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Milli 
Hazırlıklar 

Falih RJkı ATAY 

Almanya ve İtalya sınırlann· 
dan içeri girdiğimiz vakit, topye
kun harb'ın bütün dekorunu gör· 
nıekteyiz: gençler ünifomıalan· 
nıııtır; küçük yaıta çocuklar tü
f ekle oynamaktadırlar; mekteble-
rin yatı kısımlarının dolablarına 
çizmeler sıralanmııbr. Y etli.in
den yetmifine kadar eli .ilah tu
tanlar tabiri eski zamanlarda, en 
·ı , , ani w ı eri milli cehidleri atmaga ya-
rar bir edebiyat sözü idi. Şimdi i
ge, yirminci asrın tetkilitlanma 
kudreti içinde, hakikat olmakta· 
dır. Ceneral Franko bile, daha 
şimdiden, balila takımları kurma
ğa baılamıtbr. 

Nasıl bir harb pro!l'r~~ı ~erçe
lemekte olduğunu bıldıgı.mız ln
giltere demokrasilerin dahi aynı 
hazırlıkta bulunmalarının imkan· 
sız olmadığını gösterecek tedbir
ler almaktadır. Terbiye bakanı 0-
liver Stanley Avam Kamarasm
da fizik eğitim planından ve onwı 
gayelerinden bahsederken diyor 
ki: ''Diktacı deuletlerin bütün me
kanik layc/alannı, memlekette 
lerdi hürriyet pren.ibini koruya-
rak elde etmek imkanlı olduğamı 
upat etmeie mecburuz.,, Olimpi
yad Komite.inin methur bafkanı 
Lord Aberdare fizik eğitim Milli 
Meclisinin bqına geçirilecektir. 
Spor teıkilatlanna ilk üç sene i
çin 2 milyon İngiliz lirası yardım 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Pi; n
claa 11t•kaad~ Büyük Britanyayı 1 
:~lı mıllet haline getirmek 

.ugunu Y~za.n bir Londra gaz&
tesı ~e, İngılterenin [sporcu lngil
tere~ı düşününüz!] fizik eğitim 
bahsmde diğer memleketlerden 
ve bilhassa diktatoryalardım geri
de kaldığını yazmaktadır: ''Harb 
:zamanında cukerliğe eluerifli ol-
mayan gen~ler sayısı mümkün ol
duğu kadar azaltdmak lazımdır.,, 
Bundan batka İngiltere hükümeti 
doğum azlığına kartı da kati ted
birler almak yolundadır. Ejer 
ıimdiki vaziyet devam etseydi, üç 
aene sonra lngilterede ilk defa do
ğumlar ölümlerden daha az ola-
caktı. 

Dünkü Uluı'da Romadan .ı~ 
len telgraflar fa§İıt Ko~~yının 
ltalyada nüfusu artırmak ıçın na· 
ad tedbirler aldığım bildiriyo~d~. 
lınparatorluğu kunn~ ~e yenı 8_?
ınürgeler fethetmek ıçın topragı· 

• nm darlığını ve nüfusunun artıtım 
aeheb olarak ileri süren ltal~ada, 
hakikatte bir zamandanberı ~o
ium azalmakta idi. Son Faıı~t 
Konseyine bu hususta Milli Ter~ı
Ye Bakanı tarafından mühim bır . . . e· k nutukla-l'apor verılmııtır. ırço . d" 
ı-ında Musolini'nin parolası ~u 1 ı: 
Q.zaıni doğum! Ona göre mılletle
rın kuvveti sayılarındadır. . . 

Doğum azlığına kar§ı ~ıçbır 
lnemlekette ltalyada oldugu ~a
dar savaıılmamakla . bera~e~, e
lnen b"t" k' tedbırler ıflas et· u un eı ı d"rt 
lnittir Yenileri arasında 0 ~o-
cuktu • aileyi bir tip familya ? •· 
raJt kabul etmek ve onlara ~ıır-:a 
\'e sair meselele;de bir sü~ ~~~ 
Yazlar vermek ve daha bır suru 
bladdi menfaatler ve rüçhanlar 
\'ardır. 

!!!!EL! 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Hatay anayasası 
Görmenler pazartesi günü 

Cenevrede izahat verecekler 
Suriyede büyük 

arap imparatorlu
ğu hülyası peşinde 

koşanlar var! 
İstanbul, (Telefonla) - Hataydan 

gelen tarafsız görmenler bu aqamkl 
ekispresle Cenevreye hareket ettiler. 
Gazetecilere, Antakya ve civarında e• 
sash tetkikler yaptıklarını, pazartesi 
günü anayasa komisyonuna şifahi i· 
zahlarda bulunacaklarını söylediler. 

Elcezire mıntakcuında 
Halep, 5 (Hususi) - Elcezire mm· 

takasında vatanilerle yerli halk ara•m· 
(Sonu 5. inci sayfada) Gazel Antakyanın 

Sil8hlanma yarışı 
İngiliz hava büdcesi bu yıl 
31.800.000 sterling fazla 
Fransa da deniz 

kuvvetlerini 
arttırmağa 
karar verdi 

Bit ID«lll• gemisiıila iorkung topları 

bir göranaşa 

Şehirci ilk 
ve 

Mimarlık 
SAYFASI 

Bu sayla memleketin tanın
mış şehirci/eri ve mimarları
nın yardımı ile yapılmıştır. 
Şehircilik mimarlık sayfası, 
her dört haftada bir, cumarte~i 
günleri muntazunan çakacak
tır. 

Bu sayıda Prol. Eğ/inin "Mo
dern aile evi keş/edilmiş mi
dir?>, başlıklı yazısını alaka ile 
okuyacaksınız. 

Parla, S (A.A.) - Hlikiimet, muhte.1 ------------------------
lif deniz kuvvetlerinin artırılmasını is
tihdaf eden kanun liyihaeınr meclise 

vermiştir • 

/ngiliz biiJveıimlelıi fazlalık 
Londra, 5 (A.A.) - Sivil hizmet ile 

gümrük servisinin~er. de dahil o~ 
üzere büttin tahminlerın netredılmıf 
olduğu şu sırada gelecek mali ııene i
çinde mUJcelleflerin omuzlarına binecek 
olan yükün yekununu incelemek pek 
kolaydır. Bahsi mevzu olan meblağ, 

619.635.205 sterlingdir. Ve bu meblağ ge. 
senekine nisbetle 82.678.491 ster-

çen · · la • 1 1 
1
. g fazladır. Müdafaa ııtıkru rıy e e -
ın . . b 1 

de edilecek ve 80.000.000 sterlınğı . u a· 
cak olan meblağ, burakamlara dahıl de· 

ğildir • 
lngiliz haua ıilahlanmasına 

dair rakamlar 
Londra, 5 ( A.A.) - 1937 ~n~~ ~-
k tleri büdce tahminlerı safısız 

va uvve . 
88.588.600 sterlinğe ve safı 56~500.~ 

1
. ge vannaktadır. Safi yekuna, mil· 

ster ın 
(Sonu 5. inci sayfada) 

Madride yapllan 
taarruz püskürtüldü 

. Nüfusu artırmak ve askeri}er 
tırnıek: fetihlerde bulunınak ıstı•. 
Yen dikta devletlerinin bu progra· 
bıını, timdi kendilerini müdaf~ 
~ekten bafka bir teY dütÜDll11

• 
)en devletler de taklid etmek za· = d A a. fizik eğitim me-
l'lıretinde kalmı•lardır. bul . avaybiİhall& ebemiyet ver• 

Bombardıman altında &lan şehirlerden ka,an kadınlar, çocuklar. -

Harh dair 6•len tlegrallm üçüncü •aylam.Uatlır. 
""' :r d · se eırne . 
•'4Üfus artııı bahsinde aıına mek mevkiindedır. 

te~oru tutacak olan yeni Türkiye, 

8 MART 1937 CUMARTESi 

Bugün 
12 
sayfa 

ti 

HER YERDE 5 KURUŞ 

B. Şuıning yakında 
Roma'ya gidiyor 

Habsburglar 
meselesini 
görüşecek 

Viyana, 5 (A.A.) - Bazı y.tl..ı ncı 

gazetelerin iddiası aksine olarak bat· 
vekil Şutnig, Roma yolculuğundan ' 'BZ• 

~eçmiş değildir. Başvekil, bu yolcu 'u· 
gu mrat sonlar nda yapacak ve ora :\an 
da Budape,teye gidecektir. 

Roma, S (A.A.) - Havas ajanın mu• 
habiri bildiriyor: Romen siyasi maJıfil. 
terinde söylendigine göre, Ba~\rekil 
Şutnig'in nisanda vuku bulacak olan 
Roma yolculugu neticesinde aalt:>na• 
tın avdeti aleyhindeki resmi italyan be
yanatı dolayısiyle İtalya ile Avusturya 
arasında çıkan anlaşmazlık giderile:ek· 
tir. 

Münih, S (A.A.) - Avuıturyadaa 

getirildiğine 9Uphe edilmiyen .. Haba
burg almanakları,, birkaç zamandanbe
ri, Hababugların dönmesi lehinde pro-
paganda yapmak maksadiyle cenub Al
manyaıınm bazı 9ehirlerinde elden ele 
dolaf!D8ktadır. Bu almanaklar, Juathk 
taraftarı bir Avusturya tetkilltı tara
fından dağıtılmaktadır. 

Cenub Almanyası siyasi mahfilleri. 
bu hidiıenin görilnütte Almanyanıa 

cenubuna da göz dikmit olan Habsburg• 
ların bir "Katolik Almanya,, vlicuda 
getirmeleri lehinde bir propaganda ma
hiyetinde olduğunu bildirmektedirler. 

Yugoslavya ve ltalya 
Roma, 5 (A.A.) - Yugoslavya Baf• 

vekili B. Stoyadinoviçin parlamentoda
ki beyanatını paeteler hararetle bab
utmektedir. YugoslaYJll • İtalya ara
sında iyi mllnuebat buJundupna dak 
Yugoslavya bafbakanmm söylediği .aa
ler memnuniyetle lrayıd ve Yugoslavya• 
nın Avusturyada krallığın iadesine ka
tiyen muarız bulunduğu tebarüz ettiril
mektedir. 

Fıkra: ----
Tütün 

Fransı• gazeteleri, Paristeki tDtQa 
ve tiryakiliğin sergisinden uzun uz1U1 
bahsetmektedirler. Bu münasebetle 
Christophe Colomb'un getirdiği tütünl 
ilk defa Fransaya sokan Lizbon Elçisi 
]ean Nicot'nun sıksık ·adı geçiyor. Ze
hirıin adı bile bu elçinin isminden çı.t
mış olmalrla beraber, kendisinin baynla 
anzldığı söylenebilir. Son çetin bubru 
yıllarında sinir gerginliğine Nicot'nua 
zebirinden daha iyi illç bulunabil& 
miydi? 

Bizdeki u 1 em a tütin hüınc:la 
da anlaşmazlığa düımüşlerdi: baram 
mı, mekruh mu, mübah mıdır! Basılan 
ise daha kestirme bir yol bulmuş/an 

kimin sıhatine zararı varsa ona baram, 
kimin bir takım illet/erine iyi geliyor
sa ona mübabtır. [Cevdet tarihi.] Bun
dan da ileri gidenler var: tütünü bırak
maktan dolayı rahatsızlığa ugrıyanlar 
olursa, bunlar için bilakis tütün bırak· 
mak ganahtır. Nitekim Semerkant ul~ 
masından gayet ıalih bir zat dermiş 1cl 1 
"- Rum diyarına geldiğimde bu key
fiyeti çirkin görlirdüm. Lakin buralar. 
da rutubet olup sıksık nezle olduğum.. 
dan, bazıları tütünü sağlık verdiler 
H . • 

astalıkları difı ve her veçhile VÜCU• 

duma nlfi buldum.,, 
Şah Abbas Bağdadı almıştı. lstan

bulda asker içine ihtilal düşerek, zor
balar sarayda hiç nüfuz bırakmamışlar· 
dı. Yiğitlik çağına gelen Dörduncl 
M_urad ne yapsa beğenirsiniz: ''Kahve
yı ve tütünü şediden yasak edip tirya
kil~ri te.~ib eylemek bahanesiyle gece
l~rı teba~len şehri dolaşıp nice eşirıayı 
ıtlif ettı. Halbuki (Elmerü harisun Ji. 
ma müni) fehvasınca halkın kabve ve 
tütüne hırs ve inhimaki arttı.,. • Fatay 

-
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Politika bahisıeri: 
~~_,.,....,.,,.._,._.,.,.,._,.,..,,,....,_.,.,.,. ........................... -----

ı um' un mevkii sağlam 
Fransa'da ''Halk cephesi hükü

meti,, iktıdar mevkiine geldikten 
sonra, tutunamıyacağı ve Fransada 
da bir faşist dalganın onu alıp sü
rükliyeceği ileri ;gürüldü. Bu iddia, 
esaslı bir tetkike dayanmıyordu, 
sadece, faşist cereyanın Avnıparun 
bazı yerlerinde elde ettiği muvaf
fakiyetlerden kuvvet ve ilham alı
yordu. 

Halbuki, faşizm'in zuhuru için 
çalışan amiller muayyendir. Bun
ların başında, bir memleketin, ön
ce bir endüstri memleketi olması, 
ikincisi de sermaye ihtiyatlarına 
malik olmaması gelmektedir. İtal
ya' da ve Almanya' da, bu amiller 
1918 den itibaren mevcud idi. He
le Almanya, cihan krizine kadar, 
yabancı sermayelerin ikraz kana -
liyle girerek tamirat kanaliyle çık
tıkları bir "ekonomik tulumba,, 
haline konulmuştu. 

Bu gibi hususiyetleri Fransada 
aramak, lojik bir hareket olamaz. 
Fransa, büyük sermaye ıihtiyatla
rma malik olan bir memleket ola
rak tanınmı,br ve bu vasfını, bu
güne bugün muhafaza eylemekte
dir. 

Bundan başka, Alma.nyada ve 
İtalya' da, faşizmlerin zuhuruna 
kadar, iktıdar mevkiinde, sosyalis 
partiler bulunuyordu. Bütün suiis
timallerden bunları mesul tutma • 
ğa bir imkan mevcutlu. Fransa.'da 
İle, 101yaliıtler ilk defa olarak ik
tıdar mevkiine gelmit bulunuyor -
lar. Oyle ki., Almanya'da ve ltal
ya' da fatizmio aaflarmı .tifire.n 
gayrimemnun küçük burjuva kala
balıklar, f raııaa'da, bilikia halk 
cephesine iltihak etmifler ve hu 
cepheye ıiltihak ettikleri içindir ki, 
onu ezici bir ekseriyetle ikbdar ba
Jllla getirmiflerdir. 

Binaenaieyb, Framada faıizm 
beklemek, arzuyu lojik'e değil bil
akis lojik'i arzuya tabi kılmak ile 
kabildir ki, bu da, faıist olanlar 
yahud f &§İzm'i mizacları dolayı -
siyle ae:venler iç.in makul bir aebeb 
olabilir ama, hadiseleri oldukları 
gibi tetkik ve tahlil etmeğe mec
bur olanlar için kabul edilebilecek 
bir muhakeme tarzı olamaz. 

F ran~' da bugünki.i hükümet 
kuvvetlidir ~kü ao•yal reform -
laruı lüzıununa inanan ve bunla -
rın asgari bir haddi üeı:rinde .ken
di aralarında mutalnk kalan üç 
en genç partinin müzaheretine 11e 

İ§tirakine dayanmaktadır. 
Bu hususta, en bitaraf bir mü

talea olmak üzere, alman propa
ganda nazırı Göbbelı'in kontro -
lu altında butunan Frankfurter 
Zeitung'un bir makalesine aid 
ajans haberini birlikte okuyalım: 

Berlin,, 4 ( A.A.) - Frankfurter Ze
itung'uD Faris muhabiri Fricderich Si
eburg "M. Blum'un vaziyeti neden do
layı ,kuvvetlidir? .. ,, unvanı altındaki ya
ZlSIDda bilhassa diyor ki : 

" Blum hükümeti, parlamentoda ol
duğu gibi halk kütleleri arasında sağ -
lam bir vaziyete sahihtir. Eğer bir an 
için iktısadı ve mali müşküllerden sar
il nazar edilecek olursa, Poincare'nin 
frank kıymetinde istikrar vücude getir
mcğe rnuvaffak olduğu tarihtenbcri 
Fransa'nrn şimdiki hükümet gibi sağ
lam bir hükümete malik olmamış o1du
ğunu kabul ve teslim etmek icab eder. 
Hatti şöyle bir neticeye varmak müm
kündür: Halk lr.ütlelerinin itimadına 
mazfuır olan M. Blum, muhaliflerin halk 
Jıütlelerinin itimadını kazanmak husu
suDda mazhar olacakları suhulettea çok 
daha büyük bir kolaylıkla sermayenin 
itimadını kazanabilir.,, 

Fırkalar, ticaret ve halk M. Blumu 
hesaba katmak mecburiyetindedirler. 
Nasıl ki A vrııpa ve bütün dünya fran
sız başvekiline karşı alakasız davrana
ıııazlar:.,, 

Makale, işsizlik hakkındaki bir ta
/crm mülahazalarla sona ermektedir. Mct
ble muharriri~ İf$İzler adedinin 1916 
senesine nazaraa 70.000 kifi eksilmiş ol
duğunu ve tasarruf sandıklanna yapı

lan tevdiatw bu sandıklardan 'ekilen 
paralardan fazla olduğunu Jcaydetmek
ıedir. 

Muharrir, sözlerini şöyle bitiriyor: 
"'Sosyalist f1tkas1, memlekette bü

yük bir yapıcıf ırka olma.ğa bazırlanma.k
tadır.,, 

Daha geçenlerde, Flandin baş
ta olmak üzere, Fransa'daki reak
ıyoner muhalefetin ileri gelen li
derleri Blum hükümetine hücum 
ederek Fransa'mn ma1i ve politik 
durumunu elden geldiği kadar ka
ranlık göstermekten çekinmedi -
ler. Halk cephesi politikacıları bu 
hücumlara şu kısa cevabı verebi -
lilerdi: 

- 1918 Fransasmı bu tehlikeli 
noktaya sürüklemiş olanl r bizler 
değil sizlersiniz! biz şimdi, nizin 
tehlikeye atmış olduğunuz Fran -
sa'yı kurtarmaya çalışıyoruz. Kur
tarabilirsek, sizi in gün hlarım -
zi affettirmiş oluruz. Kurt ramaz
ısak, mesuliyet, gene, bizlere de wil 
ısizlere aid kalacaktır. 

Fakat halk cephesi adamları, 
bu haklı cevabı bile vermeğe te -
nezzül etmiyerek, F ransa'nm de
mokratik poltika tradisyonuna sa
dık kaldılar ve sadece, Fransanın 
tehlikede değil bilakis tehlikeden 
kurtulmakta olduğunu iıaret et -
mekle iktifa eylediler. 

* F riedrich Sieburg, Blum hükü-
metinin objektif bir müdafaasını 
mı yapmaktadır, yoksa, mali 
derdleri gittikçe artmakta olan 
Almanya namına, kuvvetinden e
min olduğu fransız hükümetine 
bir politik köprü mü atmak iste
mektedir, bunu bu yazımızda tet
kik edecek değiliz. 
Şu Yar ki, eğer Blum hükümeti, 

bugün bqlamıf olan ekonomik 
kalkınmayı tamamlamağa muvaf
fak olursa, gelecek teırii devrede 
fr·.msız parlemantarizminin her iki 
meclisi de, bugün birçoklarının 
beklemedikleri bir manzara arze
decektir. Şöyle ki: 

Mebuslar meclisinde, reaksyo -
ner partiler öyle bir bozguna uğ -
rıyacak1ardır ki, bugün "orta,, ve 
batta "sol,, telakki edilen radikal 
sosyalist partisi "mutedil sağ,, ı 
sosyalist partisi "orta,, yı, komü -
nist partisi de "sol'' u teşkil ede -
cektir. Ve, "müfrit sol,, tabiri kal
kabilecektir. Yani Sieburg'un de • 

Şaka mı, 

delilik eseri mi? 

Son günlerde, 
Nevyork'un eğlen 
ce yerlerinin bulunduğu Broadway 
caddeainde tuhaf bir takım hadiseler 
olmU§tur. Gece, saat yirmi üçe doğru, 
sinemalara, kabarelere, tiyatrolara 
cirip çıkan halk birdenbire bir:ibirine 
kar11mışbr. Bu sırada hemen herkes 
ağlıyordu. Evet, herkes gözyaşları 

dökyüyordu. Çünkü caddenin en ka -
(abalık müesseselerinde, sıra ile, göz
leri yaıartan bombalar atnu§tı. 

Sebeb? 

Polis aramq, taramıı, ne bunları 
atanı veya ataDlan, ne de böyle bir ite 
te1ebbüs edilmesini makul gösterebi
lecek aebebleri bulamamışlarda. 

insanların hali 

Bir Avrupa gazetesinin Nevyork 

muhabiri bildiriyor: "Burada, bu yıl 
batında vukubulan ve ancak meyda· 
na çıkan korkunç bir cinayetle bütün 
kamoy meıguldür: On alb yaımda 

bir cenç kız, bir &Ün gezmeie çıkmıı 
ve bir daha görünmemiıtir. Huauıi 

hafiyelerin yaptıkları araıtınnalar 
neticeainde bu kaybolma hadiaeainin 

hakikati meydana çıkmıflır. Yirmi 
yaımda ve tanmmıı bir ailenin oğlu, 
otomobili ile genç kızı çiğııemiı ve 

aonra, yaraları hiç de aiır olmıyan 

kızcağızı yanma almıı, metrfık bir 

çiftliğe götürüp oradaki kuyuya at
mıı •e bütün bu yaptıkları yetmiyor
mut gibi kuyunun içine dört tane di
namit yerleıtirerek cinayetini büsbü
tün izsiz blt"akmak istemiştir. 

Baytarlar için biı· 
kurs açılıyor 

Azınlık okulların~a 

kültür dersleri 
Mayısın on beşinde Bursada merinos koyunları 

üzerinde suni tohumlama metodlarını göstermek 
üzere baytarlar için bir kurs açılacaktır. Bu kursu 
mütehassıs B. Fahri Araz idare edecektir. Kurs bir 
ay sürecek ve haziran ortalarından itibaren halk 
koyunları geçen yıl oldUo°'u gibi suni tohumlamaya 
tabi tutulacaktır. 

Kültür Bakanlığımız Türkiyedeki yabancı ve a
zrnlrk okullarında türk kültürünün anatemel olma
ıı, ve diğer derslerin de buna göre tanzimini ve ya
bancı öğretmenlerin de bu nokta üzerinde bilhassa 
dikkatli bulunmalarmı prensip olarak kabul etmiı 
ve bu mevzu üzerindeki kararını türlü misallerle 
göstermiştir. 

Geçen seneki çalışmalardan alınan 

neticeler çok iyidir ye muvaffakiyet ü
midi çoğalmışt r. Bundan dolayı bu se
neki çalışma daha geniş bir kadro ile 
devam ettirilecektir. 

Suni tohumlama :usulü pahalı olan 
damızlık koçlardan tabii usule göre çok 
daha faydalı olmaktadır ve garb vila
yetlerindeki merinoslaştırma faaliyeti 
bu metod sayesinde daha süratle ytlrü· 
mektedir. 

Zıraat vekaleti baytar umum müdür
lügü bulaşık ha talıkl r servisi bu m n
taka hayv nl r nd ki, uyuz g"bi, bula
şık h tahklar a mücadeleyi aktif pla
na almış ve bu suretle çalışma bir taraf
tan zeoteknisiyenler, diger taraftan 
hastalık muteh .. sısları v .. s tasiyle iki 
yönden yürütulmege aşlanmıştır. ö
nümüzdeki yıl birkaç yere yeni uyuz 
banyoları da yaptırılacaktır. 

Başvekilimiz Alman 
Büyük E çisini 
kabul etti 
~man büyük elçisi Fon Keller dün 

akşam başvekil İsmet İnönü tarafından 
kabul olunmuştur. 

Maliye Vekilimiz 
iyileşti 

Rahatsızlığı biraz hafifleyen maliye 
vekilimiz B. Fuad Ağra'ı dün vekalete 
gelerek bir müddet mqgul olmuıtur. 

diği gibi, sosyalist partisi Fransa
nın en büyük yapıcı partisi, komü
nist partisi de "gouvernable" bir 
parti olacaktır. 

Senato'ya gelince, onun da bün
yesi bir tekamül kaydederek bu
günkü mebuslar meclisi'nin bün
yesini habrlatacaktır. 

Tekrar edelim, eğer bugünkü 
halk cephesi hükümeti, demokra
tik gayelerini demokratik yollar
dan elde etmekte devam eder ya -
ni reforma muhtaç Fransayı Fran
sanın ahtık olduğu yollardan bu 
ihtiyaçlanna ka vuıturmağa mu
vaffak olursa... Burhan BELGE 

"Anlaphm ... " 

Düıünceıiz mücadeleye düıünüp 

uzlaımanm üstün olduğunu ıöıteren 

bir alman propaganda afiti. 

Hayvanlarda Jayanl§ma 

Amerika'd~ Hollywooc:l'da, sokak
lardan birinde, hemen her gün bir 
köpeğe raatlanıla. Bu köpeğin ta1111&
ımdaki zincir.... bir baıka köpeğin 
ağzındadır. Benzerince bu auretle do
Jaıtırılmakta olan köpeğin adı Kok
tel'dir ve meıhur bir yıldıza aiddir. 
Fakat aanmaymız ki iki köpekten bi
rinin diğerine bu suretle yardan et
meainin aebebi, sinema yıldızmm key· 
fidir: arkadaıı tarafından gezdirilen 
köpek aadece kördür. 

Köyler için 
Eğitmen 

y r 
Maarif vekaletinin alakalı memur

ları Ankaranın Çıbık, Aya , Polatlı, 

Afyonun Aziziye, Erzinc~mı .Kilkit 
Tercan, Pasınler kazalarında, E kişe
hir, Kars, Edirne ve Kırklareli civarında 
köy egitmenlerini seçmeğe başlamışlar-
dır. 

Kurslar 1 nisanda faaliyete geçecek
tir. Trakyada 100, Eskişehirde 200, Er. 
zincanda 100 egitmen ders görecektir. 
Kurslarda okutturulacak kitabların bas
tırılmasına başlanmış ve diğer vasıtala.. 
rı da hazırlanmıştır. 

Denizden 
çıkarılacak 
gemiler 

Maliye vekaleti hükijmetin doğrudan 
doğruya ve ya bir şirket vasıtasiyle hü
kümet hesabına denizden çıkartacağı 

batmış gemilerin hurda demir ve sair 
kısımlarının gümrüksüz olarak memle
kete sokulması hakkında bir kanun 
projesi hazırlamııtır. 

Kadıköy yangınının 
sebepleri 

İstanbul, (Telefonla) - Dünkü 
Kadrköyünde Faris mahallesinde kas
den çıkarılan yanğma aid tahkikat bit
miş gibidir. Hadise dün de söylediğim 
gibi dedi kodwmn sebeb olduğu bir si
nir buhranı tezahüründen ibarettir. Ev. 
de ölen kadın yanmıştır. 

Kim•eyİ 

tartaklamayınız 

Strasburg'lu bir 
alıit"an genci, aev-

diği kadmı öldürmekle zan altında

dır. Bu iti tahkik eden hakim aoru -
yor: 

- Kadm neden öldü? 

- Bana aadakatsizlik ediyordu. 

- Yani bundan dolayı mı onu öl-
dürdün? 

- Ben öldürmedim. Öteki aevgili

ai öl,dürmüı olacak. Biz kavga ettik; 

tuttum, iyice tartakladım. Benden, aa1-

lana aallana ayrıldı. Yürüyebilen in -
aan ölür mü? 

Otopsi, kadının aaraılmaktan öl

müı olduğunu meydana çıkarmıı· 

br. Mahkemede alman gencini on ae

ne hapse mahkum ebnittir. 

Mart ayındaki hadi•eler~ 

latatiatik veya meraklı hadise top

lıyanlar aayıaızd1r. Bunlardan biri de 

mart ayının mühim vakalarmı bir a

raya toplamııtır: Napoleon, Elbe a

dasından 15 martta çıkmış ve Juan 

körfezinde Franaa toprağına girmiı
tir. Romanya 14 martta (1841) ve 

Sırbi&tan 7 martta (1882) kırallık 

ilan edilmitlerdir. Franaa, Tunus hi

mayesini 30 martta (1881) teaiı et

miş ve aon Rua imparatoru ikinci Ni

kola da 17 martta (1917) tahtmdan 

vazgeçmiştir. 

Son günlerde, yabancı ve azınlık or
ta okullariyle liselerinde kurulmasına 

kara! verilen kültür dersi öğretmenligi 
bu prensibin tatbikini kolaylaştırın k 
ve bu müesseselerde okuyan turk ço • 
cuklarınm türk kültürü bakımından di-

ğer okullarım zda okuyan çocuk'arı

mızdan farksız yetiştirmek g ye ini ta
şımaktadır. 

Azınlık okullarının ilk k & mlarında 

bu öğretmenlik daha önce kurulmuş 

ve kendisinden biıyiıl:: faydalar alın

ını tır. 

Azınlık okullarının da türk mekteb
lerinde takib edilen inkılab terbiyesin· 

den mahrum bırakılmaması için kulti.ir 

dersi öğretmeni, kendisine verilen di· 
rektif dairesinde çalışacaktır. 

Bu öğretmenlere 60 lira ile 100 lira 
arasında ücret verilecektir. 

Mısır hava turuna giren 
tayyareciler lstanbulda 

İstanbul, (Telefonla) - Biıyük Mr. 
sır turuna giren tayyarecilerden alman, 
fransız ve polonyalı üç tayyareci tay• 
yareelriyle İstanbula geldiler. Büyük 
turun birinci ve ikinciliğini alman, ü
çüncülüğünü de bir belçikalı tayyare· 
cinin kazandığını söylediler. Tayyare
ciler İstanbulda üç gün katacaklardır • 

Istanbnl endüstricileri 
memnun 

İstanbul, (Telefonla) - Bazı ham 
maddelerden vergi alınmıyacağı hakkın• 
da.ki haberin İstanbul piyasasında tesi• 
ri çok mükemmeldir. Piyasadaki kana• 
at, tedbirin endüstriyel maddeler fiat• 
larında yüzde otuz kadar ucuzluk te• 
min edeceği suretindedir. 

Ziraat vekaletinin 
çalışma programı 
Ziraat vekaleti umum müdürliıkle. 

ri önümüzdeki mali yıl bUdcesinegöre 
çalışma programlarını tanzime çalış. 

maktadırlar. Orman umum müdürlUğU 
yeni orman kanunu ile hükmi şahsiyet 
alan umum müdürlüğün mülhak büdce .. 
sini hazırladıktan sonra kanunun ni• 
zamnamesi ilzerinde çalışacaktır. Ka• 
mutay encümenlerinde bulunan orman 
muhafaza teşkilatı, Ziraat vekaleti teş .. 
kilat kanunu projelerinin yeni orman 
kanununun yürürlüğe gireceği tarihe 
kadar kanunlaşacağı tahmin edilmekte• 
dir. Bu tarihten sonra ormanlarımız il• 
zerinde yeni ve esaslı bir çalışma baş• 
lamış olacaktır. • 

Bir tuz eksiltmesi 
Belgradda bu ayın 23 ünde 66 bin 

ton tuz mübayaası için bir eksiltme var• 
dır. İnhisar ideresi bu eksiltmeye gir· 
meye karar vermiştir. 

1 HAVA 1 ---
Havalar açık gidiyor 

Dün §ehrimizde bava umıniyetle a• 
çık geçmiş yalnız akşam üzeri biraz bu• 
lutlanmıştır. Günün en düşük suhuneti 
sıfınn altında 2, en yükaek suhuneti de 
sıfırın üstünde 12 dereceye kadar çıka .. 
bilmiştir. Meteoroloji itleri mum mü• 

düdüğünden verilen malumata göre dün 
yurdun İzmir, Muğla çevreleriyle Ka• 
radeniz sahilleri, orta Anadolunun şark 
kısmı ve şark mıntaka11 yer yer yağışlı 

geçmiştir. Yağış tark mmtakalarnıda 
kar, diğer yerlerde yağmur teklinde ol'" 
muştur. Hava suhuneti evvelki güne 
nazaran dün, gece 1 - 4 derece arasın· 
da soğumuş, gündüz iac 2 • S derece a• 
rasında ısınmıJtır. En düşük suhunet• 
ter ııfınn altında Beytehir ve Karsta 
4, Erzurumda 10 derecedir. En yüksek 
suhunetler Dörtyol da 17, Adana da 181 

Silifkede 19 derecedir. 

' 



C DIŞ HABERLER ) 
============== --------~~------

Gelecek harbta 
Amerika 

'Asilerin Madr· e y t arı1 rtBJııllMinllt 
Tiyatı·omuz görülürken 

A nıerika meclisi birkaç gün için
de karışmazlık kanunları adı 

Verilen ve Amerikanın gelecek harb
ta b. f •taraf kalmasını temine matu 

bir taarruz püskürtü dü ;;;~~~;~::~~:.::~:?·~~: 
sından duyulan teessüre tercüman o-

olan bazı tedbirleri müzakere ede • 
~ek. Amerika büyük bir askeri dev • t • ı o • d h • • larak, devletin endüstri sahasındaki 

Hüküme çı er vıe oya ucumda ::ı~·:.:::::~~~::!e:.b.:.~;·:::,::.::.~ 
et ve dünyanın iktısadi muvazenesin

de ınühim bir kuvvet olduğundan, bu 
devletin gelecek harbta takib edece
~i .hattı hareketi §İmdiden bilmek çok 
ıstıfa delidir. 

sının ı;ok yerinde olacağını söyledik• 

devam ten sonra, mühim bir sanat ıübeai o
lan tiyatronun memleketimizae bug\İ. 
ne kadar ancak lstanLul ıehir tiyat. 

Amerika meclisinin müzakere e· 
deceği bitaraflık kanunları, Ameri " 
kanın §İmdiden gelecek harbta bita• 
raflığı ilan mahiyetinde tedbirler de
ğildir. Bunun için şimdiden kanun 
Yapmaya lüzum yoktur. Bir barb çık
tığı zaman, bir devletin hattı hareke· 
t&ai tayin eden amil, o devletin siya -
ıetidir. isterse bitaraf kalır, isterse 
barba i§tirak eder. Bir Avrupa harbı· 
na kar§ı Amerika bugün bitaraflığı -
nı muhafaza etmek azmindedir. Fa
kat büyük harb göstermiştir ki bita· 
raf kalmak kararını vermek ve bita -
raf kalmak, ba§ka ba§ka §eyl:rdir. 
Bir devlet biıtün kararlarına ragmen 
barba sürüklenebilir. İ§te Amerika 
meclisinin bugün almak istediği ted
lır bitaraf kalmak kararının tatbiki-

edl·yorlar rosiyle halkevlerinin amatör çalı§lna-
larına inhisar etmiı olduğunu ve bu. 
nun çok kifayetsiz olduğunu hatırla. Madrid, 5 (A.A.) - Müdafaa ko-
tıyor, Ankarada tiyatro mektt:biniıa 

mitesi, dün akşam bir tebliğ çıkarmış· kurulmasiyle bu sahada kuV'•etli ve 
tır. Bu tebliğinde hükümet kuvvetleri· 

ni kolaylaştınnaklan ibarettir. . 

nin Madrid cephesinde taarruza kalkan 
asileri püskürtmüş ve onları ağır ka. 
yıblara uğratmış oldukları bildirilmek
tedir. Diger mıntakalarda bildirilmeye 
değer hiç bir hadise olmamıştır. 

Üniveraite mahallesinde 
Madrid, 5 (A.A.) - Havas ajaıısı 

muhabirinden: Asilerin ellerinde bulu· 
nan Üniversite mahallesinin hastanesi 
yıkılmı tır. Hiıkumet kuvvetleri, yıkın. 
tı üzerine bir çok mermiler atmışlar. 
dır. Ancak binanın boş olduğu görül· 
muştur. 

Oviedoda vaiz.yet Asi/ar tarafrndan dökülen mayin/ere çarpan bir vapur sahili zor bulduktan sonra 

Burgos, 5 (A.A.) - Oviedodan bil. ------------------------------
dirildiğine göre, asi kuvvetler, hükfi. 

müsbet bir adım ahlmı§ olmaıın
dan memnuniyet izhar ediyor. 

Bu mektebin, her gün biraz daha 
inki§af ederek, bilhaısa gençliğin da
ha fazla rağbetine mazhar olarak. 
memleket ölı;üsünde tiyatro faaliyet.. 

lerini canlandıracak temel olacağını 
söyliyen muharrir, tiyatronun daha 

uzun zaman devlet himayesi altında 
kalmaya muhtaç bir müesae.se olduğu 
nu tebarüz ettiriyor, ayni zamanda 
memlekete güze) ömekler verecek o-

lan yabancı truplerin gelmesine kar-. 
§1 mevcud engellerin de kaldırılması
nı temenni ediyor 

* 
Amerikalılar için büyiık harb ıb

ret dcrslcrı ile doludur. Devletler hu
kukuna göre, harbla bitaraf kalan 
devlet bir takım hakları haizdir: kon· 
traband olmıyan c§yayı muharibler
den herhangisine satmak. Gemilerini 
açıK denizlerde seyir ve sefer ettir
mek. Tebaasının muharib devletlere 
aid yolcu gemileri içinde seyahat· 

!erini temin etmek 

met kıtalarının şiddetli taarruzlarına 

rağmen, mevzilerini muhafaza etmekte· 

dirler. Santanderden Oviedoya yeniden 
beş tabur sevkedilmiştir. 

Eko dö Pari'nin bir teıebbüsü 

Mısır - İngiliz 

münasebetleri 
Amerikanın 

davaları 

TORKIYEDE YABANCI DiL iLE KO. 
NUŞANLAR 

TANDA Ahmet Emin Yalman. 
memleketimizde türkçe yerine yaban
cı dillerin konu§ulması meselesini e

le alarak, azlıkların türkçe konuıma. 
Jarını temin için §iddet hareketlerine 

Büyük harb 'rıktıfrı zaman Ameri· 
ka bitaraflığını ilan etmişti. Fakat 
bazılarını yukarda saydığımız bitaraf 
devletler hukukunun müdafaasını ya· 
parkendir ki Almanya ile harba sü • 
rüklt!nmiştir. Çünkü almanlar, açtık
lar. denizaltı harbı ile Amerikanın 
Jrıı:illere ve bitaratlar ile ticaretine 
nıani olmuş, Amerika gemilerini, ha
ber vermkes12 in batırmış ve Amerika 
yolcularının hayatlarını tehlikeye 

koymuştu. Ameı·ika denizlerin ser
beatiıini temin edeceğim ve dünyada 

Faris, 5 (A.A.) - Toledo müdafii 

General Moskardoya bir iftihar kılıcı 
vermek üzere Eko dö Pari gazetesinin 

İspanyaya göndermek istediği heyetın 
pasaportlarını dahiliye nazırı vize et
memiştir. Buna da sebeb, yolculuk mak

sadlarının istenilen izin haklı göster

mediği ve tarafsızlık kaidelerine aykı· 
rı olduğudur. 

Kral ve Valide Kraliçe 
Londraya gidiyorlar 

\ 

Ahalisin üçte birinin 
yediği giydiği ve 
evleri kötüdür. 

demokrasi · • ı 1 - d. Y• aag am aştıracagım ıye 

~arb.a girdi. Milyarlarca para sarfet• 
ti. Bırçok Amerika kanı akıttı. Fakat 
sulh Amerika için büyük bir hayal su
kutu olmuştur. Bu hayal sukutu sulh 
masası etrafındaki müzakerelerle 
başlar. Caşta Wilson olmak üzere 
Amerika delegeleri Versailleı"ın t 

trika havası içinde apı§ıp kaldd~r: 
Mede"liyr.t ve denizlerin serbestıs~ 
için yaptıkları mücarlele, anladılar kı 
hakikatte bir takım politika kumar • 
bazlarının oyunları imif. Yüksek 
prensipler namına dökülen kan, me· 
ğcr sıl h tuccarıarını zen .. ,, . 'w.ck 
. . . A erika yirmi senedır bu 
ıçınmış, m .. 
h.ıyal sukutunun seısemlıgı altında-
dır. .. k 

ı A 
'k mecliıinin muza ere r.te merı a 

'il d •· k un v h' .. h iz kabule ecegı an -
e ıç şup es ' . . teker-

lar, büyük harbtaki vazıyetın 
~: .. • lmak için alınacak ted· • urune mnnı o . 
b . 1 d' B tedbirler, esasen şım
ır er ır. u lf · 

d' k d 'k' defa alınmışlır: ırı 
ıye a ar ı ı d ikin-

ltalya • habef harbı sıraların a, 
ciıi de ispanya ihtilali çıktığı zaman. 
Amerika her iki meselede de Av~upa 
devletlerinin kararlarını beklemıyle -

b't f ı • 
t'ek bu mücadelelere kartı ı ara 
~ k 1 mıf aynı za-
gını ilan etmekle a ma ' 1 
inanda muharib devletlere harb ~~ -

k vermıştır. 
~eınesi satmamaya arar . 

d . · verılen ıa· 
Cuınhur Ba§kanı ken ısıne b 
) ~ k Amerika te a-

' ahiyetlere dayanara 
-s.nı muharib ülkelere aid yolcu get • 
Ilı"' • kten mene -•erınde seyahat etme . 
-.· . · · de hımaye 
-.ş. Amerika gemılerını . 
et-1;y -· • b'Id"rmı"•tir Şimdı mu-• ecegını ı ı .. • d 
"a '-1 . . lınan bu te • 

ıı; ı:at vaziyetler ıçın a 
birler daimile§tirilecektir. . . · 

S.. 'k kendısını 
ozün kısası, Amerı a, .... kle 

hir aıır içinde iki defa barba sur~ . : 
)e · · rensıbınt n denizlerin serbestısı P 
-"tık müdafaa etmiyor. Bir harb .Ç'· 
kacak olursa kendi kabuguna çekıle
l'ek k" ·k tıniyecek. •rnııeye para ı raz e 
l<.iın ·1 • cak Deniz-se ı e tıcaret yapll\ıya · 
lerd k' . . . h' etmiyecek. e ı gemılerını ımaye 
't eha . · ·· · de durını-asının emnıyetı uzerın . 

Hükümetçüer Toledoyu 
bombardıman ettiler. 

Madrid, 5 (A.A.) - Hükümet kuv· 

vetleri, Toledonun bombardımanına 

devam etmektedir. Asiler, }arama cephe

sine şiddetli taarruzlarda bulunmuşlar

sa da hepsi de neticesiz kalmıştır. 

Avusturya ya 
Gönderilecek 
Yumurtalarunız 

Avusturyanın türk yumurtalarına 

verdigi kontenjan bu ayın sonuna ka

dar uzatılmıştır. t ktisad vekaleti key

fiyeti yumurta tüccarlarına bildirmek 

ü ere ticaret odalarına tamim etmiştir. 

Bari ve Lübliyana 
panayır arı 

Mayısta Belgradda ve Baride, ha

ziranda Lübliyanada da açılacak olan 

enteı.ıasyonal panayırlara tüccarlanıru

zın iştirakleri hakkında bu panayırla

rın umumi katiblikleri tarafından te

menniler olmuştur. Resmen iştirak için 

daha bir karar verilmiş değildir. 

Kral Faruk 

Londra, 5 (A.A.) - Mısırın yeni 
Londra büyük elçisi Doktor Hafız Afif 
paşa bir gazeteciye söyledikleı inde. ın 
giliz-Mısır anlaşması ile iki memlel..ette 
herkesin eski bir anlaşmazlığa son ve· 
rildiğini görmekle bahtiyar olacağını 

bildirmiş ve kapitülasyonlar meselesine 
temas ederek, İngiltere ile Mısır ara· 

sında bazı prensip mı-selelerinın şirndı· 

den halledilmiş bulunduğunu ve Mısı

rın her noktada lngilterenin yardımu a 

dayanacağı ümidinde olduğunu bildir

miş ve Mısır kıralı ıle valide kıraliçenin 

yakında İngiltereyi ziyaret edeceklerini 

ilave etmiştir. 

/Ankara ınanzaraları 1 

>ac-k. Bu, devletler hukukunda bıta• 
~atlığın yeni ve belki de bir zaınan 

t> ı.a devletler tarafından da kabul 
: . 'p kodifiye edilecek bir telakkisi· 
~t A. ş. ESMER 

1 
. .1 rlemi ~tir. Bina yakında bitecektir. Yu-n ası ı e s . . .. .. 

Yeni Ankar~ garının ı ~skeleler arasında yükselen şek/mı goruyorsunuz 
k . esımde garın ı 

karıda 1 r 

Amerika Cumlıur Reisi B. Ruzvc]t 

Vaşington, 2 (A.A.) - Cumhur baş· 
kanı B. Ruzvelt, bir tören sırasında 
söylediği nutukta demiştir ki: 

"- 4 mart 1933 cumhur başkanının 
iktidar mevkiine geldiği tarihi bir dev· 
renin sonunu ve yeni bir devrenin baş· 
langıcını gösterir. 'Geçen ikinci tesrin
de memleketin her tarafında 27 mi;yon 
seçici bu yeni cereyana taraftar olduk
larını bildirmişlerdir. 

Cumhur başkanı 1941 ikinci k:nu
nunda çekilmek niyetinde olduğuııu ve 
fakat halefine nizam, refah ve dünya· 
nın diğer kısımlariyle barış içinde ıa· 
~uyan bir memleket bırakmak istediğini 
söyledikten sonra demiştir ki: 

··- Bıitün esaslı meseleleri halledebil· 
mek için, memlekete oldukça kuv .. ttli 
ve lüzumu olan salahiyetlere malik til' 
hükümet iazımdır. 

Ahalinin üçte birinın yediği, giydi· 
ği ve evleri kötüdür. Binlerce köylü, 
sattıklarının ipotek faizlerine yetişmi

yecegi kaygusu içindedir. Fabrikalarda 
çalışan binlerce erkek ve kadının ü.:re· 
ti yetmemektedir. Mekteb çağında hin· 
lerce çocuk madenlerde ve fabrikal3rda 
çalışıyor. Her sene grevler milyonlar
ca dolara mal olmaktadır. Her ilkba
harda tuğyanlar ovalarımızı tehdid et· 
mektedir. Şiddetli rüzgarlar ehemiyrt • 
li zararlara sebeb olan toz bulutları kal
dırmaktadır. Milletin güvenine muka
bele etmek istiyorsak, vakit kaybetme· 
den harekete geçmeliyiz . ., 

.. 

baı vurulmasını doğru görmüyor, bü

yük bir ticaret ıehri olan Jstanbul'da 
bu gibi harektlerin hoı görülmiyece

ğini kaydediyor, latanbuldaki yahucfi. 
ermeni ve rumların vaziyetlerini ay
rı ayrı mutalea ederek en ziyade, her 
memlekette o memlekte o memleketia 
dilini konuıan yahudilerin Türkiyede 
bu kaideye aykırı hareket ebnelerin-

deki garabete itaret ederek ermenile
ı in ve rumların türklüğü kabul edip 
etmemekte muhtar bırakılmalannı 

dofru görüyor, bilhaaaa garbi Traky .. 
türklerine muvazi olarak fstanbul'da 
bırakılmıı bulunan rumlara karıı, 
türk • yunan dostluğunu incitecek 

hareketlerde bulunmamak lazım gel
diğini ileri sürüyor. 

Muharrir, bu sahada acil yapılma
sı lazım gelen §eyin türk olmayan ve 
hatta türk oldukları halde bir yaban
cı dil konuşan unsurlara türkı;eyi ve 
türk kültürünü benimsetmek için la
zım gelen tedbirlerin alınması oldu
ğunu tebarüz ettiriyor 

* ISTANBUL ve APARTMAN 

KURUNDA Hasan Kumçay., Va

la Nureddinin Haberde ı;ıkan bir yazı
sında Anadoluda bir ı;ok zenginlerin 

lıtanbula gidip orada apartman yap
tırmak aevdaaında olduklarını tenkit 
etmesi dolayıaiyle, eğer bu temayül ha. 

kikaten Vela Nureddinin dediği de
recede mevcudaa buna kar11 tedbirler 

düıünülmeai lazım geldiğini kayde
diyor, binaya ihtiyacı olan Ankara du-

rurken lüzumundan fazla İDfaat ya
pılmıı olan latanbulda apartman yap 
maya heves etmenin zararlı bulundu
ğunu aöyliyor. 

* RESSAMLAR ve DEVLET HIMA YESI 

AKŞAM gazeteıi, reaaam N~rul
Jab Berkle, devletin ressamları hima-

ye edeceği haberi etrafında bir muta. 
kat neırediyor. Genç reaaam araka
daıımız, gazetenin anketine verdiği 
cevabta reuamlardan üç ayda bir a· 

çılacak sergilerden reıim almak ve 
mukabilinde muayyen bir para ver
mek ıuretiyle himaye ıuretinin çok 
yerinde olduğunu kaydettikten sonra. 

ancak mekteblerde resim muallimliği 
almıı olan reaaamların esasen himaye 

görmekte oldukları için bu yeni hima. 
yeden İstisna edilmeleri doğru ola
cağı, bunlar içinde, derılerin azaltıl 
ması tedbirinin dütünülebileceğini İ· 
leri sürüyor, ve türkiyede reaaamı an .. 
cak tatil günlerinde sanatla uğr&fa• 
bilen amatör halinde kurtarmak icab
etiğini hatırlatıyor. 
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Ş u sıralarda İngiltere, milletin sı
hat nr ve fiziğini inkişaf et-

tirmek ıçın bir plan tatbiki " 
ne başlamış olduğundan Viya • 
nadaki sosyal demokrat belediye· 
nin on beŞ yıl miıddetle, harbtan, dört 
sene süren ablokadan, hastalıktan -aç • 
lıktan, sefaletten ve yoksulluktan ha • 
rab olmuş bir şehir halkını zindeleştir
mek hususunda tatbik ettiği usulü ha· 
tırlamak muvafık olacaktır. Bu usul, 
Avrupanm herhangi bir şehir halkına 

tatbik edilmiş en muvaffakiyetli usul
dur, diyebiliriz. 

Harb biter bitmez bir takım ecnebi 
paralariyle çalışan bir takım yardım ve 
hayır cemiyetlerinin Viyana halkını 

acıklı akıbetlerden kurtarmış olduğu 

doğrudur; fakat 1921 senesinden sonra 

j Viyana beledi
yesi onbeş sene 
çocukıarı ve 
gençliği nasıl 

korudu? 
Viyananın sosyal 
demokrat beledi
yesi işi kendi ü
zerine almıştır. 

Geçen sene ölen 
Profesör J ulius 
Tandler 1919 se-
nesinde Viyana 
şehrinin sağlık ve 
sosyal bürosunun 
başına getirilmiştı 

Çocuklar için 
saray kuran ar 

hapisane 
duvarını yı arlar 

Büyük şohret sahibi bir alim ve bir ana· 
tomi mütehsasısı olan Prof. Tandler'· 
in ondan sonra pratik işlerde de büyük 
bir liyakat sahibi oldugu anlaşılmıştır. 

Harbın getirmiş olduğu feHiketler 
ve fena gıda alma yüzünden şehirde bir 
çok veremliler, birçok cılız ve kansız 

insanlar vardı; ki.içük çocuklar, bilhas
sa öksüzler aras nda ölüm fazla idi. 
Hatta yaşı daha ilerlemiş murahıklar 

arasında ölüm, harböncesi günlerine 
nisbetle 3 60 nisbetinde artmıştı. Bu 
nisbet, çocuk ölümlerinde yuzdc yüzü 
bulmuştu. Profesör Tandler, bu vazi ~ 

yet karşısında, ilk iş olarak harbson
rası sefaletlerinin ortadan kald rılması 
çarelerini incelemeğe başladı. 

Daha önceki belediye, Adriyatık sa· 
hillerinde bulunan Bclaggio'da verem
li çocuk ar ıçin bir yurd açmıştı. Tand
ler, bu çocu l .. ıın her ne kadar Grado· 
nun sıcak ve tuzlu havasında iyi olu
yorsa da Viyanaya dondükleri zaman 
b stalık rının yeniden nüksettiğini 

gormu"tu. 

er m hastalı ına ''morbus Vien
ne ıs" adı da veri di.,ini ve 

h ..,.an once Vi} nada verem yüzun • 
den olenlerın, bulun Avrupa şehırlerin
den fazla oldugunu hat rlamanız Ja;:ım 
gelir. Bunun üzerıne Tandler, veremli 

çocukların, sonradan oturacakları şehir

lerin ik}jmine yakın bir muhitte tedavı 
edılmelcrini luzumlu buldu. Bu sebeb· 
le Viyana civdfındaki dağ.arın gi.ıne~· 

li yamaçlarında verem kıliniklerı ku -

ruldu. Viyanadaki büyük "guneş ışığı,, 

binası, yeni nesli yetıştirebilmek ıçin 

esaslı surette ıslah ve tadil olundu. A

razinin ancak yüzde 30 ve 35 mıkdarı· 

konlar yapıldı ve bütün odalara güneş 
ışığının doğruca girebilmesi temin 
edildi. 

.Fakat veremli olmıyan diğer çocuk
lar da düşünüluyordu. Kafi derecede 
gıda alamıyan mekteblileri besliyebil -
mek için Schulersausspeizung teşkila· 
tı yapıldı. Merkezde bulunan bir mut • 
fakta yemek hazırlanıyor ve süratli ara
balarla bütün mekteblerc tevzi olunu • 
yordu. Eğer çocuğun anası babası ça • 
lışmakta iseler, kendilerinden ufak bir 
ücret alın.yordu. 

Belediyenin çocukları kurtarma teş
kilatı daha çocuklar doğmadan hareke
te geliyordu. Teşkilatın gebe annelere 
yardım eden bir kolu da vardı. Gebe ol
duklarını altıncı ayda belediyeye bildi
ren anneler, yalnız bu hususta Hiz m ge
len yardımları elde etmekle kalmıyor
lar, rnutterberatungstellen (analara öğüt 
verme merkezi) nde muayene ediliyor, 
sıhi ö üdler alıyorlardı. Senelerden • 
berı bu te kıHittan on binlerce kadın is· 
tifade etmi tir. Geı e kad olar, çocuk 
dunyaya getirme ~ı ne bir hafta kala, 
beledıyenın dogum C\ ine de kabul edil
mekte ıdi er. İşsiz 'e parasız olan l:a -
dınlara dunyaya çocuk getırmelerindcn 
sonra bir sene miıddetle bedava sut ve-

rilmekte idi. 

Çocuk dünyaya gelir gelmez, teşki

lat, onunla alakalanm:ığa başl yordu. O 

gÜJ].lerde bir çocuk diınyaya geldi mi, 

teşkilat birçok müfettişleri o eve uğ • 

rıyarak ailenın dileklerini sormakta 

idiler. Eğer aile, kendini geçindirebıle

cek bir vaziyette ise o zwnan müfettiş

ler yalnız tebrikle iktifa ederek dönü
yorlardı. Eğer ihtiyaç ve sıtıatsizlik var· 

sa o zaman teşkilat makı ıesi işlemeğe 
na bina yapılmasına musaade edildi; ge- girişiyordu. Bu hususla 11;ç bir mecbu· 

riye kalan kısımlar bahçe, park ve ha· riyet yoktu. Sosyal denıukratlar, isim -

vuz haline konuldu. Her kata geniş bal· lerin<len de anlaşıldığı gibi ikna vası-

1 

tasilc işlerini gör· 
meyi tercih edi
yorlardı. 

Eğer doğan ço
cuk, gayri meşru 
ise o zaman teş

kilatın g e n ç • 
1 i k şubesi der

hal bu çocuğu kendi vesayeti al· 
tına alıyordu. Eğer doğan çocuk meşru, 
fakat ailesi yoksul ise o zaman. haftada 
bir İngiliz lirasından fazla tahsisat 
bağlanıyordu. Eğer çocuğun babası ay
yaş ise, etrafındaki şartlar sıhate uy • 
gun değilse o zaman teşkilat müfettiş -
ll"ri müdahale ediyorlaıdı. Çocuk veya 
ana baba sıhatsiz ise gene aynı tedbir
lere baş vuruluyordu. Bu takdirde ço
cuk Kinderubernahmestelle (merkezi 
çocuk yurdu) na naklolunuyordu. Ço
cuklar, burada yalnız birkaç haftalık 

bir karan tine devri geçiı iyor ve müte
hass.s doktorlar taratwdan her şekilde 
muayeneye tabi tutuluyorlardı. Psiko
patik tecrübeler iyi netice verirse 
çocuklar, gene evlerine iade ediliyor, 
yalnız mekteblerdeki kindergartenler -
den ıııtifadeler: temin olunuyordu. 

Egtı netu.: mefüi ukarsa o zaman 
bu çocuklar Vılhelmiııenberg'e alını -
yorlardı. Burası Virnanın dağ-lık bir 
yerinde ve bol ı;tineş alar. Liı saraydır. 
Eskiden Arş:diık Lcop,ua'un malikane
si iken 1927 de Viyana belediyesi tara
fından sat·n alınmış ve c;socuklara tah -
sis olunmuştur. 

Doktor 1 anJlc.r'ın emriyle bu sara
yın dıvarına şöy1c bi. ~.\abe konulmuş
tur: ''çocuklar için saraylar kuranlar, 
hapisane duvarlarını yıkarlar.,, Bura
da bir iki ay daha, çocuklar muayeneye 
t~bi tutulurlar ve bunların neticesine 
göre muhlelif müesseselere dağıtılırlar. 
Bugün! \ı Avusturya hükümeti bu işe 
devam etmemiş, bu saray., eski impara· 
tor sarayında katolik havaları teganni 
edec.;ek "Viyana ge:ıçler korosu" na tah
sis etmiştir. 

Evvelce bu sara) dan zayıf ve hasta 

çocuklar, ya onları t"vladlık alan ailele
re, yahud kendi ana babalarına gönde
rilirlerdi. Bunlardan yuzde otuz kada· 
rı resmi veya hususi gece yatısı mek
teblerine gönderilir, bunların okuma 
masrafları belediye tarafından verilir· 
di. Gene bunlardan o }anların yüzde 
yırmisi, kızların daha az bir nisbeti ıs
lah mektebler ne gonderilir, orada ken· 
dılerine ahldki ve zihni bir terbiye ve-
rı!ı. di. 

1,800,000 kişiden 240.000 kişiyi ba • 
rındıran yeni Viyana evlerinin yan nda 
kindergarten'lcr ve küçük çocuklar için 
ilk mektebler bulunuyordu. Belediye -
nin 120 den fazla çocuk bahçesi vardı. 
Mekteb ücretleri ucuzdu ve talebı::nin 

yüzde kırkından bu bile ahnmiyordu. 
Öteki belediye mekteblerinde mükem
mel jimnastik salonları bulunuyordu. 
Viyana civarına sık sık gezintiler yapı· 
lıyor, spor teşvik ediliyor, spor techi· 
zatı temin olunuyordu. 

Viyana belediyesinin vücude ge
tirdiği bu çocuk koruma teşkilatı dün
yanın en iyi düşünülmüş ve tatbik edil
miş. teşkilatı idi. Ne yazık ki, bugün ar-

DiL KiJ~ESI: 

Baz.ı yurddaılarımız.ın dilimiz.le 
konupnadıhlarından &ıe ona saygı gös
tesrmediklerindcn §ikôyet eden bir 
fıkradan: 

"Zira fÜphesizdir ki, bir milletin 
içinde ya§ayıp o milletin milli dilini 
ihtihfaf etmek yalnız ahlaki bir cÜ· 
rüm olarnk kalmaz, bir hemtcrilik 
cürmüdür de.,, 

Bir milletin acaba gayri milli dili
de olurmu ki muharrir "bir milletin 
milli dili,, diye açıklamak lüz.umunu 
hissetmiş. Yine buna benzer ikinci bir 
hata: acaba bir hemşerilik cürmü .. ah
laki bir cürıim değilmidir ki, muhar· 
rir bunu, .. ahlaki cürüm,, den ayrıca 
kayda lüz.um görmüş. Fakat "hemşe· 
rilik cürmü,, ne tuhaf bir tabirdir, de 
diyebilirsiniz. 

........ ...ı... 
~ ....... . 

"Elbeteki milli adaba, umumi ada· 
ba mugayir olan bu hareketin. hem
<§erilerin vicdanlarını tazip etmek cür
mü olarak - tecziye edilmesi pek ta
biidir. 

Bir İnsan kendi iılediği suçtan 
dolayı 11icdanen muazzab olabilir. 
baıkasının kendisine müteveccih bir 
•uçu, onu taz.ib ctae bile, her halde 
vicdanına dokunmaaa llerektir .Hem 
cümlede bafta ''elbetteki,, denildik
ten sonra aonunda da "pek tabiidir,, 
denilme•i bir hatadır. 

*** 
"Dilimiz cemiyetimizin manevi ak-

çasıdır. Maddi akçasını kullananlar 
arasında manevi akçası da en yüksek 
rayiç kıymetle elbette geçmelidir.,. 

Kıymet mana•ı esasen "rayiç',,in 
içinde dahil olduğundan "rayiç ltıy• 

met,, tabiri )lanlıştır •. 

Havacılık ve Spor 
Mecmuasının 

186 ıncı sayısı çıktı 
İçindeki yazılar : 

Hava yolu: FaHh Rıfkı Atay 
lngiltere nisin silahlanıyor? 
Başka mem'eketlerde yelkenli uçui 
Dünya havacılığı 
Spor pedagojisi: Selim Sırrı Tarcan 

Hava tehlikesi nedir? Şakir Hazım Er
gökmen 

Zeppelin balonunun mucidi kimdir? 
Havacılık ve yelkenli uçuş haberleri 

Açık teşel •• ur 
Babamız miıtekaid miralay Dr. Ke

mal Öktem'in ölümü münasebetiyle ce· 
naze merasiminde bulunan'ara gerek şi
fahen gerek yazı ile taziyelerini bildi
ren akraba ve dostlarına ayrı ayrı te· 
şekkür etmeğc elem ve kederimiz ma· 
ni olduğundan gazeteniz vasıtasiyle te
şekkürlerimizi sunar.z. 

Eşi, çocukları ve damadı 

tık bu yafamamaktadır. 1934 şubatın
daki sivil harbından sonra iktıdar mev
kiine gelen yeni ı;efler, bu teşkilatın 
parçalar.nı ele geçirdiler; fakat onu es
kis: gibi işletmemektedirler. 

Fakat yeni rejim, hiç şüphe yok ki, 
bu tefkilatm semerelerinden istifade 
etmektedir. Bay Şufnig, mecburi as -
kerliği canlandıracak olursa, askerliğe 
elverişli bulacağı gençler, bu eski teş
kilatın kurtardığı çocuklar olacaktır. 
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• İstanbul Ki yos açıklarında bir 
mayn görtilmüş ve sahile alınmıştır. 

* Den)zyolları tan!esini t e bit ede· 
cek komisyon İstanbulda top'antılanna 
başladı. 

* Devlet demiryoll rı bir sene m üd
detle staJ görmek üzere memurların n 
üç zatı Almanyaya gönderm e k r 
vermiştir. 

Emniye memurları ın 
unvanları 

Emniyet işleri ıımum mudürlu 
polis teşkilatı mensublarından ald ı 

resmi veya hususi mektublarda "ka u 
güven'', "'siyasal ikinci komiser" ve 
"vali polisi'' gibi kart vizitlere ve m k
tub adreslerine rastl:unıştır. Polis teş
kilatı mensublarının resmi ve kanuni 
unvanları varken bu unvanlardan başka 
unvanlar kullanmalarının doğru bir h:ı
reket olmadığı göz öntine alınmış ve 
bütün mes'ek mensublarınrn muayyen 
olan unvanlardan başka unvanlı adres 
ve kartvizit kullanmaları menolunmuş
tur. 

Adana kupasının 
son maçı 

Ankara Futbol Ajanlığmdan : 
Geliri Adana fe15.ketzcdelerine ay

rılmak üzere yapılmakta olan Adana 
kupası turnuva maçlarının sonu 7.3-93Z 
yarınki pazar günü Gençler Birliği De .. 

mir Spor kulüblerimiz arasında ve Mu. 
hafız Gücü Alanında saat tam 14 bu .. 
çukta yapılacağı bildirilir. 

Bu maçın hakemi Eskişehirli B. Eş· 
ref Tevfik'tir. 
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AN ARA AL 
Müze ve Sergi Şubesi 

KONFERANSLARI 
Konferansı 

verecek zat: Prof. H. Lui 
Ankara Tarih, Dil ve Cog. 
rafya Fakültesi profesörle. 
rinden. 

Konferansın mevzuu : 
Anadolu tabiatı ve onun yer. 
Jeşme üzerinde tesiri. 

Konferansın tarihi : 
6 mart 1937 sast: 17.3(J 

Ankara Halkevi umuma mahsus 
olan ve davetoamcye ihtiyaç bulun· 
mıyan bu konferansa Ankara'nın 

sayın münevverlerini davet eder. 

Tefrıka o: 7ö 

IKIN<:f 

·cENGEL~KiTABI 

bir ovada nihayet buluyordu. Movgli, insan
larla aHikalanmıyalı, çok zamanlar olmuştu; 
fakat bu gece kırmızı çiçeğin pırıltısı onu çe
kiyordu. 

Eski günlerde yaptığım gibi, bakaca
ğım, dedi, göreyim, bakalım, insan sürüsü 
ne kadar değişmiş? 

- Uyu, diye seslendi, bir çakal köpek
leri uyandırdı; çok geçmeden sabah olacak. 

Movgli, çayırları!) üıerinde sıtmaya tu
tulmuş gibi titriyordu. Sesi tanımıştı; fakat 
emin olmak için, nasıl cevab geleceğini de 
merakla bekliyerek, yavaşça seslendi: 

Bir kadınlık duygusu ile o, Movgli'yi 
bırakığı yerde bulacağını umduğu için şimdi 
büyük bir hayret içinde öğlanın bir göğsüne, 
bir de kapının üstüne değen başına bakıyor .. 

1 du. ! 
- Oğlum, diye kekeliyerek çocuğun a• 

Yazan: Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Bunu söyliyen Movgli, Misa'nm ayak 
basmağa kıyışamıyacağı titrek toprakların 
üzerinden yürüyerek koşmağa başladı. Bo
ğanın öfkesini düşünerek gülüyordu. 

- Kuvvetim büsbütün gitmiş değil, dedi, 
şu nalde zehir iliğime kadar işlememiş ola
cak. Ta uzaklarda bir yıldız oturuyor. 

Bunu söyledikten sonra yan kapah elleri
nin arasından baktı. 

- Beni satın alan boğa üzerine yemin e
derim ki bu kırmızı çiçektir; hani benim alıp 
Sioni sürüsüne getirdiğim kırmızı çiçek! 
Madam ki gördüm, artık koşmamı tamamla
ma1n•ım. 

Sazlık, üzerinde bir ışık parlayan geniş 

Gönlünün istediği gibi hareket etrneğe 
alıştığı Cengel'in dışına çıktığım unuta
rak, çiğ ile ıslanmış çayırların üzerinde ay
nıya zıplaya, ışığın göründüğü kulübenin 
yanma kadar gitti. Köyün eteklerinde ol
duğu için iki üç köpek kendisine seslendi
ler. 

Movgli, orada arkasına doğru kurtca bir 
bağırıp hayvanları susturduktan sonra ses
sizce bir yere oturdu ve: 

- Ho ! dedi, ne olacaksa olacak. Movgli 
insan sürüsünün inlerinde ne yapacaksın 
sanki? 

Yıllarca önce kendisini kapı dışarı eden 
bir başka insan sürüsünden yediği taşı ha
tırlıyarak ağzını oğaladı. 

Kulübenin kapısı açıldı ve bir kadın ka
ranlığın içine çıktı. İçeride bir çocuk ağladı. • Kadın ona: 

... 

- Messua, hey Messua ! 
Kadın titreyerek cevab verdi: 
- Kim çağırıyor? 
- Unuttun mu? Dedi. Movgli, konuşur-

ken boğazı kurumuştu. 
- Eğer sensen, sana ne adı vermiştim? 

söyle! kadın, kapıyı yan kapamıştı, eli göğ
süniın üzerinde duruyordu. 

Movgli, 
- Natu! ohe Natu, dedi. Çünkü, hatır

larsınız, oğlan çocuk sürüsünün ilk geldiği 
zaman Messua, ona bu adı vermişti. 

Kadın: 
- Gel oğlum! diye seslendi ve Movgli, 

bir zamanlar kendisine o kadar davranmış 
olan ve uzun zaman evvel, insan ıürü
stinden hayatını kurtar.dığı bu kadını iyice 
görebilmek için aydınlığa çıktı. Kadın yaş
lanmıs, saçları kırlaşmış, fakat ne ses, ne de 
gözleri hiç değişmemişti. 

yağma düştü; fakat artık oğlum değil; o; 
artık ormanların küçük tanrısı. 

Yağ lambasından çıkan kırmızı ışık i-' 
çinde kuvvetli, uzun boylu, yakışıklı duru-' 
şu, saçlarının omuzlarının üzerine dökülüşii, 
bıçağının boynunda sallanışı ve boynuna 
sardığı beyaz yasemin çiçekleriyle oğlan, 
gerçekten, Cengel efsanelerinin yabani tan .. 
nlanndan birisi sanılabilirdi. Sedirin üze
rinde yarı uyanık yatan küçük çocuk bunu 
görünce yerinden sıçrayarak, korku ile fer" 
yadı bastı. Messua, onu yatıştırmak için ge
riye döndüğü zaman Movgli, sükunetle, s\l 
göğümüne, tencerelere, buğday sandığı°:~ 
ve eskiden gördüğünü çok iyi hatırladığı 0 "'. 

teki insan eşyalarına bakıyordu. 
Mesıua mırıldandr: 

(Sonu var) 
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T k t kl•f ı • "Le Bourgeois Gentilhomme'' 

Elen Ve U•• r e 1 erı Tevzi yeri: Haşet kıtaphaneleri. 
106 sayfa. Fiatı 60 kuruş. 

Y enı adliye tayin ve terfileri yük ek 
takdikten geçm · tir. Listeyi yazıyoruz: 

İzmir sulh hakimligine Mugla mud· 
deiumumı mu vini BI3. Abdull h, 
Mugla icra memuru Zi} a, Deni 1i 
icra memurlugun.ı Ankara icra memuru 
Ferhunde, Ad na sulh hakimliğine Giı
riın ceza h kimi İsmail Hakkı, Urla 
müddei umumi muavinli ine Çölemerık 
müddei umumisi İbrahim. Orhanili sor
gu hakim vekılli ine Silivri or u 
hakim vekili Osman, Ni de sorgu h • 
kimlı ine Gok un sorgu bakimi Muh. 

• de dost. ve Balkan antantı konseyın 

D •. ak~m de· 
A tina, şubat 1937 - un -:ı-- • 

. G al ltf etaksas JO legasyon "eflerı ener 
T d' - · emeğe konsey azaları şerefine ver ıgı Y 

. y ınıan Talu, Me. davetli idıler. Bız; a ' 
1 d .. t saat fası asız 

nemencioğlu ve ben or . 
f sa Papadakıs, otelde çalıştık. Kon eran . 

'f' tarafından verı-Vekiarellis, ve Zarı ıs . . 
len ve kom'syonlara havale edılen ~ç 

. nra komıs. 
teklifi tetkik ettıkten 50 '. • 

- · · teklıflerı hayon1ara bizim ver~cegımız 

7.ırladrk. 

Elen/erin raporları 
Papadakis raporunda balkan ~n~an· 

tı devletleri arasında matbuat teşrı~ı m.e. 
.. 'dn kısmen yunan milli komıtesı 

saısı ılf , .. f'k 
tarafından alınan kısmen de mutte ı 
milli komiteler tarafından almmasın~a 
fayda tasavvur edilen tedbirlere aı_d 
tafsilatlı izahlar vardı. Heyeti umumı. 
yesi şöyle hülasa edilebilir: 

Dost ve muttefik memleketler ,nat. 
buatı dost ve müttefik devletler, dev
let adamları ve halkı aley:hi.ne 
ne doğrudan doğruya, ne ecnebi gaze. 

telerden nakJen neşriyat yapmamalı, 
ı: .,.ıas neşri yatlarını dost ve müttefik 
memleketlerin münferid veya müşterek 
menfaatlerini alakadar eden haberlere 
tahsis etmelidir. 

Dost ve müttefik memleketler, gaze
telerinde salahiyettar ve mesul zevatın 
&:ozlerindcn kaçarak inti ar eden ara
bo cu y zıl ra ka ı • v iyeti vahim
leştırecek • muka il yazılar yazılmama-
lı, bu h'ye tar ve me

me t blarla n z n 
tl ri ce bedılme dir. 

Dost ve muttefık meınle et gaT.ete
cilerine muttefık memleketJerde geniş 
olçüde 6f yahat kol ylıkları gösterilme

li, müttefik memleketlerde - Atina turk 
resim ve kitab rgisinde olduğu gibi. 

edebi ilmi, bedii te hırler yapılmalı, , .. 
müttefik memleketler matbuat mutte-
fik hukümet merkezlerinde resmi mü-

messillerle temsil edılmeli, meşkuk 
menbaların bilhassa yabancı gazetele-
. n maksadlarla verdikleri ha. 

rın muayye 
1 

• 
berlere karşı ajanslar, ve gaze~e erı_n 
hususi haber servisleri tanzim edılmelı-

ili~ . M 
T k 'k komisyona havale edılen · e nı . .di z . r .. teklifi daha te!erruatlı 1 • 

arı ıs ın . . d mesela müttefik 
Bunların 1~ın en, • . . .. 
ve dost memleketler gazetelerının mut· 

müttefik devlet Dış işleri bakanları 

tefik devlet merkezlerinde hususi muha
birlerle temsili, müttefik memleketler. 
de, gazetelere aid telgraf, telefon tarJ
felerinin ucuzlatılması, grup halinde 
veya yalnız seyahat edecek gazetecile
rin yol ve vize masraflarının asgariye 
indirilmesi gibi bir kaçı istisna edilirse, 
ötekiler temamen gazetecileri alakadar 
edecek mevzulardı. 

Türk teklifleri 
Bu teklifleri ve bunlarla hemen he

men aynı mahiyette olan ve kültür ko
misyonuna havale edilen Vekiarellis'in 
ıteklifini tamamlamak için; 

Ahmed Emin Y .. lman ile Muvaffak 
:Menemencioğlu teknik komisyonuna 
verilmek üzere şu teklifleri hazırladı

lar : 

l - :Müttefik ve dost memleket a

jansları dost ve müttefik memleketler
de olup biten ve balkan dışı memleket
leri alakadar .etmiyen siyasi, iktisadi, 
harsi haberleri neşretmek üzere mütte. 
fik ajanslar bir balkan servisi ihdas et
melidir. 

2 - Müttefik ve dost memleketler
-de yapılacak neşriyatın mübadele ve 

memleketleri içinde tevzi iş.ini (B. B. 

B.) milli komheleri ·üzerlerine almalı. 
dırlar. 

3 - Bir memleket haberlerini o 
memleket noktai nazarına göre en doğ
ru olar k, o memleket vatandafr vere
bileceı;i 'çin, müttefık gazeteleri müt.. 
tef · m nleketlerdeki muhabirlerim 
o m m e t gazetec"leri aras ndan seç. 

me ıd r er. 
4 - Muttefik ve dost memleketler. 

de a e m haber tı için t l raf tele. 

fon tarifeleri, gazete irsalatı için de 
posta tarifeleri ucuzlatılmalıdır. 

5 - Müttefik ve dost memleketler 

efkarı umumiyelerini tenvir için müt

tefik memleket radyoları dört dille ha
ber neşriyatı yapmalıdır. 

6 - Müttefik ve dost memleketleri 
bır&birine tanıtacak sinema 
yapılmalıdır. 

servisleri 

Kültur komisyonuna vermek üzere 
benim hazırladığım teklifler de şunlar

dır : 
ı - (B.B.B.) milli komiteleri tara

fından muttefik ve dost memleketlerin 
hepsinde ayrı ayn o memleket dıliyle 
bir mecmua neşredilmeli, bu mecmua 

Moliere'in bu ismi taşıyan meşhur 
komedisi, Ali Sı.iha Deli ha lı tarafından 

''Kibarlık budaln r" ismiyle dilimize 
çevrilerek bir kitab halinde ne retmiş
tir. 

Fran ız tema a edebiyatında Molic
re'in mevkii malfimdur. Pek çok mü

nakkidler, bu üstadı, Fran anın en bı.i

yük temaşacısı telakki etm k e hatalı 
bir görüşte bulunmuş olmryorlar. Haki-

katen Moliere Fransarun sınırlarım en 
fazla aşmış, en fazla enternasyonal ol
muş edebi şöhretlerden biridir. 

"Kıbarlık budalası" zengin fakat 

görgüsüz ve cahil olan bir adamın sos· 

yeteye karışmak, kibarlaşmak ar.ı:usiyle 

kendisini nasıl kepaze ettiğini anlatan 

son derecede muvaffak, ve baştan aşa

ğıya kadar ince bir hicivle dolu güzel 

bir eserdir. 

Ali Siıha bu kıymetli eseri, sade bir 

türkçe ile, aslına kabil olduğu kadar sa

dık kalarak tercüme etmiştir. 

müttefik memleketler' halkına müttefik 

memleketleri tanıtacak yazılara tah

sis <:dilmelidir. 

2 - Dost ve müttefik memleket ga

zeteleri mütekabilen bu memleketlerde 

inti~r eden edebi, ilmi, siyasi, iktisa

di Hh .. eserlerin tercümelerini neşret. 

melidirler. 

3 - Her milli komite münhasiran 

bakanları alakadar eden ve tercihan bal. 

kan memleketlerinde intişar eden eser

leri toplıyan bir kütüphane tesis etme. 

li ve milli komiteler mütekabilen bu 

kütüphanelerin tesisine yardım etmeli

dir. 

4 - Her dört yılda bir, bir mütte

fik memlekette, müttefik memleketler. 

deki kliltür ve sanat hareketlerini gös

teren bir sergi açılmalı, 

5 - Mümkün olduğu kac!ar kısa za. 

manlarda konserler tertib edilmelidir. 

6 - GazctecıJeıin toplu veya münfe· 

rid seyahatlerini kolaylaştırmak için 

tedbirler Jınmalıdır. 

7 - Muttefik memleketler biribir

lerine konfcran çrlar göndermelidir. 

8 - Dört muttefik ve dost milletin 

milli havalarından mürekkeb bir bal

kan senfoniıı.i, 

9 - Ve balkan antantı fikrini, an

tanta dahil memleketler efkarı umumi

yelerine tanıtacak bir sinema senaryo

su iı;in müsabakalar açılmalıdır. 

Bizim tekliflerimizin eksiksiz ol

ması )çin -elinden geleni yapan ve 

cidden çok yorulan Ercümendin, siyaai 

komiteye vermek üzere hazırladığı ve 

verdiği teklifi • ısrarla aramama rag

men • bugı.ine kadar elime geçireme

dim. Kendimi bu büyük hazdan büyük 

bir teessürle mahrum ediyorum. 

Neşet Halil ATAY 

sin, Sılıvri sorgu hakım vekılligine Sey
yidişehir sorgu h. kim vekili Hilmi, İzmir 

nliye azalığına Urla maddeiumumi i Meh
med Sedad, temyiz mahkemesi azalıgına 
eski temyiz azasından Ankara kazanç 
Komisyonu reisi Hüseyin Hamid, 
Seyhan kadastro hakimligine eski Trab. 
zon adli fötisas hakimi Cafer, Birinci 
umumi müfettislik adli müşavirligıne 

eski Antalya adli ihtisas hakimi Esad, 
Trakya mıntakası kadastro hakimligine 
Konya kadastro hakimi Hüseyin Avni , 

Manisa kadastro hakimligine Samsun 
asliye mahkeme i azası Hasib naklen ve 
yeniden, Yusufili sorgu hakimlı ıne 
Igdır sorgu h~kim vekili Hikmet ter
fian tayin olunmuşlardır. 

Sorgu hakimliğine yükseltilen 
Sorgu hakim vekilleri şunlardır: 

Safranbolu"aan BB. Alfiaddin, Nu
seybinden Celal, Süreden Seyfi, He
kimhandan Abdürrahman, Kilisten Ce· 

mil, Bihisniden Şafi, Tireboludan Sa
lahaddin, Ardahandan Tahsin, Bozö

yUkten Bahaddin, Geliboludan Meh
med, Mecidözünden Ali, Havzadan İh
san, Ermanaktan llhami, Mudurnudan 

Faruk, Kandradan irfan, Biğyan. 

dan Hami, Bandırmadan Mehmed, 

Bahaddin, Ordudan Memduh, Çum
reden Nazif, Şarköyden Mehmcd,· 

Necati, Sandıklıdan Hüseyin, Eşmeden 

Kemal, Marmaristen İhsan, Upsekten 
Feyzi Mudanyadan Adil, Kangaldan 
Avni, Arabkir<len Süleyman, Mihalicik

ten Emin, Andirinden Ziya. 

RADYO ------- ... ·--~ Ögle Neşrıyatr : 
13.30-13.50 Pi k: Türk Musikisi ...e 

Halk ş rkıl rı. 13.50-14.15 Muhtelif pl k 

neşriyatı. 14.15-14 30 Dahili ve harici ha· 

berler. 15.30-17.ftO Cumhur Başkanlıgı 
Flarmonik Orkestrası Ül,eleri tarafından 
konser: (Orkestra şefi Dr. Praetaryüs) 
(M.M.M. den naklen. 

Akşam Neşriyatı : 
18.30-18.35 Muhtelif plak neşriyatı. 

18.35-19.00 Çocuk maaalları. 19.00-1930 
Türk musikisi ve halk -şarkıları (Servet 
Adnan ve ıarkadaşları). 19.3<>.19.45 Saat 
ayarı ve arabca neşriyat. 19.45.20.15 
Türk muaikisi ve halk şarkıları (Hik. 
met Rıza Seagör ve arkadaşları ). 20.lS 

20.30 Konferans: (Hukuki konuşma) 
20.30-21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 

21.15 Ajans haberleri. 21.15-21.55 Muh
telif plak neşriyatı. 21.55-22.00 Yarın

ki program ve fstikUil Marşı. 

1 
Ha~:.;,'· ~~:~:.ı ası 

daki anlaşmazlıklar gittikçe artm kta
dır. Bilhassa son zamanlarda arapl • a
ra md i mu efet yeni llerdt- t.~-
bellür etmeye başladıgı gıbi, vatan le
rin fazla aşırı hareketlerinden dol yı 
arab olmıy n unsurlar da ar blarl ş· 
birligi etmekten çekinmektedır. 

Büyük arab imparatorluğu 
L kıye, 5 (Hususı) - U t u A

mclul K vmi p rtisi m n u ı rı 

gi )j bey nn meler d gıtm a b 
mr !ardır. Bu beyannamelerde huyu 
rab ımp r torlu u kurmak hul , 1 S• 

lcnmektedir. 

Sancaktaki aila.hlı kuvvetler 
Humus, 5 (Hususi) - S nca v-

velce sevkedılmiş olan silahlı kuvv tler 

Sancak dahilinde garnizonlarını de ş

tirmektedirler. 

Fran•ız. tar~ltarlariyle vataniler 
Şam, 5 (Hususı) - Suriyede fr. n

sız taraftarları ile vatanilerin arası cit- • 
gide sogumaktadır. Hatta bu iki ı: m

re arasında yeryer kavgalar olmakt r. 
Nitekim Arab-pınarında iki taraf s a
larla ve bıçaklarla birbirlerine hu<"um 
etmişlerdir. 

Bu va iyet neticesinde ar.ıbl r i
llihlandıkları gıbi fransız taraft 1 ı rı 
da silahlanmak hususunda r kıple in
den aşa ı kalmamaktadırlar. 

Silahlanma }arışı 
f Başı 1 ınc.ide) 

dafaa oduncunun bir kısmı olan 
26.om:ı.ooo da ilave edildiği takdirde bu 
yekün 82.500.000 sterlingi bulmaktadır 
ki, bu miktar 1936 senesi budcesindeki 
50.700.000 sterlingle kıyasolundugu t k .. 
dirde arada 31 .800.000 ingiliz lirasını 

bulan bir fazlalık meydana çıkar. 
Gelecek nisanın 1 inde hava kuvvet· 

Jeri büyük Britanyada 100 tayyare fi. 
losiyle, deniz kuvvetlerinde Ç Ç.P. 
tayyare filosu ve deniz aşırı memleket
lerde 26 tcıyyare filosu ile kurulmuştur, 
Bu filoların zabitlerinin sayısı 4.850, 

ve tayyarccılcri 51.000 e çıkarılmı tır. 

6 tane motör fabı ikası yapı im kta· 
dır. Bundan 2.3 tanesi bir ka~ aya ka. 
dar hazır olacaktır. Bilhassa mu y n 
tipte bombalar imal etmek için yenıd n 
bir k ç f rika yapıl caktır. • 

Cenub T unuaunda kaı gaşalık 
Tu us, 5 (AA) - Cenu Tunu 

d Melt u'de k mur m dı.."1 erın ı· 
kan v im h dı eler s ı ı d ı ç n 
13 kişi olmu tı.ir, Bu me kıde n n 
kuyul rın i al etme· e bulunan gr v
ci j çi, kendilerini kuyulardan çık r
mak için gelen jandarmaları ruvelver e 
karşılamışlardır. Ayrıca S jandarma ve 
12 işçi yaralanmıştır. 

Y aaak edilen bir operet 

Şark memlı!ketlerıni bir panayır gibi 
göstermek ve anlatmak maksadını taşı. 
yan piyeslerden birisi oldugu için ma
ruf Geisha operetınin Tı.irkiyede oy. 
natılmasına müsaade edilmcmıştir. Bu 
operet japon çayhane1erinde hizmet e. 
den Geisha namındaki alınır, satılır, ki
ralanır genç kızların hayatına dairdır. 
Bu hususta Tokyo vr Nankin'e telgr.ıf. 
la malfımat verilmiştir. 

olan bir şöhreti vardı. Bazrlarmın -, fakat bu 
~T:.:e:rr:i:ka::.J~-..~o~:-3 __________ , gibi ihtiyarların sayısı gittikçe azalıyor~u .. : 

""' ' Baba Grandet diye çağırdıkları Mosyo r b - Grandet, ı 789 de, okuma, yazma ve hesa E o gen ı e bilen vakit ve bati pek yer.inde, bir fıçıcı us-d et tası idi. Fransız cumhuriyeti, Saumur san-G ra n cağında, papasların mallarını satılığa çıkar-
dığı zaman, kıtk yaşında bulunan fıçıcı, zen
gin bir kereste tacir~nin kıziyle henüz .evlen
mişti. Grandet, cebıne, nakıd parası ıle .k~
rısının drahomasını, yani iki bin tane Louıs 
altını yerleştirip nahiyeye gitti, ve orada, 
milli malların satışma nezaret etmekte olan 
haşin cumhuriyetçiye ka~m babası ta~afın
dan verilen dört yüz Louıs altını sayes~de, 
bir ekmek parasına, .me~u s~r~t~.e -~egıl~e 
de kanuni surette,.sancagm en ıy,ı uzun;ı bag
Jarıw, bir eski .manastır binasını ve bır kaç 

hem ticaret sahasında kendini hissettirdi. 
Politika bakımından Grandet esl.ileri koru
du; ticaret bakımından, cumhuriyet ordula
r~n~ bir~ki bin fıçı beyaz şarab vererek bede
lını, - bır kadın manastmna bağlı olup satışı 
sona bırakılmı_ olan - fevkaHide güzel çayır
lar halinde aynen aldı. 

Konsüla devrinde Grandet belediye reisi 
old~, belediyeyi akıl ve hikmete uygun bir 
şekılde, hfiğlarmı daha iyi idare etti; İmpa
ratorluk zamanında ise Mösyö Grandet 
cumhuriyetçi oldu. 

iyi şarab1arı veren l>a~lara Jşaret olarak ıkuJ
lanılan teknik kelime ile • .memJeketiıı başı 
olmuşlardı. Mösyö Grandet lejyon dönor ni
şanının salibini ~stiyebilirdi. Bu hadise J 806 
da vuku buldu. O tarihte Mösyö Grandet d· 
li yedi, karısı otuz altı yaşında idi. Me u 
aşklarının mahsulü olan · biricik kızları ise 
on yaşında idi. 

İdc:ri teveccühü kaybetmiş ulmasmı,, 
tanrı, hiç şüphesiz taviz etmek istemiş oJ. 
malı ki, Mösy~ Grandet. o yılı sıra ile, Ma
dam Grandet'nın anası. dela Bertemere -0la
rak dogmuş olan Madam Gandiniere'in; son
ra, bu kadının babası ihtiyar Mösyö de la 
Bertelliere'iıı ve anasının anası olan Madam 
Gentillet'nin mirasma kondu: Oç miras ki 
ehemiyetlerini hiç kimse öğrenemedi. 

) . Honore ile Balzac 
an. h" B dar · n· Nasu ı ay Tür.kçeye çevıre · • 

.. b tmekte bulundugu 
artık günden gune ~ay .. : .. bir ça<Tın hürme-
- sadeliğin hükü~ surdugu k nle~den biri i
t~ Iayik baki.yele~ı olan mes n ehatıralar uyan-. 
dı. En ehemıyetsız arız3sını . anı mekanik 
dırdığı ve umumi intibaının ınd~ has m::.n-
b · · • · bu ken ıne ır hüiy&ya sevkettıgı . onra olduk-
2arah sokagw ı dönüp dolastık.~an 5k· rtasmda .. .. .. uz 1 o 
Ça loş bir girinti gorursun . · tir. 
....... . . k pısı ,gızlenmış 
ınosvö Grandet ewının,, a .. · · verme-

Mö.;vcj Grandet'nin hal tercum:s~nı ıamak 
d . . · deg~ :erını an . en hu vilayet tabırının 
lnıkA 

ansızdır. , beb ~ 
M.Psyö Grandet'in, s~uAmur da. se ok ~a-

rıe" ~ ·f"ri her hangi pir vılayette az ç ak 
§an1ış c. "'1 larca tamamiy le aniaş.ılaınıyac 

k.. ük çiftlik Atın .aldı. 
da s~~ur'lüler il.eci.ilıtilalciler olmadiklıl:n 
. . ;baba Gr:aodet g<Wi pek bir adam, bır 
1~1~uriyetçi bir vatansever,-ve -,.:fJçıcı ken
e~ . ancak~ nnniş olduğu bakle -
dını elini y~ni fikir.kr.:e venn~ bi: ~dam !la
kenk ttı . .Saumur'1ahiye nıecliSJne aza .se
'-a tanı ' • • d L- .-.-..lit:ika V,C 

·ıa· ve sulhçu tesın ~ a uı;m ~ 
çı ı, 

Nöpoleon cmuhuriyetçileri sewıezdi: 
Vaktiyle başına .kırmızı küJalwu g<
çinniş olarak bilinen Mösyö Gran
det'in yer-ine büyük toprak -sahiblerinden ve 
adının önünde asalet.işareti olan müstakbel 
bir imparatorluk bar.onunu koydu. Mösyö 
Grandet ıbclediyecilik şerefler.ini hiç bir te
~ssür duymakaızın bıraktı. Mösyö Grandet, 
!ehrin menfaatleri .namına, kendi ınülkleri
iDe giden mükemm.d yollar yaptırmı§tı. Pek 
nıünasib bir şekilde tescil edilmiş olan ~vi 
ve .mülkleri itidal ü.z_er.e vergi veriyorlardı. 
CıkardığJ türlü şarabların :tasnifinden :beri 
bağlar.1, devamlı ~htimamlar s_ayesinde -, en 

. Bu_ ü~ i?tiyarın hasisliği öyle bir hırs ha
l~d~ ıdı kı, bwılar, çoktanberi, paralarını, 
gızlıce seyredebilmek maksadiyJe biriktid
yorlardı. Mösyö de la Bertillier.e. altıma 
ma_nz~r~sında mür~bahadan f a.zla fayda bul
dugu JÇm paray.ı fa1zle vermcği isrdf sayar,.. 
dı. B~~a3:11 d~layldı~ ki Saumur §ehri, ihtı va· 
.ırın birıktırmış oldugu paraların tutarını göz 

(Sonu var) 



l\" odern aile e 1İ 
keşfedildi mi? 

1 Yazan: profesör Egli j 

Yeni bir aile yuvası inıa ettirme
ğe kalkan bir kimse ekseriya mim:..ra 
fÖyle demektedir: 

- Bana her türlü konfor ile hem 
güzel hem de hususiliği olan bir ev 
yapınız. Paraya gelince " ...... ,,, lira ka
dar aarfetmek istiyorum ilah ... 

Böylece ıamarlanan ve inpaı de
ruhte edilen modem bir aile evi te· 
ferrüatı aıaiı yukarı mailim olan bir 
malı anuırnıaktadır. Yalnız tU var ki 
bu mal kataloğlara bakılarak ıamar
lanabııecek. kadar aadelepnif delil
dir. 

~u veya bu kimsenin "modem a
ile evi,, derken ne taaarladıklarlDI bu
rada uzun uzadıya incelemek iatemi
yorum. Ancak bunlardan çoiu eıek
rikli toz alma cihazı, Taylor aıate

minde bir mutfağı baauıca dıvarlar
dan karyolaları fırlatan elektrik diığ
meferi ıle birlıkte, içinJe yaıanacak 
bir nevi makıne tasavvur ediyorlar; bir 
kısmı da, ihtımal ki, çelik mobilyalı, 
koıe pencereıenni,1-ıeov anıpullerını 

yahut hattalık sanat mecmua&arınüa 
gorup begenaıKleri dıger bazı u~fer
ı-iıatı goz onı.mcfe tutuyorıar haha, 
aanki tawıyanın her hangı ıur ._..,ca
ğında teknık ve sanal bab.anın-Jan her 
tiırhi teferr&1aUa tecniz eu.ın.ıt .no
dern bir aıle evı keı cdılmıt d.-, &a&Je· 
ce bir kopya ed. ~esı kaı ..... ı tlUfUn· 
ce:Hne dayanan tasavvurlar aa vardır. 

Ben, her teyaen oncd boyle bır 
dütünceye itiraz etmek ıatiyorum. \.un 
kü bu tekilde dütünen kimseler b&1gun 
.(aile evi) meselesinin dünyanın her 
tarafında arzettiği ıekilleraen hıç 
haberleri olmaaıgını ve huauaiyle, bır 
çok neaıUerin muayyen bir iıeın, bir 
yuva kurdukları (aile ocagı) denilen 
mefhumla alakalanmadı~ını goater
pıektedir •• 

Taritun her hangi devrine bak\lraak 
bakalım, aile evi tipi diye dünyanın 
her tarafında kabut ediımit ve nıuay
Jen bir devirde (modern aue evı J aa-
1ılabilmit hiç bir yapı olmadığ1DJ l(Ö

rürüz .. Buna mukaoıl, eaaamda ve bü
tün teferrüatiyle birbirine benzemıyen 
bir aürü tarihi aile evi tiplerine raat
larız • 

Çok dikkate değer ki, tU ve)• bu 
ev tekilleri hakkında ileri geri bir çok 
19yler yezdmıt olduğu halde, belli bat
b bir görüte göre, meaeli kat planla
rına, tabiat ve arazi vaziyetine, mil
letlere göre veya batka bir auretle bü
tün memleketlerin mütterek rabıla•a
rmı muntazam bir tkilde teabit eden 
tek bir eaer bile meydana getirikne
snittir. 

Muhtelif tarzlar ve bu tarzların 

)'ayıldıkları aahalar hakkında olduğu 
kadar, keramik mamullerin mente ta
rihi ve birbirleriyle olan garabetleri 
hakkmda da az çok bir bilgiye aahıbiz; 
fakat, aile evinin mentei tarihi, tarz
ları 'Ye garabetlerine dair kafi dere
cede maliimatamız yoktur. Bu itibarla, 
'tek ailelik ev)in niçin burada böyle, 

~ 

Kullanışlı bir Avrupa evi: 
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Derli toplu bu yapı gövdesiyle bir 

çatıdan murckkebdır. lJvrt dıvarına a
~ılıın peııcerclerı, ıçwcle kapuarJJ bırı· 
birıne ıabıediJmış ayrı ayrı O<laları var
dır. l>urada evın ayrıca bir planını da 
görüyorsunuz. 

Obur laraı lA Uafka tur U IDJU§&t et. 
mıt olduK'u ve huııuaiugi oıanyaıayıı 
auetlerınwe, ikıim .ıaruretlerande 

mıı1i veya ırki ananelerde eaas &JD

surların 1.1eler<len ıuaret oıdugu auaıi
ne cevao vereoılmerıı:&115aınız ıçın, 

butWı memleke lerde bır çok maızame 
toplamak, buwarı gu.cd1m geçırip etüd 
etmek laztmdır. Hoyıe bar teY yapıldığı 

takdırde, zengın bir tecr.ıbe miraaına 

konace.gunızı. taı·wten onceıil devirlere 
aid müıterek rabataıvın henuz yazıl· 
mamıf bir tarihi ve bilhaaaa bizi teı
vik edecek olan bir b.lzıne İle kartdata
caiımızı aanıyorum. 

Aile evi, ıç,nde YllfUWD bir mail.ne
den çok daha batka bir teYJir. Eak.iden
beri, muayyen bir inaan tipi, onun için
de kendini, fevkaliadeliği o&an bir dıt a
leme kartı korumuttur. Onu tarzı, i
çinde yapyanm karakterini ve miJi ta
rihinin nıh ve nıelküreaini taıımakta
clır. Onda, cünet yabud gölge, au, o

cak ve atet,hiç bir formül veya beaabla 
kendini ti.i.kendirmiyea, derin manalı bir 
rol oynamaktadır. 

Kuvvetli nk ve nesiller, pnl tml a• 
kan çetmeaiyle, alevi aleti aömniyen o

cağı ile, miaafir aofraaiyle, dıvarlan a
talannın menkıbeleriyle, muharebe, za
fer ve muvaffakiyet deatanlariyle aüa
lenmit olan aile evinde kendi tarzlarına 
uysun bir alem yaratmıtlarclır. 

Aile evi, mil bir millet için, ıçın

de .)'ClfGnan bir makine deiilı 1 kendini 
daima kuuoeıli .,. aailam tutan bir 
milletin dolduğu yrauulır. Eo, onun 
için mulıadde• bir yerdir. Bundan do-

- Arkası 7. inci say/ada -

Tabiat 
A.A ~ınur trarısı:z. hey.-leltra-
1 • ı ;ı Rodin bir münaıebet
le fuıuart ya:z.mıfCt: 

"Bugün artık anlıyorum ki, 
gü:z.ellığın yürekten hayranla
rına e•ki yapı e1te. !erimiz.in 
:ırz.ettiğı •aadet ha:z.inelerıni 
tüketmek içın birçok ömürler 
kafi gelmıyecektir. 

Fransız. katedrallerınin 
Fransız. tabiatinden meydana 
geldiğini iddia ""diyorum ... Ta
biat, gök ve yerdir; tabiat, bu 
gökle yer arasında düşünüp 
ıstırap çeken in•anlardır; in
sanların göklere doğru kurup l 

yükselltikleri yaptlar Ja ta-
biattir.,, 

hksiıtnıeter 

Hakkında 
uenç mimariarımız.c.1an bari diyor· 

ki: 
- .liugimku c::.uuıtıne kanununun 

resmL mana ve mathy.:tı, bir iş.n en ucuz 
teklifte bulunana ına1esm.ı emretmekte

dir. . 
.Hu suretıe, nc:c uangı bar yapı ışm· 

de ihaleyi yapanın devıet hazınesi za
rarına hareket edebuecegı 9uphesı, or
tadan kalkmaktadır, bunu te:uım etmek 
lazımdır. 

Fakat bu faydanın tatbikat sahasın
da ortaya çıkan bazı mahzurlar yüzün
den kayboıup oımadıı~ını, hatta tama. 

miyle aksi bır tesır yapıp yapmadıgını 

araştırmak iızerinde durmağa değer bir 

meselediı. 

B ugune kadar eıcıe euııen tecrulıe
lere uayaııarak diyebıliriz ki, bu kanu
nun hükumleri dolayısiyle, ımkan da
hilinde olan en iyi işi yapmak dı.işunce

siyle hareket ve yap.tarı bizzat idare, 
plcmlaıı tatbik ve ona göre de normal 
bir kazanç temin etmek istiyen mucs
seseler, gıt gide, piyasadan çekilmek
tedir. Ancak, bu hususta, biraz da, iş. 

terinin bolluğu dolayısiyle, tek tük 
yapılarda kazanıp ka an ıamaya fazlcı 

ehemiyet vermeyen büyük müessesele. 
rin, yapı sahibin.in yaptırmak istedığı 

şeyi değil de kanunun hükümlerinden 
istifade ederek kötü iş yapmayı, yahud 
keşiflere ilavelerde bulunmayı düşü. 

nen, avukat yapı müesseselerinin · ::ı· 

ri olmuştur. 
Son yıllardaki yapı inkişafı, ayrıca 

şunu da gösteriyor ki, yapı i•lerinde 
işçiye " verilirken gene en ucuza çalı· 
şanlar aranmakta ıe kontrolörlerin 
itimatsızlığı veya protestosu ile karşı
laşılmazsa en düşük kalitede iş çıkarıl· 
maktadır. 

Yapı müessesesi bu suretle yapılan 
suçu ikinci el olan müteahhide yükle· 
mesini iyi biliyor ve o müteahhid de, ta
biatiyle, hazan bu yüzden, varını yoğunu 
kaybediyor. 

Tatbik edilmekte olan bu sistem yü
zünden. son yıllardaki yapıların kali

tesi gittikçe düşmektedir, dersek bir ha 
kikati ifade etmiş oluruz. Halbuki, bu. 
na mukabil, bu yüzden ortaya çıkan ta· 
mir ve mahkeme masraflarına, mukave
le müddeti içinde yapının teslim edil. 
memesi dolayısiyle sermaye faiziyle 
kiranın zıyaına mani olacak bir kontrol 
mevcud değildir. Bunun neticesi, uzun 
uzadıya düşünmeğe hiç lüzum görme
den, ıuçu mimara, yahud, yapı kontro• 
luna yükletmek oluyor. 

Ancak, bugünkü hükümler meriyet• 
te bulundukça aağlam bir yapı müteah
hidliği yaratmak, maranıoaundaıı tu. 
tunlU da demirci, tenekeci, ilh, yamak. 
Jara varıncaya kadar bütün y&P,ıcı ve 

Akdeniz ev tipi 

Burada Akdeniz ev tipin
den mülhem avlulu bir ev 
göriiyorsunuz. Bu evin tek-
mil odaları avluya bakmak
tadır. Avlulu ev, eski türk e
vine modern bir şekil vere
hiliı·. 

Hatalı Romantik 
"Hal,, düşmanlarına birkaç söz 
H arabelerin etraf.na çöken hisler

de bir hususilik vardır. Ne de 
olsa, hayat, orrada ölü diye bir şey bu
lunduğundan memnundur; öleceğini 

bilen mahluk ise lıu tasa ile realiteden 

ayrılarak yüzünü santimantal romantike 
çevirmektedir. Maalesef, bu keyfiyet, 
yalnız, ilk olgunlaşmanın bir alameti 
değil, yorgun bir ihtiyarlığın sıkıcı şe· 

- Arkası 7. inci sayfada -

lladHinia sıklet merkezini drvar te~kil edea 
kurtulmuş ev fikri - Bu binalar, mevki ve malzeme 

kontrast bit ı~ 
sir yapmalı ü
zere terkib e • 

dilmiş ve oda. 

nıa kullanılıp 

dıvara iüzum 

~Jsterdiği yer· 

ue tatbik olun

muştur. 

I[ 

işçileri kalite terbiyesiyle yetiştirmek 

pek güç bir mesele halinde kalacaktır. 
Bundan dolayı, başka ihale usulleri a. 
rayıp etüd etmek, tecrübe ile sabit ve 
yukarıda sözü geçmiş olan mahzurları 
kaldıracak çareler aramak gerektir. 

" ,, ,, 
Gazete~e gelen bu mektubtan eon· 

ra bir muharririmiz en yeni tafmılmıt 
olan bir bina hakkında JU malW:natı al
Dllftır J 

Bubinanm asansoru işleme:ne· te ve 
çifte camlı pencereleri, çerçeveleri el• 
verişli yapılmadığı için kolayca açıla- • 
mamaktadır. Zeminine döşenmi' olan 
mufUDbalar şimdiden kabarmıştır. .. ,, " 

Gazetemiz. cerek yapı müesae 
aeleri cerekae kontrol mimarlan tar•· 
fınclan bu huauata ileri aürülece.k dü• 
tüncelere aütunlaruu açık bulund_. 
maktadır. 
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• • odern aı e evı 
keşfedildi mi?_. 

l Fransada tek/ 
kumandanlık 

ispanyada 
trol bu g ed n 

aren tatbi ediliyor 
o 

lıırliıı: - ilp9cimi ananevı Iİpllrİ • 

1 (Başı 6. ıncı sayfada) J .. • • ti le ve birçoklan da stil 

Parlamento ordu grupu 
B. Daiadiye''nin iti 

ayıdır iti, onwt t1·· "neni ..,J.- ,,_. ıJfliıı - _. Y • .. .. • fikrini kabul etmedi Lo d~, .s (A.A.) - Kar a 1 k ( as'' d ye va ıfland ma a . B ı. lor, teknilı .,. rah=ıA lı~,.. J .,.. f .., ~d~ ınsaa, pnef, ..-:sar,, 
kılıp llalOIJtfa • IHmı ,,.,_. ,..,. .,_. ~ taiiat, bag bahçe ..,..... b.r-

, 07 L_...ı:.1-- bet ve ralıltlrJI eı.laar 
fcJllcrdir. Çiinltü h · kim# ~ Jri, - ....- . . • . .. 
•u nin lı ıı lı, iÇie ~L 6wA •*'-' tamia ebllek maksadıyle aıle evımn o-

a Olllf 11 I• nuor .~LCk • 1 lar rn ntltun naert.H miilt•,,,,,,.., ~ zunde deırıt- _yapmaga ça ııyor • 
had ltabil olJa,a 1-tl• lıof.,. r• B "tün bunlanl ~agmen, ~vrupadalııi teli 
ha /ıLI ~- ~u u . ..::-. ..,... •lik •• n ,,_.d n dogmuf yahud --

~ 1 ıınr JeKUuC yapı-.... - ·· t 
rne• · .at -~'" olgunlafllll§ ve taammum e • .. ın. ,...... 

mu k olan bir feJ' ......_ o mit ohhajumı iddia edemeyiz. 
.-1-1. 1 M rn tdl ail Jek ev artm kefiedil-

.fana, 5 (Jt.A.) - Paı:lanıentonun 
ordu encümeni toplanarak Daladiyenin 
dü~ünceleri tersine milli müdafaa içiıı 

bir tek k man Iık kurulması ve bu· 
ra9a getıri ece;c za n da şimdiden ta 

yini hu u unda i kararmda srar etmiş· 
tir. Dal d"ye, k ra, deniz ve h va ordu
larının fleri ara mdan bir ba kuman

tali komıte11 bu tinkü t plantt ıle ler, general Fran onun n 
• komitenin g ne lı un yapa u- sa n ıa a yol Fas mda 
Dl r bir t 1 tnll, ya lapa y 1nın ç ve bu s etle f 
kontrolu P a m yürür k m vki ne maka a ın n bu mı takay 
konul al . 

ı o ra verme ıçın b r frrsa ç 
re de ı e i sumı kt~ o 
katı surette y an a ~kt d 

Bu mahfıller, Fr nsa'nm i yol 

ı- ev fıkrinin bu ka •·-- u:a F s'ı ha daki hareketim bir ç de. 
acaiı k J'• di mi? diye sormamalıyıx Çunkü, o~-

da be ıumu endin ğe değeri 

dan s 
beki ını tf'S• falar tarıf etm"ş old•ıgunu ı.: ve eyle

mek di. 
,.,ktur. lyi bir ıey meyda· 

.,, •• .; .... ,..ır İltiyc:n bır k · mse mimara 

ntı ı 

Fr nkonun pr to u, Par a .. 

n-

Avrutlad ki ev; bu avlu etrafında İ· 
çe dogru rupla tırırmıf o•an Akde~i~ 
evınden alınarak, nı ayet l>ir ev fikrını 
füze ve ce.) e k dar ş ki1d'en ıekle slr
dikten sonra, t k aılelık ev tipi biçimin
de ve i'Çi e oda ar yerleıtiriTerek pen_: 
cereleri d ıan.> a açılmıt ofan dort k6· 
teli bir blok halinde inkitaf e1Mlşt1r. 

rin ve • a ar ye er kı ıs , sıcak- sına da dev- derilmei 

b rl ri ıle malCıtn olmuştur. P 
mı h ç bir h r gelmem t r. 

vaı. p!k!I.: Mia ........ bw ev r.ipi 
iİıleırill4ile İııll'ar eflMW:, aifie e•i lert'İft et

mett i~iııı. dalMa ""~ ıRJkanla.• JMtdd 
eMQ,_- anulaycwuz 
Bu~ •İf!• pi ini /twadolucllıl la

ftııİnl. etıliğİMİ2 tafl•lle, dejftf hreket 
.. P ftmffiiİIRİlr düşiıltulmewi ieaf,. • 

dew- ı.iP 111HelffW. ŞillldifiW HtD -
Wtlift reddd11Nfe i111iill yeittur. Y•· 
-.. '"'"" tMnMlniw JiuwdW .W, Aft'll
pada da ,. ~rİ' teli ... :ı.: 

ev tipi karakterini e...r. &ir .... ~ cll
iiJtirmiştir. lhgiin ondtr d• hir buh
ran geçirmektedir 

Avrupa .-. evİJIİ, bu veya fUI dii
fincıe dıtllııyıayllt Jenİ: bir §eltle solanak 
lftı9Wllndil. ...,, ""9mi ofuz yıl içinde bil' 
çek tet:rü4klcr yr.pılmrştır. 

B"wi 6 r beton sutun ve levhalann 

teı kibiyle lfr d" ~eri drvar ve mobilya-

nı muhalaaa edecek odalar yapınız. 
So ak ı ın tozaaa karp mahfın, güru1'
tü Ye patırdıdan azade olmalr iatiyorum. 
Pencere ve kapıların ıııükemmel bir su
rette çh~ kapanmalarun temin edece
ğinizi, gaz, elektrik ve İcab eden büliila 
hususların me•cud olacağını aynca kay
da bile lüzum yoktur. 

Bu suretle; mimarlar lcot>Jalu üze
rinde cfurdurufmaz d·, yeni W çueleri 
aramağır se•ke .. U.#l• 'M milli miras a
raıtınilp lllCMiera fakir ve naha sön ıe
kı1 verilecek ..., ~ setirilirse, 
muvaffakiyet de o niıbette büyük olur. 

Türkün aile eviai t...- elmeje' de
j.er ku.vvedi Ye özl"- tiplu buluad•ktan 
soma, bwalu aıra.. biJtlelerinde .._ 
uniteler.i olarak teaFübe. edilmelidWler. 
11te bandaa aon:.dıııı ki,. tehir imu ... 
lizım olan hakiki esaslan memleket. i
çinde lcazanllUf olacağıa. Bu lunusta 
pcikm.İf olmadıjJnuaı ümid. edi,ıol'llm 
Aıulak, alı.nacak. oJaa netice )lalaı:ı nlİ· 
ıuardan beklenmemelidir. Bütün- bir 
millet çalışıp kendi e vi~i ~eydana ~ti
rir. Aksi takdirde. gayesine asla vara-
anaz. 

Londra 
• • 

seçımı 

belediye 
yapıldı 

İfçi partisi meclisin 
ç~unluğuna elde etti 

Londra, S: (A:.A.) - Jı.ondra kOnthı
ğu belediye seçiıniml\.i şimdiye kadM' a
lman neticeleri şunlar•: 

tfÇi partiai 54, 6elediye ıslüatfılıl'rı 
ad:& da- vtritcn tnuhafaııakttlar. 40 adbk 
kazanmışlardır. 30 ufilik. Jiakrkm& he
nü bir netice ahnamam~ 

Wa+ ttıaeaindc yapımı teçibldf itçi 
pa111isi~ muhafazakar.lu ıarafm'Cbm lca
Haılan 55 azalığa li:arJf 69 adlık dlde 
edeRk çoğuııfuğu temin etaıifler.di. 
Dünyanın en büyük belediyesinin ad· 
larıaı aeçmek iç.in 13 aıiiyon Loaôrah 
kadm ve erkek reylerin& Itullaıamlflar
dır .. 

Stt~iın l>iftf 

Kentrolu tatbik içi11 
Londra1 5 (,A.A.) - İspanyanın ka

radan ve denizden kontrolu planını tat
bik için enter ayonal bir komisyon teş· 
ki'i kararlaştırılmıştır. Hafta sonunda 
vazifeye ba~Iayacak olan bu komisyon 
karışmazlık komitesinin tayin edecegı 
bir reisin başkanhgı altında bulunacak 
ve İngiltere, Fransa, Almanya, f talya ve 
Sovyet :Rusya milmcasillerinden mü 
rekkeb olacaktır. Bu beş, devletin her 
ôiri umumi masrafların yiızde 16 larını 
deruhte edecek ve g,eri kalan yüzde 
yirmiyi de dığer 22 devlet aral.annda 
taksim edeceklerdir. Kontrolunu yapa
cali: devletler gemilerinin gidit eelis 
masraf'arnı kendileri ödeyeceklerdir. 
Umumi masraf ayda 70 bin sterlin& tah· 
min. ediliyor. CebelUttarık'taki İspanyol 
hududuna bet görme:t yerleşecektir. 

Ge.a .. Fmıalto,, E".,,,_,_ 
~t01dti 

Paris, 5 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 
gen~\ Pranko'nun Algezirat anlaşma
sını imza etmiş olan devletler nezdin

deki te'Jbbüsünu ''diplomasi manevra-

General F ranlto.tun prole.toıu 
Londuıya.. 11~meJi 

Lond a, 5 ~.A.) _ l:laıvaa a nsı 
muhabiri bildiriyor: 

Franko'nun ırotestosl.l henuz Lond• 
ra'ya gelmemiştir. S\yaaı. mafı(iller ne 
olursa olsun, Burgos hfiltümctfni tanı. 

nuyan dev etlerin bu teıebbusiı ıoz o. 
nüne almıyacaTclarmı bildırmektedir, 

Bundan sonra öııceki hükiımetler tara. 
fından imza edilen enternasyonal an. 
faımalan bahis mevzuu etmiye anca 
Valenaiya hiikümeti izinlidir. 

Paria, 5 (A.A.) - Matbuat, 1ıpan• 
ya meselnine uzun makaleler tahsis ede 
rek, bilhassa kontrol planının tatbik 
mevkilne konulma~ ispanyol Fas'ı 
hududunda yapıldığı rivayet edilen fıaıı. 
sıı: manevraları do1ayısyle Burıoı lail· 
kümetinin proteatolan ve lspanya'da 
çarpı~ ecnebi gönüllülerinin iadesini 
kabul eden Valt:nsiya hüıkümetinin ka· 
rarı hakkında tefsirlerde bulunmakta• 

dır. Fakat en çok bahaediien hadise, bu 

sabah yapun lsabiR4 toplasıtıaıdır. 

-~- ıı Romantik 
Londra, 5 (A.A.)' - I!.ondra beledi· 

1• meclisinin yeni 6 amltrğı i'çi• yaprl
_, .ıım. .çı.a......., IW~i
ıaııı.aan.-

..... ......, ı .. c1r ıfff paotiam
~ .. ~~ ifti: pnıılat belınlfyıc 
JDCIUıi fOpıdajumr ftllllig: eaait &u. 
Jwumlctadu. 

para 
rao•ada 

onırolu 

tedbirler 

SeıyetR_,..... 
cLt ticareti 

Jıloekova, S. (Aw\.)- Netcedilen iı• 
tıariıttlklar6 göre, Sovyetler birli&'~ dJf 
tiureti 1.9l.7 son kinuıı.unda 186.300 OOQ 
rubleye yukaelmiftir. 1936 ikinci kan&&• 
auna ııisbetle 46.211.000 ruble fazl:lhl 
vardır. lhı:ac:at 80.389.000 ithılat 105 
mil)'Oll 991.000 ı:•lıledir. 

( ~şı 6. mcı sayı ada) 

le.illeriyle beıiren bic tuahurüdm. 
Kendimi.al atd1tmıyal.un.: Öyle 2llr 

laş.Uıyor ki, di.myaıwı baı::abei~a ihG.
Yacı \lardu-; iht.iyaı:llk ise, faniiigw kay 

&Jsuu du..)ımak ~ haı:abeler.de. doJ~ 
IUaktan ve koltulc.. degne.lder.iııiA. ucu ile 
öteyi beciyi ••eliyuak kaybolmUfr çen

net masahuı tıckrac tıeyid. cdeı: ıibi. gjj
riiııCA ,eyler.i aıeydana! §Jkannaktan 
daha. elverişıli biı: vesile lıulamu · 

Yanlış anlaşılmamak ~ ~u ~
detmek lazımdır ki, gururlu bır mılle
tin mazisiyle meşgul olması, aıııtfarına 
iyi bakıp koruması,. insanlıi~~ hafıza
sından artık silinmiş olan mu~terek ra
bıta ve bagları ilmı bir surette .ara}tır
ınau g,bi şeyler milletlerin ve ınsanfr
i?n yiiitçe, sag ve saglaaı biı:ı hay~t 
ifadesi olduğundan bunların romantık 
ile hiç bir alakası yoktur. 

Fakat, imkanını bulup. her tarihi 
Şehirden bir Pompei meydana getirmek, 

tr bir ınuasırlarına saglam ve kuvve 1 

hayat sahnesi gosterecek yerde, şairle
ri, gezip dolaflDBP çıkard&t-ı cezbed~~ 
ceıt bir tiyatro Jraline girmiş bir tıehir 
Yaratmai istiyen manr.ıliteye karşı 
loymak" m-ecburiyetiadeyl'Z'. 

Biz, bu romantiğin yabancısı deği
liz. Nitekim, fstanbufda da dar ve hara
be- halmt afhrıl olan ıokaklarctarr. yaıırı
ru yumru evlerd~. yerdeı:r fırlamış i.~ 
rrft dökük" sütunlardan mürekke1> bır 
ron önünde aJ~caJ'ı bula~lr grupları da • 
'6tüyonız, r.ımyoruz. . 

Biz, can ~kişen ınahalle kahvelerı· 
ilin,_ foJwrdatUn narajlenin, esrarb :So· 
~ ~·-- • "'lüın 
laz. iti.Un, si.yahı kapıcının \IC 

0 

lclıukcsif le dolu aJic maceralarının ro
lıaantiğini bilmi}'.or değiliz. Hele o,. 
'-ldcııbed gatyolup kendilerinden. 

C~ÇJnif ve hatlarını bugi.in9en ba~a 
~ır tllrafa Ç.e\lirecek kaybolmuş gü.zelhli 
Otıiinde inadI.. bira:ı daha göz Ya§.1 dök-
lllelc: istiyenleri pek iyi tanırız. . 

Bu. dıuımadan, göz yaşı döken dık 
~~ ve romantikçiler 3ümusi, her 

yerde ve daima lr.inüııuai. ıöetıcn'melr i
çjn v~sileler acamış.lar ve aankiı kendi
lerinin romantilc sahnelerini yabancı

lar çirkinleştiriyormuş gibi, bu türlü 
fikirler ilen sürmekfen geri durmamış· 
la\'cfu". Bu itib81"1a, lstUnbu1un bazr mu
lii.dtrincte hiiküıl'J. stken bu mantıati~
ye, bu gibi yanleııları hattrlıy.uak: liay
ı;et etmemek Jiaımdır. 

Ancak, asd bayret edilecek ,ey, bu 
gibi kimselerin her gUıı ve her adım ba
şında karşrlattıg,.mr:ı çirkinliklere hiç 

ses çrli:armayıflarıdır. 
Yılfard nberi -gıcırd.yarak sallanıp 

duran saçaklar, artık sıva tutmıyan du
varlar, teselli bilmez oyui gözler ~i?i 
bizi müteessir eden camsız ~erçcwesur 
pencereler, avl'u ve merdivenler, y~
gın yerle'ri, çöplukler, yıkık dokük 
sokakr.ır, başlan p yarıda bırakılın1ş 
bin bir ç şid şeyler, hasılı, cumhurl-

tten önceki devirlerin yure1der acr-
ye h" ·.s.. i sr bir mirası olarak şe ır Jui:ll'es ne 

• ·..K. ı"n bugün kahra--
kalmış ve öu ıucar n , .. . . 

b. u·· cadele ile ya busbutün ar-
manca ır m . . 

kaldmnağıt v~ bi~ o1maz• ıs· 
tadan .. ~ı • .-.Jı daha nice ~rk~ 
lalı etmeııe Y-..,.-.. . 

d ...:. bunlacr hakkında bu gı· 
Ulrlet 981' :r a;w • 

~er, tıelo bir .öz bile ıtôJlememek~ 
' 

ıeı:. Bu .uiye1S lwıflSI~ •ııf ~ 
cahillikten ve canlıyı güzel gtinndc 
. . omantikten akseden seslere 
ıstemıyen r . millc!!lln 
kulak vermemek ve yenı a.y.c:a,. 
. rikbalUıe: hi111111•tı edaaJe~ yarciııaı .. 
:ek hdr fudiA \l&aiieaİ olduiJJo k..-. 

tiJrde.yi.%~ • • 
cumhuriJet 'Jiürldyai z~ 

· • ~ .... .....ı.a.i: reali• Ye B ·· iU&ı öoderiA• ..,...r._ .. _._. 
uy realitel•ıı \illerin.. kanmkaııılılı 

,~.-. uk c1ejılejjni bilı ciamla- iula 
k~ ~ JeoU ·ıı . 

.. ıala~~ di,e. 1111 etın, 
goz ~ ı hayatını orga-
• A kültıiııel ve sos)'.& . 
ılm•r daima muvaffakıyet .. 

· etmekten ve. · 
nıze . l necek realiteler tte yens ya .. 
le oetıce e ktan ged' cf urmıya· 
pılar ortaya atına 

_fttrtır. ·· ad 
~ . k bir .,artla, muc e• 

Romantik. anca 

• • 
ıçın 

'lartrlnrflr tayyarecileri 
terefiae uyaet 

Parla, 5' (Ak.) - Naırla me.:li•i
ıaia bu llabahkiı toplantıeuun 1011unda 
ll8fl"~ed.iieıı bir ttbl~ g.eçen eylul a
yının 25 inde imzalanmış olan iagiha 
fraasız • amerikan paA> ıala,.....ının 
.Fransanrn mali politikasın111 ea.ı11m 

tOfıkil etmek.ee de'f-.ıda oldı&ju bal :li
rilmcıktedir. Buı HbelMiaı dalay1< lcambi
JJOlaııın laeıı ne awıetllrolullA oı.u.ı ~
trolu CK ..... Jcaldı~ıJmuf'N'. Hil.tim'1, 
~ dö .11'1'lnlltan .. mı.Jret alt4nıom 
aerbestçe girmesin.,- .. aerbatp al1Atp 

aatılmaaııt., Min venneaini. istemoktt-· 
dir. Bu- ay-111 8 indea. itibm:en Bank ,fö 

J'ıaana ~ &Unun fiatı \Ucı;iıaden. sa
ca al4lcaktıır. 

ıııaw kurut1lu. TilDWnıııu tayyar.eci
liıtri fıl'ııeline düm a-.,...ı ICültü~rlr p
ainoeuıada. bir ,c;Ien Yenaİ\I ,,e şölen •· 
mimi pü,melerle IOÇ Mitte lradlw d~ 
1*11 O}'Jemi,eıiıı. 

B. Saran fıava kurumu· 
na bin lira verdi 

lstanbulda kuyumcu Saran 29 biıın 
et teyrinttt Antcımrda attlarr dişle · ft'lr
giwin~ ka:r:anmtJ oldugu muka.aı n 
bin lirasını .Pfa'tl kurumuna vertD·f ft' 

b~ kuwJDl tarafırrdan bir al r 
madla.,,.. ftllf Jmi,tiıt. 
Y akalaaaA kaçakcılar 

Geçan bir hatta iç.inde guııu:ük- mu
hafaza örgıitü, ikisı blü, ikiai yaralı: lO!'ı 
kaçakçı, 2691 Wlb &ilmrülr kaçağ.r, ?3 
.kilo illhııM' ~ l~Oa defte~ sig.ıra 
~ ıo siıaht 62 mermi, 427.türls liııao. 
ıı, 114 kesim hayvanı ile 53 k3çak~t hay 
vanı ele g~rmiştir. 

Jiımin+mu..-.O-ollııbiliir: D8ittiia-. 
,..._. Wr, &ilıllll ~ er. 
•M' B giııllıinfiWeN -.. yulllCltaQ... 
1iift1r .,. .. ..., i clldiS dldUi ediliaüJ bir 

..-ı lialiae ..-ı. beJıecan ft libd· 
q;ı _. ,..._ .-ide bulunan ~ 
..__. bült ..,arabilirw . 

....,.r,.. nnırederin. lmonel'i 
., t • 8 .... .,. gtı.allijjain; 
...-.ı or.$* biılim- idm*'mmr ._...... 
ek 

• dlı ...,-~bir paıpa~ 
cis;-~ ~ lmadilainden 
-lü'Jmllliıs dlslll. ............. 
~bil! ~ &ıaılirnk ipi+ inwa181rıa 

'> ,_ lj~ p,....ır .,. ai...,., 
~Ucadele etmek mecburiyetleri kar,ı
sında bu romantiğin Jeri y.oktur. 

». Labyri,. B. Rir.at; B.. Bodoiıı ve 
&. Ruef'ten miır~ biz koaıia.you, 

f.rangm müdafauını temin etmek ve.. c:üw
Iet eshanu piyaaaauu koot~ol aJt.ııda 

bulundunnak mak:aadiyle kambi:>ru!aıuo 
mi.i6avilqticilmesl aenaay.eelni idueye 
memuıı. edilecektiı: llüdceye mu112am 
hiçbir kredi konulmıyaçaktır Yalnıa: 

milli müdafaay.a lazım. olan para temin 
edılmek üzere ödünç para alınacaktır. 

Blum, yarın akf81D saat 19.30 b, 
~ -ı. ıwclili tanılıacflm ve· 
ldJmi\t on. Jiıınıul9 t' v ma ım -. 
m11~ ..... ...,. ...,.,,. 

~ 
llitD mld.... i 111 ••• .. illarii,. pi 

,..,. ,..... .... g,t~ 

8U ~ yapdmatfan ~ ,- ,eaö. 9'9t 
l'g dil Cumltur'Nıildı S. .... ....,.. .., 
ı. bılidla: :ırraa.,. &Qr matlllr .,lii 
cddr. 

fir--s ..,,.._w ....,mm 
-· ili fi ; 

P.ııria, S f~A.'J- 'l'ayyareci. y\1aba. 

" ..._ taq. buçıık ~ide bir' plı,ma· 
~ - .. Zodroa. tipon,, ~ sinin 
li8tlaı llun1ıilar.mı bh:ırer.elı bw:ı D.1· 

zmmır emrine>- ftnniyt'ir. '9"~ Rr.ııı.. 
si,. ilk önc:e tccrijbe uçuşu yaparak 

EııdU.triı manu.lleri bütün ihraca. 
ımı yil%de 73.9 unu ve tarım mahsulleri 
do yüzde 26.1 ini tepil etmektedır~ 

Çek-Lelı miinuebetlerl 
Varşova, S (A.A.) - Mebus Vaıcs• 

kinın, Btikretteki Çekoslovak el~ist• 
nin ldtabmdaki I.eMıtan ~ poli• 

tıka hakkında yaptrğı bir iatinha a • 
vab ~ren dış bakanr B. Bek, pat1'atfttnııı 

to reisine ganderdıgf bir mektubda me .. 

busuo. itirazlarını tamamiyle ye tnd"t 

bwdujunu ve. Çe&oaleıvak bükllnıet"niQ 

Lehidlna ı.ar,ı. olasa. au«ır.t&rai. wsb'

hu&ueunda ba llttabdaı yazalı cfOtii'lu• 
lft'i giz ina.rılr bulmduacaj;m bU· 
dmldfth. 

Amerila Haffti.iaa 
konaololmıu ladckrch 

Vqiııgton. S (A.A.) - Hariciye ne. 
zareti habefiatand'aJd ıiyasf ve konıo. 
losluk.miiıdt..µlerini geri çebnege ta
rar vemıiıtiı'. ltabq.lfstanrn itafyaya 
Ulaüını ... tanı~ mcseleliyfe bunun 
hiçbir afikası yQktur. Harfclye nezard• 
tinde denali:}'or ld : Adiaa&abada.JCi ame• 
rikaA konsololluiu bu ay iç.fntfe kapana 
caktu.. ve bu da amerikan meııa!iı ica&
ettirmedi&J zaman her nerde olursa ol· 
8Ul1 konaololkıll faali1etleııi'ne niliay~ 
verilmek taamülünı uygun olarak yL 
pılmaktadır.. 

beş bin kilometre dunya rekorunu kw:· 

maye tmf&'bb&.i edcelmı. il~ so:ıra 

merl1'11e.rz .. tuw - Ka,. 'llÇOfUU ... 

şebbüs e~ek vtr müfeakı~n eh ~-. 
Nevyork gidip ~lme ve P.wS. • ~ 
gon UÇUflarııtr tapacallt'rr'. 
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1937 Paris sergisin İn bir maketi 

1937 P_a_ri_s_sergisi 
Bu büyük eser bir milyon 

franga mal olmakf adır 
Fl'aıısa sergiye fazla mik<la rda seyyah getirtebilmek için bir 
çok kolaylıklar yapmaktadır. Sergiye geleceklere 20 frank 
ıunkahiliıulc bir hüviyet varakası verilecek ve bunlara o
tdlerde, trenlerde, tiyatrolarda, ve hatta otomobillerde bile 
tenzilat yapılacaktır. 

1937 de Pariste açılacak o'.an enter
nasyonal serginin dünya ölçüsünde u
yandırmış olduğu alaka ve neşriyat, di
yebiliriz ki şimdiye kadar hiç bir sergi· 
ye nasib olmamıştır. Gerçi unutmamak 
lazımdır ki, bu sergiye daha 1934 yı

lında karar verilmiş ve 1935 den itiba
ren filen hazırlıklara başlanmıştır. 

Fransada, sinema, radyo, gazeteler, 
mecmualar, afişler, uzun müddetten be· 
ri bu sergiye karşı alakayı son haddine 
çıkarmak için seferber edilmiştir. Bu 
hususta propagandanın çok mahirane 
idare edilmiş olduğunu ve serginin ka
zanacağı muvaffakiyettc bu propagan
danın çok mühim rolü olacağını kabul 

etmek lazımdır. 
Serginin mevzuu: "Modern hayat

ta sanat ve teknik'' dir. Bu sergi için, 
meşhur Eyfel kulesinı ortasına alacak o
lhn 100 hektarlık arazi tahsis edilmiş 
ve burada mevcud bir çok binalar y.kıl

mış ve yeni icablara göre tadil edilmi~

tir. 
Serginin büyüklük ve ehemiyeti hak· 

kında bir fikir veımel• için bir milyar 
franga mal olacağını söylemek kafidir. 
Sergide 2'\0 muhtelif pavyon inşa edil
m ektedir ve bu inşaatta geceli. gündüz
lü on bin işçi çalışmaktadır. Dünyanın 

en meşhurları arasında sayılan bir çok 
mimarlar, dekoratörler heykeltraş ve 
ressamlar bu inşaati kontrol etmekte
dirler. Her millet, diğerlerinden geri 
kalmamak için, en iyi artistlerini kendi 
pevyonunun tanzimine memur etmiştir. 

Sergiye i§tirôk edenler 
Birer pavyon vücude getirmek sure

tiyle sergiye iştirak eden milletlerin sa
yısı 42 dir ve şunlardır: Almanya, A
vusturya, Belçika, Berezilya, Bulgaris
tan, Kanada, Danimarka, Mısır, İspan
ya, Estonya, Birleşik devletler, Finlan
:diya, İngiltere, Yunanistan, Haiti, Ma
caristan, Felemenk Hindistanı, Irak, İ
talya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lük-
6enburg, Meksika, Monako, Norveç, 
Hollanda, Peru, Polonya, Portekiz, Ar
jantin, Romanya, Pavalık, Siyam, İs
veç, İsviçre, Çekoslovakya, Sovyetler 
birliği, Uruguay, V cnezüella, Yugos
lavya. 

Bunlardan başka bizzat Fransanın 
sergide hazırlamakta olduğu eserler a-
1asında şunları saymalıyız : Mükemmel 
saraylar, gazinolar, müzeler. Avrupa· 
nm en büyük tiyatro salonu (yeni Tro
kadero) ışıklı havuzlaı·, modern sanat 
müzesi, keşifler sarayı, soğuk sarayı, ı
şık sarayı, deniz aşırı Fransası, fransız 
vilayetleri, zanaat hayatı, planetaryom 
pavyonları. 160 tane endüstri pavyonu 
yapılmaktadır. Sen nehri üzerinde vil· 
de getirilecek tertibatla sular ışıklana
caktır. Eyfel kulesinin elektrik tesisatı 
bu münasebetle tamamıyle yenilenmiş

tir. 
Serginin devamı müddetince festi

valler ve şenlikler birıbirini takib ede
cektir. Bunlar arasında şu tarihleri tes
bit edebiliriz: 

12 mayısta enternasyonal at müsa
baka!an. 

23 mayısta takızaferin yüzüncü 
yıldönümü ~enliği. 

5 ila 13 haziranda, enternasyonal çi
çek bayramı. 

18 haziranda direktuvar devrinde 
bir gece. 

26 haziranda Sen nehrinde su spor-
lan. 

şu. 

29 haziranda dans bayramı. 
3 temmuzda büyük Longşan gecesi. 
4 ila 11 temmuzda "Cite" nin doğu-

8 temmuzda "bir yaz gecesi rüyası" 
21 temmuzda müstemlekeler bay

ramı. 

27 temmuzda dünya boks şampiyo

nası. 

30 temmuzda ve 10 ağustosta orta 
çağ tarzında fransız temsili. 

12 eylülde bağ bozumu bayramı. 
Bütün memleketlerin en meşhur ti

yatro troplarının iştirakiyle büyük ti
yatro mevsimi. 

Bundan başka serginin devamı müd
detince büyük sinema temsilleri, 42 en
ternasyonal spor müsabakası. En büyük 
artist1erinin yeni komr.-oze ettikleri e
serlerin çalınmasiyle 18 gala müsame
reı;;i vardır. 

Her türlü eğlencelerle dolu zengin 

loneparklar. 
iştirak edeceklere kolaylıklar 

Sergiye diğer memleketlerden işti

rak edeceklere 20 frank mukabilinde 
• birer hüviyet verakası verilecek ve bu 

verakayı taşıyanlar şu imtiyazlardan 
.istifade edeceklerdir : 

Sergide dühuliye ücretinden 20 de
fa yüzde elli tenzilat. Lokantalarda 
yüzde on tenzilat. Müzelerde yüzde 
25 - 30 tenzilat. Başlıca tiyatrolarda 
yüzde on tenzilat. Pariste .asgari 5 gün 
kalmak şartiyle, yold:ı istenilen istas
yonlarda inmek hakkiyle, bütün tren
lerde yüzde elli tenzilat. Otomobillerde 
ve otellerde ucz tarifeler. Türkiyedeki 
sergiye gideceklere şark dmiryollannda 
yüzde 25 tenzilat yapmaktadır. 8, 50 ve 
100 kişilik gruplarda tenzilat mikdarı 
sırasiyle yüzde 30, 35 ve 40 a çıkmak
tadır. 

ULUS================================= 

Atış poligonund 
14 Ayda 
29.000 kişi 

500.000 
kursun ... attı 
Eger ista!;yona ı; .ueı ken gazeteniz- .---------

Atı~ poiigo -
nunda bir Ba
yan tabanca i
lle hedefe ni-

de İspanya ihtilalini okuyorsanız ve 
yolunuz stadyomun büyük kapısını ge
ride bırakan köşeye rastlamışsa bizim 
gazetelerin hadiseleri ses endirdiğine 
hükmedersiniz: çünkü kulağınıza dur

madan ve muhtelif tonlarda si!ah ses
leri ve bağrışmalar gelecektir. 

. Ankaraya ilk gelenler şüphesiz ki 
bı~ço~ yeniliklerle karşılaşırlar: değil 
Turkıyede, Balkanlarda bile bizimki 
kadar modern bir hipodrom var mıdır? 
Böyle bir stadyomu nerede bulabilirsi
niz? Gözünüzü çeken Ankara kalesi ilh .. 

Fakat istasyonla stadyom arasına 
sıkışmış ve sokak seviyesinden aşağıda 
olduğu için güzel ve geniş bahçesinin 
aras~na gizlenmiş gibi duran şirin yapı 
belkı o kadar dikkatinize çarpmıyacak
tır. Fakat o; büyük gar ile stadyom 
arasında kalmış olmanın talisizliğini 

unutturmak ve herkesi kendine çekmek 
ister gibi, durmadan silah sesleri çıkar
maktadır. Bu imtiyazi ile de istediğini 
yapıyor: maç veya at koşusu olmadığı 
zaman hipodromla stadyom boştur. Tren 
saatlerinin dı~nda gar tenh::dır. Fakat 
bu küçük bina, sabah açılış saati olan 
sekizden, kapanış saati olan 18,5 ğa ka
dar dolup boşalryor. 

Bundan on dört ay evvel, atış poli • 
gonunun ilk açıldığı gün, tanınmış av· 
cılarımızadan eski h.ariciye nazırı mer. 
hum Bay Asım şu hatırasını anlatmı<;tı: 
''Burası, benim rüyamı gerçekleştirdi. 
Bundıı.n otuz sekiz sene evvel, Avrupa
da bir atış müsabakasını seyrediyor • 

dum. Yanımızda olan devrin tanınmı .. 
bir askeri "- Memleketimizde kimbil[r 
belki her köyde atış poligonları vardır.' 
Siz türkler, dünyanın en iyi silah kul
lanan insanlarısınız,, demişti. Evet; biz 
türkler, dünyanın, en iyi silah kultatıan 
insanları idik. Fakat ben o zaman dos
tuma, koca imparatorluk içinde bir tek 
atış poligonu olmadığını, çünkü bizde 
otuz küsur sene süren Abdülhamid dev
rinin en büyük gayelerinden birinin de 
türke silah kultanmasmı unutturmak 
olduğunu söyliyemedim. Bizim milli 
Sp"-1arımız olan atıcılık ve atıcılığı ihya 

etmek ve yaymak şerefi cumhuriyetin· 

dir.,, 

Mavzer kullanan bayan: 
B iz içeri girerken dış kapıd& bir 

genç bayan yanındaki erkek ar. 
kadaşına şunları söylüyordu : 

" - Geçen defa tabanca ile onda al· 
tı isabet ettirdim. Bugün mavzer kul • 
lanacağım .... 

Arkadaşı kayıdsız cevab veriyor: 
" - Mavzerle isabet güçtür. Gene 

tabanca at ... 
'Genç Bayan aksi fikirde: 
" - Mavzerle omuzda daha iyi ni • 

şan alınabilir. Ba.k göreceksin, bu sefer 

şan alırken 

,....,. .. ._ .... 
Genç Bayan elindeki mavzeri yere 

bıraktıktan •onra ni§an tablosu
na baktı ve haklı bir gururla: 
''Dörtte üç isabet var.,, dedi. • Bir avcı, gene avcı olan arkadCJ§t· 
n~n ?ttığı kurşunlardan hiçbiri
nın ısabet etmediğini görünce 
takıldı: 

"-Tevekkeli değil, yanın
dan geçen tav§anı kaçırdın .. ,, ......._..__., 

daha iyi vuraca~ım ... ,, 
İçeri giriyoruz: güzel döşenmiş bir 

salon, dıvarlarda silahlar asılı.. :ıdeta 

askeri müzenin teşhir salonu gibi bir 
şey .. Karşı taraftan durmadan silah ses
leri geliyor. 

Genç bayanla arkadaşı bizden ev· 
vel ve alışmış tavırlarla içeri giriyorl:ır. 
Asıl ateş yeri burasıdır. Teker teker 
veya çift çHt atış yapılabilecek geniş • 
likte sekiz bölme var. Nişan levhaları, 
müteharrik teller üzerinde gelip gidıyor 
ve atıcının istediği mesafeye gelince 
duruyor. 

İlk bölmede iki subay var ki mav • 

zer kullanıyorlar. Genç Bayan ve ar • 

kadaşı, bunların yanındaki bölmeye geç· 

tiler. Bayan yan gözle subayların sila

hı kullanışına bakıyor. O da bu ağır si

lahın pek kolay kullanılamıyacağını 

anlamış gibi.. Mavzeri aldı. Kurşunu 

sürdü ve üzerinde birden ona kadar nu

mara olan nişan levhasını şöyle 'lşağı 

yukarı bir 30 metreye kadra geriletti: 

bir dakika suren dikkatli bir nişan va

ziyeti ve sonra ateş .•. Bu atış dört defa 

tekrarlanıyor. Nişangah üzerine biz de 
genç Bayan kadar dikkatle bakıyoruz: 
dört atıştan üçünde isabet var ... 

Küçük atıcılar. a çün:ü bölmede iki küçük mek -
teblı var. Anlaşılan iddialı atış 

yapıyorlar. Her atıştan sonra, heyecan
la atış tablasına bakıyorlar ve ellerin
d~ki kağıda hangisi isabet ettirmişse 

hır şeyler yazıyorlar. Biz iddialı atısın 
sonuna yetişebilmişiz. Daha küçü.ğU 
hem bol bol gülüyor, hem de arkadşiy. 
le eğleniyor: 

'' - Benim on dört puvanım var. 
Senin dokuz ... Ver paraları bakalım.,, 

Diğeri de gülmek istiyor ama, şöyle 
a~ı acı gülümsüyor ve cebinden· yeni 
bır 25 kuruşluk çıkararak fişek satan 
memura veriyor. Sonra kol kola gidi • 
yorlar. 

Baba - oğul. E n güzel atıcılara dördüncü böl .. 
~ mede rastlıyoruz: burada kır saç
lı bir zatla, bir harbi ye talebesi var: öğ
reniyoruz ki bu zat emekli bir general
dir ve yanındaki de oğludur. Memur 
diyor ki: ''Baba oğul her pazar gelirler 
ve her cins siHihı kullanarak giderler. 

- Hangisi daha iyi nişan alıyor. 

- Tabii babası .. Geçen hafta iddia-

lı bir atış yaptılar. General kazandı. 

Tecrübe başka şey... Bu zat Balkan 
harbmda, cihan harbında İstiklal har· , 

tayı bile vuruyor ... ,, 1 
'Generalin nişan kağıdının Uzerine 

bakıyorum: hakikaten kurşun yerleri 
siyah noktacıkların tam ortasından 

geçerek onları masa üzerinde yapılıruf 
gibi delmiş ... 

iki avcı: s on bölmede iki avcı var: ikisi de 
orta yaşlı. Sağdaki her atışında 

isabet ettiremeyince arkadaşı takılıyor ı 
- Tevekkeli değil, Dikmendeki 

tavşanı yanı ba!iından kaçırdın ... 
Sonra sillihı kendi alıyor: belki beş 

dakika nişan alıyor, elini ileri geri oy• 
natıyor. Fakat anlaşılan, o da arkada • 

. şından pek daha nişancı değil ki bu se
fer dostu; koca nişan levhasının sağ 

köşesini sıyırarak geçen kurşun yerini 
göstererek gülüyor: 

- At martini debreli Hasan dağlar 
inlesin ... 

Herkesi gorebıleceğimiz yer: 

A tış poligonu, yaş ve sınıf farkı 

olmaksızın, bütün aradıklarımızı 
bulabileceğimiz bir yer ... Eski atıcılılC 
günlerini hatırlıyan bir emekli subay, 
atıcılığa hazırlanan bir harbiye talebe
si, askeri ders gören bir liseli, kadınla· 
rımızın askerlik hizmetleri görecekleri 
hakkmdai sabırları büyük bir dikkat 
ve sevinçle takib eden gene; kızlarımız. 
silah atmış olmak zevkini tatmalc iste
yen on iki yaşında bir küçük ve daha 
hatırınıza kim gelebilirse herkes ... Ye· 
disinden yetmişine kadar herkes bura • 
da aynı heyecan ve zevkle silah atmali• 
tadır. Mekteblilerimiz, sınıf halinde ve 
öğretmenleriyle beraber buraya gel• 
mekte ve atış talimleri yapmaktadırlar, 
Bu arada, en çok Gazi Terbiye Enstitü
sü ve Sanatlar mekebi talebesi geliyor
lar. Yüksek Ziraat Enstitüleri spor te
şekkülünün atıcılık kolu, poligonun de
vamlr ziyaretcisidir. 

Bir kaç rakam: p oligon açılalı 14 ay olduğu hal• 
de 20 bin kişi ziyaret etmiştir. Ya 

ni ayda 2000 kişiden fazla ... Atılan kur• 
şunun sayısı yarım milyonu geçmiştir. 
Gelenlerin yüzde beşi yabancıdır. Bil • 
hassa bir büyük elçi, buranın devamlı 

mü~terileri arasındadır. Geri kalan mik· 
darların yüzde yirmisi kadın ve yüzde 
otuzu da talebedir. 

Bilhassa kadınlar arasında 
gün geçtikçe fazlalaşmaktadır. 

Avcılarımız ve poligon. 

rağbet 

p oligon, her hafta cuma günü av .. 
cılarımızın toplantı yeri olmak· 

tadır: Poligonun güzel bir kütüphane• 
si, bir okuma salonu, büfesi var. Anka• 
ra avcıları. haftanın cuma günleri ge • 

cesi burada toplanmakta ve avcılığa aid 
getirtilen yabancı dildeki mecmualarla 
kitablardan faydalanmaktadırlar. Po
ligon idaresi ayrıca avcıların her iste• 
diği malzemeyi de bulundurmakta ve 
satmaktadır. Atıcılığın memlekette 
gördüğü alaka, milli teşekküllerimizin 
ve bilhassa halkevinin dikkatinden kaç• 
mamış; İstanbul, EJaziz, Kayseri beledi
yeleri İnhisarlar İdaresine müracaatla 
poligonun planını istemişler ve çalışına 
tarzı liakkında malCımat almışlardır. Bit 
çok halkevleri de, mahalli askeri m.a • 
kamlarla temasa geçerek alay ve tabur• 
ların silahlarından faydalanmaktadır • 

lar. 
1 mayısta iş bayramı: sembolik ge

ç. r smi. Paris sergisi maketı'nin bir başka görünüşü 
bında durmadan kurşun harcamış. Elli 
metreden fındık büyüklüğündeki nok-

Atış poligonumuz: böylelikle de gii• 
zel bir örnek olmak hususiyeti taşıyor• 
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ÇOk P~~~!~upa-nı'dan 
- Tolstoy un Y .w. bir bikiye -

adapte etügı 

A kdeniz kıyılarında Fransa ile 
İtalya sınırlarına yakın ufacık 

bir kıratlık vardır ki adına Monakc> de 
nilir. Herhangi küçük bir ~bir, bu-~
raUıkla nüfus yarışına çıkabilir. SöY· 
l~ndiğine göre burada, topu topu, !e~i 
hın nüfus vardır. Ve kırallığın bütün 
topraklan dağıtılsa, ancak. nüfus baf1• 

na birer dönüm düşer. Fakat bu oyun· 
cak kırallıkta gerçekten bir kıralcık 

· "le 
bulunur ki bunun 91rayı, ına1>eyıncı : 
r . . generallen 
ı, nazırları, bır peakoposu, 

ve bir ordusu da vardır. 
Ordu deyince büyük bir şey sanına· 

. iri i • fakat Yınız: hepsi hepsı altını' ' • 
ne de olsa adı ordu. Bu kırallıkta .

1
da 

"b" vergı er 
başka yerlerde olduğu gı ı, ka 
vardır. Tiltüncuden, içkiden ve ba• 
feylerden vergi alınır. Her ne. .kadar, 
.. k' 1 d Jduıh-. gıbı bura• ote ı memleket er e o •-
d . k' . ter bulunur; fakat a sıgara ve ıç ı ıçen 

· kralı aa-bunlardan alınacak vergı ne 
Jariyle ma-

rayda yaşatacağı, ne de nazır ~. . . 
b . ·ı . maa• verdirebilecegı ıçın 
cyıncı erıne r tur 

başka bir gelir kaynağı bulunmuş • 
. k ·n rulet oy.ıadı

Bu hususi gehr, her eBl 
ğı kumarhaneden gelir. Oyun oy~ayan

. t kaybetsın, ku· tar ister kazansın, ıs er 

h hl.bı" burada bir yüzde alır mar ane sa , 
ve bundan ayırdığı bir kısım p~ayı, 
iyice tutar, kırata verir. Dehşetlı para 
vermesi sayesindedir ki Avrupada bu 

e id müesseselerden yalnız burası 
~ı!kılmıştır. Ufak alman hükümdarla· 
rı da bu türlü kumarhaneleri açık bu • 
Jı.nduruyorlardı; fakat son senelerde 
bunlar tamamiyle kapatd.mıftır. 

Kapatılmalarının sebebi de bu ku • 
marhanelerin çok zararı dokunmasıdır. 

Bir adam, bur.Ara gelir, etinde, avu. 
cunda ne varsa burada tüketir, ondan 
aonra kendine aid ol.mıyan paraları da 
eritir nihayet hiç bir teY kalmayınca· 
ümid;izlik içinde kendi canına kıyardı, 
Bundan dolayı alınanlar kendi hüküm
darlarını bu yolda para kazanmaktan 
menetmiflerdi. Fakat Monako kıralını 
alıkoyacak hiç kimse çıkmadığı için bu 

işin monopolü onun elinde kalmıştır. 

Şimdi, kimlerin canı kumar oynamak 
late~ae kalkar Monakoya giderler. Bun
lar ıster kazansınlar ister kaybetsinler, 
kıra!, muhakkak, kazanır. Hani bir ata
lar sözü vardır: ''siz mermer sarayları, 
pek de alnınızın teriyle kazanamanı • 
nız.,, der; Monako kıralcılığı da yaptı
ğı işin kirli iş oduğunu bilmez değil 
ama, ne yapsın ı yaşamak mecburiye • 
tindedir. Kaldı ki tütünden, içkiden 
vergi almak da o kadar doğru bir şey 
değildir. Sözün kısası, böylece para 
çekerek, k ral, bütün aeremonileriyle, 
bütün debdebesiyle aarayda yqar ve 
hükümdarlık eder: 

Tac giyer, irade eder; hükümler ve-

rir; suçları affeder; ıbsanlar dağıt~r. 
Bundan başka geçid resimleri, meclı .. 
len mahkemeleri ve kanunları da var· 

d 
'a 11:. ba.,,,,. kıralların neleri var• 

ır. u .. sa, ~ 
k mikyasta ııa, bunların hepsine, ufa 

olmak üzere, burada da rastlanır. 
Bundan bir kaç sene önce bu oyun-

. · et oldu Kı· 
cak kıratlık içinde bır cınay · . 

k" uysalın· rallıgın tebaası gayet sa ın ve b .. 
sanlar olduklarından, bundan önce o~
le bir hadise olmamıştı. Bu ci~yet • 

b.. .. k bır sere
zerine mahkeme azaları uyu . den 
moni ile toplandılar ve kanunu ın~ ... 

. d'l r Mahkeme, Jurı, 
inceye elden geçır 1 e · . _uı 

. rları bu ışle &ıA• 
baro azası ve ıcra memu 

'ha t kanunun em • 
kadar oldular ve nı ye ' k ·1 
rettiği fekilde, katilin kafasının e~ 
mesine karar verdile-r. İtler bura~a .. 

· · Kırat da buküm. 
dar yolunda gıttı. } zaman 
kendi tasdikine auolundugu . 
" 'd ıuım gelıyoraa 
eğer suçlunun ı anıı . 

idam edilsin'' diye irade ettı. 1 · b'r nıese e 
Lakin timdi ortaya yenı b

1
• gı'yo • 

•. de ne ır 
çıkmı•tı • Kıralhk ıçın d 

s • . ııad var ı. 
tin makineli ne de bır ce . . 

, bir gıyowı 
Bunun üzerine nazırlar, -" b' ıuute. 
lnakinesi ile onu tutıaııaca.k ır rafı, . . mas 
hasaıs go .. nderilmesi, bu ışın . ·ca 

"ld' ·1ıne11 rı • 
ne tutuyorsa onun da bı ır~ ktUb 
aiyle Fransa hükümetine bır ı:ne 
o.. d . . b fta .. ,..,ra gelen ce • 
,..on erdıler. Bır a ...,.. "n 
~ahta bir giyotin ile bir celladın go ; 
'1erileceği masrafın da 16.000 fran 

tuttuğu bildiriliyordu • k 
Bu cevab kendisine sunulunca ı· 

talı bir dütüncedir, aldı: 

O 
altı bin frank, diye düşünil • 

- n eder-
d Alçak herif bu kadar para 

Yor u. ik" franktan . ütün tebaa bqına ı,er 
ı:n&? B .. Ahali bunu vermek is • 
fazla dutllyor. . · 

.... ·lki de bu yüzden bır ısyan çı-
tenıeı:, .... · ,. .. ~ 

ı . daha ucuza mal etmenın re--
kar. f1 
aine bakmalı ! . .. . 

Nazırlar toplanıp meseJeyı g-~~ftil : 
F

ransa bir cumhuriyet bükiimeti 
k~ 1 d o idi; kırallardan pek hoş anmaz. ı. nun 
. 'n Monako kıralmın kardeş• maka • 
ıçı da bi ba ınında olan İtalya kırahna r f 
vurulsa fena otmıyacaktı. 

ltalyaya yazılan mektu~ gel~n c~-
abta, bu arzuyu yerine getırmenın bü

v .. k bir zevk olacağı, makine ve müte • 
~ııs masrafının, yol parası da dahil 

12000 frank tutacağı bildiriliyordu. Bu, 
daha ucuzdu ama gene fazla idi; mas
karanın bu kadar değeri yoktu. Gene 
tebaa başına ikiı~r frank düşecekti. 

Tekrar meclis toplandı, meseleyi 
konuştu. Acaba askerlerden birisi şöy
le ucuzca, katilin hakkından gelemez 
miydi? Generali açğmp sordular: 

- Askerlerin içinde bir katili idam 
edecek kimse yok mu? Her halde bun· 
tar, harb zamanında düşmanları öldür • 

··zere talim görmüşlerdir. General, 
a erine bu işi yapıp yapmıyacakla-
rını sordu. Askerler: 

- Hayır, dediler, biz bunu yapama
yız; bize böyle bir ,ey öğretilmif de • 
ğildirl 

Nazırlar tekrar, tekrar toplandılar, 
bir komisyon, bir komite, bir tali komi· 
te te,til ettiler. Nihayet, katilin ceza
sını idamdan, hayatı boyunca mahbu .. 
tuğa çevirmek kararmı verdiler. Bu 
ıuretle hem kıral merhamet gösterecek 
hem de ceza ucuza mal olacaktı. 

Kıral da bu kararı muvafık gördü; 
fakat belaya bakın ki, memleket içinde 
bir suçluyu hayatı boyunca hapsedecek 
bir hapishane yoktu. Memleket hapis • 
hanesi, kısa bir zaman hapis olunacak
lara mahsus ufak bir yerdi. Neyse bir 
yer bulup katili tı)stılar ve kendisini 
beklemek üzere bir nöbetçi diktiler. Bu 
nöbetçi hem mahpuswı kaçmamasına 

bakacak, hem de UJ'8.Y mutbahından 
ona yiyecek ı&tUrocekti. 

Böylece bir aene geçti. Bir cUıı kıral 
geliri ile maaraflarım heublarken ana. 
rafın bir hayli kabardı&mı farketti; bu 
fazla masraf mahpuaun yüzündendi. 
Böylece genç mahpusun bir aenelik 
masrafı 600 frangı buluyordu. Kaldı ki 
genç ve sıhatli olan mahpus, ~lki d.e 
elli sene daha yaşıyacaktı. Bu böyle gı
demezdi. Kırat, nazırlarını çağırdı ve 
onlara dedi ki: 

- Bugünkü plin fazla tuzluya mal 
oluyor; siz bu aeneri için daha ucuza 
mal olacak bir usul bul.malısınız. 

Nazırlar, yeniden toplandılar; içle

rinden birisi dedi ki: "Biz, nöbetçiyi 
kaldıralım." Öteki itiraz etti: .. Falıalt 

0 zaman herif kaçara'" Birincili ce
vab verdi: ••Kaçarsa bçam, Allah beli

ıını versin.,, Bu kararı kıralcığa bildir
diler; o da muvahk gördilt Nöbetçi kal· 
dınldı; herkes ne olacak diye merakla 
bekliyordu. Olan p idi: Bir gün ye· 
mek vakti mahpus, nöbetçinin orada 
bulunmadığını görünce çıkıp kıralm 
mutfağına gitti, yiyeceğini aldı, tek -
rar hapisaneye döndü. İkinci gün aynı 
ıeyi tekrarladı; ~k için. uf~ bir 
aliınet bile g~termıyordu. Şimdi ne 
yapıi.acaktı? Meıeleyi yeniden gözden 
geçirdiler: ''Meseleyi açıkça kendisine 
anla tal mı; biz, seni artık, mahpus tut• 
mak istemiyoruz ı diyelim.,, Bu karar 
üzerine Adliye Nazırı mahpuıu yanına 

çağırdı ve dedi ki : 
_Niçin kaçnuyonun? Ba,mda nö

betçi yok; kaçacak olursan. kıralm da 

umurunda olınıyacak. 
Adamcağız cevab verdi: 

_ Kıral umur etmeyebilir; fakat 

be 
·- O'idecek yerim yok. Artık 

nı- • d"ğ' . bil.. 
ab·ı·n·-? Sis. ver ı uıu 

ne yap 11 -
k"mle beni mahvettiniz. Artık her• 

u bana arkasını çevirecektir. Kal
kes, da. Bana fena 
dı ki, artık, ~~ı~ürüst bir hare. 
muamele ettınız. u h 

d 
~·1di. Evvela, beni idama ma • 

ket egı • .11.-..ıı1 • aamadı• . . asmanıs ıowJlllU • 
kOm ettınız, ·•-Ayet etmedim. 

b b. Ben gene fl-
nız, u ır. bo ca hapse 
Sonra ceıaııu hayatım yun 

1 
Cihan harbinde Avusturya 
Macaristan intelicens servisi 

Avusturya. Macaristan imparator. 
luğunun bundan yirmi yıl evvel düt • 
mantarına karfı girifDtlt olduğu müca· 
dele için ehemiyeti çok büyük olan bir 
bidiıe cereyan etmitti; 

Zilrih fehrinde bulunan inteJicena 
servisi merkezine dilfDWl tarafın ajan• 
ları girerek, kasaları soymuflardı. 

Vaktiyle, daha sulh zamanında iken, 
yabancıların donanmalarını tarassud al• 
tında bulunduran sahil boylarındaki ha
ber alma bürolarının merkezi Pola li • 
manında idi. Elde bulunan vasıtaların 
darlığına rağmen genit ve iyi iıJeyen 
bir cosus febekcsi kurulmuştu. 

Pola'da bulunan inteliccnı servisi 
merkezi 1915 de Zürih'e nakledildi. 
Servisin tefi harb safı zırhlı kaptanı 
Mayer'e konsolos unvanı verilerek Zil· 
rih'deki baş konsolosluğa terfik edildi. 
Merkez, Zürihde husuai bir evde bulu· 
nuyordu. Kapısında da .. Avusturya· ma
car bat konsolosluğu ikinci tubesi,. di • 
ye bir levha asılı idi. Bu suretle, asıl 
maksad gizlenerek memleket dıfı top· 
rak hakkından istifade ediliyordu. 

lntelicens servisi merkezinin faali
yeti çok genişti. Yaptığı işler arasında 
casusluktan başka bir de, düfID.ID& ken
di memleketinde kabil olduğu kadar 
fazla zarar vermek belli bafh bir yer 
alıyordu. Birkaç ufak tefek komplo'dan 
sonra, 1915 yılı eylUlünün sonunda dilf
manın Brendizi limanında bulunan 
ikinci filo Amiral gemisi "Benedetto 
Brin'' cephaneliğine yerleştirilmif olan 
bir cehennem makinesiyle havaya uçu • 
ruldu. Batan zırhlı ile birlikte, Amiral 
Rubin de Cervin, gemi kumandanı 21 
kurmay subayı, ve 400 nefer boğulup 
gitti. 

Buna benzer itler bafarabil.mek için, 
zamanla, bin bir çefid çarelere bafvu • 
ruldu. Nitekim hakikatte bir dilpwı 
ajanından bafka bir ~y olınıyan bir İf" 
çinin eski ve yırtık pantolonlarını ye • 
ni bir pantalonla değiftirmek behane • 
siyle, eski pantalonunu pamuk balya • 
tarının üzerine fırlatıp atınaBı biç kim
ıede fÜphe doğurmıyordu. Bu eski pan· 
talonwı cebinde, için iüin yanan ve pa· 
muk balyalarını tutufturacak otomatik 
bir fitilin bulunduğu ve bunun netice• 
sinde pamuk depolarının yanıp kiil ola
cağı kimsenin aklına gelemezdi. 

1916 da, içinde Arnavudluktald dU,. 
man: karnetıedaha kum&DdanfJ'I• Wr • 
ilkte blrsolı: ,.tumek kara ve deam su • 
bayJarmm bulundulu .. Regina llarp· 
reta Balana vapurunun Brendizi yolu 
üzerinde batınl.muı dilpwu çok aar .. 
mıftı. Gene 1916 da yapılan bir koınplo 
ile Cengio dinamit fabrikası kısmen 
barab bir hale sokuldu. 

Fakat, düpan en ağır darbeyi, he
nüz kızaktan indirilmit olan Leonardo 
da Vinci dirtinotu batıı ldığı zaman 
yemiftİ. AjanJarmıızdan biri, sebze do
lu ıepetlerden birine ıaatJi bir cehen-

çevirdiniz. Bir nöbetçi diktiniz, bu 
adam yemeğiı:nİ getiriyordu. Sonra bu 
nu lraldırdınıs ve ben, kendi yemeğimi 
kendim getirmeie mecbur oldum. Ben, 
.gene pkiyet etmedim. Şimdi bütbütiln 
çıkıp ıitmeml iatiyonunuz 1 buna ruı 
olamam. Sis iıtediginizi yapabilirsiniz: 
fakat ben, yerimden bile kımıldamam 1 

şimdi ne yapılacaktı? Meclia bir de
fa daha toplandı. Ne tedbir alacaklar· 
dı? Herif gitmiyordu Nihayet bundan 
yakalarını kurtarmak için kendisine bir 
mut bailaınaktan başka çare bulunma· 
dığına kana&t getirdiler. Para 600 
frank olmak üzere kararla,tırıldı ve 
mahpusa bildirildi. Mahpus: 

_ PekilA. dedi, bu maatı muntazam 
verdiğiniz miiddeteç •esimi çıkarmam. 
Bu prtla çıkıp gitmeğe razıyım. 

Mesele böylece halledildi. Adam da 
bir aenelik maqnıın, üçte birini avanı 
karpıında biru toprak satın aldı ve 
bahçivanlık yapmaia bafladı. 

şimdi gayet rahat Yatamaktadır. 
alarak bu kırallıktan çıkıp gitti. Hudu· 
du geçmek için trenle bir çeyrek saat 
yolculuk klfi ıeliyordu. Sınırın tam 
Vakti ıetince Monako'ya gidip maqını 
alır, ondan 10nra biraz rulet oynayıp 
birkaç frank ya kuaaır, ya kaybeder: 
sonra toprajma dönüp rahat uhat y .. 

pr. 
Allaha tilkretsin ki MJamğız, bu 

dnayeti, idam yahud hayat boyunca 
haplı cualan için gerekli masraflardan 
çekinmeyen ı:ncmleketlerden birisinde 

iflememiftir. 

Benedetto Bren ve 
Leonar dö Vinci 

Gemileri 
nasıl batırıldı? 

Yazan----

Awsturya Amirali 
Rudolf Vaygel 

• Noyes Vlner 
.Jurnalden 

nem makinesi yerleftirmeğe muvaffak 
olmuftU. Zırhlıya götürül.müf olan seb
ze akf&Dl yemeği için alıkonul.mut ve 
bir tesadüf eseri olarak cephanelikten 
birinin yanında bulunan kilara yerlet· 
tirilmifti. Tarent'de herkesin tam öğle 
yemeğini yediii bir anda, korkunç bir 
ittial her tarafı altüst etti. Kısa fuıla
larla daha büyük ittialler batladı. Ta • 

rent körfezinin iç limanı sayılan Mare 

Piccolo'da yatmakta olan Leonardo da 

Vinci dritnotundan havaya, ıimai· 

yah duman ıiltunları yük1eliyordu. 

Gök yüzüne uçan zırhlının parçaları et

rafa dökülüyordu. O anda kudumıut 
bir volkanı andıran denizin yüzü dil • 

ı:eldiği zaman, o gururlu zırhlının yal • 

mz direk uçları görünüyordu. Bu, kom

plo'da 21 ıubay ve 182 nefer kurban 

gitmitti. 
Bu feliketten ıonra artık bu cina· 

yetlerin asıl ıebebleri arattırılmağa 
batlandı. Komplolacı yapanı bulana bir 

milyon liret vadedildi. Bu arada gözler 

1sviçreye de çevrildi. Bqlangıçta bi

sim ZUrih"deld merkaimis filpbe U• 

)'9Dctınmmıftl. 

ZUrlh'de karfı tarafın da en ufak 
bir mneleyf derhal ve bOyilk aadalrat

le kendi merkeslerine haber veren ca • 
auaları bulunduğunu söylemeğe bile ili· 

mm yoktur. Fakat bize kartı çalıf8D bu 

casus tebekeainin bütün faaliyetini ya

kından bildiğimizi ve kendilerine, etra

fa yayılmuında büyük menfaatlerimiz 

olan yanlıf haberler verdiğimizi bil.mi· 

yorlardı. 

Fakat nasılsa bir çaresini bularak, 

nihayet, muvaffak ol.mut birçok komp

lo'ların ve busuuiyle Leonardo da Vin
ci meselesinin Ziirih'dc bulunan bir 

ı:nerkes tarafından yaptırıldığı netice· 

sine vaımıtlardı. 

ULKÜ 
&ALKEVLEIU MECMUASI 

Dokuzuncu cildin ilk 1ayııı olan 
49 uncu numarası çıktı. 

Bu sayının içindekiler: 

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

törenindeki nutukları. 
Türkler ve fimalt Asya sanatının 

buz devrindeki menfei "Yoaebh 

Strzygowaki,, - Halkevinin çocu

iu ''tiir,, Behçet Kemal Çailar. 

- Hükümdarlara çıkıpn pirler • 

Nihal Sami Banarh - Osmanlı im

paratorlui.uıda çiftçi sınıfların hu· 

kukl ıtatil•il, Omer Barkan - Or. 
ta zaman tUrk - ialaıo dünyasında 

maliye Prof. A. Mu - Ana yaaa

mu:da deiitiklik - Sağlık bakımın 
dan spor ve biz (Dr. Hayri Kaleli) 

Bibliyografya, Halkevi haberleri 
Ulkilniln 88 sayfalık bir sayısı 

25 k\ll'\lftUr. 

Bir mılyon liretin çok cazibeli nt • 
duğunu bilen karp tarafın casus 1 '" • 

kezi, politika hayatında harb zamanın 
da da çok seyrek işitilmif olan bir ite 
girifti. Avusturya - marac intelicena 
servisinin evrakını bir soygunculukla 
ele geçirmek istiyorlardı. 

Zurih'deki merkezimizin bulundu • 
ğu binada bir de banka vardı. Bankayı 

bir gece bekciai bekliyordu. Bizim dai· 
remizin bir odasında, cidarları zehirli 
gazla dolu büyük bir kasa vardL Evra
kımızı bu kasada saklıyorduk. Fakat. 
içinde bulunan evrakm büyük bir km
mı fUbatın baflangıcında yalulmıftı. 

25 fubat 1917 de Karnaval baftauo 

nın bir pazar günü idi. Çok iflek olan 
istasyon caddesindeki binamızın karp

sında bulunan kahvehanede, güı;el Ol'-· 

kestruını dinlemek için her milletten 

birikmif bir halk yığını vardı. Talüa 
ne tuhaf bir cilvesidir ki, o gece, ork~ 
tra Avusturya müziği çalarken, Aws • 
turya intelicenı servisinin merkezinde 
kasalar kırılıyordu. Profeıyonel kala 

hırsızları, zehirli gaza rağmen, içindeki 

evrak para ve kıymetli etya ile birlikte 

phsi efyanmı da atırmaia muvaffak 

oldular. Bütün bu çalman feyler iki 
bavula doldurularak, evvela Bern'e ve 
oradan Lugano üzerinden Milano ve Ro

maya getirildi. 
Çalınan teyler arasında tifremiz de 

bulunuyordu. Fakat, bunun o kadar 

ebemiyeti yoktu; çünkü bir iki saat ~ 

fmda defittirmek ı:nümlriindU. Aaıl ajır 
darbeyi, .... defterinin çalmm•ı tef• 
kil etti. Karf1 taraf, .... defterinde 
imleri yazılı birçok kimseleri ötren • 

mitti. Hele Pola'ya gönderilmif olaa 
bazı ehemiyetli raporların kopyeleriy • 

le ajanlarımızın bize gönderdikleri tif· 

reli mektublarm, onların ellerine geç • 

mesi hiç de hot bir keyfiyet defileli. 
Bu suretle, düpnan denb idaresi 

intelicena 1erviıimUin adamlarmdala 

bir çoğunun adlarını öğrenmit oldu. iç
lerinden çoğunu vaktinde haberdar e"° 

tik; birçoğu da yakalanarak mahkibla 
oldular. Ancak, Leonardo da Viaci'yl 
batıran ajanı bir türlü bulamadılar. O, 
bugün bili bir kaç kifinin bildiği bic 
sırdır. 

ıstanbulda 

ULUS 
Guetembi latanbul oku.Jucıuı.rm

KOPRODE ı 

KadıköF iskel..U.de saaetel• 
lta:rü KEMAL'de. 

BEYOCLUNDAı 

H.,.t •• ıubel..U.de 

FATIH'DEı 

Tramvay durak mahalliDde suete 
ba:rü Mehmet 817Jk'da 

BEY AZIT MEYDANINDAı 

Akaara)' ve Topkapı tramva~ 
durak mahallinde tütüncü 

Bar Hamdi ve ishak 

SULTAN AHMET AYASOFYA 
K.ARŞISINDA: 

Tramvay duraimda tütüncii 
Bay K&mil'de 

ULUS aablmaktadır. 
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1 
DEVLET DEMİRYOLLARI VE LiMANLARI 1 ı 
UMUM MODORLOCO SATIN ALMA 

KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Muhammen bedlei (7740) lira olan 180000 desimetre murabbaı 

döşemelik keçi derisi 18-3-937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usul üile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (580.50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesi?de alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komısyon re-
isliğine vermeleri lazımdır. · 
Şartnameler parasız olarak An~~ada Mal~eme dairesinden Hay

darpasada Tesellüm ve Sevk Şeflıgınden dagıtılmaktadır. 
(452) 1-819 

1LAN 
Muham-xıen bedeli (16675) lira olan bir adet kar küreme maki • 

nesi 15-4-1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1250 lira 63 kuruşluk muvakkat te -
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında :ntişar etmiş olan talimatame da. 
iresınde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri Hizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesınden, 
Haydarpasada Testllum ve Sevk Şefliğınden dagıtılmaktadır. ( 451) 

2-818 
İl.AN 

Muhammen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazot 2·4-~937 cu· 
ma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bınasında 
satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerın (975) liralık m~vakkat temınat ıle 
kanunun tayin ettigi vesikaları, resmi gazet.enın 7-5-93? gun ve 
S297 No. lu nüshasında intişar etmış olan talımatname daır~sınde a
lınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komısyon re-
isligine vermeleri lazımdır. . . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daıresınden, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (453) 

1-820 
1 LAN 

Talibi çıkmadıgmdan dolayı ilk eksiltmesi feshedi.lmiş olan ve 
muhammen bedeli (16660,81) lıra olan 1550 adet muhtehf ebatta çam 
azman ve tomruk 19.3.937 cuma giınü saat 15.30 da kapalı zarf usu-
lü ile Ankarada İdare binasında satın al.ınacaktır. . . 

Bu işe girmek istiyenlerin (1249,56! lıralık ~uvakkat temı.?at ıle 
·kanunun tayin ettiği vesikaları, resm.ı gazetenı~ 7-S-1936 gun. ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmış olan talımatname daıre:ınde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komısyon 
reisliğine vermeleri lazmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka~~~a Malze_me . daiersin~en, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk ~efhgınden Eskışehır ve lzmırde 
idare mağazalarından dağıtılmaktadır. (480) 1-856 

lLAN 
Muhammen bedeli (2100) lira olan 6000 kg. Don yağı 22. 3. 1937 

Pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (157.SO) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dariresinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malz:emc dairesinden Hay· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(491) l - 892 
!LAN 

Muhammen bedeli (13.200) lira olan 30 milyon bot bilet kartonu 
23.3.1937 Salı glinli saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i tiyenlerin (990) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. S. 1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı ~n saat 14.30 a kadar Komisyon 
Reisli· ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(~O) 1~1 

Tiiı·kiye Seke · . ' Fabriliaları 

idaı·e ı~cli inden: 
Fevkalade Heyeti Umumiye İçtimaı 
2999 numaralı Bankalar kanunu hükümlerinin tatbik mevkiine 

konulması dolayısiyle şirket esas nizamnamesinin 82 inci maddesi
nin tadili için şirket umumi heyeti 26 mart 1937 cuma günü saat 11 
de İş bankasındaki husust dairesinde fevkal~de olarak toplanacak
tır. 

En az yüz hisseye sahip olanların yukarıda yazılı tarihte içtima 
mahallinde !Julunmaları rica olunur. 

RUZNAME: Esas mukavelcnamenin 82 inci maddesinln tadili: 

Eski şekil 
MADDE. -82- İhtiyat akçesi pa
ra olarak hıfzolunacak ve bu pa
ra İktısat Vekaletince kabul olu
nacak emin bir mali miıesseseye 
tevdi olunacaktır. İhtiyat akçe
sinin, her zaman paraya degiş
mesi kabil devlet veya türk şir
ketleri esham ve tahvilatı iştira 
edilmek Guretiyle de tenmiyesi 
caizdir. İhtiyat akçesi ve amor
tisman bedeli olarak ayrılan me· 
batiğin balada tayin olunan su• 
retlerden biriyle istimalini ida· 
re meclisi tayin eder. Fevkalade 
ihtiyat akçesi İdare meclisi mü -
nasip göreceği şekil ve surette 
istimale salahiyettar, hatta bir 
heıab devresinin hasılatı, hisse
lere kar tevziine kafi gelmediği 
takdirde fevkalade ihtiyat ak
~esinin de bu hususta istimali 
caizdir. 

Fevkalade ihtiyat akçesi ted· 
rici surette sermayenin itfası i
çin dahi kullanılabilir. 

Nafia Vekaleti: 

Yeni şekil 
MADDE -82· Aui ihtiyat akçe-
si kanunen muayyen olan nisbet 
ve şekillerde muhafaza ve tenmi· 
ye edilecektir. Kanunen muay
yen olan miktardan fazlası mil
li bir bankaya tevdi olunacaktır. 

Fevkalade ihtiyat akçesini, 
İdare meclisi, münasip göreceği 
şekil ve surette istimale saHlhi
yettardır. Hatta bir hesap dev
r~inin hasdan, hisselere kar tev
ziine kafi gelmediği takdirde 
fevkalade ihtiyat akçesinin de 
bu hususta iıtimali caizdir, Fev
kalade ihtiyat akçesi tedrici su
rette sermayenin itfası için da
hi kullanılabilir, 

1-910 

Van Su İşleri Etüd Heyeti Şefliğinden : 
35505 lira 74 kuruş bedeli keŞ;ifli Şamran Kanalı inşaatı paı:arlık 

usuliyle münakasaya konulmuştur. İhale 12-3-937 tarihine müsadif 
cuma günü saat 15 de Yanda Su işleri Etüd Heyeti Şefliğinde icra 
edilecektir. (507) 1-907 

;:::::::==================== 6 - 3 - 1937 ULUS 

Sehri İmar ., 
l\füdürl~Oiinden: 

Açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulup 3 Mart 937 Çarşamba 
günü ihalesi mukarrer iken talibi zuhur etmeyen ve 7996 lira 11 ku
ruş bedeli keşifli Gnsılhane ve bekçi binalarının ihalesi 15 Mart 937 
Pazartesi günü saat 17 de yapılmak üzere on gün uzatılmıştır. İha
le İmar müdürlliğünde yapılacaktır. Şartname ve sair evrak her za· 
man mildilrlüğümüzden alınabilir. Taliplerin müracaatları ilan olu-
nur. 1-914 

1 4 ÜNCÜ AŞK'I 
Sabırsızlıkla Bekleyiniz 1 

Uııye Belediye Riyasetinden: 
Elektrik M ünakasası İlanı · 

1 - Nafıa Vek;letinden tasdikli proje, keşifname ve fenni şart
namesi mucibince Ünye kasabasında elektrik tesisatı yapılması 
26. 2. 937 tarihinden 12. 4. 937 tarihine kadar 45 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 12. 4. 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 
Ünye Belediye 9airesinde müteşekkil Belediye encümeninde yapı· 
lacaktır. __ 

3 - Tahmin edilen bedel (Belediyece yaptırılacak (3000) lira 
muhammen bedelli santral bin sı hariç olmak üzere) (24924) yirmi 
dört bin dokuz yilz yirmi dört lira bir kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat miktnrı 1870 liradır. 
5 - Proje ve teferruatı, fenni ve hususi şartname ve mukavele

name projesi sureti beş lira bedel mukabilinde Ünye belediyesinden 
ve İstanbulda Taksimde Şark apartımanında elektrik mühendisi 
Bay Hasan Haletten al nabilir. 

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

duğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilam ta· 
rihinden sonra alınmı~ resmi bir vesika, Şirket sirgüleri veya noter
likten mıısaddak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektubu. 
C - Bugüne kadar bir elektrik tesisatını muvaffakiyetle bitir • 

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

teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar bele
diye riyasetine vermeleri veya bu &aate kadar yetiştirmek üzere 
göndermeleri ildn olunur. 1-904 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi 

İdare Meclisinden: 
Statümüzün 63 üncü maddesine göre,umumi heyetimiz 31 mart 

1937 çarşamba günü, saat 17,30 da Hallı:evi salonunda toplanacağın -
dan, bütün ortakların teşrifini ehemmiyetle rica ederiz. 

Ruzname 
1) İdare meclisi raporu. 
2) Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki. 
3) Statümüzün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre İdare 

Meclisimizden kura ile çıkan altı aza yerine, yeniden 6 aza seçil-
mesi. 

4) Müddeti biten Uç murakip yerine yeniden mürakıb seçil-
mesi. 1-897 

İLAN 
fekirdağ Belediye Reis~Oinden: 

' 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tekirdağ Şehrinin tahminen 250 
Hektarlık meskun ve 70 hektarlık gayri meskun ki ceman 320 hek
tarlık yerinin hali hazır haritasının tanzim ve tersimi işidir: 

2 - Muhammen bedeli: Meskun araı:inin 17,5, gayri meskün ara-
zinin 10 liradan muhammen bedel yekunu 5075 liradır, 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Hususi şartname. 
B - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına da

ir Nafıa Bakanlığının umumi ve fenni şartnamesi. 

C - Mukavele projesi. 
4 - İstekliler bu evrakı Tekirdağ Belediyesinden parasız alabi

lirler. 
5 - Eksiltme 23-3-937 salı günü saat 16,S da Tekirdağ Belediye 

Reisinin başkanlığında müteşekkil Beledi\ e encümeninde yapıla • 
caktır. 

6 - Eksiltme: Kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin 381 lira muvakkat tEJninat verme

leri ve aşağıda yazılı şartları haiz olduklarına dair tasdikli vesika
ları göndermeleri lazımdır. 

Bu işe ancak fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa Vekaletince ka
bul ve tasdik edilmiş olan Mühendis ve topoğraflar veya bu kabil 
Mühendis ve topoğraflarla bu işe ortaklık yapacağı Noterlikçe mu
saddak mtüeahhitler girebilirler. 

8 - Teklif mektupları yukarda Beşinci maddede yazılı ihale 
gün ve saatinden nihayet bir saat evveline kadar Tekirdağ Beledi
ye Reisliğine getirilerek makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Posta ile gönderilecek teahhütlü mektublar da ihale saatinden bir 
saat evvel gelmiş olması ve zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış bulunması şarttır. Po&tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(509) 1--903 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICI iLANLARI 1 
İLAN 

. , yerinde 681 inci adada 9 parselde 24 metre murabbaı ar· 
sa 6 - nısan • 937 salı gününe kadar bir ay zarfında pazarlıkla satı • 
lacağından isteklilerin her cuma ve sah günleri saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. ( 514) 1-908 

İLAN 
1 - Şehirde mcvcud otel, han ve pansiyonlarla apartıman kapı· 

ları saat 24 de kapanacaktır. 
2 - Saat 24 den sonra otel, han ve pansiyonbra gelecek yolcula

rın otel ve hancılar tarafından kapı açılarak alınacaktır. 
3 - Apartımanlarda dahi bu &aatten aonra kapılar kapıcılar ta- 1 

rafından açılacaktır. 
4 - Bu husus belediye tenbihleri arasına alınmıştır. Riayet etmi-

yenler cezalandırılacaklardır. (515) 1-909 

1 ANKARA LEY AZIM AM1RL1Cl SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

• 
1 LAN 

İstanbul komutanlığı birlikleri hayvanatı için 400 ton yulaf ka
palı zarfla ihalesi 15, 3. 937 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Muhanunen bedeli 28000 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2100 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesaikle beraber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna ver• 
meleri. (409) 1-739 

İLAN 
1 - Ankaar garnizonu birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 500 ton lave marin kömürüne teklif edilen fiat pahalı gö· 
rüldüğünden pazarlığa çevrilmiştir. 

2 - llk pazarlığı 10.3.937 çarşamba günü saat 15 de levazım a .. 
mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kömürün tutarı 12000 lira olup muvakkat teminatı 900 li • 
radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve ika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(462) 1-827 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı 

ihtiyacı için 22000 kilo sıgır eti 
açık eksiltme ile münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 15 mart pazartesı 
günü saat 16 dadır. 

3 - Taliplerin Polatlı mal mü
müdürliı üne yatırılmış 371 lira 

25 kuruşluk teminatı muvakkate 
makbuzlariyle yevmi mezki'ırda 

komisyona müracaaltarı. 
4 - Şartnameyi görmek isti

yenlerin hergün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. ( 411) 

1-731 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ SATIN ALMA 
KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Herbir kilosuna biçilen ederi 230 kuruş olan 25.000 ita 30.000 

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

yenlerJn hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - llk teminat· · rı 5100 liradır. 
4 - İhalesi 24. arşamba günü saat 11 dedir, 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 say ıh kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı vesikalarla ilk teminatları ile birlikte teklif mek. 
tuylarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. Vekaleti Satın 
Alına Komis1':>nuna vermeleri. (494) 1-893 

iLAN 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 17.000 tane men. 

dil açık eksiltmesine istekli çıkmadığından ihalesi 13-3-937 C. Erte
si günü saat 11 re bırakılmıştır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlerin 
her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 127 lira 50 kuru~tur. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ya.zıh vesikalarla birlikte ihale saatında M. M. V. Sa· 
tın alma komisyonuna gelmeleri, (495) 1-894 

İLAN 
1 - 1.000 ton muadili olan zartesi günü saat l 5 dedir. 

1.388.888 litre 73 oktanlık benzin 5 - Eksiltmeye gireceklerin 
ıle 200 ton muadili 274.348 litre 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
87 oktanlık benzinler ayrı ayrı maddelerindeki belgeleriyle bir
kapalı zarfla eksiltmeye konmuş- likte ihale saatinden en ~eç bir 
tur. saat eveline kadar teminat ve 

2 - 1.000 tonun fıatı 329.905 teklif mektuplarını M.M.V. sa
lira 30 kuruş olup ilk teminat tın alına komisyonuna vermele-
parası 16.946 lira 21 kuruştur. ri 

3 - 200 tonun fiatı 85.459 li
ra 30 kuru~ olup ilk teminat pa
rası 5.522 lira 97 kuruştur. 

4 - İhaleleri 8 mart 937 pa-

6 - Şartnameleri 2077 ku· 
urş mukabilinde M.M. V. satm 
alma komisyonundan alınır. 

(383) 1-692 

Türkiye Şeker f.,abrikaları 

idare l\Ieclisinden: 
Türkiye şeker fabrikaları anonim şirketi hissedarlar heyeti U• 

mumiyesi 26 mart 1937 cuma günü saat onda Ankarada İş Banka· 
sındaki hususi dairesinde sureti adiyede toplanacaktır. Şirket esas 
mukavelesi mucibince lfiakal yüı: hisseye malik hissedarların hamil 
oldukları hisse senetlerini veya bunu müsbit vesaiki içtima günün
den bir hafta evel Ankara'da ~irket merkezine, İş, Ziraat Bankala
rına veya Sümer Banka tevdi ederek birer duhuliye varakası alma· 
ları rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Şirketin 1936 senesi muamelat ve hesabatı hakkında Meclisi 

İdare ve Murakıpler raporunun okunması, 
2 - 1936 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

İdare Meclisinin ibrası, 
3 - 1936 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii bale· 

kında karar ittihazı. 
4 - 1937 senesi murakiplerinin intihabı ve ücretlerinin takdiri 
5 - İdare Meclisi azalarına verilecek hakkı huzurun tayini. 

1-911 

Ankara Valiliğinden: 

Kapı N. 
Mahallesi Sokağı Cinsi yeni 
Misakı Han ardı Çilingir 4 
milli dükkanı 

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

Kapı 

No. 
eski 
28 

Aylık 

ı.ıetruke icarı Dipozit 
No. Lira Kr. Lira Kr. 

52 10 00 11 25 

Senelik icari 
Lira Kr. 

Dipozit 
Lira Kr, 

r\ik 390 Kapı, 690 umum No. lu 
tarlanın senelik icarı. 25 00 1 90 

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

İsteklilerin hizalannda gösterilen dipoz.ito makbuzlariyle sözü 
geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna mü-
racaatları. (486) 1-890 

Bir Sanat Okulu 
~lezunu Aranıyor: 

Bir sanat okulu mezununa ihtiyaç vardır. Taliplerin kabiliyetine 
göre ücret verilecektir. Hergün "Yüniş,, Ankara Mensucat fabrika· 
Gına müracaat edilmesi. 1-915 



Çünkü ASPİ.~İ~ seneler• 
denberi her turlu soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara ~arşı 
.. c:ac:.maz bir ilaç oldugunu 

tesırı " " 
isbat etmiştir. • 
A S p İ R 1 N in tesirinden 

. 1 k içın lütfen ~ mar· 
emın o rna W 

kasına dikkat ediniz. 

KARMEN 

1 da yenilecek yemekler içilecek 
Güzel sa onun 

iz leziz ve ucuzdur. 
yerden tem. . 'tatlı karneleri vardır. Evlere de yemek 

Yüzde yırmı tenzı 2-811 
~~ZS!~~N~ZS~Kliır.~~~~ililı!~ 

Yiil{sel{ Ziraat 
~~ııstitüsü Rel{törlüğüden: 

• H f ha ve Bakteriologie enstitilsü için (35) 
Kurumumuz ı zıssı k r )" 1 'k' j sınıf iki asistan almaca tır. 

ıra as ı maaş ıb.ı . ı'!'ck demli oldug· u takdirde birinci sınıf asis· 
Bunlardan ırısı 1 

• • d ld kl 
l b·ı· İ t kl'ler'ın Mektepten ıyı derece e mezun o u a-

tan o a ı ır. s e 1 . • • ı b 1 rına ve bir yabancı dil bildiklerıne daır v~sı1ka .arı ve~a .... uDn. arkın 
1 

· ·1 b' lı'kte Hıfzıssıhha ve Bakterıo ogıe enstıtusu ıre -
suret en ı e ır törlüğüne müracaatları. (365) 1-652 

~· ... 
Satılık Arsa - Ev - Apart1man Tel: 1475 

Ankara V aliliğiuden: 
Çubuk deresi merasındaki parsellerden 11 adedine talip çık~ 

mamasından ötürü 10 .. üddetle ihalesi uzatılarak gene talıbı 
çıkmamış olduğundan fı1~~attan itibaren bir ay müd~~dtle pazar~ı
- k k · t · nler hususı ı are varı • 
ga onulmuştur. Şartnameyi görme ıs ıye. · b günleri 
dat kalemine ve talip olanların d.a paz~rtesı v~ P.~~şe~u~ur. (461) 
saat 15 te vilayet daimi encümenıne muracaat arı ;~26 

B ı ,., let Daire ve LevaLJ.HJ 
aşve <.a 

lVIüdürlü~ündeu: . 
. (8000) litre benzın. 

ı - Eksiltmeye ko~ulan ış, fyle yapılacakttr. 
2 İhale a~ık eksıltme sure ı . 

3
: Tahmin"edilen bedeli 2160. lı~~~~r.saat ıs de Başvekalet le· 

4 - Eksiltme 8.3.937 P.azartesı ~ onunda yapılacaktır .. 
vazım müdürlüğündeki eksıltme.k(~~)Yliradır. Eksiltmeye. f?~~ecek

.5 - Muvakkat teminat akçesı ali e merkez muhasebecılıgı ve.z· 
ler eksiltmeden evel bu parayakıbM ·1ye birlikte tam vaktinde komıı· 

, kl rı m uz ı 
nesine yatırarak alaca a . . . 
Yona müracaat edecekl~rdır.. aı ıniıdUrlilğünde görUlebılır. 

6 - Eksiltıİıe şartnarnesı levazı 1-703 
c400) I I~ 

~ııı ııı ı ııı ı il ı ıuıuu ı ili il 111ılllllı1111ıiliıilı1111ıiliilıiliı1110111l11111u11 ı lllUI u §11 

; TÜRK HAVA KURUMU 1 
1 BUYUK PtYANGOSU E 
;;:::::: . . . zengin etmıştır. -
~ Şimdiye kad~r bi~dJer~: ~~~{~31 dedir. İ§ 
;:::::: 5 incı keşı e E 
~ Bü ük ikramiye 50.000 liradır. ~ 
;:::::: Y ı· 1 k ı'kraıniyelerle ( ıo.000 C: 
~ oo ıo ooo ıra ı -~ Ayrıca: 15.000, 12.0 • . ·. d d ükafat vardır... .. k 5S 
~ ve 20.000) liralık ıkı a e : A R T 937 günu. a • 5 
;:§ DİKKAT: Bilet alan herkes. 7 b 1 _ .... atıdır. Bu tarıhten 5 
~ • d •. tirtnlŞ U Uı.ı.•u -
~ Şaınma kadar biletinı egış . lur 5 
~ sonra bilet "üzerindeki hakkı sakıt 0 

... 11111111111111111111111== 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -

ULUS 

Anliara Hul{uk 
Direl{törlüğünclen: 

Fak.ültesi 

Tahmini 
Cinsi 
IsIJanak 
Prasa 
Lahna 
Karnı bahar 
Yaprak 
Elma 
Limon 
Maydanoz 

fi atı 
20 
10 
8 

20 
20 
30 

2,5 
2 

En az 
1200 
2000 
500 
500 
100 
200 

3500 
500 

En çok 
1800 
2500 
750 
600 
120 
250 

4500 
600 

Muvakkat teminat 
Lira Kuruş 

27 00 
18 75 
4 50 
9 00 
1 80 
5 62,50 

10 12,50 
o 90 

78 % 
Havuç 10 50 75 O 56,25 
Mayıs 937 nihayetine kadar alınacak olan yukarıda cinsleri hi· 

zalarında mikdarları ve tahmini fiatlariyle muvakkat teminatları 
yazılı sebze münakasaya konmuştur. İsteklilerin 9.3.937 sah gunü 
saat 12 de Fakülteye gelmeleri. 1-749 

Çanakkale Vilayeti Nafia Müdürlüğünden· 
BETONARME KÖPFO 1NŞAATI EKSiLTME iLANI 

Çanakkale vilayetinde Gelibolu • l{e an yolu üzerinde (22.800) 
lira ~eşif bedelli l_{avak betonarme köpriısu inşaatının knpah zarf 
usulıyle e ıltmesı 15.3.937 pa rte i gUnü saat 15 de Nafıa Müdur
lüğü odasında eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltme şartname i ve buna müteferri di er evrak (114) ku • 
ruş bedel m bilinde Ç nakkale Nafıa Mtıdü,rlü ünden alınabile· 
ce. i .~i.bi i t' nler bu s tnameleri Nafıa Vck letf şose ve köprüler 
reıslıgı ve 1 t nbul Nafıa Müdiırhi üne müracaat ederek görebilirler. 

~ksiltmeye .girebilmeAk için t l~plcrin (1710) liralık muvakkat 
te~ınat vermcsı ve. re mı gazeten n 3297 s yılı nushalarında çıkan 
talımatname e tcvfıkan müteahhitlik ve i. sı ibr z etmesi lazım· 
dır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 15-3-937 pazartesi günü saat 14 
de k dar k isyon reisligine makbuz mukabilinde vermeleri muk • 
tazidir. (974) J-775 

r ı ay dırlı i: 

· ·ektörl ·· ğü den: 
1- Fatsa - Unye yolunun o 000·12 ı-198 kilometreleri arasında 

yedi adet bir metrelik dört adet iki metrelik iki adet üç metrelik, üç 
adet beş metrelik menfez ile bir adet 2x7 v~ bir adet dokuz metre • 
~ik ve ~ecmu bedeli (32.799) lira 95 kuruştan ibaret imalatı aınaiye 
ınşaatı ıle O 000- 9-t 509 kilometreler arasında 7573 metrelik kısmın 
şose olarak i~şası ( 15.169 ) lira 22 kuruş ki ceman ( 47.969) lira 18 
kuruş bedel ıle ve 10.3.1937 çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usllliie eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu iş~ ait şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksıltme fartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri benel şartnames.i. 
D - Şose, kargir ve beton inşaata dair Iennı şartname. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, silsitei fiyat cetveli metraj cetveli. 
G - Proje, grafik. ' 
İstekliler bu şartnamelerıi ve evrakları 250 kuruş bedel mukahi· 

linde Ordu Nafıa Müdürlüğünden alabilirler • . 
3- Eksiltme 10/ 3 1937 çarşamba günü saat 14 de Ordu encü • 

meni daimi kaleminde yaptlacaktır. 
4- Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
S- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3598) lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olması Uizımdır. 
A - Ticaret odası vesikası. 
B - Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyeti fenniye ves.ikası_ 
6- Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümeni dfiimi vilayete getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine .rerilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni· 
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması Hizımdır. Postada kalacak 
geçikmelcr kabul edilmez. (1052) 1-780 

Nafia Vekaleti 
Van Su İşelri Etüd He,·eti Şefliğinden: 
Evvelce münakasası ilan edilmiş olan Van Şamran kanalı in

şaatına talip çıkmadığından yalnız eksiltme şekli değiştirilerek 
diğer şerait ayni olmak üzere ll.2.1937 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle ve pazarlık usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. ihale 
12.3.1937 tarinhinc müsadif cuma günü saat 15 de Van Su İşleri 
Dairesinde yapılacafiı ilan olunur. (330) 1-611 

Ad ive Vekaletin en: 
., 

Hukuk İşleri Umum müdürlüğünde münhal bulunan katibliğe 
frans zca okuyup yazmagı bilen bir daktilo alınacaktır. 

Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıf ve şartları 
haiz olanların 8 mart pazartesi günü saat 14 de yapılacak imtihana 
iştirak için evrakı müsbiteleriyle birlikte müracaatları iHin olunur. 

(501) l -883 

--------~--·~----~ 
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StİMER BA K 
lJmum l\Iüfi ·· rlüğündeıı: 

oktor Alınaca 1< 
~~rabü~te tesis edi~ecek Demir ve Çelik Fabrikaları ıçın 

?~hı~~ye ~ut.eha~sısı hır doktor alınacal: ve kendisine (250) 
ıkı yuz e~h l.ıra ucrct ve ayrıca ikametgah verilecektir. 

Istckhlerın aşağıda yazılı vesaikle 15.3.1937 tarihine kadar 
Umumi Müdürlügümiize müracaatları. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Hüviyet cüzdanı 
3 - Diploma ve ihtisas vesikası 
4 - İki vesika fotografı 

cXx1x1x1ı 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

o ilo " ranıyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstıtü&ıi Bolk rdağ Kampınd otur· 
m k, burada ve. c_ivarında madende çalışan memur ve amele! ri mu· 
ayene ve. t~davı ıle meşgul olmak üzere, diplomalı ve tecriı li b r 
doktora ıhtıyaç vardır. 
? İkametgah, .. hademe ~envir .ve teshin en tituye aid olmak u re 
wOO ~lr~ aylık ucrct verılccektır. Talip olanların, diploma ve d er 
vesaıkıyle Martın on~ncu çar mba g nü akşamına kadar Ankara a 
Çocuk sarayı caddcsınde Enstitüye müracaatları. (428) ı-763 

; ... ~ 
~. \ 
~ ~~~ 

KREM 

K.umnu, Saıışın, Esmer her tene tevatuk eden yegane ııbht 
kremlerdir. Cildi beıler, Çil. Leke ve sivilceleri kamHen izale 
eder. Yarım aaırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları ıuhht gUze11ik kremleridir. ~ 

~ KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDlM EDİLİR~ 
ı - Krem Balsamin yağb gece için penbc renkli 
2 - Krem balsamin y?.ğ111z gilndüz Jçin beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyu renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

Maliye Vekaletinden: 
1·6·1937 tarihinden itibaren tedaviıl mevkiinden kaldırılacağı 

- evvelce ilan edilmi' olan nikel 25 kuruşlukJarla bronz 10 kuruşluk· 
ların ı kanunu evvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalma· 
sının takarrur etmi, olduğu ilan olunur. (443) 1-813 

'fUGLA 
İmalat~ılarmın ııazraı dil{atine 

Ankara Değirmencilik Limited Şirketinde satılık linyit 
tozu vardır. Telefon : 3223 

Sıhlıat ve İçtimai 
I\tl uavenet V el{aleti 

İskan Umum Müdürlüğünden : 
Kaza ve orman isimleriyle her ormandan katedilecek kereste 

mikdarı ve beher n.etre mikab fiatları ile tutarları aşağıda yazılı ke
reste Çorum ~ilftyetince 8.2.937 gününden itibaren bir av müddetle 
açık eksiltmeye k·Jnmuştur. Bu hususta fazla tafsilat alrnak ve şart
nameyi görmek istiyenlerin Ankarada İskan Umum Müdürlüğünde 
Fen dairesine veya Çorum İskan Müdürlüğüne mUrııcaatlarr. 

Kazası Orman Metre mikabı Fiatı Tutarı 
İskilip Saraycı 566,996 18 10206 

., Kcsegölü 177,434 18 3194 
,, Sarıyer 273 18 4914 
,, Geyik suyu 425,600 18 7661 

(435) 1-752 

l\ıleraklılarına 

MUJDE 
Orman Çiftliği fidanlıklarında toprak ve iklime 

uyıun yetiıtirilmit olan her çeıit meyveli meyvesiz 
fidanlarla her boyda mazılar ehven fiyatla satılığa çı
karılmııtır. 

Siparit kabul eden mağazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoğlanda merkez 
mağazası telefon No. 
Yenişehir mağazaıı 
telefon numarası 
Saman pazarı M. Ti. 

3755 - 3680 

3576 
3633 

1-828 
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radyolarını bizden arayın Ha il Anafartalar Caddesi 
No: 111Telefon.1230 

DOKTOR 

1\1ecit 

İtfaiye meydanında Kur -
~ tuluş apartımanmda birinci 
~ kat. 
~ Pazardan maada her gün 
~ saat 17 den 19 a kadar hasta-

Kapan zari usulile 
eksiltme ilam 

ÇOCUK ESIRGEME KURUMU 
GENEL MERKEZİNDEN: 

Ankarada Çocuk Sarayı cad
desinde yaptırılacak apartıman, 
tiyatro, yüzme havuzu, gazino 
ve garaj binaları inşaatı; proje 
ve keşfinde bazı tadilat yapıl
mak suretiyle yeniden eksiltme
ye çıkarılmıştır. İhale 22.3.937 
pazartesi günü saat 15 de Anka
rada Çocuk sirgeme kurumu ge
nel merkezinde yapılacaktır. Ye· 
niden tanzim edilmiş olan müna
kasa dosyalan 15 lira mukabilin-
de Çocuk Esirgeme kurumu ge -
nel merkez hesap işleri direktör
lüğünden verilmektrr1ir. 

1-867 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adlive Sarayı 1carşısın

da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

Satılık Bağ 
Kavaklıdesede Lehistan sefa

retiyle Çekoslovakya sefareti a
rasında asfah yol üzerinde. Ko
yunpazarında Kavaf Veysele mü-
rı:ıcaat. 1-850 

Ankara Aa. Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Ankar da Harbiye mektebi 
bjrinci şube mülhakı Osman Ze
ki tarafından; almış olduğu Al
per soyadının (Alpönat) la de
ğiştirilmesi hakkında açılan da
vanın yapılan muhakemesi so
nunda soyad nın (Alpönat) ola
rak degiştirilmesine ve ilanına 
karar verilmiş olduğu ilan olu-
nur. 1~916 

ZAYİ 

2448 No. lu maaş cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hı.ikmli yoktur. 

Mütekait yüzbaşı FAİK 
1-900 

Deniz Levazım Satın alma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 92300 
lira olan 10.000 ton rekompoze 
komürü 22 mart 937 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 5865 lira o
lup şartnamesi (461-5) kuruş mu-
kabilinde komisyondan hergün 
verilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mek· 
tuplarmı en geç 22 mart 937 pa· 
zartesi günü saat 13 e kadar Ka
sımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri. Bu saatten sonra 
verilecek teklif mektuplarının 

kabul edilmiyeceği ilan olunur. 
(516) 1-912 

İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Mildüril 
Naoıubi BAYDAR 

Devlet Demiryolları Af yon 
yedinci işletme J.'\ılüdürlüğün<len: 

1 - Aşağıdaki cedvelde gösterilen iki gurup balastın evelce ay
rı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmışsa da (1) No. lu guruba 
zuhur eden talibin verdiği fiat haddi Iayikinde görülmediğinden ve 
(2) No. lu guruba da talip zuhur etmediğinden işbu guruplar 2490 
sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf usu
liyle yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak 
yerler ve buralardan alınacak miktarlariyle muhammen bedelleri ve 
iktiza eden teminat mikdarları ve teslimat müddetleri aşağıdaki 
cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cetvelde gösterildiği veçhile iki guruba ayrıl
mış olup her gurup ayrıca ihale olunacağından bu her gurup için 
ayn ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme devlet demiryollan mukavelenamesi, kapalı zarf 
usuliyle balast eksiltme şartnamesi ve Bayındırlık işJeri genel şart
namesi mucibince yapılacaktır. İst$kliler bunları Afyon 7. ci İşlet
me müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler ve 
izahat istiyebilirler. 

5 - Eksiltme 19.3.937 tarihine tesadüf eden cumagünü Afyon 
şehir istasyonunda 7. ci İşletme binasındaki komisyonda saat 16 da 
yapılacağından istekliler 2490 sayılı kanuna ve 4. üncü maddedeki 
şeraite tevfikan hazırladıklar ı muvakkat teminat ve teklif mektup
larını havi zarflarını mezklır tarihte saat 15 e kadar komisyon reıs
liğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 
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1 Afyon 227-900 3000 3900 292,5 6 Ocak kırma 
şehir balast 

2 İzmir 223-282 8000 8000 600 8 Toplama ve 
Afyon kırma balast 

(510) 1-902 

NALLIHAN HUKUK HAKİMLİCt: 

Karısını terkedip gitmesi sebebiyle aleyhine Zehra tarafından 
boşanma davası açılan ve ikametgahı belli olmıyan Eymür köyün
den Muharrem oğlu İbrahimin nihayet bir ay içinde kar .sının bu
lunduğu eski ikametgahına avdeti ihtar olunur. 1-906 

KİRALIK 

Möbleli Oda 

---.::.... Sayfa __ _.__, 

İtfaiye meydanında İhsan a
partıman, üçüncü daire. 

1-896 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 200 
5 100 

7 ve 8 30 

1 - Hayır işi.erine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

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

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 ,, 
3 Aylığı 5 ,. 9 .. 
Telefon: 

Baş.muharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 

Mühim İlan 
İstanbul ebe okulundan me

zunum. İzmir memleket has
tahanesi nisaiye ve veladıye 
servisinde yedi yıl muvazzaf 
olarak çalıştım. Temiz doğum 
yapmakla beraber lohusa ba
kımı ve doktor tavsiyesiyle 
yapılacak her türlü tedaviyi 
ihtimam ve şefkatle yaparım. 
Lüzum görüldüğünde (3611) 
telefon numarası ile Samanpa
zarı Saraçlar çarşısı Babor 
sokak No. 6 dan aranılmasını 
dilerim. EBE Sıdıka Ekil 

1-898 

\ DİKKAT 
Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

1 

Yabancı dil kitap servisinde ça-
lışacak fransızca lisamnı bilir bir 

lllmD1RB"'iRl•"'~•••11111D111ll genç satıcıya ihtiyaç vardır. Ak-
Abone ve ilin: 1064 

baya müracaat~ 1-843 

Güvenç Spor 
l(ulühünden: 

Kulübümüz yıllık kongresini 
14 mart 1937 pazar [!Ünü saat 10 
da Belediye salonunda yapacak
tır. Üyelerin hazır bulunması. 

ZAYİ 
347025/ 347026 numaralı İti

barı milli hisse senedimi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

K rşehir Yağmurlu köyün
den Küçük Ali oğlu İbrahim 

1-895 

Birinci icra Memurluğundan: 

Mahcuz olup satılmasına ka
rar verilen 140 lira kıymetinde 

Filips markalı bir radyo, 25 lira 
kıymetinde mamermer aynalı 

konsolün 11.3.937 perşembe gü
nü saat 12 de belediye müzayede 
satış salonunda satılacaktır. Be
deli müzayide takdiri kıymetin 
yüzde 75 ini bulmad ığı takdirde 
13.3.937 cumartesi gunu aynı 
mahal ve saatte kati surette satı
lacağından taliplerin orada bu
lunacak memura müracaatları. 

1-913 

Tashih , 
2 mart 1937 tarihli nüshanı

zın yedinci sayfasında ve 1-822 
No. ile itan edilen Ruznamenin 
5 inci maddesinde 1936 senesi 
1937 olarak tashih olunur. 

ZAYİ 

İzmir Karataş orta okulundan 
aldığım 27.11.936 T. 946 No. lu 
tasdiknameyi kaybettim. Yeni .. 
sini alacağımdan eskisinin hük· 
mü yoktur. 

Sınıf 2 den 417 Fikret 
1-901 

öl"sürenlet"e : KATRAN HAKKI EKREM 

Maliye V ekfıletinden: 

CİNSİ 

Yazıldıktan sonra siyah 
olan mürekkep 

M1KDARI 

14000 şişesi bir 
10000 ., yarım 

4000 ,, çeyrek 
olmak üzere (20000) 

litrelik 

" 
" kilo 

) 
) 
) 
) 

Tahmin Olunan Muvakkat 
teminat bedeli 

L. Ku. L. K~ 

8560 00 642 OQ 

Zamk, 1500 şişesi 500 gramlık, 2500 şişesi 250 gramhk, 4000) 3400 00 
şişesi 125 gramlık, 15000 şişesi 75 gramlık olmak üzere {23000) şişe) 

255 00 

Ağaç tampon, 2020 numara Penkale mamulatı sisteminde) 1470 00 110 25 
(3000) adet) 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları 
Fersude kağıt sepeti No. 1 

kontraplak ve bez kaplı (lOOO)adet) 

,, ,, ,, ,, 2 

" " " '' 3,4 
üzere ceman 
sepet. 

Cilalı ağaç kağıtlık üç gözlü 
Istampa mürekkebi 35 gram 
Dolma kalem mürekkebi 100 gramlık 

500 ) 
1000 ) 

1000 olmak) 
3500 adet) 

) 

( 200) adet) 
(15000) şişe) 
( 8000) şişe) 

3315 00 

168 00 
1050 00 

960 00 

248 63 

12 60 
78 75 
72 00 

1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye 
konulmuştur. Bunlara ait şartnameler Ankara'da kırtasiye müdürlüğünden, 1stanbulda Dolmabahçı 

kırtasiye deposundan alınacaktır. 
2 - Eksiltme 29.3-1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de Ankara' da Yenişehir Lozan mey~ 

danında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen kıy

mette teminat mektupları ve istekli şirket olduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını mecburi kıl. 
dığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye mil. 
düdüğüne getirilecek eksiltme komisyonu Reisliği ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön• 
derilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu• 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vak.i olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 475) l-87Z 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Senenin en nelu musikili filmi 

ŞAHANE MELODİ 
Baı Rolde: Billur sesli sarııın yıldı~ 

GRACE MOORE 

Gerek mevzuu ve gerekse müziklerinin 
tatlrlrğiyle seyircilerini ziyadesiyle 
memnun edecek şahane bit eser 

İlaveten 
EN SON FOKS DÜNYA HABERLERİ 1 

BUGÜN BU GECE 

NEŞ'EİLE 
Maurice Chvalier - Marie Glory 

Gününü sonsuz bir zevk* 
nere ve kahkaha ile 

ge~irmek istiyenlere 
bulunmaz bı"r fırsat 

İlave olarak : 
EN YENİ PARAMUNT DÜNYA 

HABERLERİ 


