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HER YERDE S KURUŞ 

tina'da teblil neşrediid·· 
Selanikte doğduğu evin 
emrine verilmesi üzerine 
Atatürk' ün tahassüsleri 

tarafından . . .. k' S l&nik Belediye Meclisi Reisi 
Reısıcumhur Atatur e e .1 . . 

12 ıubat 1937 de atağıdaki telgraf gönderı mııtır: . . . • 
. .. . . b .. .. k yaratıcısı ve memleketımızuı .amımı dodu· 

y enı T urkıye~ınh uyu bediyen muhal aza etmekle bahtiyar ola-
nu d y d y u evın atırasını e . . . 

n og ug h . b lediye meclisi derin tcuımatının bır nı-
k l d vdug~ ana: ıe rın e . . .. 

ca o an og .. d 't 'b •n •mrını:e tevdııne karar 'h" · bugun en ı ı ar... ... §anesi olarak tarı ı evın 

vermekle şerefyabtır. f .. nderınitlerdir: 
Atatürk de cevaben fU telgra ı go 

B. Marcuriu . R . . e Belediye Meclisi reisi - Selanik 
S 1 'k Beledıye eısı v . . . il k A t e anı S 1• ·k Belediye Meclısının cem e ar e-

D -d - ev hakkında e anı • .. 
ug ugum . . b .. nderdiğiniz. telgraftan fevkalade mu-

bb ...... b'ld'rmek ıçın ana go . . b' 
şe usunu ı ı d' . · lütufkar dÜ§Üncesi benı derın ır 
tehassis oldum. Selônik bele ıyesının .. 

. · 5 · hararetle teşekkur eder ve bu dostane ka-
tar:zda mütehassıs ettı. ız.e . . 

. . . l'k 'lham etmek lütlünde bulunanların hepsı nez.dınde 
rarı sız;ınle bır ı te ı · l · A A . • . t rceman olmanızı rıca ey erım. ( . .) 
samımı sempatıme e 

= 

Bir inşa işi 
Ankara 

Nafia ve Gümrük lnbi .. 

sar Vekillerimiz gittiler 
Nfia ve Gümrük İnhisarlar vekılle

rimiz B B. Ali Çetin kaya ve Rana Tar. 

han dün akşamki ekspresle !stanbula 

gitmişlerdir. Vekillerimizi istasyonda 

şehrimizdeki vekiller, mebuslar ve ve. 

killikler ileri gelenleri üğurlamıştır. 

Ya.:.wı: Nevznd Tcırıdoğan 
Ankara Valisi 

Tarihte Ankara: 
_.,.-- ---

DIŞ BAKANLARI DONUYORLAR 

Balkan antantının faaliyeti 
barışı korumağa hizmettir 

Yunan Başbakanı B. Metaksas 

İngiliz - İtalyan anlaşması 
bilhassa takdir edildi 

Atina, 18 (A.A.) - Balkan antantı 
hariciye nazırları bugün saat 11 de ha· 
riciye bakanlığında toplanarak tebliği 
yazmışlar ve akşam üzeri matbuata ver
mişlerdir. 

Nazırlar akşam üzeri hususi trenle 
hareket etmişlı:r ve İstasyonda B. Me
tctksas ile bütün bakanlar, diplomatlar 
ve diğer kimseler tarafından ııelamlan
mışlardır. 

J- erilen t!'bliğ 
Matbuata aşağıdaki tebliğ verilmiş-

tir: 
"Balkan antantının daimi h.onseyi, 

beşinci içtimaını, 15 şubahan 18 şubat 
1937 tarihine kadar Atina'da, yugoslav 
başvekıli ve hariciye nazırı ve konseyin 
bu devresi başkanı Ekselans Stoyadi
nc.;viç'in riyasetinde akdetmiştir. 

Dr. Aras 
şerefine 
ziyafetler 

Atina, 18 (A.A.) -Anado
lu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor· Hariciye Vekili Dr. 
T evlik Rüştü Araı şerefine bu
gün lngiltere sefaretinde bir 
öğle yemeği verilmiştir. Atina 
elçimizin de relikasiyle birlik
te i§tirak ettiği bu ziyafetten 
ıonra Dr. Aras, sovyet ıefare
tinin kendi §ereline verdiği 
çayda bulunmu~tur. 

Tarıh öncesi kamplariyle modern şe
hir, yeni Ankarada olduğ~ ~adar hiç bir 
yerde birbirine yakın degıld_ır. -~ebır. ~u
dutlarının bittigi yede, tarıh once~ı ın
sanlarırun bugüne kadar saklı kalabılınış 

· · ik mamu· iskeletlerinin, eserlerının, sram ,. 
latmın keşfolun:lu~u ''Ahlatlıbel sırtla-
rı başlar : · d k' 

Şehir istasyonunun biraz ilerısın e. ı 
. bir eski Fıorman fıdanlığının havuzu 

"k H .. •. .. . ne oyulmuştur. Bu 
rı ya oyu<>unun ıçı 

Sancak'tan ayrılan türk 
nahiyelerinde 

propaganda yapıyorlar 

Daimi konseyin en samimi dostluk 
havası içinde cereyan eden müzakerele· 
n, dört memleket dış siyasalarını ida
re edenler arasındaki tam gôniş bir i
ğini ve Balkan müttefôklerini bağlayan 
tetanüdü bir kerre daha tesbit ve mü
şahadeye imkan vermistir 

Avrupa umumi siyllseti 
Avrupa umumi vazıyetini ve Balkan 

antantı devletlerini bilhassa alakadar 
eden meseleleri derin bir tetkike tabi 
tutan konsey, Balkan antantının bütün 
faaliyetini barışın muhafazasına hadim 
olmak için inkişaf ettirn.ek arzusunu te
yitte müttehid bulunmuştur. Bu istika
mette vaki olacak her gayret Balkan 

Bu çayda, Atina elçimizle 
refikası ve elçilik erkanı hazır 
bulunmuılardır. 

antantının tam müzaharetine nail ola
caktır. 

Milletler cemiyetine sadık bir suret
te bağlı bulunan Balkan antantı, bu 
Ct"miyetin, müşkül ahval i~inde, yük

(Sonu 5. inci sayfada) 
h d' 1 nı saran havuzun yeni beton ıvar arı . 

kalın toprak yıRmımt zamanımızdan hıç 
deg· ilse 3000 yıl evvelkı insanlar arkala-. An 
riyle taşımıslardır. Bu suretle yenı _ • 

· ·1 a,. karayı çeviren sarı stepte bır yeşı ag ~ 
adası yaratılabilmek için 3~~0 y~l .evvel· 
ki hemşehrilerimizin emeğı ıle hızım a• 
lın terimiz birbirine karışmıştır. Ank~
ranın tarihi profilinde yer alan medenı
yetlerle modern inşa isi, Ankarada ku· 
cak kucağa yatar. . ... 

Binaenaleyh Ankara dünya yuzunde, 
tarih öncesindenberi meskun olan en 
eski tecemmu noktalarından biridir. Bu 
itibarla Ankara toprağı üstünde e~~l~ 
insan topluluklanrun ve sonra şchırlılı· 
ğin tarihini hiç değilse zamanımızdan 
tarih öncesi insanlarının ilk kamplarına 
kadar götürmek icap eder. "Ahlatlıbel'' 
kampı ile şimdi onun yanında kuru.lan 
yeni Ankara arasındaki tarihi sırlar ıse, 
bu yaylada yapılan toprak altı kazılan 
ile kademe kademe aydınlanmaktadır. 

Bu kazıların en dikkate değer olan
larından birisi Ank<ıranın şarkındaki 
"Alişar" höyüğünde yapılmıştır. •Burası 
evvela, yontma taş devrinin ilk zamanla· 
rında iskan o1 unmu~tur. Bu ilk sakinlere 
aid eserler, bugünkü toprak yüzünden 
26-28 metro derinliğinde bulunmuştur. 

Bu ilk eserleri, Tunç ve Bakır dev-
• ri sakinlerini örten toprak tabakaları üs

tünde ise illt Etilerden osmanlı türkleri· 
nin son devirlerine kadar Ankara yay'a
sında yaşamış bütün medeniyetlerin en
kazı tabaka tabaka yaşamaktadır. Her 
iki Eti devri, Kilikyahlar, Midyalılar, 
İranlılar, Büyük lskender devri, eski 
Grek devri, Galatlar, Selçuklar Ankara 
yaylasının bu toprak örtüsü altında sı
ra sıra yatmaktadırlar. 

Her yeni kazı Ankararun tarihini 
bir parça daha eskiye götürmektedir. 
Yakın vakte kadar avrupalı alimler, bu 
Şehrin kuruluşunun ancak Firikyahlara 
kadar ulaştırabiliyorlardı. Halbuki son 
araştırmalar, bilhassa Etilerin en büyük 
rnerkezi olan Boğazköy'ünde yapılan 
kazılar, Ankaranın Firikyalılardan önce 
~e ~ti imparatorluğu devrinde de önem
lı bır merkez olduğunu meydana çıkar· 
maktadır. 

(Sonu 6. ıncr sayfada) 

Sancağın statüsü için Pariste ve 
Cenevrede faaliyet başlıyor 

lstanbui gazeteleri bugün Suriyede
ki hususi muhabirlerinden aldıkları ba-

telgrafları neşretmektedirler. lstan-
zı 1 b' d' bul muhabirimizin duo telefon a il ...,. 
eliği bu haberleri biz de apiıya ko)'9-

yoruz: . 
Hale 18 (Hususi) - l.iazeteler hergün 

p 'J w• • . • menfilerin affedı ecegını ve mem 
ıuyası 
lekete döneceklerini yazdıkları halde 

. .. 1 .. siyasi menfiler memlekete av 
bır turu 

d e""ektedirler. Muahede freı.nsa dete em .... . 
f d n kati surette tasdik edılme. 

tara ın a . 
. . a ·i menfilerin memlekete gır. 

dıkçe sıy s . -· 
. e müsaade edilmıyecegı, affın an. 

mesın w• .. l • 
cak bu ::aman bahşedile.cegı so; e~~eıc 
tedir. Hakikatte ise vazıyet şu ur. k:;-

'd d bulunan vatanıler mev ıı kii iktı ar a . . 
k b tmemek ıçın menfıle. 

iktidarı ay e . 
. ::..-.anaat etmektedırler. 

rin avdetıne mı.u•· 
Alevi mmtcıkcısına illıcık 

edilen nahiyeler 
am 18 (Hususi) - Bayır, B~c~k 

Ş . · gibi türk kesafetının 
H nah·yeıerı 

a.ııe - . lerin mukadderatının 
bol oldugu yer k 

. d n konuşulması hak ın. 
konseyce yenı • . . f 

d 'l n karar surıyelı ve ran• 
da ittihaz e 1 e · nda bir takım yenı 

memurları arası 
sız . başlamasına sebeb olmuş.. 
faaliyetlerın 

tur. !d g·u üzere Bayır, Bucak 
Malum o u 

921 den evvel Sancaktan ay· 
mıntakası . k 1 

Alevi mıntakasına ılha o un. 
rılarak ·nde bu türk mmtaka.. 

tu 926 seoesı 
muş . S -a ilhakı için karar 

tekrar ancag 
smın . d bir turlü tatbikata ge-
verilıniş ıse e K y kararı alakadar-
·ı . degyildir onse 

çı mış · · t' Memurlar 
]arı harekete sev~et~ış ırİ d ) 

(Sonu s. ıncı say a a 

1 

Atina'da Balkan antantı basın konferansrnrn toplandığı akademi bina$I 

alkan antan ı basın 
konferansı kapandı 

Atina, 18 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: Dün öğle üzeri, rahatsızlı· 
ğını geçiren elen komitesi reisi ve Et
nos direktörü B. Nikolupulos, Kifisya
da Balkan antantı matbuatı konferan
sı delegeleri şerefine bir ziyafet ver
miş, JI'.atbuat ve turizm müsteşarının 
da bulunduğu bu ziyafet gayet neşe

li ve çok samimi bir surette geçmiştır. 

Ziyafet esnasında, Romen, türk ve Yu
goslavya delegeleri, matbuatın Balk:ın 
antantı eserindeki rolünü tebarüz etti
ren nutuklar söylemişlerdir. 

''Meçlıul aıker'' e relenk 
Atina, 18 (A.A.) - Atina Ajansı 

bililiriyor: Balkan antantı matbuatı 

konferansındaki muhtelif delegasyon
(Sonu 5. inci sayfada) 

Fıkra: 

isimlerimiz 
lnhi.ar müfettişlerinden Ahmed, 

yahut, belediye reisi Mehmed: böyle 
yazan gazeteier var. Fakat bunların 
muharrirleri sokakta hiç kim.çenin ar• 
kasından M e h m e d veya A b • 
m e d diye bağırmakta değildirler. Sa
dece A h m e d, ya büyük, yahut kü
cük hir adamdır: biz gazetelerde basit 
vatanda~lrğımızın hakkınr istiyoruz. 

Resmi kağıdlarda ne Bay, ne Bayan 
kullanrlmayabilir: ancak isimlerimizin 
sonundaki bey ve hamm yerine bu şe
killeri herhalde bir yerde kullanılmalc 
için kabul etmiş olsak gerektir. 

iç iş Bakanının dediği doğrudur: 
biz hiç bir zaman ne fransrzcada Mös
yö. ne de İngilizce de Mister olama. 
mıştık. Dilden dile adımızın sonuııd:ı
ki bey püskülü ile geçer dururduk. 
Kendilerini asil :zannettirmek için Bey 
damgasını vi:zite kartlarının üstüne bas
tıranlar da az değildi. Artık ne Bey, 
ne Paşa: kırmızı fesin lakablarrndan 
kurtulduk. Nasıl lngiltere Dı~ Bakam 
türkçede Bay Eden ise, Türkiye DıJ 

Bakanı da İngilizcede Mister Aras'dır. 
Bu münasebetle küçük bir fıkra an

latayım: Dostlarımdan biri yazdığı 
mektubun sonunu Bayan efendiye se
lam diye bitiriyordu. Garabeti görü. 
yorsunuz: Muhterem Bayana ıelim ya. 
zabilirdi . • Fatay 

Dünkü fıkrada bir hayli yanhı 
vardı. Birini düzeltmeğe lüzum görü
yorum: "Kötü eıyanın tahammül ede
ceği hiç bir mimari..." sözü kötü eşya• 
ya tahammül edecek biç bir mimari ... '' 
olacaktı. 
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• 
enı, eski kitablara 

t 
teliflere 

rcümeler • 
aı r 

Gün geçmiyor ki posta, memle
ketin her tarafından, telif veya ter
cüme, bir iki kitab getirmesin. Yeni 
harflerimizle tertib olunan eserler
den, çok yakında, yeni bir kütüpha
ne teessüs etmiş oalcağına inanabi
liriz. Bu harflerle okumağa başlayıp 
bu yıl liseyi bitirecek olan gençlere, 
kendilerinden önceki nesiller, oku
yacaklan kitablan hazırlamakta ha
sis davranmryorlar. Mi1letlerin de
vam ve bekasmm sırrı da bunda de
ğil midir? Dayanışma göbekten gii
beğe intikal etmelidir ki milli vatan, 
milli tarih, kısaca milletin kendisi 
tekevvi.in etmiş olsun. 

Umumi harbta bir kumandan, bir 
nefere sormuştu: 

- Vatanın neresidir, senin? 
- Beledis köyü! 
Bizim çocukluğumuzda mesı1ur 

olan Emile F aguet, vatan, mil!et, 
hürriyet gibi, bazıları icin böyle Be
ledis kövü kadar dar mefhumlu söz
lni. inh eden risalecikler neşreder
di. Bunhrdan "Vatan" tekrar elime 
geçti : "V atamın, bütün geçmis1erim; 
tarihim; köyümün çayırlan üzerin
den esip bana onun çicekleriııden 
kokular getiren rüzgar; gece ağus

to"böceklerinin havkrrısm<'lannı din
lediğim dağ tepesi; sen; ben; hepi
miz vatan... vatan, konuştuğumuz 
dflin kendisi: büvük ninemin şimdi 
işitir $ribi oldurum sesi; cedlerimin 
yazdıkJ.,n kitabhr: evimde duvar
lar1 süsliven levhalar. kaldmmlar ü
zerine ayaklamm çarpışını duydu
ğum asker krta.sı; mektebe giderken 
önünden g-ectiifuni hatırladığnn anıt, 
vatanımdır benim ••• '' 

Vatanı böyle tarif etmek müm
kün oldu~ gibi, mese1a tarihi de, 
şu, fars hfüayesindeki üç kelimeye 
irca etmek kabildir: Doğdular, muz
tarib oldular ve öldüler. 

Halbuki tarih bu kadar basit bir 
kronoloji değildir. Larousse basıne
vinin neşretmekte olduğu "büyük 
ansUdopedik mernento" da Norbert 
Dufourcq'un tarih ve tarihin mev
zuu hakkındaki şu fikirlerini beğe
nir misiniz? ''-Tarih, en geniş ma
nasivle tarif edildikte, geçmişte vu
kubulmuş her türıü hadiselerin hika
ye veya s;stematik izah şeklindeki i
fadesidir. O, yalnız. milletlerin ve dev
letlerin adeta havatlannm dıs tarafını 
teşkil eden siyasi ve askeri hadisele
rin tetkikini değil, aynı zamanda het 
miUete mahsı s olan ve onun teka
mül ve tesirini anl.-tan ahlakı ve di
ni fiki1'1erin, adetlerin, artistik, ede
bi ve fenni medenivet seklllerinin 
biJgi.,;ni de ihtiva eder. Tarih, vakı
ayı hadis olduğu andtln müstakil ola
rak arayan diğer ilimlerin aksine, o
nu zamanın.la bulmağa ve hadiseyi
kendi konkre mu..lıitine yerleştirıneğe 
mecburdur." 

Fakat kaydetmeliyiz ki postanın 
srk sık getirmekte olduğundan bah
settiğimiz yeni eserler arasında La
rousse' un neşriyatı ciddiyetinde o
lanlara rastladığımız nadirdir. Bu 
nadir eserlerden birkacmı zikrede
lim: Remzi Kitabevi Andre Gide'in 
Serif Hulusi tarafından tercüme e
dilmiş olan İmmoralist'i ile Maksim 
Corki'nin Mu~tafa Nihad tarafmdan 
dilim "ze çevrilmiş olan Stepte' sini 
bu yakınlarda basmıştır. Gide bugün 
okunan muharrirlerdendir. Gorki, 
tammamız lazımgelen üstadlardan
dır. 

Fakat, şahsen kendimizi de istis
na etmiyerek, itiraf etmeliyiz ki bu 
geli~i güzel intihablar neticesinde 
meydana gelmekte olan tercümeler 
kütübhanesi karışık, tasnifi 7or, fay
dası mahdud olmağa mahkumdur. 
Buna karşı, münferid teşebbüs ve 
gayretlerin yekunu da azımsanaııu
yacak kadar büyüktür. 

Acaba bu münferid teşebbiis ve 
gayretlere müşterek bir gaye göstet· 
mek, yani tercüme ı>dilmelerinde u· 
mumi menfaat görülen tanınmış ve 
beğenilmiş internasy;mal eserlerin 
bir listesini hazırlayıp ilan etmek 
doğru olmaz mı? 

Fransızca bilenlt'r ;P·.iz: daha çok 
olduğu için fransız eserlerinden bir
kaç misal getirelim: on sekizinci a· 
sır teliflerinden Manan tercüme edil
mistir. Fakat o asrın en büyük mü
tefekkir] .. rinden Voltaire·den, Mon
tesqieu'den, Marivaux'dan, Buffon'
dan dilimize hemen hiç bir şey nak
ledilmemiı:ıtir. Romıseau'nun Oide
rot' nun, Stael'in de hangi eserleri li
sanımıza kazandırılmıstır ~ On do
kuzuncu ar•r mubarri;leri hakkında 
da aynı miitalea d0m1 derril midir? 
Thiers, Guizot, J. de Maistre. Thier
rv, Proudhon, Mic-lv·let, T ncqueville, 
Renan, T aine, Darwin, Ribot, hatta 
Bernson, hatta Hemi Poincarc, bizde 
eserleriyle değil, ancak isimleriyle 
tanınmış büyük muharrirl~r değil
midirler? 

Bu sualleri almanlar için de, İngi
lizler İçin de, eskiler ve veniler için 
de bu suret le tekr:ırlıvabiliriz. 

Kiiltür Raknnlığımız. kendisine 
arzolunan kitabları ne vakit ve nasıl 
satın alac'l~ım kararlaştırdr. Gene 
Kültiir Bakanhe7ımızn. tamnmrs eser
leri tercüme ettirmek niyetinde ol
duğu, g-ecen sene, sık sık bahis ko
nusu oluyordu. 

Gelişi güzel intihablarla yapıl
makta olan münferid tercümelerle 
bu kararı ve o niytti telif etmenin 
mümkün olduğunu düşünebiliriz. 

Yani, Kültür Bakanlığımız dilimize 
çevrilmelerini muvafık gördüğü en
ternasyonal değerde eserlerin bir lis
tesini neşredecek ve: "Bunları ter
cüme ve neşrederseniz istediğim ka
darını tercihan ahrırm" diyecek olur
sa, sanmz ki, iyi niyetler mükafat
landrnlmış ve önceden tasnif edil
miş büyük bir kütübhanenin teessü
süne doğru sağlam bir adım atılmış 
olacaktır. 

Geçen gün bir dost Eflatun· un 
··oevlet veya Cumhuriyet" ini ge
tirerek beraberce tercüme etmemizi 
teklif etti. Aristofan'ı, Öripid'i, Hero
dot'u, Omiros'u kim tercüme ede
cekti} 

Büyük bir binanın kurulması bek
lenirken onun bütün malzemesinin 
teker teker geleceğinden emin ol
mazsanız sizin getireceğiniz kum ta
nesi - bir kum tanesidir ama • o bina
nın bir gün tamamlanacağı ümidini 
size ne dereceye kadar verebilir} 

Nasuhi BAYDAR 

A.tina 

üniversitesi 

100 yll§ında 

Atina üniversitesinin kurulu§u 
1836 senesi 31 ikinci kanunda çikan 
bir emirnameye istinad etmektedir. 
Üniversitenin açılı§ töreni 31 mayısta 
yapılmı~tır. O zaman. sayısı 52 den i
baret oian talebeye ders venneğe baş
lamadan rejime sadakat yemini eden 
profe&Örlerin sayısı 33 idi. Fakat, üni
versitenin hukuk, tababet ve edebi
yat şubelerinde her yaştan 75 kadar 
da dinleyicisi vardı. 

Bugün Atina üniversitesi talim 
heyeti 111 profe&Ör ve 62 doçentten 
mürekkebdir. Bunlar beş yüzü kız 
olan dört bin gence ders vermektedir
ler. 

Atina, 17 nisanda yapılacak olan 
törene, şimdiden hararetle hazırlan· 
maktadır. 

Yüz yıllık üniversite! Elen dostla
rımızı şimdiden tebrik edelim. 

Şoförler olrnasaydı ! 

Amerikada yapılan bir istatistiğe 
göre 1936 senesinde doktorlar, şoför
lerin umumi kazancının ancak yarısı
nı kazanabilmişlerdir. 

Lynchburg News gazetesi bu habe
rin alhna şu cümleyi ilave ediyor: 

- Eğer şoförler ve otomobiller ol
masaydı bu kadar da kazanamazlar· 
dı! 

Yeni basılan 
~ümüş paralar 

Eregli şirketinin 
satın alınma kanun 
projesi hazırlandı 

fstanbul, 18 (Telefonla) - Yeni 
bir kanunla basılmakta olan gümüş 
paraların mikdarı 9 milyon kuruş da
ha arttırılmıştı. Eski kanuna göre 16 
milyon liralık basılacaktı. Darbhane 
16 milyon liralık gümü§ paranın ke· 
silmesini hazirana kadar bitirecek ve 
hazirandan sonra da 9 milyon lira
lık gÜmÜ§ paranın basılmasına ba~ 
lıyacak. 

1 Etibank için 1.500.000 liral.k 
fazla tahsisat konuyor 

Darbhanede 10, 5, ve 1 kuruşluk 
nikel paraların basılmasına devam 
edilmektedir. Bronz 10 paralıkların 
kahbı hazırlanmışb:r. Yeni on para
hklar 25 kuru•luk gümüş paradan bir 
milim kadar küçüktür. Bunun bir ta· 
rafında on para yazılı diğer tarafın
da da ay yıldız sembolü ve Türkiye 
cumhuriyeti ya?.ısı vardır. On par~ · 
lıkJara ay yıld•z bayrağımızdaki gi· 
bi konmuştur. Maliye Vekaleti bunu 
kabul ederse derhal b

0

asılmasma b'lŞ· 
!anacaktır. On paralıklarrn kenarın
da Türkiye cumhuriyeti ~mzi yok
tur. 

Yeni köy eğitmenleri 
Maacıf ve Ziraat vekaletleri tarafın 

dan Eskişehir Çifteler çiftliğinde ye
tiştiri,en 79 köy eğitmenine (yetiştiri.. 
ci manasında olmak üzere köylü erbaş
lara bu ad verilmektedir.) İlaveten Anka
ra meu::-z kazasiyle Çıbuk, Polatlı ve 
Ayaş kazalarından yüz erbaş seçilmekte 
dir. B :rılaı yeni açılacak kurslarda ders 
görece.der ve çalışmakta olanlar gibi 
köylerde vazife alacaklardır. 

1 KÜÇÜK H~ERLER 
* Halkevi, B. Ercümend Behzadı 

rejisör ve Bn. Dürünev'i sahne memuru 
olarak angaje etmiştir. İki sanatkar a
matör gençlerin yetiştirilmesi işlerin

de çalıştırılacaklardır. * İkinci orta okul müdür ve mİ.ıal
limleri, aralarında fakir talebelere yar
dım maksadiyle kurdukları sandıkta bi
riken paralarla, bayramda kimsesiz ço
cukları sevindirecek elbise ve ayakkabı 
almışlar ve dağıtmışlardır. 

* Dahiliye Vekaleti yeni usul üze
rine hazırlanan Köy büdce nümunele
rini vilayetlere göndermiştir. 

* Çubuklu gümrük idare memurlu
ğu gümrükler umum müdürlüğünce 

lağvolunmuştur. 

* Gümrük tarife kanununun otu
zuncu maddesi mucibince tarife tatbik
lerinden doğan anlaşmazlıkları hallet
mek üzere 1937 senesi için İstanbul ti
caret ve sanayi odasınca seçilen eks
perlerin isimleri alakalılara bildirilmiş
tir. 

Nece konuşuyor? 

Dünkü gazetelerde Haliçte Van 
gölü için yapılmakta olan vapurlar
dan bahsolunurken: " ... evvela mon
te edilecek, sonra demonte edilip ... ,, 
deniyordu. Türkçe bilmiyenlerin e
linden ne çekiyoruz? Monte ile de-

monteyi kullanmağa ne lüzum var? 
Biz türkler bu mefhumları "takmak,, 
ve "sökmek,, tabirleriyle karşılarız. 

Gemi de, iğreti ev gibi, takılır Vt" sÖ· 
külür. 

Herkes türkçesiılın noksanını biz

zat türkçenin kusuru olarak kabul 

ettireceğini zannetmeğe başladığın

dan beri hakikaten garabetlere dü§

meye başladık. 

Uykusuzluğun derecesi 

Uykusuzluktan tabii türlü şikayet

ler edildiğini duymuşsunuzdur. To

peka State Journal'ın bahsettiği şu 

şikayeti duymu§ muydunuz? 

"Bir kadın, uykusuzluktan şikayet 

ederken diyordu ki: 

- Uyanmak, kalkmak, işe başla· 

mak lazımgeldiği saatte bile gözü

me uyku girmiyor"' 

İktisad Vekaleti Ereğli şirketinden 
alman liman, demiryolu ve madenlerin 
Kozlu ve Kilimli demiryollarmm işle
tilmesi ve havzadaki deniz işlerinin in· 
hisar altına alınması hakkında bir ka
nun projesi hazırlamıştır. Vekalet Ia
yilıan.n hazırlanması sebeblerini 15.yi
hada geniş ve etraflı bir şekilde izah 
etmekte ve "Bunların rasyonel bir şe
kilde işletilebilmesi, Karadenizin sert 
ve fırtınalı açıklarında selametle başa
rılması için bu taşıma ve doldurma işle
rinde ciddi bir disiplinle hareket edil
mesi zaruri görülmüş ve bu sebeble bu 
layiha hazırlanmıştır.,, demektedir. 
Projeyi ehemiyeti dolayısiyle aynen 
neşrediyoruz. : 

1 - Hükümetle Eregli şirketi ara
sında imzalanmış 28 ikinci teşrin 1936 
tarihli mukavele mucibince hükümete 
geçen madenlere, liman ve demiryolla
rına aid bütün haklar, menfaatler, mülk
ler, arazi, tesisiyle ve mevcudlar doğru
dan doğruya Eti Bank kanunu mucibin
ce kurulacak müesseseye devredilmiş
tir. Bu devir muamelesi tapu harcı ve 
diğer vergi ve resimlerden muaftır. 

Eti Bank'a devir: 

2 - Hükü.met tarafından işletil

mekte olan Kozlu ve Kilimli demiryol
ları bütün müştemilatiyle beraber bi
rinci madde mucibince kurulan mües-
seseye Eti Bank kanunu tarifleri daire
sinde devredilmiştir. 

3 - Zonguldak limanındaki bütün 
doldurma ve boşaltma işleri ile Eregli 
(dahil) den Filyos (dahil) e kadar hav
za ağız ve mevkilerinden bu hududlar 
içinde yapılacak kömür nakil, doldur
ma ve bo~tma i~leri inhisar altına a· 
lınmıştır. Bu inhisar birinci maddede de 
bahsolunan müesseseı tarafından işle

tilir. 

4 - Yukarda.ki maddelerde yazılı 

işleri yapmak için Eti Bank sermayesi
ne mahsuben tediye edilmek üzere Ma
liye Vekaletinin 1936 senesi büdcesine 
1,500,000 lira tahsisat konulmuştur. 

5 - Hükümetle Eregli şirketi ara
sında imzalanmış 28 teşrinisani 1936 ta· 
rihli mukavele mucibince Eregli şirke· 
tine hazinece ödenecek satmalam bede-

Evlenme 

istatistikle.rinde 

hususiyetler • 

fngilterede 1935 de yapılmı§ olan 
evlenmelere dair dikkatdeğer ista
tistikler neşredilmiştir. Mesela 2008 
kadm, evlenirken, mukavelenamede 
yaşlarmm zikredilmemesini istemi§· 
lerdir. 4356 kadın ve 10.079 erkek de 
55 yaşında evlenmi§lerdir. 

Biiyük bir gazeteci öldü 

lngiliz gazetecilerinden Sir Perd
val Philips geçen gün Londrada öl
dü. Bu zat Daily Mail gazetesinin 

muhabiri olarak birkaç defa ''devri

alem,, yapmıştı. iki sene kadar evvel, 

Nortchliffe House ile bir anlaşmazlık 

yüzünden gazetesini bırakmış ve Daily 

Telegraph'a geçmişti ve bu gazete 
tarafından gönderilmiş olduğu Adis -
'Ababa'da meşhur petrolcu Rickettin 
yapmakta olduğu müzakereleri ortaya 
çıkarmıştı. Kıymetini bilememiş olan 

Daily Mail'den de, Habeşistanda bu

lunduğu sırada intikam ahl'iıştı: Bu 

gazete, çoktan havadissiz kaldığı mu

habirinin nerede bulunduğunu İngiliz 

elçiliğinden sormuş ve bunu Percival 

Philips öğrenince, Daily Mail'e şöyle 
bir telgraf çekmişti : 

''- Muhabiriniz burada değilse de 
ben buradayım.,, 

1i taksitleri tediye yapıldıkça Eti Banll 
sermayesine mahsub edilir. 

6 - Birinci maddede bahsolunan 
müessese kömür havzasındaki doldur .. 
ma teşkilatında çalıştırılan ve iş birli• 
ğinde kayıtlı bulunan kayıkları satın a• 
lır. - · 

Kayıklarını saımak istiyenler: 

A: Kayıklarını satmak isteyenler 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde arzuhal ile Zon .. 
guldak vilayetine müracaat ederek bq; 
isteklerini bildirirler. Bir çok şahıslat 
tarafından tasarruf edilen kayık için 
verilecek arzuhalin bütün hisse sahibleö 
veya vekilleri tarafından imzalanması 
yahud her hissedarın ayrı ayn arzuhal 
vermesi lazımdır. 

B: Zonguldak vilayetinde valiniq; 
reisliği altında biri kömür havzası fen 
heyetine dahil mühendisler arasmdank 
biri belediyeden ve diğeri ticaret ve sa
nayi odasından olmak üzere üç azadan 
mürekkeb bir komisyon teşkil ve kayılDc 
lacın kıymetleri bu komisyon tarafm• 
dan takdir olunur. 

C: Komisyon kararlarını ekseriyet..ı 
le ittihaz eder. Reyler musavi olursa 
reisin bulunduğu tarafın reyi tercih o. 
lunur. Bu kararlar hususi bir deftere 
yazılarak komisyon reisiyle azaları ta .. 
rafından imzalanır. Kararların biret 
suretini Zonguldak vilayeti taraflar• 
tebliğ eder. 

Karara itira:s 

D: Tebliğ tarihinden itibaren 15 gfss 
içinde İktisad Vekaletine mücaoatlı 
bu kararlar aleyhine itiraı; edil~ilir. 

Aleyhine itiraz edilen kara.dar 1Jıi. 
tisad Vekaleti deniz müsteşarlığı müt:tı
hassıslarmdan tayin edilen beş kişili& 

•bir heyete tetkik ettirilir. Bu heyetin 
takdir ettiği kıymet kati olup Zongul• 
dak vilayeti vasıtasiyle alakalılara bil• 
dirilir. 

E: Takdir edilen kıymeti beğeruniyeg 
kayık sahibleri kayığı satmaktan fera. 
ğat edebilir. 

Kira ile kayık kullanmak: 

F: Bu kanunun yürürlüğe girdiğl 
tarihten kıymet takdir muameleler{ 
katileşeceği tarihe kadar birinci madde
de yazılı müessese bu kayıkları, nakle
decek beher ton kömür için 3 kuruş ~ 
car bedeli vererek kullanabilir. 

7 - İşçi birliğince vücude getiril
miş olan halen mevcud doldurma bo· 
şaltma işleriyle alakalı tesisler ve vasıta• 
lan birinci maddede yazılı müessese
se satın alır. Bunlann kıymeti altınct 
madde mucibince takdir olunur. Mües
sese, kıymeti bu suretle takdir edilen 
tesisatın bedelini işçi birliğine öder; 
İşçi birliği bu bedeli deniz işçlerinden 
işletme masrafı olarak kesilmiş melJ. 
lağdan sarfedilmemiş bakiye ile birlik· 
te irad kaydeder,. 

8 - Liman, kayık, demiryolu ücret
leri ve gemilere verilecek su bedeli 
birinci maddede yazılı müessese tara· 
fından hazırlanır. Ve İktisad Vekale
tince tasdik edilecek tarifelere göre a
lınır. Yeni tarifelerin tasdikine kadar 
bu kanunun neşri tarihinde tatbik edil
mekte olan tarifelerin meriyeti devanı 
eder. -
Su işleri malzemesi hakkında 

bir nizamname 
Dahiliye Vekaleti vilayetlerde yapı• 

lan su tesislerinde kullanılacak çelik 
boruların taşıma işleri, boru izorasyon· 
!arının tamiri, tranşenin tanzimi usul 
ve şeki11eri hakkında bir talimatname lıa• 
zırlamıştır. 
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Arab birliği 

A yni dili konuşan ve ayni harsin 
varisi olan milletlerin biri.birinin 

nıukadderatiyle alakadar olmaya baş
lc-ması, milli biı lik h:ıreketinin başlan· 
g1cıd1r. Garbte, şimali Afr:lcrıda Atlas 
okyanusundan başlayıp ta şarka doğru 
İran körfezine kadar uzanan şerid gibi 
dar bir mmtaka içindeki milletler arıa· 
sında böyle bir hareketin başladığına 
hükmetmek caizdir. Bu arab meınle-

. · deki ketleri, Atlas oky:ınusu sahillerm 
Fas müstesna olmak üzere, on doku· 
zuncu asrın ortalarına kadar osmanlı 
İmparatorlu;;.unun birer cüzünü teşkil 
ediyorlardı. "önce 1830 senesinde fran· 
sızlar Cezair'i aldılar. Elli sene sonra 
da Tunus'u işgal ettiler. Sonra İngiliz· 
ler Mıscra gitti. 1911 senesinde Fransa 
1'ınüstakil" Fas'ı himayesi altına aldı. 
Ayni sene İtalyanlar Trablus garbi i_ş· 
gal ettiler. Bütün şimali Afrika sahıl
leri büyük harbten evvel, üç sömürge
ci devlet arasmda paylaşılmış demekti. 
Nihayet osmanh imparatorluğunun in· 
'- .. . d' ~ b menıleketleri de ısı.·azı uzerıne ıger ara 
Fransa ve İngiltere arasmda şu veya bu 
§ekilde taksım edildi. İngiltere, (rakı, 
ve Filistini mandası altına aldı. Suriye 

F ransamn mandası altına geçti. 
Fransa, İngiltere ve İtalyanın nüfuz 

mıntakalarını teşkil ~den bu memleket· 
lerde bugüıi, biribirine uymıyan idare· 
ler vardır. Fas, Fransa ile İngiltere a
rasında nüfuz mıntakalarına ayrıloıış· 
tır. Cczair ve Tunus Fransa tarafından 
sömürge şeklinde idare ediliyor. Trab· 
lus garb 1 talyanm idaresi altındadır. 
İngiltere Mısıra istiklal verdi. Fakat dış 
siyasası kendisine bağlı bulunm~ ~ve 
Süveyş kanalı rnıntakası da askerı ışga• 
li altında kalmak şartiyle. Irak da aşa• 
gv k . bagvlarla istiklaline ka· 

ı yu arı aynı 
vuşmuştur. Fransa Suriyede buna ben-
zer bir idare kurmaya çalışıyor. Bu 
memleketler arasında kendi mukadde· 
rabna sahib ve tam müstakil bir Hicaz 
krallığı vardır. işte arab memleketleri 
bugün böyle dağınık bir manzara arze-

diyor. 
lngilterenin Filistinde bir yahudi 

yurdu kurmak yolunJaki teşebbüsünün 
nasıl bir netice vereceği malum değıl
diı·. 1 ngilizkrin bir çıkmaza gird.kleri 

zaman, cierhal geri döndükleri görüldü
ğu gibi, zor bir işi başarmak için inad 
derecesine varan metanet ve seoat gös· 

teı·dı kleı·i de vakidir. Filistinin mukad· 
deratı hakkında bugün tahminde bulun· 
mak zor olmak'a beraber, her halde bu 
memlekette şimdiye kadar t"'klb edilen 
siyasetin arab birliği hareketini uytın· 
dırm:!k hususunda birinci derecede amil 
olduğu söylenebilir. Atlas okyanusun-

b .. l.. rab 
dan 1 ran körfezine kadar u un a 
ınıemleketleri Filistinde olup bitenleri 
dE:rin bir alaka ile takib etmektedir. 1-
rakın alakasını, o zamanlar dış b::ıkanı 
bulunan Nuri pa~anm ağzından lsta·. 
hulda dinledik. Yemen imamı Yahya, Fı· 
fütinle bernher olduğunu alenen ilan et
nııştir. Hicaz kıralı lbnissuud, sempa~· 
ıini hiç bir zaman gizlememiştir. Ka~ı
rede de gün geçmez ki Filistin lehıne 
ıokaklarda nümayiş yapılınasın. 

Fakat arab birliği hareketinin başka 
tezahürlerine de ~ahid oluyoruz. Irak 
şimdi Mrsırın milletler cemiyetine g~
nıesine rehberlik ediyor. Geçenlerde Hı· 

k 1 ·ı lı·ak hi1kümeti arasında caz ıra ı ı e .. 
bir ittifak muahedesi imzalandı. Ve bu· 
tün arab ıneınleketleri bu muahedeye 
• t" k d t dı"ldı" Bir kaçı müstesna 
ış ıra e a ve e • • 
olll'!I k üzere diğer arab memleketlerı, 

J LI- ahud 
Ya henüz sömürge oldull.U'rma, y . 
da müstakil olmakla beraber, dış sıya· 

ekte serbest ol· 
salarına, ist:kunet verın • d 

.. bu davete ıubet e e-
rnadrklanr\3 gore, bö le bir da• 
mezler. f ~k"t ne de olsa, ! .. · 

b. h rekebn nunıaYl· 
'Vet yeni b"\şlayan ır ıı. 

§İ sayıl<'bilir. . . 
Fakat arab birliği harekebntn lbaş· 

1 b .. "k "şin başarı nıa· 
aması demek, bu uyu 1 

• • • le 

d k d • 'Jd' Cog~ rayfa ıtibarıY 
sı eme egı ır. . ka 
Vt: siyasi teşkılat bakım.ndan bu 

0~ 
h k asında bır• 

d. ğınık memleketler aı 1 ar d 
lik fik,rleri çok yavaş inlcişaf e ~· 

ıtal • fikirl2rın 
Fransa, lngiltere ve ya ou . 
. '·' . l k ktasında bır• ınıu~afına manı o ma no 
1 . . . l'k fiki" leri etrafında 
e1ınışlerdır. bır r 

b. derece· 
•ou aylar zarfındaki baıaret, ır 
Yt kadar da ltalyanı:n İngiltere ve Fran· 

.. ' bl nı:da bilbas-•aya gucencrek ara ar aras 
•a Bıui radyosu vasıtasiyle propıagand~ 
Ynnıasmdan ileri gelmişti. İngiliz " ı· 

· d sonra t ... .1an r..,ntilmen agreemenbn en 

Madrid önlerinde i çetin 
çarpışmalar devam ediyor 

taraftan hiç biri iki 
n,etice alamadı 

Londra 18 (A.A.) - Madridden bildiriliyor: 
Asi tayyar~ ve bat~ryalar ~ad~~d.~ şiddetle bom
bardıman etmişlerdır. Asgarı 11 olu ve 60 kadar ya
ralı olduo·u haber verilmektedir. Belçika elçiliği ha
sara uğr~mıştır. Asi taTJV<'rf'l~r;n c;·wrı::ı 15 kadardr. 

jarcınıa ceplıesinae . . 
Asiler 7 şubatta bu bôlgede şıaaetlı bır taarı llza 

gecerek, Madrid ve Valansiya yolunu kesmi~ler 
ve bu, madridde, büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
Asiler muhtelif yeni mevzile elde ederek 14 şubatta 
Morata dö Tajuna ve Madrid, Alkolo dö Henore~ yo 
lunu tehdide başladıklarr sırada hükümetçi milisler 
bv. ileri hareketi durdurmuşlardır. 16 şubatta muka
bil taarruza geçen milis] er, 17 şubatta Tajunayı kur
tarınıslar ve 5 kilometre ilerliyerek bir asi mukabil 
tarru;~nu püskürtmüşlerdir. Bu taar- - - -
ruz esnasında asiler birçok mevzileri • ı-.p •. uıyuua 
terke icbar edilmişler ve kendilerin· yaptığı bir yol
den birçok silaıh ve muhimınat alınmış· culuktan ttv· 
tır. Madrid'den gelen son haberlere det ~den bu 
göre tarruzun nasıl bir netice verec~ği ingiliz ressa-
simdiden kestirilemezse de, çok zayıat mı, oruda gör-
~eren asiler bugün yeniden toplanmak 

dii.ğü acıklı 
üzere geri çekilmişlerdir. Bu muhare-
be Madrid önünde cereyan edenlerin 11Utnzuraları bu 
en çetinlerinden biri olmustur. şel.-ilde tesbit 

ediyor. 
Asilere görı 

I-Iavas'm A vıla ınuhabiri bildiri

yor: Asiler neşrettikleri bir tebliğde 
dün milisler tarafından yapılan iki ta
arruzun çok şiddetli olduğunu, fakat 
bir netice vermemiş bulunduğunu bil
dirmektedirler. Saat 5.30 da hükümet 
bataryaları asilerin Nacia • Madrid ö
nündeki mevzileri ile Maranosa üzerine 
şiddetli bir ateş açmışlar, ve hükümet
çi milisler, asilerin top ve mitralyöz a
teşine rağmen oldukları yerlerden kı
mıldanmamışlardır. İki hükümetçi tank 
tahrib edilmiştir. Sabahleyin milislerin 
yeni bir hücum dalgası frankistlerce 
durdurulmuş, bunlar öğleye doğru Ja
rama mıntakasında hafifçe ilerliyerek 

vaziyetlerini düzeltmişlerdir. Son asi 
tebliğlerine göre, bu mmtakada milis
lerin mukavemeti gevşemekte, asiler ise 
yavaş fakat emin bir surette ilerle
mektedirler. 

Asiler, Eskorial'e hakim yeni mev-
ziler zaptettiklerini ve yakında bu ye· 
ri zaptı tahmin etmekte olduklarını da 

bildirmektedirler. 

K<Irışmazlık ve gifoiillüler 
meselesi 

Paris'ten bildiriliyor: Drş Bakanı 

Fransa' da 
büyük 
grevler 

Paris, 18 (A.A.) - Sochaux'da Pen
geot fabrikalarının ı 4.000 amelesi grev 

ilan etmiştir. 

Bu amele, ücretlerinin yüzde 15 nis
bE-tinde arttmlmasmı istemektedirler. 

Grevciler, dün akşam fabrika idare he
yttinden dört kişiyi atölyede hapset· 

m:ş1 erdi. Montbeliard prefesinin müda
halesi üzerine buniar, bir mü:irlet sonra 
serbest bırakılmışlardır. 

Demir madenlerinde 
Paris, 18 (A.A.) - ş;mal dep:ırt

mamnda kain Enzin demir madenleri 
mü,..llkalat amelesi, gıev ilan etmiştir. 
Bu mıntakanın 16.000 amelesi işsiz kal· 

ın .. ş' ır. 
} u mmtakanm demiryo1u servisle

ri normal surette işlemektedir. Yalnız 
marşandiz servisleri tamamiyle tatil 

edilmiştir. 

felakettir diyor 
Berchtesgaden, 18 (A.A.) - Eski 

muharib'.erin murahhaslarını kabul e
den B. Hit!er, şöyle demiştir: 

"- Ayni düşünceyi taşıyoruz Yeni 
bir harb, bütün milletler için bir felaket 

olacaktır." 
Führer şu sözleri ilave etmiştir: 
"- Dahili sulh, kanşık!ığa uğradı

ğc takdirde Almanya'da imar işi tehli
hye düşer. Fakat harici sulh tehdide 
maruz kaldığı takdide alman milletinin 

kendine gelmek için sarfetmekte oldu
ğu muazzam mesaiyi tahrib eder." 

So"Vyetlcr Birliğinde Puşkin 
haftası devam ediyor 

Mos:tova, 18 (A.A.) - Bütün sov
yetler biı liğinde puşkin haftası devam 
etmekte ve her yerde toplantılar, kon
feranslar ve artistik suvareler tertib O· 

lunmaktaclır. Tiyatroların hemen hemen 
hepsinın mevzuları puşkinin eserlerine 
aiddir. Mekteblerde talebe de puşkin 
müsam.releri tertib etmektedirler. 

Dün moskovada, büyük Puşkin sergi 
si merasimle açılmıştır. 

B. Delbos bakanlar meclisinde karış
mazlık meselesi hakkında izahat ver
mis ve gönüllülerin İspanyaya gitmek 
üz;re hareket edebilecekleri bütün de
niz ve hava limanlarının müessir bir 
tarzda kontrolunu temin edecek olan 
birçok kararname ve tamimleri imza 
için cumhur reisine sunmuştur. Her 
türlü halleri göz önünde tutmakta olan 
bu kararlar 20 şubat gece yarısı meri-

llukuk talebeleri yurd içinde 
yaptıkları seyalıatten döndüler 

yete girecektir. 
Berlinden bildiriliyor: Almanların 

ispanyaya gönüllü olarak gitmemeleri 

hakkındaki kanun yabancılara da şamil 
olacaktır. Bu gibi yabancıların lspan· 

itmek üzere AJmanyadan geçme· 
yaya g 
leri veya Almanyadan çıkmaları yasak 

edilecektir. 
Londra'dan bildiriliyor: Gönüllüle· 

rin kontrolu proJesine karşı Portekizin 
. . . . ·u· ş old ug-u itirazlar etrafın
ılerı surrn 

d lan konuşmalar, mahsus derece-
a yapı 

de ilerlemiştir. 

. d un ag- zı tdwnlllJŞ· 
artık Barı ra yosun 

br. . 
Bundan sonra da 1 talya, lngilte~_e 

F sanın bu meselede beraber yu· 
ve ran 
.. leri beklenebilir. lngilizler arablan 

runıe . 
smanlı idaresine karşı ayaklandıran mı· 

0 La • e "arabları kurtarmak 
tay vranoe ra . 'li amberi" der· 

· · nazil olan angı z peyg 
ıçın bl . . tanmıası lazım gelen bu 
ler Ara arı ıyı ·· ·· • ınberı''' V ersailles gonış· 
w "lız' peyga ' ıngı b" li ~ · i in demiş 

1 
. • ..... sanda arab ır gı ç me erı .... ... 

ki: .. l b" hareket henüz başla-
Boy e ır . 

Iadıktan ancak bır asır 
madı. Fakat baş ESMER 

başarılabilir. A. ş. 
sonra 

Ankara hukuk talebelerinin Bandırmada ~ehidler abidesine çelenk koyduktan 
sonra çıkardı kları resim. 

Sömestr tatili münasebetiyle onbeş 
gün evvel yurd içinde bir tetkik ı.eya

hatine çıkan Ankara hukuk r.c .. ultesi 
talebeleri dünkü trenle lstanbuldan 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Talebe cemiyeti reisi B. Abdülka
dir'in idaresinde bulunan 30 kişilik ka
file Ankaradan ayrıldıktan sonra, ESıki
şehir, İzmit, İstanbul, Müdanya, Bursa, 

Kütahya, Bandırma, Balıkesir ve İzmi
re uğranuşlar ve gene İstanbul yoliylc 
şehrimize dönmüşlerdir. Seyahat prog
ramlarında İmralı adasına uğramak da 
bulunan genç hukukçularımrz, Müdan
yadan vapurla hareket ettikleri ve üç 
saat da deniz üstünde kaldıkları halde, 
fırtına yüzünden Adaya çıkamamışlar
dır. 

3 

l '11tmıllil1111JJ 
Suriye tahrikçileri kendi 
zararlarına çalışıyorlar 

Akşamın ba§ yazısı Suriyede §ap· 
ka ve Türk diline kacşı görülen tahrik 
hareketlerinden bmsediyor 

Muharrir, tahı·Jcçilerin doğrudan 

doğruya oenevı-eye kar;ı nümayişi po· 
litikaya muğayir bulcJukları için, lıe
c1efe böyle bilvasıta yollardan yürümek 
istediklerini kaydederek Fransa gibi 
medeni bir memleket memurlarının da 
medeni bir kisveye karşı açılan bu mÜ· 
cadeleye müzaharat etmelerini pek ga· 
r ip buluyor ve Hatayda tahrikat yoliyle 
Cenevrenin önümüzdeki konsey içti
rnaında alaocğı kararlar üzerinde mÜ "S• 
ııir olmak isteyenlerin pek yanlış ve 
pkmaz bir yol tutmuş olduklarını teba
rüz ettirerek diyor ki: 

u_ Bu gibi küçük emellere ne ma· 
hal, ne imkan vardcr. Bu mesele millet
ler cemiyeti için • en düşkün zamanın· 
da - bir şeref ve haysiyet, hatta mevcu· 
diyetini kuvvetlendiren bir dava oldu· 
ğıı kadar, Türkiye ile Fnansa arasında 
siyasi istikametler çizen mühim bir ha
dise olmuştur. Bu kısa istihale devrinde 
de davamızın kuvvetine güvendiğimiz 
kadar Fransanın iyi niyetine de itima
dımız vardır. Bu gürültüler, hakkı boğ~ 
m.ak, iki devlet arasındaki mtinasebetle
ı·i bozmak, sulhu tehlikeye düşürmek 

i~tiyenlerin mat.iyetini hem Cenevrcde 
' he-m Pariste ve daha iyi meydana ç ka-

racağı için söyliyect: k!crimizin doğrulu
ğunu bir kat daha tezahür ettirec ktir. 
Bu mezbunane gayretler ancak hadise
lerin azametini görmiyecek kadar kör o
lanlara zarar verecektir!' 

., 
BULGARlSTAN ve 
BALKAN ANTANTI 

KURUN da Asım Us spordan bekledi
ğimızın ne olduğunu araştırarak, sporu, 
ne tatil günlerinde bir meydan etrafın· 
da gençlere hoşça vak.it geçritmck, ne 
de milyonlarca \ltatandaş içinden be:.- on 
dekortmen veya oyuncu yetiştil"mek nıa
nas.nda anlamadığımızı, asıl gaye kit· 
len.in bedeni kabiliyetlerini yükseltmek 
olduğunu kaydederek diyor ki: 

"- O halde sporculukıa tÜl·k genç· 
liğine vermek istediğimiz vasıf ne ola
caktır? Sporun es.as beden sağlığının 

maddi kuvvet ve mukavemetle ö!çülme
r.i olduğuna göre sporda en çok ilcrlo
menin mihek taşı da mesela bir imtİ· 
han neticesinde muayyen bir zamanda 
yüz metreyi koşan, veya ol'ta derecede 
bir ~tla:y-ı_ş yapan, kendisini on beş da
k 'ka su içinde tutabilen, eline ald.ğı bir 
giilleyi, yahud diski mahdud bir mesa
feye atabilen gençler adedinin çokluğu 
olacaktır. Böyle bir imtihanda yüzde en 
fazla aded çıkaran okul beden terbiye
sinde daha ileı·i gitmiş myılacaktrr. O
kullar dışında olan gençler de tabii ola
rak bu §ekle bir beden terbiyesine tabi 
tutulacaktır." 

Muharrir, maarif vekaletinde yalnız 
spor işleriyle uğraşacak ikinci bir siyasi 
müsteşarlık kurulacağı hakkındaki habe
ri kaydederek, istediğimiz spor terbiye
sini tesis için bunun en muvafık usul 
olacağı kanaatinde bulunuyor. 

.l\lısır'm .l\lilJetleI" l..cınİ) etine 
gil"mcsi 

Londra, 18 (A.A.) - İngiltere hil· 
kümeti, Mısu'm Milletler Cemiyetine 
girmek için vaki talebini tetkik etmek 
üzere, mezkl'ı.r cemiyet asamblesinin 
mayıs ayında toplanmasını temin için 
tedbirler almaktadır. 

Wd• cJIJIJll(JIOQO]ff C 7.-0 7 P Qg -

MAÇA KIZI 
tefrikamız birkaç giine kadar 

bitecektir 
Me§hur Fransız Romancısı 

Honore de Balzac'fın 

Eugenie 
Grandet 

Adlı Romtınını Tefrika Etmiye 
Başlıyacağız 

Okuyucularunızın alaka ile takib 
edeceklerine şüphe etmediğimiz 

bu güzel eser, dilimize ' 
NASUHi BAYDAR 

tarafından çevrilmiştir. 
ftl.TIPJ70k1C v 1 ... , ~ 
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Meshur 
t,) 

om 
M eşhur alman filozofu Thomas 

Mann, nazi esaslarına uygun dil· 
şünccler beslemediği için alman vatan-
daşlığından çıkarılmış, bunun üzerine 
almln Bonn üniversitesi rektörü, ken
disine gönderdiği bir mektubda demiş· 
ti ki: ''Üniversitemizin felsefe fakülte
si, isminizi fahri oktorları listesinrlen 
silmek mecburiyetinde kalmıştır .. 

Thomas Mann, bu üniversitenin 
rektörüne verdiği cevabda demiştir ki: 

"Beni alman olarak doğmuş olmak 
hakkından mahrum etmeğe kalkışan bu 
adamların düşünce ve bilgilerinin ne 
kadar saçma olduğunu bu hareketlerin
den görmek mümkündür. Benim onla· 
ra muhalif davranmak suretiyle Rayhı 
ve Almanyayı tahkir '"tliğimi ileri sü
rüyorlar. Bunlar, kendi1erini Almanya 
ile karıştırmak suretiyle küstahlığın en 
büyüğünü işlemi~erdir. Alman mille
tinin, kendilerini bunlarla karıştırırA· 
mayı en büyük vazifeleri telakki e ie· 
cekleri zaman, her halde, uzak rlcğil

dir. 
Bunlar, dört yıldan az bir müddet 

içinde Almanyayı nasıl bir vaziyete ge
tirdiler? Memleketin canını ve kanını 
emerek silahlanıyor, böylece sulh ara
mak en büyük vazifesi olan bütün dün
yayı tehdid ediyorlar. Kimse onları 

sevmiyor, herkes kendilerine nefret ve 
husumetle bakıyor. Onların yüzünden 
Almanya büyük bir ekonomi fela~eti

nin uçurumu basına gelmiştir. Karşıla· 
rındaki "düşmanlar" onu tutmak ve aklı 
başına gelmek şartiyle, istikbalde mil
letler ailesinin değerli bir uzvunu fela
ketten kurtarmak için ellerini uzatmı~
lardır. Onun böyle bir zamanda göre· 
ceği vazifeyi idrak etmesini ve efsanevi 
bir takım "mukaddes ihtiyaçlar,. dan 
vaz geçip akıllıca çalışmasını bekliyor
lar. 

Evet, her şeye rağmen o, tehdid e:
tiği ve gözlerini iizerlerine dikip harb 
tehlike.,ini iistlerine atacağı miJletler 
tarafınrfan ttttulmalı, kurtarılmalıdır. 

Ortaya çıkacak felaket ve tehlike
nin büyüklüğünü tııkdir eden olgun ve 
kültürlü milletler, bu tehlikeye diiş

mücı, felaket getiren adamların ellerine 
düşüriilmüş, bu memlekete karşr 

hasta bir adamı tedavi eden doktorlar 
gibi, büyiik bir ihtiyat, büyiik bir Sl· 

bırla, davranmalrdırlar. Fakat o, k<'ndi 
doktorlariyle politika, hem de hege
monva politikası oynamak düşüncesin· 
dedir. 

Bu, müsavi sartlar içinde oynanan 
bir oyun değildir. Bir taraf politika o
yunu oynar, öteki taraf ise yalnız sulh 
davası ve politilı:ası güderse, bir müd
det icin, bundan birinci taraf favdala
nabilir. Harbın, h'tk:·~ati hilenlere ~·;ır. 

şı, büyük bir kazanç vesilesi olamıyaca
ğım bilmemek tarih bilgisinin tama
miy1e c:"'hili olmaktır. 

Veyl o milletlere ki gidecekleri yo
lu gôremeyip, allahın da, kulun da nı:f
retle k<ırşıladığı harba saparlar. Böyle-

Alman filozofu 
Mann ve s 

naziler 
r 

Filozof kendisini fahri fel
aef e doldorluğu listesinden 
ıilen Bonn üniversitesi relr.
türiine gönderdi~i bir mek
tubta r<>h acı sözler siHiyor. 

r ıvıançest:er """ 
Guadiyenden 

ce bir millet, bir daha dirilmemek üze· 

re kaybolur. 

Nasyonal • sosyalist devletinin he
def ve maksadı, alman milletini ağzını 
açtırmıyarak, tenkid - kabiliyetinden 
mahrum ederek, cehaletin koyu çuku
runa düşürerek, bin türlü tazyik ile 
''gelecek harb,, için hazırlamaktır. 

Aynı devlet, barba hazırlanmak ba
hanesiyle memlekette adalet fik-iııi de 
işlediği cinayetler:: kurban etrrıı~tir. 

Harb fikri bile ~raua m::hiyetini kay
betmiş ve halkın istismarı için bir alet. 
bir vasıta haline getirilmiştir. 

'8 er yüzünde hiçbir millet, Alman
V ya gibi, hiç bir hakiki menfaati 

olmaksızın, kimse tarafından sevilmi
yerek barba girişmek arzusunu besle
mek gibi bahtsız bir vaziyete düşme

miştir. Almanya yalnız bırakılacaktır. 

Fakat daha feci olan taraf, Almanya
nm kendi kendisini yalnız bırakmakta 
olduğudur. 

Bugünkü önderleri tarafından ilim, 
fikir ve düşünce sahasında çok gerileş· 
tirilmiş olan Almanya, bünyecc 1917 ve 
1918 senelerindekine benziyerek 1914 

senesinde olduğu gibi harba atılacak

tır. 

Böyle bir harbı, ilk mağ!Ubiyetten 
sonra dahili bir harb takib edecektir. 

Hayır, bu mümkün değildir: Alman
ya bir barba giremez. E~er oradaki dik
tatörlerin bir parçacık akılları başında 
ise, onlaın sulh yolunda verdikleri te· 
minat. yalnız partizanlarını avutmak i· 
çin değil, aynı zamanda harbın imkan· 
sız olduğunu takdir ettiklerinden ol
mak gerektir. 

Fakat, harb olmıyacaksa ve harb 
imkansızsa bu zulümlere, bu şiddetle
re ne lüzum vardır? Bütün dünyadan 
ayrılmak, herkesi kendine düşman et
mek, fikir ve kültür sahasında ~erile
mek ve öteki düşkünlükler niçin? O 
halde Almanya, niçin Avrupa ile, Avru· 
pamn sulhu koruyacak sistemleriyle 
anlaşmak, memlekette hürriyeti, fikri 
ve bil_giyi canlandırmak yolunda değil
dir? 

Çünkü sözleriyle ve hareketleriyle 
insan haklarını tanımıyan bu rejim, 
harb için çalışmadığı takdirde mevcu· 

diyetinin hikmeti kalmıyacaktır. Fakat 
bu, bütün bu hareket ve tavırlara birse
beb olarak kabul edilebilir mi? 

Bay Bakan, elan size hitab etmekte 
olduğumu unuttum. Herhalde, ben, Al-
manyada uzun zamandanberi bırakıl -
mış olan bir dille yazılan bu mektubu 
sizin daha baş taraflarında iken oku -
maktan vazgeçtiğinizi düşünmekle te
scili bulabilirim. Bir insanın alman-:ayı 
eski serbestliği ile kullanabilmiş olma· 
sı aizi şaşırtmış ve korkutmuş olmak 
gerektir. 

Şunu söylemek isterim ki sizin had
dini bilmez şefleriniz beni almanlık dı
şına atmak suretiyle serbest bırakmış 

değillerdir. Yaratıcı eserimi vücuda ge· 
tirmekle uğraşan fikrim ve ruhum, son 
dört yıl içinde bir saat bile serbest kal
mamıştır. Tazyik büyüktü. 

Dini kayıdlar dışında buiunan bir 
kimse, hemen hemen ulUhiyctin adını 

ağzına ve kalemine almamak gerekse 
de, tccssürümün şiddeti benı buna sü
rüklemektedir. Onun için, bırakın da 
söyle"!iyeceğim şeyi söyliyeyim ve şu 
kısa duayı edeyim: 

Allah, bizim karanlıklar içinde kal
mış olan memleketimizi kurtarsın ve ona 
hem dünya ile hem de kendisi il~ sulh 
yapmasını öğretsin.,. 

- "Mançcster Gardiycn., den -

POLiS_I 

l~eçel kavanoziyle 
hücum etmiş 

Yenişehirde Ziraat Bankasına aid 
buğday anbarında bekçi olarak çalış.mak
ta bulunan İı;mail ile Ali anlaşılmayan 
bir sebebten kavgaya tutuşmuşlar ve bu 
arada İsmail eline geçen bir kavanozla 
Alinin başını ve yüzünü yaralamıştır. 

Yaralının tedavisi yaptırılmış, suçlu 

yakalanarak Cumhuriyet Miiddei Umu
miliğine verilmiştir. 

Taşla çocu~un başmı yarmış! 

İ::.ta::.yon tı.-aret anbarı önünde ara
ba ten.erleiderine ip bağlıyarak oyna
makta olan Mehmed adındaki çocugu 
başından taşla yaıalı; an Mustafa, polıs 
tarafından hakkında tanzim edilen tah· 
kikat evrakiyle birlikte Adliyeye gön
derilmiştir. 

Topyekun kavga 
Yenıdoğan mahallesinde oturan Şa· 

hin, karısı Ayşe ve komşuları lsmail 
ve Mustafa söylemek istemedikleri bir 
sebeble kavga etmişler, biribirlerine ha
karette bulunmuşlar ve yekdiğerlerini 
dövmüşlerdir. Polis hepsini karakola 
getirmiş ve evraklarını tanzim ederek 
Cwnhuriyet Müddei Umumiliğirıe tes
lim etmiştir . 

AR 
Memleketimizde umumi olarak sa

nat terbiyeı.inin noksanlığı herkesçe 
teslim edilen bir keyfiyettir. Fakat bü
tün güzel sanatlar içinde bizde en az 
tanılanı, en yanlış tanılanı ve hatta bir 
iki büyük şehrimiz istisna edilirse, hiç 
tanılmıyanı şüphesiz ki resim ve hey • 
keltraşlık sanatıdır. 

Her memlekette, her medeniyette, 
her rönesansta, ileri bayrağını elinde 
tutan, kültüre öncülük eden daima gü· 
zel sanatlar olmuştur. Zevki terbiye e
derek muhayyileyi genişleten, hissi ve 
zekayı inkişaf ettiren sanatların içinde 
edebiyat gibi, musiki gibi, resmin de 
büyük ve ehemiyctli rolü hiç bir za· 
man inkar edilmemiştir. 

Henüz resim ancak Ankara ve ls • 
tanbul'un, biraz da belki lzmir'in malı
dır. Buralarda bile, hususi bir teşvik 

görmiyen sergiler, seyircisizlikten es· 

ner. 
Halbuki bir sanat kalkınması için, 
memleket ölçüsünde bir gayret ge· 

rektirdiği aşikardır. Şu halde memlc • 
ket ölçüsünde sanat terbiyesini yükselt
mek için elimizden gelen gayreti esir
gememek bize vazife olmuştur. 

Halkevlerimiz, bu mukaddes alevle 
bütün yurdu aydınlatacak teşekküller
dir. Fakat bizzat halkevlerimizin ve 
halkevlilerimizin de sanat bahislerin • 
de aydınlanmaya, yükseltilmeye ihti • 
yaçları vardır. 

Gazete, kitab ve mecmua... Röne • 
sans devirlerinde, her yeni telakki an • 
cak bu vasıtalarla halka nüfuz imkanı
nı bulmuştur. Yeni sanat telakkilerini, 
hakiki güzellik ölçülerini biz de bu va· 
sıtalarla yurda yaymak mecburiyetin -
deyiz. 

Gazetelerimiz. bir inkıJab memleke
tinde çıkmak itibariyle, hakikaten sa • 
yısız olan vazifeleri arasında sanat ter
biyesi bahislerine gerektiği ehemiyeti 
vermek için vakit ve imkan bulamıyor
lar. Bu işi kitaba gördürmek güçtür. 
Çünkü kitabı aratacak ve okutacak ala· 
kayı daha önce yaratmak şartını hatır
dan çıkaramayız. 

Mecmua, bir sanat mecmuası bu hu
susta ehemiyetli bir rol görebilir. He
nüz bir sanat mecmuasına sahih bulun· 
mıyorduk. Bugün böyle bir mecmua -
mız var. Ankarada birkaç idealist sanat
kar, "AR" adını verdikleri aylık bir 
mecmuayı elimize vermiş bulunuyor
lar. Daha ''AR'' çıkmadan önce, bu te· 
şebüsü işittiğim zaman bir yazı yaza • 
rak, birçok emsali gözlerimiz önünde 
bulunduğu için bu mecmuanın da ala -
kasızlığa kurban gideceği, bu itibarla 
da kendisinden beklenen büyük hizme
ti görmek imkanını bulamıyacağı husu
sundaki endişelerimi anlatmıştım. 

Genç arkadaşlarrmız, benden daha 
nikbin davranarak, teşebbüslerini ta -
savvurdan fiil haline koymuşlar. tık sa
yısını gördüğümüz mecmua her bakım· 
dan kusursuz, güzel ve ileri bir eser, 
bu itibarla da alkışlanmaya değer bir 
hamledir. 

Ancak devam edecek mi? Çıkmadan 
evvel belirtmiş olduğum endişelerimi 

ilk sayısından bahsederken tekrarla
maktan eza duyuyorum. Hiç şüphesiz, 
o da, bütün diğer kültür ve sanat mec
muaları gibi neşir hayatında büyük 

"Muharrir Kasnnpaşada bir rö
portaj yapmış, yolauzhıktan, çamı.r
dan, halkın ~kayetinden, bakımsız· 
lıktan tikayet ediyor.,, 

Muharrir madem ki çamurdan ve 
yolauzluktan §ikôyet ediyor, ~u hal
de halkın bunlardan şikayet etmesin· 
den fİkôyetçi olmaması İcab eder. 
l§te dikkatsiz bir ifade, insana böyle 
garib tezadlar da söyletir. 

Röportaj kelimesinin ne kadar 
yerli yersiz kullanılmaya başlanmıı 

olduğuna da dikkat ediniz! 

* ''Dün Taksimde feci bir kaza ol· 
mu,, Panorama bahçesinde kazılmak· 
ta olan kanalizasyon içerisinde çalıt
makta olan ... ,, 

Ve daha G§ağıda: 

"Belediye fen h~yeti kanalizasyo
nun çökmesinden kimsenin mesul o • 
lup olmadığını tahkik ebnektedir.,, 

''Kanalizasyon,, kelimesi culi ma• 
nôsınca çok aylun bir manô,!a kul
lanılmıf. Kanql~a.syon kazılır mı ve 

çöker mi? Kanalia:uyonu türkçeye 
çevirmek iateraek en yakın kelime o

larak "kanallaftırma" yı kullanmak 
mecburiyetinde kalıru:. "Kanallaftır• 
ma çöktü,, denilebilir mi? 

Sonra, "kimHnin mesul olmadığı, 
denilir, ama, "kimaenin meaul oldu· 
ğu,, denilemez. Bu itibarla, ''kimse• 
nin mesul olup olmadığı, da denile .. 
mez. 

Tramvaylardan bahsederken: 

* "Biz bu mübarek ayaklı giyotin• 
leri dar aokaklarımıza süs olaun diyo 
i§letmiyonız.,, 

Ayohlı tramvay gördünüz mü hiç? 

Satış kooperatifleri 
kuruluyor 

1935 yılı sonlarında çıkan bir ka· 
nunla kurulması esasları kararlaştırılıp 
şimdiye kadar tetkik safhasında bulu· 
nan satış kooperatifleri ve birlikleri tet" 
kilatına başlanılmak üzeredir. Ziraat 
Bankası, Bakanlar Heyetinden yeni çı· 
kan formülJer dairesinde esas mukave· 
lenameleri bastırmıştır. İktısad Veka • 
Jeti tarafından teşkilata memur edilen 
elemanlar da bugünlerde ihracat mer • 
kezlcrinc giderek kooperatiflerin ku • 
rulmasına aid işlere başlıyacaklardır. 

Bari Radyosunun türk~c 
neşriyatı 

Önümüzdeki 25 şubat perşembe gü· 
nü Bari radyosiyle 2.R.O. istasyonları 
Hasan Ferid Almar'm iki eserini çala
caklardır. 

Eveli akşam aynı istasyonlar Ce· 
mal Reşidin iki eserini muvaffakiyelle 
neşretmişlerdi. Türk - İtalyan kültür 
münasebetlerini kuvvetlendirmek gaye· 
sini güden bu neşriyat mcınleketimiz
dc alaka ite dinlenmektedir. 

güçlüklerle karşılaşacak. Bütün bunla· 
rı yenecek kudreti, ancak onu kuranla
rın azim ve ideallerinden alacaktır. Bu 
azmin ve bu idealin yenilmez ve sarsıl· 
maz olmsaını temenni ederek bu güzel 
eseri, bütün sanatsevenlerimizin hima· 
yeterine emanet edeyim. Y. NABİ 
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CE GEL~KiTABI 
Yazan : Çeviren: 

Rudyard Kıplıng Nurettin ARTAM 

İki gece sonra beyaz kobra mahzenin ka
ranlığında utanacak vaziyete düştüğünden 
ve soyguna uğradığından mahçup ve tasalı 
oturadururken, ankus, dıvardaki delikten 
içeriye girdi ve yerdeki altın sikkelerin üze
rine düştü. 

Dıvarın öteki tarafından durmağa dikkat 
eden Movgli: 

- Kobraların babası, dedi, krralın hazi
nelerini muhafaza etmek ve buraya gelen 
herhangi bir insanı sağ olarak buradan çı
kcmnamak için kendi milletinden genç ve 
olgun birisini bul da sana yardımcı olsun. 

Kobra, ankusun etrafında onu okşar gibi 
kıvrılarak: 

- Ahha ! tekrar geri geldi, dedi, ben o
nun ölüm olduğunu söylemiştim. Fakat sen, 
hala, nasıl oldu da diri kalabildin? 

- Beni satın alan boğanın başına yemin 
ederim ki bilmiyorum. Bu nesne, bu gece al
tı kişinin başını yedi. Daha fazlasına kıyma
sın diye geri getiriyorum. 

tlk haharda bir kaçış 
insan insanlara gidiyor! Cengelin i~inde baykırınız! 
Bizim kardeşimizdi; şimdi belki uzaklaşıp gidiyor. 
Ey Cengel halkı dinleyin ve hükmünüzü verın. 
Cevab verin, onu kim durdurup kim çevirecek? 

lnsan insanlara gidiyor! Kendisi de Cengelde 

ağlamaktadır: 

Bizim kardeşimizdi; timdi tasası derindir! 
insan insanlara gidiyor (Cenge/de kendisini 

severdik!) 
Bizim ulaşamayacağımız insan izlerine. 

Kırmızı köpeklerle yapılan büyük savaş
tan ve Akelamn ölümünden iki sene sonra 
Movgli on yedi yaşına girmiş bulunuyordu. 

Daha yaşlı görünüyordu: çünkü yaptığı çe
tin idmanlar, yediği kuvvetli yemekler, son
ra ufak bir sıcak ve biraz toz karşısında he
men banyoya girmesi kendisini fazla besle
miş, ona olduğundan fazla yaşlı bir görünüş 
vermişti. Ağaçların arasında geçirecek vak
ti olduğu zaman bir kolu ile bir dalı tutarak 
en tepedeki dallarda yarım saat salıaııabı
liyordu. Seğirten bir genç ceylanı yol orta-

da dur2.biliyor, ve tuttuğu gibi, yolun, bir 
tarafına fırlatabiliyordu. 

Hatta şimal sazhklarında yaşayan mavi 
domuzları bile sarsabiliyordu. Eskiden onun 
zekasından, kurnazlığından ürken Cengel 
halkı, şimdi onun gücünden, kuvvetinden 
korkmağa başlamışlardı. Onun bir tarafa 
doğru koştuğu haberi gelince hemen geçe
ceği orman yolları bomboş kalıyordu. 

Bütün bunlarla beraber, onun gözlerin
deki bakış daima tatlı ve yumuşak kalmıştı. 
Hatta dövüş ettiği zaman bile gözleri, Bag
hiranm gözleri gibi kızıl alevlerle yanmı
yordu. O zaman bu gözler gittikeç daha he
yecanlı ve daha meraklı bir şekil alırdı ki 
Baghira bunu anlayamazdı. 

Baghira bunu oğlana sorduğu zaman. o, 
gülmüş ve demişti ki: 

- Bir avı kaçırdım mı idi, öfkelenirima 
iki gün aç kalacağımı anlarsam daha çok öf .. 
kelenirim. O zaman gözlerim bunu anlatmı
yor mu? 

Baghira şu cevabı vermişti: 
- Ağız öfkelenir; fakat gözler birşey 

söylemez. Avlanmak, yemek, yüzmek hep 
aynı şeydir. Islak yahud kuru bir havada du
ran bir taş gibi. 

Bu söz üzerine Movgli, ona gene uzun 
kirpikli gözleriyle şöyle bir bakış bakmış, 
Baghiranm başı, her zamanki gibi, gene aşa
ğıya düşmüştü. O, üstadının kim olduğunu 
bilirdi. 

İkisi de Vaingunga,ya bakan bir tepenin 
yüksek ve uzak bir yerinde uzanrnışlardıt 
aşağılarında beyaz ve yeşil sargılar halinde 
sisler vardı. Güneş doğunca bu manzara, ~ı .. 
tın kırmızısı renginde dalgalanan bir denıze 
dönmüş, Movgli ile Baghiranın üzerine U· 

zandıkları çayırların üzerine ışıklar düşme• 
ğe başlamıştı. 

(Sonu var) 
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Levazım Müdürlüğünden T. 

1 - Takım Muhammen Muvakkat teminatı 
adedi bedeli Lira Kuruş 

Lira 
17700 
12250 
5020 

1327 
918 
376 

50 
75 
50 

Münakasanın şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

1475 
875 
190 ) 
155 ) 

269
5 

Yekun 
İdare ihtiyacı ıçm yukarda mikdarr,. muhammen bedeli, mu· 

vak.kat teminatı ile eksiltme şekli gösterı1en cem an (2695) takım 
elbıse ve kasket satın alxnacaktır. 

2 - Eksiltmeleri 27 şubat 937 cumartesi gunu saat 12 de ve 
h~r kısmın eksiltmesi ayrı ayrı olarak Ankarada P. T. T. umum 
tnıidürlüğü satm alma komisyonunda yapılac~ktır. . 

3 - İstekliler, teminatlarını idare veznesıne tes~ım edecekler, 
alacakları makbuz veya kanunen muteber banka temınat ~e~tubu
nu ve şartnamede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ıhtıva e
decek kapalı ve mühürlü zarflarını o gün saat (ll) kadar mezkur 

komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 1 .. h 
~ - İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 .Ta. ve 3297 sayı 1 nus a· 

&ınaa yaz11ı müteahhidlik vesikasını hamıl olacaklar.~ı~: .. ~ .. 
5 - Şartnameler Ankarada p .T. T. levazım mudur~ugunden 

İatanbulda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden bt!delsız olarak 
\'erilir. (304) 1-575 

~111nım11111111111111111111111111111111111111111111111111ıınnmmmrırııı1111111111nmr~ 
~ TÜRK HAVA KURUMU ~ -- -~ RtİYül{ PiYANGOSU ~ - -- . -=: Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengi? etmiştır. = 
S 5 inci keşide ı 1 mart 937 dedır. §5 - -§ Büyük ikramiye 50.000 liradır. ~ 
== = §§ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 § 
=::: ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır... := == DİKKAT: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 günü. ak- 5 
S§ ş.aınma kadar biletini değiştirmiş bulun.malıdır. Bu tarıhten = 
=::: sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur... 5 

~ıııııııııııııuı'rmn11111.'rıınım11m1111mın111111111111111111111111111111nu111m11~ 
l\.ültiir Bakanlığı Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Bakanlık dairelerine açık eksiltme ile 30 çelik dosya dola

bı alınacaktır. 
2 _ Şartname ve örneğini görmek istiyenlerin her i\in Gereç 

direktörlüğüne gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı tahmin edilen 3900 liranın %7 ,5 olan 

292.5 liradır. 
4 - Açık eksiltmeye gireceklerin 5.3.937 cuma günü saat 14 de 

teminatları ile komisyona müracaatları • (362) 1-651 

DENİ?. LEV A.ZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyonunda tahmin edilen bedeli 
sısoo lira olan 1000 ton dizel mayi ınahruku 26 ş~~~ 937 tarihine 
rastlay.ın cuma günü saat 14 de kapalı zarf us~lu ıl~ alınacak
tır. Mu\rakkat teminatı 3875 lira olup şartnamesı komısyonda 263 
kuruş mukabilinde hergün verilir. İsteklilerin ~490 sayılı kanunun 
tarifatr dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklıf mektupları 25 ş.u
bat 937 b .. ·· saat 13 e kadar Kasmıpaşada bulunan komıs-

perşem e gunu . 
Yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelerı ve saatten sonra 
Verilecek mektupların kabul edilmiyecej!i. 

Diyanet İşleri Reisliğinden· 

l(urban Bayramı 
• 

. .. .. b b yramı olduğu ilan olu-
22 ş.ubat 1937 pa.zartesı gunu Kur an a _ 

nur. (327) 

Türkiye saatile 
7,05 

BAYRAM NAMAZI 
Ezani saatle 

1,28 ... 
1-655 

Seyhan Vilayetinden: 
. tnamesi veçbile Kozan ka· 

Göçmen evleri için muktazı oluR_ şar ed' orman maktalarrndan 
zasınrn Çam esiği, Bey Pın.ar ve dı_ger drım:k üzere 42453 lira mu· 
kat ve imal ile Kozana nakıl ve .te~slım ~ kerestesi şubatın 26 ıncı 
hanımen bedelli 2042 metre ~ıkab v·fa eti hükümet konağında
tuma g ünü saat on beşte Seyıı~~ 1 [apalı zarfla eksiltıneye çı 
ki komisyonunca ihale edilmek uzere -
karılmıştır. . .. k izahat almak üzere Ankara-

İsteklilerin şart~~~~.!.~ gotme b~~ ve Adanada isJ.r..in mıidür· 
da İskan umum müdurlugune stan ( 297 ) ı-566 

~~ü:k~le~r~in:e~m~u~:r~a~c:a:at~l:er~i~i:l:an::_:o=l=un:u~r-·_:,. ____________ .~-----------

Ankara P. T. T. 
Direktörlüğünden: 

P. T. T. Müdürlüğünden radyo 
ik yapılacak ilan ve reklam 

Ücr et~eri aşağıda yazılmıştır: Yeni ehir 
İl:ın ve reHamların Ankara ve ş 

kabul ed il ~ ceği sayın halka ilan olunur. 

İl~n veya reklamın 
fasılasız olarak 

imtidadı 

------
Ay -1 
3 

12 

Gün 

1 
3 

12 

Telgraf gişesince 
(332) 

Beher kelime için 
Kelime başma 

ücret 

t-612 

Kuruş 

33 
30 
25 
20 
ıs 

13 

Ankara Harp Okulu Hastanesi 
Baş Tabibliliğinden : 

(50) lira maaşlı harp okulu hastanesi için bir hasta bakıcı hem
şireye ihtiyaç vardır. Şeraiti haiz olan talihlerin okul baştabibligi-
ne müracaatları. 1-659 

1 
Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 

Sabırsızlıkla bekleyiniz 1 
f S' .. 

• 

MiLLi MÜDAFAA 
VEKALETİ SA TIN 
ALMA KOMlSYONU 

tJ .APJJ "DJ 

B 1L1 ·ı· 
1 - Beher tanesine biçilen e· 

deri 9,84 kuruş olan 17000 tane 
mendil müteahhit nam Te hesa
bına olmak üzere açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneğini görmek iıstiyen
lerin hergün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 127,5 
liradır. 

4 - İhalesi 3.3.937 çar~amba 
günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye girecekleriıı 
2490 saydı kanunun 2 ve 3 ünı:ü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte tam ihale saatinde M. 
M. V. Satın alma komiııyonuna 
gelmeleri. (324) 1-624 

İLAN 

1 - 1.000 ton muadili olan 
1.388.888 litre 73 oktanlık benzin 
de 200 ton muadi1i 274.348 litre 
87 oktanlık benzinler ayrı ayrı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - 1.000 tonun fiatı 329.905 
lira 30 kuruş olup ilk teminat 
parası 16.946 lira 21 kuruştur. 

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

4 - İhaleleri 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki belgeleriyle bir· 
likte ihale saatinden en 6eç bir 
saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M.M.\'. sa
tın alma komisyonuna vermele-
rı 

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

{383) 1-692 

BİL İT 

Balık Yağı 

Taze Kıl. 85 K. T&zc 
Bu senenin 

SAKARYA ECZANESİ 
Ankara Müd~faai Hukuk 

Cacl' !.! 

Ucuz Arsa 
Aşağı Eğlence Otobüs dura

ğı yakınında. Beş dönümlük ar
sa satılıktır. Sıhat vekaletinde 
B. Zeki Öktem'e müracaat. 

1-425 

il 
oıııur-. 

~lraıal~ 

"'" uot ıucyva tu..ı:uuı.:u. 1n.lu· 

bazı defedeı . .Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatıu· 
hkları önlu. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk ~czanesi 

ŞARTLARI 

Beher Beher 
Santimi Santimi 
Kuruş Sayfa Kuruş 

~ 2 300 3 200 

~ 

~ 

4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 

1 - Hayır işierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid il~lardan ~ 

% 15 tenzilat yap.lır. 
2 - Zayi ilan bedelleri 

maktu 130 kuruştur. 
3 - Tebrik, teşekkür, ev-

lenme vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

~ 

ABONE ŞARTLARJ 

Müddet Dahilde Harıçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 " 

16 " 3 Aylığı 5 ,, 9 .. 
Telefon: 

Başmuharrir: 
~ 

Yazı işleri: 
~ 

Abone ve ilan : 
~ 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında möble ve kon-

forlu, Yenis.ehir, Tuna Cad. Yi-
ğitkoşun s;Y.ağr, 15. 

1-680 

Kiralık nıii tRlı.i1 t'V 

Kavaklıdere Güven yapı ko
operatifi e\•lerinden No. 4. 6 od·ı 
ve teferruatı görmek istiyenıer 
aynı yerde 16 No. ya mür«caat. 

Telefon 3470 den 14..2 
1-635 

KİRALIK 
İtfaiye meydanında pamuk

çu apartımanmda küçük ve bü
yük daireler ve tek odalar kira-
lıktır. 1-679 

Anl:2ra Valiliğinden: 
1 - Hazine namına müsade

reli olup An~ara ormıın müdü· 
riyeti depolarmcla bulunan 40 

metre mikabı muhtelif cins ve 
ebadda çam kerestesinin her 
metre mikabı lı\.30 liradan 1215 
kilo çıranın beher kilosu iki bu
çuk kuruştan 16356 kilo mablUt 
odunun beher kilosu 1,5-1,75 pa-

radan 67 adet çam sepetinin be
her adedi 4 kuruştan 100 adet 
meş~ araba parmağının beher a
dedı 2 kuruştan onbej gün müd· 
rletle açık arttrmaya konulmuş
tur. 

2 - Artırma 26.2.937 günü 
saat onbeı:ı-te Ankara orman mü
düriyetinde yapılacaktır. 

3 - Artırmaya iştirak ede
cel:lerin yüzde 7,5 teminat akçe
lerıvle orman müdüriyetine mü
racaatları ilan olunur. ( 307) 1•579 

Sa tılrk Ar~a 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1-485 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-4!!8 

~ 

DEVLET DLı ~ .. ~ "OL· 
LARI ve LiMANLARI 
UMUM MÜDORLOCO 
SATIN ALMA KOMİS 

YONU lLANLARl 

. Muhammen bedeli (21447.40) 
lıra olan cam malzemesi 1.3.1937 
pazartesi günü saat 15,30 da ka· 
pah zarf usulü iJe Ankarada i· 
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlcrin 
(1608.56) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ve• 
sikaları, resmi gazetenin 7.5.193~ 
gün ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve 
vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesind::n 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
şefliğinden dağıtrlmaktadır. 

(305) 1-588 

DOKTOR 

Mecit Sayan~ 
· ~~ İdrar yolları hmıla)ıkJarı 
~ mütP.ha"'~ısı ~ 

!tfa:vA meydanında Kur _ 

1 ANKARA BELEDİYE 
RElSLICl İLANLARI 1 

:: ~;;ş apartrmanında birinci 

Pazardan maada her gün 
~ saat 17 den 19 a kadar hasta
~ lannı kabul ve tedavi eder. t LAN 

1 - Su idaresi için alınacak 
50 ton sömikok 15 gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1420 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 107 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iı
tiyenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 26 ışubat 
937 c.ı.:ma günü saat on buçulcta 
Bclcdıye encümenine miiracaat-
lan. (355) 1-632 

1 LAN 

l - Su idaresi için alınacak 
20 ton kuru meışe 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuış· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 400 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 30 li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek ia. 
ti.fenler hergün yazı işleri kale· 
mıne ve isteklilerin de 26 şubat 
937 cuma günü ııaat on buçukta 
belediye encümenine müracaat• 
lan. (354) 2-6Jl 

İLAN 

1 - Su idareıine alınacak 
font boru ve aksamı on beş gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuş.tur. 

2 - Muhammen bedeli (8913 
40) liradır. • 

3 - Muvakkat teminatı"(668, 
50) liradır. 

4 - Şartname ve listelerini 
~ör~ek istiyenler hergün yazı 
ışlerı kalemın.c ve İstanbul bele
diyesine müracaatları. İhale 12 
mart 937 cuma günü saat on 
birde ~elediy~ encümeninde ya
pılacagmdan ısteklilerin saat 0 • 

na ~adar teminatlariyle birlikte 
te.klıf ~ektuplarını belediye en
climenıne vermeleri. (401) 1-704 

İLAN 

1 - Fen heyeti daimi amele 
için alınacak 50 takrm elbise ve 
50 çift postal on be.ş gün müd
detle açrk eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 701, 
50) liradu. 

3 - Muvakkat teminat (53,25) 
liradır . 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 5 mart 
937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaat· 
!arı. ( 402) ı-705 

İLAN 
1 - Su idaresine alınacak 

( 4000) litre benzin on beş gün 
miıddetle nçık ek i1uneye konul
mu~şru. 

2 - Muhammen bedeli (1080) 
liradır. 

3 - Muvakakt teminatı (81) 
liradır. 

4 -:- ~artnanıe ve evsafını gör
me): ıstıyenler hcrgün yazı işle
ri kalemine ve isteklilerin de 5 

mart 9~7 cwna günü r.aat on bu
çukta Belediye encümenine mü-
racaatları. ( 403) 1-706 

~ Telefon: 1769 1-447 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk Reisliğinden ı 

Ankaarda Temyiz ımh.lı:emesi. 
ticaret dairesi odac.danndan Va,. 
bit oğlu Rifata: 

Karınız Ankarada Mustafa 
kızı Şerüe tarafından aleyhini· 
:ıe açılan boşanma davismm 25. 
ll.936gündeki dUrtıfDIUıt\da ge
rek aizin ve geden davacının 

mahkemeye i!elmemi' olmaları• 
na binaen usuliin ( '409' uncu 
maddesi ahkamına tevfikan dava 
müracaata bırakılmış ve davacı 
20.1.93? günlü dilekçesiyle d:ıvS.
sını yenilemiı olduğundan tayin 
edilen (8.3.937) pazartesi i"Ünü 
saat (15) de mahkemede hazır 

bulunmadığınız veya kanuni bir 
volı:iJ göndermediğiniz takdİrde 

usulün 401 ve 405 inci maddesi 
mucibince muamele yapıla.cağı 

mezkUr kanunun (14-29 inci 
maddesine göre tebliğ ye[ine 
geçmek üzere ilan olunur. 

1-TOl 

Bahçe Meraklılan 
Her aradığınızı, Ortaköyde 

ANKARA BAHÇESİNDE bu
labilirsiniz. Envai çam fidanları, 
forme meyvalar, yaprağr döken 
ve dökmiyen fidanlar, aşagıya 

sarkan ağaçlar, salon yeşillikle
r~, kamelyalar, manolyalar, şern
ııye akasyalar, benbeler, katmerli 
leylak ağaçları, etiketli bodur ve 
yüksek güller, SÜS FİDANLA· 
RI ve saire v.s. İatiyenlerc kata-
log gönderilir. V ASlL 

1-689 

ZAYi 
Rasko adındaki köpeğimin 

710 ıayryı taşıyan koliyesi z.ıyi 
olmuştur. Yenisi alınacağından 
eskisinin hükmü yoktur. 

Maunce Maitrc 
1-697 

ZAl1 

Balıkesir polis müdürlüğün
den almış old..ı um ikıunet tez· 
keremi zayi ett'im. Yenisini ala~ 
cağımdan eskisinin hiikmü yok
tur. 

Yugoslavya tebaasından 
1-707 ~ohan Liler 

lmti yaz sahibı ve .Başımı
han id Falih Rıfkı AT&\ y 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri l\'hidUrü 
Na'>uhi BAYDAR 

Çankırı caddcsı cıvarında 

Ulus Basrmevinde basılmıştır. 
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1 
Evvelce de ilan edildiği üzere Yenice Piyangosu 

15 şubat pazartesi günü saat 15 de İstanbul İnhisarlar 
Sirkeci Satış deposu üstündeki binanın büyük salo
nunda İstanbul Matbuat mümessilleri ve İstanbul İ
kinci Noteri huzurunda çekilmiştir. Kazanan nwna
ralar ve kazandıktan hediyeler aşağıda yazılıdır: 

8 ~;Iindirli Fordor Touring 
936 model otomobil 

23319 

Radyo Kazananlar 
29859 33018 15951 17384 28554 

Bol ta kuru 
65924 

<;atal, Kaşık, Bıçak takımı 
kazananlar 

54336. S465. 38790 - 32230 - 3902 • 68354 - 4274 • 65835 
390SS - 38682 

Revü saatlarr kazananlar 
67928. 41781 - 32498 - 32680 - 24260 - 23859 - 14966 

11510. 7048 - 55S23 • 23485 

Şarap takımı kazananlar 
37905 • 19016 - 41005 - S9430 

Likör taktnu kazananlar 
40929 • 18584 • 62207 • 60577 - 39820 • 38154 - 30471 

1117. 4488. 11760 

İş Bankası Kumba rası kazananlar 

İstanbul 
12738 • 19693 - 34684 - 14202 • 
2083 • 17351 • 24449 - 12836 -

32986 • 24282 • 2345S • 25512 -
S436 - 13664. 14209. 22666 -

11738. 9036 - 27885. 3137S. 
13825 • 15977 • 1723S • 7740 • 

6605 - 1128S. 17848. 32960. 
1947 • 23157 • 34620. 29526 -
478S • 33692 • 27054. 22003 • 

11427 - 1583 • 350S1 • 13791 • 
11S89 - 33364. 31462 • 16986 -
114SS • 8S3 • 31022 • 208l6 -
24076 • 1608S - 21443 • 1sııs -
23920 • 34519 • 34811 • 9043 • 
16293 • 32993 • 19408 - 26449 -
33074 • 14138 - 22705 • 32978 • 
2140S. 24810 - 34600 - 31764 -

18111 - 14482 - 6206 - 23926. 
23826. 29035 - 15il8 - 16367 • 
5271 • 7318 - 17690 • 10631 -
6147 • 33637 - 25241 • 164 -

14283 - S944 • 17239 • 1540 -
7776 • 12113 • 21242 • 2002l -
S97 - 24928 - 10265 • 21396 -

21078 - 9423. 4568. 6166 -
19342. 2770S • 24171 • 35329 -
22918 • 34983 • 11351 • 8214 -

1083 - 20029 - 32164 • 5869 -
2778S - 14004 • 24747 • 14890 -
223S1 - 18124 • 32754 - 12S86 • 
7074 • 27766 - 18118 - 33486 -

34930 - 2571 • 18179 • 34028 -
8621 - 11680 • 30144 • 73SO -
7376 • 4629 - 31382 - 14226 -

21S38. S80 

Ankara 
3883S • 38504. 41000. 41719. 

42247. 44757 - 45260- 44407 -
40383 • 39728 - 43729 • 39068 • 
39901 - 39919 - 38173 .. 45178. 

Eskişehir • 55599 
Samsun • 62248 - 61665 • 621!1 
• 62188 
İzmıı • S7104 
Adana - 36468 
Edirne - 529~9 • S3015 
Giresun • 56529 

39186 - 41593 - 42923 • 39745 • 
45293 • 41714 • 41672 - 39602 -
44201 • 43546 .. 39108 • 45197 -
3986S • 4212S - 41009 - 43746 -
44461 • 

'.ı ' ... ı.>~un - 6323S 
Zonguldak • 64120 • 64087 
Bursa • 51237 • 50780 
Sıvas - 62628 
Balıkesir • 49541 
Kocaeli • 58315 

Son numaralar (Kumbara kazananlar) 
67462 - 67857 - 66720 • 681.lOO • 65315 - 67977 • 6S016 

61)()71 • 67791 • 68117 • 68013 

İstanbulda hediyeler Galata' da Omer 
Abit hanında İnhisarlar lJmum Müdürlü· 
ğü Neşriyat Şubesinde hüviyet cuzdanla 
rınm ibrazı suretiyle bi:w at kazananlar 
~arafmdan alınacaktır. D!ğeı şehirlerde 

İnhisarlar İdarelerine müracaat edilece 
tir. 

iNHiSARLAR iDARESi 

Ankara Valiliğinden: 
lS.2.937 gününde açık artırmaya konulan Çubuk deresi mecruın

daki parsellerden 11 adedine talip zuhur etmemit olduğundan 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına tevfikan mez· 
kClr parsellerin ihalesi 10 gün müddetle uzatılmıştır. 

Şartnameyi görmek istiyenler hususi idare varidat kalemine ve 
talip olanların da ihale günü olan 2S.2.937 günü saat 2,30 da vilayet 
daimi encümenine müracaattan ilin olunur. (393) 1--69S 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesi hıfzıuıhha mektebine satm a
lınacak fizik alitı ve kimyevi maddeler 6.3.937 cumartesi günü saat 
11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni (2100) liradır. 
3 - İlk teminat (157) lira (50) kuru,tur. 
4 - Şartname ve liste müessese muhasip mutemetliğinden alına

bilir. 
S - İıttckli ilk teminatı Hudud ve sahiller sıhat Umum rr-·;. ür

lüğü veznesine teslim etmekle beraber bu nevi alit üzerine i ~ yap-
tığına dair vesika göstermesi lizımdır. ( 399) · 1-693 

Harita Genel Direktörliİe,Oiinden: 
1 - Muhammen bedel (4550) lira Harta Genel dircktörlüğÜ kı· 

ta erleri için 600 ili 650 takım yazlık elbise açık eksiltme ile yap
tın lacaktır. 

2 - İstcldilcr şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gi· 
rcccklcrin de (341) lira 2S kuruş muvakkat teminat makbuzlariylc 
8 mart 937 pazartesi günü saat (lS) tc Cebecide harta satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (379) 1--690 

Nafia Vekaletinden: 
Sıvas • Erzurum hattının 208 + 263 üncü kilometresinde ve Frat 

suyu üzerinde altını' metrelik bir demir köprünün inşa ve montajı 
(ve lüzumu halinde rinaiı) kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 2.<t.S37 tarihinde saat on beşte Ankarada Nafıa 
Vekaleti demiryollar inşaat dairesinde yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 54054 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3952.70 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi mukavele projesı ve sair evrakı 270 

kuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 
5 - Bu eksiltme e r.irm k istiyenler 2490 No. lu kanun _ı 

hince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7·5-r36 tarıhli 
ve 3297 No .lu resmi gazetede ilan edilen talimata göre verilmiş 937 
senesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 2.4.937 tarihinde 
saat on dörde kadar demiryollar in.,--ıt daire11itıe !""-·' ·•?! 11" '·abi
lınde vemeleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 
k ·p ü m • · e le yapmış olmak şartı aranacaktır. 

' 

(331) 1-640 

Bank 
Umumi 1\ılüdürlüğündcn: 

Liselerin 1934 - 1936 mezunlarından imtihan ile 25 
memur alınacaktır. 

İmtihan 5.3.1937 cuma günü saat 9.30 da yapıla
caktır. Matbu izahnamenin Ankarada Umumi Müdür
lükten, İstanbu1da Sümer Bank şubesinden istenil-
mesi. 1-702 7·············•-1111•••··········-·--· 

aaatlerini 

Tercih etmeniz mcnfaatinizdir. 

Anbra'da: aatıf yeri: Rıza Gözlükçü, 

= = ----
~= 

!I Bankalar caddesi No. 8 ~ 
:::a: = 
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Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muruunmt:n oedel (3200) 
lira harta matbaası içm bir adet 
kiğıd kesme makinesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İstekhler şeraiti anlamak 
üzere her gün ve eksiltmeye gire· 
ccklerin de (240) lira muvcıkkat 
teminat makbuzlarile 11.mart.937 
perşembe ıı:ünü saat (15) de Ce
~cidc harta gencı direktörlüğü 
satın alma komisyonuna gelmele-
ri ( 141) 1-348 

Nafia 

1 
Kiralık Apartman 

Emniyet Abidesi Parkına 

nazır, Müdafaa caddesinde iki 
yatak odası, aalon, yemek oda-
sı, büro, hizmetçi odası, garaj 
ve toför odası, kalorifer her 
türlü konforu olan bu apartı· 
man kiralıktır. Tel: 3618 

1--600 

Havadar 

l\Iohilyalı Oda 
Yenişehir - Havuzbaşına "Z da~ 
kika, Asfalt cadde üzerinde. 

Tel: 2612 1-653 

.-:::ri ~~~!,.~:~~~~Tel: 2018 1 ---R~ntkPn filimleri - İstanbul fiatmadır. 
Ankara Halk Sineması sırasında 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRLIGI SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

Ordu hastaneleri için mahtelif ebadda iki yüz otuz sekiz bin üç 
yüz metre patiaka 3. Mart. 937 çarşamba günü saat 15 buçukta 1s • 
tanbulda Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksilt• 
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 93142 liradır. İlk temina
tı 5907 lira 10 kuruştur. Şartnamesi 466 kuru, mukabilinde istiyen• 
tere verilir. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni ve• 
sikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komsyona vermeleri. (286) 1-S49 

Ziraat Vekaletinden: 
Kayseri yonccl deneme ve yonca tohumu temizleme istasyonu 1· 

çin satın alınacak bir adet yonca tohumu temizleme makinesinin 
8.2.937 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmeainde teklif 
edilen fiat haddi IAyık görülmediğinden bu makinenin pazarlık su· 
retiyle satın alınma.sına karar verilmittir. Pazarlık 20.2.937 tarihine 
müııadif cumartesi günü öğleden evci saat 11 de Vekalette artırma 
ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Makinenin muhammen bedeli 8.000 ve muvakkat teminatı 600 
liradır. Bu işe aid şartname Ziraat Umum Müdürlüğünden veril
mektedir. Taliplerin teminat mektupları ve 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikalarla birlikte muayyen saatte komisyona müracaatıan ilin 
olunur. (391) 1-694 

Harita f :.enel Direktörlüğünden: 
, - Harta kıta erleri için aşağıda yazılı (7) kalem yiyecek pa

zarlıkla satın alınxaktır. 
2 - Pazarlık 26 şubat cuma günü saat ( 15) tedir. 
3 - İstekliler (37) lira teminatı muvakkatc makbuzl~riylc yazı

lı gi:n ve saatte Cebecide Harta 'Genel direktörlüğü atın alına ko
misyonuna gelme1eri. (380) 

Mikdarı 
Kilo 

" .. 
" 
" 
" 
" 

P. T. 

1000 
300 
500 

1000 
300 

60 
200 

T. 

Cinsi 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Nuhut 
Patates 
Kuru üzüm 
Beyaz peynir 
Makarna 2-691 

Leva~ım 

Müdürlüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı için açık eksiltme ile (3400) lira muhammen 

bedelli ve (255) lira muvakkat teminatlı (100) adet manyotolu ma
sa telefonu al nacaktır. 

2 - Eksiltme 7 nisan 1937 çarşamba günU saat (15) de Ankara· 
da P.T.T. Umum müdürlüğü satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teminat mektuplarını idare veznesine yatırıp a
lacakları makbuz veya muteber banh mektubu ve şartnamede yazı
lı vesaikle mezkfir saatt komisyona müracaatları. 

4 - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden, İstanbulda 
levazım şube müdürlüğünden verilecektir. (389) 1--693 

l>aşvekalet Daire ve Levazım 
Miidürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan İf, (8000) litre benzin. 
2 - İhale ,açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 2160 liradır. 
4 - Eksiltme 8.3.937 pazartesi günü saat ıs de BatVcldlet le

vazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat akçesi (162) liradır. Eksiltmeye girecek

ler, eksiltmeden evel bu parayı Maliye merkez muhaaebec:iliği vez· 
nesine yatırarak alacakları makbuz ile birlikte tam vaktinde komia
yona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi lcvuan müdürlüğünde görülebiJir. 
(400) 1-703 

, Erzurum vilayetinden: 
S nisan 937 pazartesi gunü aaat ıs de Erzurum viliyeti Nafıa 

müdürlüğü odasında transit yolu eksiltme komisyonunda altmıt al
tı bin beş yüz yırmi bir lira elli dört kurut bedeli kefifli Erzur.um 
vilayeti dahilinde ve transit yolu üzerinde Horasan ile Saçtepe ara
aında müteahhide ihale edilip de vakti zamanında yapılamadığından 
dolayı mukavelesi feshedildikten sonra geıi kalan 17 + 333 kilo
metre şose nişaatı bakiyesi ve sekiz adet ekip binasının nevakwnın 
ikmali ve altı adet sınai imalatın tamamlanmaaı işlerinin kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır . 

Evrakı keşfiye, şartname, mukavclenamesi ve buna mütcfcrri 
bütün evrak transit yolu inşaat şefliğinde görülebilir. 

Muvakkat teminat dört bin beş yüz yetmiş altı lira sekiz kurut· 
tur. İstekliler resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın
da 1ııkan talimatnam"ye göre nafıa vekaletinden alınmış vesikaları 
ihtiva etmek şartiylc 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını 5.4.937 pazartesi günü saat on dörde kadar Transit 
yolu inşaat kom"syonuna vermeleri lazımdır. (921) 1--696 

V ~kil~tinden: 
11. Mart 937 pcrşcnbe günü 

saat ıs de Ankara'da Nafia Ve· 
kaleti malzeme eksiltme komis· 
~ Jnu odasında (1900) lira mu. 
hammen bedelli 20 ton lama de
ır.iri açık eksiltme ile satın ah
nac.-ktır. 

öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

Şartname ve buna mütcfcrri 
diğer evrak parasız olarak An. 
kara'da malze dairesinden ve 
Haydarpata'da vekalet tesellüm 
memurluğundan verilecektiı. 

Muvakkat teminat 142 lira 50 
kuıuştur. 

Eksiltmeye 'ireceklcrin 11 
mart 1937 pertcnbe günü saat 
J S de malzeme eksiltme komis
yonunda bulunmalan lizımdıl'. 

(136) 1-346 

YENi SINEMAL .. ~R HALK 
BU GECE 

SÖZDE Kü;LAR 
Marie Beli 

Madelein Renauld • Maurice Eacand 
V' büyük 8ClllCltkcinn yarathlılan 

bu aer mnzuumın kuuueti 
itibariyle •e)'İrcilerini merak 
ue alaka ile siirükliyecektir. 

Gündüz 
DENiZLER PERiSi 

BUGÜN BU GECE 

100 SENE SONRA 
Sinemacılıiın Akıllara durpnluk 

ıetiren bir harillaaı 
Btlflan b(lf4 Jelaıet ue ltayret 

saçan enual.U lilm 
llaYeten: PARAMUNT JURNAL 

H A L K M A T lN E S 1 
KARNAVAL 

Gilldüleri ......... .ı., 2.30 da ........ 


