzuuna aid ikin
ci konuımada, Vakıflar Geııel D"; ektörlüğü Muamelat Direktörü B. 
f .. ~et Berkit tarafından dün akp.ın radyoda verilmiştir. 
Konferansçı geçen haftaki ilk ko· 

nuşmasmda vakıf denilince göz önünde 
canlanan ve içinde dışında türk sanat 
dehasının binbir harikası yaşayan i.bi
delerde her yurddaşın nasıl, dört bin 
yıl önce başlayan milli varlığının iler
lemiş ki.ıltür inkişafını gördüğünü ve 
eski ihmalci devirlerde ataların içtimai 
ve insani ihtiyaçlarını kendi kendileri
ne nasıl yaratıp yaşattıklarını u eser
lerden ve bu vakıfların mahu1 ~riye 
mahkemelerindeki fena unsurlar ve bo
zuk zihniyetler yüzünden zamanla nasıl 
mahvolmak yoluna döküldüğünü mi
sallerle anlatm.11tı. 

Dün ikinci konuşmasına evveli, •11ki 
vakıfların bugünkü kanunu olan , Va
kıflar kanunu) nun kısa bir tahliliyle 
başlamış ve sözünü vakıflar kat.ununun 
esas hiıkümlerine intikal ettirmiş ve 
demiştir ki: 

"- Eski hukuk telakkisinin bazı n
ruretlerden dolayı İhdas ettii::i :JSU lJ~re 

göre vakıf bir binada veya bi-: mülk bi
nan n vakıf anasında hukukan kiracı 
sayılan mutasarrıflar vardı. Bunlar o 
binalar üzerinde tasarrufun bütün sali
hiyetlerini kullanırlardı, fakat gerek 
bina, gerek zemin üzerindeki vakıf 

hakkı şimdiye kadar o yerlerdf' gelıp 
geçen mutasarrıflar lehine hir ivaz 
mukabili asla devir ve iskat f'.:lfünediği 
için bu kiracılık alaka ve mükellefiyeti 
de sürüp giderdi. Bizdeki vakıflar üze
rinde etüd yapmak üzere getidlmit o
lan İsviçreli (Ayni haklar) şirihi maruf 
profesör (Leman) ın az çok ka
nunu medenideki gayri menkul mü!td
lefivetlerine benzettiği bu (icaıeli) ~c
ya (mukataalı) dediğimiz tasaınıf fek
li, profesörün Jayihasındaki cs;ıslar da
iresinde ve kanunu medeninin 755 inci 
maddesindeki ölçüler içinde tesLit olu
nan bir taviz bedeli mukabilinde tama
men mutasarrıfları lehine icaldnıln•ı' 

ve kendilerinin tam manasiyie mülk sa
h: i olmıısı yolu aç lmıştır. 

Kon'eransçı bundan sonra, 'umhu
riyetin ilk yıllarmd:mberi büdce ka
nunlarındaki devamlı hilkiim'ede ya· 
vaş yavaş hukuki bünyesi zaten tekl
mülc doğru yürütülen vakıflar :daresi
nin memleket ve cemiyet hayatındaki 

ehemiyetli rolüne intikal etmiş ve cum· 
huriyetin onuncu yıldönUmü münase
betiyle neşrolunan rapordaki şu rakam
ları aaym·ştır: 

"inşa ve tamir i'lerine a;ufolunan 

paranın yekWıu (8) milyon) {218) bin 

lira; muhtelif ilim, aıbat, Jriilt!lr müu-

8eM1eriııe" l&ir içtimai tqekkiillcrc 
yapılan yard:mm yek6n11 (1) mil)'·')!\ 

(967) bin lira; nafıa bbmetlrrine ve 
diğer milU tqekJdillere lttidk hiueai 
olarak ayrılan puanm yddUuı (575) bin 
lira; .kendi iclarealnde bulunan 250 ,a
taklı gureba hastabaneainiıı '" fukara 
., evlerinin iflemeaine urfettiii para 
ıun yekGnu bir buçuk milyon lira ol
mak üzere umumi yekBn 1Z mily"° lira
dan fazla tutmaktadır. Burada yalnız 
ııümune hutahaııeainin inp mill!"&fları· 
na 675 bin, Etimeauddaki yatı mektebi 
için (Z.SO) bin. Ankaradaki hukuk mek
tebi, Yenişehirdeki Mimar Kcıml mek· 
tebi, latanbuldaki Valide l~si lıinaları 
için yiU binlerce lira sarfedilmittir. 
Son üç yıl içinde bu kabil imar ve infa 
işlerine ve içtimai teşekküllere ve yar· 
dıma hasredilmiş olunan parala!" bu ra· 
kamlardan hariçtir.,,, 

B. ismet Berkil bundan sonar, yur

dun bugünkü (tesis) ihtiyaçlarınm iza. 
h na geçmit ve sözlerine f(iyle devam 
etmiştir: 

''- Millet önünde açık açık korıa
pn ve batınıu üzerindeki tehdiJi anla
tan aaym Batyekil İsmet lnön;.ı (Tür
kiye havaları için henüz tayyare tehli
kesi vardır, fakat tilrk milletinin feda
karlıgı bunu yok edecektir.) derken bü
tim yurddaşların Hava Kurumuna dai· 
mi üye olmas nı istemiş.ti. BugUn bir
ç ., ımız yıllık ödevlerimizi yerine 
geliriyonız, fakat yarın ölüp gittikten 

sonra bu vazifeyi sadece oğullarımıza 
ve torunlarımıza bırakmakla kalmama
lıyız. Öldükten ıonra da bizi daimi üye 
olarak yaşatacak yardım vaktfla:ını ge
cikmeden tesiı etmeliyiz. Günün birin· 
de maruz kalabileceğimiz tayyare hü
cumlarına karşı şehir şehir, yeryer sı
ğınaklar yapmak, muhtaçlan gaz mas
kesi dağıtmak gibi gayeler binlerce va
kıflara mevzu olabilir. Tarih binlerce 
misalleriyle doludur: bu milletin icab 
ettiği zaman yapmadığı ve yapamıya
cağı fedakarlık yoktur. Fakat istenilen 
şey, birden ve yorularak yüz kova su 
çekmek değil, hergün bir kova su çek
mek suretiyle ihtiyaç zamanlan için ha
zırlıklı bulunmakt .r. Bu, bizi dağınık 
kalmaktan ve gafil avlanmaktan kurta
racak, toplu bir halde (sistem) e ve 
(metod) a götürecektir. O halde öldük
ten sonra da Hava Kurumuna, Kı2ılaya, 
Çocuk koruma teşekkülle,.inc: geniş 

mikyaslarda üye aidatı verecek (tesis)
ler yapmalıyız. Eski vakfiy<!lcrde oku· 
yoruz: senenin muayyen ayıarr1da fu. 
karaya helva ve et dağıtılır, sıcak mev
simlerde karlı bal şerbeti verirlermiJ.. 
Şimbi biz yoksul emzik çocuklarına süt, 
fakir talebeye elbise, kitab ve yemek 
dağıtacak, fakir hastalara parasız ilaç 
verecek tesisler yapacağız. Eakiden U• 

zak ve bozuk yollarda günlerce dola
şan yolcular için miıafirhand~r, zavi
yeler vakfederlermiş. Milli hiıkümeti
mizin yol ve demiryolu siyaıseti mesa
feleri yok etti, artık biz onların yerine 
aceze yurdları, çocuk bakım evleri, sa
natoryomlar için vakıf düyüncceğiz . ., 

Konferansçı bundan sonra, hiçbir a
sırda devlet hizmetlerinin fimdiki ka
dar ağır ve yüklü olmadığını, gene hiç
bir asırda cemiyet ferdlerinin b:ıtında 
dolaşan müşterek tehlikelerin şimdiki 
kadar çoğalmadığını ve bele asırların 

birbiri üzerine yığdığı eski fenalıkları 
temizlemek, ve noksanları tamamlamak 
suretiyle ken<linden sonra gelecek ev
Iadlarına şen ve mamur bir yurd, feyiz
li ve emniyetli bir istikbal bnakmak Ö· 

devinde bulunan şimdiki türk neslinin 
fedakarlık ölçüsü hiç bir asırda ve hiç 
bir millette bizimki kadar mühim ve ha
yati olmadığını kaydettikten sonra, ta· 
rihe ve medeniyete karfı alnını eserle· 
riy}e yükseltmiş olan bugünkü neslin 
de ataları gibi feragat ve himmetle ye
ni yeni tctıiıler yapmayı bilecelini ill
ve etmif ve fUnlan aöylemiftir: 

"- Bu hizmetler devletin veya bele
diyelerin vazifeleridir, diye geçmeme
liyiz. Bugün eaaaen devletin veya bele• 
diyelerin olmayan hemen hiçbir hizmet 
yok gibidir. B6yle lkıen kanunu mede
nimiz, uıl devlete, belediyeye yeya 
köylere aid olan vazife ve iayelerde te
sia yapılacağını kabul etmif ve bu yol
daki tesislerin teftit makamı o~arak da 
devleti veya belediyeyi ıa.termlftir . 
Benim yapabileceğim küçük bır teıiı
ten ne olur? da dememeli, bizimle be
raber bu topraklar üzerinde ya'3yanlar 
ve gelecekte de yaşıyacaık olanlar lehi
ne göıtereceğimjz feragati ula küçük 
aaymamahyıs. Hepimiz biliru ki fizik 
bidiıeleri gibi içtimai hidiaelerde de 
büyillc kütleler hep ufak cüzüfe1dlerin 
toplanmasiyle meydana gelirler. Bugü· 
nün 18 milyonu, yarının 20, 25 cbürgü
nün 40 milyonu: işte devletin de, mil
letin de hakikt kudreti bu milyonların 
teker teker ferdlerinde toplanır. Mil· 
Jetleri her ,eye rağmen ya,atan ve mah· 
volmaktan kurtaran fey, ferd itibariyle 
haiz olabilecekleri cevher ve faziletler· 
dir. Bu faziletlerin en başında da ileri
deki nesiller için gösterilecek feragat
Jar gelir ve milli baki ancak bu suretle 
nesilden nesile devrolarak ebediyetlere 
kadar uzanır." 

B. İamct Berkit, Büyük Önder Ata. 

türkün bütün cihan insanlığına hitab e
den ve hakiki hayatın felsefesini anla
tan on gün evelki yüksek sözlerine işa
ret ederek bunların herkeı için ve her 
mevzu için nasıl birer esas diye alınma· 
ğa liyıksa (vakıf ve tcaia) için de oka-

•• • en 
(.Bqı ı. inci sayfada ) 

çihçilerinin de çocuklannın okumuına, 
hastalarının tedavisine yardım ederler. 
Fabrikalanmız bu içtimai yardunlan 
muhitlerinde azami ıurette genİfletir
ler. 

Şeker endüstrimiz memlekette sene
de 15 • 20 milyon liralık ekonomik bir 
hareket uyandırmaktadır. Bu paranın 
3.5 - 4 milyon lirası pancan hazırlıyan 
köylüye, 650 - 700 bin lirası kömüre, ve 
dolayısiyle ocaklarda çalışan ameleye, 
300 bin liradan fazla11 ıeker sandıklan 
için kereste fabrikalarına, 4 milyon lira
dan fazlası pancar ve ıeker nakliyesi i
çin demiryollarına, 1 milyon 600 bin li. 
rası Ücret ve yevmiye olarak fabrika a
melesine verilmektedir. 

Bu rakamlar, ıeker endüstrisinin 
memleket ekonomyaHnda ne kadar 
fayda!ı bir unsur olduğunu göstenneğe 
kafi değil midir? 

Geçen sene 65.000 ton ,eker istih
sal ettik ve bu kadar teker için barice 
verilmeai lazım gelen parayı memleket. 
te alıkoyduk. Şimdiye kadar alınan ne
ticelere ve yapılan esaslı tahminlere gö
re bu seneki iıtihlikimiz 75 bin tonu 
bulacakbr. 

Bu ha\, memlekette refah seviyeıi
nin arttığına ve balkımızm bu kuvvetli 
1ı1cla maddesinden iıtifade aabaamın her 
yıl biraz daha geniılemekte oldujuna 
delilet eder. 

Biliriz ki, 1935 senesi ortalarma ka
dar, dört teker Eabrikamızı ayn tefek. 
küller idare etmekte idi ve o sene için
de tekeı' istihlilrimiz eltin bin tona ka
dar düımüıtü. 

lnönii hükümetinin çok isabetli bir 
aörüıü ve çok yerinde bir karan ile ev. 
velki sene ıeker aanayünin bir elden i
daresine baılandı. Bu IUl'tele maliyet
lerin düıürülmeai ve Eiatlann indiril
mesi kabil oldu. 

Bugün milli teker sanayii olan 
memleketler içinde tekeri en ucuz yiyen
lerden biriıiyiz. Bu sayede istihliılrimiz 
gün geçtikçe arbyor. Şekerin en kuvvetli 
bir 1ı1da olduğunu •e harb senelerinde 
bu ııdaclan ne kadar mahrum kaldığı
mızı hatırlıyoruz. Ve teker endüstrimi
ziıa kıymet ve ebemiyetiai p iyi aah
yoruz. 

•• 
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Köprüde: Kacblröy iskelesinde 
Beyoilunda: Hatet ıabelerinde 
Bayazit meydanmda: Aluua:r Top. 

kapı tnmn:r feri titüneü Hamdi ishak 
Sultanahmet Ayasofya brtısmda: 

TramYay duraftnda tütüncü KimiL 

dar ipret teli.kki olunacak değ'!rde ol
duğunu kaydetmit ve büyük Atatürkün 
şu: 

"Bütün insanlığın varlığını kendi 
phnılarında gören adamlar ~dbahttır
lar. Besbelli ki o adam ferd sıfatiyle bir 
gün mahvolacaktır. Herhangi Lir tab
ım yaşadıkça memnun ve mesud olma
sı için lazım gelen ıey kendisi ,çin de
ğil kendisinden ıonra gelecekler için 
de çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve sa
adet ancak gelecek nesillerin ferefi, 
.arlığı ve saadeti için çalışmakta bulu
nabilir.., cümlelerini aynen 11ddrtan 
ıonra; "Büyük kurtarıcının bu yüksek 
sözlerine başka ne katılabilir? Bize dü· 
'en vazife bu sözlerin mevzuumur için 
dahi taşıdığı manayı d.:rin derin dü
şünmek ve gösterilen yolda yürümek· 
ten ibarettir,, diyerek bitirmittir. 

1 .. ş bankası 14 üncü 
çahşma yıhnda 

( B;J§ı ı. inci sayfada ) 
malden aşağı olduğunu da bilhassa kay
dederim. 

1936 da elde edilen kar 
Ekseri şübclerimizden alınan daha 

ıyı neticelerle partisipasyonlarımrzın 

aynı yıldaki mahdut randımanları bira
raya gelince bankacılık sahasındaki ve. 
rimli çalışmamız sayesinde ayrıca 
dahili ihtio'atlar tefrikinden başka, 1936 
da 1935 den fazla bir safi kar elde 
ettiğimizi memnuniyetle işaret etmek 
isterim 

Bankamızın 1936 daki karı 735 bin 
lirayı geçmiştir. Bu meblağdan gerek 
bankalar kanunu gerekse nizamname. 
miz hükümlerine uygun olarak ayır. 
d ğımız ihtiyatlarla bankamızın ihtiyat 
akçesi 3,250,000 liraya yükselmiştir. 

Hissedarlarımız umumi heyeti ta.. 

rafından tasvib edildiği takdirde, 1936 
yılı temettüü olarak on liralık beher 
hisse için % 9,2 kuruy hesabiyle 92 ku. 
ruş, beher müessis hissesine de 9 lira : 
kanuni vergileri tevkif edilerek dağıtıl
ması kararlaşmıştır. 

Partisipasyonlarrmızm bankacılık 

sahasındaki işlerimize nisbctle daha 
dun netice vermiş olmasından arana
cak sebebleri izaha girişmeden, menıle
ketin umumi menfaatini daima ve her 
şeyden üstün tutarak endüstride karşı
la§ılan müşkilleri yenmeğe çalıştığımızı 
ifade etmeliyim. 

Parti•ipaıyonlar: 
ıBankamızın hissedarı bulundu. 

ğu ''Türkiye şeker fabrikaları anonim 
firketi,. geçen yıl bazı mıntakalara ariz 
olan pancar hastalığı yüzünden as ran
dıman vermiıtir. Çok nazik bir endüstri 
,Ubcsi olan §eker için hükümetimizin da 
ima göaterdiği yakın ali.ka ve haaaaaiye
tin bir misalini de son defa aldığı hiına
ye tedbirlerinden görmek kabildir. Bu 
sayededir ki, ıirket; 1936 bilinçosunda 
ancak % 6 1,2 kar temin edchilmiıtir. 

Kömür iflerimizdcn geçen yıl alı. 
nan neticeler normaldir. Şişe ve cam 
fabrikamız ise ilk çalışma yılını mun
tazam faaliyetle başarmıştır. Bu nevi 
eşya ihtiyacımızın mühim bir kısmını 
muvaffakiyetle imal eden fabrikamı
zın her giın daha iyi prtlarla piyasaya 
çıkardığı eşya rağbet görmektedir. Bu 
mevzu üzerinde görüşürken, mütema. 
diyen düşürülen damping fiyatlariyle 
ve bu fiyatlarla memlekete sokulmuş 

stoklarla mücadele etmek mecburiyet
tinde kalındığını da söylemek lazım
dır. 

Sigorta ve Reasürans şirketlerimiz 
memleket için faydalı çalışmalarına 
devam etmektedirler. Geçen ıyılın bClf· 
langıcında İnhisarlar idaresi ve Ziraat 
bankası ile müştereken kurduğumuz 
''Tütün limted firketi,, bir yıl zarfın

da tütün mahıulümüzden dışarı memle
ketlere iyi satıılar yapmıştır. ''lı lim. 
ted" •e "Pamukit limted,, firlı:etlerimis 
de ceçen yılki çalıpnalarında muvaffak 
olmUflardır. 

Yurdun toprak altı serwtlerinden 
birini değerlendirecek olan Ergani ba
kır tirketi 1938 yılının ortalarında ba. 
lrır ihraç etmek tlzere tesisatını ikmal 
ile metıOldür. 

Endiütrileımemü: 
Birinci endüstri programının tabak. 

ldruku yolunda milli bankalar hissesi

ne düşen vazifelerden biri de Malatya 

mensucat kombinasının kurulmasıdır. 

Bu maksadı temin için Ziraat bankası 

ve Sümerbank ile bankamızın mlisavi 
nisbctte iştirakleriyle kurulan şirket fa
aliyete geçmiş bulunmaktadır. Kom
bina zamanında çalışmaya hB9layacak
tır. Türkiyenin milli davaları arasında. 
yer alan endüstrileşme hare.keti plan ve 
ihtisas:a başarılırken, bankamıza da 
vazife verilmiş olması; müessesemize 
kıymet ve şeref vermiştir. 

Birinci beş yıllık programın zama

nından evvel başarılması ve ikinci beş yıl 

hk programın hazırlanmış bulunıruısı, 

bu hareketin, memlelektin ekonomik bün 

yesine uygunluğunu, ve böyle bir ha

rekete olan ihtiyaç ve tahassürünü is. 

bat eden bir delildir. 

ı 

Son a.ylarda demir, kağıt, feker gi. 
bi maddelerin diınya piyasalarında gö
rülen fiyat yükselişi ve bunları yurd 
dışından temine mecbur olP.n memleket· 1 
lerin tesadüf ettikleri mütkiller; hayat 

ve istiklatimizle alakalı olan endiistrr~· 
leşmcmizdeki yüksek isabeti derinleş• 
tirmektedir. Ucuz ıeker davasının ta-f: 
hakkukundan sonra memleketimizde 
günden güne artmakta bulunan teker i~ 
tihWc: nisbeti istihsali çoğaltmak için 
yeni tedbirlere bafVurmayı zaruri kıl. 
maktadır. 

Bankalar kanunu: 
Geçen haziranda meriyete giımit 

bulunan bankalar kanunu milli b.ınkacı
lık sa.basında faydalı tesirlerini göster~ 
cektir. Bankamız, çalışmalarını bidayet.. 
tenbcri teknik esaslara istinat ettirdi
ği için; bu kanundaki hükümlerden ço. 
ğuna esasen riayet eylemekte idi. Bunuq 
içindir ki, müessesemiz kanuna intibak 
için zorluk çekmiş değildir. 

T a•arrul heaapları: 
Tasarruf hesablarnnizdaki rakam

lar her yıl esaslı bir yükseliş göstennell. 
tedir. Memlekette ilk olarak .kumbara.. ' 
ları meydana çıkarmış olmakla tcJkilit. 
lı bir tarzda para biriktirmek içın girit
tiğimiz faaliyetin müsbet neticelerini al 
maktayız. Para arttırma hevesini aşıla.. 
yan ve bü,yük bir biriktirme vasıtası o. 
lan kumbaranın gördüğü büyük rağbet 
çalışma şevkimizi arttırmaktadır. 

Tasarruf sandığı hesablar.ımızın 

büyük inkişafını tebarüz ettirmek için 
bir kaç rakam zikretmek faydalı olur, 
Bilançolarımızın bu .kısmında muhte-o 
lif yıllarda şu rakamlar göze çarpmak .. 
tadır. 

Bankamızın tesis yılı olan 1924 de 
12.554 - lira, 1926 da 220,310 - lira ve bu 
rakamın 1927 de birden 1.178.325 - li
raya yükseldiğini, 1930 da 4 milyona 
yaklaştığını, 1932 de 7 1/2 milyon lirayı 
bulduğunu, 1933 de 12,000,000 • lirayı 
eeçtiğini görürüz. 1934 de bu hesab 
3.000,000 - lira birden artış payı kaydet. 
miş 1935 de 20,190,444 lirayı ve ieçeQ 
yıl da 22,620,293 lirayı bulmuştur. 

italyanlar 
gönüllü 
yollamıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

Londra, 27 (A.A.) - Royter tetılif 

ediyor: Bu akşam salahiyetli mahfil· 

de bildirildiğine göre, İspanyaya gö

nüllü gönderilmesini meneden anlat· 

mayı imzalayanlardan herhangi tarafın 

bu anlapnayı bozacağını sanmak için 

ortada biç bir aebeb yoktur. Ve böyle 
bozuk bir hareketin Yuku bulduiu da 
bildirilmemiştir. 

lngilu ve framu hükümetleri 20 p
batta yürilrlüğe giren bu anlaJIMnlll 
bosulmasını fevkalade kötü bir ban
ket olarak kal'fllıyac•klardır. Gönlllli-
1« meaeleainde inpJiz •e franaıa bil. 
ktimetleri anamda biç bir anlaflnubJI 
olımımftU ve yolı:tur. Entenıuyonal 

kontrol komisyonu "r.Uif esine bafla-
11Uftır ve bunun elden geldiii kadar 
ima bir zamanda fili olmasına Londıa 

vıe Pariste büyük bir ehenüyet •eril

mektedir. İngiliz ve fransıı: h6ktim"° 

leri fimdilik başkaca hiç bir tedbira' 

mahal olmadığı dütünceaindedir ve bd 

hususta yeni hiç bir teklif de yapılma

DUftlr. 

Bir vapur yakalandı 
Parla, 27 (A.A.) - Ccrbere adıft

daki fransız sahil muhafaza gemisi fraıt" 

sız - ispanyol hudud sularında kontrol. 

yaparken Sanspareil adındaki framad 
vapurunu Vearn burnundan iki ıni1 
mesafede yakalanuı ve Port • Vene!" 

res'a götürmüştür. Vapurda tspanyaym 

gitmek üzere 25 komünist gönüllü bıJııı 
lunuyordu. Bu komünistler lnterpi.d• 

torpidosuna neklcdilerek en yakıa ıraıa
aız jandarma merkerine götürühnilflcP 

dir. Karakol kumandanı tarafından .,.. 
plan isticevablarında gönüllüler acana· 
dalı olduklarını söylemi:ıılerdir. -~ 

Bu vapurun sahihi ve tayfus P"'""" 
1/11' 

•İn nezareti altına konulmuşlardd'· ~ 
pura da ambargo konulmuştur-



e;;:ma ve onun ~ihan / 
tarihindeki yerı 

Memleketten 

kısa haberler 

• Gireauu yollan yapılıyor: - Fat· 
aa • Unye arasındaki köprüler müteah· 
bide ihale edilmiflerdir. Giresun valili
ii bir yol programı hazırlamıştır. 

Halk evindeki konferans, 
büyük bir a13ka ile dinlendi 

· 'yeti hakkında konferans veren avukat 
. d B rgama meaenı 

Halkevın c e . . 1 k c nferansı dinliyenler 
Fehmı Ku.a ve 

. .. · komitesi nin tertib ettiği seri konferansla· 
Hal~~':~ M;~~~ d~nsH~11kevinde seçkin bir dinleyici kalabalığı ö

~dan uç?nc~s? K feransı dini' yenler arasında Bakanlar, birçok 
nunde verılmıztı~: 1 O'nyüksek tahsi ı gençliği ve eski eserleri ıevenler 
nıebuslar, pro. eso r er, d 1 t 
b l du Salon tamamen o rn uş u. 

u unuyor • kat B teriyordu. Bu saha üzerinde her devre 
Konferansı veren il vu · 'd d bak" 1 · ·· .. ·· d M' 

F ı k f 1111 
mev- aı uvar ıye erı gorunuyor u. ı-

ehmi Kura , ·on eransıı .. d ~ 
Berı::ama· laddan 50 yıl once Amasya a dogan es-

zuu ~lan (Bedrga?1at.vedeki yeri) ki zamanın meşhur coğrafyacısı (Stra· 
nın cıhan nıe enıye ll1 . y . 

• k .. J • h tti Hu değerlı bon) Anadoluyu baştanba,a gezdıg1 :za-
nı ço guze ıza e · .. .. 
k b. huiasa6ını koyu- m.an Bergamayı da yakından gormuş, 
onuşınanın ır y • 

Y 
cografyasının hır kısmını buna ayır· 

oruz. d . h 1 ., _ Tarih; Ber~run ıne enıyet mıştı. Ne de olsa mu tasar o an bu ma· 
davasına hizmet eden amillerle dolu lümata dayanmak vaziyetinde akalan a-
birçok müesseseler vücuda getirdiğini rayıcılar veya seyyahlar: gördükleri 
kaydederdi. fosa..-ılığın kültür sahasın· haraıbe yığınından, en fazla tanılan mü· 
da, incelik, ihtişam, goz kama~tır~cı essese ve Abidelerin yerlerini bile ta. 
paı laklık bırakan bu müe scselerın ız· yin etmc ğe imkan bulamıyorlardı. 
Jeri orta çağdan sonra ilim aleminin Seyyahların ve arayıcıların çoğu-
hayranlığını çekiyor, merakını, tcces· nun dikkat gözünü; toprak üstünde 

süsünü kamçılıyordu. ayakta kalan şehrin düz ve alt smın-

Milletler arşıvlednin en değerli ve· daki Roma devrine aid harcbelet çe· 

aikaları ( Bergama) ( par ümcn) deni· kiyordu. Asıl Ber gama Akropolu ; hal· 

len Bergama kağıdlarmdan vücuda ge· ledilemiyen bir muamma şeklimle gö-
tirllaaellte ldl B ·· .. d ın 20 . • 11 P ümelerden yapıl· runuyor u. 
B ış. O bın cildlik bir kütüphanenin Şarl Tek.iye'nin lttızı• 
~r amadan alınarak Mısıra. Kleopat· 1832 de küçük Asyaya yolculu~ e· 

r a} a arma· an ed"ld" . d b"l . ordu den Fransa tarih, coğrafya ensdtilıril 
ı ıgı e ınıy . .. "hi mü IHf" 

Ar t itibarı' J d R _.. aza ından, küçuk Asya tarı c ı. y e e Bergama oma sa • ._ . d •. · k b ' 
ati u" · . . . .. F b" Bay Şarl Teksıye Bergama a .. ..ı e:u ır 

zenne tesır ctmıftı. Turk ara ı, B' b ı t 
İb · · h kazı yapmıştı. ır ,ey u amamıt ı . 

. nısına tarafından tercüme ve ,er e- a'da Kü lühamam'da, kapıdan 
dılen felsefe kitab ar Endu u e Ber aı;n P •. 

A 
· · · F kat bu müessese· içeri girerken, medhalde ıçıne su ko-vruaya gınnıştı. a . . ı 

ı . k · ı · ddan o"ncc E ge mmta• nulan küp; kendısınden evci gelen er 
erı uran, mı a _ . 

d 
· t ku' ltür kaynag·ı 0 • gibi onun da hayranhgını çektı. Kazı· 

kasında me enıye ve . • - ı· · · 
y ba Tm ışığı saçan sının, aeyahatınm en dcger ı ver.unı o. 

lan, dogtı}'ıt, _tıy; ~ ıü1erind~ ancak !arak bunu almak, Fransay.ı götürmek 
Be ram::ının coar~ ~ r ma şehri top· istedi. 500,000 frank verdiği halde ha· 
adı kalmıştı. E kı e ga . A 1 mamcıdan bunu alamamıttı· Fransaya 

d 
.. "Jü idı sır arca 

raklar altın a gomu · f t•= dönü•ünde · bu i•in olmasına hükilme· 
1 1 y muha aza e .... :. ' 

Bergama bu s3k 1 ıgını ..... tini tahrik etti. Yaptırdığı teşebbüs so-
0 . . . . asırda 19 uncu .....- l 

nu 17 ıncı. 18 ın r.ı ' d 1 nunda Sultan M•hmud; bu küpü, La 
. ~ d tar bulama ı ar. • . 

rın ılk yarısı,, ~a ara ı ' Filip zmnanında Fran•ya bcdıiye ettı. 

Bergama ka2ısı 1 Şimdi Luvr müzesindedır. 
Ber•amada kazı yapılmadan .eve.' Mermerden yapılan bu güzel ve bü· 

B h iyethlerı· k err,ama yıkılarının en e em . "k vazonun üstiinde dıt tarafını e· 
. B ~-'" tcpesı yu l kd'" . nJ sinesinde gömen erg ... - mer gibi ku§o8tan • dört na a ye ıı;erı· 

(Akropol). onu tetkike, aramaya gelen . kovalıyan • bir süvari grupu var. 
· ' ·ı karmakarı· nı _ ...... ı ı ı b' 1 · · 

Aynca kurulacak olan köy birlikle
rinin kendi bölgderindeki yollan de
vamlı olarak yapmaları kararlafmııtır. 
Bunun için muhtarlar merkeze toplatı.. 
1arak kendileriyle konuıulacaktır. 

•Gönende dağıblan çubuklar: -
Gönende köy itlerine çok eheıniyet ve· 
rilınektc:fir. Köylerin hepsinde ecza do
lablan yaptırılmıştır. Bir çok köylere 
yangın sondürme aletleri alınmıştır. 
Ziraat bankası bu yıl çiftçilere 50 
binden fazla köklü amerikan asma çu. 
buğu dagttmıştır. Diğer tarım işlerinde 
de köylu ile yalandan alakalamlmakta· 
dır. 

• Muğlacla bayındırlık i§ler:i: -
Muğla - Köyceğiz yolunda yılın ekseri 
zamanlarında geç.id venniyen, fO&alUn 
42 inci kilometresindeki Nam:ıam köp
rusü ayaklarının temelleri bitmiştir. 
Üst kısım ve ayaklar müteahhidine iha· 
le edilmi tir. Yakında yapılınıva başla· 
nacaktır. 

Gene Muğla-Köyceğiz yolu üzerinde 
ve 19 uncu kilometreden kırkıncı kilo
metreye kadar §Osa ve kal:lırım inşaati 
iç.in yapılan taş hazırlıklan bitmek Ü· 
zeredir. Şimdiye kadar 4 kilometrelik 
kaldırım ve iki kilometrelik şosa biti· 
rilmi"tİr. Şimdi silindiraja devam edil
mektedir. 

Gene bu yol iızerinde bulunan köp· 
rü ve menfezler betonarme olarak ya
pılmaktadır. Bunlardan 28 tanesi yapıl· 
mışbr. 

Mugla • Marmaris yolu üzerinde a· 
yaklan kargir ve üstü ahşab olarak ya· 
pılmış olan köprü ve menfezlerin üst 
yapılan betonarmeye çevrilmek üzere 
kalıbların dökülmesine başlanmıştır. Ya 
kında betonları dökülecektir. 

• Balıkesirde folklor çalıpnalan: -
Balıkesir halkevi üçiıncü defa olarak 
halk türküleri gecesi yapınııtır. ilk iki 
gecede olduğu gibi, bu gece de çok rağ
bet görmil§tür. Yirmi halk türküsü söy· 
lenmiş, bq çeşid mahalli ve millı oyun 
oynanmıştır. Halkcvi, çok alika ıören 
bu toplantılara devam edecektir. 

temsil etmektedirler. Küp beyzi ,ekil. 
dedir. Ostü kapaksızdır. Kapağı birkaç 
sene cvel asıl sahibinin evinde bulun
muştur. 

Bundan sonra konferansçı Bergama

da alınanlar tarafından yapılan kazıyı 

ve ilk kazıda çınak jübiter tapnağı 

parçalannm nasıl Berlin'e taşındığını 

anlattz. BuD4 dair birçok resimler ca.. 
terdi. Bu tapm•tm tarih .e ut bakı• 
mmdan değerini belirtti. 

Tapına m duvarındaki • eflerin 
o zaman Ankarayı merkez yapmıt olan 
Galatlarla Bergamalılar arasındaki har· 
hı tasvir etmekte olduğunu bildirdi. 
Bund n sonra B. Fehmi Kural, plim 
üzerinde adını adım kazı yerlcrıini ve 
burada çıkan mlleaseselerin bugünkü 
durumuna aid reaimlcrle eski halini 
gösteren restöre resimleri üzerinde 
izahlarda bulundlL Tapmaiın içinde 
(150) bin kiplik c,.U amfit ı, kil· 
tüphaneler, saraylar, aıhhat yurdları 

dikkati çekiyordu. 
Eıki Bergama yolculufu tamamlan· 

dıktan sonra bugünkü Bergmnanın hu
susiyetlerini de projekıiyonla tebariia 
ettirdi. Burada tetkikat y•pmak ıçın 

akı akın gelen Ryyahlan, muallim ka. 
filelerini. gezer bir halde gösterdi. En 
büyüğümüzün vc bilyüklerimbın ali· 
ka ve hatıralarını da proje'· · ıla tea
bit ederek lı:onfcraıwıu bitirdi. 

/ Hindli münevverler 

Atatürk'ün dehasından 
hayranlıkla bahsediyor 

'' Asırlann yetiştiremiyeceği kadar büyük bir IMlore 

ınalik olan türk mileUini tebrik ederiz '' d i y o r 1 a r. 

Bir arkadqımız, bir müddc.tenberi lckctinizi ziyaretten donerkea b.r an 
tehrimizdc bulunan Bombay Pani baJ- Şah Pehlevı Hazretlerinin miMfiri o .. 
rahibinin oğlu Dr. Jal Parvy ve k~ larak Tahranda bulunduk. Orada bu-
kardeşi Bayan Babey ile görufınüştur. lunduğumuz bir ay zarfında Şahinşah 
Hindli kardetler memleketimiz hakkın- Hazretleri hemen hergun Atatürkten 
daki intibalarını fÖyle anlatmaktadır· bahsetmiş ve bize onun yüb.ek mczi .. 
lar: yctlcrini öğretmi ti. 

- Bu gunun Türkiycsi, hiç tfiphc 
yok ki, bütün dunya memleketleri İ· 
çinde birçok bakımlardan en entereaan 
bir ülkedir. Turk inkılabı ba§lı başına 
tetkika ve örnek al nmağa değer bir 
kıymet taşımaktadır. Biz Türlriytyi bu· 
raya gelmeden evel de tanıyorduk. 

Memleketiniz hakkında pekçok şeyler 
okumuş ve pekçok fCyler işitmıştik. 

Ankaraya geldıkten sonra içimizde 
şimdiye kad r besled iğimiz hayranlık 

hisleri bir kat daha arttı. 

Bilhassa geçen akşam Halkevinde, 
halk arasında kendileriyle tanıfmcik ve 
göruşmek saudetine mazhar oldugumuz 
Büyiık Şefiniz Atatürk üzerimizde, ö
lünceye kadar ıilinmiyccek hayranlık: 

hisleri bırakmıştır. Esasen biz Atatür· 
kü Kıral Feysaldan ve Rıza Şah Pehle
viden dinlemit ve uzun zamandan.beri 
onun en buyuk takdirkarları arasına 
katılmıttık. Kıral Fcyaal laviçrede ö
lümünden bir gün evci bize Atatürkün 
yüksek ckhiaından ve eonsU% kıyme

tinden bahsediyordu. Daha IOClra mcm-

f __ R_A_o_v_o _ _.I 
ANKARA 

Ôğle Nepiy11t1: 
12,30 • 12.50 Muhtelif pllk nCfrlya

tı. 12,50 • 13,15 Plak: tüdı: musikisi ve 
halk ,arkıları, 13,IS • 13.30 Dahilt ve 
harici haberler. 
Akşam Neşriyatı: 

18,30 • 18,35 Plak neşriyatı, 18.35 -
19.00 Çocuklara masal (Nuredilin Ar
tam), 10,00 • 19,30 Türk muhild9f Ye halk 
prkıJar (Hikmet Rıza ve arbdatları). 
19,30 - 19,45 Saat ayarı ve arabc:a nc•ri· 
yat. 19,45 - 20.15 Türk musilriıi ve halk 
prkıJarı (Leman Ekrem ve arkadatla • 
rı), 20.15. 20.30 Sıhht konuşma (Opera
tör Şevket Halit), 20,30-21,00 Saksofon 
ıolo (Nihat Esengin), (Piyanist Mı:ırsel 
Bi refakatiyle) 21.00 • 21,15 Aja l a· 
berleri, 21,15 • 21,55 Stüd)o aal:>n or • 
kestraaı (1 - Tosti Voglio, 2 - Fucik 
Wintcrsturume, 3 - Delibeı Lakme, 
4 - Faurc Berceusc, 5 - Mozart Mit· 
ridate, 6 - Lecoco Le patit duc), 21,55 
• 22,00 Yarınki proıram ve htikW 
martı. 

ISTANBUL 
Ojk Nqriy11t.1: 

12,31 Pllkla dlrk musikisi. 12,50 
bnadia. 13,00 Beyoğlu büke'ri göaterit 
kolu tarafından bir temail, 14.00 aoo.. 
AJqanı Neıriyatz: 

18,30 Plikla dana musikisi, 19,30 
konferans: Orda aaylavı Selim Stın 

Kendilerini tanımış olmalı: "81ltiyar .. 
lıfına naıl oldugumu.z zaman intıba a· 
rımız bir kat daha kuvvet buldu ve boy .. 
le buyuk bir şefe mazhariyetin ne bıi
yük bir saadet oldugunu an ladık. B, ş• 
larmda, as ı rların yetiştiremiyece i ka
dar buyük ve kıymetli bir lidere mah l( 
olan türk milletini tebrik edenz. Esa
sen bu mazharıyete nail olan turkiın ne 
~yük bir saadet içinde yqadığım gô
ruyoruz. Kadere ve talie hükmeden bir 
kuvvet ve kudret sah.bi olan Buyuk Şe
finizin yiıksek insanlık duyc•Jhır nı ge• 
çcnlerde Romanya Hariciye Vekili ılo 
yaptığı mulakattaki aözlcrini okumak· 
la bir daha öğrend k. Atatiırk insanla. 
rın kanını muayene etmiyor, milletler 
arasında fark tanımıyor ve nihayet 
bundan daha ulvi bir his olarak kendi 
milletinin 8'1adetini ancak di~cr mıl· 

!etlerin refah ve saadetleri He hcma. 
henk olarak yürümekte buluyoı. 

Faziletin şaheseri ıayılacak bu ıöz• 
feri duyup da mütehaasi olmamak ka· 
bil mi?,, 

Bulgu Elçiliği Kançılarbtı 
Yenişehirde okula sokağında 8 No. 

lu binadaki Bulagar elçiliii lwıçılarh· 

ğı 1 nisan 1937 tarihinden itibaren YenLı 
ıchirde Özenli sokak 8 No. lu B. ~rl 
Uçağ evine tagınacaktır. 

Bulgar elçiliği kançılarhğından al• 
dığımız bir tezkerede bu naklin ilillı ıs• 
tenmektedir. 

Hilmi Malik'in 
Eserleri 

Çoeuk Ruha ve Terbiyesi (kalmadı) 
Yaratıcı Küçük lnaan 75 kurut 
Annelerin kızlanna öğütleri 20 kurut 
Turkiyedc Suçlu Çocuk 60 kuru' 
Tiırkiyede Sinema ve 
Tesirleri 75 kurut 
~mokrut mefhumu ve 

mücrimlcrimiz 70 kurut 
İnkılab Yolunda 30 kurut 
Revolutionary Turkcy (İngilizce) 

150 kuruı 
Bu kitablan fU adrese yazarak satın 

alabilininiz: Pe>Ra kutusu No. 54, An· 
kara. 

Tarcan (Rua mmW.i naıaıl bafladı), 

20,00 Müzeyyen ve arlı:acı.tlar ıtarafm· 
dan tiirk muıikisi Ye halk prkıları4 
2(),30 Ömer Rıza tarafından arabca ıöy• 
lcv, 20,45 Muzaffer ve ariı:adaflan tara
fından türk musikisi ve halk ,arkıları ı 
aaat ayan, 21,15 Orkeıtra, 22,IS Ajana 
ve borsa haberleri ft ertesi &üniln prq• 
ramı, 2l,30 Plilda sololu, opera YC ope• 
ret parçalan, 23.00 lon. llim adamlarına, gezicı ere, .. Bunlar ellerinde ...,...,...e er e ır yını 

ıı~ık~b~ir~(y:ı~k~ın:t:ı~sa~h:a:sı~)~m::a:nz:a:r;as:ı~g:o:~~~!!!!l'9!!!!llll!!!!~::zc~::::~::~!lm!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!'9!1!1!!!!!!!B!!!lm!!!!ll .... !ll!l!I ...... ~::;::~::~~~ 
....., mi oldun sen? Madam dcs Grassins, bu sözlerini, vili- ni ve gerek kocamı memnun etmiş olursu

nuz, demek fırsatını buldu. Ve ıonra devam 
etti: 

1' ef rıka ... .. o: 21 -Anneciğim, Nanon mumla beraber ıe- yet kadınlarına has bir göz işareti ile teyid 
ker de alır. etti: öyle bir göz işareti ile ki, ihtiva ettiği 

~ugenie 
e:;randet 

_ Ya baban? sonsuz tedbir ve ihtiyat dolayısiyle gözlere 
_ Fakat, yeğenimin bir bardak şekerli verdiği oburca çapkınlık manasr, ancak, her 

su içmemesi doğru mu olur? Zaten babam zevki bir hırsızlık veya hata telakki eden pa-
dikkat etmez. paslann gözlerinde okunabilir. 

Madam Grandet başını sallıyarak: . Charles bu salonda kendini öyle yabancı, 
_ Baban her şeyi görür, cev~ı!lı. verdi: aınucasına izafe ettiği şaşaalı şato hayatm-

de Balıac eli f d ın mı dan o d uzak bul d ki M d d Ya;'.an: Jlotıuıt' hi Baydar Nanon tereddüd c yor~ e en ısın - erece uyor u a anı es 
Türkçeve c;evıren: Nasu .. d zacmı biliyordu. d ki b .. Grassins'e dikkatle bakınca, nihayet, ond.I 

kö . . . k saat ıçın e, _Haydi git Nanan_. ma em · ugun parisH çehrelerinin yarı silinmiş bir hayalini 
.,.. hı:;e." r\f' \ ·'"' tirdı. B~r çeyre ,.... 1·ş olanlar- d" b m gördü, ve, kendisine tevcih olunan dave-
.. 1 n - a creçu• d ,, güniim ur, em ··· •v • 
<i 1nde, ömrii nzunlu~ıınc l:> oguNm n Eugenie'nin ilk defa şaka et.tıgı- timsi hitaba zarafetle cevab vererek kadınla 

an fazla fikir doğmu"tu: ,, mumunun . ..anoek kahkahalarla güldü ve ona ıtaat arasında tabii bir muhavereye yol açtJ. Ma-
kok- Anne, dedi, yeğenım yag .. 1 edemez. nı gorer dam des Grassins böylece konuşurken sesi, 
~ir ~suna, imkanı yok, taha.m:,u etti. , . .1 anası Mösyö Grandet tara- tevdi ettiği sırların mahiyetine uyarak ha-

; spenneçet mumu alsayd~ ·:·· lık mas· Eugen~e ~i~e tah;is edilmiş olan odaJI fifleşti. Charles' daki samimiyet tesisi arzu-
l'afl U~e?ie, kuş gibi hafif, gıttı, ark parayı fından yyege 1 rlar iken Charles da aşagı- su madamrnkine müsavi olduğu içindir ki bir 
ite a1? ırın almış o1duğu beş frank 1 süslemege çda ış~assinsıe görüşüyordu: müddet hafifmeşrebce bir konuşmadan ve 

s sıncl en çekip çıkardı. Ve: da Mada~ es zevklerini bırakıp :aşın ciddi şakalaşmadan sonra. kurnaz kadın, o 
:: 1ı\ı. Nan on, koş, git, mum al. - P?yıtahtın a ,, a etmekle, doğrusu, ce- sırada bütün Saumur'ü meşgul eden şarab 
l:l YI .. a~a, baban ne der?, . . dfond Saurnur d.eb.otU07:uZun~ gösteriyorsunb uz. satışı hakkında görüşmekte olan diğerleri 

~t u nıuthış itiraz Grandet nın Froı saret sahi ı "rlaniyecek olursanız ura· tarafından işitilmiyeceğini umarak: 
ltıuı · · ın.dan ~ct1rmi; oldu!hı eski Sevres.m~- Fakat. biz}e:d:nenilu. ebileceğine phid .,1urıt1 - Mösyö, eğer, biri ziyaret etmek lüt -
t()r: hır şeker kasesini Eugenie'nin ~~mC&e da da pek'.iü egl funda buhuıursanız, muhakkak ki, gerek be-

n. anası tarafından ileri sürülrr.;iştu. . uz. 
......._ Benı şekeri nered~n bulacaksını Deh n 

- Salonwnuz, Saumur'de yüksek ticaret 
ve asalet erbabının toplandığı tek salondur. 
Bizler, eğlendikleri için ancak orada bir ar:ı
ya gelmek isteyen bu iki ceıniyete aynı .za
manda mensubuz. Şunu gururla ifade edcri."11 
ki kocam iki tarafça da takdir olunmaktadır. 
İşte bu suretle sizin buradaki ikametinizin 
ııkmtısmr gidcnnege uğraşırız. E gcr Mös
yö Grandet'nin evinde kalacak olur anız ha
liniz neye varır! amucanız yalnız şarablanm 
düşünür; yengeniz iki fikri bir araya getire
miyen bir sofudur; yeğenini.z ise tahsil gör
memiş, alelade, drahomasız ve ömrünü ça· 
ma ır yamalamakla geçiren zavallı bir buda
ladır .. 

Madam des Grassins'in iltifatlanna cc
vah verirken Charles Grandct. kendi kendi-
ne: 

- Bu kadın mükemmel bir kadın, dedi. 
Şişman ve büyük banker, kahkaha :ıe gü .. 

lerek, söze kanştı: 
- Zannedersem Mösyöyü avucun' n içi· 

Ae almak istiyorsun. (Sonu var) 
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Dünkü maçt1 Ankara stadyumunun tribilnlerinden ta1an hallı 

Milli küme maçları 

F enerbahçe Ankaragüc ·· n .. 
1 e karşı 4 le yendi 

İzmir' deki maçta Ü çok 
Beşiktaşı 1 - O yendi 
Milli küme maçları için şehrimize 

gelen Fener Bahçe dün ilk karşılaşma· 
aını Ankara Gücü ile yaptı ve netıceyi 

4 - l kazandı. 
~aşbakanımız İsmet İnönünün şe .. 

rcf verdikleri stadyum çok kalabalıktı. 
Tı :bünlcri dolduran meraklıların sayısı 
on bin kadar vardı • 

Sahaya önce Anakara Güçlüler çılc.. 
tılar; halkı selamladılar. Tam sekiz da· 
kika sonra Fener Bahçeliler de alkışlar 
arasında yerlerini aldılar. 

Fener Bahçe Fazıl ve Niyazi hari· 
cinde şöyle bir kadro ile oymyordu: 

Hüsameddin • Ya,ar, Lebib - Reşad, 

Aytan, Cevad • Şaban, Esad, Ali Riza. 
Naci, Fıkret. 

Dünkü maçtan heyecarm oır dlı 

Ankara Gücü, geçen haftaki kadro. 
suna nazaran yine bir kaç mevkide de
ğişiklik yaparak şu şekilde çıkmıştı; 

Osman .. Ali Riza, Enver • Abdul, 
Semih, Muıa • Abdi, Şükrü, Yaf&I', ls
mail, Hamdi. 

Maç tam 15,30 da Fener Bahçenin 
akını ile başladı. Ankara Gücü rüzga
rı arkasına almıştı. İlk müessir hucunıu 
güçıüler yaptılar. Hamdi soldan giızel 
bir iniş yaptı. topu ortaladı, Ya~ar sı
kı bir şüt çekti. Hüsameddin bunu ko
laylıkla tutu. 

Bir azda rüzgarın yardımı ile Güç
lülerin akınları birbirini takib ediyor
du. Bu akınlardan birinde Semıh, İs.. 
maile pas verdi. Top İsmailin ayağiyle 
kaleye g irmek üzere idi. Cevat yetişti 
ve muhakkak bir gole mani oldu. 

Bu baskı on dakika kadar sürdü. Son 
ra Fenerliler açıldılar. On üçüncü daki. 
kada Naci Ali Rızadan aldığı güzel bir 
pası kullanamadı. Şüt kale direğinin 

üstünden avuta gitti. Bundan sonra sağ. 

dan inkişaf eden karşılıklı bir iki akın 
daha oldu. lkinci on dakikada iki taraf 
birbirine müsavi idiler. Tam yirminci da 
kikada idik. Güçlüler k ısa paslarla Fe
ner kales ine kadar sokulmuşlardı. En 
son Yaş:ır Lcbibide atlatmı§, Hüsame<l
dinle Larşı karşıya kalmıştı. 1'"akaı ne
yazıkki bu (ırsat da Kactı, 

F enerbah;enin birin.'"İ golü 
Oyunun ceryan şekli Fener Bahçe

nin ağır davrandığını, Ankara Gücünün 
her ne pahasına olursa olsun kazanmak 
için çalıştığını gösteriyordu. Sarih ve 
enerjik oyna.yan Güçlüler her dakika 
Fener Bahçe kalesine hücum edıyurıar 
fakat hesabh oynayan Fener müdafaası 
kendilerine fırsat vermiyordu. Bu va
ziyete göre Güçlülerin gol çıkar:na sı ih
t~mali daha çok görünüyordu. İş iksine 
oldu. O zamana kadar hep sağdan akın 
yapan Fener Balı.çeliler tabiyelerini 
değiştirdiler. Fikret bir iki hücuın 
m ihveri oldu. Nihayet 21 inci dakikada 
ilk golü atarak oynun seyrini degiştıı . 

di. 

Gücün ilk ve ıon ı::olü 
Top ortaya geldi. Güçlüler düdükle 

beraber seri bir akın yaptılar. Hamdi 
korner çizgisine kadar yaklaştıktan son
ra güzel bir ortalayış yaptı. İsmail vo. 
le bir şiltle gücün ilk ve son golüniı ağ· 
lara taktı. Bu suretle iki taraf ı . 1 
beraoere bir vaziyete gelmiş, oyun he. 
yecanh bir safhaya girmiş bulunuyor
du. 

Bu dakikalarda iki takım da güzel 
oyn yordu. Maç zevkli idi. 

Fener bahçenin ikinc: golü 
Günün en güzel golü hiç şüphesiz 

Şal> nm şütü ile oldu. 26 mcı dakikada 

lzmirde Beşiktaşr 1-0 yenen Üçok takmu 

sağdan şahsi bir akınla 18 pas çizgisine 
kadar gelen Şaban sıkı bir şilt çekti. 
Top kalecinin kolları arasında gol ol
du, Fener Bahçe galib vaziyete gelin· 
ce, oyun daha süratlendi, güzelleşti. 

Ankara Güçlüler açık ve süratlı oy
nıyorlar, topu Fener Bah.çe nısıf saha
sından ayırmıyorlardı. Fakat bu sırada 
kaçırdıkları bir kaç fırsatla birinci dev
reıyi 1 - 2 yenilmiş olarak bitirdiler. 

1KlNCl DEVRE 
Vuruşu güçlüler yaptılar Top rüz. 

garı arkalarına alan fenerlilere geçti 
dördüncü dakikada güç aleyhine bir 
korner oldu. Fikretin tam kaleni11 önü. 
ne düşürdüğü topu Semih uzaklaştır
dı. 

Fenerlilerin akınları birbirini ko
valadı. ve güç takımı toı,ılulu~unu ya. 
vaş yavaş kaybctmeğe ba~ladı. 

Üçüncü gol 
Fener Bahçeliler 12 inci dakikada 

güzel bir akın yaptılar. Ali Rızanın çok 
sıkı çekilen şütünü Osman tutu. 

Dört beş dakika sonra Şükrünün yi
ne bu dereces ıkı bir şütünü Hüsa
medin yakaladı. 

25 inci dakikada Fikret soldan iler
liyorken önüne Ali Rıza çıktı • e ı:,u a
kın kornerle neticeledi. Korneri Fikret 
çekti. Esat başiyle topa dokundu. Fe
nerin üçüncü golü oldu. 

Dördüncü gol 
O çüncü gole kadar gü.!el akınlarını 

göı;düğümüz güç takımı bundan sonra 
adeta sahada görünmemeğe başladı. re. 
ncr Bahçe üstünlüğü adam akıllı ele 
almıştı. 35 inci dakikada güç kalesi ö
nündeki bir karışıklıktan sonra fener
liler dördüncü golü attılar ve bundan 

sonradırki güzel ve hakiki oyunlarını 

gösterdiler. 

Son dakikalar Ankara Gücüne bir 

fırsat daha verdi. Bir ceza vuruşundan 

sonra 42 inci dakikada fener aleyhine 

korner oldu. Hüsameddin tehlikeyi 

bertaraf etti. 

Bundan aonra çok çabuk geçen Uç 

dakikalık zaman Ankara Gücünün mağ

lQb vaziyetine hiç bir şey ilave etme. 

Kooperatifçilik cemiyetinde 

B. Celil Bayar satış 
kooperatiflerinin 

ehemiyetini anlattı 
Türk kooperatifçilik cemiyeti dün Ankara Halkevinde yedinci yıl 

kongresini fahri başkanı 8. Celal Bayarm huzuriyle yapmıştır. 

Kongreye yüzden fazla aza ve 
alakadar iştirak etmiş ve bir çok 
kooperatiflerden murahhas ve di
lekler gelmiştir. 

Kongre reisliğine Ziraat \'ekSJeti si
yasi müsteşarı B. Ali Rıza E~ te:ı seçile· 
rek idare heyeti raporu okunmuş ve ka· 
bul olunmuştur. Eski idare heyeti ay· 
nen ipka edilmiştir. 

Ondan sonra Genel Sekreter B. A· 
laeddin Cemil kooperatifçilik durumu 
hakkında hazırlamış olduğu mufasaal 
raporunu anlatmıştır. 

Kongrede memleketimizdeki bütün 
kooperatif meselelerinden bahsedilmit· 
tir. Bilhassa ziraat ve yapı kooperatif· 
Jeri, sulama Jcooperatifleri, ziraat ma
kine kooperatifleri, artizan koc-peratif· 
leri hararetle konuşulmuştur. 

Kongrenin sonunda B. Celil Bayar 
mühim bir söylevle satış kooperatifleri· 
nin memleketimizdeki büyük ehemiye· 
tini anlatm;ş ve ihracatın yaln;z ko
operatiflerle yapılması düşünülmediği· 
ni, bu milli vazifeyi namuska:-ane y.1pa· 
cak tüccarların da ihracat işlerine &;i· 
rişmelerini iyi bir gözle gör·iJ;. ı.:.1U 
söylemiş, istihlllc kooper.:tti<Jeriyle 
meşgul olmak zamanı geldiğini, bunun 
hayat pahalılığında müessir . ulacağını 

anlatarak çok alkışlanm .ştır. 

Yapı kooperatiflerinin memlc:kette· 
ki son faaliyeti çok alaka uylrıdırmıJ· 
tır. 

Büyüklerimize tazim telgrafları çe

ken kongre bir samimiyet hav:lbı için

de gelecek sene toplanmak iizeıe dağıl· 

mıştır. 

di. Oyun 1 - 4 Fener Bahçenin galibi
yetiyle bitti. 

Bugünkü maç 
Gençler Birliği - F enerbuhçe 

karşılaşacak 

Fener bahçeliler bugün ~nçler Bir

liği ile oynııyacaklardır. Gençler Birli

ği son maçlarına göre daha anfarm va

ziyette olduğundan Fener Bahçenin 

dünkü kadar kolay bir galibiyet kaza

nacağını umuyoruz. 

Yüksek mekteblerin vofc\ bol 
maçları · 

Bugün Gazi Terbiye enstitüsü sa

hasında yüksek mektebleı voleybol tur. 

nuvasına devam olunacaktır. Bil .ırka

daşlarının ölümü dolayısiyle Hukuk 

fakültesinin Gazi terbiye enstitüsü ile 

yapacağı maç geri bırakılmıştır. 

Saat onda Siyasal bilgiler okulu ta· 

kimiyle Ziraat enstitüsü takımı karşı

laşacaktır. 

Altınordu - Demirspor ruaçı 
Bugün saat 13,30 da f'ener - Genç. 

ler Birliği maçından evvel Atın Ordu 
takımiyle Demi Spor arasında bir maç 
yapılacaktır. 

Beşiktaş İzmirde Ü çoka 
1 - O yenildi 

İzmir, 27 (A.A.) - Bugün Beşiktaı 

takımı ilk maçını Üçok sopr takımı ile 

yaptı. Hakem İstanbuldan gelmiş olan 

B. Şazi Tezcan idi. 

Takımlar sahaya şöyle çıktılar: 

Beşikta§: Mehmed Ali, Faruk, Hüs

nü, Feyzi, Enver• Salahaddin, Eşref, 

Fuad, Muzaffer, Ridvan, Hayati. 

Üçok takımı: - Eşref, Aziz, Ziya, 

Hüsnü, Enver, Adil, Namık, Basri Sa

id, Faik. 

Birinci devrede B:şiktaş çok zaman 

haklın oynadı. 31 inci dakikada Namık, 
oyunun ilk ve son golünü yaptL 

ikinci devrede Oçok daha ziyade ha. 
kim bir oyun kurmaya muvaffak oldu. 
Beşikta§ pek çok gayret etti ise de gol 
çıkarmaya muvaffak olamadı. Ve maç 

1 Dil Köşesi 1 
"Satılmı§ bir gazete bir baga edilen 

taarruzu türklerin yaptığını yazıyor." 
- KURUN'dan -

''Taarruz etmek" deriz, fakat "edi• 
len taarruz,, türk.çenin selik.asına uy
gunsuz bir ibaredir. Yardımcı fiil isim
den evvel zikredildiği zaman (etmek) 
fiili ekseriya yerini (yapmak) fiilini 
terkeder. Burada da vaziyet aynıdır, 

* • • 
" Çocuk çok mütahassıstır. Çocu1' 

üzerinde pasif tesir yapmak mümkün 
olduğu gibi zaten çok daha fazla pasif 
olarak yetiştirilir. Çocuk ilk okuma 
hamlesinde en ilerisini okuyabilmek ih
tirasiyle ileri gitmek ister. Bunda ba
bası, akrabalar, öğretmeni, daha ileri 
sınıflar, hep birer müessir ve funildir.,, 

- AÇIK SÖZ'den -
işte size bir gazete frk.rasrndan jJt .. 

tibas edilmiş uzunca bir parça. Tefsire, 
kelimeler üzerinde ayrı ayrı durmaya 
lüzum görmüyoruz. Baştan aşağı kadar 
sarih hiç bir mana ifade etmiyen bu sa· 
tırlar, bazan yazı yazarken laubaliliği 
ne derece ileri götürdüğümüzü göster
mektedir. 

İspanya' da 
tayyarelerıe 
bombardıman 

(Başı 1. inci sayı""" ' 

Emin bir kaynaktan aldığımu ha· 
berlere dayanarak temin edebiliriz 1ô. 
Guadalajara cephesinde Tradena yakı· 
runda karışıklıklar devam etmektedir. 
Enternasyonal kuvvetlerle milisler ara• 
smda şiddetli münakaşalar olmuş, en· 
ternasyonal kuvvetler milisleri dağıt• 

mıştır. Milislerden 14 ölü ve 37 yaralı 
vardır. Bir kaç saat sonra hadiseler tek
rarlanmış ve hakiki bir harbten sonra 
tank kullanan mılisler enternasyonal 
fırkadan 31 kişi öldürmüşlcnlir. 

Dü§Ürülen alman tayyan teri 
Bayon, 27 (A.A.) - İspanyol hU• 

kiımet gazeteleri Guadalajara cephe· 

sindeki taarruz sırasında Franko ku\f• 

vetleri tarafından kullanılmış olan ye
ni tipte atman tayyareleri hakkınd• 
tafsilat veren ve geçen salı günü yazıl• 
mış olan bir mektubun suretini neşret• 

mektedir. 

Bu tahilata göre ağır yağlı diese1 

motörleriyle cihazlı olan bu tayyare

ler, 1.000 kilo ağırlıgmda bomba taşı} a· 

bilmektedirlt:r. Siıralierı saatte 300 ıcı· 
lometredir. 

İlk defa İspanyada kullanılmış olatl 
bu tayyarderm teknik vasıfları ııaJc• 
kında Almanyada kati bir ketuınhl~ 
muhafaza edilmektedir. Bu tayyareJe

rin ilk faaliyetleri bir felaketle neuce• 

lenmiştir. Ta.yyarelerden ilcisi AndıJ; 
jar'da, üçü Guadalajara'da du~urulıı'~. 
ve dört tanesi de hükümet a~ ı..ı L , 

l 
. . . l ye' re erının ateşıyh: sakatlanara · 

inmi§lerdir. 

bu suretle 1 • O İzmirin lehine bitti. acısını paylaşmz. 
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Orman Amenajınan 
Üçüncü Grup 

Ba mühendisliğinden 
Ş bedel Muvakkat 

TaJuııİll ol~iatl teminat 
...,....~ Lira K. 

Adet 

( 1 
(20 

1 ( 1 
( 1 
( 2 
( 1 
( 1 
27 

Adet 
( 4 

2 (23 
( 3 

- 30 
Adet 
(17 
(24 

3 (21 
(14 
(13 
89 

Adet 
( 1 
(19 

4 ( 8 
(14 
('•Z 

Cine 

I S YazıhaıSe 
ll S YazıharM 

I S Orta 111118881 

1 S Kitilphaııe 
ı s Siğara ınasaaı 
ı s ,Etajel' 
I s Telef on ıııu-r 

Cins 
III s Yazıhane 
IV S " v s .. 

Cins 
S Siğar• ınasaaı Il . 

.1 S Kartonıyer 
I S Bil 0 dolabı 

n S Etajer 
II S Orta masası 

~ins Yazıhane koltuğu 
il s .. .. 

III S ~ bdtak 
I S Jlar daJve 
I S .. sao 

L &W• 

JJ7,4S 

298.88 

5950 446.25 

2880 216.00 

84 
• • azdı dört parti qya ayrı ayrı eksiltmeye 

ı - Yukaı'da c~' Y beıckller bi&alarına yuılm.ıttır. 
korıulmllftlll'· ı"~ oıuaaıı uınwni ve husu.al feıınf .prtıwneJerile 

2 _ lstekliler cbıl~· • ii üıv:il grup hat mühendisliği mua
muJra..ele proje&i ve r~er: 1e her hususta izahat isteyebilrlrr. 
vinliğinden parasız a!abılırle7 · &Üllii saat (15) de Ankarada 

3 _Eksiltme 12 nuı:aa 193 k~.:;::ıupalaa binuında Orman 
Hil arkasında tenekecıler so ~= diali •. odaauıda toplanacak o -
Amenajmaa Uçibldi grup bat llliihea &1 

lan lıaomiayonda olacaktU'· r le) yapdacaktır 
4- Eksiltme (Kapalı z:~= ~rdaki ceh'elde her bir parti 
5 - Mu.ak~t ~~. F.bilameJC •yn ayn wya hepsine bir

lff& hizasında ~lmış • ı4!IO --talr bnaa mucibiace •e 
den fttirlk ecl~~~ı tcldlde bu teminatı Tenaeleri 1i 
,artnamede de aç~ 7U 
zm:ıdır. alı kan ·· ı 

ı. k
•:•-· ca ., .. 90 aumar una gore ve p.rtname er 6- te ~ayn .,.. 

de de }"Ullı naaild vereceklerdir. 
T Jdii mektuplan ıı .NiND 1!U7 pazartesi güııil saat (14) te 

k d
7 - enuınaralı makbuz mukabilinde komisyon reisliği yapan 

tl a ar ur~ ... mlbaıdialiğiae verilecek yeya gönderilecek de. p= vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (704) 1-1221 

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

dır. 

:,.•·tı:~,;.Ziıi;-;: Kqif bedeli 12700 liradır. 
4 -=-~ kapalı %arf usuliledir. 
A- puAıte ırid evrak şunlanhr : 

- lan 
B - Un,umi şartname 
C - Bayındırlık ftlerl genel ,a~tnaınesl 
D - Keşif ve silsilei fiat cedveb "" ....._ __ z,_ llllııYa"u~n o-
5 - E.laıiltme M-137 cuma gün& aat b _, - "M5 

dasında yap Jacaktır. • _ elli n .. li-
6 - Ebilllıle)"lt cinıhUlmk '4;iıı iılte)dilcria doku ~ .z ~ 

n manldrat ._,;,,... wermni w ı.a..m; ı..a aflllıclaki .-ıtJarı ha· 
.is bulanmaaı lhmıdu. 

7 - Şimdi,e kadar ba ~Jeri pptıt.- dair lfafia ~ 
almıt olduğu ehliyet vesikaamı ibru etmesi 

8 _ Ticaret odası vesikasau ibru etmesi 
tfbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve İstanbul 

N f~ - -dürtn~ünden okuyabilirler 
a ıa mu ı:; • • dd d 1 tt ._. t T klif mektublan bqıncı ma e e yazı ı saa en wır saa 

ıo. - e Erzurum nafia müdürlüğü odaamda teteldrill eden ko
evvebne !'3dar. vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektu lar 
misyon nyasetıne h saatten bir saat evveline kadar ge1mif olması 
beşinci maddede Y.~~\ mumu ile iyice kapatılmıt ve mUhUrlenmif 
•e dış .zarfların rnu u 
veya imza edilmesi şal rtt:·~eçikmeler kabul edilmez. (1531) t-1182 

Postada vuku bu aca 

z· t Vekaletinden: 
ıraa . ·ıecek dosya odası için k~ zarf um-

VeiW.etinıiıde t611 edi a tırılacaktır. İh e 5 ıuan 937 puar· 
1i1 ile 43 tane çelik saç dolap Y fın ataıa kom:syonundcl yap.ılacaktır. 
teıi günü saat ıs te Vekillet sa ite ait tartname ve resimler pa· 
Muhammen bedeli 3750 liradır.:.~ Muvakkat temınat 281 lha 50 
ra 1 k komisyondan alına 1 ırSa ..... _,_,..Komisyonunda fıazıı 

sız o ar:ı ·· ünde ..- jUIU9 065 
kuruştur. İstekliler ihale g;) . 1-1 
bulunmaları ilan olunur. (S 

Ka be Belediyesinden: 
raca y ... . "2 e tesisi kıs 

G"l cik suyıınuo ın...- "f bed l 
ı etirilecek 0 e )Jllak suretiyle kep e • 

nıınd; Kas=f~r ~e su hazinesi ç~I'en kapalı zarf usuliyle eksılt· 
65 su 1 k üzere yenı 

244 lira 83 kuruş 0 ına d. ~er kraım inşa ye 
lbeye konulmuştur •• "ld' ~inde petin ye defaten, .~g derhal verile· 

2 - Borular gettrı ıg 'ıtihkak raporu ı e 
teıi • da her ay 1 
ce]c ~tında yapıldıgın • .. ahhit lehine bir se-

tır. • al nıüddetı ınute 
ile ~ - İnşaat ve tesisatın ılonbuldür· 

dır, Daha evvel yapılması ~ 
1 4512 liradır. . 937 perşem-

4 - Muvakkat teminat ~ıktar .. nii olan 5 - Nıaan -ıanacak ko • 
be s .. -:. Yapılacak teklifler ıbal~ fe1diyesi binasında5~~ ı-1191 
ltı' tünu saat 15 de Karacabey e:•-iıı. otacal ır. (1 

1•Yona ihale ıaatından evvel veruı-,. 

D. . y:1 ~ un· den : ıyarıbekir uaYe . . pzası dahi· 
c; . . d eye aıd Sı~ aabikli gene 

Uııd eltık zerine mahsus ve ınahalli 1 ~ti 24081 Ura k 1 kazası au e ll'arkin namiyle maruf ve ÜÇ .en. B rkUŞ ve nıer e ın 937, 
~~dahilinde 21900 lira aabikli Bayı~ ~t MadıaP ~utarın 14 de 
'3a 9llıde 18003 lira aabikli Madrapba YiOU artesi günii ~t JÜl
~39 senelerine aid icarları 5 nisan 937 PMuvakklt ternı~tı 
._ 7.s kapalı zarfla artırmaya konulmuştur• i e,ıcıoelerı. 

dur. Taliplerin Daimi encümene aaaraca
2
a S0 

(1651) ı-1 
~t15Güu;;_.;._~~~~...:.....:~ 

ULUS 

1zmir Belediyesinden: 
Belediye Hava Gazı Fabrikasının bir senelik ihtiyacı oıan dart 

bin y~ yüz elli ton zero diz laft Zonguldak maden kömürü kapa· 
Jı aıfJı ebiltme ile 2.+g37 cuma günü saat 16 da belediye daimi 
encOmenince ihale edilecektir. Şartnamesi iki yüz kırlı:~ bedel 
mukabilinde Hava Gazı llJJ.üdilrlüğünde satılmaktadır. Taşradan is-

• tiyenler şartname · posta ile etini peşin olarak göadermelidirler. 
• lttirak için üç bin bet yüz doksan sekiz lira on Uç kuruşluk mu • 

mkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde handanmıt teklifler ihale gü
nü olan 2-4-937 cuma günü saat 15 e kadar İmıir Belediye Reisliği-
ne verilmelidir. (734) t-1078 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan : 

1 - Tahmin olunan bedeli (9000) ve teminatı (675) lira olan on 
ton mikdarmda külçe bakmn M.M.V. binasında müteşekkil komisyo
numuzca 29 nisan 937 perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla eks lt· 
mesi yapılacaktır. Şartnameıoini görmek istiyenlerin komisyona mü
racaatları. 

2 - Eksiltm 'C girecel:'erin 2490 sayılı kanun gereğince vesaik 
ve teminatlarııu havi kapalı zarflarını mukarrer uate kadar komis
yona vermiş bulunmaları. Saat 13.30 dan 11onraki mürac tların kabul 
olunmayacagı. (574) 1-1054 

Milli M .. dafaa Vekaleti 
Deniz l\-1erkez Satın alma Komisyonundan 

1 - T.ı.hm:n edilen bedcH (21 o Ura 40 ;uruş) olan l 6 l lo 
mikdarında ya müberrit borusu ılc <t9 tira 2-0 kuruş) muh m n 
bedelli 2000 metre u u 1Iuk, 1.5 M m kutur ve J2 kilo ikd r n 
bulunan pirinç telin il isı bir ar da kap;ılı :arfla ekıoiltmesi 28 Ni... 
san 937 Çar mba güuü saat 14 re Ankar da komisyonumuzca yapı
lacaktır. 

Ekııiltmeye gireceklerin 2 '90 aayıh kanwı hükfünleri dahilinde 
(165) liralık bank teminat mektuplarını havi teklif mekl\lplannı ıı:u 
karre~ saate ~adar komi yona vermiş bulunmaları ve şartmmenm 
bet' gun komısyonda goriHebileeegi. (57ti) 1.1039 

Etlikd~ Ilaytari l\lerkez LllJto· 
ratu ariarı Direktöı·Iiiğüliden: 
1 - Müeı;sese Serom laboratuvarları dahilinde yapılacak Kalo

rifer Su haYftgazı ~atı kapalı sarf ıısuliyle eksilmeye IU>oulmut
tur. 

2 - Talnnin edilen bedeli 7783 füa 53 kuruştur. 
3 - Muvakka teminatı 583 lira 7D lturuf olup banka mel tubu 

vey~ vezne makl>ua:u ile Ticaret oda&ı vetıikuı we Nah.ca tasdık. 
li ehliyetı fenniye vcaikas _ 

4 - İlıaleai 8-4-9 .. 7 per~.embe günü saat 15 de Ziı"aat Vekaleti 
Muhasebe D~ektörlüğünde toplanacak olan kor:ıisyoud:1 ) .. pıla. • 
caktır . .İsteklil~r teklıf mektuplarır.ı muayy~n gun w saatten bır 
saat evvel ko~ 1111 nyasetine vermiş bulunacak ardır 

5 - Bu işe ait fennı ve umumi :şartname i .e keşıf varaka ı be
delsizdir. 

6 - Yap.ı..tcak ~n planını gormek ve f~la izahat de ad ı bil· 
dirilen kagıtları almak iatiyenler her gun için Etlıkde m ~ııe 
direktörlüğüne muracaat edebilirler. (690 1-1209 

Niğde tli 
Nahiv 

uş 

Niğde İli Maden Nahiyesi Şarbayhğm 

M..-rkez Etlikte Baytari 
Laboratuvarları Dir ktörl~ğij den 

ı - Laboratuvarlar yo u menfezi ve kanalızas on ı 
zarf usuliyle eksil eye konulmu tur. 

2 - T min ecflen bedeli (9340 lira) 5 kuru tur. 
3 - Muval kat tc inatı (700 lira 50 kuruş) olup 

veya vezne m kbuzu ile ticaret odası vesikas. ve ııafı.aı:a m .................. 
ehli)·eti fenniye vesıka&ı. 

4 - fhaletn ı.4.937 cuma günü aaat 15 de Ziraat Vekaleti Muha
eebe Direktödüğündc toplanacak olaıı komiayonda y.ıpdacaktlt', 

5 _ 1stekliler teklif mektuplarını muayyea &fin n aatteıı bir sa
ıt e°"el makbu mukabilinde komiayon riyueönc nrmiJ buluna
caklardır. 

6 _ Bu 1fe aid f ennt Ye umum! tattname ne kctif varakaa.ı be· 

dcJaiadir. 
7 _ Yapılacak işi ve pl&nmı gkmek ve f ula izahat ile adları 

bUdidlea kljıdJln ~ iatiy~er laer~ Js.iıı 111\ıcaaese direkt&'-
ıupne mtıracut edebilirler. (631) ı-uıa 

7 

Fidan Mc~raklılarına 

l\·1lJJDE 
Orman Çiftliji f idanWdarında: toprak ve i ,. ::ne 

uyaun yetİftirilmit olan her çeşit pneyveli mey veaiz 
fidanlana laer boyda mazılar ebwea fi7Ula tabhp ça· 
karılmıtbr. 

Siparit kabul eden matualar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
.l'araoğlanda merkez 
majuul telefon No. 
Y enitehir mağazası 
telefon numarası 
Saman pazara M. Ti. 

3755. ~ 

3576 
3633 

1-828 

İnhisarlar Ankara 
Başmüdürl~(ijinı1en: 

Çamaltı :ruz Fabrikamızın in n eli değmeden fenni usullerle 
ha ırlayıp kıl luk kutulara konulan sofra, ve çuvallar içeris'nde bu· 
tun n mutbak tuzlarımız satışa arzedıl rck sandıkla çuvalla sat cı• 
lara verHm~ktcdir. ' 

64 kiloluk sofra tuıunun bir sandığı 686 kuru, ve bir kiloluk pa• 
ke i lO kuru, 71 santımdir 

SO kiloluk mutbak tuzunun bir çuvalı 3~8 kurut ve bir kilosu da 
6 kuruş 36 santimdir. 

1 tivenlerin idaremizin istasyondaki ambarmıudan almaları ge-
rektir. (702) l-'1219 

İzmir Ui Daimi Encümeninden : 
(25987) lira (39) kuruş keşif tutan ile ve kapalı zarf usulil ile 

eksiltmesi ilan edilmiş olan Dikili - Ayvalık yolunun yapısı ekailt
meaioe istekli çıkmadığından 2490 sayılı yasanın 40 ıncı maddeai 
gereğince bir ay içind pazarlıkla eksiltmesi uzatıldığından istekli
lerin İzmir İli Daimi Encümeninin toplantısı olan puarteai ve per· 
,embe günleri saat 9 dan 12 ye kadar başvunmları ilin olunur. 

(742) 1-1101 

İzmir tli Daimi Encümenindenı 
İzmir Ağamemnun ılıcalarında yaptırılacak binalarla teııaatmın 

projesinin taıuimi işi 20 • may11 - 937 gününe b4ar mUut.n~a 
konulmuştur. 

lıtenilen bu pı-ojeyi tanzim eyliyecek iıteklilerden biriacWii 
ibraz ed.ne (2000) lira mükifat verilecektir. 

Taıuim olunacak bu proje Ankara, Umir, lataııbul Bayındırlık 
direktörlüklerinde mevcut şartname ve vuiyet plinma ıörc olaca .. 
g ndan iatckliler mezkur direktörlüklere baf vurarak evrakı inceli• 
yebilirler. Tanzim olunacak projenin 20 • mayıa • 937 ıününe kadac 
lzmir Bayındırlık Direktörlüğüne yollanmaaı ilin olunur. (667) 

1-1187 

Belediye Reisliğinden ~ 
Bu •Y n rt hıci CUmaneU c&lüadea ,.,.. ..... cuımrteK" ' 

....,u ırUnleri. UI• ~met. 

Çubuk Barajına "" Orman 
\:ilıliğine otobüs sef erlerl 

başlıyor 
Cumartesi: Gidiş: Saat 14, ıs. 16. 

Dönüş: Saat 16, 18, 20. 
Pa.ıar : Saat 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 

Dönüş: Saat 14 1/2, 15 1 2, 16 1/2, 17, 18, 19, 20. 
Bilet ücretleri: Çubuk Barajına 25 Kr. Orman Çiftliğine .. o Jtr. 

dur. (697) 1-1210 

= --= -

ŞEHİR LOKANTASI 

J. KARPIÇ 
YENi GELEN 

MC1-hur 

« EMİLİANO & FUHRMAN > 
. salon ve caz 

OrkeetTa11 Karpiçı, 

Cumartesi ve pazar akşamları masalan 
evciden tedarik ediniz 

Ti. 2038 

PEK YAKINDA 

ŞANGHAY 1 
lllHllllUf llhlllı.IHllllWlllUllllUllllH IJll1'f f llllUlllUIHllllll1UuumUJ1• 

== 
TURK HAVA K UMU ~ 

BOYtJK PtY ANGOSU ~ = 5 :: Şimdive bdaa- binlerce kişiyi n ·o etmi~tir. § 
§ 6 CI keşide 11 Nisan 937 dedir. a 
= = 

= ii Büyük ikramiye 200.000 iradır 1§ 
5 Ayrıca : 40.000, 25.000, 20.000, 15 000. 10.000 liralık ıkra- E 
§miyelcrlc (S0.000 ve 200.000) liralık iki ııirl-t mUkifat var.ı-- ii! == .,.... ~- -
§ Dikkat: 1 
§ Bilet alan herkes 7 Nisan 917 &Untı akfamına kadar biletini 
E değittirmit bulunmalıdır. = E Bu tarihten t0nra bilet laerindetd hakla sakıt olur. 1 
.. HIHllHIUllllltmlllllP.lllllllUHUllUllUllUHUHOllllllllllHDlll-



l f t u r. ===========================================28- 3-1937 

PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddeıı 
No: 111 Telefon. 1230 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Kömür satın alınması 
Ankara Elektrik ve Havagazı Türk Anonım Şir-. 

ketlerinin bir senelik kömürü (yıkanmış 0/10 ve 10/18 
aylık 1000 tonluk partilerle toptan satın alınacaktır. 

12 ila 15000 ton mikdannda olan ihtiyacJmızı te· 
min etmek istiyenlerin şeraiti anlamak üzer~ Ankara
da Şirket merkezimize müracaatları ilan olunur. 

1-1286 

C c1x1x1x1x1x1x1x1xJ:r1x1T.L,:tx1x1x1x1x1x1xlE\t:r1x1x1xl 

Memur aranıyor 
Tahmil tahliye memurluğunda istihdam edilmek üzere. askerli

ğini ifa etmiş, yaşı otuzu tecavüz etmiyen, beş yüz lira itibaı 1 kefa
let verebilecek orta tahsili ikmal etmiş iki memur aranıyor. Bu şe
raiti haiz olup talip olanhnn bonservislerinin birer suretleriyle 
kendilerinin bulunabileceği sarih adreslerinin Ankara posta kutusu 
40 numara·:- bildirmeleri, bir kıta da tercümeihal varakası leffetme-
leri ilan olunur. 1-1285 

ANKARA ASLİY EBİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ 
REİSLİÖİNDEN : 

Ankarada Etlik Bağlarında Bursa saylavı Muhittin Baha evin
de kiracı Seyit yanında oğlu Şevki'ye: 

Karınız Ank- ı anın Doğanbey mahallesinde İbadullah sokağm
da Hayr i'nin (29) sayılı evinde ldris kızı Emine tarafından aleyhi· 
nize 16.12.936 gününde mahkememize boşanma davası açılmış ve bu 
babtaki dilekienirı bir örneği oturduğunuz yerin meçhuliy1..ti hase
biyle size tebliğ edilememiş ve davacının isteğile de (22.3.937) pa· 
zartesi saat (15) olarak tayin edilen duruşmada hazır buluamamzı 
mutazammın ça i7 rılma kağıd ı dahi tebliğ olunamamıştır. Bu sebeble 
bizzarur duruşma (7-4-937) çarşamba günü saat (14) de .>ıı·&kılmış
tır. Muayven gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız veya bir 
vekil göndermeniz lazımd r. Aksi takdirde hukuk U. M. K. (401) ve 
(402) inci maddesi mucibince hakkınızda gıyap kararı ittihaz edi -
leceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (733) 1-1278 

·ar-· SAKARYA ECZANESİ 

1 Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlarda itidal. Tel: 2018 1 
Rontken filimleri. İstanbul fiatınadrr. 

iiıDlilll~~~• Ankara Halk Sinemas· sırasında •••••ili 
A I . uncu SUL HHUKUK HAKİMLİÔİNDEN: 

Ankarada Saraç Sinan mahallesinde doğru sokak 34 numaralı 
Hakkın•n evinde Satılmış kar sı Keziban'a tarafınızdan kucanız Sa
t ılmış alev ine acılan nafaka davasının icra kıl nan muhaken esinde 
kocanızın virmi lira nakdi muavenette bulunmasına dair sadır olan 
k:ırar tP · • m:1lıkemesinf'.e na':zedilmiş ve na1:t iize rinı: müddei 
a leyh da~ayı takib ile 26.3.937 cuma günü saat 14 için yazıl:ın dave
tiye me ' u r haneden çıkıp gittiğiniz ve ikametgahın ız nıechul ol
du~u ı ıc r •h,,tivle bila tebliğ iade edilmiş mahkemece tebligatın 
ilanen icrs na karar verilmiş ve muhakeme 26-4-937 pazarteı.; saa~ 
14 de ta1 ı 1• '<ıl n 1 ş olduğundan yevm ve saatı mezkurda 3 Uncü sull·. 
hukuk ' · ı'"'tl ;ıv1e bulunm<'n z veva tarafınızdan bir vekil bulun . 
durmadı~ m z takdirde muhakemeye gıyaben devam edileceği tel>. 
li l!, ma· a aim olmak üzere Hukuk usulü muhakemeu:ri kanu -
n· '" ı • • · ..,..., ,, ,ı <''!İ mıı ,.. 'h' ·e ·ı ı. ., .. n tebli ğ ol.ınur 1- 1276 

Mil ı "1UDAFAA VEKALETi SATIN ALMA 
KOMl~YONU iLANLARI 

İLAN 
Maden· n ron.etrc : 27 tane madeni barometre açık eksiltme ile 

satın a1ırr.,'·tı r. ~ Tepsinin tutarı: 1214 lira 79 kuru~utr. Evı.af ve 
ş:ırtnar'" · •. isyonumuzclan alınacakt r. İhalesi: 13 - IV - 937 sa
lı nünii ........ on birdedir. İlk teminatı: 91 lira ıo kuruştur. Eksilt -
meye ı.r ' r .. • r len ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, ~ üncü 
m:-ddeler· e istenen bel ,elerle birlikte cl:siltme gün ve vaktında 
M . M .V. • .,ım l•nlT';syonuna gelsinl er. (743) 1-1283 

BILIT 
276 a, · :ıh saç bidon sa tıl acaktır. Taliplerin 29 - mart - 937 

günü saat 10 ela M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. 
1-1282 

BİLİT 
9 - nisan - 937 cuma günü saat ıs de ihalesi i15.n edilen 727 kalem 

g~hhi ecza v emalzcmenin sat n alınmasından şimdilik vazgeçilmiş-
tır. (741) 1-1281 

BİL İT 
OTOMOB İL malzemesi: 161 kalem otomobil malzemesi açık ek

siltme usıılii ile satın alınacaktır. Hepsinin tutarı (1998) liradır. 
Evsaf lL'csi paıasız olarak nakliye şubesinden al nacaktır. 
İhalesi: 8-IV-937 p . rşembe günü saat on birdedir. İlk teminatı 

(150) lira ı r. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2. 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksilt
me gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(688) 1~1202 

T iirkiye is 
' 
Banliasından: 

Bank.aı~!ı .~e;:eti u~~~iye toplantısı dolayısiyle, 29 mart 1937 
pazartesı guııu gışelerımızın yalnız saat 12 ye kadar açık bulundu
r~lup öğlcde;n sonra kapalı kalaca ğını say n müşterilerimize bildiri-
rız. 1-1206 

il 

o 11 ıu r. 
{, .Zlrcıcıl: :S 

SATILJI( 
Bağvebağçe 

Saime Kadın bahçelerinde se
kiz il! on dönüm iki kat evi ha
va?ar ve s~ludur. Her şeye mü
saıt. İsteklıler Meclis m3tbaa • 
smda Mehmede ve yahut 147.5 e 
telefon. 1-1277 

Sabhk 
Lüks Mobilya 

Ankaradan ay lmak uo .. i ısı. 
le gayet modern yatak, yazı ve 
salon takımları acele satılıktrr. 
Yenişehir Okola Soka' ' ' o. 16. 

ı-1.:53 

Muhasib Aranıyor 
.. U~ul~ ticaretten anlayan tec

rubelı _ bır muh::sibe iht iyaç vaı 
dır. Cılıan oteline müracaat. 

1 1257 

. ..:. . ~ . ~ . . . . 
. . . . ... . 

Kömür Sergisini Göriinüz 
Milli l{Ötnür davasının, her saf hası ile alakadar 

olan heyn~lmilel l{ömür sergisi~ yurddaşlanmızın 
şahsi menfaatleri halumından da görül ecel\. bir 
yerdir. 

l 23 Nisan Ankarada Açılıyor 
1 

Geren~ ilçebayh(Tından: 
' . o 1 ANKARA BELEDiYE REISLIC1 İLANLARI 

!LAN 
1 

Beher takım kasket, caket, pantolon ve tozluktan ibaret bulunan 
v~ kumaşı kumru siyah renkten kalın şayaktan olmak üzere kazamız 
koy korucuları için (60) takım elbisenin satın alınması aç:k eksilt
meye konulmuştur. 

ı - Seyyar ve perakende olarak tenekelerde ve nir mevzuatta 
teraziyle yoğurt satılmıyacaktır. 

İhale 10-4-937 ~ününde Gercuşta yapılacaktır. İsteklilerin (40) li
:a._ muvakkat temınat akçesiyle birlikte Kaymakamlı~a müracaatları 
ılan olunur. (734) 1-1279 

2 - Yoğurtlar küçük kase veya 250, 500, 1000 gramlık kaplar 
içinde ve üstleri kağıtla kapatılmış olarak cam kapaklı ve mahfus 
elde taşınabilecek sandık veya küçük el arabaları içinde a:ıtılacak· 
ve bunlar daimi surette temiz ve yağlı boyalı bulunacaklardır. 

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 

Satılık Otomobil 
ve Kamyanlar 

3 tane Şevrole kamyonu (bi
ri 933 ikisi 929 model) ile bir 
Ford açık tenezzüh otomobili 
ucuz satılacaktır. Görmek ve 
pazarlık için Kavaklıderede al -
man sefareti karş sında Kasap 
Bay Ali'nin bağevine müraca.ıt. 

1-1255 

UCUZ ve TAKSİTLE 

Satılık Arsalar 
Yenişehirin kibar ve itina ile 

seçilmiş yerlerinde hal ve i.;tik. 
halin incileri T. 2992 1-937 

Yalınız ı 

.J, AOUSSEL de satılırı 

ISTAllSUL : TUnel lılerdenı No. 12 
1!Numıralu hlalo9u,.,ua 

lııerınız, lledava gonoerlllr. 

NASl'Q 1lAC1 
KANZUK 

E n eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kcikün
den çıkarır. 

Umumi deposu : İngiliz Kaı.
zuk eczanesi, her eczane:ie t:.ıı lu
nur, ciddi ve müessir bir nasır 
ılacıdu. 

İmtiyaz sahibi ve Batjmu
harriri Falih Rıfkı AT AY 

Umumi neşriyatı idare tden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılnuştır. 

Kuruş 

2 300 
4 150 
6 80 

1 - Hayır işi.erine ve ycnı 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
o/o 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

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

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde 

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

Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

Kayıb Kız Çocuğu 

13 yaşında kızım Şükran ka
yıptır. Bu çocuğu görenler ve 
yerini bilenlerin insaniyet na -
m :na aşağıdaki adrese bildirme
lerini rica ederim. Bu hususta 
zabıtaca da takibat yapılmakta
dır. Kimin evinde bulunursa 
hakkında kanuni muameleye '.e
vessül edilecektir. 

Adres: Hacı Bayram cadde
sinde Gaziantep sokağında No. 
14 eve. 1-1271 

DO KT OR 

Me<'it 

3 - Büyük kaplarda teraziyle yoğurt ancak süt ve ına.ınillatını 
satan dükkanlarla bakkal dükkanlarında ve konulan usuller daire • 
sinde satılacak ve yoğurt kapları kapalı camekan içinde veya yo • 
ğurt kabını tamamiyle ihata edecek şekilde camlı olarak ycspılmıt 
hususi kaplarla örtülecek. 

4 - Pazar yerlerinde büyük teneke içinde perakende yoğurt sa-
tılmıyacaktır. 

S - Seyyar yoğurt satıcıları süt satanlar gibi sıhhi muayeneye 
tabi tutulacaktır. Ve arka taraftan diiğmeli veya bağlı haki renkte 
temiz gömlek giyeceklerdir. 

6 - Bel•diye tenbihleri arasına alınan yukardaki maddt-lerde ya
zılı hususatın tatbiki için 10 • nisan - 937 tarihine kadar mühlet ve • 
rilmiştir. Bu tarihten sonra bu hususata riayet etmiyenler cezalan-
dırılacaklardır. (744) 1-1287 

İLAN 
Otobüs idaresinde bulunan yanık yarlar 9 - nisan - 937 cuma gil· 

nüne kadar bir ay içinde pazulıkla satılacağ .ndan taliplerin her cu· 
ma ve salı ~ünleri saat on buçukta belediye enciimenine müracaat-
ları. (.581) 1-1032 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRL1GI SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

1 LAN 

Cinsi Miktarı Muhammen B. 
İlk 
teminat 
L. K. Adet Lira Kr. 

Terlik 311 Çift 217 70 
Firenk gömleği 736 1472 00 
Yüz havlusu 500 250 
Yün fanila 293 512 75 

Tire çorap 3000 Çift 900 00 
3352 45 251 43 

Kınkkale As. sanat mektepleri ihtiyacı olan yukarda cins ve 
miktarları yazılı beş kalem melbusat 7. Nisan. 937 çarşamba günü sa· 
at 15 den 17 ye kadar açık eksiltme suretiyle satın alınacaktı r. 

İsteklilerin 251 lira 43 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kmkka• 
le Askeri Fabrikalar muhaseb.:ciliği veznesine makbuz mukabilinde 
yatırılarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gel· 
meleri. (622) 1-1104 

Cinsi 

Fildekoz fanila 
Patiska don 

Mendil 
Eldiven 

t LAN 

Miktarı 
Adet 

448 
726 

3000 
250 

Mu ham· te· 
men B. minatı 

Lira Lira l{. 
336 
363 
300 
soo 

1499 112 42 
Kırıkkale Askeri Sanat mektepleri ihtiyacı olan dört kalem ınel• 

busat 7. Nisan. 937 ıcarşamba günü saat 13 den 15 e kadar açık ek • 
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

İsteklilerin 112 lira 42 kuıuştan ibaret ilk teminatlarını Kırık• 
kale Askeri Fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilin• 
de yatırılarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (621) 1-1103 ,-

Ankara Valiliğinden: 
Hariciye Vekaletinde yapılacak 1550 liralık keşif bedelli tadillt 

işi 14-4-937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğü odasında 
toplanan komisyonda açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 116 lira 25 kuru~tur. İstekliler teminat ınek• 
tubu ve ticaret odasının musaddak vesikasiyle Nafıa Müdürlüğ~. • 
nün fenni ehliyet vesikasını haiz oldukları halde yukarda yazılı g~rı 
ve saatte komisyona gelmeleri. Buna ait şartname ve &aireyi her guıı 
Nafıa dairesinde görebilirler. (740) 1 1280 _____.-

ök~ürenlPrP : KATRAN HAKKI EKREM 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

Y E Ni S i N f ~ ~1 A L A R HALK 
BU GECE SAAT 21 DE 

Halk Opereti 1'arafından 
ZOZO DALMAS!m iştirakiyle 

ENA!LER 
Operet 2 perde 1 tablo 

GÜNDÜZ 
11, 14, 16, 18 Seanslarında 

BEBEKLER PERİSİ 
Magda Schneider - Paul Hörbiger 

BU GECE 

Tehdit Mektupları 
Seyirc.ilerini sonsuz bir merak ve alaka 

ile sürükliyen baştan başa bir 
heyecan kaynağı 

İlaveten; Gayet Eğlenceli Miki :MaY"• 

Gündüz 11, 13, 14. 30, 16.30, 18.30 senn'

lannda ~ 

BÜLBÜLLER öTERKE1
" 

MARTHA EGGERTH 


