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ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

lnönünün Saraybosnadaki söylevi 

"Yuğoslav ordusunun dostu 
olmak bir bahtiyarlıktır,, 
Bu ordunun dostu olmıyanlar günün 

birinde bunu hissedeceklerdir 
Belırad, 17 (A.A.) - Bütün ıazeteler, Türkiye b.Pk•ru lunet 

İnönü ile Rüıtü Arasın her tarafta ıördükleri hararetli kabulü büyük 

batlıklar albnda yazıyorlar. 

lunet lnönii, B. Teu ! af 
Arcu ue B. Stoyadin°!''' yugo .. 
lav tayyareci urpaıiariyle. 

lsmet lnönU, Saraybosnada münakalat 
bakanı Spaho, harbiye ve bahriye bakanı 
Mariç de hazır olduğu halde tcrcfine 
verilen ziyafette türk • yugoelav doıt· 
luğunun sağlamlığını kuvvetle tebarüz 
ettirerek demittir ki: 

B. Stoyadinoviç 
Romaya gidiyor 
Arnavudluk hakkındaki 
anlaşmalar görüşülecek 

Aıağıda: :_ı ba-
Btqbakanımu ue Dıt ~er 

kanımız BelıraJ tayyare meyda· 
nınJa yapdan alıroba.i oyunlannı 
seyrediyorlar. 

'Giintielik 

Türkiye ve Irak 
Dıt Bakanımız Doktor Tevfik 

Rüıtü Aras, Bafbakannnızla bir· 
likte Belgrad seyahatine çıktığı 
gün, ajamlar, sayın Doktorun, m&· 

yı• sonunda vukubulacak Millet • 
ler Cemiyeti toplantısına ittirak 
ettikten sonra, ziyareti iade için, 
Bağdad'a gideceğini haber verdi. ... 

., ... le 1 • l c1ew•ı 1-fUla k Ollafu arıy e (1 , aom-
han rın_ın onı9ulariyle ve bütün cİ· 
I nı.ılletleriyle iyi münuebet • 
~r tesıs ve idame etmek Türkiye
n~n barıtçı ananesi icabı oldujmm 
bılenler, bu aibi ziyaretlerin meY· 
cud dostlukları daha çok kuv.et
lendirerek umumi aulhu satlamlq 
tırmağ• hizmet edeceimi düıünür 
ve sevinirler. 

Türkiye ve Irak politik, ekono-
mik ve kültürel münasebetlerinde 
biribirinin haklarına büyük itina 
göstermeğİ kendilerine ııa~ edin • 
mit iki yakın komtudur kı dost : 
lukları, teessüs ettiği gündenben 
iki tarafa da ancak huzur vererek 
devam etmittir: Türkiye • Irak 
hududu mıntakasında bulunan me· 
rnurların hududun beri veya • öt~ 

d ·ı ·· ·· 1 n bı tarafında ika e ı en curum e • 
ribirine haber verecekleri ve IUÇ • 

luları tutarak bunları mensup bu· 
lunduklan memleket makamları -
na teslim edecekleri S haziran 926 

b d·1m· ve andlaşmasında tasr!, e ı •t 
Irak memurlarının bu andl~tJDa 
hükümlerini tatbikte göster.dı.kle
ri iyi niyet ve faaliyet, her ıkı t.a· 
rafa zarar veren etki yanın te~! • 
linde müessir olmuttur; • bu~. 
.Türk - Irak hududları üze1111de hu· 
k.. . · · · t ve uın süren aaayıf bu ıyı nıye • 
f 1. • ·d· şım· dı· müddet• aa ıyetın eserı ır. .. 
biten bu andlatnıanın hudu~ ~u: 
naaebetlerine aid bulunan ıkıncı 
faslının temdidi suretiyle bun~an 
böyle sınırlarımızda gene aynı ~! · 
birliğinin temin olunacağı tabu • 
dir. 

Bahis politik sahada iken, .1• 
rak hükümetinin Hatay nıetel~ı~
deki sarih ve dürüst hareketını 
~enınuniyetle hatırla~ağa inı • r var mıdır? Irakm türk doat • 
Uiuna inanını Türkiyeye kart• 
Le;ıediği sami~i duyguları ifade 
~en bu dürüst ve sarih har~et, 
1
. ur~iyede, iyi komşuluğun deger· 
1 hır örneği olarak daima anıla • 
e&ktır. 
le Ekonomik sahaya geçelinı: 

0 Jntu ve dost hükümet, Irak ~
tolleri gelirinden Türkiyeye verıl • 

(Sonu S. inci sayfada) 

Hal_ep hapisanesinde 
ürklere yapda işkence 

Fransız adaleti b~ facialara 
nasıl müsaade ediyor? 

" - Ordunuz kuvvetlidir. En 
modern teçhizata ve levkalaJe 
Jikkate layık tesiıata maliktir. 
Gerek sizin milli kuvvetiniz, ge
rekıe alelumum mlh için kudretli 
bir vaııtadır. Yugo.lav orduıunun 
Joıtu olmak bir bahtiyarlıktır. 
Bu ordunun doıtu olmıyanlar gü
nün birinde bunu hi11edecelJer· 
Jir.,, 

İsmet İnönü harbiye bakanı Mariçi 
tebrik ettikten sonra Stoyadinoviç hil
kümetinin ve bilhassa yugoslav basba· 
kanının f&hıen Türkiyede elde ettikle· 
ri itimadı bildirmif ve Stoyadinoviçin 
daha ilk anda itimat kazanmaya muvaf· 
fak olduğunu ve bu hiasin sonraları bu 
büyük devlet adamının ve bu büyük 
vatanperverin daha iyi tanınması neti· 
ceainde \ kuvvet bulduğunu ilive eyle· ........ 

Roma, 17 (A.A.) - Havu bildiri
yor: 

B. Stoyadinoviç'in bu ay IODunda 

Roma'ya geleceği bildirilmektedir. Ta
rih henüz tesbit cdilmemittir. Fakat, 
Yugoslavya başbakanının 30 nisanda 
Romaya varacağı zannediliyor. B. Sto
yadinoviç kont Ciano'nun Belgrada yap. 
tığı ziyarete mukabele için gelecek •• 
bu mün~betle Arnavudluk baklanda 
yapılan anlaşmayı tamamlamak bere 
politik konuımalar olacaktır. 

Kont Ciano'nun Tiran'a aeyahad 
hakkındaki şayialar mevsiımizdir. Da 
ziyaret önümüzdeki yugoalav • ltalyaa 
müzakereleri neticesine baih bulun
maktadır • 

Mısır ve muhtelit 
mahkemeler 

Bafbaba 1.met tnönU alSslerfni bf· 
tiHrken TUrldyenin Yucoalavyanın 
kunet ve terak.ldainden derin bir ae
vinç duydufunu çUnkü Yugoslavya 
lrunetinin Tilrldyenia de kuvveti ol· 
dutunu aöylemiftir. Montrö, 17 (A.A.) - Muhtelit mab-

İsmet İnönü sırpça olarak fUnları kemelerle Mısır mahkemelerinin uJ&. 
ilive etmiJtir: hiyetlerini ay ırmağa memur olan Poll-

Şam, 17 (Hususi) - Kırlkhan ve .Antakyada milli davi yüzünden "- Sizlere Kemal Atatürk'ün seli. tia'in riyasetindeki hukuk komitesi bir 
bapıedileD 25 genç Halep bapiabanmincle en feci tardar içinde zulüm mını getiriyorum. Yaşasın majeste ikin. itilaf zemini bulmuttur. 
sörmektedir. 25 aenç aayet dar bir odaya blolmıtlardır. Bunlar Jerin ci Piyer, ya~sın naip prem Pol, ya· Bu mahkemeler arasında milavat 
darlığından yatamamakta ve bir dakika bile hava almak üzere oda· şasın niyabet meclisi izası, yapsın müt. prenapini temin eden bir metin bu• 
dan dıpn çıkarılmamaktadır. Aynı zamanda kendilerine idam mab- t•lilıleıimis yugoslavlar.,, lanmıttır. Metin, salı &ilnil konferua-
kWıılarına bile yapılmıyan itkenceler yapdmaktadır. (SonJ S inci sayfada) aın eenel encümenine verilecektir. 

Genç türklerin çektikleri kifi r-------------·--------------------------...:_-
gelmiyormuı gibi daha fazla taz. 
yik yapılması için franıız Halep 
jandarma kumandanhğından li· 
zım gelenlere emir verilmittir. 

Türkiye aleyhinde propaganda 

Uzkiye, 17 (Hususi) - Merkezi 
Şam'da, şubeleri şimdilik Haleb, Hama. 
Humus, Dirzor'da olınak üzere Suriye 
propaganda faaliyeti resmi bir surette i· 
şe başlamıştır. Evvelce bu teşekkül da
ha hususi mahiyette idi. 

Propaganda teşkilatının maksadı 
şunlardır: 

Suriye aleyhinde intipr eden her 
türlü neşriyata cevab vermek. 

Suriye içindeki neıriyatı takib et· 
mek, milli davalar aleyhine yapılan iç 
neşriyata cevab vermek. 

Suriye hakkında yabancı memleket-

lere malumat vermek. 
Suriye halkını tenvir etmek. . . 
Suriye'ye karşı olan devlet.lenn~. ıç 

d politikalarını, bilhassa ıç reJım-
ve ış . 

. . b"tu'·n tcferrilatıyle Surıye halkı· 
lerını u 
na izah etmek. 

S 
. e göz dikmiş devletler halkı-

urıyey 

nı tenvir etmek. 
k·lııtın tek hedefi Türkiye'ye 

Bu teş ı" . - . 
h ık tahriktir. Vatanı1er gıtgıde 

karşı a 1 
• H lk .. •-aybetmcktedırler. a ara-

kuvvetlerını "' ak • day·annıa noktası olar 
sında yegane T .. k. 

.. . telakki edilmekte ve ur ıyeye 
Turkıye . hissi günden güne kuv· 
karşı sempa~~ Bunun önüne geçmek 
vetlenme~e ıalr. ·h· de en adi, en cahil, 
· · Türkıye e} ın 
ıçın nda mevzuu 
en rezil iftiraları propaga 

( Sonu S. inci saylada ) 

lstanbul üniversite:JİH• H/Jmid için yapılan büyü k tören 

Bostancıda 
bir facia 

İki otobüs çarpıştı 3 kişi 
ağır 7 kişi hafif surette 

Yaralandı 
İstanbul, 17 (Telefoı.la) - Bugün 

öğleden sonra Bostancıda tüyler örper
tici bir otobüs faciası olmuş. İki otobüs 
çarpıtmıf üç yolcu ağır 7 yolcu da hafif 
yaralanmııtır. Bazılannın hayatı tehli· 
kededir. Facianın taf:Ulatı §Udur: 

Şile ve Kartal hatlarında i~liyen ve 

(Sonu S. inci sayfada) 

Radyo unda Eşber Ankara 

Şehir tiyatrosu 
Eşber piyesini 

a:rtistleri Hamidin 
temsil edecekler 

Şehrimizde temsiller vermekte olan İstanbul Şehir tiyatroeu --.. 
karlarından birkaçı bu akıam Ankara radyosunda saat ondokuz lııa
çulda yirmi onbet arasında büyük tiir Himidin Etber'inden biıbf 
parçayı lemail edeceklerdir. 

Romanya ile İtalya 
arasında anlaşma 

Varşova, 17 (A.A.) - Lehistan a
jansı İtalya ile Romanya arasında bir 
dostluk muahedesi için müzakerelerin 
başladığını ve Romanvanın bu muahc
dcnin statükoya day::ınmasını istiyece. 
ğini haber almıştır. 

Yarın, şehrimizde ıon temsilini "" 
r.ip Adana ve lzmire gidecek olan ı.. 
tanbul Şehir tiyatrosunun bliyük pire 
bu suretle hükumet merkezinde &ÖMV-

dikleri saygı bağlılığını taıkdire defcr 
buluruz. Evclki gece bir takım makale, 

hitabe ve şiirlerle Hamidi anmlf ol• 

Ankara radyosunun bu defa da böyle 
bir temsili programına koymasını da 
yerinde bir hareket telakki ediyorus. 
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Söziiıı gel.si: 

KaraJÖZ oyununda Hacivad: 
- Sabahı şea·if iniz hayırlar ol

sun! 
der de kara göz kendisiyle eğ-

lenir. 
Gerçekten osma:nlı selamı, yal

nız Karagöz'ü tuhaflığa sürükli • 
yecek kadar değil, hepimizi gü1dü
rec0k kadar gülünçtü. 

Nitekim halk arasında tutuna
mryan bu acaib münacat cüm
lesi bir takım esnaf arasında: 

- Sabahlar olsun! gibi mana
sız bir kalıba bürünmüş, bir tek 
kelime rınnca bilmeyen karaman
lı rumlar, buna, kencl" erince, biraz 
mana katabilmek için: 

- Sabahın Galimera ! şeklini 
vermişlerdi. 

Geçen gün Ankara radyosun
da sp:kerin öğle neşriyatından 
sonra dinleyicilere ''gününüz lıa • 
yırh olsun" deyişini dinlerken, 
bir defa daha hatırlcı dım ki, he -
nüz türkçemizde esaslı bir suret • 
te yerleşmiş bir selam cümlemiz 
yoktur. 

Kimisi alışkanlık yüzünden, ki
mi taklid hevesi ile, yollarda, ev
lerde ve ti.irlü müesseselerde bir -
çok vatanda~lar biribirlerini: 

- Bonjur! 
- Bonsuar! 
- Orevuar! 
- Bon vayyaj ! 
- Bon amüzman ! 
- Bon nüi ! v. s. diye selamla • 

yıp duruyorlar. 
Hatta bir takım genç kız ve el'-

keklerimiz, henüz: 
- Gud morni-ng ! 
- Gud ivning ! 
-- Gud nayt! 
Kelimelerini kullanmıyorlarsa 

Kamutay müzakerelerinde B. Şükrü ı 
Kayanın söyleuiği. sözlere aid 

bir t~shih 
Ankara. 17 (A.A.) - Kamutayn dün· 

kü toplantrsmda, ecnebilerin memleke
timizde seyahat ve ikametlerine aid ka· 
mma miizeyyel kanun layihasının heye
ti umumiyesi üzerinde geçen müzakere 
esnasında !:;azı hatibler tarafından ileri 
si'ırülen mi.italea1ara karşı İç işleri ba· 
kanı ve Parti genel sekreteri B. Şükni 
Kaya tarafından verilen izahatın, ecne
biler~n yeni kanun ile tabi tutulacakları 
mükellcfiyertcrc aid kısmı meclis za. 
bıtlarma nazaran şu suretle tashih edi
lir: 

"Vatandaşlar c.>n ağır ve pah.alı bir 
vergi, kan v~rgisi vermektedirler. Het 
yerde ecnebilerin de bir mikdar vergi 
vermeleri beynelmilel kabul edilmiş bir 
kaidedir. Memleketimizde oturan ve 
yaşayan ecnebilertlen bir mikdar vergi 
almam z, yaptığımız ikamet mukavele· 
!erine ve milletlerarası usullere tama
miyle muvafıktır . ., • 

Kamutay Çağrılan 
Dahiliye Encümeni 19.4-1937 pa

zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

Milli Müdafaa Encümeni 19-4-1937 
pazartesi günü heyeti wnumiyedcn son
ra toplanacaktır. 

Auuhal encümeni yarm toplana
caktır. 

c•·············•··· ...... :::J 
~ HAVA 
••+V+V+V•YY PWVVVWY ....... ...r 

Dün her taraf ta 
yağışlı geçti 

Dün Ankarada hava kapalı ve fırtı· 

nalı geç~tir. Sabah!eyin ölçülmiyecek 
kadar az yağrş olmu~tur. Gecenin en 
düşük ısısı 11, en ylii<sek ısrsı 16 dere· 
cedir. Yurdun he rtarafı kapalı, fırtına· 
lr ve yağışlıdır. Yağış kare metreye bı
raktığı su mikda.n 'S.ı.lıkesir veİzmirde 
bir, İstanbul ve Bodrumda 4, Kocaelide 
8, Eskişehirde 10, hlahiyedc 12 kilo· 
gramdrr. En dü~ük tsı!ar sıfrnn üstünde 
olarak Vanda bir, Bilecikte 2, Erzurum
da 3, Ankara, Bodru"ll, Kocaeli, Elar:iz, 
Siird, Erzincan ve Zonguldakda 11, An
talyada 15, Adanada 16 derecedir. En 
yüksek suhunetlcr ıl.czurum, EJ.aziz, 
Malatya ve Zonguldakda 10, İstanbul
da 13, İslahiye ve Ulukışla 14, Ankara 
ve Çanakkalcde 16, Adana, Sivas, ve E
dirnede 20 derecedir 

a 
da biribirlerinden ayrılırlarken el
lerini başlarının hizasına kadar 
kaldırıp: 

- Bay hay! bile diyorlar. 
Hiç şüphe yok ki, bu karışık

lılc eski osmanlıcamn yıllarca kısa 
ve manalı birkaç selam cümlesi 
bulamamasından ileri gelmiştir; 
fakat bu vaziyet, bu kargaşalığı 
daha uzun müddet devam ettir -
memize sebeb olmamak lazım de
ğil midir? 

Bu kadar yıl kullanmış olduğu -
muz "bey", ''beyefendi", "hanım" 
"hanımefendi" kelimelerinin ye • 
·rine ''bay'' ile "bayan'' ı geçireli 
çok olmamıştır; öyle olduğu halde 
bu yeni kelimeleri kullanırken 
hiç de yadırğa:mıyoruz: bu yeni 
kelimeler gazete sütunlarında ol
duğu kadar gezgin satıcıların di
linde de tutunmuştur. 

Dili sade!es\:irmek, güzel ~tir
mek, özl~tirrde•c heyecanı içinde
yiz. Alman isabetli tedbirlerin he
defi, türkçeyi zenginleştirmek ve 
dünyanın en eski medeniyetine sa
hih olan bir milletin bütün mede -
ni ihtiyaçlarım ifadeye elverişli 
bir hale getirmektir. Selfunlaşma
'IHD medeni hayatta en gerekli ihti
yaçlardan birisi olduğuna §Üphe 
edebilir misiniz? 
-Günaydın! 
-Tünaydın! 

Bir zamanlar tutunur gibi ol -
muştu. Fakat biz, burada kelime 
ve cümle teklifinde bulunmak is -
temiyoruz. istediğimiz salahiyet 
sahiblerinin bize güzel türkçemi • 
zin eşsiz ahengine uygun, kısa ve 
manalı selam cümleleri armağan 
etmeleridir. 

NURETTiN ARTAM 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü, biri yaralı SO kaçakçı, 

44-0 kilo gümrük kaçağı, 1167 defter si
gara kağıdı, 2 bin çakmak taşı, 9 buçuk 
kilo esrar, 49 gram eroin, 77 türk lira
sı, 3 silah, 14 mermı ile ıs kaçakçı hay
vanı ele geçirmiştir. · 

Şehrin meseleleri ... 

Büyük ve yepyeni bir şehrin 
meseleleri olma.z olur mu? Anka
rada oturanlar yıliarca sa Jutlr
ğrndan, Anl>:aramn tozundan, An
karanm pahalılığından, Anbra. 
nın sıcağından şikayet ettiler. 
Ankara, bugün, temiz caddeleriy
le en az tozlu şehirlerimie.den bi
ri oluyor; nisbi pahalılık mes
kende, elelctrik ve bavagazı gibi 
bir ilci şeyde kalmıştır. A nkaca 
ikliminin değipnelte olduğunu 

sez~yor musunuz? Bunun sebe
bi be1lti Orm.aa Çiftliği ve Çu
buk baraııdtr: daima tebahhrır et
mekte olan büyüle bir su kütlesi 
ve suyu çekip mlihalua eden a.. 
ğaçfar... Tabiat bile Ankarada 
başka bic tabiat olmaktadır. Bir· 
kaç yıl daha, ve Ankuat kanali
zasyon gibi bazı medeni tesislere 
de malik olduktan sonra belki 
dünyanın en güzel şehirlerinden 
biri olarak gösterilecektir. 

Zaman, cumhuriyet merkezini 
bu suretle mükemmel bir hale ge
tirirken gene zamanın aksi yardı
mı ile müzminleşen, sosyal bir 
elıemiyet alan bir mesele var ki 
her gün ve her yerde bahse konu
luyor, fakat bütün şehirlilere ta
allük ettiği için bir türlü salah 
bulamıyor: An karanın hizmetçi 
meselesinden bahsediyoruz. Bu. 
gün gelen ve yarın giden: gider
ken eJine geçen ufak tefeği de be
ca/H!r alrp götüren veya kapınızın 
önünde bir skandal çıkarmaktaıı 
çek.inmiyen; biraz oturacak olsa 
iddialarını yükselten; hizmet et
mek bilmiycn; temizlikten anla. 
mıyan; kayıdsız ve kaygısız; ne
rede sabah orada akşam diyen 
hizmetçi tayfasından kim şikayet
çi değildir? 

ULUS 

Satranc 
turnuvası 

Efgan elçiliği başkatipi 

Ankara şampiyonu oldu 
An.kara satranç kulübünde altı haf· 

tadanberi büyük bir hararetle devam et
mekte olan Ankara ı:.atranç şampiyon

luk maçları sona ermiştir. 
On beş oyuncu ile ikişer oyun oy

myarak hiç bir nak!s puvan almıyan 
Efgan elçiliği baş katibi B .Abdülvehab 
turnuva neticesinde Ankara satranç 
şampiyonu unvanını kazanmıştır. An
kara satranç kulübünün 1937 senesi 
şampiyonu B. Abdillvehaba güzel bir 
satranç takımı hediye ettiğini haber al. 
drk. Ankara 1937 satranç şampiyonu

nun bütün bu müsabakalarda gösterdi
ği görüş kuvveti, soğukkanlılığı ve 
sempatik oyunu, kendisinin enternas.. 
yonal turnuvalara iştirak edecek dere
cede kuvvetli olduğunu göstermiştir. 

Turnuva neticesinde ikinciliği kaza.
nan, Ankara hukuk mektebi son srmf 
talebesinden B. Tank Ölmezoğlu ismin
de bir gencimizdir. B. Tankın bu genç 
yaşında gösterdiği b1, muvaffakiyct, is.
tikbalde kendisinin iyi bir oyuncu ola
rak yetişeceğini müidelemektedir. 

İngiltere İzmir fuarına 
iştirak ediyor 

İzmir, 17 (A.A.) - Enternasyonal 
937 fuarına İngiliz hükümetinin res· 
men iştirak edeceği fuar k·omitesine bil
dirilmiştir. Yerin tesbitinden sonra gön· 
derilecek plan dairesinde muazzam bir 
pavyon yaptırılacaktır. Mühendisler fu
ar yerinde tetkikata başlamışlardır. 

19 mayıs spor ve 
gençlik bayramı 

19 mayıs spor ve gfnçlik bayramının 
programını hazrrlamak üzere teşekkül 
eden komite dün Ankarada bulunan 
yüksek mekteb müdtidcrinin iştirakiyle 
C. H. P. ilyönkurul Oinasm:la toplana· 
ra1t C. H. P. genel s~kreterliğinin ha
zırlachğr esas talimat ıc.me dahilinde An
karada yapılacak şenıık programım gö. 

rüşmeğe başlamıştır. 

Evlerimize aldığimız, küçücük 
apartımanlarımızda kendilerine 
yer vererek hususiyetlerimize 
sokmağa mecbur olduğumuz bu 
kadıncağızların başı boştur; ala
kalr olmasr tabii görünen makam
lar bunlarla meşgul olamamakta
dtr. Çünkü, biz şehirliler onlıırı 

o makamlara gonderip kaydetti
recek, eJJerinde vesikaları olup 
olmadığım tetkik edttek. hulasa 
resmi idarelerin bu hususa ya.r
dcmcısı olacak yerde aksi.ni yapı
yoruz. 

Fakat bu mesele de gittikçe 
mühimleşen bir mesele olup blı
yor. Ne yapmalı? - N. B. 

Dünkü futbol maçı~da, bir adam, ha· 
keme bağırıyordu: 

- Hakem aröz.Jük tak! 
Bu adam bu ihtamu &ık uk tekrar

ladığı için olacak, önümdeki sırada otu
ran bir küçük çocuk babasına sordu: 

- Hakemin gözü görmüyor mu ba-
ba? 

- Neden aordun? 
- Baksanıza, şu adam hep ona: 

"Hakem gözlük takl" diyor. 
- Hakemin gözü görüyor ama, o 

bağıran adamın gözü görmediği için ha
kemin de gözü görmediğini sanarak 
öyle bağınyor. 

Çocuk sustu, fak;,t cevabı anlama
dığı belli idi. 

Adam gene bağırı~ordu: "Hakem 
gözlük tak!', 

Hangiıi doğm? 

Erkek - Gazetede okudum: Vahşi. 

hayvan terbiyecileri ihtiyarlıldannda 

romatizma nedir, bi!mezlenni,. 

Kadın - Tabii, ~ıdışi hayvan terbi-
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Hukuk- ilmini y 
kurumunu 

dünkü konferan ı 
Profesör B. İbrahim Ali Erberk dün imtiyazla 

i§liyen funme hizmetlerini anlattı 

Hukuk ilmini Yayma Kurumunun hu kış için tertib ettiği seri kon
feransların on dokuzuncusu dün Ankara Halkevinde verilmiştir. Kon
feransta Kamutay, Devlet şUra.sı ve temyiz mahkemesi azalarından 
bazı zatlarla fakülte mensubları ve birçok hukukçular bulunmuştur. 

Konferansçı imtiyaz işlerinden 
yalnız nafıamn im.me hizmetleri
ni mevzuu içine aldığını söyledik
ten sonra amme hizmetlerinin ge
nişleme sebeblerini ve bunların 
bilhassa nafıa işlerindeki tesirini 
anlatmışbr. 

Hukuku amme şahsiyetler.inin pa. 
zarlık, iltizam, teahhüd ve nihayet im
tiyaz şeklinde başkalarına yaptırdık

ları amme hizmetlerinin mahiyetleri 
ve bunlar üzerindeki ihtilaflarda kaza 
mercileri izah edilmiş ve münakasala
rm ve teahhüdlerin hukuki bünyesi ve 
mücbir sebebler karşrsmda vaziyeti 
münakaşa olunmuştur. Profesör, esba
bı mücbireyi; tabii sebebler (zelzele 
ve saire) insanların sebebiyet verdik
leri hadiseler (iğtişaş grev ve saire) 
kanun ve nizamlarm saltai amme tarif
leri bakımından tah1il etmiştir. Amme 
hizmeti mukavelelerini ve beklenilmi. 
yen haller nazariyesini ve mukaveleler
den doğan cezai hükümleri anlattıktan 
sonra imtiyaz mevzuuna geçmiştir. 

Amme hizmetlerinin imtiyazla yapzl
masındaki fayda ve mahzurları kısaca 
anlatan profesör imtiyaz mukaveleleri
nin hukuki vasfını izah etmiştir. 

B. Erberk imtiyaz mukavelelerinin 
bir taraflı veya iki taraflı olduğu yo
lundaki ötedenberi de.,......, eden müna
kaşalara temas ettikten onra son te
lakkileri şu cümlelerle anlatmıştır: 

"- Son nazariyelere göre hukuku 
amme eşhası hükmiyesi imtiyaz alan 
nezdinde daima müdahalelerde buluna. 
bilir ve imtiyaz alanın tam bir rızası 
olma.sa bile imtiyazı veren bu mukave
leyi halkın ihtiyacını karşılamak, za-

. -----·-·---····-··· ........ ·-···--........... . : ; 
! Hatırlıyor musunuz? l . --- -- . : ı 
: l - lkinci Viyana muhasarası. : 
i ne .zaman yrqnldı? ! 
~ 2 - Lale devrinin sonu hangi i 
ı • 
: fuTihe rastlaT? f 
f 3 - N avarin deniz; harbmın ta ! . . 
! rihi nedir? i . . . . l 4 - Enternasyonal takvim ve l 
i saati ne .zaman kabul ettikt 1 
• 5 - Ululuela • Ka.,seri hattı ne • i ~ .T i 
: :zaman bitti? : . . . . i Dünkü suallerin cevapları j 
ı : 
ı S - İkinci Büyük Millet Mecli- : 
i : 
: si ne zaman açıldı? i 
i C - l ikinciteşrin 921 dt:. i 
i S - Türk medeni kanununun ! 
~ kabul tarihi nedir? 1 . . 
: C - 17 şubat 926 da. : 
f S - Emlak ve Eytam Bankası i . . 
i ne zaman kuruldu? ! . . 
: C - 22 mayıs 926 da. : 
: hL i : S - Memleket şeriye ma !\.eme.. : 
! ler~nden ne zaman kurtuldu? i : : 
: C - 8 nisan 924 de. : . . 
! S - Ankara Hukuk Fakül resi ne i . . . . 
f zaman açıldı? f 
ı C - 5 ikinciteşrin 925 de. • 
i : ··-································-... ············· 
yecileri nadir olarak ihtiyarhk çağma 
erişirler de ondan! 

Bu da mal mi, demeyiniz. 

Sokakta öteberi ~tan bir gezeinci 
bağırıyor: 

- Baylar, Bayanlar; İşte tıırak ıtri 

bükseniz, iki kat etseniz gene kınlmı
yor. lıteneniz taşa atınız, isterseniz ü
zerine basınız; Kıramazsınız • 

Bir müşteri: 
Saçlanmı taruaın ~ene kmlmaz 

mı? 

ma.mn icablarmı yerine getirmek, as
rın terakkilerinden idare edilenleri ,is. 
tifade ettirmek · maksadiyle tadil ede
bilir. Esasen yüksek devlet şuramızın 
idare hukuku ilmi telakkilerine pek 
uygun olan son içtihadı da bu noktai 
nazarı tamamiylc teyid etmiştir.'' 

Profesör imtiyazları: mukaveleru
me ile konulan hükümler teşri kuvve. 
ti tarafından konulan hüküm'er, .icra 
kuvveti tarafından konulan hükümler, 
bakımından tetkik etmiş, bu hükümle· 
rin hukuki neticelerini genisçe anlat· 
mıştrr. 

Bundan sonra imtiyazı alanın ve
cibeleri, haklan, imtiyazı verenin hak· 
ları topluca izah olunmuştur. Konfe. 
ransçı imtiyazı alanla üçüncü şabrslarrıı 
hukuki mUnasebetlet:i, tesisatı kullanan· 
lar, kullanmryanlar, ve bunların her 
birinin hak ve vecibeleri etraflıca an
latılmıştır ve imtiyaz müddeti ile bu. 
nun hitamında hukuki vasıflan da ayn 
bir kısrm içinde hulasa edilmiştir. sa .. 
ym profesör son bahis olarak imtiyazı 
teşkil eden şeylerin tabi oldukları hu .. 
kuki rejim, menkul eşya ve araz.i üze .. 
rindeki tasarrufları etraflıca iuıh 

etmiş ve sözlerini şu cümlelerle bitir .. 

miştir: 
"Nafıa amme hizmetleri imtiyaz· 

ları, gerek imtiyaz müddetinin hitama 
ermesi ve gerek imtiyaz sahibinin hu
kukunun iskatr ve gerek satın alma 
suretleriyle hukuku amme eşhasi hük
miyesine .intikal eder. İşte bn suretle 
devlet, vilayet veya belediye bu imti· 
yazları milhleştirmiş bulunur. 

Etanire edilen bu amme hizmet· 
teri imtiyazlarındaki, göze çarpan 
bariz iyilik, tarifelerde birliği te• 
min ettiği gibi bu hususlarda ekono
mik ve sosyal icablara göre tarifeleri 
tanzim eder. Ticaret lcaygısı olmaclığı 
için rekabetteki mü~külatr bertaraf e· 
der. İmtiyazr işleten memurlar üzerin
de devlet otoriteleri daha kuvvetlidir. 
Amme hizmetleri muntazam ve müte .. 
madi ve balkın ihtiyacına tekabül ede• 
cek bir şekilde i~lenir. Bütün müellif .. 
!erin mahzurlar meyanında saydıklarr, 
memurların çoğalması, işletmenin ti
cari olmamaısı, kefiyetleri memleketin 
yüksek menafiiyle mukayese edildiği 

zaman hiçe iner. 
Netekim milllleştirilen nafıa §mm& 

hizmetlerinin, memleketimizdeki işlet• 

me tarzı ve verim kabiliyetinin bu mü" 
esscselerin devlete intikalinden sonra 
pek çok ve geniş bir sahada ve daha 
ucuz hir şekilde istifade etmeleriyle 
neticele.nmiştir. İşte memleketin hel' 
tarafını kaplıyan şimendiferler. 

Bu o kadar ~ık bir hakikattir ld, 
merinde durmak, anca.ık bu yolu açaJI 
büyük Atatürk'ümüze ve sevgili Baş .. 
vekilimize miıı.İıet ve fükranlarımızı 
an:etmek için vaki olabilir. Tenıennl 
olunur ki bütün nafıa amme hinnet· 
leri, devl;tin kontrolu altında değil. 
devlet eliyle ifa edilsin-., 

Bir saat alaka ile dinlenen konfe
rans süııekli alkışlar içinde sona er .. 
miştir. 

Taku tetkik heyetleri bugünkü 
işlere kifi gelmiyor .,. 

Son zamanlarda takas muaıneleJer 
nin genişlemesi dolayısiyle takas. ~:~ 
kik heyetlerinin yapılması ıazıll'l 1.§ r 
b - k.f. 1 d·-· aolaşıtını 
aşarmaga a ı ge me ıgı t ir, 

tır. Bakanlar heyeti İstanbul, :z:""' 
Mersin ve Samsonda bugün ın~"VC:rck
lan bı.ı heyetlerin yerine türkof:s k~c;rw 
törünün reisliğinde, 1tambiyo dıre atnY 

b .... k final15 
olmıyan yerlerde en uyu 011un 

•· ·• ve<fa ri, Merkez bankası direktoru . eı110t, 
yerine harekete salahiyetli bır ıı:ı a ı>ııf 
. . d umu.mı ve'f .. ticaret ve sanayı o ası 11 ~g.ııı .. 

· bakan 
katibi ve aynca ekono~ ıUU!e1<4 

bağlı olmak üzere bir katıbten l<abııl 
. 1 rnasınl keb birer heyet teşkil o un 

etJ:ı4tir. 
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Madrid bombardımanı devam ediyor 

3 

1 Wllmlliitlt/llJ 
rJOJIJVillilJ 
İngiltere, Fransa ve 
İs9anyol Fas'ı 

I
• spanyadaki d a hili harb başla• 

dıktan sonra bu memleket toP: 
raklarının taksimi etrafında h ayli 

d d
'k B ' lık franko e ı odu yapıldı. ır 11ra 

h 
.. k.. . . B l d 1- ,.ı.nı l talyaya u umelının a er a a C><A 

. • . .. . H t• bazı italyan 
vadettıgı soylendı. a t a 1 t 
" .. "11'.l .. '' bu adaları jşga e. 
goııu u erının I a 

tiği bile bildirildi. Sonra sp~nY. 
Fas'ına alman askerlerinin çıktıgı nd· 

. B takanın nıuka • 
vayet edıldı. u nıın d ı 
deratı ile yakından alaka ar bob~ 

F 
derhal teşe u· 

lngiltı>re ve ransa, b h 
d 

1 Ve franko U a· 
satta •• ulun u ar. . . h il" de 
beri tekzib ettiği gıbı, ma a ın. 

b kanaat getır· 
tetkikat yaparak una la• 

k 
. . 'ııgiliz ve fransız kurınaY 

me ıçın 1 

rrnı Fasa' davet etti. b• 
Filhakika ispanya Fas'ının gar .1 

· d ok eheını· 
Akdeniz muvazcnesın e ç ·Ok 

k
.. dır Atlas ya• 

yetli bir ınev u var · . 
nos'undan başlıyarak Akdenıze uza· 

. 'b' • ce ve u.zun ınm· 
nan bu şerıd gı ı ın • • l 'lte• 

ı a verılmesı ngı 
takanın spenyay l 1904 
re ile Fransa arasında yapı an 

'k . dır O .zaman Fas 
anlaşması ı tızası · k 

h 
.. .. takı'l bir sultanlıktı, fa at 

enuz mus 1 Söta ispanyanın 
Fasın şimal ucu o an. a 1904 
.,. d 'dı' İngiltere ıle Frans 
eıın e ı . . d 
senesinde Mısır ve Fas üzerın e alnn-

.. Fransa -
]aştılar. Anlaşm~!a !o~eki iddiaları· 
g:tterenin Mısır u:z:erın e 
. l 'ltere de f as'ı Fransa· 

nı tanıyor, ngı . . • ] 
k d

. du Fakat ıngılız er, 
ya ter e ıyor . d 
Cebeli Tarık boğazının karşısın a 
bulunan Söta'nın etrafını fransaya 
terketmek istemedik]erinden burala· 

·ı · de ısrar et· 
rın İspanyaya verı mesın 
tiler. Fransa da buna razr oldu. Fas 
meselesi bundan sonra Alınanyanm 

• k • A buh• 
itirazı karşısında hır aç sıyası 
ran doğurdu. Fakat nihayet 1911 se
nesinde Fransa ile Almanya arasın· 
da yapılan son anlaşma ile Fas Fran: 
saya terkedilince; Söta etrafmdakı 
m1ntaka da lspanyaya verildi. Fakat 

iki şarta bağh olarak: 
ı - ispanya bu mıntakayı başka 

bir devlete devretmiyecek. 

2 - ispanya bu mıntakaya ya· 

hancı askerlerin çıkmasına razı ol· 
nuyacak. 

y· . b k l •mu e~ senedenberi bu mınta· 
a spanyanın elindedir. On beş se• 

ne kadar evel burada çıkan bir kı
Yarrı ancak Fransanın yardımiyle 
bastırılabilmişti. Görülüyor ki İspan
ya mıntakası ispanyaya lngiltere ve 
Fransa tarafındnn verilmiştir. Ve bu 
mıntakanın ispanya elinde kalması 
da İngiltere ve Fransa için hayati bir 
meseledir. Bunun içindir ki bu mın· 
takanın lta]ya ve Almanyaya devri 

hakkında rivayet c;;ıkar çıkmaz f~gil· 
tere ve Fransa tela~a düşmüşlerdı. 

Şimdi bu mıntaka etrafında baş· 
ka bir pazar1ığa girişildiği hah.er .v~-
·ı kt d' Bu defa resmen bıldırıl· 

rı rrıe e ır. . I 
d · ~ · ·· Valensiya hüküm.eh, s• 
ıgıne gore, . . 

d 
.. ··ııu··ıerin gerı çelulme· 

panya an gonu k 

l 
. . t 'n etmeg~ e karşılık ohna 

erını emı 
Üzere mıntakayı lngiltere ve Fran· 

~· kl'f etmi... Franko-
saya vermegı te 1 ,.. 

. b t klif geçenlerde 
hun elıne geçen u e "k'' 

d·ı . f lngiliz ve fransız bu u-
neşre ı mış ı. w ver• 
metleri de bil' anlaşmazhga yer . 

• . 1 • hiikümetıne 
rnemck ıçın Va ensıya 

d
. 

1 
. b e•retmişlerdir. 

ver ık erı ceva ı n ,. •. h" 
Maali aynı olan cevabta ıkı u· 

kümet, ispanya harbınm başla~ıcın• 
danberi t:ırafsızhk siyaseti takıb et· 

tiki 
• • b" t kıın zorluklarla kar· 

erını, ır a 'h t 
b ber nı aye 

şılaşmış olmakla era ' . ··ytedıkten 
muvaffak olacaklarını so 

• ukadderatı 
sonra İspanyol Fas ınm ın . 
hakkmda Valensiya hüküınetiylel pa· 

v • • w b"l hazır o ına· 
2arlıga gırışmege ı e 
dıklarını bildirmektedirler. 

1 
• 

h"kfunet erı 
İngiliz ve fransız u b~ 

kendite .. :ne gizli olarak yapılan 
teklife !<arşı verdikleri cevabı ne!• 

·11· t ınaınhgı 
l'etınekle ispanyanın ını 1 a 
hakkında ltalyaya ve AJmanyaya 
k hh'"d riayet et· arşı giriştikleri tea u e . 
tikl . • .. k · teınMerdır. 

erını gosterıne ıs " 
ltalya ve Almanyaya demek istiyor• 

lar ki, biz Akdenizde istatükoyu ınu• 
h · "k yu 

afazaya taraftarız. Bu sıtatu 0 

kendi lehimize değiştirmek fırsatnı
dan istifade etmedik. Siz de istifade 
&tın v ege kalkışmayınız. . 

--flükümetçi tayyareler de dün 
başarılı akınlar yaptılar 

l 

Bilbaoda bombardımanlar neticesinde harab olan bir kilise 

Valansiya, 17 (A.A.) - Hükümet 
tayyareleri dün 140 uçuş yapmışlardır. 

Hava bakanlığı bu hususta aşağıda

ki tebliği neşretmiştir: 
İki filo Santa Barbarbara dağı ile 

Kerro Kordo'yu iki defa bombardıman 

etmiştir. 
Diğer bir filo Gande civarındaki 

demiryolu ile şoseyi ve Kelada köyün
deki düşman toplantılarını bombardı

man etmiştir. 
Asi tayyarelerle hükümetçi tayya

reler arasında yapılan bir muharebede 
bir asi tayyare düşürülmüştür. 

Tayyareler Teruel'in şimal kısmını 
ve mezarlığı, garı ve kışlaları bombar· 
dıman etmiştir. Monreal del Kampo ile 
Luco de Jiloca ve Katalayud garları 

da bombardımandan müteessir olmuş

tur. 

Hükümet tayyareleri Teruel üzerin
de düşman tayyarelernin hücumuna 

uğramı~sa da düşman derhal kaçmış ve 

hükümet tayyareleri rahatça üslerine 

dönmüşlerdir . 

Franko tayyarelerinin 
bombardımanı 

Perpinyan, 17 (A.A.) - Öğrenildi-
ğine gore Kubera köyünün dün Franko 
tayyareleri tarafından boınbardrmanr 
billıası:;a şiddetli olmuştur. 

Son derece ağır ve kuvvetli bomba
lar atılmıştır. Evler lıaşt::m başa ateşe 

tutulmuş, 30 dan fazla bina yıkılmıştır. 
Birçok yaralı vardır. Haber verilir ve
rilmez halk. köyü tahliye ettiğinden Ö· 

lü bulunduğu bildirilmemektedir. Bü· 
tün halk, civar köylere dağrlmıştır. 

Madridin bombardımanı 
Madrid, 17 (A.A.) - Asi topçu kuv

vetleri hükümet merkezini bombardı

man etmeğe devam etmektedirler. Bir

kaç kişi ölmüştür. 
Hükiimet bataryaları, asilerin üni

versite mahallesi ile muvasala temin 
etmek üzere M anzamares üzerine kur
dukları köprüyü tesirli surette ateş al

tına almışlardır. 

ispanyaya soııyetler ve lransızlar 
gönüllü göndermiyor 

Londra, 17 (A.A.) - Hariciye neza-

reti siyasi müsteşarx Lord Kranborn 
Fransadan ve Sovyetler Birliğinden İs· 
panyaya gönüllü gönderilmekte olduğu 
hakkındaki yayıntıları yalanlamıştır. 

Bir alman denizaltı gemiıi 
Lizbon'da 

Lizbon, 17 (A.A.) - Alman, U.25 

denizaltı gemisi dün Lizbon limanına 
gelmiştir. İspanyol sularındaki alınan 
gemileri arasında bulunan U.25 burada 

dört gün kalacaktır. 

Batan bir denizaltı gemiıi 
yüzdürüldü 

Londra, 17 (A.A.) - Röyter ajansı
nrnnm Malagadan öğrendiğine göre, ~-

loınasinin esrarlı p~rdesi~!e saklan· 

k 
. t nilseydi bırçok ~uphelere ve 

ına ıs e • • . • . 
1 mazlıklara yol açabılırcli. ŞJJD· 

an aş .. .. tin' lngiltere-
di Valensiya hukume ın .. 

e teklif ettiğini ve bu tek~ı~ na
ye n ukabele gördüğünü bılıyoruz. 
sıl ın F k hükümeti Almanya ve 
A caba ran ° kl'f klif etrni~ ve bu te ı 
ltalyaya ne te .. .. tür., Bunu öğ• 

1 
-ukabele gorınu~ • 

nası ... k ? .. kün olaca ını . 
renınek ınum A. ş. ESMER 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

! İki tarafın arasını : • 
• • • • • • • • • • 

bulmak ıçın 

çalışma yapılıyor 

• • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••• • •••• 
siler Malagaya yaptıkları hücum sıra
sında geçen kanunuevelde limanda ba
tırdıkları C.3. denizaltı gemisini cuma 

günü yüzdürmüşlerdir. Bu gemi Ka· 
dikse götürlmüştür. Orada tamir edile· 
cektir. 

Ara bulmak için yapılan çalışmalar 
Paris, 17 (A.A.) - Gazeteler, İs· 

panya işleriyle tekrar ehemiyetle meş

gul olmaktadır. 
Figaro gazetesinde B. Vladimir 

d'Ormesson, ara bulmak yayıntdarına 
işaret ederek diyor ki: 

.. Gaye çok mükemmeldir. Çünkü 
boş yere dökülen kanlara nihayet ver
mek bahis mevzuudur. Bununla bera

ber bunun mevsimsiz olduğunu zanne
diyoruz. Buna varmadan önce, iki tara
fı yabancılardan temizlemek Jiizrm gel
mez mi? Enternasyonal askerlik komis
yonlari mahallinde gönüllülerin serbest 
bırakılmasrna l.ıaş vurabilselerdi ve e
ğer l.ıu suretle lıarbm tatili mümkün ol
saydı, o zaman ispanyollar çarpışmaya 
tekrar başlamak isteyip istemedikleri
ni kendileri kararlaştırabilirlerdi. Har
ba devama karar verdikleri takdirdedir 
ki, ara bulmak fikri bahse mevzu olur. 
Bir yaklaşma formülünün tasavvur edi
lebileceği yegane zemin, komünizme ve 
anarşizme karşc olan bütün unsurları 
karşılıklı tavizlerle birleştirecek olan 

zemindir ... 
Bn. Tabui, Övr gazetesinde yazıyor: 
''Londra ve Pariste' mevsimsiz bir 

ara bulmanın hakiki bir müdahale ola
cağında herkes müttefiktir ve kimse 
bunu düşünmemektedir. Buna mukabil, 
barbdan ı:;onra misillemelere mani ol
mak, bir nizam tesisi, intihabata neza
ret ve hulasa İspanyayı tensik etmek i
çin kollcktif bir politik tt:şcbbüsün bü
yük bir rol oynıyabilcceği ileri sürül

mektedir. 
Matin gazetesi, İspanyada ara bul· 

mak müzakerelerine işaret eden bir 
Londra telgrafı n!şretmektedir. Bu 
telgrafa göre, müzakereler iç harbm 
ba~ından beri geneıal Franko ile asi 
harekete müzaharet eden finanscılar a
rasında ara bulucu vazifesini görmüş 

olan büyük İspanyol maliyecisi B. buan 
Marş tarafından yaprlmıştrr, Mar~ Ro· 
maya giderek bazı hükümet liderleriy
le görüşmüştür. Marşın B. Musoliniyi 
gördüğü bilinmiyorsa da, İtalyanın bu 
görüşmelerden haberdar olmaması im
kansızdır. Keza, Moskovanm da Marş
ın faaliyet ve seyahatlerinden tamamen 
haberdar olduğunu öğrendik. Fakat 
Roma'da Sovyetler de şimdiye kada:r 
sükOtu muhafaza etmişlerdir. 

Polonya dış bakanı 
Bükreşe gidiyor 

Bükreş, 17 (A.A.) - Polonya dış 
ijler bakaıu B. Bek yanruda Romanya
run Varşova orta elçisi olduğu halde 
perşembe günü resmen Bükreşi ziyaret 

edecektir. Bu resmi ziyaret üç gün sü-

recektir • 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 
X lngilterenin Fransa elçisi: -

Yeni ingili zelçi~i Sir Erik Phipps 
Paris'e gelmiştir. 

X Zağreb üniversitesi: - Bel
grad'dan bildirildiğine göre evvel
ki gün talebeler arasında vukubu
lan arbedeler yü:ninden Zağreb üni
versitesi muvakkaten kapanmıştır. 

Polis, tahkikat yapmaktadır. 

Dö Valeru bir kaza geçirdi: 
- B. Dö Valera lıır otomobil kazası 
geçirmiştir. Kendisinin ve kızının 

bindikleri otom.:ıbil bir kamyona 
çarpmışsa da zararsız geçmiştir. 

X lngilttrede büyük bir grev : 

- İngilterede Clyde tezgahlarında 
100 bin amele grev ilan etmiştir. 

X Kuin zırhlısı: - Kuin zırhlısı 

İtalyanın Lasperıa limanına gelmiş
tir. Deniz mahfilleri bu ziyaretin 
seyahat proğramına dahil olduğunu 

kaydediyorlar. 

X Yunan kn·alı döndü: - Yu
nan kıralı Atinaya dönmüş, veliaht 
Pol, prensesler başbakan, hükümet 
azası tarafından selamlanmıştır. 

, ____ .............................. -----·-il-fil-•• ........ _. 

VanZeeland 
Amerika ya 

gidiyor 

Amerika cumh11rreısi B. Roosevelt 

Brüksel, 17 (A.A.) - Başbakan 

Van Zecland Haıvard üniversitesinin 
bundan bir çok zaman evel kendisine 
yaptığı daveti kabul ederek haziran ayı 
içinde Amerika'ya gidecektir. 

Harvard üniversitesi, başbakana fah
ri doktor unvanını verecektir. 

Zannedildiğine göre, başbakan hazi
ran ayına kadar Avrupa memleketlerin
deki ekonomik anketini bitirmiş olacak
tır. Van Zcelantl, Roosevelt ile de konu
şarak, çalrşmasında muvaffak olduğu 

takdirde toplanacak enternasyonal kon
feransa Amerikanın da iştiraklerini 

temin edecektir . 
Zannedildiğine göre, gümrük tarife

lerini indirmek suretiyle dünya ticareti
nin yeniden hayat bulacağı hakkında 

malUm olan kanaati sayesinde Van Ze
elandrn teşebbüsü kolaylaşmış olacaktır. 

Katalonyada kabine buhranı 
Barselon, 17 (A.A.) - Kabine buh

ranı bitmiş ve Tarradellas, yeni Kata
lonya hüküınetini aşağıdaki şekilde 
teşkil etmcğe muvaffak olmu ·tur: 

Andre Capdeville iktrsad nazın, 
Joseph Domenech nafıa nazırı, 1sglaes 
milli müdafaa nazırı, Femandez sıhi. 
ye nazırı. Genel işbirliği mümessille
rinden biıkaç kişi de adliye iş ve iaşe 
nezaretlerine getirilece:derdir. 

Amerikan. donanmasının 
manevraları 

San • Pedro, 17 (A.A.) - 139 gemi 
üzerinde 40.000 asker, Havai adaları ci
varında altı hafta sürecek manevralara 
iştirak için hareket etmiştir. Bu manev
ralarda 469 tane de tayyare bulunacak

tır. 

Ft'ansanın ve lnailterenin kendı· 
leı-ine yaprlan teklifi ve bu teklif~ 
kar~ı Vet'dikleri cevabı neşretınelerı 
f~Ydalı olmuştur. Eğer neşredil~e· 
Yı t _,..., 'A.Dıldıiı ibi, dıp• 

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

Yugoslavya'da türk 
dostluğu 

SON POST A'da Muhiddin Biraen, 
baıbakanunız İsmet İnönü ile dıı bak!l
nımızın ziyaretleri dofayııiyle. Bell[nld 
kaleıine, türkılüğe ka~p bir ıaygı aı;

meti olarak türk bayrağının çekil.mit 
olduğunu kaydettikl~m ıonra. türlJer 
tarafından harikulad~ bir strntejik bil
gi ve vukufla inşa edilmiş olan ve Ü7e

rinde bir zamanlar J'\lnız türk bayrağJ 
dalgalanmış olan bu eşsiz kaleye, türk
ler Belgraddan çekilelidenberi ıD'b bay
rağından başka hiç Dİr devletin, batta 

fransız bayrağının bıle çekilmemiı ol
duğunu anlatarak, şimdi, türklüğe kaJ'lo 
şı yapılmış olan bu cemilenin, Y uga.
lavyada türk sevgisinin büyüklüğüne ea 
bariz delil olduğunu söylüyor, .... 

yugoslav milletinin kalbini tamamen 
feth etmiş olduğuır.uzu, Türkiyenin 
manevi hududlarının Belgradda bulun
duğunu, tanıdığı yugoılav erkamnm 
türkler hakkında büyük sevgi ve aaygı 
beslediklerini ve türkün mazideki bii· 
yüklüğünü ve kudretini isbat edecek ta• 
rihi veıikalal"ın yugoslav hükümetioce 
toplanıp taınif edilmi!kte bulunınamua 
da bu sevgiye bir delil teşkil l'etiğini u

latıyor • 

HALKI OKUMAYA TEŞViK IÇlN 

A.KŞAM'd, Aktamcı halkı okumaya 
teşvik etmek için son zamanlarda kül. 
tür bakanlığının bazı tedbirler düıi.in
•mekte olduğuna dait· gazetelerde çıkarı 
haberleri mevzuubahis ederek, bilhassa 
ıon zamanlarda kağ'ıd fiatlannm yüzde 
yüz nisbetinde yükselmiş olmaıının ._ 
sasen bahalı olan kitab fiatlannm bü.o 
)jütün yükselmesine ve esa5Cn durğu.a 
olan netriyat faaliyetınin büsbütün dur
masına sebeb olduğ..ınu söylüyor, ba 
temayülü durdurmak için tedbirler U.. 
mak lüzumuna iıaret ederek, yalnız ka
ğıdın değil, kitabçıhl•ta kullanılan bü
tün malzeme ve makinelerin gümrük 
resimlerinden muaf ~utulması çok ye

rinde bir hareket olacağını ileri ıürii
yor ve köylüyü kalkındırmak için atari 
bir hamlede kaldırmaktan çekiamernit 

olan cumhuriyet hükumetinin memleke
tin kültürel kalkınmasını hazırlıyacalr 
böyle bir tedbire memnuniyetle baı YU

ı·abileccğİnİ belirtiyor. 

EDEBi TETKiKLER 

CUMHURIYET'te Peyami Safa. ö
len büyük şair Abdülhak Hamid hnk~ 
kında gerek hayatnıda, gerekse ölü
münden sonra yazılmr§ o.lan ynzılann., 
ortaya konulmuş olaıı mütaleı-lan:ı ko. 
rü körüne bir melh .. eya zem hududu
nu aşmamış olduğunu acı bir ifade ile 
belirterek, §İmdiye luıdar kimsenin dahi 
denilen şaiı·in bu dahiliği hangi kıymet 
esasları Üzerine istiııad ettiğini tahlil 
ve iznha kalkışmamış olduğuna işaret 

ediyor. 

Yeni bir tayyare 

rökoru kırıldı 
Roma, 17 (A.A.) - Burei ve Roa

saldi tarafından idare edilmekte olan 
1.500 beygir kuvvetinde Macchi - 94 ti
pinde iki motörlü bir nakliye tayyare

si dün 1.000 kiloluk bir hamule ile Va. 
rese tayyare meydanmdan hareketle 
6.432 metre kadar yükselmeğe muvaf
fak olarak bu sınıfa mensub tayyareler 
için 1.000 kilo yol ile kurulmuş olan 
enternasyonal rökoru krrmıştır. Buo
dan evelki rökor, 5982 metre yükselmit 
olan amerikan tayyareleri t.arafından 

teıoiı. edilıni;?tir. 

Faris 1937 sergisi 15 

mayısa doğru açılacak 

Paris, 17 ( A.A.) - Propaganda ge
nel direktörü B. Martiner, 1937 sergisi
nin açılış tarihi hakkında hiç bir resmi 
beyanatta bulunamıyacağınr, fakat şah· 
si düşüncesi olarak sergisinin, bütün 
emniyet tedbirlerinin alınmasından son
ra, 15 mayısa doğru açılabileceğini bil
dirmiştir. 

Amerika'dan, İngiltere'den, Alman
ya'dan ve !sveçden ~elen haberler, se
yahat bürolarına büy i.:k bir hücum oldu

ğunu göstermektedir. 
Yeniden sergide pavyon istiyeıı mil

letler arasmda Çin de vardır. 



.. 
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Denizlerin derinliğinde neler var 7 
D onuk ve esrarlı bir ışık, bir ma

sal alemine girdiğinizi size ha
ber vermektedir. Bu kadar uzun bir 
seyahat için denize açılaeağ nrzı hiç 
hatırınıza getirmiyor<lunuzl deniz su • 
yuyJa dolu bu iri cam kavanozlar saye
sinde, deniz altında bin metre derinli
ğe indiğinizi sanıyorsunuz. Yakalan • 
ması son derece güç rengarenk kap
lumbağalar si ;n için buraya getiril -
miştir. Ve işte siz, derin sularm zarif 
sakinleriyle burun burunasınız. Mer • 
canlar, deniz yosunları ve sedefleri, 
kendilerine saray hizmetini görmekte • 
dir ve her biri, esaretlerine hiç aldırış 
etmeden, ananevi itiyadlar dairesinde 
buraya yerleşmişlerdir. 

Ekseriya onların sütaıeleri, sizin -
kinden çok daha eski zamanlara kadar 
çıkmaktadrr. Bazı ne iler dünyanın ilk 
zamanlarında mevcuddular. Bir tahta 
parçası gibi kendini suya bırakan ve 
dişisi tarafından çekilen bu tembel 
hind çağanozu, pek tehlikeli olmayan 
m hmuzu ve tankvari tavırlı vüc.udiyle, 
ilk devirlerden kalmış bir mahlüktur. 

Hakiki as letine hiç ehemiyet ve
rilmeden, bu hayvancağız, şimdi Fil0-
rida'da, kıimes hayvanlar na yem ola • 
rak kullan lmaktadır. 

Suyu köpürten motorbot gibi 1:..-um
ları allak bullak eden s.u mürekkeb ba
lığına bakınız. 

Yanındaki havuzun boş olduğunu 

sanıyorsunuz. Fakat hayır. Küçük bir 
solucan, ancak farkedilir bir şekilde 

kımıldamaktadır: Gizlendi i yeri terk
ederck onu yakalamaya gelen şu ihti • 
yats.z balık bir yem olacaktır, çünkü 
bu küçük solucan, a .. ·mı daha kolay 
yakalayabilmek için, tamamiyle kumla
ra gömülmüş olan üranoskop'un dilin
den başka bir şey değildir. Onun yanın. 
da, aynı şekilde gömülmüş olan spa.. 
tang durmaksızın kum yutmakta. bes. 
leyici maddelerini sızdırdıktan sonra, 

tekrar dı arı çıkarmaktadır. 

İhtimal siz maymunu insan~ uddi 
olarak tanırsınız. Hiç de degil. İnsanın 
ceddi, kayası üzerinde hareketsiz. du -
ran şu solucan gibi tünisiyedir. İtiraf 

ediniz ki mercanlar gibi onu da bir ne
bat sandınız. Halbuki, o bir hayvan tar
zında, daha dogrusu mağarasından dı
şarı çıkmayan münzevi bir rahib gibi 
yaşamaktadır. Pekala hareket edebilir
di, fakat h reketsizliği tercih etmekte
dir •. Olsa olsa, bir şeyden rahatsız ol
duğu zaman hafifçe eğilir. Bütün vü
cudu ihtizaz edici tüylerle örtülüdür. 

Bu iptidai mahliiklarda hayat te -
zahürlerini farketmek için ya onları iyi 
tanrm'l olmak, yahud da çok dikkatle 

van nerede başlar, bilmezsiniz. Bu 
mercan, vücudundan kireç sızdıran bir 
mahlCıktur. Şu pırasayı andıran tüylü 
mevcud, bir et parçasının teması halin
de, derhal tüylerini kapar ve onu yer. 
Ona şakayık adı verilir, halbuki bu bir 
hayvandır. 

D oktor Oksner bana dedi ki: 
" Pansiyonerle.rimizin de kar

naval için süslenmiş olduklarmı insa -
nm sanacağı geliyor. Sıcak denizlerin 
şu sarı Şaetodon'ları boyunlar.nda si
yah bir kurd boası taşıyor gibi dei;il 
midirler? Bu premnalar ve amfiriyon
lar, şeffaf boncu.klariyle. Javalı dan • 
sözleri andırmıyorlar mı? 

" Fakat, misafirlerimizden bazıları 
için karnaval bütün sene devam eder. 
Deniz örümcekleri, mayalar, etrafla -
rında ne bulurlarsa, iplik, kağıd, yo -
sun ve saire, hepsini toplay p bunlarla 
vücudlarınr süslerler. Böylece, başını 

kumun altına saklayan deve kuşu gibi, 
dü~anm gozünden saklandıklarını sa
nırlar. Ve kendilerini saklamaya yara
yacak ~yleri çok iyi seçmesini de bi -
lirler. Bunu yaparken, üzerinde yaşa -
clıkları kayalar n rengine ve manzara
sına benzemeye çalışırlar. 

"Onları dibine mavi kağıd serilmiş 
kavanozların içine koyduk ve Üzerleri
ne kırmızı ve mavi konfetiler serptik. 
Bu hayvancıklar, mavi konfetileri iti -
na ile toplayıp Üzerlerine yapıştırdı . 
lar. Ertesi gün, onları kırmızı bir ze
min üzerine bıraktık. Bu defa kırmızı 
konfetileri tercih ettiler! fakat kendi • 
terini seyredecek aynaları olmadığı 

için, bu defa kırmızı konfetileri, ıyı 

kötü kırmızıların üzerine yapıştırd.lar 
ve bir gün evvelkileri pek iyi saklaya
madılar. Fakat, gizlenme maksadı aşi
kardı.,, 

Denizaltı aleminde hainlik ve cana-
varlık hüküm sürmektedir. Burada en 
kuvvetliler ve bilhassa en kurnazlar, 
zayıfları yerler! 

Narin inhinaları olan Iippikamplar 
yavrularını yerler. Şafak rengindeki 
bu deniz yıldızları. pek masum gorü -
nüşlerine rağmen, daha zayıf mahlfık-

}arı midelerine indirirler. Bu cazib 
manzaralı Saragos balıkları, apaş laka
b na liyakat kazanmışlardır, çünkü ha
sımlarının gözlerini çıkarırlar. Ve yen
geçler, vücudlarının zırhına. rağmen, 
korkunç ahtapot karşısında ölü taklidi 
yaparlar, çünkü ahtapotun kadavralar
dan hoşlanmadığını bilirler. Tetrodon· 
lar da hücumdan kurtulmak için hava ile 
vücudlannı şişirerek karınları havada 
olarak yüzerler. 

E lektrik torpili denen balık, ken
dini her türlü tecavüzlere karşı 

masun bilir. Çünkü, düşman yaklaşır -
sa onu elektrik cereyaniyle kötürüm • 
leştirir. 

Bu mücadeleleri organize etmiş ve 
hasımlara imha insiyakı ile müdafaa 
vasıtalarını vermiş olan tabiat kuvveti 
ne hayrete değer bir şeydir. Toprak 
üstünde olduğu gibi, denizlerin dibin
de de esrar hüküm sürmektedir. Bu de
nizaltı mahllıklarının yaşayışlarını tan· 
zim eden kanunlardan ancak bir kaçını 
sezebiliriz. Bu kanunlar bize tevazu 
telkin edecek mahiyettedir: aşağı nevi
den hayvanlar n hareketleri, yüksek r 
ratıklara nazaran ne daha ziyade, ne de 
daha az mihanikidir. 

Sinirlere malik olanlarla olmıyan 

hayvanlar arasında büyük bir fark 

yoktur . 
Kemiksiz hayvanlarda kaybedilen 

uzuvların kendiliğinden yerine gelme
si mümkiin olduğunu kabul etmek ta -
zımdır: çünkü deniz yıldızları, bir 
düşmanın kestiği kolların n yerine ye· 
nisini imal etmektedirler. Fakat fizi • 
yolojik intibak kabiliyetinin ruhi ka 
biliyetin yükselişiyle mütenasip bir şe
kilde azaldığı da görülmektedir. 

B u hususta akvaryomda Doktor 
Rişar ve Oksner tarafından çok 

dikkate değer tetkikler meydana geti
rilmiştir. Yakalanıp getirilen hayvan
lar ,ilk tetkiklerden sonra müşahede al· 
tına alınmakta, sonra alıştırılmakta ve 
nihayet - işte yenilik buradadır - ter
biye edilmektedir. 

Terbiye edilecek hayvanların hafi
zaya sahib olmaları şarttır. Halbuki 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • şimdiye kadar denizaltı hayvanlarında 
: lonako'mın me~hur ak- : hafızanın mevcudiyeti kabul edilmi-

: varyom'unu gezmi~ olan Ba- : yordu. 

: yan fart lllve, bu hariku)a- : Monako tecrübeleri bu davayı hal-• . 
: de i 1 c m d e gördüklerini : )etmiştir. Balıklar arasında en zekile· 
• L•1IJ·· tr d • rinden biri, Akdenir strangilozu inti-• u a Yon mecmua ın a • 
:. ş<>yle anlabyor: : hah edilmiştir. Ağlardan alınır alın • 

• maz bir strangi1oz balığı, havuza konul. 

B 1 k 1 
du. ve heyecanı biraz sükun bulun. a 1 a r 1 n ca, yanına biri sarı, biri yeşil iki silin
dir yerleştirildi. Sarı silindirde yiye • 

müşahede etmek Ia
zımd:r. Ta§ veya ne
bat nerı:de biter, hay- Esrarengluz hayatı cek vardr. Fakat dı-

şardan görünmüyordu. 
Daha erte&i gününden i. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---· 
; . .t-\kvaryum cambazhane --
• ; Fakat burada hayat 
• 

~ .... ..., ......... ,,.. ...................................... , 
kadar meraklıdır. i 

mücadelesinin ne 
. 
• • • i 

bilmelisiniz. 
i . 
• i ; derece aman.sız olduğunu 

! ............... ~~ ................ ~ .................................................................................. ~ ............. ~ ............. ~ ..... ..., ................... ! 

~il Köşesi f 
"Türkiye topraklarının genel görü

nüşü, yurdumuzun bir ziraat memleketi 
olduğunu göstermeye kafi geldiği gibi 
topraklarımızın altında yığılr ve el atıl
mamış madenlerin bolluğuna nazaran 
da bir sanayi memleketi olduğuna üp • 
he bırakmaz." 

- AÇIK SÖZ'den -
Memleketimizin bir sanayi memle -

keti oldu.şıııu. şüphe bırak1D1yan nedir? 
Yukardaki cümleye nazaran toprakla • 
rımız.ın geMJ görüaiişü. Fakat bu ge • 
nel görünüşün, toprak alrında en atıl • 
manuş duran madenlerin bolluğuna na-
2a.ran, Türkiyenin bir endüstri memle· 
ktti olduğunu nasıl anlattığı bir mu-

111.mma olarak kalmaktadır. Toprak al
tında madenleri bulunan her memleket 
endüstri memleketi mimr? Bir şeyler 

söylen:ı::elc istendiği anlaşılzyor, fakat. 
filcir ifade edilmemiş kalıyor. 

• • * 
" Son nefC$ini geçiren bir sistem • ., 

-TAN'dan-
.. Son Mlesini veren,, deriz. Yahud 

da "ölüm dakikalar:r gefiren,, vermek 
ve geçirmek fiilleri, aynı fikri ifade e
den iki cümlede kullanılıyor diye, bun
ların yerlerini değiştiremeyiz. 

• • * 
" Türk Kamutayrndaki son ağır nu

tuk" 
Kamutay, yalnrzca ''mecli~ manasz

na gelmez. "Kamutay'' sozünu biz "Tür
kiye Bıiyük Millet Meclisi,, ibaresi ye
rinde kuJJamyoruz. Nasıl alman Rayş
tağ'ı, bulgar Sobranyası .diyemezsek, 
'"türk kamutayı" tabiri de yanlıştır. 

Çocuk Haftası 

23 Nisanda başlıyor 

tibare!1 balık, beslcyid silindiri seçiyor ve 

ona koşuyordu. Yirmi beş günlük bir 

fasıladan sonra, biri eski, biri yeni, iki 

strangilosun bulunduğu havuza tekrar 

sarı ve yeşil silindirler indirildi. Eski 

balık derhal sarı silindire koştu, hal -

buki yenisi bunlara hiç dikkat etmiyor

du. 

Tecrübeler çoğaltıldı. Ve ş,imdi lab

rus mikstus adı verilen yeşil ve pembe 

balıkların, yemlerini hakketmek için 

su içinde bale oynadıkları, mini mini 

bir nevi balıkların muntauım s ralar 

halinde geçid resmi yaptıkları. diğer 

bir nevi balığın da, kendisine uzatılan 

halkanın içinden atlayıp geçtiği görüL 
mektedir. 

Daha iyisi de var. 20 kilo ağırlığın
da mükenmıel bir saran balığı beslen -
mcktcdir ki hiddetli bir gününde dişi
sine kızıp onu yemiştir. Bu balık, Ak
varyom beke.isini görür görmer kolla
rına atılmakta, kendisini uzun uzun 
okşatmakta ve bir emir üzerine dans
etmekte, kendi etrafında dönmektedir. 

Korkunç ahtapot bile ehlileştiril • 
miştir. Bekçinin kollarını görünce, ka
yasuıın kovuğundan çıkarak ona koş -
maktadır. Usulca ayaklarından birini 
koluna hiç sıkmadan sarmakta ve yu -
muşak karnının okşanmasına müsaade 
etmektedir. Bundan hakiki bir haz du
yuyor gibi görünmektedir . 

Terbiye yaratıştan gelen insiyak • 
ları bile değiştiriyor. 

18. 4 - 1937 

I BiBLiYOGRAFYA 1 
Esaret zincirlerini kıran 

Ha tay 
Genç memleket muharrırıertncıen 

İbrahim Necdet Göker, bu isim altında 
coşkun tahassüslc.rini tesimli bir bro .. 
şür halinde neşretmiştir. Vatan ıoevgi. 
sinin samimi hararetini t~ıyan bu sa· 
tırlarda milli bir imanın idcri belinnekıı 
tedir. Tanc$i 20 kuruştur. 

Bir Ulus Doğarken 
Hassas bir köy öğretmeni olan A. 

polat Ateş, Antakya hakkındaki milli 
duygularmı sade ve temiz manzumeler 
halinde ifade etmiş ve bunları bir for~ 
malık bir kitabçıkta toplamıştır. Tane. 
si 10 kuruştur. 

Yeni Adam 
15 nisan tarihli 172 inci sayısında 

fU yazıları görüyoruz: 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Ezber• 

cilik bir beladır, topluluk terbiyesi ni~ 
çin veremiyoruz, sanat eseri nedir? ha.. 
yatım, Hüsamettin Bozok: Mahati Gan .. 
di, Hüsey.in Avni: türk de.miri, Adnan 
Cemil: politika aleminde olanlar, Meh .. 
met Akif hakkında Nurullah Ataç, 11 .. 
hami Bekir, adsisz ve Faruk Nafizin fi· 
kirleri, Andre Jidin "rusyadan dönüş,ı 
isimli eserinin tefrikası, Kerim Sadi ı 
ruza lüksenburg, iç sosyete, diş sosye~ 
te, kültür haberleri, haftanın düşünce. 
leri, kısa tahlil ve tenkidler. tzzeddin 
Şadan: akıl hastalıkları, mazlum Tu. 
ran atomların umumi bünyeleri. 

Hukuk ve İcra Muhakeme 
usulleri şerhi 

Yazan: Prof. Sabıi Şakir Ansay. 
Basan: Ulus basım Evi. 

Bu eser, memleketimizin bu saha Ü· 
~ 

zerindeki hukuk ihtiyacına cevab vere .. 

bilecek bir kabiliyettedir. Mevzuları ü. 

zerinde senelerdenbeıi işlendiğinden en 

son değiıiklikleri de ihtiva etmektedirl 

Alman, İsviçre ve fransız mevzuatı·· da 

göz önünde tutularak fakat kendi mev

zuatımız örnek alınarak hazırlanrnışnr. 

Dava kısmına daha geniş bir saha ayrıl· 

mrştır. Avukatlarımıza ve hukukculan .. 

mıza mutlaka bu eseri okumalarını, al• 

malarmı tavsiye ederiz. 
Satış yerleri: Akha ve bütün İs tan· 

bul kitabcrlarrnda. 
Hukuk muhakeme usulleri. 3 Cüz( 

325 kuruş. 
İcra muhakeme usulleri. 2 Cüz. 250 

kuruş. 

Ulus terc~er kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuması 
lazımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Karel 

Türk~ye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyilk 
kütilphanclerde satılır. 

Tefrika .to. 10 önce onu gördü ve birdenbire onu o kadar 
sevdi ki Hermia'ya karşı beslediği bütün sev
giler yüreğinden silinip çıktı. 

sa ölmüş mü? Ve bunu anlıyabilmek için de
likanlıya dokundu: 

ğunuzu zannederdim. 
Helena, bu sözleri büyük bir öfke ile söy .. 

leyerek uzaklaşmağa başladı. Fakat Lisan· 
der de kendi Hermia'smın oracıkta uyudu
ğunu unutarak arkasından koştu . 

Şelçspird.e'-' · H Jkayeıer 
... - ..... " ... ~ . . 

Yazanlar:• Çeviren: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Orta - yaz gecesi rüyası 
olan Lisander, kıza üzeri yosunlu bir tüm· 
sek üzerinde bir.z dinlenmesini. yarın sa
bah yola çıkacaklanm söyledi; kendisi de 
biraz ötede yere uzandı; ikisi de uyuya kal
dılar. 

Tam bu sırada Puk oraya geldi. Yerde 
yatan delikanlının elbisesi bir atinalı elbise
si idi; yam başında da bir kız uyuyordu. Bu 
delikanlıyı sevgilisine karşı vefasrzlık gös
teren genç sanarak ve Oberon'un emrini ye -
rine getirmek isteyerek üzerine eğildi ve 
mor çiçeğin usaresinden gözlerine sürdü. Bu 
erkekle kız yanyana ve yalnızdılar; uyandık
ları zaman da ancak biribirlerini görebile -
ceklerdi. 

Fakat tesadüfe bakın ki Helena o tarafa 
geldi ve I ;c:,.,der göğünü açtığı zaman ilk 

Eğer Lisander gözünü açıp ilk defa Her
mia'yı görmüş olsaydı, o zaman, Puk'un ya
nılması yüzünden, oynadığı oyun neticesiz 
kalacaktı. Çünkü delikanlı bu sadık kızı ne· 
kadar sevmek mümkünse o kadar seviyordu. 
Fakat Hermia biraz ötede derin uykusuna 
dalmış uyurken Lisander'in bir peri büyüsü 
yüzünden ıssız ormanda gece yarısı gönlünü 
~şka bir kıza kaptşnnası, gerçekten, acıklı 
bır tesadüf olmuştu. 

Bu felaketli hadise işte böylece vukua 
geldi Helena önce de anlattığımJz gibi De -
metrius kendisinden kaçıp gittiği zaman ar
kasından bir müddet koşmuş, fakat erkekler, 
daima, kadınlardan daha iyi koştukları için 
yetişememiş, nihayet bu yanştan vazgeç -
mişti. 

Helena bu suretle Demetrius'u gözden 
kaybedince bir müddet ormanda şaşkın şaş
kın dolaşıms. sonra Lisander'in uyuduğu ye
re gelmişti. Delikanlıyı burada yere uzanmış 
görünce: 

- Lisander, dedi, acaba uyuyor mu, yok-

- Eğer yaşıyorsanız, uyanınız, dedi. Li
sander, gö.zünü açınca, aşk usaresi tesirini 
gösterdiği için, birden bire en hararetli söz • 
lerle kı.za aşkından ve hayranlığından bahs
etmeğe başladı. Lisander, ona kendisinin 
güzellikte Hermia'dan çok ileri olduğunu, 
aralarında bir karga ile bir kumru kadar fark 
bulunduğunu, onun için kendisini ateşe at -
maktan bile çekinrniyeceğini söylüyor, hu -
ıasa yanık bir aşıkın ağzından çıkmasını bek
lediğiniz bütün sözleri tekrarlıyordu. 

Helena, Lisander'in kendi arkadaşı Her
mia ile seviştiğini ve onunla evlenmek kara
rını verdiğini iyice bildiği için kendisine bu 
yolda hitab etmesine fena halde öfkelenmiş
ti. Lisander'in bu sözleri söyliyerek kendi -
siyle alay ettiğini sanrniştı. Bunun üzerine 
içini çekerek dedi ki: 

- Yarabbi, ben herkes benimle eğlensin, 
alay etsin diye mi bu dünyaya geldim? De -
rnetrius'dan çektiklerim yetişmiyor mu da 
üstelik bir de siz, kendi sevgilinize ihanet 
ederek benimle eğleniyorsunuz? Lisander, 
ben sizin daha kibar ve nazik bir adam oldu-

Hermia, uyanıp yapayalnız kaldığım gö
rünce fena halde korktu. Bir zaman, Lisan· 
der,e ne olduğunu ve ne tarafa doğru gittiği
ni bilmiyerek ormanın içinde sağa sola se -
ğirtti, durdu. Aym zamanda ne Hermia'yı, ne 
de rakibi Lisander'i bulamıyan Demetrius 
boşu boşWla etrafı araştırdıktan sonra yor -
gun bir halde uykuya dalmış ve onu kıral 0-
beron uyurken görmüştü. Oberon Puk'a sor
duğu birkaç sualle ·•aşk usaresi'' nin yanlış 
bir adamın gözüne sürüldüğünü de anlamış -
tı. 

Bunun üzerine krral Demetrius'un gözü • 
ne aşk usaresini sürdü. O da uyanınca ilk. d_e
fa olarak - evelce Lisander'in yaptığt gıbı .. 
karşısında Helena'yı gördü ve on~ aş~ka__n~ 
hitablarda bulunmağa başlamıştı. Şımdı o.a 
da hem Lisander hem de Demetrius, Hele 

1
-

na'ya sevgilerinden bahsediyorlardı. Zava • 
1ı Hennia da oraya gelmiş bulunuyordu 

(Sonu var) 



Başbakammı 

1...ı Wııii H.--
•at1ı• ... ı.-

Belgrad, H (A.A.) - P Ani 
lbet 1n5nti ile c1ıf t.bm Jt1tt1 
Jan!annda batbtye " behd1e ftDlft 
ıeneraı MM'iç oldutu halde bu-'-" 
huıuat trenle Henek'e cetmffierdir. 

Benek tchri dost ve mtıttefik dev• 
letin mümtu mUaıeuııtenne 1iyik ol
duJdan parlak bbulu yapmak için btı. 
1iik huirhlılll* L ' aıttu. BUtiiıı 
tehir bqtaJı ..... iki memıebtib bay· 
~le 4cıaatdmlltL Treain ,.. 
.... lak ......... llldlıanMlll 
Jlhaiyeder ilW , ...... ._ .... 
llajlQld .. s.aJana • ......... ~ 
- .. • ...... ..,. .o a'1hd -
n · tıılif tewetlf"'=ri" .wıcemt ciiıle 
S&rpıyord11a TNn Masyena girerken b
lif bir halk Jdtleslnin çılgınca alla§lariy· 
le karplanmıttır. Eveta, general Mariç 
tr.aden inmq w onu da miafitler ta-

İllllet nh 
ba tellıntamq ve TOrkiye 

şbakaıu döl çok &aJDJml bir aureUe • 

tekkiir:;lc buluud&&ktan-~ 9)a

tasın Yugoslavya dfı9 ••I ı•ü...,. 
!erini bitiflllitdr 
Bundan~ ....... tllrk ım'ı il .. 

ıi bütua _....,..... o1a ........ 

~ aHa§1an '" )'8IMlll ...ım ..... 
lllıda kendilerine tab111 edften ate!• lli-

lllitlerdir. . 
Bu akfam vati, misafirterin prefıne 

b&yuk bfr ziyafet verecektir. 

Bel,rad, 17 (A.A.) - 8099 PDte 

ıazeteat bec•lrii ~ sene 
'l'&rkiye baıJ>aJrawr jk dıf Jtler bakam-
"- · • .._ı..:. ..-._...-.a: •• Bu 
- zıyaretlenne ~ ,....-a-' 
~ modem Türkiye taPhndan 

~'1COllavyaya -.e pe..ıu mDkriM 
~ bmcnm IJÜJÜk _..,... llir • 
illi 4Llılujuau kaJdedea s-a PJ:ad, dl· 
)tor ki: 

bir 

(Bafi l. bM:i aylıda) 
içi yolcu dolu olan iki otobüs ufalt yol 
.. _.... Wt6kJeri7'e 7anf8 sıbnflar-... 

toför hkor ile 90ftirr Xebmet Ali, 
içlerinde 40 dan fazla yolcu bulunan 
otobfllleri olanca lıuıyle ıiırmllfler, 
llaltepeden takriben 20 kilometre u
saklıktaki kfSpdye clof111 yıldırım atı
ra1iyte ıetmiflerdir. Bu ıırada lakorun 
ıaareaindekl otobiaiin ~nine birdenbire 
yumurta satan iki köylü çıkmıft bunla· 
n ezmemek ietiyen tof8r, ıeri fakat 
ten bir manevra yaparlııen yanında iter· 
ıtyen Mehmet Atinin otobiiltıne SUP
IDlfo bncB otıobOIO ele yol boyundaki 

tren batının narine ve çukur içice yu
nrlamDJfbr· Bu çok feci kapaklanma 

11eticeainde 1ıaı&eri pirim parça ol • 
JDUto .motor kıamı dai•lmlf, tekerlekler 
fıd•mq, kapılar kapalı olduğu içüa 
w-e dı,.a c·nwv=,. ,Wetdarıa p
Ja ,....lanuMftlr. Şof« Melmecl Ali illa 
ladqı cörcllii balcle jlONaa .... 

d:lllİ§, fakat arkadım gelen otobüller
deki yolcular vuiyeti görihace hedle1l 
merek yuaWan parçabnan ~~ 
eakazı ar1111ndan çıkaımıflardır. 

Facia neticesinde-Muzaffer, Ahmet, 

,.....,.... ....... -
'hkhaat." (A.A.) - Bdlrne ..,. 

lan Şeref A~t baDrn1a4e llltı okun 
manisi ft • 1 _.... •dfıllrl bakkm· 
ela bir uat .areo bir lroafenna qaaif 
.e y111erce yurac11p9•a a7dmlatmlf-

tıt. 

ugenie 
Grande 

.r &zail: Hoaaze • ~ Ba dar Tiir~e çıvireıı: N. 1 
leencti kendine; . 
- O ayuıken feliket uyunauYOr• :tarını 

lrA..~uJenie asmadan en yeıil .r~pr salla· 
.;.~ bunlann arasına kurU üzün1 • di 
_-.aı tiki bir ,_:1A- 111-ı..--+1 ile yerJeitar 
~e AUAICI CiMi&~- .. • tna· 
~bir muzaffer taW1 ite I!~ baba

;:: izerine koydu. )latbağa ~di!;...u.n 
~ laJlp araya bıralamf otdağll uu-ı· 
'th.~· ~e cnlan da yapraklar arasına . 
i~ Yert....:...ı· E L • -:A~yor, geliY•• 
~ •wo.u.ul. ugıçDJe 5- • • ysp 
ta;; Yer, bopb)11Drdu. BabaSJ'"'l evtlll ~ •· 
'bilııa Çninnek ister idi, ama. her pyuı 

:rı Gıda idi. • • 
"1dt':.oa. elinde iki taze~~ ~a!! 
ltaı "--~11genie yumurtalan gorilllce 

-.ıynuna atılmak arzusunu duydu. 

Haleh hapishane
sinde türklere 
yapılan işkence 

, .. ı. i8ci .,,.., 

haline koymak bir marifet ayılmakta· .. 
... ta ... hak'da, Fila1in-W, Nı

sır'da, Suucli Aaribatan'da, laıti Bre· 
... ele, a.rife kWııae 1'ir cenyaa lauıu
le cem.ek için _. Wrliii Jll'OPlıS
.,. eiWet medııeli j'lllJ"helrta ve 4ill 
...... müBi1 ............. t .. 
maktadır. G6}'a ru ı !il Türkiye Rjimi
llin U1i1ır ...._di71e vicade getirilmiı 
ellD 1N p-erw tetbit eıf' 'ı olu 
.. 1m1an ......... 

Ttirtiye cfimizclir. Ttlrldye'de dine 
tstihfafta muamele yapibnaktachr. 

Arablık hakaret ıorme'ktedir. Tilrki
ye arazi takaimi yaparak bo1~& ol
muıtur. Tilrkiyede inhisarlar varcbr, 
kadına bUrriyet verilınİftir, ppka giyil· 
mektedir, yeni harfler kabul olunmut
tur. Şarklıhğa karp husumet ıöateril. 
mektedir.. Türkiye'ııin arazi ıeniıJemeti 
emeli vardır. Arab propapııdacdaa bu 
tealer üzerinde çalıfl'l8ktadırlar. Vau· 
lar, makaleler, nut~ar bu nua ıCSre 
hazırlanmaktadır. 

Şamda propapnda faaliyetini daha 
aub bir ıekilde tamim için bir radyo 
merkezinin tesisi iıtenmektedir~ 

Propagant1'ı la~ dille yapıltltCOlı'! 
Baleb. 17 (Huasai) - Suriye'cle 

yaplacak propagMtlcmm clili ntuıtlcr 
~ mipebp uıeuııu olmUfbJL 
Propagandama ,.ı .. arabça ile yapıl· 
muında israr eden müfrid Vlll'lll"'er .,. 
ni zamanda dil propapadau da yapd
mıı olacağına kani buJuıımaJrtadırlar. 
J>iier lıir lmmn prop .. •••wn dlırkçe, 
.aça. «metlioe ,.,.. ·• ilıs et
mekteclirler. 

Tw• aıllı ~ atl,_. 
.,~.,.,, 

Hama, 17 (Huausf) - Adlan ttlrk· 
çe olan mev'kllerin ve kayleriıı isimleri 
dqiftirilecektir. Azu, ıturddair. Crab

lua, Elcaire lllllUaka1aımda buCOD i

limleri türlııçe oı.. ,we.ıce w,la Wm
leri aı«bçaja çenüecd*. 8a yerleda 
ilimlwiırin t:ıelFbiti .. ft ,,... 

ULVS._ .... ..,, ... ı ..... 
.... .... .,.. Oillrla ,.. 1 .... 

...... ,qlll,....... 
:aılfllOt Cı O O a, 16 ılı • 
BEYOCLUı it.fit ı•ıllri 
DYAZITa Ti'• 11-.1 
aJLTANAHMPh Tltkı& a.i1 

Fransız Dış Bakanı 
Büyük Elçinride görii§tii 

Puil, 1.,. (A.A.) - J>q blbm l>el
bol bugin Gf1e4en eoma Ttr1dye bö
ylk elçili B. !uad Dnazı toma c1a ıto. 
maaya elçisi Cesianoyu 1ca1'ul ederek 

kencfıteriy1e ıtsrt\pllllftUr· 

......... ................. , .. ........ 
• 3 .. 1,. ... f'C:S .. -.......... ~ -

lalmıt .. tedMl ... '•*· 
Aynca tit WawvWe 4e lft ço. 

..... .......... tıalnlBf •• ..aan .. ...... 
1t54 ptalı: ......... ~ede 

m,o1arıadlm wı.1e wtdt*· 
9lt .. 'ıeedm ...... - !GC'I" 

.. dt ftrillillt ft 15 .... ,.... 0-

ı.- "' MJo ...... llt talıtduafbt. 
• bir o1rc •ı Mf 9Jlf pca'kJltr iPn a-lmbscle...,_.._..._ 
.... ..,, pata -- etti 111• ,.mell 
Wi llmltth• 

T.a- ip. pnet medrese ....... 
nn l ,omt 1*" uıa para ıarctam )'8-
pdımfbı. 

c1L bHu. 

yeni su etüd teşkilatında 
vazife alan memurlar 
Xaa ••ra 1111M •1-31 mDrııa

.. .. ,. • ,..i 'rln......_ 

ID4 ını etM if1esta1n ... ' de ..,_.. 
dntık lıakanhilca ...._ olu11 •' tdu. 

Jlmtab, ıube Ye Jmındlra aynhmf o
lan yeni IU etllc1 tefldlltnu!a Adana i
kinci mmtaka miilcttilipe mWıecdiı 
BB. Nadir, SU11plık birinci tube mil· 
bendialiiiae tpllhea•• ~ Bakır· 
S-11 ikiad ıaabe aühcacHalipte milben

dil Cınad. Gedi.ı apıwdl ,. •'heoı 
.., .......... Kadri. ~ .... 

-- 461Ad tube • :-••P.• 
...._.. Aaf, ......,_ 1lefiad .... 
mUhendillipne mlben& Amil, Adana 
altıncı ı•be mlhendldili"e mUbmdia 
SaM. Slnwon tıe1dsind pbe mtlben&1ie
Jlline mUhendia Hayri. Blkiyhir do-
laımacu pbe milhenclkliilne mlben· 

411 IWim. V• • bidnci ... mlbe• 
diııqiDe 1llJllhen6a 11111, Brsfncm oa i-

kinci ıube m~e ~ 
•emclub tayüı editmiJlerclir. Bunlardan 

bath ıubeleriD emriade bulunan 1mım 
mühendisleri ve fen memurları u tama· 
""' ...,... ..SDmft .... o kbda. ilk 

........ , ,,....,, . ..,.. 
,ırrı lldaia' ,..,. ........,... cledlal 

~ mehel1erlm &itm*i bildi· 
dlmit •• lmckedld • temin ""DYt-
.. • ,_.. ... ,a1w+ .... .., .. 
nlsidt'lııla ........ etMI._....... 
tar w Hbcanla projeleri hanb7aeık. 

!ardır • 

Y• 111• d· llir lrPrne atalreei 
Ylf-. U (AA.) - Oruk bir &-

U.,~ llellibı •• ., ,.,.... • 

aq aamec1llen bir matanııc'I tarlaten 

&lceye lid clbl sörlmn dıvarlm'a rut• 

Juut ve mUbim bir ..., anoa bu-

ladutuaa -- ..-ı 7. 'P"M8 

Wrpıktlltw-..-;r :' 5 

br • .._ WrW,r ••>*....._ 
aadmaktlM1ır • 

- Ah beiıim iyi )'irekt llllWijim. ilmi - Vay • .ut benlfıc aa llir, m ..._. er • 
biç ba kadar aevmemiftim. ken uyıım•pllll 

Cbarlea, odpwnda ... kılar llUl'ddaaıp bir lfadam Grwlet: e dolaftdrtan ...... nihayet, apiı İIMÜ. _ Br .... , 
~ ki saat hentk oa birdi. Pari8li buyal -- _ Bvet, yalDu qyamı yedqtirmek isti• 

ki, o g6nlerde 1*oçyada mephat etmekte da- Peki, bir y1er • • bari 
olan ..ıı bdmm ptomnda imigrbe twra- yontmn 11teblr -~e~ -•-• : 
letine bir taba incelikler ilhe et ı•lieti.. ~ ne olmu o'llun. meme .....,_ bır kmik. • 
Jile pek yampn. fakat Bug6aie pek WicM. Oıımı ••••• yeriae gean.k ft illte -
1i 1lir Dele veren lftimli ve giUer Jidii ha· cliii keklili &MI- ım,.bPm ık için varmı 
Ji,te içeri gireli. ,.C•a wrmete ham' o1aa BaPDic. kendi 

- ~ raUt ceçirdiais - 1-teci - keadin• ''kıekbk, di,arl" diJOtda. 
pn? Ve siz Eug&ie? Yengem CharlM'a: 

Madam Gtandet: - RıJdi. plia, GtWllD.. 
- Evet, dedi, siz de rahat uyudunu mu? 
- Bea, llllkemmel auretta... 
Bagmie: 
- Aalcm'f oll!l.llwmır,. yelenim, dedi. 

baJdi ES Mi CinUae aeçlnk. 
- Fllbt llıiç bir vakit itle nktiDdea ... 

wl ,.aek ,.._,, ma öile)'in uywnm. 
Ancak., öyle lrötl bir yok:aıllak ettim ki dedi· 
pıUi yaparain. Zıtm .. 

Mpet'Dia bal etmif olduiu en &üze! 
)'Ull aatleıden birini cebinden çıkararak 

Bir •edir kenannda kendini beğendinci 
1n1rlar takman gUzet bir kam gibi, Char· 
tee, bir koltuğa kendini bıraktı. Eug&ıie ile 
anam birer ilkemle alıp geldiler, ateşin kar. 
pnnda, onun yanma oturhlar. 

Satma gilndtlz iplmda ıeceki halinden 
daha köti balan Cnarles, IOl'duı 

- Siz hep burada ım yapnnnu? 
Eagmie, gözleri omm gozlerinde: 

(Soma ftl') 
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"Baba,, nın temsili 

Dün akşam Baba'nm temsilinde 
hazır bulundum. Ve tam iki saat asil bir 
sanat heyecanı içinde tatlı bir gt ce ge· 
çirdim. Mevzu ankaralılarca baştan ba
sa biliniyor diyebilirim; piyesin tem
~illerinde bulunmak için tyatronun ö
nünde vilayet müdahalesini davet ede
cek kadar bariz bir kesafette yığılan 

halk kütlesi bu tahminimde yanılmadı
ğımı isbat eder sanırım. 

Piyes münasebetiyle söylenecek bazı 
sözler yok değildir. ~u sözlere, Strind
berg'in şahsını muhatab yaparak olduk
ça ağır bir tenkid çeşnisi vermek ka
bildir. Eser hiç ştiphe yok ki çok özlü
dür. Baştan aşağıya kadar ağır ve iddia
lı bir tez:e doludur. Bu tez sosyal ve fi
ziyolojik hadiselere müstenid bir mahi
yet göstermektedir. İşin doğrudan doğ
ruya içtmai teşekküller içinde cari olan 
medeni kanun hükümlerine bakan bir 
cephesi vardır. Ayrıca ahlaka, telakki
lere ve insan toplulukları içinde cari o
lan adetlere müteveccih bir yüzle de 
gözükmektedir. Ve nihayet eserin fo
nunda biyoloji ve fiziyolojinin karışık 
mutaları kımıldamaktadır. Medeni ka
nun bakımndan cemaatler arasında cari 
olan telakki eserde kuvvetli bir tenkid 
darbesine çarpılmaktadır. Medeni ka
nunlar bütün sivil sitelerde erkeğe, onu 
kadına faik yapan haklar bahşetmekte
dir. Bu eser, Patriyarka'nm bugünkü 
modern sosyeteye kuvvetle sinmiş olan 
hakimiyetine kar~ı kavi bir itirazıdır. 

Strindberg, Baba'nın kanuni hakları, 

içtimai ve arızi iddiaları karşısına bi
yolojinin mukabil tabiyesini ve karşı 
hücumlarını koymakla dikkati calip bir 
tezad vücuda getirmiştir. 

İtiraf etmeli ki bugünkü iptidai ce
miyetlerle eski taı ihin en mütekamil 
medeniyetlerinden birinin, uzun süren 
ve azametle yükselen mısır medeniyeti
nin farikası, onların matriyarka ile ida
re edilmesinde tebarüz eder. Patriyar
ka, Strindberg:n de hakl ıolarak kabule 
} .:ımıştığr veçhile insan zekasının bir 
icadı, kadın kuvvetine karşı vaktile ze
bun kalmış olan erkek zümresinin güç
le ve güçlükle elde ettiği bir galebe 
mahsulü olan suni bir müessesedir. Bu 
rrıu~s:;e.,enın iık izlerini sarih ve net 
bir gJriinüşie Roma hukuku içinde 
bulu} oruz. Ror.ıa hukuku bir erkek 
hu ... ukudur. Ve Roma devleti biyoloji 
hi at na olarak bir erkek devletidir. 
O zam ... ndan bu ana kadar geçmiş cema· 
a.Ier.içinde Roma tesiri mahfuz ve 
n. hsı.. ... kaim ş, orta ve yeni çağ mede
niyetlerine Patriyarka ha.kim olmuştur. 
l'fatriyarica türk ve İslam hukukunda 
binnisue bira zdaha kuvvetle mahsustur. 
S rindberg, }.,oranın dili ile iddialı er
kc~e diyor l.i: 

(- Çocuk senin, tamamen senin de
ğildir. Hatta sana pek az aiddir. Ka
nun, doğacak çocuğu arızi ve içtimai 
baglarla sana oağlıyor. Fakat bu bağ -
lar gevşektir, ve biyolojik realiteye uy
gun değildir. Çocuk muhakkak ki aile 
içinde anaya aiddir. Ve bu aid oluşta 

su gütünir, şüphe davet eder hiç bir ci
het yoktur .. ) Tarla, mahsulü üzerine be
nimdir iddiasiyle tesahup edebilir; fa. 
kat o tarla üstünden, hatta beşeri nizam
larla tarla sahibi addedilen şahıs djıhi 

yalnız kendi el.diğnin neticelerini aldı
ğını iddia etmekle öğünemez. Bu saha 
üzerine tesadüfler ve hırsızlama müte
sahibler tohum ekmiı;ı olabilirler. Tar -
la iddiasında haklı ve sarihtir. Fakat 
tarlaya beşeri akidlerle sahih olduğu
nu beyan eden kimsenin mahsul üzerin
deki hak ve hüviyeti şüphelidir. Strind
berg, anayı aydınlığa, babayı ibham ve 
karanlığa koyan bu piyesinde fikrini 
Loranın şedid ve heyecanlı lisaniyle 
yüzbaşıya karşı şiddetle haykırıyor .. 
Baba bize patriarkal gurur, kin ve ihti
rası temsil etmektedir. Bu kabarış ve 
kalkınışta heyecan, tehevvür ve hepsin
den fazla şaşkınlık da vardır. Fakat 
sahnede patriyarka haleti ruhiyesine a
sıl hakim olan esaslı ve reel şüphe

dir. Ana iddia edince baba kızıyor, kük
reyor. ancak biyolojik mantık önünde 
bütün bu infial nihayet yerini şüphe ve 
ıstıraba terkediyor. 

Şüphe o kadar artıyor, ıstırab o 
kadar gerginleşiyor ki, sonunda mantığı 
kuvvetli, muakalesi yerinde bir şahsiyet 
olarak ifade edilen koca bile dimağ mu
va,enesini kaybediyor. 

Eserde Strindberg kocayı bize hak
lı olarak fikri sabi tlere müsaid ve ilca-

ya, tefsiri ve iytisafi görüşlere uygun bir 
ruhi bünye ile takdim etmektedir. Bu 
şahısta teessüri hayat kaynakları da 
taşkın ve köpüklüdür. Heyecanlar ise 
sabit fikir istikametinde karar ve mu
akaleye ve mantığa hakimdir. Bize az 
teessürlü ruhi darbelere çok mu
kavim, fikrisabitlere mütesa.i bir di
mağ bünyesine malik bir koca tak
dim etse idi, müellif iddiasını bü
yük tezadlar içinde ve çok dikkati çe
ker bir şekilde gösteremezdi. Strind
breg koca tipine ilim muhitinden 
başka bir atmosferde yaşamamış, kitab
larından ve aile sevgisinden başka bir 
kaygu ile mütehassis olmamış bir fizi
yonomi eklemiştr. Bu ruh manzarası, 

bu ahlak görüşü tam tezadın teşekkülü 
için pek elzemdi. Ana tipini intihabda 
da müellif harikulade bir kuvvet gös -
termiştir. Kadın cahlidir. Fakat koca -
nın da itiraf ettiği gibi cehline ve ze -
ka çerçevesinin darlığına rağmen şa -
yaiı dikkat bir hissizlik ve soğuk kan
lılık göstermektedir. Fakat ben müelli
fin yüzbaşı dili ile ifade ettiği bu fizi
yonomiye itiraz ediyorum. Kadın his
siz değildir. Hatta heyecanı mütevettir, 
ve şöyle ifade edeyim. Bir dereceye ka- • 
dar da asildir. Istırab çekiyor, bu mu
hakkak .. Fakat kendi etinden olan, ken
dinden çıkan parça üzerindeki hakkını 
sarih bir sevki tabii ile korumasını bi
liyor. Gaddar ve müfteris bir model gi
bi gösterilmek istenilen kadın aynı za
manda safiyane bir inanla da müceh -
bezdir: tıpkı orta çağın müteassıb pa
pazları gibi inanla işkence yapıyor, 

ve işkence yaptığı için muztarib olu -
yor ... Ancak ne pahasına olursa olsun 
kadın, uzviyetinden ve etinden aldığı 
hakları başkasına hiç bir veçhile ferağ 
etmeğe razı değildir. Bir dişi gibi (hat
ta dişiliğin en kuvvetli vasfı olan bir 
dişi ana gibi) sevdiği kocasını; çocuğu 
üzerindeki iddiası karşısında yıkılmış 

ve ezilmiş görmekten korkmuyor. 
Eserde biz bu kuvvetli mücadeleyi her 

cephede aydınlık örnekler halinde gör
mekteyiz. Müellif bu kuvvetli mevzu 
içine pedagojiyi bile sokmakta tered -
düd etmemiş, ana ve babanın terbiye 
haklarını bu ağdalı piyes içine hususi 
bir dikkatle teksif etmişitr. Piyes bu
günkü medeniyette aile kadınının tem
sil ettiği ananevi geriliğe de, adetlere 
düşkünlük ve zeka melekelerindeki in
kişaf noksanlığına atfedilmesi kabil o
lan muhafazakarlığa da temas etmiştir. 
Bu itibarla Baba piyesi her yönden mev
cud maşerı teşekküllere ağır ve değerli 
ihtarlarda bulunmaktadır. 

İtiraf etmeli ki birinci perdede kal
kan ,ikinci perdede yürüyen ve üçüncü 
perdede koşan bu güzel tez, son perde
nin nihayetlerine doğru adeta kesil
mekte kuvvet ve nüfuzundan çok şey 
kaybetmektedir. Bu; kuvvetli bir ce
hidle tırmanıştan ve çetin hamlelerle 
yükısek bir tepeye çıkıştan sonra ansı -
.:rn bir düşüş tesiri yapmaktadır. İn· 

san, yüzbaşının niçin deli diye takdim 
edldiğini bir dereceye kadar kavrıyor: 
bu bir propaganda işi ve alışılmadık bir 
telakkinin masum bir heyecanın kuvvet
le tebarüzü neticesidir. Fakat kocanın 
uzun ruhi ve uzvi mücadele yollarını 

geçtikten sonra niçin ansızın ölüverdi
ği bir türlü anlaşılmıyor. Yüzbaşı çıl

dırabilirdi ve bu çıldırış ıstırap kudre
tinin kafa tasını çatlatırcasına şişip ka
bardığına bir delil sayılabilirdi. Fakat 
son ana kadar uzvi tamamiyetinden hiç 
şüphe vermiyen kocanın yavaş yavaş 

ve inanılmaz bir teslimiyet ile ölüm i
çinde sönüverişi çok garib düşmüştür. 
Hatta ölebilirdi. Fakat bu ölüf zaten 
uzvi hastalıkla malul bir bünyede ağır 
ruh şokunun tahammül edilmez darbesi 
altında ansızın, tehyiç edici bir şekilde 
olmalıydı: hasta damar, hasta kafa, bo
zuk kalp, kuvvetli heyecan büyük ıstırap 
ve onu takiben birdenbire ve gürültülü 
bir ölüş .. Bu, eserin en normal ve layık 
bitiş şekli idi. 

Azametli ihtiras, büyük ruh tevet
türü, fakat ağır bir mum sönüşü; kötU 
bir havari ölüşü .• Esere hiç yakı"ıııyor. 

Ben kendi hesabıma çok duydum, 
hatta üzüldüm. Strindberg içimde sunl 
bir ıstırap ihtilali yaptı. Fakat sonunda 
sandım ki bütün o geçen şeyler fena bir 
blöftü. Geçen şeyleri cılız bir gösteri 
haline koyan bu nihayet; esere hiç ya
kışmamıştır diyebilirim. 

Sade eaent değil, onu önümüzde ye-
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SPOR 
Ankarada Beşiktaş 1-0 A. gücünü 
izmirde Güneş 4-1 Uçoku yendi 

Dün, şehir stadında, Beşiktaş An. 
karagücü ile karşılaştı. Rüzgarlı bir 
hava vardı. Onun içi seyirci sayısı mil. 
li küme maçlarında görmeğe alıstığı. 

mız mikdara yaklaşmıyordu. 
Beşiktaşlıların bir hafta evvelki 3-1 

tik galibiyetleri dolayısiyle, netice hak
kındaki tahminler AnkaragücüniıI' a. 
leyhine idi. Nitekim oyle oldu. Anka. 
ragücü, üstün bir oyundan sonra Be. 
şiktaşa ı.o yenildi. 

Oyun baştan sona kadar çokluk ha
vadan oynandı ve hayli çetin oldu. Za. 
man zanıan süratleşcn maç bugüne ka. 
dar seyrettiğimiz milli küme karşılaş. 
malarma göre o k<'dar heyecanlı ve gü. 
zel değildi. 

Hakem, Kemal Halimdi. Takımlar 
şöyle kurulmuştu: 

Beşikta§." Mehmet Ali, Hüsnü, Fa. 
ruk, Feyzi, Enver, Fuat, hayati, Ridvan 
Cahit, Hakkı, Eşref 

Ankaragücü: Ateş, Ali Rıza, Enver 
Abdiil, Musa, Ceıaı, Abdi, Şükrü, Bilal 
lsmail, Hamdi. 

!stanbulda bugün için aldıkları me. 
zuniyetini geçiren Yaşar, Semih, ve Os. 
man kulüb idaresi tarafından bir di. 
siplin cezasına çarpılmışlardı. Onun 
için Ankaragücü noksan kadro ile çık. 
mıştı. Beşiktaş tam ve kuvvetli takı. 

miyle oynıyordu. 

Birinci devre 

Oyuna Ankaragüclüler başlarlılac 

ve daha ilk dakikalarda Beşiktaş kale. 
sini sardılar. Üst üste iki hücum oldu 
birincisini Hüsnü kesti. İkinci akında 
Hamdinin ayağiyle avuta gitti, 

Beşiktaşlılar bu akına cevab verdi
ler. Kale yakınına kadar sokuldular. 
Hakem ofsayit verdi. Bu hücum da böy. 
lece neticesiz kaldı. 

Bu devrede rüzgar Ankaragücünün 
aleyhine idi. Buna rağmen güdüler he. 
nüz sahaya alışamıyan beşiktaşlıların 

ilk dakikalardaki tereddüdlerinden is
tifadeye çal.şarak üst üste hücumlar 
yapıyorlardı. Ne yazık ki biraz da şans. 
sızhk yüzünden gol çıkarımııyorlardı. 

Hele onbeşinci dakikada Musa, boş ka. 
leye topu atamamak suretiyle görülme
miş bir fırsat kaçırdı. 

İlk yirmi dctkikahk zaman ıçın. 

de Ankaragücü üç ortası işlemiyen for. 
vert hattiyle hemen hemen Beşiktaş 

yarı sahasından ayrılmadı. Beşiktaş. 

Iılar da bu sırada münferid ve seri bitkaç 
akın yaptılar. 

8 e§İktCJ§ın golü 
Yirmibeşinci dakikadan sonra maç mü 

tevazin bir şekil aldı. İki tarafta gol çı. 
karmak için uğraşıyorlardı Otuzur.cu 
dakikada gücten Enver bir korner atı. 
şından sonra yaralanarak dışarı çıktı. 
Oyun şiddetli bir durum aldı. Güc mü
dafaası atak oynmyan Beşiktaş forve. 
dine gol yaptırmamak için hayli hırpa.. 
lanm ~tr. Rüzgar da çocukları hayli yor
muştu. 

Tam 38 inci dakikada idi. Hayati 
sağdan güç kalesine doğru indi. Celali 
atlattı. Enver ile karşılaşınca topu h,a.. 

vadan ortaladı. Top önce Rıdvana gel. 
di; sonra güzel bir pasla yine havadan 
Hakkıya geçti. Hakkı kalecinin yanma 
kadar sokulmuştu. Cidden güzel bir ka.. 
fa vuruşiyle Beşiktaşm ilk ve son gali. 
biyet golünü attı. 

Bundan sonraki yedi dakikalık zaman 
içinde güclüler beraberliği temin için 
çok enerjik oynamağa, birbirini takibe. 

den akınlar yapınağa başladılar. Fakat 
beşikta~ müdafaası kendilerine gol fır. 
satı vermedi. Maçın birinci devresi 1.0 
Beşiktaşın lehi~ bitti. 

i kinci devre 

İkinci devrede Ankaragücünün rüz. 
garı arkasına alarak daha iyi oyruyaca. 
ğı bekleniyordu. Lakin güdülere tabi. 
at da müsait davranmadr ~üzıgar evveli 
hafifledi; sonra yine güclülerin aleyhi. 
ne esmeğe başladı. Bu şartlar içinde de 
güdüler kendilerini gösterdiler. Devre. 

niden yaratıp Y3'3-tan değerli sanatkar 
Ertuğrul Muhsine de bu bitif çok za
yıf geldi . ., 

F. Ecev_it 

Ankara Gücü ve Beşiktaş futbolcuları bir arada 

nin altıncı dakikasında Hamdi şahsi bir 
akınla korner çizgisine kadar indi or
taladığı topa gücün iki ortası birden 
atıldılar. Mehmet Ali yumrukla vaziye. 
ti k..ırtardı. 

Onuncu dakikada Hakkı enfes bir 
şiltle ikinci golü yapıyordu. Ateş soL 
dan kaleye girmek üzere olan topu çeL 
dı Ali Rıza yetişti ve tehlikeyi uzak.. 

. !aştırdı. 
Oyun zaman zaman çok sertleşti. 

Hakemin düdüğü favuller için sık sık 
ötmeğe başladı. yalnız kabul etmek ıa. 
zım ki bu cezalar daha ziyade Beşiktaş 
aleyhine veriliyordu. Hakem yerinde 
müdahalelerle oyunu sakinleştirdi. 

Maç biterken 

Devrenin ortalarını bulduktan son
ra gol çıkaramıyacaklarını anlayan be
şiktaşlılar, akınlarını kestiler Esasen 
santra forvert oyuna hakim olmadığın
dan merkezle oynamağa alışkın olan Be. 
şiktaş akıncıları ilerlemiyorlardı. Rid.. 
van.n sağdan ve Hakkı ile Eşrefin sol. 
dan tek başlarına ilerlemeğe çalışmaları 
neticesiz kalıyordu. Enver ve Ali Rıza 
akınları kolayca kesiyorlardı. 

Buna mukabil Ankaragücü forvert 
hattı haf hattının güzel paslariyle iyi 
fırsatlar ele geçiriyorlar, fakat Hüsnü 
ve Faruku serbest ve açık vaziyette bı. 
raktıklarmdan ceza çizgisine kadar i. 
nişleri beyhude oluyordu. 

Otuzuncu dakikada Abdi ve Şükrü 
güzel bir pasla§ma ile kaleye kadar in. 
diler. Hüsnü bu akını ancak kornerle 
kurtarabildi. Abdi takımını berebarliğe 
çıkaracak bu fırsatı kaçırdı; topu dışarı 
attı. 

Bunu takibeden ve soldan inen bir 
güc akınında da Hamdinin güzel bir şü. 
tünü Mehmet Ali yumrukla uzaklaştır. 
dı. İkinci bir şandelde kale direğinin 
üstüne düşerek ytıkarıdan ağlara takıl
dı ve avut oldu. 

Maç böylece Ankaragücünün müte
madi akınlariyle, Beşiktaşm vaziyeti 
muhafazaya çalışan müdafaasi.yle 1.0 
Ankaragücünün yenilmesiyle bitti. 

Naııl oynadılar? 

Ankaragücünün eksik bir takımla 
oynaması neticeye çok müessir oldu. E. 
ğer bu maçta Yaşar olsaydı, her halde 
bir iki gol çıkardı. Gerçi Ankaragücü 
yenildi. Fakat kulüb idarecileri de ye. 
rinde ve haklı ceza vermişlerdi. 

Güclüler açıklarla oynamağa çalış.. 

tılar. bunda da hayli muvaffakiyet gQS
terdiler. Fakat topu yere indiremediler. 
ve kendilerinin yerden, kısa paslı oyun 
sistemini karşı tarafa kabul ettiremedi
ler. Havadan oynanan bu bu maçta cüs.. 
seleri itibariyle beşiktaşhlar kazandı-
lar. 

Güzel çıkışlariyle Ali Rıza, sağ ve or. 
ta haflar, Hamdi, Abdi, Şükrü vazife. 

lerini yaptılar. Takım halinde güclüler 
hiç te fena değillerdi. 

Bqiktaı 

Takım bilhassa birinci devrede iyi 
ve canlı idi. Mehmet Ali Güzel oynadı. 
İki bekten Hüsnü, Beşiktaşın bu maç
ta yenilmiş olarak sahadan çıkmaması:ll 
amildir. Haf hattında yalnız Enver va.. 
zifesini yaptı. Furvetlerden Hakkı ve 
Rıdvan hariç diğerleri durgundular. 

Dünkü maçta beşiktaşı evvelce Aft, 
karada zevkle seyrettiğimiz maçlarında 
olduğu gibi bulmadık. Umarız ki bu sa. 
ha acemiliğinden ileri gelmiştir. 

Bugünkü maç 

Beşiktaş bugün ikinci maçını Gen~ 
lerbirliği ile yapacaktır. Maç tam 13,30 
da yine şehir stadındadır. Maçın hak~· 
minin Ömer olması muhtemeldir. 

Beşiktaşm dünkü maçına ve GenÇo
lerbirliğinin bundan evvel çıkardığı o
yunlarına göre bugünkü karşılaşmadaı:& 
Ankara lehine çok ümidliyiz. 

Bugün yapılacak 
bisiklet yarışları 

Bugün Ulus meydanından başlarn~ 
üzere Çubuk barajına iki defa gid1P 
gelme suretiyle 40 kilometrelik bir bi

siklet yarışı yapılacaktır. Müsabaka>"' 
Akköprüde suvari karakolu önünde ııl.
hayet verilecektir. r 

Bu müsabakaya milli takımda )'e 

alan Eyüb ve değerli şampiyonlarıtl_1"' 
dan Talfit ve daha bir çok seçkin bİSi)-

• • 1 rıll 
letçiler iştirak edeceklerdır. Bun -~ıııeJ 
sayısının otuzu bulacağı tahmin edı 

tedir. c' 
Geçen hafta bazı sebelerle dere ıJ 

çok fena idi. Bu hafta Eyüb ve T~JatJf' 
iştirakiyle rekorun hayli düşeceğı kıl 
vetle umulmaktadır. 

lzmirdeki maç 

İzmir, 17 (A.A.) - Güneş ta::,: 
bugün ilk karşılaşmasını Üçok gel
miyle yaptı. Oyunu Ankaradan 
miş olan Bay İbrahim idare etti. . ... 

GiJl'IH 
Oyunun 41 inci dakikasında tti· 

Necdetin ayağiyle ilk golünü kayde <" 
k kın1at'' Devre sonuna kadar sı ı a .. ı:\i' 

d'"di.lr. 
devam eden güneşliler hakeın u Ol 
ne bir dakika kala ikinci sayılarını z.D 
kaydettiler. Ve devre bu suretle 

Güneşin lehine bitti. . gol 
. ·1 bır_ -"' İkinci devrede: f zmırlı e~ kiP" 

yaptılar. fakat ~ün~ş 37. incı ~11 s•JJ
Necdetin ve 41 ıncı d.akıkada .,..r 

. . sa'I' 1' 
haddinin ayakları ile daha .ıkı 

1 
betİY 

- · gae ıY detti ve oyun 4 - 1 Guneşın pol' 
neticelendi. Yarın aynı sahada 

• · · lacaktı'· sporla ıkıncı maç yapı ,•; -·-· , -·-·-· ' -................ ,,.. ..................... ._. ....................... ,,......................... , 

• . ti • 
İ Milli küme takımlarının vazıye i 
i attığı yediği i 
• y /üb 1 gol puvan ı' ! Takımlar oyun galip berabere mag go S t5 i 
! Be,iktaf 6 4 1 1 11 

8 
ıt . 

! Gençler Birliği 5 3 2 13 
4 

ıo ı 
! Fenerbahçe 4 3 1 8 

14 
tO ; 

! Doğanspor 5 2 1 2 9 
13 

ıo i 
! Ankara Gücü 6 2 4 11 

15 
8 i 

! Üçok 6 1 5 6 4 6 i 
! Güneı 3 1 1 1 7 2 2 ,,·' · 
• Galatasaray 1 - 1 - 2 ••. -·" . ., ..... t ...... ( ..................................................... ~·-··· 
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-.---YENi AÇILAN 
Sal{arya Eezahanesi 

Uı d Halk sinenuur sırasında. 
us mey anı: 'htı.mamla ihzar olunur. Fiatlar 

R l . . d.kkat ve l 
eçete erınız 1 • ·mı . Istanbııl fiatınadır. 

Hariciye 
K~misyonundan : 

Satmalr 

ı - Çankayada Hariciye köşkünde bir ser yaptmlacaktu. Ke • 
şif bedeli 3469 lira 17 kuruştur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Hariciye Vekaleti lnaznn mü • 
dürliiğünden alınabilir. 

3 - İhale aç.ık eksiltme suretiyle 27-4-937 sah günü saat 15 de 
Hariciy ~ Vekaletinde yapılacaktır. 

4 -· Muvakkat teminatş 2 O lira 19 kuruştur. 
5 - İsteklilerin Ticaret odası ve fenni ehlivet vesikaaı olması 

lazıbdır. (918) 1-1S89 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Anl{ara satıııalnıa komisyonundan 
Polis m .~!..ıi ihtiyacı için cld~:;i vasıf ve i;_ ıeğine uygun 350 

battaniye kapalı zarf usulü ile 24-4-937 cumartesi günü ıa.ıt on bir 
buçukta satm almacaktır. 

Bir tanesine on iki lira kıymet biçilen battaniye şartnamesi pa • 
rası.,. ol<>rak J.-nmisvondan al nabitir. 

Eksiltmesine girmek istivenlerin 315 liralık ilk teminat makbu
zu veya banka mektubunu ve şartnamede yazdı belgeleri muhtevi 
teklif mektur · "'m belli giin saat on buçuğa kadar komisyona ver· 
miş olmaları. (818) 1 -1476 

Hariciye Vekaleti 
l(oınisy<nıundaıı : 

Sabnalma 

1 - Çankayada Hariciye köşkünde tenis ve çay pavyonu yaptı
rılacaktır. Keşi !bedeli 4923 lira 48 kuruştur. 

I. Kiralık a~- ··tma~." dairesi 
Emlak ve Eyt~m Banl{asından: 

Işıklar cadde~inde kain Bank~ıza a.it T:aohan apartımanmrn 
bodrum k.atındakı 14 numaralı daıre pazarlıknf kiraya verilecektir. 

Bu daıre bodrum katın sol kısmında dört oda bir matbah ve bir 
heHidan ibarettir. 

Odalardan yalnız bir tanesi kapıcıya ve diler üç oda bir mat • 
hah bir heli kiracıya aittir. 

1hale9i: 26.4.1937 pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. İs
tekli olanların yirmi lira depozito parasiyJe birlikte bankamız mua-
melat servisine miiracaatları. (972) -1-1687 . ____________________ ..;.......;, __________ .....;;._;:.::.:._ __ __ 

İktisat Vekaleti ölçü ve 
ayarlar llf üdürlüğünden: 

.. fktısad. V ekiileti ölçüler ve ayar müdürlüğü için Ali tahsil gör. 
muş eJektrık ve makine mühendisleri alınacaktır. 
. ~eraiti haiz olanların en kısa bir zamanda evrakı miisuiteleriyle 

hırlıkte Ankarada ölçiiler müdürlüğüne müracaatları. (915) 1-1569 

Nafia Veka1etinden: 
Kapalı zarf usuliyle Eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konu~an iş: Malatya istasyon te_ n o ı 
lan 535 metre uzunluktakı yolun parke ta" k ld · • 

K ·f b d l' . " a ırım ınşasıuır. 
cşı e e ı (25 715) lıra (85) kuruştur 

2 - Bu işe ait evrak şunladır. • 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi mutedile.lir. Rontken fılı en 

----~ 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak levazım müdürlüğünden alına • 
biJir. 

3 - İhale ve açık eksiltme suretiyle 27·4-937 sah günü saat 16 
da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

D F~ • ı 
- ennı şartname 

Polatlı Belediye Reisliğinden: 
.. .. . e edileceği ilan olunan 3488 lira 80 ku • 

9-4.9.,,7 cuma gunu ıha!. nun betondan depo inşaatı ve 
ruş bedeli keşifli Cumhurıy.e~I Suy.u talip çıkmadığından müna • 
fond borularla kasabaya getırı mesıne 
ka ··d 1 · 0 ·· daha uzatılmıştır. 

sa mu c etı 1 gun k · f ameyi görmek istiyenler her M d . şartname ve esı n 
. evcu. , proıe. it 1 belediye dairesinde görebilirler. 

giiıı rnesaı saatlarında Po .a 1 

11 
. d u işlerini yapabileceklerine 

M·· k . klerın e erın e s 
d . un.? .asaya gırecke d tasdikli vesikaları bulunması şartt ı r. 
aır salahıyettar ma am an 16 dadır İhale 19.4.937 pazartesi günü saat ktlamt teminat .akçeleriyle bir • 

T 1. I · 261 1. a 66 kuruş muva ca l" a ıp erın ır 1 1 belediyesi daiıni encümeni-
ıkte tayin olunan gün ve saatte Po at ı 

1
_ 1588 

ne gelmeleri ilan olunur. (917) 

4 - Muvakkat teminatı 369 lira 26 kuruştur. 
5 - İsteklilerin Ticaret Odası ve fenni ehliyet vesikası olması 

lazımdır. (919) 1-1590 

l(ütahya Vilayetinden: 
Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı 

. 1 - ~ksiltmeye ~onuları iş: Kütahya memleket hastanesi kalo • 
rıf er tesısat1dır. Keşıf bedeli: 15402 lira 20 kuruştur. 

E - Silsilei fiat ve keşif hulasa cetveli. 
İstiyenler bu evrakı (130) kuruş bedel mukabilinde şose ve 

köprüler reisliğinden alabilir. 
3 - Eksiltme 4.5.937 tarihinde salı günü saat 16 da Nafıa Ve· 

kiiletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasrııda 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1929) liralık ıcuvaW 
kat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çı • 
kan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi J.i
zımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz n:ukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(942) 1-1677 

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

2 - Eksiltme 30. 4. 937 tarihinde cuma günü saat (15) de Kü • 
tabya vilayeti hükümet konağında Daimi Encümen huzurunda ka
palr zarf usuliyle yapılacaktır. 
. 3 - ~ksiltme şartnamesi, hulasai keşif, Nafıa Vekaletinin kalo

rıfer talımatnamesi ve buna müteferri evrak bilabedel Kütahya Na
fıa müdürlü~ünde ve encümen kaleminde görülebilir. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Denizli Belediyesinden: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
ı _ Eksiltmeye konan iş: Denizli bel~diyesine aid mezbaha ve 

nıüştemiliitı inşası. (Keşif bedeli 12797) !ıra 66 kuruştur. 
2 _ Bu işe aid şartnamelı:r ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesvivei turabiye. şose ve köprüler inşaatına dair fenni 

fartname, 

~ - Hususi şartname, a::. ::_tra i cetveli, keşif cetveli, 
latiy-cnı ie 

inceJeyebiitrı bu Şartnameleri ve evrakı Denizli belediye reisliğinde 
3 

r er. 

tarihi~ Eksiltme 8·4-937 tarihinden itibaren otuz gün olup 7-5-937 
edecek be cu~a günü saat 16 da Dellizli belediye dairesinde teşekkül 

'4 eledıye encümeni ht1%Urunda yapılacaktır. 

5 
- Eksiltme kapalı zarf asuJiyle yapılacaktır. 

. - Eksiltmeye girebilmek için iateJdilerin 975 lira muvakkat 
te111ınat YenDeSi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eııca
lllene göateımesi Jhımcbr. 

A - Nafıa VeHletinden !J37 aemesi yapı ifüri için alımnış mü
teahhitlik vesilcas:, 

B - Ticaret odası vesikası, 
6 _ Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Denizli belediye dairesine getirilerek eksilt· 
itle komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile göcıderilecek mektuplanıı nihayet 3 üncü maddede ya
~tlı saate kadar gelmiş olması ve dıf zarfın mühür mumu ile kapa
tıı..:.IJ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(907) 1-1563 

Ankara Valiliğinden: 

Adet 

bargam 3953 296,48 
I. - 79 

ıı. -326 

Pmtoğraf, dinğraf, teccss&Dat • 

~pn. pl~U:akımı, tripil, desi- 2'645,25 193.39 
(Mıngale, pe ge.. "kyası hendesi, 
(metre, cetvel, .gouyhe, mı masası gude) 

l'I' (çelik şerit, resım ta ta ve ' ·zma 1873 •l. -'Jır7 · metre lup, prı --..u (Barometre, ıgru ' ·f • 
140,48 

(pragma makinesi, çeıııel, grı ' nu 

merotaj çekici) Iacak olan cinsi, mikdarı, 
1tıJ. .. ::_ 0ttn4n ifıetme işlerinde .kt.ılJanı karıda yazıl bulanan alat 

"e ~ bedel, muvaklW ıe:;:at!;:1 Jıoau)ıııutttU· 
-~t bpaır nrf uauliyle e _ .aat 15 de Anbrada bal 

~-_Eksiltme 27 nisan 1!37 •1:J!;:ı. binasmda orman amc• 
ııa~ Tenekeciler aokağmda "d·~· dakcsiııde ya~· 

....... iiçüucü grup bq mii!:md•-111 ımakla beraber bir kı· 
•11tı 3 

- Eksiltme her bir parti için ayı:tY~~~ir Fazla tafsilat şart· 
~ '1Şya için kalem üzerinden yapılabı ~dar v~ fenni listeleri aynı 
htııa~ erde vardır. İstekliler ~~ame, mıba mühendisliğinden para• 
•ıı 

1 
a Grnıan amenajman beşıncı grup f · 

: abi!irıer. k unda ve şartnamelerde 
)'ııı - Teklif mektupları 249 numaralı. an 1937 salı günü saat 14 
.ıe ~devrak ile eksiltme günü olan 27 b~1iS,::; üçüncü grup baş ~ü
iltrı.d · 1~~.sıra numaralı makbuz ma~ 1 

• Postada olacak gecık· 
~tle;s ıgıne 1"erileceJr: ftya göndenlecektır. t-1524 
~abuı edilmez. (879) 

Jandarma genel komutanlığı 
~tıkara satmalma koınisyonon(ldn: 
~ ~et . . f e örneğine uygun 

1l bin resı altını, kuruş değerlenen eldekı vası ~eıi günü saat (10) :a ltap~etre Yazlık elbiselik kumaş 19-4-937 pazaartnamesi parasız 
.a?llıis.. 1 eksiltme usulü ile satın alınacaktır. ş_ ek istiyenlerin 
-.ört .rondan 1 . b -'- ·1tıneye gırm Sq Yü . a ınabılecek oJan u c:ası b k mektubunu ve 
,~ttıanı~deliı liralık ilk teminat ma~buz ~:ya k:~p~arını belli günü 

t doku e Yazdı vesikaları muhtevı teklı me (779) ı-1374 
za kadar komisyona nrmiş otınaları. 

4 - Eksıl~ye gireb~lmek için taliplerin llSS lira 50 ~-ruşlui: 
muvakkat temınat vermesı ve Nafıa Vekaletinden alınmış muteah • 
h_itlik"1e~i~_ını ha~z olması ve 10000 lira değerinde bir .kalorifer te
sısatını ıyı hır şekılde yapmıs oldu"una dair vesika ıbraz etme-
si lazımd·r. · b 

İsteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı ihale sa • 
at!nc~~? bir saat evveline kadar yani tam saat (14) de daimi encümen 
reıslıgıne makbuz mukabilinde vemıesi şarttır. Bu sııatten sonra 
mektup ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (910) 1-1566 

Sivrihisar - Hamidiye yolunun 12 + S50 - 34 + 000 kilometre. 
leri arasında 35665.34 lira kefif bedelli yeni şose ve imalatı aına• 
iye inşaatı kapalı zarf uıuliyle eksiltmesi istekli zuhur etmemesin
den dolayı 17-4-1937 tarihinden itibaren JS gün müddetle temdit 
edilmiştir. Eksiltme kapalı zarf usuliyle olup 3 • mayıs • 937 pa .. 
zartesi günü saat on dörtte vi1ayet daimi encümeninde yapılacak· 
tır. Muvakkat teminat 2674.90 liradır. 

~ Jandarma Genel f{omutanlığı 
Ankara sabnaJmu J,omisyonundan 

Bu işe aid evrak: şose ve sınai ima15.ta aid huHl.sai keşif, gra • 
fik, fenni şartname ve eksiltme şartnameleriyle mukavele projele· 
ri Ankara ve 1ııtanbul Nafıa Müdürlüklerinde, projeler tafsilat ve 
hulasai keşifler grafik, fenni şartname eksiltme ve bayındırlık iş • 
teri genel şartnamesiyle mukavele projeleri Eskşehir Nafıa Mii • 
dürlüklerinde her zaman görülebilir; isteklielrin bu gibi işleri 
yapmıt olduklarına dair Nafıa Vekiletinde "'lınmış müteahhitlilt 
vnikasiyJe ıenetıi içinde ticaret odasından . uş malt kifayet ve
siltumı 2490 No. Ju kanunun tarifi dahiJind.ı c'JcJif mektupJarmr 
eklemeleri Ye teklif mektuplarının l-5-937 tarihine müsadif pa • 
zartesi günil aaat on üçe kadar makbuz mukabilinde daimi en • 
cümen reisliğine tevdi edilmesi lazımdır. Postada vaki olacak te• 

Polis mektebi ihtiyacı için: 
1 - Eldeki örneği bezlerinden yas fları dairednde mamQl olarak 

700 Nevresim battaniye kılıf, yatak çarşafı, ve 350 yatak Jtdıfr, ya
tak yüzü 350 yastık kılılı ve 7vJ peçete ve yüz havlusu kapalı zarf 
usulü ile 24-4-937 cumartesi günü saat 10 da satın alınacaktır . 

2 - T ....... :na 8309 k ., -et biçilen bu eşyaya ait fartname1er pa· 
rası:ı: o':ırak kcımisyon:ian alınabilir. Örnekleri vardır. 

3 - Elnıiltlnesine girmek istiyenlerin 623.18 kuruşluk ilk temi
nat makbıu veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarmı ek-
siltme günü saat kadar komisyona teslim etmiş bulunmaları. 

(817) 1-1475 

İstanbul Jandarma Satmalma 
Komisyonımdan: 

CİNSİ 
Kundura köıselesi 
Kundura Vaketaaı 

Miktarı 

~ 
10000 
8000 

Tahmia tJk teminat 
bedeli 
Lira Lira 
16200 121S 
16400 l230 
32600 224S 

1 - Puası vekiller heyeti karariyle 937 biidcesindea verilmek 
üzere cinsi, miktarı, tahmin bedeli •e ilk teminatı yukarda yazılı 
ve evsafına uygun iki kalem kundura malzemcai 30 • Niun • 937 
cuma günü saat ıs de İstanbul Gcdikpaşa Jandarma Dikimevi bina
sındaki J. ntmalma komisyonunda kapalı zarf ekailtmaiyle utın 
alınacaktır. 

2 - Şartı:wne her cün komisyonda görülebilir veya yü.z altımf 
~ kuntf bedelle adı geçen komisyoadan ald:rılabilir. 

3 - İsttkHleriD 2490 uyıh kanunda yazılı evrak ile teklif mek
tuplarını ve ilk teminat makbuzlarını ekailtme günü aaat on dörde 
kadar komisyona vermeleri lhnndır. (2013) 1-1583 

Tapu ve l(adastro Umum 
Müdürlüğünden: 
Tapu ye kadastro okulu için 67, 10 tal~e istiab edecek g~

te üç ulonu ve ayr.ı.ca iki odayı .havi bina kiralanacaktır. Me'9Q.lt 
olan veya inşa edilmekte ~lup bu aıarC!le .tadilitı ~ eden bina 
shaiblerinden arzu edeDlerın Umum Müdürlük zat tflcri ve levazım 
müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (928) 1-1608 

İzmir İli Daiıni Encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan it: K~rtıJakada Soiuk kuyuda D~ 

ğirmente-pede yaptmlac_ak otel kuragı, 
Keşif tutarı: 16924 !ıra .. • . . 
Bu işe aid evrak aşağıda .gostenlmİftirı 
A • Eksiltme şartnamesı, 
B • .Mukavele projesi 
E • Bayındırlık işleri genel şartı:ıamesi, 
D - Fenni ,artna~, 
c • Keşifname plan, 
İstekliler bu şartname ve evrakı Bayındırlık DlrektlSrltıfftnde 

görüp inceliyebilirlft'. • . . . 
Eksiltmenin yapılacağı ~er,: tan~ giln_ ve aaatı: 22 nıun 937. per· 

__...,, .. ü aaat 11 de Daınıı Enc1JIDC1Uftde, muYlılırıkat Mmınatr 
,... ... -e gun 1-1571 
1192 lira. (1094) 

ehhür nazarı itibara alınmaz. (2138) J-1689 

Zile Şarhaylığından: 
Belediyece bir adet seyyar etüv makinesi satın alınması muna• 

kasaya konulmuştur. Makine 0,35 metre mikap hacmi istiabisinde 
ve 100 derecei hararete mütehammil olacaktır. Taliplerin yevmü i
hale olan 30.4.1937 tarihine kadar belediyeye müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2137) 1-1688 _ 

M. M. V: deniz merkez 
sabnalma komisyonundan: 

1. -. lst~nbul ~e lzmir limanları hududu dahilinde batık demir 
v~ zıncı~lerın denızden çıkarılna işi M. M. V. binasında mütcşek· 
kıl komısyonumuz tarafından 3 • mayıa • 1937 pazartesi günü saat 
14 de kapalı zarfla ekailtmeye konmuştur. 

~ .- Umumi kıymeti takriben elli bin lira olan ve fartnameai 
dah~linde çıkarılıp teslim edilecek bu zincirlerin beher kiloıuna 
1edi kurut kıymet takdir edilmiştir. 

3 .-:- Eksiltmeye gireceklerin dalgıç ve tahliaiyeciliklc meşgul 
!~. DUlt~ıa olduklanna dair Ütanbul ticaret bahriye müdürlü • 
&ünden musaddak vesikayı hamil olması prttır. 

. 4 - 25~ kuruş bedel mukabilinde ,artnameılnl almak iatlyen • 
lc:nn her gun Ankarada komisyonumuza müracaatları. 
. 5 -: Ekailtmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun mucibince 3150 

lıral.ık ılk teminatları ve üçüncü maddede yaıılr vesikalarını havi 
tekhf mektuplarını tesbit olunan &ünde azamt aaat on üçe · kadar 
kom.iıyona vennif bulunmaları ve bundan sonra verilecek mektup· 
ların kabul edilmiyecefi ve postadan milteveDlt gecikmelerin na• 
zarı dikkate ahnmıyacağı (971) 1-1686 

lSTANBUL DEFTERDARLIÔUIDAN 

Beyo&lunda eski Caddeikebir yeni İatiklil caddesinin en İflek 
ve en terefli bir yerinde köşe batında evvelce Galatasaray polia 
meriıesi olarak kuHanıJan Z77 No. h kirgir bina ile altmdald düJr:. 
kiolu paruı pqUı ve auf nakit verilmek prtiyle 60000 altmıt bin 
lira muhammen bede] ilzerinden 3-S-937 pazartesi günü aut on 
bette kapalı rarf usuliyle satılacaktır. 
.. !•tıekliler~ 4500 liralık !eminat mektuplariyle teklifnamelerini 

lıOZU geçen ıundc sa.at oa dorde kadar Defterdarlık binasında Mil. 
li ~mlak Müdürlüğünde toplanan komisyon bqkanlığına verme • 
lerı. (2096) ı-ı 678 

Nafia Vekaletinden: 
3 • mayıa_ - 937 ~rtcai günü saat l5 de Ankarada Vekalet 

malzeme eksiltme ~omısronunda 2700 lira muhammen bedelli 15 ton şapın açık eksıltmesı yapılacaktır. 
Eksiltqıe prtnamesi ve teferruatı vekalet malzeme m·u·d- ı·· ~·· 

den parasrz olarak almabilir. ur ugun-

Mava~ka~ teminat 202 lira 50 kuruftur. 
latoklilenn S ·maya· 937 pazartesi günil aaat ıs de komla 0 • 

nü.muzda hazır bulunmaları lazımdır. (947) 1-1673 Y 
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PHILCO radvolarını bizden arayın Halil Nacı Anafartalar Caddeli 
No : 111 Telefon. 1230 

Milli Müdafaa Vekiled SabDalma 
Komisyonu binlan 

·-------------~ --------------~ 
ı - Hepsine biçilen ederi 1509 lira olan 3000 tane yemek tabafı, 

JOO tane ıu ve 500 tane çay bardafı ile 100 tane ayaklı ekmek tabaiı 
)e 8 tane plvanizl py ıUzgeci açık ebiltme ile alınacaktır. 
J. 2 - Şartname ft ııümunelerini giSrmek istiyenlerin her gün ko
fdtyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 112 lira 18 tunıttur. 
4 - ihalesi 19+937 P. etreal glhıtı saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ilnctı 

._ddelerinde yuılı veaikaalrla birlikte ilk teminatları ile tam ihale 
taatmda M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (814) 1-1413 

' iLAN 
1 - Herbir çiftine biçilen ederi 460 kuru' olan 10.000 çift erat 

Eundurası kapalı mrfla alınacaktır. 
2 - Şartnameliai 230 kuruta almak ve örneklerini görmek ilti· 

7enlerin hregün komnyona gelmeleri. 
3 - ilk temin8t miktarı 3450 liradır. 
4 - ihalesi 4-5-937 ılaı günü aaat 11 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve! Uncil 

aaaddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatlar ıile birlikte teklif 
mektuplarını ihale ıutından en aı bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (9'i4\ 1-1676 

İLAN 
1 - Herbir taaeaine biçilen eder 90 kuru' olan 50.000 tane kar 

&!zlUfil kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 225 kuruta almak ve örneklerini görmek iıti· 

yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - ilk teminat miktarı 3375 liradır. 
4 - ihalesi 3-6-937 pertembe günü saat 15 tedir. 
S - Münakaaaya cireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale uatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. AL 
Ko. na vermeleri (955) 1-1677 

İLAN 
1 - Herbir çiftine biçilen ederi 200 kurut olan S.000 çift ye • 

meni kapalı zarfla alınacaktır • 
2 - Şartnamesini paraaız almak ve örneklerini görmek istiyen• 

leıin her gün komisyona gelmelerL 
3 - ilk teminat miktarı 750 liradır. 
4 - [halesi 4-5-937 salı günü saat 14 dedir. 
S - Münakasaya ıireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddeleı ind• yazılı vesikaları ilk teminatlar ıile birlikte teklif 
mektuplarını ihale aaatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (952) 1-1674 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kurut olan 30.000 ili 

100.000 metre çamaflrlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 130 kurup almak ve örneklerini görmek il • 

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - ilk teminat mikdarı 1950 liradır. 
4 - ihalesi 4-5-937 salı günü saat ıs tedir. 
S - Münakasaya gireceklerin 2490 aayıh kanunun 2 ve 3 üncil 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlan ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale aaatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (953) 1-1675 

İLAN 
1 - 374 kalem elektrik malzemeai kapalı zarfla eksiltmeye kon

ln\Jltur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 32.SOO lira olup ilk teminat paruı 

2437 lira 50 kuru,tur. 
3 - İhalesi 21 ımyıa 937 cuma günü aaat ıs dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler 165 kuru• mukabilinde il. 

V. Satın alma komi•, onundan atabilirler. (Muhabere ile prtname 
gönderilemez.) 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gilııü en geç bir 
aaat eveline kadar teminat ve teklif mektuplarını M. M. V. satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (790) 1-1393 

Ankara Levuım Amirllği SatınaJma 
KomiAvnnu ilanları 

ı - itfaiye memur, toför ve efrad için 85 takım elbise onbeı 
giin müddetle açık eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (1300) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (97,S) liradır. 
4 - Şartnamesini cörmek istiyenler her gün yazı i•leri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 27-niaan-1937 sah günü saat on buçukta beledi· 
ve encümenine müracaatları. (925) 1-1593 

İLAN 
1 - Yenifehirde 1152 inci adada 1 numaralı panelde 700 metre 

murabbaı arsaya istekli çıkmadığından arttırması on gün uutılmıt
tır. 

2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat temiııatı (262,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı i,leri kalemi· 

ne ve iltektilerin de 27 • nisan • 937 salı günü saat on buçukta bele· 
diye encümenine müracaatları. (924) 1-1592 

Tekirdağı Belediye Reisliğinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulup evvelce ilin olunan Te

Wrdağı tehrinin me.Jdln ve gayri meskun tahminen 320 hektarlık 
yerinin 5075 lira mu•mmen bedelli hali hazır haritasının, tanzim ve 
tenimi işine istekli çıkmadığından bu it 23.3.937 tarihinden 30.4.937 
tarihine müsadif cuma günü ıaat l 6 buçuğa kadar Tekirdağı beledi
ye enciımeninde pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Evvelki ilinatımız dairesinde isteklilerin o gününe kadar Te
kirdağı belediye reisliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

(1806) 1-1381 

5. 9 Mayu 19J7 Alman lhracab; her nevi zirai makine 
ve aletler • zirai 11hl müeueseler • Gilb
recilik • .ziraat makineleri • kuvvet mer

kezleri - 1t makine ve lletıerl • Nakliyat 

makineleri ve iletlerl • mot6rli1 her cini 
arabalar • ııhi mahaller • Elektrik tek• 

nik ihtiyaçlar - inpat ve malzemeai. ev 

ve mutbah e,yuı • Büro efYuı. 

BRESLAU SERGiSi 
:vE. ZIRAA T MAKi
NELERi PANAYIRI 

KÖYLU SERGiSi; büyük beygir ve 
damızlık hayvan ıerpıi. 

Cenubu .-rkı memleketleri ve Polon· 

ya bu aerpde her nevi zirai mahsullerini 

ve ilk maddelerini tefhir edecektir. 
Her nevi iıtihbarat ve trenlerde tcnzillt için malOmat ve saire 

bütün seyahat acentaları tarafından verildi il gibi, doğrudan doğru· 
ya da sergiden istenilebilir; BRESLAU MESSE. UND AUS-
STELLUBGSGESELLSCHAFT, BRESLAU 16/ Almanya/ 11 .. 
ıegelaende. 

• 

En eski nuırlan bile pek kıaa 
bir umanda tamamen ve kökiln
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kaı.
zuk eczaneıi, her eczaneıie t.ulu· 
nur, ciddi ve mileuir Diı nasır 
ılicıdıı. 

Satılık Ev 
Ankara Musevi maballeıi it· 

tiaalinde Öbilzce mahallesinde 
eskici oğlu camii yanında eski 
icra vemedan Ali Nurinin yefı:· 
diğerine muttaıl ve biri bet ve 
diğeri alb odalı ve her biri 10fa. 
mutfaktan ve he rtilrlU konJoru 
haiz iki hane acele satılıktır. 
Talip olanların Anafartalar cad· 
desinde Atet hanında avukat Ali 
Rıza Dince müracaattan. 

1-1623 

Kiralık Ev 
iki katlı, bet odalı her tilrlil 

konforu havi Kavaklıdere Gil • 
ven mahallesi hal karpaında No. 
14 Telefon 3762 1-1614 

Katip Aranıyor 
Bir Avukat Katibi iateniyorı 

Adli muamellb ve ~tiloyu 
bilmesi ve kefalet göetermeal 
prttır. Her &ün saat 17 den 19 
za kadar ~ apartımam No: 5 
müracaat. 1-1657 

Kiralık Daire 
Otobüs garajı karf11mda Er

soy apartımanı. 
Bankalar caddeainde Nurettin 

Baki Enoya müracaat. 
Telefon: 3654 • 3710 

1-1670 

------------------------
Büro Teknik 
Yol ve in ... ta müteallik her 

nevi heaabat, proje, ,artname 
tanzimi f ennt malQmat vı iltita· 
re kontrol ve iıçilik teahhUdab 
Telefon: 2006. Posta kutuıu: 
Ankara. Yeni,ehir No: 17 

1- 1471 

idrar yollan hutalıldan 
mütehaımı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyui Ka
ıuk apartnnanmda 3 UncU da· 
ireye nakletmittir. Hastaları· 
m pazardan maada hergün 
saat on yediden yirmiye ka
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefc.n: 1769 

Kolaylık-Şıklık 
Hff ,.,, •• enel •el•rı+ ~· r•• .,.r _,..,,.. e.,e.ıer, ealer ........... , .... ~- ........ . 

letleft ..................... . 
.......... H• .. t• ... eKlr VI• 
..... te..aHal 41ıeltlr H H 
~,:... ._...,.,... Ne ıı.t'ın .. 

,..,.., , T t/I IWM•• ""-· 
..... ,.,. , ••••• 1 

.&.. "' ...... ..... 
n..ı -··- 13 ...... . ~ .... ..,. ............ . . ........................... . 

.. '1,ft ........ 

lmtiyu aahibi ve Bqmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi nlfl'lyatı idare eden 
Yuı itleri Mtldüril Nuuhl 
BAYDAR 

Çatıkırı catld••I clvarmd• 
Ulua Basım.viad• buıl11Uftlr. 

~ = duralJn-1 
dan 400 adım mesafede aafaltm 
muvakkat bitiminde lıveç elçi· 
liğine karfı 42 metre yilzil olan 
1600 metre ana toptan yahut iki 
kılllD halinde satdıktır. Müra • 
caat P. k. 509 Tel: 2819 

1-1602 

Kiralık Ev 
Samanpuanna yakın 5 oda 

aalon ve balkon ıu ve elektrikli 
latuyon caddesinde Bakkal Ke-
rime milrac:aat. 1-1612 

Kiralık Küçük Daire 
Atatürk Bulvarı üzerinde iki 

oda. bir büyük hol tam konfor 
Sllmer Bank intut aerriıinde 
Nihat Arele müracaat. 1-1621 

Kiralık Oda 
l•ıklar C. de ayle yamada 

m&ble ve banyolu biT oda, bayan 
veya kan koca için.. Tel: 1420 

1-1679 

Sekiz )'&fnıda 
SATILllC 

Saf kan arap kurak 
Görmek iltiyenler cündüzleri 

Telefon 2831 ele Burhan EREN 
2-1681 

Yabancı bir Bayan 
Aile içincle çocuklara. büyük· 

lere almanca, franauca, müzik 
dersleri ftrmek iltiyor. Ankara, 
post reatant L. B. 7 S 

1-1680 

YENi SiNEMALAR HAL 
BUGÜN 11 MATİNESiNDEN 

iTİBAREN 

Meniqdn en nefis filml~riııden 

Kadınlığın Sım 

Pnmaızca aözlü bar.ibllde bir eter • 

s.ıt Rollerde: 

ROBERT TAYLOR • 1RENE DUNNE 

GECE SAAT 21 DE 

§ehir Tiyatroau tarafından 

MUM SÖNDÜ 
Kmıedi 4 perde 

BU QEC& 

Hususi teşkilat 
Gayet meraklı ve mtereun bir _... 

çerçtftli dahilinde em-Wc biı 
heyecan aynalı 

tllve: CANLI FlLlıl 
ve ayrıca BUYUK ŞAiR ABD~ 

HAlllDlN cenue tı&reai 
GUNDUZ 

Marie Stuart 
Prederic March • Kather~ septMlll& 

Aynca: CANLI FILlıf 


