
Ll e:::: 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

10 NiSAN 1937 CUMARTESi 

BUGCN 
12 

SAYFA 

HER YERDE 5 KURUŞ 
s 

ON SEKlZfNCf YIL. No: 5638 

Atatürk Belgrada hareket 1 

eden başbakanı uğurladılar 
Koca Sinan 
için törenler J 1 

Başbakanımız bir 

;eyahatlerinde 

kendilerini 

uğurlayanlarr 

selamlarkcr 

ismet lnönünün hareketinden evvel 
buakanlar heyeti bir toplanh yaptı 

Başbakanımıza 
Bakanı vekillik 

Sılııye 
edecek 

Bakanlar Heyeti dün öğle üzeri saat 13 de siyasi 
müsteşarların da iştirakiyle toplanarak ruzname· 
sindeki işl~ri konuşmuştur. Başbakanımızrn Belgrad 
seyahatlen esnasında kendilerine Sıhat Bakanı Dr. 
Refik Saydam'ın vekillik etmesine karar verilmiş
tir. D~. R~fik Saydam, bir müddettenberi Viyanada 
tedavı edılmekte buluna·n Finans Bakanı Fuad Ağ
ralıya da vekillik etmekte idi. B. Refik Saydam, 
Başb~~nlığ_a vek~llik ettiği müddetçe Finans ba
kanlıgı ışlern~e sıyasi müsteşar B. Faik Baysal'ın 
bakması tensıb edilmiştir. 

BQ§bakanımız hareket ettiler 
. Baş hakan ismet İnönü ve refikaları dost ve müt

tefı~ Y ~g?sl~vya ~~şvekili ve dış bakanı Dr. Sto
yadı:ı_ıovıç e zıyaretı ıade için Belgrada gitmek üze· 
re dun akşam saat 19.30 da hususi trenle Ankara
dan hareket etmişlerdir. 

Başbakan ismet lnönü istasyonda Cumhur Reisi 
~tatürk, ~amutay Başkam Abdülhalik Renda, ve
kıller, elçıler ve bayanları, mebuslar, Ankara valisi, 
~~~af~z alay kumandanı, sivil ve askeri erkan, ve 
butun ıstasyonu dolduran kalabalık bir halk tara
fından selamlan?1ış ~e uğurlanmıştır. 

lstas!ona gehşlerınde. olduğu gibi hususi trenin 
hareketı esnasrnda da hır askeri ihtiram kıtası ile 
bir polis müfrezesi Baş~,akana selam resmini yap
mış ve mızıka istiklal ma"ştm çalmıştır. ( A.A.) 

•••••••••••••••••••••••••••••• Gündelik 

Ko .. y ve K'' lf" !Vergilerde~ u ur : •11 : 
Kültür Bakanltğımrz, Maarif Ve· : tenzı er : 

kaleti Mecmuasını, Kültür Bakanlığı ! : 
Dergisi adiyle t ekrar neşre başlamıştır. ! --··-- ! 

Memleketin en ehemiyetli işleri ba- : Maliye Bakanı dün : 
~ında gelen eğitim ve öğretim davası : • 
ile her münevverin yakından alakalan- ! İstanbul'a döndü ! • 
ması pek tabii olduğu için bu dergiyi : • 
geniş bir yayma namzed saymalıyız. : İstanbul, 9 (Telefonla) - Mali- : 

Dergi, yurddaki ve yurd dışındaki ! ye Bakanı B. Fuad Ağralı bugün ! 
kültür işlerini ve hareketlerini tanıt• : şehrimize geldi. Kendisiyle görü- ! 
nıağa çalrş:ıcağınr ve her sayısını <la ilk : şen gazetecilere şunları söyledi: : 
ög~ retim orta öğretim, meslek eğ.itimi, : ''- A vrııpadaki yolculuğum te- ! 

• • davi içindi. Muamele, istihlak ve : 
ar isleri yayın isleri gibi kültür faali· • • • • • kazanç vergileri kanunlarında ya- : 

Yetlerinden birine ayıracağını vadet· • • pılacak olan tadiller için tetkiklere : 
rnektedir. ! girisilmistir. Bu tetkklerin netice- • 

~.. . . . 
Birinci sayısını ilk eğitim ve ogre- ! sini henüz bilemiyorum. Vergiler- : 

tim işlet ine ve köy eğitmeni yetişti:m_e ! de tenziller yapılması da bahis mev- : 
faaliyetine tahsis etmiş olan dergın.ın : zuudur. Mükellefler lehine icab e· : 
sadece bu konuları izah edişi bile, va. ! den tenzmer inık~n nisbetinde ya· : 
dini eksiksiz olarak yerine getireceği· ! pılacaktır. Yarrn Başbakan lsmet ! 
ni isbat edecek kadar geniş, değerli, : lnönü ile görüşeceğim. Birkaç gün : 

tasnifi, öğretici, ve ... düşündürücüdür. ! Jstanbulda kaldrktan sonra Ankara- : 
Öğretici ve düşündürücüdür, çün. ! ya doııeceğim. Ankar:ıda elde mev- : 

kü e ~ tim .ve öğretiın bahsi aç.ıınc~, : cud projelerin süratlc çıkarılması- ! 
derhal ı a~-ıbayı ve şehri düşi.inmek bır ! na çalrşacağan.,, ! 
zaruret imiş gibi, kasaba ve şehre m~h- ! ........ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •: 
sus eVitim ve öaretim vasıta ve ım· 

b b 

kanlarını gözönüne getirir, köyleri ha-

trrlamaytz. . 
Halbuki: 1935 sayımına göre Türkıye

de Şehir ve kasabalardaki nufus 3.799.7
42 

"e köylerde de 12.400.952 dir. Şu halde 
l'ürkiye nufosunun % 10 u hesabiyle 
§ehir ve kasabalarımızda 379.974 ve 
küyierimizde 1.240.095 çocuk ilk öğre· 
nim yaşlarına girmiş bul unrnaktadır. 
• Okullarımtzdan geçen yıl alınan 
ıstatistiklere göre, mecburi okuma 
Yasmda bulunan çocukların şehir ve 
kasabalarda, aşağı yukarı, yüzde yetmiş 
beşi beş senelik ilk okullarda. köyler
dek' d · i b .ı Çocukların da ancak yüz e yırm 
eşı, çoğu üç yıllık olan, ilk okullarda 

Okuyabilmektedir. 
.. B ll vaziyet hakkında derginin ileri 

sura··-· ugu mütalealara bakınız: 

(Sonu 7. inci sayfada ) 

Almanya 
lngiltere ve 
Belçika 
Norrnan Davis Brüksele 
Lansburi Berline gidiyor 

P 
. 

9 
(AA) _ B .Van Zeland'a 

arıs, · · . 
.
1 

vazife hakkında Peti Parizıycn 
ven en 

. B u··ksel muhabirinden aldıgı 
gazetesı, r . 

- d ki" telgrafı neşretmcktedır: 
aşagı a 

( Sonu 7. inci sayfada ) 

Dış Bakanımız /11tanbulda 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Dış ba

kanımız Doktor Tevfik Rüştü Aras ve 
dış bakanhğr siyasr müsteşarı B. Nu~ 

man Menemencioğlu bugün geldiler ve 
karşılandılar. 

Yarın (bugün) şehrimize gelecek o
lan ba~bakanımızı karşılamak için bir 
tören programı hazırlandı. 

Türk ga%etecileri Belgradda 
Belgrad, 9 (A.A.) - Türk matbuat 

heyeti dün saat 21.30 geçe Belgard'a 
muvasalat etmiştir • 

Heyet, istasyond1 başvekalet mat
buat müdürü, Balkan matbuat birliği 
Yugoslav komitesi reisi, Avala ajansı 
direktörü ve diğer bir çok zevat ta. 
rafından istikbal edilmiştir. 

Hatayda 
işkence 

Haleb, 9 (Hususi) - Bayır Bucak na
hiyelerindeki türklere yapılan işkence 
gittikçe şiddetlenmektedir. Tütünlerini 
rej: dairesine getirerek satan türle kôy
lülerinin paraları reji idaresinden veril
memekte tütün paraları geçmiş senele
re aid hatta ecdadlarınm muriye olan 
muhayyel borçlarına mah:suben reji ida
resince hükümetc yatırılmaktadır. 

La:r.kiyeliler ve kürddağlılar Suri
yeden ayrılmak istiyorlar 

Hama, 9 (Hususi) - Cebelidürüz 
isyanından sonra Lazkiye ve Kürdda
ğrnda da gayri memnunların faaliyeti 
göze çarpacak bir hal almaktadrr. Laz
kiyeliler ve Kürddağlılar Suriyeden ay· 
rrlmak arzusundadırlaı. Bu hususta ica
bında tf aha sarılacaklarını fransız ma
kamlarına açıkça bildirmişlerdir. 

Halayda yeni harlltt öğreniliyor 
~am, 9 (Hususi) - llataydaki tiirk

ler arasında yeni türk harfleriyle oku· 
ma seferberliği bütün hıziyle devam et
mektedir. Halk dershaneleri her yaşta 
türkletle dolmaktadır. İhtiyar kadın
lar bile yeni harfleri öğrenmeğe azmct

mi§lerdir. 

Slnan1rn §aheserlerinden Şehzade Camii 

•••••••• • Sinan Se im camii iç'in diyorki: • •••••• • • • • • • • • • 
« Bildiğiniz cihanın mimar ve mühendisleri var : • • 

! makdurlarını sarfetseler böyle bir eseri azim bi- : 
• • • • 

: nasrndan aciz kalacaklar dır.)) • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Bugün 

büyiik mimar koca Sinanrn ihtifali ya
pıldı. Sinanın mezarında üniversıtcli

ler, güzel sanatlar ve mühendis mckte.. 
bi talebeleri ve büyük bir halk kalaba.. 
lığı toplandı. Akademiden ve mühendis 

mektebinden ve edebiyat fakültesinden 
birer talebe, belediye bayındırlık direk• 
törü birer nutuk söylediler. Mezarına; 
belediye, halkcvi, evkaf, mühendis mele~ 
tebi, mimar ve mühendisler birliği ve 
daha bir çok teşekküller çelenkler koy• 
dular. Mektcblerde h,alkevlcrinde top
lantılar yapıldı. halka ve talebeye Sina. 
nın hayatı ve eserleri anlatıldı. 

Kayseride ..• 
Kayseri, 9 (A.A.) - Vilayetimizlıı 

yetiştirdiği koca Mimar Siman günü, 
kendiainin yaptığı cami meydanında 

binlerce balkın iştirakiyle ve hatiblerin 

hayatı ve eserleri hakkındaki heyecan

lı hitabeleriyle yaşatıldı. Halkevinin 

hazırladığı mimar Sinan köyü ve koca 

mimarın hayatına dair olan broşür hal

ka dağıtddr. Halkevinde bu münasebct.ı 

le bir tören yapıldı. 

Kıymetli bir doktorumuz 

Operatör B. Vasfı Aybar 
lstanbula tayın edildi 

son gecenin ~ Ankara has-
tanelerinde, on
sekiz yıldanberi 
çalrşmasrna hiç 
ara vermeden o
peratörlük vazi· 
fesini örnek ola
cak bir başarı ı· 
le yapmış olan 
doktor opera
tör Bay Ömer 
Va:sfi Aybar'ın 

İstanbul Ş i ş 1 i 
çocuk hastanesi 
baş tabib ve o· 
p e r a t ö r l ii
g ü n e tayini 
dolayısiyle cliin, 
başta doktorları-
mız olmak üzere Doktor Operatör 

seçkin bir kalabalık, Karpiçte bir veda 
yemeği tertib etmişlerdir. Toplantı geç 
vakte kadar sürmüş, orada bulunanlar 
kıymetli doktorun aramızda geçirdiği 

tırasını, ona kar
şı olan sevgileri· 
nin güzel bir ~
fadesi halinde 
taziz etmişler

dir. 

*** Doktor Bay 
Ömer Va 11 f l 
Aybar, milli kur• 
tutuş mücadele
sinin en çetin 
yıllarında ve ken. 
disi ~bi tib a~ 
damlarına en 
çok ihtiyaç his
solunduğu bir za. 

B V f
. A b manda Ankara-

• as r y ar .. ya gelmiştir. O· 
gunden lıugüne kadar vazifesini, lıiç yo-
rulmadan ve bıkmadan yapmış. binler
ce vatanda~ma sa.;lık ve tamlık venniş

( Sonu 7. inci sayf:ıda ) 
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Politika bahisleri: 

sken • er ye 
- Yol mektuplaTt -

Doğu Akdenizin en büyük en modern limanı, bizzat liman tesisa
tı buradaki ticaretin zeval değil kemal halinde bulunduğunun şahidi. 
Bir atlantik gemisi çıkıyor; diğer iki tanesi Kahire yahud Luksor ya
hud Assuan'daki yolcularını bekliyor, Bunlar, bizim limanlarımıza 
baza:n uğrıyanlar gibi, zengin memleket kasabı ve bakkalı, değildir. 
Aralarında miras yemiş fakat evleri·nde kocamış burutuk yüzlü bağa 
gözlüklü moralizm ve püritanizm kurbanlan yoktur. Varsa bile bir 
e-'ı d•r f-'ıs1ra gelenler zengin memleketlerin zenginleridir. Bunlar, her 
J ,:ü1 l,;.ı mı Côte d ' Azur ve Riviera'da satın almağa başlıyarak bu alış 
verişlerini Lüksor' daki "kırallar vadisi,, ne kadar ileri götürebilen 
müstesna ve cinsleri gittikçe ortadan kalkan mahlôklardır. 

lskenderiye, Kahire, Helvan Helyopolis, Lüksor, Assuan gibi 
Tarihden ziyade bugün artık turizm hayatına mal olmuş olan bu yer
lerdeki bütün o muhteşem oteller ve herhangi bir ilimden ziyade ted
vin enilmiş olan o konfor bu mahlukları rahat ettirmek, memnun et-
mek, olduklarından çok şımartmak içindir. . 

İskenderiyeye çıkar iken, vapurunuza fesli ve arabca konuşan hır 
liman ve karantine zabıtası gelmese ve liman nhtnnları üzerinde keza 
arahca konuşan entarili ve fesli bir kalabalık peydahlanmasa, Jsken
deriyeyi Mısırdan başka herhangi bir memleketin modem ve mubte • 
şem bir limanı telakki edebiliTsiniz. Bütün limanlar azçok kozmopo
litdir. 1skenderiye, adeta, sadece kozmopolittir. 

Limandaki serbest mmtakadan çıkarak şehre girinceye kadar bü
tün muamele muntazam ve kolaydır. Yüksek ve zengin turizm mem
leketi olmak, gelen misafirlerin intizamla ve nezaketle karşılanmala
nnı şart koşmaktadır. Mısır hükümeti bu hususu mükemmel hal.Ietmi~
tir. Polis hakaretine, çok dikkatli olmakla beraber nezaketsız hır 
gümrük muamelesine ve hamal yağmasına uğramaksızın Mısıra girebi-
liyorsunuz. BURHAN BELGE 

istanhulda 
hamallığı 

kalkacak? 

sırt 

nasıl 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Belediye 
sırt hamalhğının kaldırılması için pro-
jenin tetkikleri bitmiş hazrrlanan pro
je daimi encümene verilmiştir. Proje 
şehir meclisinde görüşüldükten sonra 
bu ay sonunda tatbik edilecektir. Pro• 
jede belediye halkın ve nakil vasıtala
rının tekasüf ettiği ana caddelerle bu 
caddelere bağlı ikinci caddelerde sırtta, 
sırıkta ve basta her tiirlü yük taşınma
sını yasak edecektir. İç ve dar sokak· 
!arla inişli, çrkışlı yollarda ve diğer va.. 
sıtaların i~leyemiyeceği ticaret bölge
lerinde ve büyük işler görülen hanlar
da sırt hamallığına şimdilik müsaade 
edilmektedir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mtı

hafaza örgütü, biri yaralı 76 kaçakçı, 
745 kilo gümrük kaçağı, 155 kilo inhi
sar kaçagr, 7.371 adet çakmak ta.şr, 
1368 defter sigara kağıdı, bir kilo 116 
gram esrar, 20 gram eroin, 54 türk li
rası, 5 silah ile ı 8 l<:açakçr hayvanr ele 

geçirmiştir. 

1 KUÇlJK lÇ ltAB~RLER 1 
X Öien pro:esöriın cenazesi: - İs

tanbul üniversitesi h.ıyvanlar profesörü 
Aııere Navil'in cenaze töreni ayın 12 
sinde Süleyınaniyede biyoloji cnstitü
si.ınde yapılacaktır. 

X Anı.iakcıY! dolandıranlar: - İs

taı}bul polisi, İstanbulcla antikacr Musa 
OJlu Abdullalu sahte çekle 500 ingiliz 
lirasr dolandıran ve kaçan ingiliz kan 
koca hakkında vapurun uğramas1 ihti
mali olan memleket ze:ıbıtalarma haber 
vermiştir. 

X Ik~ tayin: - Tarsus avukatların
dan B. Niyazi finans bakanlığı milli 
emlak müdürlüğü takib amirliğine ta
yin edilmiş ve vazifesınc ba:ılamrştxr. 

Gümrük ve İnhisarlar Bak-.uılığı 

tetkik işleri mü:lür muavini B. Kadri 
Emre finans bakanlıg-ı İzmir tahsilat 
müdürlüğüne terfian tayin edilmiştir. 

Hukuk İlmini Yayma 
Kurumunun 

Tertib ettiği seri konferans1a.rm 
on sekizincisini 

Denizli SaylaVI 
B. NECİP ALİ KtJÇOKA 

10-4-1937 cumartesi günü saat 15 de 
ANKARA HALKEVİNDE 

verecektir. 

Mevzu: 
EVRENSEL AMME HUKUKU 

Yanlış bir haber 

Bir İstanbul gazetesi fabrika ve ha

vuzlar, Akay ve denizyolları işletme i

daresi umumi heyetinin bugünlerde top

lanacağmı haber vermektedir . 

Bize verilen malumata göre, bu de

niz teşekküllerinin genel heyetini teşkil 

eden Kamutay büdce, iktisad ve divanı 

muhasebat encümenlerinden mürekkeb 

encümen ancak mayıs ayı içinde topla· 

nabilecektir. 

İstanbulda bulunan bir komisyon 

şimdi bu idarelerin bilançolarını tetkik

le meşguldurler. Bu komisyona iki di

vanı muhasebat murakibi, bir finans ve 

iki ekonomi bakanlığı mü~viri iştirak 

etmektedirler. 

1950 de öğreneceğiz 

Mayerling, ArJidülc, Rodolf Mari 
Vetsera ve imparatoriçe Elizabet ..• 
lıte dört isim ki, hadiseleri yalnız si
nemadan takib edenler için dahi ne
ler ifade etmezler! 

imparatoriçe Elizabetin doğduğu 
ıehir olan ıimdiki Çekoslovakyadaki 
Brno'da (meşhur Skoda fabrikaları
nın bulunduğu tehir) bu talisiz kadı· 
nm. hatıra defterleri ve oğlu Rodolf'
un, kendini ve sevgilisi Mari Vetsera'· 
yı öldürmeden önce an.aama yazdığı 
mektub bulunmuştur. 

Demek ki bu tarihi haaisenin ma
hiyetini öğrenip merakımızı giderebi
leceğiz artık? Fakat Eüzabetıin vasi
yetnamesine göre hahra defter!cri 
ancak 1950 d~ okunup neşredilecek
tir. 13 yıl daha; ve sonra, bir çok ro
manlara, tiyatro ve filmlere mevzu 
vermiş olan bu esrarlı hadise herke:; 
taı·afmdan öğrenilmiı, alelade bir va
ka olacaktır. 

Margöril Fahmi 

Yıirmi iki yaşında genç bi:· mnn· -
lryıu Londrada, bir otelde, iki tabanca 
kw-şunu ile öldürmüş olan kansr, es
ki fransız kabare artİ~ti Margörit, 
meını müdafaa. halinde ha cinayeti iı
lediğini isbat etıniı 'Ye beraet kazan • 
UU§tl. 

Bu 'Ta.kanm. cereyan etm.İ.f olduğu 
1923 senesindenberi kendisinden bah
solunmıyan bu Paris güzeli, öldürdü· 
ğü koeasmm ailesi aleyhinde veraset 
davas açmıJtır. Davaya iki gün sonra 
Kahirede bqlanacaktır. Dava acaib, 
dava olun.an para yanın milyon türk 
liras.ıdır. Mısır hakimlerinin verecek
leri karar bütün dünyayı al&.kalandD'• 
maktada. 

Bir gazetecinin 

gazete hakkındaki likirleri 

Son yirmi ıik:i sene zarfmda New -

s.tanbul 
Sezonuna 
Hazırlıklar 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İstanbul 

sezonu hazırlıklariyle uğraşan komite 
bugün iki mühim toplantr daha yaptr, 
Bu toplantıların birine.isinde bazı otel 
sahibleriyle seyahat acentalan iltirak 
ettiler ve otelciler komiteye fiatlarda 
yüzde otuz tenzilat yapacaklarmı söy
lediler. Komite bu tenzilatın yüzde el
liye çıkarılmasını istedi. Otelciler cu
ma günü kati karar vereceklerdir. 

İkinci toplantıda spor ve müzik i§• 
teriyle uğra§rlmı§trr. Balıkesire, Trab
zona, Erzuruma ve Kastamonuya festi
vale birer heyet göndermeleri için tez· 
kereler yazıldı. 16 kryr vilayetinden mü. 
sabaka sonunda seçilecek birer yüzücü 
gönderilmesi istendi. Bunlar boğazı geç
me müsabakasına iştirak edeceklerdir. 

Spor haftası için de bir güreş müsa
bakası yapılması kararlaştı. Bu güreşe 
İsveç, Norveç Finlandiya gibi şimal 

memleketlerinden profesyonel güreşçi
ler çağınlacak, aynca türk güreşçileri 
arasında amatör müsabakalar yaprlacak 
ve Avusturya Macaristandan futbol 
müsabakaları için takımlar getirtile
cektir. 

Amatör ve profesyoneller için de 
bir fotograf müsabakası yapılacaktır. 

T erazicilerin şikayeti 
İstanbul, 9 (Telefonla) - !stanbul

da 6 terazi fabrikatörü ile 14 imatatha· 
ne sahibi, müşterek bir şikayetname ile 
ticaret odasına müracaat etmişler ve 
son vaziyete göre yeni tedbirler iste
mişlerdir. 

Romanya ile ticaretimiz 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Bugün 

Romanya ile iş yapan tacirler türkofis-

te Ekonomi Bakanlığı baş müşaviri. B. 

Sami lşbayın yanında toplanmrşlar ve 
kendisine Romanya ile yaptrkları işler 

\ 

hakkında malfunat vermişlerdir. Bay 
Sami !şbay yarın Bükreşe gidecektir. 

York Times gazetesinin müdürlüğü
ebniş olan B. Kalla Ogden, 81 ya§m• 

da olarak, geçerıJerde ölmü§tür. Ta
nınmış bir muharrir olan bu zabn ya
zılarını arkadqları şöyle tarif eder
lerdi: "Kalla Ogdeıı centilmenler i
çin centilmence yazı yazan bir adam

dıı·." 
Ogden hükümetlerin gazetelerle 

olan münar.ebetlerini izah içıin §Öyle 
bir formül bulmuıtu: 

1 - Gazet~iz bir hükümet tabam
hammiil olunmaz bir hükümet olmak 
gerektir. 

2 - Gazeteli bir hükümet taham
mül olunabilir bir hükümettir. 

3 - Gazetecilerce icra olunan hü
kümet ise pek kötü bir hükümet olur. 

Domatesten kaaçak. 

Zaruretler insanları bir takım ke -
şif ve İcadlara sevkediyor. 

Bir fransız gazetesinin yazdığına 
göre İtalya ziraat istasyonu müdürü 
Doktor Giovani Mauro, sanksiyonlar 
zamanında, kauçuk yerini tutacak 
bir madde bulmak için yapmağa baş
lamış olduğu tecrübelerin iyi netice 
vermİ§ ve domatesten kauçuğa ben -

zer bir madde çıkarmağu muvaffak 
olmuı olduğunu bildirmiıtir. Bu mad
de, istenilirse kauçukla hi1'1ikte ve 
yahud yaln&Z başına kullanılabil·.e

cektir. 

Kabahat ve özürü. 

Mekteoo geç gelen bir İngı°liz ço • 
cuğundan, öğretmen, gecikmesinin se
bebini sormuştur. 

- Sabahleyin balık lulmağa gide· 

cektim, babam götürmedi. 

- Pek iyi etm.İJ de götürmemiş! 

neden balık avma götünnediğinin de 

şebebini, tabii, söyledi, değil mi? 

- Evet aôyledi: ikimize yetecek 

kadar yem ha&ırlamamıı1 

10-4 - 1937=== 

Dünkü Kamutayda 
., 

Bazı dairelere 1.210.000 
liralık tahsisat verildi 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sılayın reisliğinde toplanınr"'"ır. D". · 
zı mebuslarrn teşrii masuniyetlerinin kaldırılması hakkında at:. ~ 
teşkilatı esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit enciimen maz
bataları okunarak kabul edilmiştirw Ankara şehri imar direktörlüğü
nün 933 yılı son hesabı hakkındakl kanun projesi de kabul edildikten 
sonra umumi muvazeneye dahil bazı daire büdcelerine 1.210.000 lira
lık munzam tahsisat verilmesi, Kamutay hüdcesine 16. 720 lira tahsi
sat konulması, vakıflar umum müdürlüğü 936 büdcesinde 7000 lira
lrk münakale yapılması hakkmdak i projeler görüşülerek kahuJ edil
miştir. 

Yeni vapurlar 
üzerinde 
tetkikler 

Denizyollarr işletme idaresi direk
töl'ü B. Sadettin Serim dünkü trenle 
şehrimize gelmiştir. B. Sadtetin Serim 
burada kalacağr günler içinde ekonomi 
bakanlığı ile temas tderek idareye aid 
işler hakkında malfımat verecek ve di
rektif alacaktır. 

Bu arada, on milyonluk bir tahsisat
la Ismarlanan on vapura ilaveten yeni· 
den vapur siparişi ve kendi ihracat mal
larımızı drşanya nakH için yük vapur
ları teşkilatı vücude getirmek işleri ü~ 
zerinde de konuşulacağı söylenmekte
dir. 

İstanbul okullarındaki yoksul 
çocuklar 

İstanbul, 9 (Telefonla) - İlk okullar-

daki yoksul çocuklara yiyecek, giye-

cek, kitab ve krrtasiye vermek için ku.. 

rulan birlik bugün işe başlamıştır. Bir

liğin elindeki rakamlara göre İstanbul 
ilk okullarrndaki 71.435 talebeden 10.722 
si tam gıda alamamakta ve bunların an· 
cak 7781 rine krsmen yardım edilebil
mektedir. 

......................................................... 
Hatırlıyor musunuz? 
- -------

1 - Devlet tarafından demir
yolu inşasına ne .zaman başlandı? 

2 - Medreseler ne .zaman kal
dırıldı? 

3 - Köy kanunu ne .zaman 
kabul edildi? 

4 - Tayyare cemiyeti ne .za
man kuruldu? 

5 - Amerikada ilk enternas· 
yonal sergi ne .zaman açıldı? 

Dünkü suallerin cevablan 

S - Himayei Etfal Cemiyeti 
ne zaman kuruldu ? 

C - 30 haziran 1921 de , 

S - Ölçüler, metre kilo ve san
tim ne zaman kabul edildi ? 

C - 1 nisan 931 de. 
S - Türk tarihi tetkik cemiye

ti ne zaman kuruldu ? 

C - ıs nisan 9Jl de. 

S - Fevzipaşa - Malatya hattı 
ne zaman işletmeye 'açrldı ? 

C - 23 nisan 931 de. 

S - Dördüncü Büyük 
Meclisi ne zaman açıldı ? 

C - 4 mayıs 931 de. 

Dilsiz köpekler 

Millet 

Aınsterdamda çıkan Telegraaf ga
zetesinin verdiği bir habere bakılırsa 
yakında Londrada açılacak olan ıkö· 

pek sergiaiııin en büyük cazibesini, 
orta Afrikada yaşayan ve basenci adı 
verilen pek nadir bir çift köpek teşkil 

edecektir. Orta Afrika yerlilerinin 
avda kulanmakta oldukları bu kö • 
peklerin her köpekte bulunmayan 
dikkatdeğer bir vastı vardır: havla• 

mazlar. 
Havlamayan köpek; sevgisini SÖZ• 

le izhar etmiyen dost gibi bir ıey! 

İkinci görüşülmesi yapılacak 
maddeler arasında bulunan güm
rük tarife kanununa ek kanun 
projesi müzakere edildikten sonra, 
deniz hil$lahanes;nin tamiri için 
937, 938, 939 senelerine sari ol· 
mak üzere 270 bin liraya kadar te
ahhüde girişilmesi hakkındaki 
projenin görüşülmesine başlandı. 

Söz alan doktor Osman Şeref Ulu. 
dağ (Konya) milli mildafaanrn elinde. 
ki bütün hastahanelerin ta.mire muhtaç 
olduğunu bildiğini, bunlardan biri 0 4 

lan Haydar paşa hastahanesinin yarrm 
milyon lira harcanarak tamir edildiğin~ 
fakat yapılan tamirin söylenen sözlere 
göre iyi bir tetkik mahsulü olmadrğı i
çin bu tamirden kimsenin memnun oL 
madrğrnı, tamir hususunda srbcye ve 
milli müdafaa hastahaneleri arasında 

ilk bakılışta büyük bir fark görüldü· 
ğünü söyliyerek bu tamirden iyi bir 
netice almabilmesi için projenin, ka. 
mutayın mütehassıs encümeni olan Sr. 
hat ve İçtimai Muavenet encümenin. 
den geçmesi Jazımgeldiğini söyledi 
ve bir takrir verdi. Reye konan takrir 
kabul edildi ve proje sıhat encümenine 
verildi. 

Kamutay pazaretesi günü 
caktır. 

1 ki mal takriri 

toplana-

Diyarbekir saylavı ve milli müda
faa encümeni reisi general Kazrm Se~ 
vüktekin 2283 ve 2425 sa.yılr kanunlar• 
la verilen tahsisat ile neler yapıldığına· 
ve Ankarada bir kışla inşaası hakkında 
bir teşebbüs olup olmadrğına, askeri ma.ı 
lüllerin her üç senede bir tabi tutuldu
ğu muayeneye, mülkiye malüllerinin do 
tabi tutulup tutulmadıkları hakkında 
iki şifahi sual takriri vermiş ve tak· 
rirler milli müdafaa bakanlrğına gön .. 

der ilmiştir. 

BQ§bakanlık teşkilat kanunu 
Başbakanrlk teşkilat ve vazifeleri 

bakkndaki kanun projesi büdce encü
menin de tetkikinden geçmiş ve ka
mutay ruznamesine almnırştır. 

Kamutay encümenlerinde 
:t- Kamutay dahiliye encümeni dünkÜ 

toplantrsmda polis teşkilatı kanu~~ 
projesi. üzerindeki müzakerelerini bıtır• 
miştir. Proje büdce encümenine gide· 

ceketri. 

:t- Adliye encümeni ziraat bankaSI 
kanunu projesinin müzakeresine başla
mıştrr. Dünkü toplantrda ziraat barı .. 

· ikra-kasr memurlarının yılda hır maaş 1' 
m.iye almasında birleşilmiştir. Arıca 

d tun· bu maaşın kardan dağıtrlmasr kay 0 

maktadır. 

. . .. . G' sun ınebusu :{. Malıye encumenı ıre . ıe 

Bay Hakkı Tank Usun i!an pull~rıY111• 
ilan mahiyetindeki mecmua ve ~~ pve 
lan hakkındaki teklifini göriişınuş 
olduğu gibi kabul etmiştir. .. __.-

- ~ 
~················....... f l HAVA ~ ............................ 

Hava dün sert geçti 1''1A 
ı oıara1' 

Dün Ankarada bava gene . Gece· 
palı ve sertçe rüzgarlı ge~~tı~~ 4, eJ'l 
nin en düşük ısısı sıfı.ruı ~ti.lll 
yüksek rsısı da 13 derecedir· .. rlii• 

.. . . 1 direktO 
MeteoroloJı ıtlerı gene .. ıı;ge, 

1"-~ta gore, . 
ğünden aldığımız ma ı.ıu- ··ıgeıer• 

~ SU bO 
orta, doğu ve cenub doğ'U rtl .,e 

. . Erzuru 
yer yer yağrşlı geçmıştır. ur• "{a· 

kil de o1.01uşt A~ı 
Karsta yağış kar şe n ı..-tıkl.,,. 

b a bıra 4 
ğışlarm metre m~~b aın j\darıaıı.ı 

0
: 

su mikdarları Elazızde 7' . ve 1' 
1 a :Rıze ",.,. 

Ulukışla, Niğde, Ma aty ~ Sivils ı...-· 
caelide 3 Bilecik Eskişehı.r, 1 ·ı0graff1' , d birer tl 
sin Kars, ve Erzurum a 

dır. 
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Madrid önünde büyük muharebeler 

1-;ükümetçi kuvvetler asilerin 
hatlarını yardılar ilerliyor ar 

ra-,.mu1ffl 1 
Kuçük Antant ve Fransa 

H aftalardan be,.İ, küçük antant 
gul ediAvrupa kamoyunu ıneş 

Yor. Önce Romanya dış bakanı Çekoı· 
lovakyayı zİyat·et etti. Sonra ltalya d'.t 
bakanı Belgrada gidt'rek Yugoslavya ı· 
le iki iti)f\fname imzaladı. Bunun arka 

· · ı gelsından antnntın Bclgradda ıçtıma 
di. Sonra da çelmslovnk cumhur b~fka. 
nı Beneş Bclgradı ziyaret etti. Sıya~ı 
f 1. ·· "h yetlenm•f aa ıyet programı henuz nı a 
deı;ildir. Prens Pol Pı·ag'a gidecek, Tu-
n · . . .. · .. temel atma a u ı c bır koprunun . . 
mernsimi ynpncnk sonra da konsey ıçtı-
maına sıra gelecek. 

Filhak kn Avrupa politikasmın yenı 
istihalesi l.arşısmda küçGk antant, 

h 1 · · yacamak· 
ayatının en na~:k gün er.nı .. 

• d vaın etadır. Fakat iki haftadanbcrı e 
d 

. b·t• osu yapı-
en siyasi fanliyetin bır ı anÇ 

· k" ük ant
lacnk olursa, denilebılir lu uç .. d . 
ant devletlcı·i arasındaki tesarıu u 

b 
. t netice ver 

ozmak için sarfcoıle:J gayre . • 
ıncdiği gibi bu tesanüdü arttırmak ıçın 

' · • ka!ınış-
yapılnn teşebbüs de netıcesız .. .. 

k lursa k..ıçuk 
tır. Haritaya bakılaca o ' 
antantın teşekkülündeki hikmet anla~ı-
lı . A t ya Macarıs· 

r. Aralarında eslu vus ur . 
ta 

.. Jet Macarııta-
nı paylaşan bu uç aev • ., .. -k antant da 

nın komşusudurlnr. ~uçu . . 
Macariıtanın bu devletlerden arazı 

1

~ 
ı. yapılmış bır 

temeğe kalkışmasına a.arşı .. d 
kombinezondu. O gnu ne iıe, bugu~ b'e 
odur. Yani Macarjıtarun muhteme ır 
t .. .. H bıburcr hanedanının ecavuzune ve a .. 

. . ·1 . kar•ı bir anlaşma. 
gerı getırı mesane " . 

Fakat küçük antıtnl devletlerı, ba-
zan, Macaristandan bl'şka devletle~ ta· 
raf.ndan da tehdid edilmişlerdir. Bır a
ralık Romanya Sovyetler tarafın~ 
tehdid ediliyordu. Bir kaç hafta evelısı· 
ne kadar Yugoslavya ile 1 talanın ara~ı 
açıktı. Çekoslovakya ile Almanya hali 
ihtilaf halinJeJiı·. M~caristandan bafka 

· t' · ·n bu dev· diğer cebheleriııin enınıye ı ıçı . 
Jetlerden her biri, ayrı bir kombınezon 
yapmıştır. Fakat hepsinin de Fransa İ· 
le dar veya 3eniş anlaşmaları vardır. 
Yugoslavya ile Frans11 arasında muh
temel bir alman taarru..ı:una karşı olduk· 
ça mübhem bir itilaf vardır. Çekoslo
vakya ile Fransa İte, her ihtimali hesa· 
ba katan bir itt:fal< imzalamışlardır. Kü
çük antant dcvl ... t1erinden Yugoı • 

lavy ile Romanyamn da Fı·ansa i'e 
Drilna..betlerini t~kvi)e etmeğe ça1ı 
tık rı zam l F an o muşt" Fakat o zam 
r~n.stı bunn yana madı. Şimdi Avru a 

polıtıkasımn gird'ği istihale içinde bu
nu Fransa lt"ndisi tel.lif etmiştir. Fran

sanın tcldifi §Udur: 

l - Küçük antant devletleri arasın
da yalnu Macaristan• istihdaf eden an· 
laşmanın geni~letilerek her taraftan ge
lebilecek tal\rruzlara tetmil edi!mesi. 

2 - Fraııııa ile "( ugoılavya ve Ro
ınanya arasındaki münasebetlerin de 
Çekoslovakya ile Fransa arasındaki mÜ• 
nasebetlere benzer bir tekle ifrağ edil
mesi. Esasen birinci nokta kabul edile
cek olursa Çııkoılovakya Fransaya 
bağlı olduğundan, Yugoslavya ile R~ 
manya da ayni ıekilde Fransaya bag· 

lanmıt olacaklardı. 
işte Yugoslavyanın buna yanaşma· 

d 
v d V 1talyaom bu ıgı anla§ılmakta ır. e .. .. 

-- 1 • .. kere edecek olan kuçuk nn::;se eyı muza . . d 
antant konseyi içtiınamın arifeıın e a-

lelacele y ugoslavya ıle itilaf imzalama· 
ıının sebebi de Yugoslavya tarafından 
böyle bir adımın atılmasına yer verme· 
inek maksadına matuftur. Filhakika 
" ·1 .t.lafı imzala· 
•• ugoslavyanın Italy.a ı ~ 1

,
1 

.. kü 
hlazdan evvelki vazıyeb ıle bugun 
~a.ziyeti arasında haylı fark vardır. Yu-• . • tak 
aoslavya her ccbhedt:n ernnıyetını • 

k- "k \'İye etmiştir. Macariıtana karşı ~çu 
a . k da Bakan ntant, Bulgarıstana arıı 
an· d Ayrıca Bul· 

tantı anla~maları var ır. 
Raristanla itilaf imzalamıştır. ltalyaya 
lcartı da kendisini son itilaf ko:-umakta· 
dır. O halde tcahhüdlerini daha ziyade 
Reniılettirmek istemiyor. iki sene evel, 
i\7 ugoslavya, bugün Fransa tarafından 
hpılan teklifi kabul etrneğe hazırdı. 
Fakat o zaman Frama buna yana§madL 
Bu::ün iıe Fransanın vaziyeti eski vazi
)'ete benzemez. Frarısa, küçük antantı 
hesaba katmadan Laval vasıtasiyle ltal· 
)a ile anlaşmaya çalışmııtır. ~sasen 
ı .. ansız diplomasisi icin felaketlerın bat· 
1 - b ~ngıcı da budur. Sonra ltalya Ha e· 
!•~·anı istit.;ya başlayınca f ransa adet~ 
ltıılıetier cemiyetini 1.1nutarak koUektıf 
~ttıniyet ıiyas~tini ba!ta!amıştır. Arada 
lahn:.nya fırsnttan islifade ederek silah· 

nı.u:ş ve Ren nehrinin boylarını aske· 

Bir ıjerde asilerin muhasara 
altı;ıda olduğu söyleniyor 

Madrid, 9 (A.A.) - Bu saba~ın be~_in.~en~eri Casa de 
o'da ve ünivers;te mahallerınde buyuk bır muharebe 

Camp b" .. t 1 1 • t' k d ' l 
b 

ıunuyor Bu harbe utun vası a ara ış ıra e ı -
başlamış u · . 

. · Ta yareler cephe üzerinde uçarak çok kuvvetlı bom-
mıstır. Y • • • 
bahr atıyorlar. Mitralyözler bılafasıla ışleyor ve agır top· 

lar şehrin binalarını sarsıyor. 

Aailerin hatları yarıldı 
Madrid, 9 (A.A.) - Cumhuriyetçiler Estramadura yolu 

boyunca asilerin hatlarını geniş bir sahada y~rarak 400 met
re ilerlemişlerdir. Taarruz tankların yardımıyle başarılmış· 
tır. Bu yarma hareketi bilhassa ileride yapılacak taarruzu 
hazırlamak ve cumhuriyetç.ilerin mevzilerini düzeltmek iti-

bariyle çok mühimdir. 
Cumhuriyetç.iler Endülüs yolu mıntakasında başarılı bir 

ileri yürüşü yapmışlardır. Bundan maksad düşmanı hareket 

noktası tesisinden menetmektir. 
Almeria, 9 (A.A.) - Kordoba mıntakasında Ugujar ha-

valisindeki asi mevzilerini takviyeye gitmekte olan mükem-

Büyük muharebenin cereyan ettiğı" Üniversite 
mahallesinden bir göriinüş 

mel techizatlı bir asi kolu cumhuriyet
çilerin çevirme hareketiyle yaptıkları 
bir pusuya düşmüştür. Cumhuriyetçiler 
ani olarak ateş açmışlar ve derhal el 
bombalariyle hücum etmişlerdir, Düş
man otuz ölü bırakarak kaçmıştır. 

Madrid civarında ilerliyorlar 
Madrid, 9 (A.A.) - Hükümet kıtala

rı. fecir vakti Casa del Campo ve Par
do mmtakalarında şiddetli bir taarru· 
za geçerek Lacapilla mevzileriyle eski 

mezarlığı ve meşhur Cueita de Laspcr· 
dices civarında bir sırtı işgal etmek su
retiyle Üııiversite mahallesi istikame
tinde ve Pardo mıntakasındaki mevzi· 
lerini ıslah etmişlerdir. 

Muharebe devam etmektedir. 

Franko hükümetinin teessürleri 

Londra, 9 {A.A.) - Palma dö Ma

jork'dan bildirildiğine göre, Franko 

l ükümeti İngiliz Gallant muhribinin 
ranko tayyareleri tarafından bombar
manı dolayısiyle İngiltere hükümeti· 

.: tec,.ssürlerini bildirmiştir. 
Hadiseden sonra Valansiyaya hare• 

t etmek emrini alan İngiliz kruvazö-
Shropshire'in kaptanına Valansiya 

• Alicante arasında Gallant muıırıbi
n bombardıman edildiği noktada bir 
ıkümet gemisi görüldüğünün ihbar e-

~.ılmiş olması dolayısiyle böyle bir yan
lışlıl: olduğu izah edilmiştir. 

A•iler muhcuara altında 
Valensiya, 9 (A.A.) - Royter ajan· 

sının inanılmaya değer bir kaynaktan 
aldığı maICımata göre şimdi Huesca böl
gesinde hükümetçiler asilerin elinde bu. 
lunan son yola da sahibtirler ve bu da 
asilern muhasara edilmiş olması de-

mektir. 

Tancada komüni•tlale italyanlar 
arcmnda hiıtli•e 

Roma, 9 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabirinden: 
Politik görmenler, l>ilhassa geçenler-

de italyanlar ile komUnistler arasında 
çıkan hadiselerden sonra Tanca mesele
siyle şiddetle alakadar olmaktadırlar. 

Messagero gazetesi, komünist parti· 

sinin Tanca ıubeleri tarafından. zaman 
man gizlice bir bülten n~şredılmekte 

za .. J d. 
olduğunu kaydettikten sonra şoy e ı· 

yor: . 
1 

• • .. 
"Garb devletleri miunessıl ennın goz-

1 
. .. "n.le ve bunlardan bazılarının en onu a . 

malftmatı tahtında bazı nahoş hadıse-
ler hazırlanmaktadır." 

•
1 

t'nniıtir. Belçika bile Franıadan 
rı ef ' . L'1.ı.:.r • • 

k
. rck dıt politikasında ııuauumı ı· 

çe ıne . k- ,,,_ 
lan etmiıtir. Böyle bir vazıyette uçua 

b "' tün ınukadderabnı Fransa-
antant u . 

b 
wlamaktan çelLomektedır. Fakat 

Ya ag daki 
d 1 ti · arasın te· 

k .. "k antant ev e en 
uçu · dil K" " d" bozulduğu iddia e emez. u· 

şanu un aki 
.. k antant devletleri arasınd tesa· 

çu .. d kadar 
nüd dün ne kadarsa bugun e o .. .. • 

N k 
"k, ne fuia. Fakat kuçuk 

dır e e ıı . 
;antın bazı devletleri aralarmdaki te-

an 1 di Fransaıun 
"d.. arttıracak ar ye sanu u • . ı 

~ ba wlaomak ıstemıyor.ar. 
kuyruguna g A. ş. ESMER 

- ltalyan maçı 

Maç politik sebeplerden 
dolayı geri bırakıldı 

Fransız 

---
• 

ita/yan mi/11 takımının Berlin istasyonunda alınmış bir resmi 

Paris, 9 (A.A.) - İtalyan futbol fe· 
derasyonunun bugün Pariste oynanma
sı mukarrer olan fransız - İtalyan maçı· 

nı en ufak bir sebeb bile gösterilmeksi· 
zin dün gece lağvetmiş olduğu bildiril. 

mektedir. 
Fransa futbol fedecasyom• başkanı 

B. Jul &ime, bir protesto mektubu gön· 
dermiştir. İtalyan federasyon genel sek· 
reteri B. Borossi, geçen çarşamba günü, 
B. Rimeye politik bir takım hadiseler 
çıkmasından endişe etmekte olduğunu 
yarı resmi bir surette bildirmiş fakat 
B. Rime, kendisine bu hususta teminat 

vermişti. 

İtalyan federasyonunun pek geç o
larak vermiş olduğu bu karar, Fransa 
federasyonunu evvelce satılmış olan 
yerlerin paralarını sahiblerine iade et· 

mek mecburiyetinde bırakmaktadır 
Fransız oyuncuları, dün de öğleden 

sonra antremanlarına devam etmişler-

dir. 

/ngiliz gazetelerinin tel•irleri 
Londra, 9 (A.A.) - İngiliz gazete

leri, onümüzdeki pazar günü yapılma· 

81 evvelce kararlaştırılmış bulunan bey• 

nelmilel fransız • İtalyan futbol maçı

nın yapıJmamasınr uzun uzadıya tefsir 
etmektedir. Genel surette kanaat şu 

merkezdedir. ki, bu kara.ın sebebi Pa

riste İtalya aleyhtarı gösteriler ıyapıl. 

masından korkulmakta bulunulmasıdır. 

Esasen, gazetelerin iHlve ettiklerine 

göre Fransada sarih surette italyan a. 
leyhtarı bir hava esmektedir. 

Tokyodan Londraya 

Japon ·tayyaresi 
dün Londrada 

karaya indi 
l.ondra, 9 (A.A.) - "Allah rüzgarı0 

tayyaresi bütün rekorları kırarak J.on
dra saatiyle 5.45 de Atinadan hareket 
etmiş, 8.40 da Roınaya varmış, 9.3G da 
oradan hareektle 14.34 de le Bourjeye 
varmış. 15.16 da da oradan hareketle 

15.25 de Kroydonda karaya inmiştir. 

Tayyareciler, Tokyo • Londra güzer
gahını 3 gün 22 saat 14 dakikada kes
mişlerdir. Krodyona gelişlerinde 6.000 
kişi kendilerini fevkalade parlak bir 
surette karşılamışlardır. 

Romada, Pariste, ve Tokyo güzer
gahında japonlara çok samimi bir ko1ul 
gösterilmiştir, 

Japonyada sevinç 

Tokyo, 9 (A.A.) - Asahi gazetesi 

idaresinin önünde tenvir edilmiş oları 

perde "Allah rüzgarı., tayyaresınin le 

Burge'ye muvasalatını bildirir Lildir

mez, binanın önünde biriken halk müt

hiş bir alkış tufanı koparmıştır. Tayya

reciler şerefine Tokyoda p.entikler ter

tib edilmiştir. 

Milli Endüstrimizin Şian 
CUMHURIYET'te Abidin Daver, 

Türkiyenin endüıtrileşmeıi, yalnız bir 
lusnn sanayiin memlekette kurulma
sından ibaret alelade bir it olmadığını, 
ayni zamanda bir medeniyeti yapma i
ti olduğunu ileri sürerek diyor ki: 

''- Kayseri fabri"aıı açıldığı gün, 
yarım papuçla alık c\lık dolaıan köyıÜ 
çocukları iki yıl içinde, bir kaç tezgahı 
idare eden zeki ve usta İşçiler olmuılar
dır. Okuma, yazma öğrenmiı!er, temiz
lik öğreıvnişler, sanat öğrenmişler, gi
yinip kuşanma öğrenmişler, spor yap
mağı öğrenmişler, kısaca medeni birer 
İnsan olarak yaşamağı öğrcnmiılerdir. 

Bütün milli fobrjkalarımıza, bilhas
sa devlet fabrikalarına, Avrupanm ka
pitalist müesseselerinın kurdui:'U fabri
kt\lardan ayn ve fazla olarak düıen bir 
vazife vardır ki, o da, bulunduklan mu

hiti medeniyetin nimetlerinden istifa· 
de ettirmektir. 

Türk fabrikası sadece ve yalnız it 
çıkarmak için çalışan bir ticaret mües
sesi değildir; fabrikamız kurulduğu 

muhitin mektebi, pazarı, tiyatrosu, mu• 
ıiki salonu, doktoru, elektrik santralı, 
sineması, spor sahası, her teyi, etrahnı 
maddeten ve manen aydınlatan, mede
nileıtiren bir nur ve irfan kaynağı ola
caktır. Endüstri sahasında, büyük sarlt 
memleketlerinden tamamiyle ayn bir 
tarzda çalıımamız liznndır. Oralarda 
tek hedef, iıçiden azami randımanı al
maktır. Bizde ise, fobrika saltanat de
virlerinin asırlarca karanlık içinde bl
raktığı yurd ve yurddat için, bir talim 
ve terbiye müenesesi olmak mecburi

yetindedir. 
Bütün fabrikalarrmızın bu balomdaa 

tesis ve techiz edilmesi, amelesi ve 
muhiti için bir irfan yurdu olmuı, biz
zat fabrikalar için de faydalıdır. Çün
kü seneler geçtikçe daha iyi İfçİ bula
cak ve etrafında da bir müstehlik mu
hiti tcıekkül edecektir. Milli endüıtri
miı.in şiarı ıu olma!ıdrr: Memlekete yal• 

nız iılenmiı mal değil, iılenmit adam 
da yetiştinnck." 

HUKUK lLMINl YAYMA KURUMU 
CUMHURlYET'te Yunuı Nadi, me

deni hayatla ve hususiyle inkilabcı mu

hitlerde hukuk ilminin oynadığı ehcmi
yetli role işaret etlikten sonra bu ilmin 
leyzini memleket içinde arttınnak içi• 
tqekkul etmİf olan hukuk ilmini yay• 
ma kurumunun ne kadar faydab ve mü
eıısir bir tekilde çalışmış olduğunu an
latarak diyor ki:''- Adeta diyeceğimiz 
gelir ki eğer bu teşebbüı ve faaliyet 
meydan almamıt olsaydı türk inkilabla
rı noksan kalırdı.'' 

BANKA ve GENÇLiK 
CUMHURIYET'te ''Banka gençlik 

hareketiyle yatayan bir müessesedir." 
baılığı altında okuduğumuz bir yazıda 
Cumhuriyet devrinde kunılmut olan lı 
bankasının kısa zamanda ne kadar fay
dalı bir şekilde çalıJlllış ve memleket e
konomiıinde yüksek ve değerli bir mn• 
ki almıı olduğunu anlattıktan sonra, ba 
bankanın muvaffakiyetine baıhca se
beb olarak, memur kadrosunun ıenç 
ve ateıli elemanlardan mütefekkil olutu
nu gösteriyor ve Ziraat banka11 teka
üdlük kanununun 35 .ene hizmeti tart 
kotan hükmü bu itibarla sakat bula
yor. Ziraat bankası da senç elemanlar
la takviye edilmiye muhtaçtır, halbuki 
bu hükmün konulmaıı, bankanın senç
letme itini geciktirmek mahzurunu do
ğurmaktadır. 

Atatürk'ün Hukuk 
İlmini Yayma 
Kurumuna cevablan 

Geçen cumartesi günü Ankara hal
kevinde yıllık toplantısını yapan hukuk 
ilmini yayma kurumu kurultayı büyük
lere tazimlerini sunmuştu. 

Ulu Önder Atatürk Kurultaya şu 
cevabı lütfetmişlerdir: 

C. Hukuk ilmini yayma kurumunun 
yıllık toplantısı miinasebetiyle bama 
gösterilen temiz duygulara teşekkur e
derim. 

K. Atatürk 
Büyük Miilct Meclisi Reisinin Ku

rultaya ccvabları : 
C. llukuk ilmini yayma kurumunun 

senelik toplantı~ı münasebetiyle izhar 
olunan samimı duygulara teşekkür e
der saygılarımı sunarrm. 

M.A.RENDA 
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Harbeden iki tarafın 
kuvvet ve silihları 

İspanyada ya
bancı müda
haleler safha
sı, karşı kar
şıya bulunan 
silahların nis
hi kıymetleri 

Franko • için Har 
lehde d uzaması .o 

ispanyadaki vaziyet ve 

Britanya imparatorluğu 
T nrıl?rf a tayyarelerin 

yüzde 80 i düşürüldü 

hakkında faydalı malômat elde ebnek imkanını ver
miştir. Bununla beraber bu maliimatı itibara alır
ken bu silahların daima tam raodımanlarıru vermek 
için gerekli şartlara malik olmamış olduklarını da 
hatırdan çıkarammak ve acele hüküm vermemek la
zımdır. tik bakışta tankların yapılan tecrübelerden 
kıymetlerini kaybetmiş olarak çıktıklarını görüyo-

1

-· .......... Yazan: 
General Bratier 

j Le T emps gazetesinde 

M adrid önünde asi kuvvetlerin a
kamete uğraması, drşardan gön

derilmiş olan silah ve asker yardımları
nın, sivil barbın karakterini tamamiyle 
değiştirmeye başlad ğı bir sırada vukua 
geldi. O zamana kadar harb eden kıta
lar münhasıntn İspanya ile Fastan geli
yordu. Yalnız tayyarecilik hususunda 
yabancı yardımları daha o zaman ken
dini hissettirmişti. İspanya iç harbm • 
da dışarılan yapılmış olan müdahalele -
rin mesuliyeti hangi tarafa aid olduğu
nu araştıracak değiliz, fakat harb hare
ketlerinin seyri üzerinde yalıancr mem
leketlerden gönderilmiş olan silah ve 
kıtalarm ne kadar tesir yapm ş oldu -
ğunu gözden geçireceğiz. 

Hükümetçi saflarında yeni vasıtala
rın bİrden bire zuhuru, asi kuvvetleri 
biran için tehlikeye koymuştur. Artık 
kar~larmda intizamsız ç.eteler de~il, 

fakat General Fra.nkonun projelerini 
akamete uğratmaya azmetmiş kıtalar 

vardı. Bundan sonra, o zamana kadar 
memleketin her köşesinde tevkifler ve 
katillere inhisar etmiş olan hareketler 
cepheye İntikal etti. İşte bu s.rralarda 
asi saflarında İtalya ve Almanyadan 
gelen gönüllü ve silahlar görünmeye 
başlad . Artık, aym milletten insanlar 
arasında bir mücadele değil, eııtern~Js 

yonal nazariyelerin taraftarlariyle e:ski 
mmiyet prensiplerine sadık kalanlar a
rasında bir kavgaya şahid olunmaya 
başladı. 

Hükümet topçu kuvvetleri, ispanyol 
ordusunun bir klsım sahra toplariyle, 
ekseriyet itibariyle nıs malzemesinden 
mürekkebtir: 76 lık sahralar la ağır top
lar. Asilerin topçu kuvvetleri ise, bila
kis, hemen tamamiyle ispanyol oruusu
nun malzemesiyle silahlıdırlar: 75 lik 
sahra ve dağ toplari.yle, 15,5 lik obüs 
toupları ki hepsi Şnayder tipindedir. 
Bir zamandan beri de Jsi saflarında 

Almanyadan gelen 77 lik ve ııa luk 
toplar görünmeye ba~lamıştır. 

B u ı:n;;hemt, burada tasrihine lü • 
zum olm:yacak derecede herke -

sin malUmudur. Yalnız şurasını kayde
delim ki, her iki tarafta da bataryaların 
mikdan azdır, ve bunların cephane ye
dekleri ide mahduddur. Bu müşahede, 

Madrid etrafındaki harhm uzamasını 

izah edecek mahiyettedir. Topçu kuv • 
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vetlerinin kifayetsizliği esasen tek sebeb değildir. 
Daha birkaç hafta önce, karşı karşıya olan asker 
kuvvetlerinin zayifliği • dolayısiyle, Madridin etra
fında organize edilmiş devamlı bir cephe mevı:ud 
değildi. istihkam hattı Eskuriyal'dan Madrid'e ka
dar fasılas.z devam etmektedir; sonra garbta Ar.;n
juez'i çevirdikten sonra cenuba doğru uzanmakta
dır. Bu itibarla cephesinin bir kısmını yarmadıkça, 
manevralarla dü~.manı geri çekilmeye mecbur etmek 
mümkün değildir. 

yoruz. Fakat 
bu netice kati 
sayılamaz. 

Çünkü bunla~ 
rın korunma-

sını temine-

decek topçu 
kuvvetleri ka
fi mikdarda 

değildir. 

Z amanın geçmesi, ne İspanyadaki sivil harbın 
ciddiliğini ve ne de onun Avrupadaki reak

siyonunu aazltmaktadır. Ancak, mücadelenin uzun 
müddet devam etmesi, Frankonun lehinde değildir. 
Tehlikenin büyük oluşu ve bazx aksaklıklar Valen· 
sia ve Katalonya hükümetlerini kontrol eden ve 
birbirine hiç bağlı olmıyan komünistler sosyalist· 
ler ve anarşistler gibi muhtelif grupları gittikçe 
daha sıkı bir askerlik disiplini altında sokmuştur. 

Topçu kuvvetlerinin azlığ ndan doğan vazı

yet 1915 de fransız cephesindeki vaziyete ben

Hükümet cephesi arkasında, manevra yapmas.ını 
ve hücum etmesini artık öğrenmiş olan kuvvetler git 
gide daha ziyade büyümekte, inkişaf etmektedir-

zetilebilir. Kafi genişlikte bir cep
he üzerinde taarruz edebilmek i
çin, bir noktada top ve cephane 
te:.sif etmek Jazım<lır. Sonra taarruz ya
prlır, ilk önce bazı neticeler elde eder, 
fakat karşı tarafın ihtiyatlan yetişir ve 
cephenin devamlığı tekrar teessüs eder. 
Mukabil taarru:dar biribirini kovalar. 
Her iki tarafta da cephane tükenir, ha
reketler durur. Tekrar taarruzlara baş
lamak için zaman lazımdır: bunun için 
taarruzlar devamlı olmaz. 1915 de meç
hul olan zırhlı tankların bu vaziyeti de
ğiştirmemesine hayret edilecektir. Bu
rada da topçu kuvvetinin çokluğu, bun
ların gördüğü rolün pek mütevazi kal • 
masına sebebiyet vermektedir. 

Rus tankları iki model üzerinedir : 
12 tonluk model, 55 kilometre sürate 
maliktir. Eratı üç kişiden mürekkebtir, 
silahları bir topla bir makineli tüfek • 
ten mürekkehtir; 18 tonluk modelin sür
ati 40 kilometr~dir, eratı 5 kişidir, bir 
topu ve üç makineli tüfeği vardır. 

Şu halde bun1'ar süratli, iyi silahlı ve 
ağırl klarına göre de mukavemetli tank
lardır. 

A lman hafif tankları meşhur zırhlı 
tümenlerle kullanılanların ~ynı

dır: süratlen saatta 50 kilometre, eratı 
iki kişi, silahlan iki makineli tüfektir. 
Bu arabaların mukavemeti harb meyda. 
nında kifayetsiz göründüğü için, şi~di 
cephe gerisinde zıhlarmın kalınlığını 

kuvvetlendirmeye çalışılmaktadır. İtal
yan arabalarına gelince, bunlar Habe -
şistanda kullanılmış okn küçük tank -
)ardır (ağırlıkları 2,5 ton, silahlar:: i' · 
makineli tüfek. eratı iki kişi, süratı 45 
kilometre) ki zırhlarının mukavemeti 
ptk zayıftır. 

Bu tankların zırhlarmdaki nisbi 
mukavemet ne olursa olsun, tanka kar
şı kullanılan silahlar hunlaıa tesir et -
mektedir. Her iki tarafta bu silahlar 
aynı cinstendir. Yalnız alman menşeli 
silahlarda daha büyük bir tenevvu var
d:r. Bunlar arasında yalnız eskiden be-

ri maruf 37 lik top değil aynı zamanda, 
rus tanklarını delmiş olan tüfek ve ma
kineli tüfeklerin de bulunduğu söylen • 
mektedir. 

Hükümetçiler, zırhlı arabaların yar
dımiyle geniş ölçüde bir taarruzu ilk 
denemiş olanlardır. Bu taarruz, 29 ilk 
teı;rin 1936 da, Madrid üzerine yürüyen 
mi11iyetçiJerin sağ yanlarına yapılmış
tı . 40 kadar tank bu harha iştirak etti. 
:Muharebeden önce B. Largo Kaballero 
kıtalar .nın muvaffakiyetini bir günde • 
lik emirde önceden şöyle bildiriyordu: 
"Topçumuz düşman üzerine ateş aça • 
ca.ktır. Derhal ardından tayyarelerimiz 
havalanarak bombalar atacak ve düşma
nı makineli tüfekle kovalıyaca.ktır. O 
zaman tanklar ileri atılacak ve düşman 
saflar.nda panik doğuracaklardır.,, Za
man çok güzel intihab edilmişti. Tank
ların daha müsaid bir fırsat elde et. 
meleri pek az muhtemeldir. Çünkü o 
zaman General Frankonun kuvvetleri 
istihkamlar gerisinde saklanamamıştı 

ve toplarından maada tanklara karş: 

ku1lanılacak vasıtaları pek azdı. 
Bu istisnai şartlara ra~men, topçu 

ve tayyare kuvvetleri düşmanı hareket· 
ten mahrum edecek derecede teksif e -
dilmemişti. Tanklar düşman saflarını 
geçtiler ve onlara ciddi kayıMa. -1er -
dirdiler, fakat arkalar nda pek az piya
le l:uvveti vardı ve tahriblen ktı_ ~ul • 
muş olan birkaç makineli tüfek bunları 
dağıtmaya kafi geldi. 

Bu itibarla bir kere daha meydana 
çıkmıştır ki düşnıan toplarını sustura -
cak derecede topçu kuvvetleri yığma -
dan tankları düşman üzerine saldırt -
mak bir işe yaramaz. Ancak topçu kuv
veti üstünlüğü temin edildiği takc:rcfe 
dir ki piyade lntalan tankların arka -
s ndan yürüyebilirler. Bugün, cephenin 
daha uzun oluşu, tanka karşı silahları
nın fazlalaşması, tankların, 29 ilkteş • 
rinden çok daha kuvvetle topların yar
dımına mazhcır olmasını icab ettirmek -
tedir. Topçunun nisbi zayıfhğ-, gerek 
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getirildiniz • 

ler. Avrupanın koyu ihtilalcilerinden 
bir araya toplanm-ş olan ve ihtimal ki 
mikdarı 25,000 i bulan enternasyonal 
lejiyon, çok kuvvetli Sovyet tayya.re ve 
tanklarının himayesinde bir o kadar 
İtalyanı büyük bir hezimete uğrattı. 

Eden'in karışmazlık komitesini zaa
fa düşüren bir sürü manevralara rağ -
men, gene bu komite, İspanyaya yaban
cilann karışmalarını epiyce tahdid et • 
meğe muvaffak oldu. Hatta hu tahdid
den de daha fazla şeyler başarabildi: 

Biribirine karşı karşıya cephe teş -
kil etmi§ olan,.büyük devle'tler aras:n • 
da elbirliğiyle çalışmayı temin etti. 
Ancak, bütün hunlar, Büyük Britanya -
nın kati bir bitaraflık güdmek isteme
sinin, fransxz dostlarını fazla asabileş

memeleri husunda iykaz etmesinin ne 
kadar isabetli olduğunu ğöstermekte • 
dir. 

Şimdiki vaziyet karşısında, İspan • 
yadaki facianın, kabil olduğu kadar tah
did ve kan akmasının sadece İspanyaya 
inhisar ettirilmesi için mümkün olan her 
tedbiri almak lazımdır. 

Kan akıtılmasına maalesef yalnız 

cephelerde değil, hinterland'ın çok ge
rilerinde de devam ediliyor. Her iki ta
raf da biribirinden çok acı bir tarzda öç 
alıyor . 

Fakat, bu uzaytp giden can çekiş -
me nasıl sona ermeJidir? Öy1e anlaşılı
yor ki, General Franko da hala kuvvet • 
ten düşmemiştir. Ne var ki, birçok ay
lar süren talim ve terbiyeden sonra, 
partisi içinde hala büyük ölçüde disip
linli k. talar teşkil edip de cephelere 
sevk edemeyişi her tarafta büyük bir 
hayretle karşılandı. 

V aktiyle Madride yapılan hücum • 
farın bütün ağırlığını yabancı kı

ta arın omuzlar na yüklemiş olmakla bü 
yük bir hata işlediği muhakkaktır. 

Frankocu İspanya kuvvetleri hazırlan
mış. olmadan bu kıtaların harcanmış ol -
duklarma insanın inanamıyacağı geli • 
yor. Günün birinde davayı kazanmış. bi-

~Yazan:---· 

L_ . .3_o~::ra~e ~;;~~-~.J 
le -0lsa, Franko, Britanya ve Fransanın 
Akdenizdeki menfaatlerini gözetebi • 
lecek bir mevkide olamıyacaktır. Çünkü1 

memleket içindeki işler kendisini iyice 
meşgul edecektir • Günün birinde bu 
mücalele sona erdiği zaman, alınanlarla 
italyanların İspanya üzerindeki nü • 
fuzları pek zayıf bir hal alacak yahud 
da hiç bir nüfuz ve tesirleri kalmıya ~ 
caktır. Belki bütün dünya, bu suretle, 
İspanyol işinin muazzam nankörlüğün • 
den bir ibret dersi almış olacaktır! 

Akdenizin atisini deniz kuvvetleri ta• 
yin ~decektir. Büyük Britanya ,ile Fran• 
sanın donanma üstünlüğü, her iki device 
tin stratejik kaygularmı hafifletecek 
bir mahiyeti haizdir. 

Batı devletlerinin vazifeleri, nasyo • 
nalistlerin hiç bir suretle bir zaferi ifa· 
de etmiyecek olan galibiyetleri netice
sindeki kurbanları azaltmak çarelerini 
aramak olmalıdrr. Diğer taraftan Ka • 
ballero'nun, nüfuzlarını artırmalarının 
önüne geçmeğe çalıştığı anarşist ve 
troçkist kuvvetlerin muvaffakiyetleri, 
İspanyayı bir çok yıllar yıkarak bir ha· 
rabeye çevirecek olan sınıf ve parti mU• 
cadelelerine çığ?r açmış olacaktır, 

Bugüne bugün Britanya hükümeti " 

nin politikasını tasvib etmeliyiz. Ne de 

olsa, bir nevi abloka yapmak maksadi " 

le Büyük Britanya, Almanya, Fransa, 

Rusya ve İtalya donanmalarının elbir " 

liğiyle çalışmaları ve birçok çekişmele• 

re rağmen, bu devletlere aid elçilerin 

ingiliz dış bakanlığında bir masa ba· 

şında toplanmış olmaları gibi hakikat " 

ler, ~ok dikkate d.eğer ve ümid verici 
şeylerdir. 

Herkesi meşgul etmesi icab eden me• 
sele, elbirliğiyle harekete geçerek her 
iki tarafın da muzaffer olmalarına ma
ni olmak ve aralarında bir uzlaşma mey• 
dana getirmek ve yahud da İspanyol 
halkına, ekmek, sulh temin etmek ve 
çektiği acıları unutturacak, çareleri 

bulmak olmalıdır. 

-------------------------
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Size çocuğu düşündürecek haftanın 
başlangıcıdır. 

.~ ... A.Aı.•A ...... A.A&A•4&..A.A~A .. AAAAA~AA4~ 

j şekspirden Hikayeler ~ 

ki hatırlamıyorsun, bari ben s?na anl::ıtayım. 

Kötü cadr Sikora!ı:s, dinlemeğ~ insan kula -
ğının dayanamıyacağı ~irretliklerinden ötü
rü Cezayirden sürülrr.üş ve gemi tayfaları ta
rafından getirilip bu adaya bırakılmı~tr. Bu
rada sen ,onun kötü emrilerini yerine getir -
miyecek kcdar kibar bir Ruh cldnğun için 
seni tutup bir ağaç gövdesine hapsetti ki se
ni orada bangır bangır bağırırken görmüş
tüm. O işkenceden, hatırla ki, seni kurtaran 
benim. 

Ve sonra şarkı söylemeğe ba~ladı: 
Yarabbi ! ne güzel göriinüyor ! bana inan~~ 
baba, bu çok güzel bir mahlfi.k ! Bir Ruh de!!• 
mi bu? 

YTY•Y~~•++ v+ ++ V W•+++ ++ v + + +++++++..,......Y• 

Yazanlar: r Çeviren: 
Mary ve Clıarles Lamb Nurettin ARTAM 

Fırıtna 
- Ariel, vazifeni gayet iyi görmüşsün; 

fakat daha yapılacak işler var. 
- Daha iş mi var? Size hatırlatayım ki 

üstad, siz bana hürriyetimi bağışlıyacağmızı 
vadetmiştiniz. Rica ederim size değerli hi·t. -
metlerde bulunduğumu, hiç yalan söyleme
diğimi, bir yanlış yapmaclığımr, size homur
darunadan, hiç bir garez beslemeden hizmet 
ettiğimi hatrrlayımz. 

- Şimdi ha! benim seni ne türlü işkence
lerden kurtardığımı bir düşünsene. Hem ha
sedden, hem de yaşlılıktan iki büklüm olmuş 
kötü cadı Sikoraks'ı unuttun mu? O nerede 
doğmuştu? Söyle bakayım bana. 

- Cezayirde efendim. 
- Ya öyle mi? Ne olduğunu, görüyorum 

Nan kör gibi görünmüş olmaktan fena hal
de mahcup olan Ariel: 

- Beni affediniz aziz i.istad, ddei, sızın 
emirlerinize itaat edeceğim. 

- Öyle yap, dedi Prospero, ondan sonra 
seni serbest bırakacağ~m. 

Bu sözlerden sonra neler yapacağına dair 
kendisine emirler verdi. Bunun üzerine Ari
el, Ferdinand'ı bırakmış olduğu yere doğru 
uzaklaştı. Prens, hala çayırlarm üzerinde 
melankoli içinde oturuyordu. 

Ari el onu görür görmez: 
- Benim genç efendim, dedi, sizi hemen 

yola çıkaracağım. Bana kalırsa siz, Bayan 
Miranda güzel çehrenizi görsün diye bura'ya 

Babanız beş fersah ötededir, 
Kemikleri mercandan yapılmış gibi, 
Gözleri incilerdendir. 

Hiç bir yerine zarar gelmedi; 
Bir deniz deği~ikliğinden ıztırab çekiyor 
Ama lıerşey daha iyiliğe doğru gidiyor. 
Deniz perileri saat başında ona çan çalıyorlar: 
Kulak veriniz, ben oııları duyuyornm: 

ding dong! 

Babasr hakkında duyduğu bu tuhaf ha
ber, Prensi içine düşmüş olduğu şaşkınlık 
sarasından çıkarmıştı. Ferdin2rıd, Ariel'in 
sesini. bir ağacın gölgesi altında oturan Pros
pero ile Miranda'nın yanma ulaşıncaya ka -
dar takib etti. Miranda o zamana kadar ba -
basından gyri hiç bir erkeğin yüzün ügör -
memişti. 

Prospero sordu: 
- Miranda, o tarafa niçin bakıyorsun? 
Miranda, büyük bir hayret içinde cevab 

vereli: 
- Babacığım, muhakkak bu, bir Ruhdur. 

Baba: ve 
- Hayır, diye cevab verdi, o yer, uyur da. 

bizim ne türlü duygularımız varsa onun el 
vardır. Bu gördüğün genç adam, biraz evvus 
geminin içindeydi. Kederle biraz bozu~dO"' 
olacak, yoksa onun daha güzel bir insan .~et
ğunu söylerdin. Şimdi arkadaşlarını kaY 
miş, onları bulabilmek için dolaşıyor. . çeb• 

Bütün erkeklerin, babası gibi, çatık bır ue .. 
re ve kırlaşmış saçları bulunduğuı~u ~·~ek"' 
den Miranda genç ve güzel Prensı %0 d da 
ten büyük bir zvek duymuştu. Ferdı~ ]:(a .. 
böyle ıssız bir adada bu kadar gü~e~ 1 ır dut• 
dm görmekten ve tuhaf tuhaf ı:.ıus.ık~ edisiııi 
maktan öyle hayrete düşmüştu kı k~kadı -1 
büyülenmiş bir adada ve karşısındakl ıda hi"' 
m buranın tanrısı sanmış ve ona o yo 
tab etmeğe başlamıştı. k ndisinitl 

Kız çekingen cekingen ona ev •• .,0 <le ' ~ . Iduow· 
tanrı olmadığını, alelade bır kız 0 

1 
tı;cağıfl1 

şimdi kendisinin kim olduğunu an a 

(Sonu var) 



ULUS 

Düşünüşler ':~s': 
1 

~=::r~:r" 

K t•t a laA kası *Kütahya Halkevınde müzik clen-

0 O Pe ra 1 leri - Halkevi spor ve müzik ıubesi bi-
nasında her gece müzık dersleri veril-

hareket tarzı, esasen genif ol~ beledi· mektcdir. Haıkevi bandosu için 19 par-
Şehrimizde faaliyet sahasına geçmiş r ye hududlarJDJ biru daha genifletmek ça müzik aleti getirti!miştir. Bando için 

veya geçmek üzere olan muhtelif yapı ibi bir mahzur doğurmaktadır. Ancak. amatör elemanlar yetiştirilmektedir. 
kooperatifleri hakkrnda gazetemizde çı- !nutııııyalmı ki, bu yoldan yapılaç~k ça- * Bir köyde feci bar yansm - Kü-
kan haberlere Ankaralıları çok yakından lıpıalar ft!hir içindeki arsa .srrkul~- tahyanm Emet kazasına bağlı Örencik 
alakalandırmıştır. Gün geçmifOI'. ki: yonunu da önliyecek bir tedb!r adde~ı- nahiyesinin yağmurlar köyünde bir yan-
gazetemiz, bu kooperatiflerin ma?ıyetı Jebilir. t--'"tm faz!ataşması, ur.mmı • gm çıkmış, fırtına yüzünden söndürüle-

.. t edilecek &.&'9"""" k b mcmış 18 ev yanmıştır. Yangının bir-
veya azi olmak için muracaa . yetle --· rıatJannı düJiirece ve u _.._ bir -- denbire çıkması ve çalıuk yayılması yü-
yer hakkında telefonla veya ,...-en - retle .k-·· mmtakalarda yapıl~cak .. d 8 •-= • su ~ zun en .ıuşı de at~ler araBJnda kala-
çok müracaatlar karşısında ka)ıllalm. inpat, un:ldrğı gibi, tehir içindeki ya- rak yanmıştır. 

Gerçi bu alilanın fulabğmda. b~ 
1 

f'--':yetini durduracak yerde, sebebi- l bü..:;ı. P - * zmirde ı ürkkuıu çahpmlan -
kümet merkezimizin, hakikaten r- yet _--1:,;; ~- ucuzluguw yu··zünden, bu- +_ • • kk 1:0 yçuu .. - -- 1.ZIDll' l ur uşu çalışmaları içi.n üç pıc-
bir içtimai derdi olan, mesken buJıraııı rada da, bina1arm çoğalmasına yol aça- nör ve iki muallim geımiştir. Halkapı· 
da gen'ş ölzüde imil oımaJrtadır· ~ ca1rtır. nar~aki tayyare hangarı hava kurumu 
ferd gayreti ve teşebbüsiyle baf&l'~ - Anlcara'nrn meaken meselesinin hal- emrıne verilmiştir. Burada Türkkuşu 
ıı imkanı olmıyan itlerde, kollektif ça· 1i hususunda bugün bütün ümidler yapı gençleri ameü derslere başlıyacaklardır. 
lrşı:na ve dayanışma yollarını ara,tınnak 1--peratiflerinin faaliyetleri üzerinde üençler on ikişer kişilik gruplarda çalı· 

-•ı:1..4 •• t rmek ta- ....., şacaklardır. Bugüne kadar İzmir Türk-
ve bu yollara lr. .... ı ~ goa e . top•----'--dır. Ekonomi Bakanıil'ı-: k -., bi k yfı ımuu-- uşuna yaztlan gençlerin sayısı yüzü 
mamiyle yeni ve sevinilecek r e - Ccıal Bayar, kooperatifçilik cemiyeti • geçmiştir. 
yettir. nin toplantısındaki beyanatı arasında, 

Dört bet yüz bin nüfusu barındır&· yap\ kooperatiflerinin ekonomik bün • 
bilecek kadar genit tutuhnU§ ola~ An- yemizdeki ebemiyet ve kıymetini bil -
kara imar hududları içinde bugun orta baasa tebarüz ettirmiştir. 
kazançlı bir ailenin, haf nı aokabilec~ Halkımız gbi hükümetimiz de yeni 
ği bir meskeni şahsi teft!bbüsiyle mey a- doğmaya baflıyan bu kooperatiflere kar-
na getı"rmesı" aAdcta ı·-w:~sızlaşmıft.ır. · ı·k - kt b IDA.... ._. hassas bır a a a gosterme e ve un-
Çünkü arsaya vereceği para ekserıya ;;rın inkişaf seyirlerini dikkatle t:l!:ib 
kuracağı binanın berlelinden fazladır. etmektedir. Bugün kurulmuş ve kuruL 
Bu kadar çok boş arsa mevcu~ • ol?uğ~ makta olan yapı kooperatifl~rinin, 1Ju 
halde, sahihlerinin, kıymetlerının ılerı- sahada rehber rolünü görecekleri ve ör-
de daha da artaca~ı düşüncesiyle bun • ., fiatları . nek teşkil edecekleri asla hatırdan çıka-
ları satışa çıkarmamaları, arsa . rılmama1ıdır. Bu itibarla bu neviden 
n:n son derece yüksek bir sevıyede fl · 1- l b 1 'd .. k kooperatı en ... uran ar ve un arı ı a-
tu tunma!lını ve hatta yıldan yıla yu - re edenler, Üzerlerine aldıkları ~suli-
selmesini mümkün kılmaktadır. Bu .va· b h yeti müdrik olarak çok dikkatle çalış • 
ziyet gerri anormaldir, ancak, u zı - d d'k :r 1 h malıdırlar. Her şey en önce ı kat e-

. ·•· ··ddetre norma a· 
nıyet devam ettıgı mu :ı: dilmesi gerekli nokta, kooperatifin t'!~-
lin avdet etmesi de beklenemez. . d .. rinde he - kil.it ve hesablar nda hayallere ye· ver-

Fakat şehir cıvarın a, uze memek. ve ancak reel imkaı•larm çerce-
nüz inşaat yapılmamış olduğu için. kıy· 
metleri düşük geniş yerler vardırkı. bun ve ve h,ududu içinde hareket etmektir. 
lar kollektif bir çalışma ile kısa z~- Müsbet bir kuruculuk azmiyle ortaya 
da birer büyük mahalle haline gelebıl~r, atılacak insanlardan mürekkeb koopera-
ve birçok küçük veya orta kazanç. l~ ~ı • tiflerin, gerek hükiimetten, gerekse 

ib. 1ab 1 - milli kredi müesseselerimizden anıni 
leler bu suretle ev sahı ı o ı ıı · 
Böyle bir imkanıI ankaralılara v ..... cek kolyhk ve yardımı görecekleri hiç 'üp-
tek çare kooperatifleşnıektir. Gerçi, bu hesizdir, YAŞAR NABİ 

Halk konseri 
cumhur Reisliği filarmonik orkes

trası 20 inci halk konser ini bugün saat 

15,30 da müzik öğretmen okulunda ve

F"l\Niic;;k~tir. Program ~.udur: 
1 - Vlncent D'1ndy (1851 • 1931). 

~~nson ve danslar op. 50, Nefesli sazlar 

ıçın. (Çalanlar: Vemer Reusa, Zahid 

Sezen, Richard Knauer, Tabir Ayrne

riç, Burhan Tepedoganlı, Otto Piseh· 

kitl, Saim Türkmen), 2 - Necil Kazım 
Akses (1908) yaylı sazlar kuvarteti, a) 

Allegro, b) İnterme.r:zo, c) Füg çalan

lar: A. B. Wiııkler, Enver Kapelman, 
İzzet Nezih, David Zirkin. 3 - Necil 
Kazım Al:ses: Minyatürler Piywıo için, 

a) Yavaş ve yaslı, b) Oyun havası, c) 

Bir şarkı, ç) Kanon, e) Ninni, f) Yü • 

rükçe, g) Bar. Çalan: Edvard Zuck· 

mayer, 4 - Pietro Locatelli (169l • 

1764) Sonata re ınajör Viyolonsel ıçm 

piyano iştirakiyle: a) Allegro, b) Ada· 

gio, c) Minuetto, Çatanlar David Zir· 

kin, Georg Markowitz. . 
Gelecek kcnser 17.4.937 cumartesı 

günü saat 15,30 dadır • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: RADYO : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA . 
Öğle Neşriyatı: 

13,30 - 13,50 Muhtelif plak neşriyatı, 
13,50 • 14,15 Pllk: tUrk musikim ve 
halk prlcdan, 14,15 - 14,30 Dahill " 
harici haberler. 

Akşınn Neşrıyatı: 
18,30 • 18,35 Pllk nqriyatt, 18,35 

19,10 çocuklara karagös (.Küçük Ali) 
19,10 - 19,30 Türk muaikiai ve halk f&J'· 
kılan (Servet Adnan ve arkadaflarr), 
19,30 • 19,45 Saat ayarı ve arapça netri • 
yat. 19,45 • 20,15 türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları), 
20,15 • 20,30 Hukuki konu,ma 20,30 -
zı,oo Türk musikisi ve halk şark.tarı 
(Salahaddin, Tanbur refakatiyle), 21,DO 
• 21,15 Ajana haberleri, 21,15 - 21,55 
Muhtelif plak netriyatı, 21,55 - Z2,00 
Yarınki program ve İstiklil marp. 

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

hazırlanınız. 

* l:Sartında meyva tidanl.gı - Bar
tında bir meyva fidanlığı kurulmuş, 700 
m.uhtelif cins meyva fıdanı dikilmiştir. 
Fıdanlıkta, zeytincilik, bagcılık, fındık 
ve nar ıçin de yerler ayrılmıştır. Ayrıca 
hususi yastıklı fidan tohumlan ekilmiş
tir. Fidanlık, üç yıl sonra halka 8, 10 bin 
fidan dağıtabilecektir 

* Ba.ıkesırde bırduirme aaadığı -
Balıkes r muhasebe memurları kendi a
ralarmda bir biriktirme sandığı kurmuş
lardır. Sandığın kanuni muamelesi ya· 
pılmrştır, müsaadesi alınmıştır. 

* liir köyde butıin kafesler kaldınl
dı - Balıkes:rin Altınoluk köyünde köy 
kurulu toplanarak kafeslerin kaldmlma
sına kaıar vermiştir. Hunun üzerine ka· 
fc:slerin sağlığa verdıgi zararlar açık 
dille ve muhtar tarafından köylüye an· 
!atılmış ve bütiin kafesler kaldırılmıştır. 

* :>eyu<ao lewieTl yapalıyor - Sey
han kıyılarındaki sedlerin tamiri işleri 
iki kıs m üzennden ilerlemektedir. Ya-
kında bitecektir. Sağ sahil büyük sed 
som.~~da? Hadırhya kadar o\an küçük 
ıed uzerınde de keşifler yapdmıpr. 

* Adana ha.kevinin hoparlör net"İ
yatı - A~ HaıkeYi her sene yaptığı 
hoparlör nqriyatına tekrar başlamıştır. 
Bu neşriyat, konferans, müzik ve tem· 
~ şeklinde yapılmakta, şehrin muhte
lıf toplanma yerlerine hoparlörlerle ya
yıhnaktadır. 

* !~1..:rıı1nde menenjit - Son yirmi 
gün içinde Mersinde menenjit hastalığı 
görülmektedir. Martın ilk hafwından 
&QDuna .kadar 17 vaA. teabit edilmiftir. 
Tanu•ta 4 birkaf paeneıı.j!t ,,.. SU
rDlmliftilr. Haatahfm soPJmuım 6ıtle
ınek için ilam gelsm .... tedbirtel' aım
makta:iır. 

* Koay .. ~ eleldrik --- -
Konya elektrik prketi. gece n gündü.ır 
için ayn olan tarife tiatlanm otomatik 
olarak kaydeden yeni saatler getirtmit

tir. Gece tarifesi 15, gündüz tarifesi ise 

S kuruştur. Gündüz, buz dolam, vanti
latör, ütü gibi elektrikle ifliyen alet· 

ler bu ucuz tarifederı yeni saatleT vnı

taaiyle ve daha kolaylıkla istifade ede

cektir. 

Partinin alacaiı le7JU 
aeıli ainema makineleri 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 

Parti teşkititı Ye ba1kn1eTi için .ab 
olarak kabul edilecek .eyyar eeali .uıe
ma gösterici ft'8kineter hakkında henih 
kati bir karann verilmediği, görülen 
lüzum üzerine, bildirilir. 

MuııL; La~lslerl 

Bugünkü konserde Necil 
Aksesin eseı·le ,j var 

Bugiinkü konserde genç tilr.k beste
kıirı Necil Kazım Aksesin yaylı sazlar 
kuvarU:tiyle Minyatürleri çalcnacaktır. 
Bu münasebetle bu türk eserleri hakk· 
kında bir kaç söz aöylemeği faydalı 
bulduk. Necil Kazımın yaylı sazlar ku· 
varteti üç kısımdan mürekkeptir: 

1 - Allegro, 2 - İntennezo, 3 -
Dubl Füg. 

Kuvartetin Allegro parçası Sonat 
formunda yazılmıftır. Ekspozisyonda 
ana teme refakat eden figüraayon bütün 
Allegro kıama hakimdir. Viyola melo • 
disi kontrpuvan wılubiyle esas teme ta.. 

li bir fikir gibi refakat eder. Ana tem
den sonra bu grupa aid iki tali fikir daha 
expoze edilir. Sonatın ikinci kontrastan 
temi zıt bir karakterde evvela bidnci 
kemanda sonra Viyolonselde göri'.nür. 
Developmanda ana tem, onun viyola re· 
rakati, ve bütün expozisyon elemanları 
tevsi edilir. Biraz vahşi edalı krıntrans
tan bir köprüden soııra reexpozisyon ge
lir. Nihayet ilk temin viyolonselde vi
yola ile diyalogıyle kısım nihayet bu • 
lur. İkinci kısım entermezodur. Bu kı
sımda 7 / 8, 5/ 8 gibi yerli mezürler kul
lanılmıştır. İki kontranstan parçadan 
mürekkeptir. Her iki parça iki defa tek
rar edildikten sonra esas figüraayonun 
bir nevi tevsiiyle parça biter. 'Oçüncü 
kısım bir Dubl Fügdür. Bu kıaımda sa
ba ve bestenigar gibi iki yerli makam 
Türkiyede ilk defa, bir yaylı sazlar ku
vartetinde füg unsuru olarak kullanıl • 
mıştır. Füg başladığı vakit saba maka • 
mından olan esas tem yani süje, viyo 
lonselde işitilir. Onu biraz sonra viyola 
cevab halinde bir beşli yukarı tondan 
alırlar. Kontr süje ile nefis bir diyalog 
başlar. Daha sonra ikinci keman sü:eyi 
tekrar eder. Nihayet birinci keman re· 
ponsu tekrar ederek expoziıyon biter. 

Developmanda evveli viyola sonra vi • 
yolonsel daha sonra ikinci keman esas 
temi yabancı tonalitelerde işittirirler. 
Burada en enteresan şey esas temin kil· 
çültülmüş şeklidir. Viyolonselle birinci 
bmıulcta. ikinci kemanla viyola da esu 
ttm saman .ıramaıı onun luultıılmıf fek• 
liyle beraber iftillr. Sonra bir kBprUylc 
lldnci trpıe geçilir. Bestenlglr maka -
mmda yazılmıt olan ilr.inci tem yuıi t1A· 
glin dubl olmasına aebeb olan ikinci sü
je evveli birinci kemanda sonra ikinci 
kemanda daha sonra viyolada en son· 
ra viyolonselde işitilir. Developmanda 
birinci ve ikinci temler aynı zamanda 
duyulur. Finalde saba makamında olan 
birinci tem fügün her iki sUjesi birden 
son defa işittirilerek parça nihayet bu. 

lur . 
Yerli tonaliteler ve yerli meZÜTler

le inşa edilrnit olan bu müzikal mimari 
eser kuvvetle ümid ediyoruz ki dinleıyıi
cileri çok alakadar edecektir. Eseri, 
sularında çok kuvvetli olan dört sanat· 
klr çalacaktır. Bunlar birinci kemantla 
Vinkler, ikinci kemanda EnVCT, vi)·o1a. 
da İzzet Nezihi, viyolonselde zirkindir. 

Necil Kimnın bugün çatmacak di -
ğer bir eseri MinyatürlerdiT. 'Minya
türler yedi parçadan mürekkep bir pi-

Necil Klzım Akses 

yano mecmuaaıd r. Bu piyano elef'leri 
Necil Kazunrn ıen son eeeridfr. Beste -
kir bu yeni eserinde 5/8,. 7 /1, 7 /4, 8 s. 
9 8 gibi yerli mezürler kullanmıftır • 

Bu güzel zarif ve ince piyano mec

muasına tamamen yerli hava ve çeşni 

hakimdir. Genç piyanist nesline tavsiye 

edilebilecek, müzik mektepleri için di· 

daktik mahyeti haiz olan bu eserde 

Türkiyede yine ilk defa olarak, Milli 

türk ııinniai piyano için estefue edil • 

mi,tiT. Mecmuanın en son parc;uı ide

alize edilmiş bir Erzurum barı biT sek • 

me bar oyunudur. 

Eserlerini yerli tonaliteler ve me • 

ziirle1· üzerinde karan avrupalı beste • 

karlar, milli beatıekirJac ol.arak taı:ihe 

geçmitlerdir. Tark bestekirlannm yer

li ton on ritim materyalleriyle ~gut 

olmaları milli türk beste okulunun is • 

tikbali bakımından bize ~ok büyük ü • 

mitler vermektedir. Minyatürleri piya

niıt Zuckmayer çalacaktır. Bugünkü 

IDDmerin diğer bir entıereaaa ciheti.. aa· 
aat aJemimldıı dcudiyJe Iftibw ettiği 
ÇeU.t Zirfdai eoli8t oJara.k lekr• dmli .. 
yebileccğimi.ırdir. Zirkin bu lmnserde 
ime Locatelli'mn bir viyolomel aonatı
nı çaııcalrtır. Ba llODat .Locatelli'nin en 
giiç sonatıdır. 

Zirkin'e piyanoda piymilt Marlı:o • 
vitz refakat edecektir. 

Bugünkü komerde ayrıca, Türkiye
de gene ilk icra olarak Vioceııtd'indy 

ıı.in nefesli sular için fUZIUf olduğu 

Şamon n danslar adlı eRri çalmacak
tu. 

B. SEYJIEN 

iplikçilerin istedilrleri 
İatanbul, 9 (Telefonla) - İplik ve 

ipeltten yapılan awnlılat bbrikatörleri 
bugün wanayi birliiinde mplanmqlar 
ve Ekonomi Balranhğma bildirilmek ti
zere ham maddelerle gümrük himayeli• 
ne ve iıtiblik vergisinin tabıail pkille. 
rine aid diifilncıelerini te.t>it elmi,ler· 
dir. 

Tefrıka No. 31 
arkasında bütün bir sevgi alemi; gözlerin bi
çiminde, göz k:apaklannm açılıp kapamşmda 
il.ahi bir §ey bulurdu. Zevkin bozup yo.ma
mış olduğu yüz çizgileri sakin göllerin u
zak ufuklardaki hatlarına ben.zerdi. Bn sa
kin. renkli ve açılmış güzel bir çiçek gibi 
ışıkla mahdud çehre ruha sükfuıet ve":, o
na akseden vicdan huzurunu kalbe telkin e-

- Nanon, benim iyi Nanon'um, haydi ye
ğenimin kahvesine koymak için kaymak 
yap. 

min ettiren o derin utancıl\ ve saadetimize 
teallük eden o hususi purun daha şimdi
den tesirleri altmda bulunuyordu. Zavallı 
kız, baba evindeki soğuk çıplaklığı farlccde
rek onu, yeğeninin zarafetiyle ahcnkleştire
memenin bir nevi ıstırabını duyuyordu. O
nun için bir şeyler yapmanın dayanılmaz ar
zusunu hissetti. Fakat ne yapmalı idi? Hiç 
bir şey dü1ünemiyordu. Saf ve hakikatli ol
duğu için intibalanndan ve duygularından 
ürkmeksizin melek gibi mizacının icablanna 
uyup gidiyordu. Y cgcnini şöylece görmüş 
olmak onda birdenbire kadmm tabii meyil
lerini uyandırmıştı ve kendis~ yirmi üç ı
na erişmiş bulundugu için de zeka ı ve ar
zuları kemalini bulmuş olduğundan bu n e
yilter o nisbette süratle inkişaf etti. 

~ugenıe 
Grandet 

yazan: H onore de Balzac. dar 
Türkçeye çeviren: Nasuhı Bay 

, · 'd tuvalet noksa-
Muhakkak ki Eugenıe e ak 

f · l"k vardı, anc 
nınt m gelme bir zara etsız 1 • • bir 
bu uzun endamdaki katılık, er?abı ıçın 
nevi sevimlilik sayılmak gerektı. ,, 

ı1 olan Euge • 
Uzun boylu ve kalın yap 1 iden 

nie'd ·· .. ı·· kı' herkesin boşuna g e, goru uyor , A buca ıc 
güzellik yoktu fakat sanatkarların ça dı. 

. , b' letafet var . 
~azıbesine tutuldukları .. ır .. .. de ör-

eryemin ilahi tip.ne dun~a y~un Rafa-
ne: 2ray:ın bütün kaduı mızacın ~ -er· -... azu ıle mag-

ın tasavvur etmiş olduğu~ o tev d"flerin-
rur gJzleri ve ekseriya dogum ~esa u 
de ·ı . . . ·ı · 15• tıyen ressam, .. n ı erı gelen bakır çızgı erı Eu e-
höy le nadir bir modele aşık olarak~ . g 
n.i • . . · • bılmıyen e nın cehresinde keneli kıymetını . 
asaleti birden bire keşef der, sakin bir sırrı<-' 

derdi. 
Eugenie henüz hayatın çocukça hulya-

lara dalınıp daha sonraları malUnı _ olmay.an 
zevkler içinde papatyalar toplandıgı d~n: 
de idi. Bundan dolayıdır ki aynada kend!~~ 
seyrederken, aşkın ne olduğunu bilmecligı 
halde: . . 

- Çok çirkinim, bana dikkat bıle etmıye-

cek ! dedi. 
Sonra, merdivenin açılan kapısını arala-

yıp evdeki gürültüleri dinlemeye başlad~ .. 
Nanon'un sabah öksürükle~ni ~e. ev.ın ı-

çinde şuraya b~a~~-~i?.ip ge~ış~erını di~e
. salonu süpurdugunu, ateşını y~gını, 

k~p ecri kulübesine bağladığım, ahırdaki hay-
0P1;a bir şeyler söylediğini işiterek: 

van - Daha kalkmamış, diye mırıldandı ve 
· - · ğmakta olan beınen aşağı inerek ınegı sa 

Nanon'un yanına koştu: 

Nanon kahkahalarla gülerek: 
- İyi ama, bunun için daha dünden ha

zırlanmalı idik. Şimdi kaymak yapılır mı? Ye
ğeniniz, güzel, güzel, çok güzel bir delikanlı. 
Onu dün gece ipekli ve sırmalı hırkası ile bir 
görseydiniz i Ben gördüm. Bizim papasın 
tören cübbesi gibi ince kumaştan çamaşırla
rı var. 

- Nanon, öyle ise bize çörek yap. 
Eugenie ile anasının nazarlarında, Gran

det'nin başvekili sıfatiyle bazen pek ziyade 
bir ehemiyet alan Nanon sordu: 

- Peki ama, furun için bana kim odun 
verecek? Unla yağı nerede bulacağım? Yok
sa yeğeninizi ağırlamak için babanızın mal
larını mı çalmak lizım? Babanızdan, odun, 
un, yağ isteyinizı işte bakınız, kendisi de er
zak vermcğe geliyor .• 

Eugenie, babasmm adımlan al tında mer
diven basamaklarının sarsılmakta olduğunu 
duyunca kendisini bahçeye attı. Eugenie, 
bize, fikirlerimizin alnımızda yazılı olduğu
nu ve başkalannm gözlerine battığını, belki 
de büsbütün sebebsiz olmıyarak, zan ve talı· 

Eugenie, babası karşısında, kalbinde ilk 
defa korku duydu, onu mukaddcr"nc hakim 
gördü ve bazı fikirlerini ondan gizlediği icin 
de kendisini hır hata ile suçlu saııdL Daha 
temiz bir hava teneffüs ettiğine, güneş şua
larının daha canlandırıcı olduğuna ve ondan 
manevi bir sıcaklık, yeni bir hayat aldı w ma 
şaşarak hızlı adimlarla yürüıneğe b şladi. 

(Sonu var) 

• 
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Kitanlar 1 ( Memleket röportajları J 
Kuyucakh Yusuf 

Küçük hikayelerini daima zevkle 
takip ettiğimiz değerli muharrir Saba
haddin Ali, roman vadisinde ilk tec.. 
:rübesi olan "Kuyucaklı Yusuf" la, bi
ze, ilk defa merkezi kahramaııı bir 
halk adamı olan, orjinal bir mcnıieket 
romanı okumak f: rsa tıın veımiştir. 

Gerçi şimdiye kadar vakası mem
leket içinde geçen bazı romanlar oku_ 
mamış değiliz. Bunların arasından 
"Yeş il Gece" ve "Yaban'' bilh'lssa ha
tırladığımız isimlerdir. Ancak, bunla
rın h eman hepsinde, vaka, halkın ve 
hatta köylünün arasına karışmış bir 
veya birkaç aydınn., muharrir tara
fından iyi tanılan şahısları menşurnn
dan yürütülmüş ve bunlarda entel
lektüelle halkın ve cahilliğin tezadla
rı çarpıştırılmıştır. ''Kuyucaklı Yu
suf'' da ise entellektüel hiç kimse yok
tur. Mevzuun içine bir kaymakam, 
avukat ve saire gibi bazı kaza aydınla
rı karşım.şsa da bunlar ya entellektü
el düşünce ve hislerle hiç mü.nasebet
leri olmıyan kimselerdir, yabud da 
bu cepheleri muharir tarafından k<:.s
den ihmal edilmiştir. Bütün şahısları 
karanlık halk tabakaları içinden alın
mış roman olarak ancak Mahmud Ye
sarinin Çulluk'unu hatırlıyoruz. Fa
kat bu roman vakasının İstanbulda geç
mesi dolayisiyle, "Kuyucaklı Yusuf" 
a bir masebak teşkil edemez. 

Şu halde, Sabahaddin Ali'nin ilk 
:romanında her şeyden önce dikkatimi
zi çeken nokta orjinalliğidir. Bu saha. 
nın şimdiye kadar işlenmemiş kalma. 
sının sebebini araştırırsak, pek az bi
linen ve örneği hiç mevcud olınıy.m 

bu yolda yürümenin son derece güç 
oluşundan başka bir izah bulamayız. 

Sabahaddin Ali, roman vadisinde, 
ilk atacağı adımlar için hakikaten çe
tin ve sarp bir yol intihap etmiştir. Bu 
iti barla takdirimizde daha cömed ve 
tenkidlerimizde daha insaflı davranma-
mıza hak kazanmış oluyor. 

İçinde oldukça kalabalık şahıslar 

canlandırılan bu romanda bel kemiği 

vazifesini gören başlıca şahıs Kuyu
caklı Yusufdur. Yusuf, Nazilli kazası
nın Kuyucak köyünde doğmuş, küçük 
yaşda anası babası haydudlar taratın
dan öldürüldükten sonra kaza kayma
kamı Salahaddin bey tarafından evlad
lık alınmış ve büyütülmüş bir çocuk
tur. As ıl rom:ın, kaymakam Edremide 
nakledildikten sonra, Salahaddin bey 
ailesinin, ta evlerinde büyük felaketin 
vukua geldiğ i ' rihe kadar, burada ge
çen hayatlarının hikayesidir. Bu ro
manın mevzu çerçevesi, merkez Ku. 
ıyucaklı Yusuf'un şahsı farz edilirse, 
onun etra fında çizilecek birinci daire 
Salahaddin beyin evi ve ;kinci daha 
geniş daire de Edremid'in umumi ha. 
yatı olarak tarif edilebilir. Bu kitapda 
bizi asıl alakadar eden ve eserin kıy. 
metini yapan da ilk bakışta tali dere_ 
cedc görülebilecek olan bu ikinci dai
renin muhteviyatı, yani Edremi'in 
harpden önceki devirlerinin canlandı
rılışıdır. 

Tasvir ettiği muhiti tanıyan ve 
kuvvetli bir hafızası olduğu anlaşılan 
müellifin detaylar üzerınde yaptığı 

canlı tasvirler, romanda bir reel hava.. 
sı yaratmak hususunda kuvvetle mü
essir oluyor. Romancı, bu detay bol
luğu içınde, ancak bu tesiri yaratmak
ta hizmeti dokunabilecek olanları ayı. 
rarak lüzumsuzlarına eserinde yer 
vermi ye bilirdi. 

Kitapda başta Kuyucaklı Yusuf 
olmak üzere, biriok şahıslar var. Bun
ların arasında birkaç çizgi ile taslak
lanıp bırakılmış olmalarına r.ığmen 
çok reel ve hayatiyetli olanlar yanın
da üzeredinde fazala işlenildiği halde, 
sunilikten ve bu suniliğin doğurduğu 
tezadlardan kurtulamıyanlar da görü. 
yoruz. Bunlar arasında en başta Yu. 
sufu zikredebiliriz. 

Yusuf ne karakterde bir adamdır? 
Kitabı okuyup o!tirdiğimiz zaman O

nun hüviyetini gözlerimizin ön:inde 
canlandımıya çalışınca, bu şahsın et
rafını müphemlik bulutlarının sardı

ğını RÖrüyoruz. 
Bize onun hakkında pek çok şey 

anlatrlmıstır. Fakat bunlardan çoğu

nu ı kahramanın hüviyeti takımından 
enteresan olmaması ve bazılarının da 
inan lmryacak derecede büyük tezad
lar me .,dana getirmesi yüzünden Yu-

İstanbul. Yeni Kitapçı 
Sayıfa 290. Fiab 100 kuruf. 

sufu tanıyamadığımızı, daha doğrusu 
onun mevcudiyetine inanamadığımızı 

' görüyoruz. Romancı, bizim, bu tanıma 
gayretimizi, ruhi tahayyüllere ehem
miyet vererek, kolaylaştırmıya da ça
lışmam ıştır. 

Sabahaddin Ali, Yusufu sırf (azL 
Jeti için sevmiş ve onu bir fazilet tim
sali haline getirmek için, realist bir 
eserin içinde geniş bir idealizme ka. 
pılarak. elinden geleni yapmıştır. Ba
zan, bütün evindekil~ı·e, hatta şirret ana
lığına tahakküm edecek kadar metin 
bir irade gösteren Yusuf, bazı da için
den sıyrılmak için en basit bir gay
ret kafi gelecek müşküllere kendini 
kapıp koyuveren bir nıütevekkildir. 

Kah hiç kimseden korkusu olmryan 
bir yiğ ittir, kah, en sarih hakkına al
çakca yapılan tecavüzleri kabul edecek 
derecede çekingen. 

Salahaddin beyln kızı Mua..:zez, 
büsbütiın silik bir şahıs olarak kalı

yor. Müellif, anasının ve muhitinin te
sirleri altında onbeş yaşında bir kıı.ın 
her türlü fenalıklara sürüklenebileceği 
tezini müdafaa ederken, biraz önce, 
ayni çocuğa, olgun bir kadın muhake
me ve iradesini bahşetmiş olduğunu 

unutmuştur. 

Kaymakamın karısı, eğer sonra
dan gösterdiği karaktere romanın ba
şından itibaren sahip olsaydı, kuvvetli 
bir şahıs olabilecekti. 

Buna mukabil birçok ikinci dere
cedeki tipler, ve bunların vasıta oldu
ğu vakalar çok hakiki hissini verecek 
surette anlatılmıştır. 

Başlıca şahıslarının hayatisizliği. 

ne rağmen iyi bir teknik ve kuvvetli 
bir terkip kabiliyeti romanı kuvvet
lendirmiştir 

Üslübe gelince, Sabahaddin Ali
nin kısa cümleli, süssüz ve tabii ifa
desi, realist romanın mevzuiyle güzel 
imtizaç ediyor. Müellif, romanına şiir 
unsuru katmak ihtiyacını pek az yer
lerde hissetmiştir. 

Buna mukabil ifadesinin doğrulu
ğuna biraz daha itina edebilirdi. Mu
harririn, küçük hikayelerinde de rast
ladığımız, dikkatsizlikten doğan dil 
hata ları burada bolca mevcuddur. 

Mesela bakınız, kitap şöyle baş. 

lryor: "1903 senesi son baharında ve 
yağmurlu bir gecede Aydının Nazilli 
kazasına yakın Kuyucak köyünü eş

kiyalar bastılar ve bir karı kocayı öl
dürdüler." 

Nazilli kazasına değil, kasabasına 

yakın diyecekti. Çünkü bizzat Nazilli 
kaymakamının tahkikata gittiğine gö
re, köy bu kazanın içindedir. Ve 
Nazilli kazası denilince yalnız kasaba 
an:a.,.ılmaz. 

Bir başka c;.;n.le : 
"Muazzez hazan çenesini ya.,aşca 

Yusufun baş na dokundurarak onun 
ter ve toz kokan saçlarını teneffüs edi. 
yor.'' 

Saçların değil, ancak kokunun te
neftüs edileceği pek tabıidir. 

''Omuzlarına kadar çıplak olan 
kolları soğuktan diken dikendi.'' Tüy
ler dike11 diken olur ama her halde 
kollar değil. 

Bunlar gelişi güzel seçilmiş misal
lerdir. Birde,manevi hisleri ve tesir
leri anlatmak için maddi tasvirleri kul
lanışta buluşları daima muvaffakiyetli 
olmadığını da belirtelim : 

"Onların bir daha dönmemeleri ih
timali göksünü bir bıçak gibi çizerek 
boğazına kadar çıktı." gibi. 

Bütün bunlar gerçi vücudu hisse
dilen kusurlardır. Fakat bunları zik
rederken, müellifin bu kadar güç bir 
mevzuu ele almakla gösterdiği cesare
ti, ve tarzında ilk tecrübe olmak do
layisiyle romanın muvaffak olmuş 

sayılması lazım geldiğini de kaydet
meli.yiz. 

Kuyucaklı Yusuf, memleketle ede. 
biyatın ve hususiyle romanın kaynaş.. 
malan ve anlaşmaları yolunda büyük 
bir adım sayılmalıdır. Bu adımın bir 
ç ığır olmasını ve son senelerde ölmüş 
olan Türk romanının yeniden canlan
masına rehberlik etmesini temenni 
edelim. 

Her halde, müellif, ilk romaniyle 
açtığı çığırda, bize, beklediğimiz ve 
özlediğimiz eserleri verenlerden biri 
olacaktır. 

Y. N. 

Sabriye Akgün ve Afife Şen 
Ereğli kombinasmda kumaş dokuyan iki kız 

Trenimiz Konya Ereğlisine saat beşte vardı. To- ~ 
roslara yakınlığı dolayısiyle ağacı ve yeşilliği 

bol; bir Orta Anadolu vilayetinin kazası olmak dola
yısiyle de yayla hususiyetlerini taşıyan bu Ereğlinin 
etrafı ağaçlarla çevrilmiştir. Yaşlı olan bu ağaçlar, 
buradan bir zaman tabiati ve yeşilliği seven bir idare 
amirinin gelip geçtiğini anlatıyor. Anadoluda, bilhas
sa Orta Anadoluda o kadar ağaç hasreti var k i, gözle
rimiz yeşil nerede olursa olsun hemen arayıp buluyor. 

Ereğliyi, yolumuz üzerinde olan her köy ve şehir 
gibi ayakta ve toplu bulduk. Yalnız, nüfusu 10 bini bu
lan bu kaza merkezinin nüfusunun yüzde onuna doğ
rudan doğruya bol kazançla iş veren bez kombinasmm 
açılış töreninde, duydukları minneti anlatmak için 
bütiin ereğlililer, köylerden. de gelen bir kalabalığın 
da katışmasiyle arkası görülmeyen bir yığın halinde 
caddenin iki tarafına sıralanmışlar. Ereğlili bir öğret
men bu büyük kaynaşmanın iki sebebi olduğunu söy
lüyor: 

"-Evvela Başbakanı aramızda göreceğiz. Sonra 
fabrikamız açılıyor .. ., 

Tek çatı altında: 

E reğli bez kombinasını dışardan 
görenler, binanın yapılışındaki 

zevke hayran kaldılar. İçini gezdik
ten sonra bu hayranlık, kabuğu kadar 
özü de eşsiz olan bir eser karş.sında 
duyulan bütün, tam ve eksiksiz bir hay· 
ranlık oldu. 

Fabrikanın kapısındaki şu döviz, bi
ze Ereğli kombinasının neden bu kadar 
güzel bir eser halinde yükseldiğinin 
sırrını öğretiyor: "Devletin yapıcılık 
kuvvetine inan •• .,, 

Herşeyi anlayarak ve bilerek gezme
miz için, daha kapıda, fabrikanın değer
li direktörü B. Celal bize Ereğli kom
binas .m tanıtıyor: 

"- Kombinamızın 15.000 iği, 300 
dokuma tezgahı vardır. 24-60 numaraya 
kadar iplik yapmaktadır. Apre ve boya 
teşkilatı vardır. Fabrikamızın büyüklü
ğü, bulabileceğimiz işçi sayısına göre 
hesaplanmıştır. 

Fabrikanın iplikhane, dokumahane, 
boyahane, ham madde daireleri ve bü· 
roları, yarı mamul ve mamul maddeler 
tek bir çatı altındad ır. Yalnız panıuk 

anbarları, asıl binaya bitişik olan bir 
yere kurulmuştur. 

Kombinanın arsasında yüzde yüz 
boş bir yer bırakılmıştır. Fabrka ilk 
planda yüzde yirmi genişliyebilecektir. 
Bu genişletme için 3 martta sipariş ve
rilmiştir. Fabrika Sakarya pamuklariy
le akala cinsini işlemektedir. 

Ereğli kombinasının bir hususiye
ti de, dikiş ipliği yapabilecek tertibatı 
olmasıdır. Böylelikle memleketin bu 
sahadaki büyük bir ihtiyacı da temin 

edilmiş olmaktadır. Bunun için dört 
taraklı makineler getirtilmiştir. Kombi
nanın senelik ihtiyacı, bir buçuk mil· 
yon kilo pamuktur. Fabrikada çalışan 

işçi sayısı 800 Ü aşmaktadır.,, 

Bu milletin kabiliyeti .• 

B u fabrikanın bir hususiyeti de, 
çalışanların içinde çoğunun ka

dın olmasıdır. En güç görünen işlerin 
başında bile kadınlar var. Hepsinin kı· 
yafetleri birbirinin tamamen aynı: laci
vert renk elbise üzerine sarı gömlek. 

Dokuma tezgahlarında çabşan 12-14 
yaş arasında türk kızlarını bütün mem
leket muhakkak görmelidir. Bu fabrika 

açılalı daha bir ay bile olmamıştır. E
vinde belki elektriği bile olmayan, ma-

kineye ve buhar kuvvetine, iş hayatına, 
fabrikaya yabancı bu yavruları, insan 
kuvvetiyle alay eden bu 2500 beygirlik 

santralın ezici bir kuvvetle döndürdü· 
ğü makinelerin başında b.rakmak ne ce· 

sarettir, bilir misiniz? Kendisine bunu 
sorduğum genç bir mühendis, bana işe 
başlarken kendilerinde de bu kaygunun 
olduğunu saklamadı: 

- Peki, dedim. Sonra hangi kuvvet 
size bu tecrübeyi yapmak cesaretini 
verdi? 

Cevah verdi: 

- Bu milletin kabiliyeti., 

Bu milletin kabiliyeti. .. Onun en gü

zel ve inandırıcı bir tezahürünü Ereğli 

kombinasının makineleri arasında, yıl· 

lanmış, profesyonel bir iŞ;çi tabiiliğile ça. 
lışan 12 yaşlarında türk kızlarında bu· 
labilirsiniz .• 

ı 
YAZAN ~ 

Cemal Kutay 
-

Sabriye Akgün ve Alile Şen: B irisi sar.şm, birisi esmer •. İkisi 
de nihayet 12-13 yaşındalar. 

Yanyana çalışıyorlar. 
Gelip geçenler, kendilerine bakan

lar onları hiç alakalandmnamaktadır. 

Makinelerinin tıkırdılarına, yalnız el
lerini değil, benliklerini de uydurmuş
lar, ellerinde iği durmadan ve hiç şaş
madan batırıp çıkarıyorlar. Her hare
ket, milli kumaşın bir düğümüdür. On
beş sene evel, giyeceğimizi, türk mü· 
hendislerinin kurduğu fabrikalarda 12 
yaşında türk kızlarının hazırlıyacağına 
kimi inandırabilirdiniz? 

"- Senin ismin ne? 
Önündeki dokuma sırası nihayctle

ninceye kadar cevab vermedi. h.i bit
tikten sonra ve yeni s rasını hazırlar· 
ken konuştu: 

"- Sabriye Akgün .. 
Sabriye, ona ana babasının koyduğu 

isimdir. Fakat o Akgün adını, ancak bu 
fabrikada çalışmaya başladıktan sonra 
almaya hak kazandı. ÇünJ,ü, Sabriycnirı 
babası, milli miicadelede bir bacağ ını 

kaybetmiştir. Fabrika kurulmadan eve!, 
Sabriyenin yalnız annesi çalışıyormlıŞ 

ve onun kazarıdı ğ•, üç kişiyi ancak zor
la geçindiriyormuş. O zaman birçok 
dertleri varmış. Fabrika kurulup Sa.u
riye işe girdikten sonra kazançları art
mış. Sabriye günde şimdi kırk kuruş 

kazanmaktadır. Bunun 12,5 kuruşu ile 
fabrika ona, sıcak yemek, güzel yemek, 

besleyici yemek veriyor. Geri kalan 
27,5 kuruş annesinin kazandığı paradan 
fazladır. Devletin, harbda bacağını kay
betmiş olan babasına bağladığı maaşla 

Sabri yenin 27 .5 kuruşu birleşince gül 
gibi geçinip gidiyorlarmış. Sabriye, bir 
aylık parasını biriktirecek ve babasına 
altı lastikli bir koltuk değneği alacak
tır: 

"- Tahta değnek, diyor, babamın 

kolunu ac .tıyor. Paramı birıktiyornm. 

Ona altı lastik bir koltuk bastonu ala
cağ.m. Hem direktör söz verdi. Babama 
da bir iş verecek ... ,, 

Sabriye için akgünler kombina kıı~ 
rulduktan sonra başlamıştır. O, bu soy
adını o kadar benimsemiş ki kendisine 
Sabriye diyenlere kızıyormuş. Kiıçük 

Sabriyenin akgünü, biraz da memleke
tin akgünü değil midir? 

S abriyenin yanı başında çalışan 

küçük sarışına sordum: 
"- Senin ismin ne? 
"- Afife Şen ... 
Daha, ismini söylerken gülüyordu. 

Burada soyadları ne güzel seçilmiş? A· 
fife, gerçekten şen bir yavru.. Babası 
ve annesi de fabrikada çalış ıyorlar: 

"- Burası, diyor, bizim evimiz .. 
Babam burada marangoz, annem şu kar
şı tarafta çalışıyor .. 

"- Çalışırken canın sıkılıyor mu? 
Afifenin şen yüzü birden bire kara• 

rıyor. Böyle sual mi olur:? 
"- Hiç insan çalışırken canı sıkılır 

mı? diyor. İnsan boş oturduğu zaman 
canı sıkılı:-.,, 

Ereğli kombinası ve bütün türk en· 
düstrisinin yaşıyacağına en büyük ga· 

ranti, işte. bu küçük Sabriye Akgün ile 
Afife Şen'dir. Fabrikaya yeni gelen bir 
makinenin kurulması ile meşgul olan 
bir yabancı teknisiyen, bu türk kızları 
için şunları söyledi: 

''- Bu çocukları görenler, bunlarm 
daha çok küçük yaşta, mesela en aşağı 
üç senedenberi bu işlerle uğraştıkları· 
nı sanırlar. Çünkü dokuma endüstrisi, 
meleke istiyen bir iştir. Siz, bu makine
lerde bu çocukları çalıştırmakta haklı· 
sımz. Bir memlekette endüstri ahlakı· 
nın ve endüstri kültürünün kurulmaal 
için her şeyden evel ferdin kabiliyeti 
lazımdır. Bu ferd kabiliyetinin, en gU
zel örneklerini, birçok memleketler gö
ren ve bu iş üzerinde saçını ağartan 

ben, işte burada şu küçük kızlarda gör• 
düm.,. 

l ngiliz elçisinin gömleği 
B aşbakan İnönü: kombinayı, saat

larca gezdi. Her makinenin ö
nünde durdu ve izahat aldı. Her işçi ile 
konuştu. 

Fabrikanın ilk çalışma gününün do
kuduğu on renkten fazla olan ve hepsi, 
ayrı ayrı bir güzellikte bulunan kumaş
ların sıralandığı masanın önündeyiz. 
Fabrikayı büyük bir dikkatle gezen İn
giliz büyü kelçisi Sir Persi Loren, bu 
kumaşları çok zarif buldu ve üzerinde
ki gömlcğinkine benzer bir kumaş yapı· 
1 p yapılmıyacağını sordu. 

Fabrika direktörünün cevabı şudur: 
''- Size, sizin üzerinizdeki kadar 

zarif ve güzel bir kumaş takdim etmek 
için bana nihayet bir sene müsaade bu· 
yurunuz Ekselans ..... 

Şimdi kantindeyiz. Burada işçi!er, 

günün muayyen saatlerinde, hepsi bir 
arada yemek yemektedirler. Devlet en· 

düstrisi, türk vatandaşına yalnız iş bul
makla kalmamıştır: ona, iyi, güzel ve 
temiz yaşamasını da öğretiyor. Fabri• 
kanın sıhat organizasyon~ çok geniştir. 
Doktor, haftanın belli günlerinde bü
tün işçileri muayene eder. 

Ayrıca, işçilere okuma yazma öğret• 
mek için kurslar açılmıştır. Bu kurslar, 
yaş farkı olmaksızın bütün çalışanları 
yetiştiriyor. 

Ereğlide bayındırlık: 

E reğlide bir kalkınma göze çarpı· 
yor: fabrikanın yanında Sümer 

Bank memurları için sekiz tane giızel 
bina yapılmış. Bu modern yapılar herıı 
kaza için birer yapı örneği, hem de me• 
murları eski evlerde oturmaktan kur
tarmak. Evler tek çatı altında ikiz yıl" 
pıld ğı için içinde 16 aile oturabiliyor. 

Kazada birkaç dükkan, bir iki I<>'" 
kanta daha açılmış. Sosyal hayatta bir 
gelişme var. Bu gelişmenin her sahada 
kendini göstermesi beklenebilir. ÇünkU 
ereğlililer, kombinanın kendileri içirı 
ne büyük nimet olduğunu anlamışlar"" 
dır. 

Başbakan Ereğliden gece saat 21 e 
doğru ayrılıyor: Sokaklarda hep ayn~ 
candan, gönülden ve içten gelen se"'ı' 
gösterileri. İnönü her memleket yolc~ 
luğuda gittiği yere götürdüğü harek 
ve saadeti, bu defa da bol bol dağıttı· 

Ankaraya, mmelketin kalkınma:; 
vasındaki heyecan ve azmini yakın da· 
görmüş, anlam:ş ve duymuş olarak. 
ha şen ve mesud dönüyoruz. 
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J{oca Sinan'u şaheserlerinden Süleymaniye 

Koca Sinanın 349 uncu 
yıl dönünıii kutlanırken 

. . ..,. . ibanın mimar ve mühendisleri var 
« Bıldıgınız c . · ,.. · b · 

makdurlarını sarfetseler böyle bır eserı azım ı-

d "cı"z kalacaklardır.» 
nasın ana "Kırk yedi camü selatin yap-

h
. 1 nn· de kurduğu, Dün, türk şe ır e ' tım. Yüz ktrk mesdd, otuz hani sul-

• • ük" k ve omuzları ka· türkün alnı gıbı Y se tani, yüz kırk sarayı aycin, yüz yir-
.. 1 eserlerle tek 

dar geniş yüzlerce fJ mez mi köprü, yedi adet su kemeri, ve 
. .b. tam bir asır ya-başına bir devır gı ı ve , .. .. nice bin hanedanii eşrafü kibar e-
. ca Sinan ın olu-şamtş olan ınırnar ltO .. .. makini inşa edip ilmi hendesede ni-

•• •. .. uz·· kırk c:okuzuncu yıldonu- l k f 'd' m'!lnun uç Y • ce sanat icra ey eyere erı ı asr 

mü idi. · oldum. 
Her hangi bir faninin bir ınitlet tan· . - · kadlr çok "Kallalığımızı lstanbuldaki Şeh-

hin~ armagan edenuye~gı Sinan ha· zede camiinde icra ettim. Ustadlı-
ve güzel eser bıra:an. ~ca bir tarlııini ğımı lstanbuldaki Süleymaniye ca 
yatiyle de adeta evrının . . miinJe tekmil ettim. Amma cümle 

Yazdıktan sonra kudretli göz;lennı ywn· makdurumu bu Selim Han camü-

mu~:;;~n on beşinci asrın sonlarına ne sar/edip yedi tulamı ayanü be-

doğru K~yserinin Keı:.i nahiyesinin Ağ· yan eyledim. 
rınas köyünde doğmuştu. Orad~ -~s- uBildiğimiz cihanın mimar ve 
kere alınmış olan bu ı::ınat ciahisını turk mühendisleri var makdarlannı sar-
odusiyle bütün sınır boylarında'.. bütiin fetseler böyle bir eşen azim bina-
büyük savaşlarda görüyoruz. Turk or- smdan aciz kalacaklardır ....... ,, 

1 l . . . 
dusu Tcbriz'e büyük alay ara gırmıştı Büyük Sinanın Ankaramızı süslü-
ve Sinan bu ordunun içinde 0 alayların yen bir eseri de vardır: Cebecide ha-
heyecanını cluyanlar arasında idi. pishane yakınındaki Kurşunlu Cami. 

hahireyi türkler zalJtettiği zaman, Bu vesile ile bu lıiric,ik eserin kurşun 

ULUS 

\ Ge eu'da 
t mizleme 

Paris, 9 (A.A.) - Peri Parazien 
gazetesi, Moskova muhabirinden aldı
ğı aşağıdaki telgrafı neşrediyor: 

"Yagodanın düşmesi üzerine yabancı 
memleketlerde bir sürü yalan ve yanlış 
haberlerin ve yayıntıların ortaya çıkma
sı pek tabii idi. 

Bu haberler ve yayınttlara kati
yen inanılmamalıdır. Moskova, tam su
rette sükun içindedir. Hiçbir karışık
lık vukua gelmemiş ve hiçbir tahrikat 
vücuda getirilmemi:, kızıl ordu ıle Ge
peu'nun hususi kıtalan arasında hi~
bir çarpışma olmamıştır. Şimdilik dahi
liye komiseri 1ejivoun enerjik idaresi 
alt.nda, Gepeuda aman vermez bir te
mizlik yapılmaktadır. Hükümet vaziye

te hakimdir. 
Di~er taraftan aynı gazetenin Riga 

muhabiri de gazetesine şu telgrafı yol
lamıştır. 

Bmada dönen yaymtılara göre Ge. 
peuda yapılmakta olan temizleme ame· 
liyesi neticesinde tevkif edilen Gepeu 
memurlarının sayısı takriben 300 dür. 

indistanda 
• 

vazıyet ve 
• • anayasa ışı 

Londra, 9 (A.A.) - Dün parlamen
toda Hindistan vaziyeti etrafında yapı
lan lıcyaııatı, gazeteler, hükümetin bu 
anayasa buhranını bir uyuşma ile hal
letmek istediği tarzında tefsir etmek· 

tedir. 

Deyli Telegraf, pek yakında vazi
yette bir düzelme olacağı ümidini gös

termektedir. 

Morning Post diyor ki: 

Valiler, bu hususta, kusurlu görüle
mez. Zira, bunlar evelden hiikü:netin 
muzaharetini alın.ıslardı. Bununla bera
ber, valiler işin ta~ıniyle başarısızlık· 
la neticelendiğiııi bildirseler ve eski i
dare sisteminden artık feragat etseler, 

herhalde daha iyi ed::r}er. 

----
istikbalde kendi anayurdunda büvük e· ve divarlarmın tamiri için tedbirler alm- Dii la Rok faşizm taraf tan 

olmadığını söylüyor 
Paris, 9 (A.A.) - Albay Dö la Rok, 

şu sözleri söylemiştir: 

scrler yi.ıks~ltecek olan genç Sinan, eh- ması gibi bir dilek gönlümüzden geçi-
nımkrın ve c~ki Mısır mabedlerinin k yo~ 
arşısında vecd ve heyecan dolu daki- b b'" '"k Bize mermerden ve taştan u uyu 

kalar geçirdi. Bu seferden sonra 1stan· eserlerinin yanı sıra "Tezkeretül bün-
bula dönüşü 1517 senesine rastlar. yan,, adlı bir de kitab bırakan Koca Si-

Dokuzuncu pa~işah Yavuz Selimin nan, 1588 senesi nisanının dokuzuncu 
ölümünclen sonra, kanuni Sülcymanm günü, bir ilk bahar güne~i Süleymani· 
zamanında Rodos ve Belgrad önlerine ye kubbesinin üzerine narin ıninarele· 
ulaşan türk ordusu gene s:.1a111 arasın· rinin gülğesini vururken yüz seneden 
da bulmuştur. Sonraları atlı sekban O· fazla süren hayatına gözlerini yumdu. 
lan Sinan 1526 da Mulıac seferine, da· Şimdi, "büyük eseri Süleymaniye-
lıa sonra Budin'e gitti. Bağdad seferine nin altına atılmış mütevazi bir imza gi-
gidildiği zaman bu -:ekban'm atr orada bi duran., küçük türbesinde yatmakta, 
eskiden kalmış mimari eserlerinin Ö· fakat eserleriyle bütün 1stanbulun silu· 
nünde haylı zaman duraklamıştır. etinde yurdu'l bir çok bucaklarını bc-

Bu;-rdan seferinde türk ordusu, Prut zeyen yapıların üzeninde yaşatınakta-

n
herini onun onüç giinde yaptığı köp· dır. 

rünün üzerinden geçti. Bu büyük türk yaprcısımn adını 
Kayserinin bir kôyünde dogan bu sonsuz bir gururla anarken osmanlı im-

h ık ~ bu suretle yurdun en uzak h . a c;ocu~u. . paratorluğunun ti.irk cum uriyetıne 
köşelerine kadar her tarafı.n~·ıgezmışs:r~ brraktığr knrşunları sökülmüş, parmak-
.• el b genı's rncmlekett o mez e 1 d k t t ıçın e u , Irkları bozu muş ve san u ası oz op· 
lerle bezemek aşk; uyanmtştı. . rak içinde kalmış Sinan Türbesi gözii-

Ka 
• su··ıeyman onu Hassa mı· nunı ' . ımin önüne geliyor. 

1 - et'ırdı' Bıt vazifeyi üzerıne Nu1·ettı'n ARTAM mar ıgına g · . ... h - ·ık amı ,..,e ıa· 
aldıktan sonra yaptıgı 1 

• c ' '"'. . 

d 
. 'd" kı' 1548 senesinde bıtmış· 

e camısı ır . k 
tir. Sinan, hassa mimarı sıfatiyle bırço 
. ı · plan1anı:na.<>ına 

bınalar yapıyor, Şt' 1rın 
dikkat ediyordu. 1554 senesinde !sta~-.. d dı 
buu halkı susuzluk ıstırabı ıçın ey · 
t.r.: - dh ba sular·nrn !stanbula 
~gı ı.ane mem 
get

. ·ı . . . ke ...... erler ve bendler ya· 
ın mesı ıçın ... b b .. 

d·lmis ve u U· 
pılması gene ona emre ı · .. .. 
yük inşa isi tam dokuz sene sürınuşt~r. 

Bu sır~da 1stanbuldaki Süleyrnanıye 
. . - b lanrmstı. 1stan· 

camısı de yapılına~a aş · · .. 
bul su yollan 1563 senesinde, Suleyına-
niye camisi ise 1556 da taınarnıanrnıştır. 

· 'si Rüstem· 
Istanbulu Şehzade camı • . 

· amisi Mıh· 
paşa camisi, Süleymanıye c ''b' .. 
timah camisi, Ayasofya türbesi gı 1

• o· 
vünülecek eserler ve bundan ba§.ka bır-

·h· ·mar ar· 
çok yapılarla süsleyen da ı mı ' 

k d onra ken· 
tı yaşlanmıştır. O zaman an 5 

dini tarih ''Koca Sinan,, diye an:yor. 
Türk donanması 1nebahtrda bir ~z-

s. n Edır· 
guna uğradığı srrada Koca ına • . 
nede son ve en mükemmel şaheserı ~
lan Sultan Selim camisini kurmakla ug· 

taşıyordu. 

Y - . t sının kale· 
aptıgr eserlerı, yara ıcı 

tninden dinlemek isterseniz sizinle şu 
satır lan okuyalım: 

Romanya ile İtalya 
arasında anlaşma 

Paris. 9 (A.A.) - Övr gazetesinin 

bildirdiğine göre, Romanya kıralı İtal-
·anm Biil reş e1 ,.,;si ile uzun görüşme· 

ierde bulunmuştur. Bu görü~meler es· 
nasında İtalyan • yugoslav anlaşmasına 
benzer bir italyan - romen anlaşmasının 
vücuda getirilmesinin bahse mevzu e· 

dildiği sanı1maktadır. 

Polonyada Almanya 
aleyhine tertib edilen . 

gösterı 

Berlin, 9 (A.A.) - Yan resmi bir 

b dan 
bildirildiğine göre, Alman· 

men a . 
V Ova elrisi Graudenzde tertıb 

yanın arş :s 

d
.
1 

iş olan gösteriyi protesto etmek 
e ı m .. . 
. . 

1
. t almıştır. Bu gosten esna-

ıcın ta una . . . 
~ ·bı bazı aıınan arazısının 

sında batı er• . . . . . ·ıhak ediLmesllll ıstemışler· 
Lehıstana ı 

dir. 

"- Fransız sosyal partisinin "ateş
haç .. ın yeni bir şekli olduğunu iddıa 
etme'k saçma bir harekettir. Fransız 

sosyal partisini idare edenlerin hep:;i 
de seçim neticesinde o mevkie gelmiş-

lerdir. 
Bu da partinin askeri bir cemiyet 

olmadığım gösterir. 
Dö la Rok, şahsen fasizm veya mut

lakiyeti idare taraftarı olmadığını söy
liyerek şunları ilave etmiştir. : 

··- Fransız sosyal partisi, mahkfım 
edilelıilir. Fakat hiç bir zaman imha e· 

dilemez.,. 

tir. 

Kıynıetli bir 
dol,toruınuz 
(Başı ı. ınci sayfada) 

Doktor Ömer Vaı;fi Aybar, on sekiz 
yılı paı ınağının ucu acıyandan başlıya 
rak h mü dü~ünecek kadar ümidsiz o-

lanı rın daima araclığı ve şifa buldugu 
bir doktordu. !n nlık tarafı. meslegin
de olan bilgisi kadar kuvvetli idi. Bü
tün hastaları acılarını onun üstad eliyle 
beraber ıstıraba karşı gösterdiği şefkat 
ve hassasiyette dindirmişlerdir Bu hu
susiyeti onu,yal;>ancılara da çok se\idır
mişti: Eski Avusturya elçisi Von Kral'· 
in bütün vücüdiinü bir külçe haline ge
tireu kazada türk doktorunun mu
vaffakiyeti, elçinin memleketimiz için 
götürdüğü değerLi hatıralardan biridir. 

Kendisini sevdiğimiz kadar bizi se· 
ven doktor da aramızdan ayrddığmdan 
müteessirdir. Dün bir arkadaşımıza: 

''- ömrümün on sekiz senesini geç.ir
diğim Ankaradan ayrılırken şüphesiz 

ki eza duyuyorum. Y~ni vazifemde de 
muvaffak olmak i~in elimden geldiği 

kadar çalışacağım.,, dem.iştir. 

Onun f!hsında, mesleğini ve bilgisi
ni vatandaşlarının sihati ve sağlığı yo
lunda seferber etmiş olan bir insaniyet 
ve ilim adamını uğurluyoruz. 

ve Kültür 
(Başı 1. inci sayfada) 

1 - ilk eğitim ve öğretim işinin .en 
mühim ve ağır, halli en müşkül kısmı 
köy okulu mevzuu etrafında toplan. 
nıaktadır. Bu meseleyi halledebilmek 
için köy realitelerini ve hususiyetle
rini kiil halinde gözönünde tutmak 
orı.ı göre de çareler aramak gerekrır. 

2 - Umumi olarak okul meselesi; Jıer 
şeyden evvel bi11a, öğretmen ve ders 
vasıtal:ırı teminini batrra getirir. Kö
ye göre bina, köyde durabilecek ve 
köylüye faydalı olacak öğretmen, kö
ye göre yapdacak bir ders progra
mının isteyeceği ders kitabları ve 
vasrtlarr gibi esaslı işler; bu işlerle 
ilgili anasrr bulunarak memleketi. 
mizin hususiyetlerine ve icablarrna 
göre halledilmedikçe sarfedilecek e
nerjinin boş yere akıp gideceği de 
mulınkkaktrr. 

3 - Nüfusumuzun takriben yü7.de 75 i 
köylerde sakindir. Yalnrz okııl me
selesi değil, her tür Jü işlerimz bakı
mından da, erler yatağı olan bu cö
mert kaynağa müracaat etmeye mec

buruz. 
4 - Şclıir ve kasabalarımızda oturan 

J.799.742 kişiden çıkarabilecef,inıiz 
elemanlar en mükemmel bir şekilde 
terbiye edilse, en modern bir orP,oıni
zasyona da tabi tutulsa, sadece ,.e en 
önemli ulusal işlerimizi görmeğe bi
le kafi gelemez. Bu bakımdan da 
köy dcnılen tükenmez kaynağa baş· 
vuı·mak mccburyetindeyiz. 

S - Kuvvetli ve modern bir cemiyet 
ha/İne gelebilmenin başlıca şartı, nii
iusun çoğunluğunun • nerede otu
rursa otursun - devletin saptayacağı 
gayelere göre terbiye görmesine, ye
tişmesine bağlı olduğu, basit ve açık 
hakikatlerden biridir. 

6 - lıfodern mesleklerin hepsi için ilk 
eğitım ve öğretimi görmüş kuvvetli 
vatandaşlara ihtiyaç vardır. Her sa
hada genişlemekte, modern hayata 
girmekte olan memleketimizin: tah
sil \'e terbiye görmüş vatandaşa ve iş 
adamına ihtiyacı ise giin geçtikçe, 
tasavvur eı.lilemiyecek kadar çok ar• 
ta.caktır. Bu evsafı taşıyan elemarı
Jar süratle yetiştirilmedikçe ileri lıa
reketlerimizi çoğaltmağa ve kuvvet
Jendirmeğe iınkan bulunamıyacağı 
asıklirdır. 

Bu mutalcalar hakkında hangi iti
raz ileri sürülebilir? 

Türkiyede nüfusu azami 150 olan on 
altı binden fazla köy vardır ve ilk öğre
tim işinin halli çok güç olan tarafı da 
bu köylerdeki çocukları okutup yaz

dırmaktır. 
Fakat faaliyetini rasyonel bir plana 

uydurmak kararını veren Kültür bakan
lığımız, ilk önce, tetkikler yapmış ve 
köy okulunun karakterini teşkil edecek 
olan ders müfredat programını hazırla
mış, bu programa göre kitablar yazdır
mış ve köy eğitmeni yetiştirmek tecrü

besine girişmiştir. 
İlk eğitim ve öğretim dav5.mrzın 

köylerimize teallfık eden kısmı ve bu 
davayı halledecegini kuvvetle umduğu· 
muz köy eğitmeni yetiştirme faaliyeti
ni mcyciana getiren sebebler, i~e kısa

ca budur. 
Bu büyük işi bu şekliyle tetkik ede

rek imınmalıyız ki köy eğitmeni, Tür
kiyede, kültür davasmın pioniyesi ola
caktır. 

* "' 

Bütün habeş harbmda 
3.632 İtalyanın öldüğü 

bildiriliyor 
Roma, 9 (A.A.) - Ge~n mart ayın

da Ifalıeşistanda yapılan polis harekatı 
neticesinde 4 subay, 2 yarsubay, ve 20 
asker ölmüş ve 7 subay, 4 yarsubay, 32 
asker ve 11 siyah gömlekli de gene al
dıklarr yaralar veya kaza neticesinde 

ölmüştür. 

Habeşistanın zaptı için harekatın 
bidayetinden 31 marta kadar muharib 
.italyanlarclan 3632 kişi ölmüştür. 

İngiliz Kabinesinde 
Londra, 9 {A.A.) - İyi haber alan 

mahfillere göre, Başvekaleti deruhte 
edecek olan Nevil Çeınberlay'nin ye
rine Sir Con Saymen maliye nazırı o

lacaktır. 
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Yugoslavya 
ve Fıransa 

Belgrad, 9 (A.A.) - Yarı resmt 
Vreme gazetesi, Çekoslovakya cumhur 
reisi Dr. Beneş'in Belgrad'ı ziyaretİn(l 
tahsiı; ettiği bir başmakalesinde ezcüm ... 
le diyor kı: 

''Yugoslavyanın müttefiklerine kar
il olan teabhütlerine tam surette sadık; 
kaldığı, bu münaseebtle, bir kere daha 
teeyyüd etmiştir. Bu hususta Yugos
lavyaya en ufak bir tarizde dahi bulu
nulamaz. Yugoslavyanın kendi hudud· 
larında sulh ve sükıin tesis etmesi ~:;e 

ananevi dostluklarına karşı söz tutma
mak mahiyetinde tefsir edilemez. Ber• 
lin ile Prag aras.nda müzakereler aç .. 
mak fikri, Belgrad'da mantıki bir iv 
gibi telakki olunmuştur. Bundan baş
ka, şurasını söyliyelim ki Dr. Beneş, 
Belgrad'da, demokrasi cephesinin bir 
mümessili olarak değil, fakat kardeş bir 
milletin şefi olarak selamlanmıştır. 

Fransız lıaıı.bakanı B. Blumun gazetesi 
olan "Popüler., in, Avrupayı birbirine 
muhalif iki cepheye ayırmak için tuttu
ğu mctod, barışa yardım etmemektedir. 
Bu tamtersi harba müncer olabilen bir 
metoddur. Yugoslavya, hiçbir zaman 
böyle bir sergı.ı şt politikasına katıl

ın yacaktır. Dr. Bcneş'in ziyareti müna• 
sebetiyle esasen şurası da teyid edilmiş· 
tir ki birkaç gün evet küçük antant 
konferanslarda alınan kararlar, hale ye
gane mutabık olan kararlardır.,, 

Glaskovdaki. 
grev büyüyor 

Londra, 9 (A.A.) - Glaskov maden 
endüstrisi alemindeki grevler, bir çok 
deniz inşaatı fabrikal<.n ile diğer fabri .. 
kalara da geçmiştir. Belfast'daki Mus
grave dökümhanesinde çalışan amelo 
yamakları, grev hareketine iştirak et

mişlerdir. 
İskoçya'da ücretlerin vasati seviye• 

sini tevhid ettirmeğe uğraşan İskoçya 
tcknisiyenleri sendik:ısı, doğrudan doğ• 
ruya icraata geçmek usulünii. kabııl~ 
karar vermiştir. 

İskoçya kamoyu, hükümetin bir mü
dahalesine tarafdar ve bu müdahal"nirı 
anlaşmazlıgın hallini kolaylaştıracağı 

mütalcasındadır. 

Almanya 
lngiltere ve 
Be}çika 

(Başı J. inci sayfada) 

B. Norman Davis'in de pek yakında 
Brüksel'e gelmesi ihtimal içindedir. B. 
Norman Davis, B. Van Zeland ile, en· 
ternasyonal ekonomi konferansı hak· 
kında görüşmelerde bulunacaktır. 

Ayni mesele hakkında Övr dıyor kiı 
''Öğrenilen yt'gane yeni şey, doktor 

Şalıt'ın Bclçilfa ile Ren memleketleri a
rasmda yeni tatifeler hakkında müza
kerelerde bulunmaya memur edilmiş 
olmasıdır. Bu tarifeler, iki memleket a
rasındaki deniz ve demiryolu nakliyatı 

ile alakadardır: 

Dünya ehonomisi ve Almanya 
Berlin, 9 (A.A.) - Korrcspondans 

Diplomatik gazetesi diyor ki: 
"Almanya, ıdtlnya ekonomisini ıslah 

için yapılan gayretlere iştirak etmeğe 

hazırdır. Fakat dünya da anlamalıdır ki 
Almanya ancak dış borç1ariyle sömürge 
ve iptidai maddeler 'll.eselelerini hallet
tikten sonra bu yolda bir teşriki mesa
ide bulunabilir. 

Diğer taraftan alman parasının dur
laşması temin edilmiş olmahdrr.'' 

Lanaburi B. Hitlerle görüıecek 
Londra, 9 (A.A.) - Lansburi, 19 ni

sanda Hitler ile görüşeceğini teyid et
miştir. Lansburi 17 de Londraüan Al
manyaya gidecek ve 21 de tekrar gele
cektir. 

Almanyanm Londra üyük elçisi 
Von Ribbentrop hariciye nt:zaretine 
gelerek Edenle uzun bir mülakatta bu· 
1unmuştur. 
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SPOR 

"Boks,, hang· 
tarihte başladı 
11~~0 ~©l öDk cctlttlıliily~ 
~eıırn~üy©liil ~ lYI~lUI liifil©l ~o 
Amerikalı Con C. Henan 1860 da 

İngiliz ağır siklet boks şampiyo-
.:nu Tom Sayersi dünya şampiyonluğu 
anaçına davet etti. Bu maç 17 nisan 
1860 d aLondra civarında Farnbora bil· 
yük bir kalabalık önünde yapıldı. O ta· 
rihlerde boks eldiveni diye bir şey ol. 
madığı için, çıplak yumrukla dövüşül· 
dü. Bu mücadele 2 sat 20 dakika sür
müş, seyirciler kendilernii zaptedemi· 
yerek ringe hücum ettiklernden, 42 
inci ravundda maçı tadil etmek lüzu· 
mu hasıl olmuştu. Bu maçın o tarihler· 
deki röportajlarına bakılırsa, maç tatil • 
edildiği anda, her iki boksör de takat• 
terinin son haddine gelmiş bulunuyor· 
lardı. Bu maçın üzerinden üç yıl geç• 
tikten sonra, İngiliz Tom King, Hena. 
n'ı tekrar dünya şampiyonluğu için bir 
maça davet etmiş ve kendisini adama• 
kıllı pataklıyarak mağlfıb etmişti. Bu 
sun.tle çıplak yumrukla yapılan bu ma• 
çın ilk dünya boks şampiyonu King ol· 

du. 

V umruk sporu tarihinin, İsadan 688 
yıl evel izmirli Onomastos'un 

23 üncü olimp.iyad oyunlarında şampi· 
yonluğu ilan edil en ilk yumruk müca· 
delesinde başlamış olduğu tahmin edil
m ektedir. Hatta ilk boks nizamnamesi
nin onun tarafından tanzim edildiği ri· 
vayet edilir. Ancak, bu nizamın ne bi. 
çim şey olduğu hakkında pek az mallı· 
m at vardır. Bu hususta, bilinen şey, 

yalnız, yumrukların ham sığır derisin
den kesilen sırımlarla sarıldığı, vücu· 
dun her tarafına hücum edilmes.inde 
bir mah zur olmadığı, siklet farkına al· 
dırış edilmediğidir. 

Bu mücadeleler, her zaman kanlı bir 
şekil almıyordu. Babası. İsadan 45 yıl 
sonra yumruk mücadelesinin olimpiyad 
şampiyonluğunu kazanmış olan meşhur 
Mel:ınkom:ıs hemen hemen bütün rakip· 
lerini sacleec tsarteji ve çeviklikle yen· 
miştir. O tarihlerde "berabere .• kalmak 
yoktu: Pes eden, şimdi mekteblerde ço· 
cukların hocalarından söz istedikleri 
zaman yaptıkları gibi, kol kaldırarak 
mağlfıbiyeti kabul etmesi kafi idi. Fa· 
kat, ekseriya kati netice alınıncaya ka· 
dar mücadele ediliyordu: bazen de, bu 
yumruk mücadelesine girişenlerden bi· 
rinin öldü~ü bile vaki idi. Romalıların 
imparatorluk devrinde, yırtık kulak, 
ezik burun, yumruk mücadelesini ya. 
panların tipik tarafları idi. Bu devre· 
de, yumruklar sırımlarla sarılmıyordu; 
bunun yerine üzerinde madeni dür.me
ler bulunan kayış eldivenler kullanı• 

lıyordu. Kuvvetli bir adamın elinde, 
böyle bir mücadele vasıtası öldürücü bit 
mahiyette idi. 

Olimpiyad oyunlarının inhilıil etme• 
si ve İysadan takriba 400 yıl sonra eski 
Romada profesyonel atletizmin ortadan 
kalkması üzerine, yumrukla mücadele 
sanatı da kaybolup gitti. 

O rta çağda bunun yernie güreş geç
ti. Bu sporun ne derece popüler 

ibir spor halini aldığı, F:ıbi:ın, A vcrs
vald ve Pctcr'in gürec,e aid es erlerini, 
Dürer, Luk:ıs Kramah ve Hollandalı 

Romcın de lloghes gibi büyük sanat· 
karların yapmış oldukları resimlerle 
süslemiş olmalarından da anlaşılmakta· 
Öır. 

18 inci asrın başlangıcında, tekrar 
yumrukla mücadeel sporundan bahse• 
d.ilmeeğ başalndı. Flöre hocası ]ames 
Fig Londrada Oksford Roadda açtığı 

ve flöre öğrettiği mektebde, çok eski 
bir tarihi olan boksu öğretmeğe başla· 
dı. Bu tarihte henüz boks nizamı kurul
mamışh. Halatla çevrilmiş olan bir 
"ring" de yumruk yumruğa dövüşülü· 
yordu. Yalnız yumruk yumruğa dövüş. 
mek değil, serbest güreşte olduğu gibi, 
rakibin herhangi bir yerini kapıp ken
disini yere sermek de usul dışında bir 
hareket sayılmıyordu. Hasılı, her hare
l<:ete müsaade ediliyordu. Rakiplerden 

ilk boksörlerden Con Cully, boksör Con 
Sullwen, boksör Tuney ve Karpantiye 

birinin yere düşürlmesi, bir ravundun 

sonu sayılıyordu. Bu maçlar çok çetin 
bir biçimde cereyan ediyordu; maçın 

bitmesi iç.in her iki rakibin bitkin bir 
halde yere serilmesi lazım geliyordu. 

1734 de ingiliz şampiyonu olan ve bu 
tarihten 16 yıl sonra Jak Klak tarafın. 
dan mağlfıb edilen Jak Brukton boks 
nizamını ilk kuran adamdır. Ringin 
boyu ne kadar büyük olacağını, bitaraf 

ULU~ 

hakemlerin sayısını, maçtaki gelirin ne 
6uretle tevzi edileceğini ilk defa bu zat 
tesbit etmiştir. Yere yuvarlanmış veya 
diz üstü çöken rakibe sal<lırılamıyacct
ğı hakkındaki usul de onun tarafından 
ileri sUrülmü~tür. 

18 inci asırda, lngilterde birçok hü· 
yük boksörler bulunuyor, büyük maç
lar yapılıyordu. Umumi yerlerde boks 
yapmak yasak olduğundan, rakipler se
yircileri de peşlerine takarak şehrin dı· 
şında kıra gidiyor ve alelacele kurduk. 
ları ringde maçlarını yapıyorlardı. Po
lisin gelmekte olduğunu haber aldıkları 
zaman, ring'i bozup başka bir yere ka
çıyorlar ve ringi yeniden kurup tekrar 
maça devam ediyorlardı. 

On sekizinci asrın en popü • 
piller ring kahramanlarından biri, Lord 
Bayronun boks hocası Con Cakson idi. 
"Nefsini yiğitçe müdafa etmek., sana· 
tının bütün büyük kabiliyetleri gibi, 
o da maçlardan kazandığı para .. e 
kendine büyük bir servet yapmıştı; öl. 
dükten sonı:a, onu sevenler, Londrada· 
ki Brompton kilisesinin avlusundct kt-ı.
disinin bir de heykelini dikmişlerdi. 

O tarihlerde, Birleşik Amerika hQ. 
kümetleri, ''boks,, u bilmiyorlardı. On
lara boksu ilk defa tanıtan, 1835 de O• 

raya gitmi şolan ]ames Burkedir. Fa
kat çok geçmeden, bu sporu amerikalı
lar benimsedlier; yukarıda da kaydedil
diği gibi, 1860 da, Amerika şampiyonu 
Renan, ingiliz şampiyonlarına meydan 
okumak için, İngiltereye geldi. Tom 
Sayers ile 42 inci ravundda tadil edilen 
bir maç yaptı. İki yıl sonra, ingiliz 
şampiyonlarından Tom King ile yaptı. 
ğı çok çetin bir maçta 25 inci ravundda 
mağlfıb oldu. 

Jak Brugton boks eldivenini keşfe. 
deli çok olmuştu. Fakat bu eldivenler 
yalnız idmanlarda kullanılıyordu. 
Maçların çıplak yumrukla yapılması 

adetti; bu itibarla, çok korkunç bir mü
cadele şeklini alıyorlardı. Boks tarihi
nin en uzun süren boks maçı, amerikalr 
Mike Maden ile ingiliz Bil/ Hays ara
sında yapılan maçtır. Bu maç, 17 tem• 
muz 1849 da İngilterede Edenbriç şeh• 
rinde yapılmış, 185 ravund olarak 6 sa. 
at 3 dakika sürmüştür. 

İngiliz aristokratlarından Marki 

Kvensberi 1890 tarihlerinde ortaya attı• 

ğı boks nizamı ile boks eldiveni de kul· 

lanılmağa başlanmış ve bu suıetıc ye i 
bir devir açılmıştı. Ravundlar 3 dakika, ' 

ravund aralrmdaki dinlenme müddeti 

ise, 1 dakika olarak tesbit edildi. Böy• 

lelikle, bu mücadele daha insanca ve 

sportmence bir hal almış oldu. 

Yeni boks nizamına göre ilk maç, 

Birleşik Amerika hükümetlerinde yeni 

Orlean'da, çıplak yumrukla mücadele 

sporunun son şampiyonu ]on L . Suli

van ile ]ames ]. Korbet arasında yapıl· 

mıştı. 26 yaşında olan Korbet, kendin

den 6 yaş büyük olan rakibi Sulivan'ı 

21 inci ravundda mağlub etti. 

Arada geçen kırk beş yıl içinde, ba

zı k;mseler, Korbet'in, bir kısım spor. 

cular, orta siklet şampiyonu iken dünya 

ağır siklet şampiyonluğunu kazanmış 

olan Robert L. Fitsimons'un, k imisi, 

1897 de Korbet'in idman arkadaşlığını 

yapan ve 1899 da dünya şampiyonu O• 

lan ]efris'in, birçok kimseler de zenci 

']ak Conson'un ve ve nihayet Dempse
yin en büyük ve usta boksur olduğunu 
ileri sürdüler ve hala da onu övmekten 
kendilerini alamıyorlar. 

Türkiye Baş Pehlivanlık 

Müsabakaları 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 

M erkezi tarafından her sene tertib e. 
dilmekte olan ve stadyomun bitmesini 
bckliyerek bir iki senedir yapılmıyan 

Türkiye baş pehlivanını seçme müsaba
kaları bu sene 21. mayıs. cuma gunu 
Ankara stadyomunda başlıyacaktır. Gü. 
reş üç gün sürecektir. Baş pehlivana 
500 lira ile bir madalya, diğerlerine de
rece ile 700 lira mükafat verilecektir. 
Bu milli güreşe bütün Türkiye pehli
vanları davetlidirler. 

Türk binicileri Brendizide 

Brendizi, 9 (A.A.) - Beynelmilel 
Roma at yarı~larına iştirak edecek olan 
türk süvari zabitleri, bu sabah buraya 
gelmişlerdir. 

Başlarında General Şemseddin bu· 
lunmaktadır. 

Yukarıda: ilk boksörlerin kullan
drk/ar1 eldiven; köşede: alman 
boksörü Maks Şmeliııg bir boks 

vaziyetinde; aşağıda: ringde bir 
boks maçında nakavt 

10 - 4. 1937 

Bugünkü maç 

Istanbul spor Altın ordu 
takımı ile karşılaşacak 

lstanbulspor futbol birinci takımı Altınordu ve Demirspor kulüp. 
leriyle karşılaşmak üzere dünkü ekspresle şehrimize gelmiş ve istas
yonda büyük bir kalabalık tarafından karşılanarak Etipalas oteline 
misafir edilmişlerdir. Kafile ondok uz kişidir. 

Misafirlerimiz ilk maçlarını bu
gün saat 16,30da Altınordu ile, i
k inci maçlarını da yarın aynı sa
a tte Demirsporla yapacaklardır. 

Altınordulular, son zamanlarda ay· 
nlan birinci takım O}'unculannın yerle· 
rini genç elemanlarla doldurmuşlardır. 

Bir hafta evel Demirsopr karşısında 

tecrübe edilen bu genç takım eskiye gö· 
re düşük bir kuvvette olmadığını gös· 
termiştir. Bugün lstanbuspor karşısın
da Altınordunun hakiki kuvveti daha i· 
yi anlaşılırus olacakt:Jr. 

Yarınki maça gel•nce: Son üç aylık 
zamanda aldıkları derecelerle dikkati 
çeken Ankaranın bu yeni kurulmuı ta
kımından Altmorduy.ı göre daha iyi bir 
oyun beklenebilir. Demirsporlular İs • 
tanbulspora karşı en kuvvetli bir şekil· 
de çıkabilmek için Kt;nyada bulunan or· 
ta akıncılarını da bu maç için çağırmış· 
lardır. 

Futfol maçlarından evel yeni stad'· 
da bugün ve yarın saat 14 de başlamak 
üzere İstanbulun Anadolu kulübü ile 
Ankaramızın Demirspor ve Ankaragü
cü kulübleri güreşci!eri arasında güreş 
müsabakaları yapılacaktır. Güreşçiler a• 
rasında milli güreş takımında yer almış 
ve Türkiye birinciliğini kazanmış ele· 
manlar bulunmaktadır. 

riz. 
Kulülılerimize muvaffakiyetler dile-

lstanbulsporlular anıta 
çelenk koydular 

Bugün ve yarın Altınordu ve De· 
mirsporla karşılaşmak üzere şehrimize 
gelen İstanbulspor l;ulübü sporcuları 
dün öğleden sonra hfile halinde Ulus 

meydanına gelerek anıta bir çelenk koy
muşlardır. Bundan sonra vali ve bele
diye reisi B .Tandoğan'ı, türk spor ku
rumu ikinci reisi Bayazid mebusu B. 
Halid Bayrağı makamlarında ziyaret 
etmişlerdir. 

Çay ziyafeti 
Ankarada bulunan ve çoğu siyasal 

bilgiler okuluna devam eden İstanbul· 
sporlular dün misafir arkadaşlarına Ye· 
nişehirde Kutlu pasta salonunda bir çay 
ziyafeti vermi§lerdir. 

Ömer Besim Kuşalay 
Türk spor kurumu genel merkez 

başkanlığından : 
Bazı gazeteler Ömer Besim Kuşala• 

yın atletizm federasyonu fenni müşa• 
virliğine tayin edildiğ.ini yazmaktadır. 
Halbuki Ömer Besim Kuşalayın türk 
spor kurumu genel, - merkezince mani· 
tör olarak istihdamına karar verilmiş .,e 
kendisi de atletizm federasyonu emrin. 
de çalışmaya başlamıştır. Keyfiyet tav·> 
zih olunur. 

Bisiklet yarışları 
Ankara bisiklet ajanlığından: 
Federasyon tarafından tertib ed.i• 

len ve birincisine son sistem vitesli pır 
bisiklet verileceği bildirilen seri yarış-
ı d b. . . . t 9da ar an ırıncısı yarın tam saa 
Akköprü süvari karakolu önünden bar j 
lamak üzere yapılacaktır. 

• 'ba"' 
Yarış, başlangıç noktasından ıtı Ü'" 

ren beşinci kilometreden dönül~ek 30 
zere üç defa gidip gelme suretıyle 
kilometre mesafede olacaktır. i 

"var 
İştirak edeceklerin 8.30 da su 11 

karakolu önünde bulunmaları tüzuıı1 > 

bildirilir. 
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cnclracla a.~~ 
~ aten gece sat ı Y .. .. T aç giyme töreni münasebetiyle, ~ kalanlar pekazdır. Çunku, ~n· 

Londra, yüz binlerce yabancıp hayatını yaşayanlar, bızını 
bekliyor. Bu törenin unutulmaz bir ha• dranın gece aşağr bir gecede otuz lira 
d. . 1 ·1 .y,ıramızla en inhi t ıse olabılmesi için, gündüzleri, ngı • r- k kudretinde olnlara • sar e • 
terenin haşmetiyle mütenasib geçid re· barcaınd~ BU kadar bir parayı harcama-
s. I . mekte ır. . . . tr ım erı, alaylar yapılacaktır. Ya gece olınayanlar ıçın, tıya o ve• 

1 
. gva derınanı .. b 

0 unca, bu yabancılar nasıl va.kit geç.ıre• . dan çıktıktan sonra, koşe aş• 
kl 

. ya sınenıa b" . v 

ce erdir? Daha dog~ rusu 1ngilterenın d k" ''otornat }ardan ırıne ugra• 
' .. Jarın a ı " . 

gece hayatı, bu yabancılara neler gos. k üstünde yiyip ıçmekten başka 
t h. . yıp aya 
err •lecektır? . b" çare kalmıyor. 

"C ~ce hayatı,, puriten - viktorıy~n ır ı,ondra, patis, Bertin veya Avrupa· 
Londranm hiç işitmek isteınediği b~r dig~er büyük şehirlerinde olduğu 

. · · ı paıı- nın · d. b.lmi şeydı; bundan dolayı, kenclısıy e . .b. kahvehane, gazıno ne ır ı yor. 
· d'l esıne gı 1

' d" 1 d" k sın bu bakımdan mlıkayese e ı rn İ bittikten sonra baş ın en ırece , 

Havalı 
liçe Viktoriya devrinde olduğu gibi, 
Londranrn hayatı üzerinde hala kilise· 
nin tesir ve nüfuzu olmasıdır. Mesela, 
hiçkimse cumartesi akşamı balo tertib 
etmez. Sebebi, pazar gününe balo ile, 
daha doğrusu zevk ve eğlence ile giril
miş olmasından çekinilmesidir. Pazar 
günü tiyatrolar da kapalıdır. Sinemala
rın öğleden sonra saat 6 dan .itibaren a
çxlması için izin alınıncaya kadar kıya. 
metler kopmuştur. 

Pazar günilnün şehirlerde mukaddes 
addedilmesinden vakit ve halleri yerin
de olanlar istifade etmekte, cumartesi 
ile pazar günlerini ''Vikend,, de (haf· 

giyme töreni 
hazırlık 

ta! "rrımiil edemezdi. Fakat, cihan hal'- ş 
hı l:ıittik~en son. 
ra, ingiliz kadın 

Ve erkek gençliği. 
nin telakkileri o 
kadar dc~işti ki, 
bir zamanlar bu 
gençlik sayesinde 
l}'aşayan P:ırısin 

birçok eğlence yer· 
leri, kapılar:nı ka
pamak mecburiye
tinde kaldılar. Bir 

ı-aç 

a..ondrada 

için 
varı 

ta sonu tatili) gc. 
çirmek maksadiy
le sayfiyelere git. 
mektedirler. 

Londra'da gece hayatm_ı_y_a_ş_ry_an_l_ar_, _h_iz_i_m 

Paramızla en aşağı bir gecede otuz lira har

;-aınak kudretinde olanlardır. Onun için gece 

Hasrlr, eskL 
den olduğu gibi 
bugün de, pazar 
gelince, Londra 
ölü bir şehir c;.lu. 
yor; buna muka
bil, kafal::ırxnr din
lendirmek istiyen. 
ler İiin bı:nöan ikiye 

kadar dışarda kalanlar çok azdır 

zamanlar dünya- · 0 . d' nam vermış -
ntn eğlence merkezı ıye 1 d Bu-• 1 a <Ta bas a ı. 
lan Parisin şöhretı aza m "' • 1 · ~ 1 e yer erın-
na mukabil, Londranın eg b:~:ediliyordu 
den zevk ve safaJarrndan b" k otel 

Ç 
Londranm ırço 

ok geçmeden, . . kl 'k mut-
d p nsm ası 

ve lokantaların a. a . emeklerin pi· 
!aklarından daha Iezzetlı Y f 

d
.. anın her tara ma 

şitildiği haberi uny 

gitti. 

nrrilterede bir zaınanlar üveyi ev-

i• . .. n opera da 
tad nıuamelesı gore . 

dahil olmak üzere, Londranın tıya~ro 
. b.. ük bir canlılık gos· 

ve müzik alemı uy . 1 den ziva-
b Jadr. Hele, tatın er . · . . 

termeye aş .. · d tesırını 
de an losaksonlarrn uzerın e . 

g ... g~ i dünyayı fethettık-
göstern caz muzı . · · b' 

L dra fransız rakıhının ır 
ten sonra, on ' "h . d. dünyaya yayılan şo re 
dans şehrı ıye 
tini silik bir hale soktu. 

İngilteredc top!antıla:m, baloların, 
eğlencelerin, ~ususı evl~nn salonlar ndc: 
tertib edilmesı ve dar bır çerçeveye sı. 
krştznlması asırlardanberi bir adet, bir 
anane h:ılinde idi, Fakat cihan harbın

dan sonra, im gibi eğlencelerin, hususi
likJerini terkederek umumi: salonlara, 
büyük otellere gec:;melri, Londaradaki 
hayatın inkişafında çok büyük bir te· 
sir yaptı. Şatolar, tanınmış ailelerin ko
nal:ları, bu gibi toplantı ve eğlencelere 
kapılarını kaparlarken büyük lokanta ve { 
oteller, dol~un yekunlu hesap pusulala
rını ödemek kudretinde olan ve akın a. 
km gelen halk yığınlarına kapılarını 
ardına kadar açtılar. Bu suretle, on do
kuzuncu asrın inhiasrı, tavır ve hare
ketleriyle para cüzdanlarından başka 
hüviyetlerini tevsik eder bir şeyleri ol• 
mayan birçok yeni unsurların lehine o

larak yıkıldı. Sokaklar, baştan başa eğ
lence yerleri, barlar, lokantalarla dol. 
du. Birgün geldi ki, Londra bir eğlence 
şehri ve dolayrsiyle, bir zamanlar Lon· 

draya hiç uğramadan doğrudan doğru
ya Parise giden birçok şimal ve cenup 

Amerikası yolcularını yollarından alı· 
koyan bir seyyah memleketi haline gel-

di. 

~ akat eğlenmek, zevketmek isti • 
1- ye~ yabancılar, kendilerine ptek 

ı 'k tl karşılastılar. n. 
acr gelen bir ha n a e • . . 

. · lekettır; yanı 
gıltere yarıkuru bır meın . .. 

ahud istısna go· 
gece yarısından sonra Y t ·k ·den sonra, 
ren bazı lokantalarda saa 

1 1 
d 

bir damla bile içki verilmez. Bun b~n 
k kt sonra, ır 

dolayı, tiyatrodan çı tı an k · tı· a içme ıs • 
bardak sarap veya şampanY b • 1 tınek mec u· 
:Yen bir kimse çok ace e e . . . ' . d polısın ta· 
tıyetindedir. Aksi takdır e, 

. k garsonun 
}'ın ettiği saat yaklaşır en, 
gelip elinden kadehini atması ve şara~ 
.. . aderı suyu şı· 
veya şampanyası yerıne m 
'.l>e • • • k 1 şır Gece, po· 
.,. sını koyması ıle arşı a • . . . l" . . k ıcın bır 
ıs saatinden sonra içkı ıçme 

1.. terine de· 
Çare vardır· 0 da gece ku up 
\ram etmek;ir Bu yasağın kaldırılması 
iı- · · .. t ·sinin sar· 
xın seyah ve eğlence endus rı . . 

fettigv i b'" t•• etler bosa gitınıştır. 
~ u un gayr , . b 

u nizamı koyanlar, şark sonu ıle ~r 
son ·· t ek nıye· . u arasında bir fark goze m A 

tınde değildirler. Bu itibarla, umumı 
~erlere inhisar eden Londranın . gece 
ha, - t • • aat iki· . J" t, kısa sürüyor; gecenın s 
t>ınuen evel, hatta daha önce, bu nıuaz· 
~anı 1 şehrin so1<akları bomboş ka ıyor. 

••••••••••••••••••••••••••••• 

~Londra mektubu/ ~ 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••• 

bir iki bira içerek ucuzca eğlenebile • 
cek birahaneler de yoktur. Yalnız, bol
bol dans salonları vardır. Bu vaziyet 
göz önüne getirilince, orta halli kimse
lerin, Londrada gece hayatı diye bir ha· 
yat geçirmelerine imkan olmadığı an. 

laşrlır. 

Asıl dikkate değeri olan cihet, kıra-

daha rahat patırdı ve gürültüden azade 
bir şehir güç bulunur. 

Pazar gunu eğlenmek, hoş bir 
vakit geçirmek istiyen bir kimse, şehri 
terketmek mecburiyetindedir. Çünkü, 
Londra d?ha sab:ıh uykusunu atmadan, 
civarını çeviren yüzlerce, hatta binler· 
ce gazino ve lokantalar şehirden gelmiş 
halkla dolmuştur. Kilisedeki papaslar, 

bu eğlence yerlerinden ta Londr<ıya ka

dar gelen cazın sesini işitmesinler diye 

kulaklarım tıkamaktadırlar. (xxx) 

• 
1 Harbeden 

kuvvet ve a ı 
(Başı 4 üncüde) 

piyade taarruzlannın, gerekse zırhlı 

kuvvetlerin, taarruzlarda karşılaştıkla

rı güçlükleri bize izah edecek mahiyet

tedir. 

H ava kuvvetlerine gelince, asilerin 
saflarında italyan tayyareleriy -

le (Fiyat avcr, Kaproni ve Savoia bom
bardıman), alman tayyarelerinin (Ara
do ve Heinkel avc:, ve Yunkers bo.ı. • 

bardıman) mevcudiyeti kaydeı.lı1mi;; -
tir. Hükümetçilerde daha ziyade tek ve· 
ya çift kanadh (1 - 15 ve 1 - 16) rus av
cı tayyareleriyle Katiyuska tipinde bom
bardıman tayyareleri mevcuddur. 3 şu -
batta hava bakanının mecliste verdiği 
izahata göre, Sovyet hava kuvvetlerinin 
kalitesi diğer devletlerinkine üstün g~
rünmüştür. Fakat cephede m~.vcud b~
tün tayyareler havaya karşı mudafaa sı· 
tahlariyle karşılaşmaktadır. Bu silah • 
lar tayyarelerin verimini tahdid etmek
tedir hükümet hava kuvvetlerinin, teç
hizat:nın mükemmelliğine rağmen, asi
lere havadan hakim olamamalarının se-

bebi budur. 
Almanlar.o elinde, alınanlar tara -

fından kullanılan ve tamamiyle alman 
mamulatı olan havaya karşı müdafaa si-

rnhları vardır. Kullanılan vasıtalar üç 

nevimiş: 88 milimetrelik ağır top, kü

çük çaplı otomatik bir top ve çok sü • 

ratle ateş eden bir makineli tüfek. Eğer 
istatistikler doğru ise, bu silahlarla dil· 

şürülmiiş olan tayyarelerin nisbeti yüz· 

de 80 e varmaktadır, halbuki hava harb -

ları neticesinde diişenlerin nisbeti an -
cak yüzde 20 dir. Sovyet menşeli olan 
hükümet havaya karş: müdafaa silahla· 
rı, alman malzemesiyle çok benzerlik • 
ler göstermektedir, fakat bunları .ku~ • 
]ananlar, nişancıhkta daha az mahırdır-

1 O
nun iı-indir ki hüküınetçi tayyare. 

e~ 3 • 

leri daha fazla kayıb vermişlerdır. 
Böylece, yabancı müdahaleler saf • 

hası, karşı karşıya bulunan silalahlarm 
. b. kıyınetleri hakkında fayd ı ma • 

nıs ı . . 
• lde etmek imkanını vermıştır. 

luınat e . 'b 
l b

eraber bu malı'.lmatı ıtı ara 
Bununa ' . 

k b
u silahların daıına tam randı-

ahr en, . kl" 1 ...,...ek içın gere ı şart ara 
ınanlarını ve .... olduklarını da hatırdan 
malik olmamış 1 h"küın vermemek 

Ç
·karmamak ve ace e u 1 
~ tık bakışta tankların yapı an 
lazı~dı~en kıyınetierini kaybetmiş çık· 
tecrube Fakat bu netice ka-

öril oruz. tıklarını g Y.. kil bunların korunına-
ti sayılamaz, çun 

ı 
smı temin edecek topçu kuvvetleri ka
fi mikdarda değildi. 

Muhtelif avcı tayyarelerinin muha
rebe kabiliyetleri hakkımla sarih bir fi. 
kir elde edilmişse Je, bombardıman tay
yareleri için vaziyet aynı değildir. Ger
çi. Madridin bom!J:ı,·dıman ediJınesi, bun
dan beklenen korku ve panik tesirinı 
yapamamıştır. Fakat, şehir, zaman za
man birkaç tayyare tarafından taarruza 
uğrryacak yerde, devamlr surette yüz
lerce tayyarenin üstünden ayrılmadığı
nı görmüş olsaydı, netice ayıu mı ola-

caktı? 

Havaya karşı müdafaa vasıtaları için 

de hüküm verirken aynı şekilde ihti· 

yatlı hareket etmek Jaz mdır. Bu silah

ların imkanları umumi barba nazaran, 

son derecede fazlalaşmıştır, fakat blln

ların kati surette teyidini beklemek la
zımdır. 

Hayvan sağlığı çalışmaları 
Ziraat bakanlrğı hayvan sağlığı ba

kıırundan yeni tedbirler alrnı§tır. Trak

ya demiryollarında hayvan ve ham 

maddelerini taşıyan v;ıronların temiz

lenme merkezi olarak Çerkes köyü ta

yin edilmiştir. Yeni merkez bu aydan i

ribaren faaliyete başlamıştır. 

Hayvan sağlrk zabıtası nizamname· 

sinin birinci rn:ıddesine de bir fıkra i

lave olunarak Cihanbeyli kazası, hay
van ve maddelerinin ihracına mahsus 

kapılar arasına sokulmuştur. 

Hastalık bakımından Erzincan vila

yetinde 13.315 baş muhtelif hayvan 

muayene edilmiş ve sağlam görülmüş

tür. 

Frangın k.ıymeti 
düşürülmiyecek 
Faris, 9 (A.A.) - Fransız frangın

da bugün büyük bir tenezzül görülmüş
tür. Açılış fiati: 106.95, kapanış fiati: 

109.90 .• 
Frank fiati, dün 106.75 idi. 
Maliye nezareti, frangın kıymeti

nin yeniden düşürüleceğine ve yahud 
geçen eylülde akdedilmiş olan üç taraf
lı anla~ınanm tadil edileceğine dair in· 
giliz gazetelerinde çıkan haberi kati 
surette tekzib etmektedir. 

[ Hik&ve] 

Cömertlik 
Ya, aziz dostum, sana inanamıya • 

caöın kadar müthiş bir itirafta buluna
cağım: Ben katil oldum. 

Şu satırları okurken nasıl yerinden 
telaşla fırladığını, nasıl gözlerine ina -
namadzğmı, mektubuma tekrar tekrar 
göz attığım görür gibi oluyorum. Ar -
kadaşlarımın en halim selimi, en uslu 
~k.ıJlısı. nasıl katil olabilir diye hayret 
ıçındesın. Fakat dur, sana hikayeyi ba.. 
şından anlatayım. 

. Geçen gün daireden çıkarken posta
cı ıle karş:laştım. Fakat sana bu adamı 

tarif etmeliyim. Hiç bu kadar entere • 
san bir tip görmemişsindir. Kasa.. 
Lamız küçük olduğu için, herkesin bi
ribirini oldukça içli dışlı tanıması' ta _ 
bii görülmelidir. 

Mübalagasız söyliyorum, Bu adama 
ayık rastlamış kimse tanımıyorum. Ge
ce gündüz sarhoştur. Fakat sarhoş der
s~m, öyle iki yanma yalpa vuran acemi 
VI.! beceriksi.: sarhoşlardan olduğunu 

sanma. Dimdik ve dümdüz, hem de değ
me babayigitin yapamıyacağt kadar dik 
ve düz yürüyor. Bu adamın sarh~ ol
dugunu ilk bakışta anlatan, şu hal 
neı.lir? Diye kendi kendime çok defalar 
sormuş fakat cevabını alamamışımdır. 

Gayet muntazam konuşur, damarına 
basmadıkça sakin ve sessizdir. Eğer 

pek yanına yaklaşmazsanız, ağzının kes
kin kokusunu da duyma.zs.nız. Bununla 
Leraber, onun duruşunda, bakışında öy
le 1.ıir hal vardır ki, size herkesin bildi
ği sırrı derhal ifşa eder. 

Bu adam, bir içki kurbanıdır. İdadi 
tahsilini yapmış, birçok devlet hizmet
lerinde muvaffakiyetle çalışmış, hatta 
bir aralık, orta okul müdürlüğü bile yap
mış. Her tuttuğu işten ayyaşlığı yüzün· 
den olmuş, girmediği mesl..!k, yapmadı· 
ğı i§ kalmamış. Nahiye müdürlüğünden 
gümrük hamallığına kadar, hatır ve ha
yale gelmiyecek kanallardan geçmiş, 
fakat hiç birinde temel atamamış. 

İyi gün dostlarının merhamet ve tav
siy1.: eriyle, iki yıl önce buraya posta 
müvezzii olarak tayin ettiler. O zaman 
danberi, bütün kasaba halkı onunla 
meşgul. Tuhafı şu ki, bu adam herkes 
tarafından sevilmektedir. Bu sevgide 
merhametin de büyük bir payı olsa ge

rek. 
Son derece ele mütevazi olan, pek 

mecbur kalmadıkça, eskiden işgal et -
miş oldugu mevkilerden bahsetmiyen, 
herkese daima aşağıdan alan bu ada -
m n bir zaafı vardır: miivezzi arkadaş. 
lariyle his; geçinemez. Bunların hare -
ketlerini beğenmez, daima tenkid eder
miş. Bir iki defa tevzi teşkilatının na
sd olması ve ne şekilde tanzim edilme
si liizım geldiğine dair rapörlar da ha
;ı:ırhyarak posta müdürlüğüne vermiş. 
Arkadaşları, onun bu ukalalıklarına ve 
huysuzluklarına tahammül edemiyor -

Boğazköy yazdr 
vesikalarına dair 

bir konferans 
Ankara Halkcv.i müze ve sergi şu· 

besinin tertib ettiği arkeolojik ve ta
rihi konferansların 6 mcısı bugün sa
at 17.30 da IIalkevi salonunda Ankara 
Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Etimo. 
Joji Profesörü B. Güterbock tarafından 
verilecektir. Konferansın mevzuu Bo· 
ğazköy yazılı vesikalarrdrr. Eti yazısı 
mütehassısı olan Profesör Güterbock se
nelerce Boğazköy hafriyatı heyetinde 
çalışmıştır. Bu itibarla Boğazköy vesi
kal<rını lıizzat tetkik etmiş bir alim
dir. 

Halkevinin bu konferanslarr sehrL 
mizde biiyük bir rağbete mazhar almuş· 
tur. Konferans serbesttir, herkes gire· 
bilir. Bütün konferanslar projeksiyon

ludur. 

Şilepçilerin müracaatları 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Şilepçi

ler vapur satın almak için mevcud hü· 
kümlerden vapur yasları ve döviz mec
buriyetlerinin daha elverişli bir şekilde 
değiştirilmesi için hükümete miiracaa
ta karar verdiler. 

Bir günde 315 davaya bakıldı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Bugün 

İstanbul adliyesinde türlü mahkemeler
de 315 davaya bak ldı. Yalnız asliye bi. 
rinci ceza 42, asliye ikinci ceza 41 dava.. 
ya bakmıştır. 

lar. Onlardan biriyle boğaz boğaza gc.. 
lerek karakolu boyladığı çok defalar 
görülmüş, fakat bu yüzden mahkemeye 
düş~ğü. hiç olmamıştır. Babacan ve iyi 
kalblı bır adam olan komiser, daima biı' 
az nasihat ettikten sonra. bu zararsız 

huysuzluklarını mazur görüp onu salı .. 
verir. İki polis arasında. hiddetten kıp
kırmızı, bağıra çağıra karakola götürUJ,. 
düğünü görenler, yarım saat aoııra. ta
mamiylc sükunet bulmuş başı, önünde 
belki de yaptığına nadim işi başına dön
düğünü görürler. 

Bir posta müvezzii, mütevazi geli • 
riyle geçe gündüz sarhoş olmak im.kiru
nı nasıl bulur, diye mi düşünüyorsun? 
Evvela sana şunu söyliyeyim ki, bu a
damın, içkiden başka masrafı yoktur. 
Adeta hiçbir şey yemediğini ve sade
ce ispirtoyla yaşadığını söylüyorlar. 
Alkıolün tesiriyle, bu otomat gibi hare. 
ketleri bile mekanikleşmiştir. Mafsalla
rı yoktur, sanlrsınız. 

.... ıJ.:iği şeye gelince, işte asıl işin kö
tulugu buradadır. Hani şu inhisarın an
~a~ mora boyayarak çıkardığı yakılacak 
ıspırto yok mu, bu müstekreh kokulu 
mayiden başka bir şey içtiği yok. Elin
de on para kalmasa, pabuçlarını eskici
ye satarak, köşe başındaki ihtiyar bak· 
kalın dükkanına bir kölge gibi görün
memeye çalışarak girdiği ve biraz sonra_ 
sağ cebi biraz şişkin olarak çıktığı gö
rülür. Bu adam rakıya, mutlaka bizim 
biraya baktrğımız gözle bakıyor olmalı· 

dır. 
Bütün bu tafsilatla işlediğim cinaye.. 

tin münasebeti nedir? Diye mi düşünü
yorsun? 

Dur anlatacağım . 
Kapıda karşılaştığımız zaman bana 

uzattığı mektub kardeşimdendi, üç ay -
dır kendisinden bir tek haber alamadı· 
ğım için çok meraktaydım. O kadar se
vindim ki, hiç adetim olmadığı halde 
cebimden bir yirmi beşlik çıkarıp ken· 
disine uzattım. 

Bakışlannda okuduğum sevinç ve 
minnet, beni bu hareketimden memnun 
bıraktı. F.akat yarım saat sonra o habe
ri almasaydım. 

Seninki, parayı kaptığı gibi, bakka
la koşmuş. Ve bir şişe mor suyu aldığı. 
gibi son yudumuna kadar bir hamlede 
içmiş. Z;ıvaUıcık, bakkaldan çıktıktan 
sonra birkaç adım ancak atabilmiş yü
zükoyun yere yuvarlanarak öbür dün -
yaya göçmüş. 

Şimdi vicdanım fena halde azab i -
çinde. Benim sehavetim olmasaydı, ölü· 
münü intaç etmiş olan son şifieyi içmi. 
yecek ve ölmiyecektir. Ve belki, daha 
uzun zaman, zavallı ömrünü, eski tem-: 
posiyle sürükleyip gidecekti. Bir gün 
iyilik edeyim, dedim, bu hareketim be
ni katil etti. 

Hikayeci 

1 Hesabın garabetleri 

Uf acık bir hesab 
meselesini nasıl 
halledersiniz? 

Size ufacık bir hesab ıneselcsi sor
sak: 

9 rakamını üç defa kultanma.k sure
tiyle elde edeceğiniz en büyük aded 
nedir? 

Hiç şüphe yok ki ilk akla gelen a • 
det 999 dur. Fakat hayır, bundan daha 
başkası vardır. Bu aded şudur: 

9 

9 

9 

Yani 9 un 9 uncu kuvvetinin 9 un• 
cu kuvvetidir. 

Şimdi hesab ameliyesine başlıyalnn 
9 u evvela 9 uncu kuvvete refedelim· 
9X9X9X ...... X 9 = 387.420.489 • 

Şimdi bu 387.420.489 rakamını 9 ke
re kendi kendi ile darb edin. 

Tecrübe etmek ister misiniz? 
Fakat ııize tavsiye edelim. Fazla 

darbta devam etmeyin neticeyi elde 
cdemez~iniz. Çiinkü elde edeceğiniz a
~ed aş~gı yukarı 370 milyon rakamdan 
ıbarettır. Bunu hesab etmek ı·ç· d v• ı . . ın egı , 
yazmak ıçın, 1,500 kilometre uzunlu -
ğ~nda bir kağıda ihtiyaç vardır. Haydi 
k~ğıdı bulalım. l'akat bu kadar rakamı. 
bır ımıha~ebeci, yemek, içmek, uyumak 
ve hatta sıgara yakmak için olan zaman
lar hesaba katılmadan ancak 30 senede 
yazabilir .. 
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l(ızılcalıölük Beledi ye 
Reisliğinden: 

Kal)alı zarf usulile eksiltnıe ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli Vilayetinin Davaz kazasına 

bağlı Krzılcabö1ük nahiyesinin meskun, gayri meskun kısımlarında 
100 hektannrn hali hazır haritasının alınmasıdır. 

2 - Bedeli muhammen hektarı 18 zer liradan 1800 liradır. 
3 - Şaı tname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnam"si, 
B - Mukavele projesi, 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritafarmın almmasma aid 

şartname - ~-

Istiyenieı bu evrakı Denizli Nafıa Müdürlüğünde göriip ince • 
liyebilir ler. . 

4 - Ekı:.iltme 12-4-937 pazartesi günü saat 15 de Kmlcabölük 
beledi yesind teşekkül edecek encümen huzurunda kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

5 - Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin 135 füa muvakkat 
teminat akcası vermesi ve bundan maada aşağıdaki vesikayı haiz ol
ması ıaz mdır. 

1937 senesi için harita işlerine aid Nafıa işleri müteahhitlik ve· 
sikao:;ım haiz bulunmak. 

6 - Teklif mcktuplzrı yukarda 4 ünrü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Kızılcabölük belediyesine getirilerek eksilt· 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 4 üncü maddede yazılı saate ~a
dar gelmiş olması ve dış zaıfının mlıhür mumu il e'yice kapatılmış 
bulunması Iazırrıdır. Postada vuku bulacak: gecikmeler kabul o1un • 
maz. (696) i-1217 

1
--~- ... ~..:~'Aı!" .. ~~ ~ 

KuıuluQ ( J y A N J S "eıv.etı tünurı ~: 
1891 '!1 verme çrkaı ~ 

~ 

l 

1 
46 senedir durma<lan s;ıkrna.ıı.ıa olan bu haftalık rc:simli ga- ~w 

zetcnın Ankaıa\la satı'i >·eri A K B A KitaLevıdır. Se- ı~ 
nelik abone 10 lira. Saym 20 kuruş ,,.~ 

~ ~~~~~~ .... ~ :..aı;:~~~ ~~~~~~19; ~~ .. ~ 

Milli Mii<lafaa Vekaleti ~almalm.ı 
Komisyonu lıanları 

~--~~--~----- ----------------
1L.AN 

1 - Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan ve hepsine biçilen 
ederi 284 lira 79 ' • uş olan 66.000 tane çelik parlak halka açık eksilt
mesine iı:tekli ç .. :ı..lığından eksiltmesi 1$·4·937 perşembe günü 
saat 11 e bırakıl n ştır. 

2 - Sc rtnamesini parası:ı almak is ti yenlerin her gün komisyona 
gelmeler . 

3 - İiı~ teminat ı::ıiktau 21 lira 36 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlkte ihale saa-
tında M . M . " · c::..,. Al. Ko. na getirmeleri. (846) 1-1515 

BİLİT 
1 - M uteanlıit nam ve hesauına ve hepsine biçilen ederi 13.657 

lira 80 kuıuş olan 18210 tıl'!tr~ 40 santim arka çantalık bez aç kek
siltme ile satın .,lınacııkt·r. 

2 - İhalesi 13 - Nisan. 937 salıgünü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 1024 lira 34 kuru~tıır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girec.ekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ·anu-

nun 2 ve 3 üncu maddelerinde yazılı belı!elerle birlikte ihale eun 
ve saatinden M. M. V. satrn atma komisyonunda bulunmaları. 

(712) 1-1260 
BlLİT 

Rüzgar fileti: 40 tane rüzgar ölçme aleti açtk eksiltme ile satın 
alınacakt r. Hepsinin tutan: 2920 liradır. Fenni evsaf ve şlrtnamesi 
ile nümı:nec;i komisyo.ıumuzda görülecektir. İhalesi: 12-IV-1937 pa
zartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı: 219 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulun::ınlar 2490 sayılı kanunun \ 3 üncü mad · 
delerinde isten.!n belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M 
V. Satın alma kn'l1°wonıma gelsinler. (7'.10) 1-1266 

Bll..İT 
1 - H et bir kiloı.una biçilen ede,.i 230 kuruş olan on ila yirmi 

bin kilo sarı sabunlu köşele kapalı zarfla alın~caktrr. 
2 - Şartnamesini 230 kurn:ja almak ve örneklerini görmek isti • 

yerılerin her gün komisyona gelmeled. 
3 - İlk teminat miktarı 3450 lirarlır. 
4 - ihalesi 12-4-937 C. ertesi günii saat 11 dedir. 
5 - Miinakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü 

maddelerinde y:ı zılt vesikaları ilk teminatları i le birlikte t. · · a 
mektuplarını ihal~ saatinclerı en az bfr saat evvel M. M. V. Sa. Al. 

.. Ko. nıı VPi"'''"'rri. (713) 1-1261 

!. nkam Belt>cli}·e Rf•isliği ilanları 

----------------- ------------------· 
İLAN 

1 - Belediye zab tast memurları tarafından başı boş olarak ya· 
kal::ınan ve şimdiye kadar sahibi çıkmayan iki merkep, iki çuval ar
pa ve bu~day, dokuz kalem marangoz usdadiye aleti, bir manda, bir 
koyun, i':i tavuk, iki horoz açık artırma ile satılacaktır. 

2 - İstekliler 13-4-937 salı günü saat on buçukta belediye encü-
menine g-elmeleri. (883) 1-15?.8 

İLAN 
İri tuz topdan 5,25, perakende 5,75, ince tuz toptan 6, perakende 

6,50 kuruşa satr caktır. (88-i) 1-1529 

İLAN 
10. nisan. 937 den itibaren francalaya on dört kuruş fiat konul-

mMtur. (893) 1-1535 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz itf.:ıiye işlerinde kullanılmak üzere bir buçuk veya 

iki tonluk soka}· ;üpürmc ve yangın s~ndiıril"e tertibatlı arazöz alı
nacaktır. 

A1"ilrndaıların teklif y<ıpmalan ileın olunur. (375) 1-1523 

T A Y F U N 
Pek }iik nda 

EMiR 
T ~.:ı.ş B LÇ ağı. kuUanmak1a olur 

Vc 1 Tı B - 1~ yucl<ı aı:a. 
er 1 raş lçagı' Çj'>~rakende. !O tanesi f5 kuruştur. 

.r~ . !J.1'i:l/r./:ul !}ahlı ~ 'C?~l 

. 

ULUS 

A nlcara Aslcerlil~ Sübesinden: 
' 1 -· Şimdiye kadar muvazzaflık hizmetini yapm<>mış tam hiz-

metli ve sor:: yoklamalar nda. 
Pi 
M 

yade ve harita sınıfına ayrılmış olanların 316 - 329 
ıızika sınıfına ayrılmış olanların 316 - 330 

Ja ndarnın ve gümrük ~ mıf. na ayrılmı;ş olanların 316 - 331 
eniz sınıfına ayrılmış ohınların 316 • 332 D 

D ahil doğumlu olanların 21 ·Nisan. 937 çarş~ba günü müret
ldukları k.taata sevkedilecektir. 
- kimlerin askere gönderıleceğine dair yazılan çağırma lrağıt
er erin kayıtlı bulunduğu mahalle veya köye gönderilmi~tir. 
- Bunlardan bedel vermek .stiyenlerin bedellerini 20-4-937 
ünü akşamına. kadar mal sandığına yatırılmış olmaları lazmı-
0 ·Nisan • 937 den sonra bedellerinin alınmasına imkan yoktu:-. 
- Her er yeni ve fotoğraflı nüfus cüzdaniyle gelecek&. 

tep J 

2 
lam h 

3 
sah g 
dır. 2 

4 
5 - Yedek subay yetişmek şartını haiz mekteplerden mezun o. 

lup A skerliğine karar veri!rniş ve askeri ehliyetnamesi olroıyan kısa 
tliler de 1 - Mayıs • 937 de yedek subay hazırlarn.a okulunda hizme 

bulu nmak veçhile sevk için 26 • Nisan • 937 de şubeye geleceklerdir. 
- Ankara Askerlik Şubesi mıntak?sında bulunan bu sınıf ve 
mlu olan yabancıların da yuka!'da yazılı hususata tabi oldukla

6 
doğu 
rı ve zaman nda Ankara Yabancı Askrelik Şubesine gelmeleri ve 

nın bu gibi yabancılar hakkında tebliğ mahiyetinde olduğu. bu ila 
(873) 1-1521 ---

An kara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesi Reisliğinden · 

Isttı nbııl • Kasımpaşa Polis Merkezi Hududu dahilinde Bekr.i Ab-
dulla h oğlu Şerif Şevkete. ~ 

K 
de Hi 

arınız Ankarada Yenişehir Meşrutiyet caddesi (12) sayılı ev
lmi km Biat tarafından aleyhinize 10-3-937 gününde .ınahke • 
ze bo!i<irur.a davas~ açrlnuş oturduğu yc.rinizin meçhuliyeti ha
e bu babtaki dava arzuhali size tebliğ edi..memiş olduğundan 
olunan (17.5.937) pazartesi günü saat (14) de mahkemede bu
nrz hakkında Ankarada Ulus ve İstanbulna Cumhuriyet. ga • 
yle ilanen tebliğat ifasına mahkemece karar verilmiştir. 

mem: 
scbiy. 
tayin 
lunma 
zetesi 

17-
aerrne 

~-937 günü saat 14 de mahkemeye gelmeniz veya bir vekil gôn
niz lazımdır. Aksi takdirde H. U. M.K. (401) (402) inci mad· 

desi mucibince muamele yapılacagı tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
olunur ·. (863) 1-1518 

r. Ziraat Vek.aletinden: 
1 

yazılı 
- Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesi.1de hudutları şartnamede 
Elekdağı ormanmdan bir yıl içinde imal ve ihraç olunT..ak ü
umaralanmış ve ölçülmiiş gayri mamul 5107 metre mi~ap ve 
simetre mikaL:ı denk 926 ::ıdet ça.J 1 a;;acı 30 gün müddetie ve 

zere n 
040 de 
kapalı zarf ile arttırmaya konulmusttır. 

- Arttırma 20-4-937 günü sa~t 15 de Kastamonu Orman Mü -
ünde yapılacaktır. 

2 
dürlüğ 

3 - Beher gayri mamul metre mikap çamın muhammen bedeli 
ruştur. 300 ku 

4 - Muvakkat teminat 1150 lirad:r. 
5 - Şartname ve mukavelename projesini gör"'lek istiyenler bu 

müdde t içinde her gün Kastamonu ve !stanbulda Orman Miıdür
ne ve Ankara Orman Umum Müdürlüğün~ müracaat edebi· !ilkleri 

lirler. ((886) 1-1531 

K a)rseri Valiliğinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı· 

1 
le ket 

- Eksiltmeye konulan iş: Kayseride yeniden yapılarak mem
h<.stanesi binasıdır. 

Ke sif bedeli (81367) lira (86) kuruştur. 
2 - Bu i<-e aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksıltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
c - N::ıfıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D - Tcsviyei türabive şose ve kargir inşaata dair fenni ş..rtname 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
G - Projesi, 
İsti 

Nafıa 
yenler bu şartnameleri V" evrakı Ankara, İstanbul, Ka} seri 
Müdürlüklerinde görebilirler. 

3 - Eksiltme günü 6-5-1937 perşembe günü saat 14 de Encüme
yette yapılacaktır. ni vila 

4 - Eksiltrr." kapalı zarf usuliyle yap·lacaktır. 
5 - Ekı-:iltmeye iştirak edebilecekler için şimdiye karlar yüzbin 

liralık iş yaptık'arma dair Nafıa vekaletinden ehliy~tname ile ticaret 
da kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz edecekler ve mesul 
lomalz mühendis veya mimar göstereceklerdir. 

odasın 
bir dip 

6 - Teklif mektupları yukarda yazdı gün ve saatten iki saat ev
cümeııi vilayPtte mak.bu muıcabilinde vereceklerdir . vel en 

Po 
saat ev 

sta ıle gönderilecek mektupların nihayet ihale tarihinden iki 
veline kadar grlmiş olmaları lazımdır. Postada vuku bulacak 

meler kabul edilemez. gecik 
7 - Pul, dellalive ve buna aid sair masraflar müteahhide aittir. 

(874) 1-1522 

Dc-i 
retmen 

.rt.Nı(ARA BEŞİNCİ İCRA MEMURLUÖTTNDAN 
remizin 37 • 340 sayılı dosyasında Atatürk kıı okulu ba .. öğ
i Ali Naim'e 150 lira verrr: eyı! borçlu Hisarda Hanardı lZ No. 
de Haydar gösterilen adreste bulunmdığmdan kendisine öde
ri teblig edilmemiştir. Halen ikametgahı meçhul olmasına bi
. U. M. kanununun 141 ve müteakib maddesine istinaden tehli

lı hane 
me em 
naen H 
ğat icr as na karar verilmiş olduğundan 20 gün zarfında şifahi veya 
tahriri bey .. nda bulunması için mehil verilmiştir. Tel:>liği şifahi 
makam ma kaim olmak i.lzere ilan olunur. 1-1526 

Er zurum imar Bir !iği Başkanlığından : 
Er:.: urum şehri dahilinde imar birliğine aid bir apartıman ka -

f usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır . palı zar 
1-
2-

Bedeli keşfi yirmi dört bin iki yüz se!dz lira üç kuruştur. 
Evrakı kcşfiyesini görmek istiyenler İstcmbul ve Ankara 

nafıa m üdür ğünde V.! Erzurum imar birliki eksiltme l:omisyonun9 

yabiliıler. da oku 
3-

lediye 
4-

Eksiltme on dokı..ız nisan 937 pazarLsi günii saat on beşte be
b~nasmda imar birliği odasında yapılaca' tır. 

fıa miid 
Isteklil r bir defada nn beş bin liralık iş ydptığma dair na
ürlüğünden alınmış bir vesika ile senesi içinde ticaret oda~ 
alınm s vesikayı ibraz etmesi mecb•· ·idir. sından 

5-
maddeci 
saire~in 

N·~ 

l\rnvakkat teminatı biıı sekiz yüz on altı lira olup üçüncü 
e y~zılı saatten bir saat evvel teklif ır.ektuplarını ve evrakı 
i komisyon rivasetine vı>rmesi Jazrındır. (1773) 1-13 ı7 

Vel{aletinden: 
26 n ;san 1937 Pazartesi giinü saat 10 da rtnk:ıra'cla V ekalet Mal

ksiltme komisyonunda 6284 lira 52 kuıus mlıhaınmen bedelli zeme e 
101 ar p ~a mobilyanın pazarlı~ yapılacaktır. · 

ı . Ka1k1cri '\lel~aıet malzeme miidürJüğünde bulunan 101 parça mo
bılyaya aid eksiltme şartnar.ıesi ve teferruatı parasrz olarak mez-

1 
kfı.· müdürlükten alınabilir. 

Muvak1{at teminat 471 lira 34 kurustur. 

1 

İst7kıi!crin .resmi gazetenin 7 .5.936. T. ve 3297 sayılı nüsbas·nda 
r..eşredılmış talımatnameye göre alınmış müteahhitlik vesika"c ile 
birlikte 26 Nisan 1937 pazartesi günü saat 10 da komisyo:ıda hazır 
buluIWlc.~arı lazımdır. (872) 1-1513 

10. 4-1937== 

1 
Devlet DcmiryoUarı ve Limanfan llııuuu 

MfülürJüÇ;ü Sahnalma Komisyonu İJihıları 

Devlet Demiryolları Unıumi 
Müdürlüğünden · 

1 

Sağlık hcyetımızce yapılacak muayeneleri netic~si hizmetimize 
elve.rişli .çıkm~ türk te-ba.asmda:ı bulunmak ve 35 yaşını geçmemek 
şa~tıyle ıdarem1z, Ankarada çalıştırılmak üzere iki re:;sam ile jc:Jet
meler ihtiyacına göre lüzum gfü·iilecek mahallerde h,tihdam olun • 
mak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi hizmete alacaktrr. 

Ressam1ı.k ve krsım şefliği için Ankarada yol dair~inde İstan· 
b4lda Haydarpaşa işletmesinde, lzmirde de isletme merkezinde 
28.4.1~37 çarşamba günü mü~baka imtihanı yap.;lacaktır. Ancaık şu· 
be şefı olarak alınacakların ımtihcınları aynı günd<..: yalnız An.karada 
yapılacağından bu istekte olanların muayyen olan günde bizzat An· 
karada yol dairesine müracaatları lazmıdır. Şube şefi olarak alma
ca.kların yüksek tahsil görmüş olması lazınıdır. Mühendis olanlar 
imtihansız alt:ıır, diğer talipler ve Nafıa Fen okulu mezunları ara -
smda imtihan yapıl:r. 

Kısrm şefi ve re~samhk imtihanına gireceklerin en aşağı tatısil 
şaTtı ortadır: ~Nafıa. fen okulu mezunları bu hizmetler için imtihan. 
sız alınır. Dıgerlerı arasında yapılacak mtihanda sanat okulları ile 
lise mezunları tercih edilir. 

İsteklilerin dilekçelerine aş<>.ğıda gösterilen vesaiki de eksiksiz 
olarak ilişttrerek en .. g~f ~?-4·9~7 tarihine kadar doğrudan, doğruya 
a~~ geçen İşle.tme .Mudurluklerıne ve Ankarada yol dairesi reisliğine 
ır.uracaat etmış bulunmaları gerektir. Bu tarihten sonra yapılacak 
müracaatlar kabul edilmez 

1 - Diploma (veya Noterlikten suret) 
2 - Hiz~et vesaiki (En son ve evvdki hizmetler için) 
3 - Polısten tasdikli iyi ahl5.k belgesi. 
4 - Hüviyet cüzdanı (nüfustan tasdikli), 
5 - Askerlik vesikası {askerliğini bitirmiş olmak veya alakasr 

bulunmamak şarttır.) 
Ş~be şefi olanlardan yüksek ok1.<l mezunlarına bidayette 97; yük· 

Sf'k hır mektepten mezun olmakla ~raber yabancı bir memleketten 
yüksek bir ihtisas diplomasıt bulunanlar 130 lira ücretle hizmete alı
nxr. Ve t<>tbi~ olunan esaslar dairesinde terfi eder ve zam görürler. 

Kısım şe.fı ve ressam ?!.arak alınacaklardan yüksek tahsil gö -
renlere 97; lıse veya muadılı meslek okulu mezunlarına 67 • ol'ta talı· 
sil g?~eı:ler~ 57 lira ü~ret verili~. Garp lisanlarından birini bildiği 
ayrı oır ıuıtıhanla bellı olanlar bır derece daha yukarı ücretle alına
bilirler. 

Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik zam· 
lar idareır.ı.iz için tatbik olunan kanunu mahsus hükümlerine tevfi
kan yapıhr. Ankarada kendilerine vazife verilenlerin alacakları mes· 
ken bedeli yukarda gösterilen ücretlerden hariçtir. (853) 1-1516 

Ankara istasyonu için resim müsabakası 
1) ~n.karada yeni inşa edilen istasyon binası yolcu holünün kar• 

şrlıklI ıkı yan duvarlarında yapılacak, yağlı boya resim.Jer için bir 
müsabaka açılmıştır. 

2) Müsabakaya girecek resimler; tuval üzerine yağlı boya eskis 
halinde 1/10 mikyasında olacaktır. ' • 

3) Müsabakaya girecek resimler Nafıa Vekaletinin tayin edece· 
ği bir jüri heyetince tetkik edilecektir. 

4) Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20.7.937 tarihine ka
dar .~nkar~da d~vl~t demiryolları umumi müdürlüğüne makbuz mu
kabılı teslım ed!lmtş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek re • 
simler müsabakaya kabul edilmez. 

5) Her resim altına sanatkar tarafından bir rumuz konacak ve 
ayrıca mühüılü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve ismi yazılarak 
gö1V1 •!rilecektir. 

6) İdarece verilen plan üzerinde her takım eserin mahalline vazI 
sırası g3<>terildiği gibi aynı numaralar takımı teşkil eden ıesimler Ü· 
zerine de konulacaktır. 

7) Müsabakayı lcazam.cc;k üç takım eserden srrsaiyle: Birinci
ye: 1000 lira, ikinciye: 750 lira, üçüncüye: 500 iira miıkafat verile· 
cektir. 

8) İstekliler wüs<>.bakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu 
ve sairesi hakkındaki şartname ile bu resimlerin yol.::u hinasmda 
1-onulacak mahalline ait pltinları Haydarpaşa birinci, Sirkeci 9 un· 
cu, İzmirde 8 inci İsletme Müdürlüklerinden ve Ankarada D. Dı 
Yollar. yo! dairesinden parc>sız olarak alabilirler. 

9) Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahal
lerini yerinde görmek fatiyenlerin Ankarada Devlet demir yolları: 
U. Müdürlüğüne müracaatları. (735) 1-1376 

Jandarına Genel Komutanlıaı e 
Ankara satınalma komisyonundan 

1 - Polis mektebi ihtiyacı için aşağıda çeşit ve her çeşite aid 
mikdar yazılı 17 çeşit yemek, çay, kahve takımı 12.4.937 pazartesi 
günü saat onda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartnameler Jandarma Genel Komutanlığındaki 
komisyondan parasrz alınabilir • 

3 - 3014 lira fiat tahmin edilen eksiltmeye gireceklerin 226 lira 
40 kuruşluk teminat makbuzları ile beHi gün ve saatinde komisyona 
ba~vurma lan. 

4 - 950 düz ve 350 derin porselen tabak, 100 büyük kayık tabak, 
100 kayık salata tabağı, 100 ekmek tabağı, 100 kamara sürahi, 700 ı;u 
b~rdağ;, 350 -~aşık, çatal, biçak, 100 tuzluk, 350 tabaklı, kaşıklı cay 
fıncanı kaşıgıyle, 200 tabaklı kahve fincanr, 70 tane büyük çatal, 
b1çak, kaşık, kepçe. (707) 1-1238 

KREM BALSAMiN~~ 

.Kumral, Saujtn, Es.r..ıeı her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
k:emlcrdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yanm aı;,rda:ıberi kibar mabfellerin takdir ile kullan· 

E~ 

dJkları srhhi güzellik krenıleriuir. 

KREM BALSAM1N 4 ŞEKİLDE TAKDİM ED1L1F:~ 
1 - Krem Baisamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balı;amin ynğsu gündüz için bey.,,z renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beya~ renkli 
4 - Krem Bali>amin ı:cı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. • 
i Beyoğlu • İstanbul 
~~Y.~:ır'.~ ~ ;.6~~:'.'if':~Y .. :.::~~ 
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c. H. P. l\ilanisa 
Jandarma genel komutan 

1

1
° ı·l,1t·)·n]{urul B 1 lı'"' d 

A 
.. • nun< ·ın· r aş can b11n an: 

tıkara SatJllalma k.omtsyo h b mo:ilya~ ı - (15~) lira muhammen keşifli M.,nisada bir parti binası 
1 . . . . . . a;>tırrlması gerek a ::- .. · le i· inşası vahit fiat üzerinden .e~sil.tmeye çıkarı!.m .. ştır. 

- Polıs mektebı ıhtıvac:ı ıcın v k alı zarf eksı tme. ıy 2 _ Eksiltme ni:.anın 2 l ıncı çarşamba gunu saat Iı de Halke -
nın 26-4-937 pazartesi günii saat lO da ap . r vinde yapılacaktır. 
hale olunacaktır. b' ·ıen bu mobilya çeşıt ve he 3 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

. 2 -Tamamına 14.100 lira ~ıy~et ~~d österilmiştir:. . 4 _Muvakkat teminat (1125) liraaır. 
Çeş1tten yaptırılcak mikdar 5 ıncı ~d gmukavelc proJCSl 11 ku- 5 _ 2400 savılı kanuna tevfikan hazırlanacak kııpal: l".arfların ni-

3 - Ş:ırtnamcler ve plan ve resım.te.r ve ba 1 k d kb b ı ı sanrn virmi birinci çarşam günü saat on a tıya ~ ar ma uz mu-
ruş karştl ı;mda komisyondan atına ı ı~. şartnamede yazılı be ge kabiline.le Manisa ,ali ve parti oaş.kanına verilmesı lazımdır. 

4 - Eksiltmesi11e girmek ~stiyenlerı~ı: veya bar.ka mektubunu 6 _Evrakı keşfivcyi ve air evrakı görmek ve bu hususta mU -
ve ıos; lira 50 kuruşiuk tenu.na~. m:ka~l9 za kadar komisyona ver- temmim malilm:ıt almak istivenlerin vilayet Nafıa MU<lürlüğüne 
nıuhtevi teklif mektubunu belh gun ;a müracaatları ilin olunur. (834) 1-1448 
tniş bulunmaları. ------

5 - Yaptırılacak ınol>.ily~: Adet 
i · ı'in N,,. Cınsı 1 

1!'147 Ya. . ne 1 
1(138 Ya . ane koltucru 1 

7c,2 Tc eion m sası l 
671 o ta masası 1 
s:g. S ra masası 3 
654 1s role 2 

Jfl 4 R ı 5 
q Yazıhane _ 5 

H 7 Ya~ihane koltt•~U 5 
n Telefon masıısı 3 
~~ . 
637 K .. ton yer 3 
6 9 

( m;.ısası 5 

4 7 1 

291 
674 
'il3 

1083 
831 

14:1 
ı ıoı 

895 
l (j ı. 

686 
4 J 
8 o 
8 8 
8 4 
6 3 
284 
796 

1400 
13 9 
ı 7 

t 8 
l" 8 

(,QO 

\ '9 
(j l 
8 6 
695 
9u2 

1 o ın4sası • 
J)aktiıo iskemkcı 
J:,,kerole 
K 
1 .ın dolabı 
}. " aolabı 
Mu tbak dolabı 
Tek parmak d 1ı.bı 
Fotografhane dolabı 
Takını dol2bı 
Dol b 
Sı ' ıs masası 
~ .,.,1ı bölmeli mas< 
M '.'\ 
Komodin 
c Jı nrsa 
1'. sa 
Mi"lfii m:-sas' 
J\ ıısa 

~ 
J 
r 
J 
ı 
1s 

labı lJ 
"'·u Hua;ene şe 

fcıkernle 
Taş t , a sımf ıçin 
p 0 Jest sın f için 

(835) 

• 

1-1497 

3 
3 

21 
4 
2 
1 
4 
ı 

1 
ı 
1 

l1 
1 
l 
1 
1 

14 
1 

32 
5 
1 
1 

12 
256 

16 
3 
1 

130 
4 
4 

« HAVZA » da pazarlıkla elektrik tesisatı 
Nafia vekaletinden tasdikli pro ·esi mucibince şehrimızde yapı· 

lı:cak bina ve direkler lıariç - 17783 lira lıedeli keşifli elektrik tesi· 
satmın kapalı ıarfla e1·siltmesine miiddeti il(inde talih bulunma
uığından ı nisan 937 den itil.:aren bir ay müddetle toptan veya par-
ça parc;:a yap rılmak üzere pa: "rh ,,a bırakılmıştır. • 

Is'"ek'ileı her türlü tc.'.:il t ile, pro'e ve f enni şartname ve di· 
ier evr.ık arı H V?a bclediyes 'n ' n ve İstanbulda Taksimde Şarta
fıanttdnn 

1
n ~d.a elektrik nıühndisi B. H san Haletten bedeli muka.!Jı

c .. abıhr. 

b 
1 
Mu~kkat teminat 1333 rra olup her ün pazarlık teklifleri ka

ı: ed ı lece ~i ve kı:ti ıha'en;n 30 n' :ın 037 cuma günu saat 17 de 
avı:a bled"ye enciımeninde }aµıl ca-ı ilan olunur. (1904) 

l-1503 

Çankaya İkinci Mıntaka Tapu 
Sicil Muhafızlığından · 

Mevkii: Deliler tepesi . . h · kı 
Hududu: Şarkan Hacı Hüseyin vereselerı Azız .. ve ':3a rı s-

rnen kol oğlu Vcreselcrı. Garhen yol şima!en ~lacı .Iluseyın v~rese
leri cenuben kısmen pasta S"1onu müst.e~ırlerı ~~hm ve Rahım ve 
krsr.1en trös,.niıı Hasan vcrı.sc1 eri y"rlen ıle çevrılı. 

Cinc;i:Bağ · · ı b-Kd kzza y ı da mevkii ve hududu ve cınsı yazı ı ag a rn ı • 
de Abd ~lta~ın senetsiz olarak tasarrufunda iken Abdullah 308 ta;i· 

h. d ufa d k karısı Şerife ve evHidları Asım ve Abdulhalım 
ın e ve at e ere . · · d 309 t 'h. d -v • .. nah ve G:ınımeyı ve ganıme e . arı ın e v~ 

f e Rasıd ve E~--~ rı ve validesi Şerife ve kızları Naıme ve Habı-
at ederek 7.evcı a 1 d 310 yılında yapıhn taksimde bu 

he · • d' · b \•erese ar'itn a ~ı terıce ıp ıs u . v Ra it ve Emetullah hisselerine isabet 
ba~_Şenfc ve A.bdulha1ım11 ~ veş A'>dıılhalim vereseleri tarafından 
Cttigınden bahsıle Emetu a. -1; taleb edilmektedir. 
bu bağın senedsi~~~? tapuya te~~ıh;llincle ciheti hukukiyesi memu-

20.4.937 salı gunu b? ba •. ,n ;inden bir hak iddia edenlerin bu 
ru~ıuz tarafından tes~ıt. eu.ı.eceg ka tapu sicil muhafızlığına veya-

htarıne kadar Çankaya ılcı~cı mbın~ ak memurumuza müracaatları 
. ~d tahkikat günü ırolıal 1 ı:ıc.le u ur.ac J-1506 

luzurnu ilan olunur. (865) 

A {ara 
ısatınalma 

0 1rullar sağışınanlığı 
ı~omİSJ onundan: 

. · · '-·-"Ş malzeme ve .. .. kız talebesı ıçın AUU'" • . . ı. - Gazi terbiye en t su.. 45 takım tayyor açık eksıltme 
~Şçılı - i müteahhide aid olm"' uzere 
tle dik liritilecektir. • ··nü saat 15 de okullar satın 

2 - El· iltmc 26 - 4 • 937 p3zartesı gu 
<:lına ko · onunda y ı 1 c k~ır. kkat teminat 61 Iıradır. 

3 - Muham n bedelı ·o ı:ra .mlL:~ istiycnlcr okula müracaat 
4 - Nümune ve şartn:ımeyı gortn . . saat 14 e kadar okullar 

:tı:ıelidir. İsteklilerin ten inatını ıhal~e gu~u (858) 1-1500 
~manıı-ı veznesine yaurm:ıları lazım ır 

._, vlet ıı 'lV'! Yolları 
isletme idaresiıı den: 

1 . d tesis edı mis biı halde 
te .. daıenin Ankara tel .z istasyon bınas.n t k ve K V. A. 10 taka-
tin 'll edilmek iizerc 220-380 volt 50 peryo\u • 

r.,ı ~ır elektrik grupu pa- rlıkla .alına.~a d t~~· 45 gündür. Pazarlık 
12 u ıammen bedeli 3750 lira, teslım mud e · Anhra tM! are 

nı an 937 . .. . t 14 de idarenın • . i 
t'tıeya pazartesı gunu saa . • stahanede idarenın g -
Şes·n:runda yapılacaktır. Şartn~e _pro1es~_PO 25 kurucıluk teminat 
tlıeitt • en bedel iz verilir. İsteklılerın 280 •. ıra saatte sözü geçen 
t'tıey .~Pları ve belgeleriyle tayın edilen gun(

5
v
5
e
5

) ı-1490 
Q nda Umum Miıdurhi w e müracaatları 

Bineöl ili daiıni encümeninden: 
Bingöl ili merkezi olan Çapakc;urda yapılacak vali kon~ğı ilavei 

inşaatı keşif bedeli ( 402~) dört bin yirmi beş lira .. (55) e.ıı; be~ ku • 
ruş olup bunun (2800) hras· 936 tahsisatından mutebakısı 937 tah
sisatından ödenecektir. 

Eksiltme açık olarak 15-4-937 perşembe günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde va;:ıılacaktrr. 

İstekliler eksiltme şartnamesi, plan ve diğer evrakı Diyarbekir, 
Elaziz ve Bingöl Natra Müdürlükleri:ıde görebilirler. 

Eksiltmeye Jı:İrebilmck için taliplerin t,icaret odasında mukay -
yet olma~ı ve lı~.na. mUma:;il yapı işleri yaptığına dair el~~~~k! ~~s:
kalarını ıhale gumınden beş gün önce Bingöl Naf a Mudurlug.une 
ibraz ederek ehliyet vesıkası alması ve (302) lira muvakkat temın?.t 
vermesi la7.ımdır. (838) 1-1463 

Vali liğiuden: Auliara 
CİNSİ Muhammen bedeli 

Lira Kr. 
Dipozit 

Lira Kr. 
80 modelı Kreysler markalı oto
mobil (5 adet yedek malzemesile) 
.Elektrik motoru 
931 modeli Buik markalı ot mobil 
930 modeli Stüdebeker markalı 
otomobil 2 adet yedek mal .. eıneli 
Belll': Mersedez markalı otomobil 
Buik markalı otomobil 
Etıiv makinesi 
Fort kamyoneti. 
Buik markalı otomobil. 
930 modeli Stüdebeker markalı 
otomob'J: 22 adet yedek malze· 
mcsiyle. 
J.inkolen markalı otomobil (11 
adet yedek malzemesiyle). 

100 00 
10 00 

150 00 

120 co 
100 Oi) 

100 00 
25 00 
25 00 

120 o() 

120 00 

200 00 

7 50 
75 

11 25 

9 00 
7 50 
7 50 
1 88 
1 88 
9 00 

9 00 

ıs oo 
928 µıodeli Buik markalı otomobil 
(3 adet yedek mal..emesiyle), 150 00 . 11 25 

Yukarda evsafı v rik nı v makinesı v_e ot~.· 
mobiiler 15 • insan - 937 perşembe günü saat 14 de ihale edılnıck ll· 
zere açık artt rmaya kanulmuştur. 

İsteklilerin h.izalnrmda gösterilen depozito m_akbl;lzi~.ıe de.ft~r
c!arlık satı~ komısyonmıa müracaatları. (Otomobıllerı gorr.ıel ıstı • 
yenler ihale günii"'"ı-n evvel adı geçen komisyona mürııraatları.) 

(806) 1-1417 

Jandarma gen~l koı utanlı~ı 
Anl\:ttra satınalnıa komisyoııun,Jan: .. 

1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun olmak şartiyle 53 tek ya
taklı ve (137) çift yataklı karyola 16.4.937 cuma günil saat (15) de 
açık eksiltme usulü ile satın a!ınaeaktır. 

2 - Tek yataklı karyolaya (J.S 5) ve sift fataklı karyol.aya (26) 
Jira kiymet biçilen bu alıma a

0

id ve şa~namesı. parasız k.omı:ıyondan 
alınahılecek bu eksiltmeye gırmck 11tıycnkrın (328) Iıra (76) ku
ruşluk teminat makbuz veya banka mektuplar.nı belli gıın ve saate 
k dar komisrona vermiş olmaları. (768) 1-1340 

Nafia 'r e·kaletindeıı: 
17 Mayıs 1937 pazartsi günü saat 15 de Ankarad~ Nafıa Vekfi

leti Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3000) lıra muhnınmen 
bedelli {20) ton lama demiri açık cksiltn1e ile satın alınacaktır. 

Şartname ve buna mütcferri diğer evrak parasız olarak An ~;a
da Mal:zen.e Mı.idürlüğünden ve Haydarpaşada Vekalet Te&ellum 
nıemurlugundan verile~ekti r. 

Muvakkat teminat (225) Jiradır. 
Eksiltmeye girece'deriıı 17 ınav s 1937 pazartesi günü saat 15 de 

Malzeme eks'ltme komisyonunda bulunma1arı lazımdır. (7S6) 
1-1319 

P. T. T. Genel 
Direktörlüğünden: 

P. T. T. İdaresinde münhal 35 li~ a .li maaşlt fen müfettişi ve
ya müheııdis muavinliklcrine 788 sayılı memurin kanununun dör • 
dünci: ve 2772 sayılı P. T. '1'. memurları kanununun ikinci madde!e
rinde yazılı vasıfları haiz olmak ş;ırtiyle ünıverı>itenin elt:ktrome -
kanik şubesı mezunlarından 4 kişi alınacal:ur. Bu şcraitı haiz olan 
taliplerin İstanbulda P. T. T. Müdiırliigiıne Ankarııda U. M. n.ua -
mel t müdiırliiğüne miirac tları. (766) 1-1391 

Nafia V ~kaletinden: 
Betonarme Köprü İnşaatı 

20. 4 - 1937 tmihli sal. gunü saat 16 da Nafı Vek 'etinde 
Şose , e Köpruler R isligi od sında 31 .ooo lir ke if bed JJi K ta
moni Vila} eti dahılinde ve K tamonı • Boyabat yolundaki Kıv
rımçayı bet narme köpnisu in atı k palı zarf usuliyle eksi tmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme artname i ve buna müteferri dit er evrak lj5 k<1nış 
mukabilinde şose ve kopruler reislıgincl;n verilecektır. 

Mu\•akkat temin t 2325 li adır. Eksıltıneye ı•irebılmek iç'n ıs· 
teklilerin yol ve köprü inşaatı yapabileceklerine dair müteahhitlik 
v .. sık<>sı ibraz etmı !eri meşruttur. 

Teklif m ktupların n 20.4.937 sah gunü sa t 15 'le 1cad. r kontİb· 
y.:ın Reisli ID" veıilme i 15zımdır. <782) 1-1392 

Biriııei I\fıntaJ~a Anlcara 
J{ada'"'trO I\f üdürlİib'Tünden: 

Ankaranın muhtelif mahal~e~indeki gnyri men ul e.rin ;c;_nni ve 
hukuki tesbit şekilleri. in tetkıkıne ~şlan l~cagı ?.eled~ye. ıl. ıı t l· 

• asıJ-n 92 No Ju ilannaınecle mufredat1ylc gostcrılmi"tır. 
tas ~~tkık işı 30-4-937 tarihinde bitecekti~. Bu gayri menkullerle a
lakası olanlnnn komısyona müracaatları ılan olunur. (.866) 1-1507 

TÜRK HAVA KURUMU 

PiYAN<;osu BUY'UK 
Şimdi) e kadar binlere,. kişivi zt•ngi t:lmiştir. 

6 cı keşide 11 Ni an 937 dedir . 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca : 40.000, 25.0(10, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra

miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık ik1 adet mükafat vardır .•. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşam.na kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra b:Iet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

· İnhisarlar Umum Müdür] üğünden 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartnamesi mucibince 

yap.tı~ıl~r.ak "16559'' lira "71" kuruş keşif bedelli amele ycmekha· 
nesının ınşaatı kapalı v.arf usuliyJe eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12.4.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat ıs 
de Kalıataşta Levazım ve ınübayaat şubesindeki al.m komisyonun
dcl yapılacakt r. 

3 - Muvakkat teminat "1241.98'' liradır. 
4 - İhale evrakı "83,, kuruş mukabilınde İnhisarlar İnşaat Şu· 

bt>sinden ve Ankara Başmü JürJüğünden alınabilir. 
5 - Ltekliler ihaleden en az 2 gün evci bu gibi işleri muvaffa. 

kiyetle yaptıklarımı dair resmi vesaik ile inhisarlar lnşaat Şubesi· 
ne müracaat edip ehliyet vesikası almahdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kıııı nY ve ehliyet vesi
kalarını muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapal: zarf
lar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım 
komisyonu reisJiğine makbuz mukabilinde verılmiş olmalıdır. 

(1646) 1--1243 

Nafia Vekaletiııden: 
Betonarme Köprü İnşaatı 

19.4.937 t?~ihli p zaıtcsi günü saat 16 da Nafıa Vekaletinde Şose 
ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında (3 ... 000) lira ke
şif bedelli Sinop vilayetinde Sinop - Ayancık yolunda betonarme 
Karasu Köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye Y.:onulmuş· 
tur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mü eferri diğer evrak 170 kuruş 
mukabılnide Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (2550) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için .. teklilerin yol ve köprü inşaatı yap· 

tıklannı:ı dair müteahhitlik vesikasını ilıraz etmeleri nıeşruttur. 
Teklif mektuplarının 19-4-937 pazartesi günü saat 15 şe kadar 

komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. (767) 1-1370 

Jandarma genel lcomutanlığı 
Anliara satınalma lcomisyonundan: 

Bir tanesine (340) kuruş fiat biçilen (4000) vasıf ve örneğine 
uygun kilım 16.4.937 cuma günü saat onda kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. Şartruı:mesi paras z komisyond&n alınabilecek bu ek· 
ailtmeye g:nnek istiyenlerin. (102~) J'ra i!k teminatl~rı. ile şartna· 
mede yazılı belgeleri muhtevı tekhf mektuplarını bcllı gun aut do-
kuza kadar komiıyona vemuf olmaları (7Z8) 1-1318 

Ankara Sporting Kulübünden : 
Kulübüm" .. ün umum heyeti içtimaı geçen ı nisan pazar günü ek. 

ıeriyet hasıl oımadıgmdan 11 nisan 937 pazar &iınune tehir l'dilmiş
tir. Azalarımızın b:.ı tarihte Kavakhderedeki kulüp binasında saat 
onda yapılacak katı tophntıya gelmeleri rka olunur. 1-1438 

Nafia Vekaletindeıı: 
Dahili tesiı;at işlerinde çalıimak istiyenlere verilecek ehliyetna· 

meler hakkındaki talimatname 25 mart 937 tarih ve 3563 sayılı Res
mi gazetede intişar etmiştir. 

Ehliyetname almak isteyenlerin vilayetlere ve nafıa şirket ve 
müesseseleri başmüfettişlik ve komiserliklerine tanıirr.en teblig edil
miş olan mezkiır talimatname hükümleri dahilinde rnüracaat etme-
leri. (812) 1-1440 

Tekirdağı Belediye Reisliğinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulup cvveke ilan olunan Te

kirdağı Ş"hrinin meskun ve gayri meskun tahminen 320 hektarlık 
yerinin 5075 lira muhammen bedelli hali hazır haritasınm, tanzim ve 
tersimi işine i .. tekli çıkmadı(iından bu iş 23.3.1037 tarihinden 30.4.937 
tarihine müsadif c.uma günü saat 16 lıuçuga kadar Tekirdağı beledi
ye encümeninde pazarlıkla yaptır caktır. 

Evvelki ilanatımız dairesinde ısteklilerin o giınüne kadar Te • 
kirda;:ı belediye reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur • 

(1806) 1--1381 

il 
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_P_H_I L_C_O_r_a_d---=-y_o_la_r_ın_ı_b_iz_den arayın Halil Nacı Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma 
Komisyonu ilanları ..________________ ----------------..11 

İLAN 
İstaı.ıbul okulları için beş adet, Bursa lisesi için bir adet, Erzin. 

can askeıt orta okulu için bir adet ki ceman yedi adet bulaşık yıka· 
nıa makinesinin 3. mayıs 937 tarihindeki münakasası 13 mayıs 1937 
perş~mbe günü saat 15.30 da ~stanb':1lda Tophanede satın _alma ko: 
misvonunda kapah zarfla eksıltmesı yapılacaktır. Tahmın bedelı 
beh!r makine İstanbul için 3000 lira. Bursa için 3200 lira, Erzincan 
için 340'.1 liradır. Şartnamesi k<;>misyonda görü~ebilir. İs~ekli!cri_n 
kanuni vesikalarile beraber teklıf mektuplarını ıhale saatınden bır 

• saat tvel komisyona vermeleri. Hepsinin teminatı 1620 liradır. 
(709) 1-124-0 

tLAN 
332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp askerliğine karar 

verilmiş ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif sebeblerle 
henüz askerliğini yapmamış olan ihtiyat subayı yetişecek kısa hiz
metlilerden deniz sınıfına ayrılanlardan gayrisi ehliyetnameleri de· 
recelerine göre aş:>~ıda yazılı tarihlerde askerliğini yapmağa başlx
yacaklardır. 936 - 937 ders yılında lise ve muadili ile daha yüksek 
mekteplerden mezun olacaklardan lazım gelen evsafı taşıyanların da 
yoklamalan yapılarak askere gönderileceklerdir. 

Yukarda yazılı şartları taşıyanların sevk edilmek üzere bu ta -
rihlerden evvel bulundukları yerlerdeki Askerlik Şubelerine müra
caatları ilan olunur. 

1/Mayıs/1937 Askeri ehliyetnamesi olmıyanlar. 
l / Temmuz/ 1937 Orta askeri ehliyetnamesi olan. 
1/Eylı11/1937 Tam askeri ehliyetnamesi olan, 
1/2.teş. 1937 Yüksek askeri ehliyetnamesi olan (841) 1-1478 

BİLİT 
Yol ve bina: Ankara şehitliği dış yolları yapısı ile dahilde dıvar 

ve bina tamiri işi pazarl:ğa konmuştur. 
Beşif tuatrı 3995 lira 92 kuruştur. Keşif, proje ve şartnamesi pa

Ja ile inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 14-IV-937 çarşamba 
günü saat 15 dedir. İlk teminatı: 299 lira 70 kuruştur. Pazarlığa gi
receklerden ilgili bulunanlar 2490 saydı kanunun 2, 3 üncü madde-

.. }erinde istenen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. 
Satın alma komisyonuna gelsinler. (855) 1-1489 

BlLİT 
Yol yapısı: Ankara şehitliğinde asfalt saha ile yollarının yapıl

ması pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı (3986) liradır. Keşif, proje 
ve şartnamesi para ile inşaat şubesinden verilecektir. İhalesi: 14-IV· 
937 çanpmba günü saat on birdedir. İlk teminatı: 298 lira 95 kuruş
tur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddeler:.1de istenen belgelerle pazarlk gün ve vaktmda 
M. M. V. Satın alma Komisyonuna gelsinler. {854) 1-1488 

İLAN 
1 - Hepsine biçilen ederi 1572 lira olan 8 tane tabak istif rafı 

müteahhit nam ve hesabına olmak üzere açık eksiltme ile alınacak
tır. 

2 - Şartnamesini 10 kuruşa almak ve istiyenlerin her gün ko-
mis\•ona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 131 lira 50 kurustur. 
4 - İhalesi 22-4-937 perşembe günü saat 10 dadır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 say:lı kanunun 2. ve 3. üncii 

mal' 'elerinrle yazılı vesikalarla birlikte teminatlarını ihale saatıu -
da M. M. V. S:ı. Al. Ko. na vermeleri. (843) 1-1459 

İLAN 
1 - Herbir metresine biçilen ederi 25 kuruş olan 25000 metre 

pijamalık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen • 

leri.1 her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 468 lira 75 kurustur. 
4 - İlıılesi 17-4-937 C. ertesi günü saat İl dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

ma1. 1elerint1e yaz lr vesikaları ilk teminatları ile teklif mektupları
nı i:ıale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na ver-
mel -:: ri. \78n 1-1379 

B1LlT 
1 - Hepsine biçilen ederi 1509 lira olan 3000 tane yemek tabağı, 

800 tane su ve 500 tane çay bardajtx ile 100 tane ayaklı ekmek tabağı 
ve 8 tane galvanizli çay süzgeci açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gün ko-
mis ona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 112 lira 18 kuruştur. 
4 - İhalesi 19-4-937 P. etresi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

mac' delerinde yazılı vesikaalrla birlikte ilk teminatları ile tam ihale 
saatında M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (814) 1-1413 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için açık eksiltmeye 

kor .. 'an 18000 kilo ıspanağa istekli çıkmadığından bir ay zarfında 
pa Irkla alınacakt! r. 

2 - İlk pazarlığı 14. 4. 1937 tarihine rasthyan çarşamba günü sa
at on bşte levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ispanağın tutarı 1080 lira olup muvakkat teminatı 81 lira • 
dır. Şart:ıamesi komisyonda görülür. 

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

(857) 1-1517 

BİLİT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına olmak üzere tamir ettirilecek o

lan Ankara istasy~n.undaki Askeri fırının hamur suyu ısıtmağa mah
sus bak r semaverı ıle ocağı ve deposuna pazarlık günü istekli çık
anadı~mdan yeniden pazarlığı 12. 4. 937 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Levazım amirliği satın alma komsiyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tamiratın keşif bedeli 40 lira olup muvakkat teminatı 3 li~ 
tadır. Keşfi komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te
tninat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(868) 1-1520 

Ank:ara asliye birinci hukuk 
· mnlık.emesinden: 

Ankaran;n Hacı Musa mahallesinde mektep çıkmaz sokağında Ali 
evinde Tarablusu garbli Mehmet Hattata: 

!~arınız Ankarada Hacı Seyit mahallesinde Gültekin sokak 28 
Sayılı evde Hasan kızı Cavide tarafından aleyhinize açılan boşan
ıma davasının duruşması 31.3.937 çarşamba saat 14 de icra kılınacağın
dan bahisle Ankarada münteşir Ulus gzetesiyle ilanen tebliğat ya
pıldığı halde ne asaleten ve ne de vekaleten mahkemeye gelmem.iş 
olduğunuzdan davacı Cavidenin talebile hakkın:zda gıyap kararı it
tihz edilerek duruşmanın 27-4-937 salı günü saat 10 a talikine ve ev
rakınızın da tahkikat hakimliğine tevdiine mahkemece karar veril
'diğinden mezkur gün ve saatte Ankara Asliye Birinci Hukuk malı· 
!kernesine gelmeniz ve yahut musaddak bir vekil göndermeniz aksi 
takdirde tahkikatın gıyabınızda devam olunacağı hukuk usul mu -
hak : .• 1eleri kanununun 401 nci maddesi mucibince gıyap kararı ma
kam ııa kaim olmak üzere gene usulün 142 inci maddesine tevfikan 
ilan oltıl'.!tır. (862) 1-1519 

Ankar a Ciınentoları T. A. Sirl{eti 
~ ' 

idare Meclisinden: 
30. 3. 1937 tarihinde Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde toplana-· 

cağı ilan edilen Şirketim.iz alelade heyeti umumiyesi nisab hasıl ol
madığ:ı cihetle içtima edememiştir. 

Esas mukavelemizin 59 uncu maddesine tevfikan içtimam 
29. 4. 1937 tarihine müsadif perşembe günü saat "15" e tehir edildi
ği ve alakadarların mezkur tarih ve saatte Sümer Bank Umumi Mü· 
dürlüğünde bulunmaları ilan olunur. 

Ruzname 
1. - İdare Meclisi ve murakıplar raporlarının okunması ve ida

re meclisinin ibrası, 
2. - Şirketin mevcudat defterleriyle bilanço ve kar ve zarar he

sabatmın tetkik ve tasdiki, 
3. - Müddetleri biten idare meclisi azasiyle mürakiplerinin ye

niden tayinleri aidat ve ücretlerinin tesbiti, 
4. - İdare meclisi azalarının Şirketle muamele yapabilmeleri 

için müsaade verilmesi. 1-1514 

İran transit yolu 
, inşaat müdürlüğünden: 

7-4-937 çarşamba günü ihale edileceği ilan olunan Trabzon İran 
Transit yolunun Ağrı vilayeti dahilinde saç tepe ile Kızılyokuş ara
sında kısmen hazırlanmış ve kısmen hariçten gelecek taş ile yeni -
den inşa edilecek olan 17 kilometrelik şose ile tesviye ve imalatı sı
naiye ve tamiratı mütemadiye ve ekip binaların:n noksanlarının 99889 
lira 84 kuruş bedeli keş.fi üzerinden ikmali inşaat görülen lüzum ü
zerine yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Ek
siltme 30-4-937 cuma günü saat on beşte hükümet binası içinde Nafıa 
Müdürlük odasında Transit yolu inşaat komisyonunda yapılacaktır. 
Evrakı keşfiye ve şartname ve mukavelenamesi ve buna müteferri 
bütün evrak Erzurum ve Ağrı vilayetleri Nafıa Müdürlüğünde gö· 
rüleceği gibi 500 kuruş mukabilinde Erzurumda İran Transit yolu 
inşaat müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminatı 6245 liradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7-5-937 gün ve 3297 sayılı nüshasmda çı -
kan talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesikaları ihti
va etmek şartiyle 2490 sayılı artt:rma ve eksiltme kanununun 38 in· 
ci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektup
lrını 30 - 4 - 937 cuma günü saat on dörde kadar Transit yolu inşaat 
komisyonuna vermeleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (880) 1-1525 

:~ 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
~ 
~~ Sarayı caddesinde Niyazi Ka-

Muayenehanesini Çocuk 

• suk apartımanmda 3 üncü da
~ ireye nakletmiştir. Hastaları
~ nı pazardan maada hergün 
) saat on yediden yirmiye ka- ~ 

j dar kabul ve tedavi eder. ~ 
~ Telefon: 1769 ~~ 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
tekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

Mücellid aranıyor 
Cild işlerinde çalışmış tecrü

beli işçi lazımdır. Derhal {1064) 
telefona müracaat 

Kiralık 
İtfaiye meydanında pamuk • 

cu apartımanmdcı. küçük daire -
ler ve tek odalar. 1-1412 

İyi bir muhasip 
aranıyor 

Anl{ara Piyango 
Sayın Yenişehir müşterileri

ne kolaylık olmak üzere 

Atatürk Bulvarı 
Kızılay karşısı , 

Güven Apartımanı 
altına bir şube daha açtı. İkra
miyelerinizi ve 23. üncü tertip 
biletlerinizi 14. nisan 1937 den i
tibaren oradan alabilirsiniz. 

1-1481 

Kiralık Küçük 
Apartıman 

1. oda 1 hol kalörifer ve tefer
ruatı kooperatif arkası Ali Naz
mi Aparatıımını No. 2 Telefon: 
3290 1-1495 

Acele satılık arsa 
Yenişehir Maltepede parsel

lenmiş bir arsa acele satılıktır. 
Taliplerin yeni halde 4 No. lu 
dükkana veya 2368 telefona mü-
racaatları. 1-1534 

Kiralık ev 
Beş odalı büyük tarasa, hah· 

çesi ve bütün konforu havi ne
zareti fevkalade bir ev kiralık
tır. Selanik caddesi No. 51 tele-
fon: 1347 1-1532 

S a t ı lık 
BUlK SPOR OTOMOBiLi 
"2004'' telefondan arayınız. l 

1-1311 

FETHiYE FERDi KARMAN 
Çocuk Esirgeme Kurumu Diş Tabibi 

Çocuk sarayı karşrsnda eski Sağlrk yurdu binasında hususi mua
yenehanesinde 12.4.937 tarihinden itibaren sa.at 14-19 kadar hasta .. 
larmı kabule başlanuştur. 1-1527 

Ankara Valiliğinden: 

Adet Cinsi 

I. - 79 Pantoğraf, dinğraf, tecessümat burgusu, 3953 296,48 
kompas, planimetre 

il. -326 (Mingale, perger takınır, tripil, desi· 2645,25 193,39 
(metre, cetvel, gönye, mikyası hendesi, 
(çelik ş.erit, resim tahta ve masası, gude) 

IJI. -267 (Barometre, igrumetre, lup, prizma 1873 140,48 
(pragrna makinesi, çengel, grif, nu-

merotaj çekici) 
1 - Orman işletme işlerinde kullanılacak olan cinsi, mikdan, 

muhammen bedel, muvakkat teminatı, yukarıda yazıl bulunan alat 
ve edevat ka~alı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27 nisan 1937 salı günü saat 15 de Ankarada hal 
arkasında Tenekeciler sokağında Bolupalas binasında orman ame-
najman üçüncü grup baş mühendisliği dairesinde yapılacaktı. 

3 - Eksiltme her bir parti için ayn ayrı olmakla beraber bir kı .. 
sım eşya için kalem üze~inden yapılabilecektir. Fazla tafsilat şart• 
n~elerde vardır. İsteklıler şartname, mikdar ve fenni listeleri aynı 
bınada orman amenajman beşinci grup baş mühendisliğinden para• 
sız alabilirler. 

4 - Teklif mektupları 249 numaralı kanunda ve şartnamelerdo 
yazılı evrak ile eksiltme günü olan 27 nisan. 1937 salı günü saat 14 
de k~d~~-srra n~maralı makbuz mukabilinde üçüncü grup baş mü
hendıslıgıne verılecek veya gönderilecektir. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. (879) 1-1524 

J andarma genel komutanlığı 
Anl{ara satınalma komisyonunddn: 

Jl.'.Ietresi altmış kuru~ dc:ğerlenen eldeki vasıf ve örneğine uygun 
on bın metre :yazlık elbı~e~ık kumaş 19-4-937 pazartesi günü saat (10): 
da k_apah eksıltme ~sulu ıle satın alınacaktır. Şartnamesi parasız 
komısyondan alınabılecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
dört yüz elli liralık ilk teminat makbuz veya banka mektubunu ve 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli günü 
saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (779) 1-1374 

İcra gayri menkul satış memurl uğundan: 
1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 18.7.933 tarih 

ve 43-94 No. s ·ndJ. kayıtlı ve Ankararun Cebeci mevkiinde vaki 646 
metre murabbaı arsa üzerindeki iki ev ve dükkan aşağıdaki şartlar 
dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 ~ Arsa ü~erinde iki ev vardır. 36 No. lu kapıdan girildikte~ 
dar hır antre, bır mutfak, antre sonunda bir ocak vardır. 

34 No. lu kapıdan girildikte: bir oda, bir mutfak, bir heladan iba· 
ret olup. elektriği vardır. Arkada kapıs.ı dışarıya açılır bir odası 
vardır kı boştur. Dıvarları kısmen tuğla, kısmen kerpiçtir. 

38 No. lu ev natarnamdır. İki oda, bir mutfak, bir hela ve bir so
fadan ibarettir. Cephesinde iki dükkan vardır. Altında bodrum var
dır. Üzerinde çatısı yoktur. Betondur ve natamamdır. Heyeti umu• 
miyesine 9090 lira k ·ymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 12.5.937 tarihine müsadif 
çarşamba_ günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memur.lugunda :yapıl_acaktır. Talipler takdir edilmiş kıymetin yüz• 
de yedı buçuk nısbetınde pey akçesi veya milli bir bankanm teminat 
mektubu~.u ve:ecek.le~dir. Tap~ harcı ve ihaleden sonra tahliye ~ 
rafları muşterıye aıttır. Dellalıye satış bedelinden ödenir. 

. 2 - Tayin edilen günde teklif edilen bedeli gayri menkule tak· 
d~r edil~~ k~ymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde üç defa 
nıda. ettirıldıkten sonra en çok artırana ihale edilecektir. Bulmadığı 
takdırde .eı: çok .~rtı~an müşterinin teklifi baki kalmak şartiyle 27. 
5.937 tarıhıne musadıf perş.embe günü saat 14-16 ya kadar yapılan 
i~in~_i bi~ ar~ırma~a üç defa nidadan sonra en çok artıran müşteri• 
nın uzerme .~hal~sı yapılır. Her iki ihalede ihale bedeli peşinen ve 
yahut talep uzerıne verilen yedi gün mehlin hitamında defaten tes-
limi vezne edilmediği takdirde ihale bozulur ve mal yeniden 15 gün 
müddetle yapılacak artırma sonunda en çok artırana ihale edilir. 
Ve artınna aralarındaki fark ve mahrum kalan faiz ve sair masraf 
evelki müşteriden tahsil olunur. 

3 .. - ~pote~ sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri men• 
k:Xl uzerındekı haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id• 
dıala!.ını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde bildirmeleri aksi 
takdırde hakları tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay· 
laşmasından hariç kalacaklardır. 

Artırı::ıa ş~rtn~mesi.: .1.~.937 tarihinden itibaren 936-82 dosyasiy• 
le herkesın gorebılmesı ıçm açık bulundurulacaktır. Talipler satış-

t~~ e~el gayri menkulün tapu imar vaziyetlerini ve satış şartlarını 
gormuş, anlamış, ve bunları kabul etmiş addolunurlar. İlanı keyfi· 
yet olunur. 1-1533 

--·YENi AÇILAN 

Sal{arya Eczah anesi 
Ulus meydanı: Halk sineması sırasında. 

Reçeteleriniz dikkat ve ihtimamla ihzar olunur. Fiatlar 
mutedildir. Rontken filimleri Ist:ıniJul fiatınadır. 

Muhasebeyi eyi bilir bir mu
hasibe ihtiyaç vardır. AKBA'ya 
müracaat. Tel: 3377 

1-1486 YENt SiNEMALAR HA l. I{ 

Kiralık bağ 
Dikmen Aşağı öveç yatağın

da 62 No. bağ ve bağ evi kiraya 
verilecektir. İsteklilerin mezkftr 
bağ bekçisi Mehmede müracatla· 
rı. 1 - 1451 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BU GECE SAAT 21 DE 

ŞEHİR TİYATROSU 
TARAFINDAN 

T O S U N 
(Komedi 3 perde) 

Gündüz 14, 16, 18 seanslarında 

KIVIRCIK BAŞ 
Sevimli kü~ük yıldız Shirley Temple 

tarafından 

İlave olarak : Dünya Haberleri 
Dikkat; Temsillerin devamı müddetince 

sinema seansları 14, 16, 18 dedir. 

BUGÜN BU GECE 

Büyük bir muvaffakiytle devam eden 

R AMONA 

Baş Rollerde: 

LORETT A YOUNG - DON AMECflS 

Zenğin ve tabii dekorlar arasında 
yaşatzlan derin bir aşk ve sevgi 

fi 1 mi 

İlaveten: 

FOKS JURNAL 


