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S inci ve altıncıda 

Halkevlerinin çalışmaları 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
ON SEK1ZINCI YIL. No: 5593 HER YERDE S KURUŞ 

İluıfün 31 Balkevi a-:ılıyor 
Atatürkün başkanlığında 

bir toplantı yapıldı 

.... ..__ .... ._..J ....... l 
Başvekil ve 

Hatay için Cenevre!İ_e !J_iden heyet 
basl~anı Büyük Şefın ırade ve 

" talimatla rırı.ı aldı 
İstanbul, 20 (A.A.) - Hariciye ve

kili Dr. Aras, bu sabahki ekspresle A
tina'dan şehrimize dönmüş ve istasyon
da cuınhurreisi başyaveri B. Celal, va
li B. Üstündağ, polis müdürü ve birçok 
zevat tarafından karşılanmıştır. 

Hariciye vekili Dr. Arcıı ile Ha
tay ifİ için Cenevre'ye Bitmek üure 

• AnkaraJan gelen hariciye umumi ka
tibi Numan Menemencioğlu, bCl§Vekil 
Jamet lnönünü :Myaret ederek ne.a· 
dinde bir müddet çalıımıılardır. BCl§
vekil, hariciye vekili ve katibi umu
misi bu çalıpnadan sonra Atatürk'ün 

~ riyaset ettiği, ekser vekillerin de ha-
" \ıo ~ t .aır bulundukları bu içtimaa iftİrak 
t~ ~ ederek büyük Şefe mesaileri hakkın

Biiyiik ,(;!.efimiz Atatürk 

da malumat ar.zetmif ve yüksek ira-
• de ve talimatlarını alm11lardır. 

Cumhurreuinin riyaset ettiği bu 
içtima, 3 saatten la.ala sürmüıtür. 

.r 

lktisad Vekili 
lzmire gittiler 

lstanbul, 20 (Telefonla) - Dol
mabahçede yapılan toplanbdan son
ra ba§vekil ismet İnönü, lktiaad ve
kili Celal Ba:,rar refakatlerinde ka
lemi mahsus müdüı leri, deniz müıte
ıarı B. Sadullah Güney, limanlar u
mum müdürü B. lbrahim ve lzmir Iİ· 
man müdürü B. Haşmet olduğu hal
de Ege vapuriyle (;zmire hareket et
miılerdir. Baıvekit ismet lnönü ile 
B. Celil Bayan Galata rıhtımında 
Atatürk namına baıyaver B. Celil 
ve ıehrimizde bulunan dahiliye hari
ciye, nafıa, milli müdafaa, ziraat, 
gümrük ve inhisarlar vekilleri bir 
çok aaylavlar nli vilayet erkanı u
ğurladılar. Rıhtımda biriken halk 
büyÜk tezahürat yaptı. Ve baıveki
limizi alkı§ladı. 

ismet lnönü ve B. Celil Bayar iz. 
mirin liman itlerini, ihracat vaziyeti
ni tetkik edecekler ve bir kaç gün 
kaldıktan aonra lstanbula dönecek· 
lerdir. 

BQfbeıke 

tNKILAli 1 t.K.61YES1 1 Adisababada 
f. Rıfkı AtAr 

Bir rejim, kendi yasaları üs
tünde yenı bır ahlak ve tıkır disip
lini kurmakla ve onu vatanın can
lı Unsurlarına maletmelue devam 

• Ye İnkişaf buJabilir. Hir rejimi·n 
canldıgıru menli'lere değil, mu•
bet'lere bakarak muhakeme eaınız. 
Bütün muka vemetler ainmit olaa 
bile, kendi kuvvetlerini yaratmı· 
)'an, tensık etmiyen, fUUrlandır· 
Duyan inkdab iktidarlarının ıonu 
naad biteceği bilinmez. Yeni kuv
Yet kaynağını, terbiyesini ıizin ve
receğiniz gençlikle, aaf halk ma· 
yalından gayri nerede arıyacaxaı
nız? Arkanızdan gelen nesilleri 
naııl yetif tirdinizse, en geç bir 
asrın dörtte biri içinde, memleKe
tin talii öyle taayyün edecekt~. 

Politika terbiyesi eaaatır: bu· 
tün mesleklerin ilk fazileti bu ter· 
biyeyi almıf olmaktır· Bir mühe~· 
disin, veya bir mimarın ya~ut ~U: 
ilcbaadcının anayasa prenaıpJennı 
tarif etmek kendi vazifeleri olma· 
dığı hakkındaki iddialarını yalnız 
reddetmekle kalmayınız, asla af· 
f etıneyiniz. . . 

.İşte bu politika terbıyesın~ 
hakiki ocakları olarak Halkevl~rı: 
nin artmasını ve kuvvetlemnesı~ı 
• t: B"tün meslek gençlerı, 
ıs 1yoruz. u . nk 
hepsi onların çatısı altında, 1 !-
lab p~litikası terbiyesine, en a~gı, 
nı~lek bilgileri kadar ehemıyet 
vererek ve gene 0 çatı ~ltında, 
k d·ı '. . halk hizmetlerıne vak· en ı erını l w 

f ederek, cumhuriyet vatanda~ !gı 
vazifelerini yapmıf olurlar: Dıger 
tekmil vazifeler bundan sonr~ ge· 
lir; yahut bununla kıyınetlenıri,·· 

Bizi inkar eden cihana kartı u· 
yük bir dava peşindeyiz: her ba~a· 
rımız, milli gururu yükselten b.':" 
zafer hükmündedir. Fakat en bu· 
yük zaferimizin bu memleke!t~ 
inkılabı ve onun müesseselerı·nı 

ak · dan Yerleştirmek durlqtırnı , vıc 
ve tefekkür hürriyetini müdafaa 
etmek olduğunu unutınıyabm. ~~ 
Yolda el ve itbirliği ~emızı 
mümkün kılan Halkevlerını seve· 
linı ve kuvvetlendirelim. 

Habeşler bombalarla 
· mareşal Grazianiye 

suikast yaptılar 
Grazian.i hafif, yanındakiler 
ağır surette 

Habeşistan Umumi Valisi 
Mareşal Graziani 

Bir hatırlatma 
Bütün ricalarımıza rağ
men gazetemizde çıkan 
yazıİarı, bizden al_ın~ığını 
taarih etmeden ıktıbcuta 
devam eden arkaJaıları
nııza Ulu•un ismini olnz~ 
zikretmeleri lüzumunu bır 
kere daha hahrlatırız. 

yaralandılar 
Roma, 20 (A.A.) - Reımi İtalyan 

mahfilleri dün öğle zanwu Adisababa'
da yerliler tarafından el bombalariyle 
umumi vali mareşal Gra.ziani'ye yapı

lan . suikasdden dolayı büyük bir tees
sür duymaktadırlar. 

Suikasd neticesinde mareşal hafifçe 
yaralanmı§. fakat general Liotta ile yer
li eşraftan bir kaç kişi ve bunların ara• 
aında bulunan Kıptı kiliaesı reisi başpa.. 
pas Cvrille' ağır surette yaralanmışlar· 

dn 
AOma, 20 (A.A.) - Royter Ajan. 

sı bildiriyor: 
Adisababadan gelen telgraflar san

söre tabi tutulmakta olduğundan bu 
şehirde mareşal Graziani'nin hayatına 

karşı yapılan suikasd hakkrnda tafsilat 
almamam ıştır. 

Adisababa'da birçok kimselerin tev
kif edildiği zannedilmektedir. Tevkif 
edilenlerden birçoğu, yerlil'er üzerirıde 
tesir bırakmak için tertib edilen ve hu
susi merasimle açılan aleni davaya da
hil değildir. Cürümleri sabit olanlar 
kurşuna dizileceklerdir. 

Addis • Abeba sokaklarından birin
de Mareşal Grazianinin habeşler tara
fından atrlan bombalarla hafif surette 
yaralandığı hakkındaki haber, birkaç 
satırla öğleyin çıkan gazetelerin sayı· 
falarının alt kıamında neşredilmiştir. 

Bu haber, italyanları hayrete düşür
müştür. Çünkü Ras Destanın kumanda
sı altında isyan eden ufak bir kısrm 
yerliden maada bütün habeşlerin ital
yan rejimine alışmış oldukları zanne
dilmekte idi. Mütearnzların bombalar
la nasıl olup da Mareşala y~laşabil
dikleri merak edilmektedir. 

General Liottanın yaraları ağırdır. 

Ankara Halk evi binas1 

Halkevleri kuruluşunun 
5 inci yıl dönümü 
Halkevlerinin sayısı bugün 

açılacaklarla beraber 167 yi buldu 
B. Şükrü Kaya Halkevinde bir 

Bugün Halkevleri kuruluşunun be· 
ılnci yıldönümüdür. Memleketin ııoa.

yal ve kültürel hayatında büyük mevkü 
olan Halkevlerinin bu yıldönümil An
karada olduğu gibi bütün memlekette 
de büyük törenle kutlanacaktır. 

İlk balkevlerinin 14 ü 1932 senesinin 
19 şubatında açılmıt ve bu mikdar ay
nı eene içinde 34 e çıkmıttır. 1933 de 
21, 1934 de 25, 1935 de 23, 1936 da 33 
ev daha açılmıt ve halkevlerinin aayı11 
136 yı bulmuştur. Bugün açılacak 31 
evle halkevlerimiz 167 ye yükselecek
tir. 

Bugün Ankara halkevinde aaat 15 
de bir tören yapılacaktır. Törene Cum
hur başkanlığı orkestraamm çalacağı 

iatiklil martı ile bqlanacaktır. 

B. Antonesko 
Belgratda 

Romen Dış IJakanr B. A ntoneslro 

Belgrad, 20 (A.A.) Yugoslavya Baş
bakanı Stoyadinoviç ile Romanya Ha
riciye Nazırı Antonesko Atina'dan 
dönmüşlerdir. Antonesko burada 24 sa-

(Sonu J. üncü sayfada) 

1 söylev verecek 
HaJkederinin 9 şubesini 

gösteren işaret 

Dil, Edebiyat ve Tatrih 
Ar • Temsil - Halk dersane
leri - ve kursalar - Kitablar 
ve yayın - köycülük - Müze 
ve sergi - sosyal yardım-Spor_..~ .... 

Bundan sonra İç bakam ve Cumhu· 
riyet Halk Partisi genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya tarafından bir konferana 
verilecektir. B. Şükrü Kaya dün akşam
ki ekipresJe lstanbuldan Ankaraya ha· 
reket etmiştir. Burulan aonra B. Nafi 
Kansu Halkevlerinin çalışmalarına dair 
bir izah nutku verecektir. B. Beheçt 
Kemal Halkevi çocuğu 'irini söyliye
cek ve konserler verilecektir Konseri Y. 
Sururinin yazdığı ve Sadettin Eren. 
Avni Uzlar'm oynattığı Karanlıktan ay
dınlığa iaimli bir perdelik kukla takib 
edec.ktir. Kukladan sonra gene konser 
ve milli musiki ve kara.göz vardır. 

Programın dördüncü kısmını Şa· 

kispirin Venedik taciri ismindeki üç 
perdelik piyesi tefkil etmektedir. 

Fıkra: 

Tezadlar 
Sırt ve sır1k bama/lığrnrn kaldırıl· 

ması hakkındaki emir üzerine lstanbul 
gazetelerinden biri sırık ve sırt h~ma/. 
/arının fikrini sormuştur. Bunlar, hiç 
§Üphesiz, lstanbulda her türlü şartların 
sırt ve sırık hama//ığım zaruri kılmak
ta olduğunu söylemişlerdir. Ankara'da 
ise muharrir/er, sırt ve sı11k hamaJJ:ı. 
rınrn fikrini soracakları yerde, vali sırt 
ve sırık hamallığını kaldırıvermiştir. 
Anyı arkada§ımızda bu havadisin ya

nında belediyenin lstanbulda e§ek/e 
nakliyatı menedeceği havadisi vardır. 

Acaba niçin? Eşeğe daha fazla mı acıyo
ruz? Yok.sa e§ekler, yoldan gelip ge
çenleri sırıklardan daha fazla mı ra• 
hatsız ediyorlar? Veya yüklü bir ec 
~· Tfl-
gın manzarası, sırtında kulübe büyük· 
J"'ğ" u u eşya taşıyan insan manzarasından 
daha mı çirkindir? 

Aynı sayfada üçüncü bir haber bf. 
ze bildiriliyor ki bundan sonra lstan. 
bul ~ezbahasınd~ kesilen hayvanlar e
lektrıkle §işirilecekmiş ı 

Bir tarafta• kesilip elektrik/ . .. 
1 d' ~ e şışırı· 
en, ıg.er tarafta insana yükletilip kur. 

ban eclılmek üzere evlere t k 
1 1 

aşınan o-
yun. ntikal zamanlarının tabii tezad· 
ları ! - Fa tay 



Politika bahisleri 

Cezayir-Fr nsa 
Sömürgesiz memleketler, sömür

ge sahibi memleketlerden somur
ge istemekte devam ediyorlar. Fakat 
bir yandan da, sömürgelerd iri halkı 
istiklale te§vik eyliyorlar. Sömürge 
sahibi memleketler bu mnkaslama 
tazyik karşısmda, sömiirgelerindeki 
halka karşı daha cömerd davnnmak
tan v~ onlara şimdiye kadar verme
dikleri haklann bir kısmını vermek
ten başka bir çare göremiyorlar. V c 
bu, sömürgelerdeki halkı şimdilik 
tatmin eaiyor. 

İngiltere, kendine bafrh toprak
lara karşı bu müsamahalı görü~t .. n 
önce dominyonlan, daha sonra lr
landavr, en •oma da Hindistan, Irak 
Vtı {ısır'ı istifade ettirdi. 

Arkasından, Fransa, aynı is ika
mette yürmeye baş' ı. Snriye üze
rinden mandavı ka!d..TJmak istedi. 
Fakat bunu o k dar fena bir 0 lriJde 
yaptı ki, neticeden ne Suriveli, ne 
Hatayh, ne Türk ne de Fransız 
memnun kaldı. 

Şimdi de Cezayir için bir karar 
venndc üzeredir. Bu karara nazaran, 
Cezavir Framanm bir parçan, Ceza. 
yirli de, fransrz vatandaşı ilan edile
cektir. 

A vrupada bir takını ırk nazari· 
yelreinin hüküm sürdüğü ve fraosız 
milletine kanı bozuk ve piçleşmiş 
bir millet töhmeti atfedildiITT bir sı
rada, c.ezavirli müs.lümMı h~İıa fran
ıız olarak tanmıağa blkrşm1lsı, Fran
sa için büyük cesarettir. Aym za. 
manda, insanhia ve insanlara İnsan· 
r..a ha1rmıa1·•a oM~nun bir delilidir. 
Bövle bir karan ne gibi t& 
&irler ve tazyı1der tdtmda ve ne 
türlü nw.ddi m,..nf aatler için aldığı
nı •"nca mütalea ~Jc elbette ki 
kab''..Jir ve mahzursuzdur. 

Bu toJ)nlk !ln be~!ca1.:.rma kaotır
mama1< İrin, d 0 ne1>ilir. Y ahud fran
ıız ordPsun•ı takviye ed0 bilmek için, 
dem•bilir. Fa!mt hıma karşı, şu ce
vıı'·lar vardır: is "1d"l İstlyen hnlka 

l~n 
ta 

ara 
ın a 

Halid bayrak kupası 
.ı.aç:arı bugün başlıyor 

Bugün, 23 şubat salı ve 25 şubat 
perşembe günleri yeni Ankara Stadyo
munda Ankaragüc~ Demirspor, Çan
kaya ve Kırıkkale futbol birinci takım
ları arasında bir turnuva tertib edilmiş-
tir. Bu müsabakalarda birinci, ikinci 

ve üsüncülüğü kazanacak olan takımla
ra Türk Spor Kuruma Asbaşkanı Bay 
Halid Bayrak tarafından birer kupa 

verilecektir. Bugünkü maçlar , saat 14 

de, Ankaragücü ile Kınkkale gücü ara

sında ve ikinci maç ise Çankaya ile De
mirspor arasındadır. Birinci maçın ha

kemliğini Bay İbrahim, ikinci m~ın 

hakemligini de antrenör Bay Coni ya

pacaktır. Girif paralıdır. Birinci mevki 
25, ikinci mevki 15 ve üçüncü mevki 
5 kuruştur. Locaların fiatr ise 100 ku-

ruştur. Havaların çok müsaid gittiği 

bugünlerde Ankara stadyomunun gü
zel dekoru içinde yapılacak olan bu 
maç1arda bütün Ankaranın bulunacağı
nı çok umarız. 

Istanbulda 
sis hala 

devam ediyor 
İstanbul, (Telefonla) - Boğazda 

ve Karadeniz methaliııde aia devam e
diyor. Karadenizde bekliyen ve bir tür· 
lü Boğaza giremiyen Tarı vapuru 24 
aaat Boğaz dışında dolaftık:tan 1e>rua 
bugün aaat 12 de İstaııbula gelebilmiş· 
tir. Sis hafiflemi15C de hala devam et• 
mektedir. Seyrüsefer sekteye uğramıı
tır. Bugün Karadenize çıkacak olan 
posta sis yüzünden hareket edememiş-
ti~ ? 

1 karşı zulüm silahını kullanmak ka
bil olduğu gibi, ı.ömürgeleri zorla al
mağa kalkışacak11'n ela silahla önle
mek imkanlan Fransa icin henüz 
mevcuddur. Sömürge halkmı fransız 
ordusuna ns1·cre almak meselesine 
gelince, 1914 Fransası bunu. bura
lara vatandaşlık hakhnı vcrmeks"zin 
de vnprnağa muvaffak o muştur. 

f.Uer mu.'ıafozaknr bir frr>noıız hü. 
kü'Tleti İş basında buluncaydı, cezn
yirliyi va daş te1 .. ':ftl e•me İne el
b .. le ki im!.ron o1arnudı. Ni eI..;m bu 
zihniyette olan fransızlara göre, 
"med"ni hukuk,, ba!mrmdıın fran
sız medeni kanu..'1una deifJ de isli
mi mevzuata tabi ka k istiyen in· 
sanlara, fransrz vatandaşlık h~kkı 
nasıl veril'"'"i"r? Na:d o?ur d , b:r la
sım fransızlar iç" ool"gamya mem
nu ve bir kısım icin gayri memnu 
olabil"r? 

Bugünkü hal'c: cenhesi hükümeti 
müste~dan birinin bu mesele 
hakkında geçenlerde radyoda verdi
ği bir konferansta, bu gı'lıi suallere 
karıı fU cevablar verilmifti: 

- Nasıl olur da, bir telcım İnsan
lara "geliniz ve Fransl\ için ölünü~,, 
derken bunlann polya;un olup ol.na
dddarmı anftrmağa lüzum görmü
yoruz da. bu insanl"\rm franıız bay
ram altında yap.main mevzuubahs 
oldr.~ zaman, medeni hukuk du
nımlannda bir takım mahzurlar kPs
fediyoruz? "Vazife,, i_çin fransız!ık
lannı kabul ettiğimi% bu adamların 
"hak,, bakunmdan da franuz olduk
lanru kabul eylemekte neden bir 
mahzur olacakmı!? 

Fransamn Cezayiri kendi parçası 
tanımakta bir taknn maddi faydalar 
gördüğü inkar edil"mez. Fakat bu i
!İn arkasmda bir de ileri ve insani 
bir zihniyetin yattığına !iiphe yok
tur. 

Burhan BELGE 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
* Yabancı memleketlerden avlanmak 

maksadiyle memleketimize geleceklerin 
beraberlerinde getirecekleri av malze· 

mesinin gümrük muafiyetinden istifade 

edip edemiyeceği tetkik olunmaktadır. 

• İspanya menşeli eşyanın meri genel 
ithalat rejiminin V listesinden istifade 
ettirilmesi kararlaşmıştrr. 

Jliibalaga 

Manilyahlann 

mübalaga
crlığı meşhardUT. 

lki mıırsilyalı 1<onufuyor. 
- Bizim köyÜn önünden geçen çay· 

da balık öyle çok ki kürekleri hızla 
suya daldırıp kayığa doğna ustalıkla 
çıkaracak olarsanız ailenizi 1,ir gün 
"besliyecek kadu balık ayaklarmızm 
ucuna dü~üveriyor. 

- Bizim çay daha iyi. içinde su 
yok, sade balık var. 

Ev bakımına dair tavsiyekr 

Bir kadm gazetesi ev balamrD11 dair 
tunları tavsiye ediyor: 

HALI DOŞENMIŞ KANAPELER 
- En modern etJ"a araamda dahi en 
müaaid teairi yapmaktadır. Ancak o
danızdaki mobilyanın rengi ile uki 
kanapenizi kapllJ'a.n halmm rengi 
araamda büyiik farklar olmama. 

BALIKLI A ViZELER - Yani 
İçinde renk renk ve afak afak ÇÖi ve 
japoa balıklarmm bealendiği a.mdan 
yapıbmt lıir almariamıınm: nna bu
nu krmwlamnq nikel zencirlerle tava· 
na aumz ve İçİllİ sizli 'ilk veren elek
trik ampall.-iJ{e aydmlabmz; çok 
dikkatdeier bir avi.e ile odanr,, aiia
Jemit o1--az. 
ESKİ TABAKLAR - Yani S.k.-. 

ya, Sevr, Çia veya Kiit.ahya İfİ eski 
tabaklarınızı misafirlerinize cıgara 

ve bialriivi ikram ederken kullanmrz. 
Hiç olmazsa ıüzel aaaatlar hakkında 

bir konufma kapısı açmıt ve zevkle
rimizi körleten modernizmin çirkin
likleri üzerine biribirinizin dikkatini 
çekmiı olursunuz. 

Türkkuşu 
Tayyare filosunun 
memleket gezisi 
Şubatın 26 mcı cuma günü 

sabah saat 9 da Ankara Türk
ku~u salıasmdan kalkacak o
lan bir Türkkuşu tayyare filo
su, Eskişehir, Bursa ve İzmire 
gidecek ve buralarda lıava te
zahür atı yapacaktrr. Paraşüt
çülcrimizle plfmölerimizin iş
tira/; edeceği filoyu Türkkuşu 
şeflerinden yüzbaşı Zeki idare 
edecektir. 

• 

B. Leo~)old ı~ 'İ,., 
ş0J. rim ·r.~ geldi 
İstanbul güzel sanatlar akedem si· 

ne mütehassıs profesör olarak getiril
miş olan B. Leopold Levi, akademi di
rektörü B. Toprak"m refakatinde şehri
mize gelmiştir. 

Halkevi güz~l sanatlar kolu dün 
öğleden sonra, BB. Burhan Toprak ve 

Leopold Levi şerfine bir çay vermiş. 

ler, şehrimizde bulunan ressamlar bu 
davette hazır bulunmuşlardır. 

1 __ P_O_L_i_S_I 
Dayak yediğini 
İddia etmiş 

İvan oglu J.van adında birisi sarhoş 
bulunan Ethem oglu Receb tarafından 
Kuyulu kahvede <löviildüğilnü iddia et
miştir. Receb yakalanmış ve müddeiu
mumiliğe teslim edilmiştir. 

Kundakçılık iddiası 

İsmet Paşa mahallesinde oturan Ah
medin kı:ıı Müzeyyen kendisinin evde 
bulunmadığı bir sırada komşusu Hüse
yinin kızı Havvanm evine girerek kar
yolası altında bulunan mindere ateş 

koyduğunu iddia etmiştir. Müzeyyenin 
bu iddiasının tahkikine başlanılmıştır. 

Yem torbası çalmJ§lar 
Koyunpazan'nda Celilhanı'nın ahı

rında Ahmed oğlu Emin ile arJ.·.adaşları 
Bilal ve İbrahim oğlu Ali Rızaya aid iki 
belleme ile bir yem torbasının çalın

dığı iddia edilmiştir. Bu işi Süleyman 
oğlu Mehmedin yaptığı anlaşılmıştır. 

Eşyalar bulunmuş ve Mehmed müddei
umumiliğe teslim edilmiştir. 

Balolar ne için verilir? 

Fırsatlardan istifade ederek zen • 
ıin olmuı bir zat, güzellik müsabaka
larmm en müsamahalısma giremiye -
cek olan kızmı evlendirmek makaa -
diyle tertib ettiği baloya birçok deli· 
kanb çağırmq olduğu halde hemen 
hiç genç kız davet etmemiıti. Karısı 
itiraz etti : 

- Bütün bunlarla bizim kız mı 

dansedecek? 
- Ben baloyu, bafkalarmm kızla

rını evlendirmek için değil, kendi kı
zımı evlendirmek için veriyonmı! 

Gazetecilik ve istikbal 

Franaada 1ıi.r "edebiyat mensuplan 
cemiyeti,, vardır. Bu cemiyetin reia • 
liğine getirilen Bayan Camille Marbo
nun, gazeteciler için bir yardnn san
dığı kunılması bususanda yapıbmf bir 
toplanbda aöylemiı olduğu bir sözü ıa
::ııeteler naklediyorlar: 

- Gazetecilik o meeleklerdendir 
ki ona intiab cüretini göaterebilmek 
için ayda, en az yüz elli lira irad aa
hibi olmak li.ıumdır. 

Gazeteciler, bu aörütü dojru bul
maz muınız? 

Saflık 

Yıldızlardan baheediliyordu. Su
aup dinleyen biri birden bire töze ka· 
nth: 

- Y ddııtlarla araımzdaki mesafe. 
ilin nud ölçülmiit olduğuna deit1, on• 

Puşkin'in 
eserleri 

Flarmonik orkestramızın 
Rus musiki günü 

lstanbul 
Turizm 
Müdürlüğü 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Festhal 
eğlenceleri münasebetiyle 1stanbula 
çagrılan meşhur pehlivan Cim Londos 
için yapılan masraflarda bazı yolsuz• 
luklar olduğu belediyeye ihbar edilmiş
tir. Belediye Turizm şubesi müdüriyle 
bir memur hakkında tahkikata başlan
mıştır. Tahkikat mart ayı başında ta• 
mamlanarak belediye reisine bildirile
cektir. Söylendiğine göre Turizm şu
besi lağvedilerek turizm işleri yeni bir 
teşkilatla mektubçuluğa bağlanacaktır. 

Büyük Rus şairi Puşkin'in ölümü
nün yüzüncü yıldönümü dolayısiyle fi
larmonik orkestramız dünkü 14 üncü 
halk konserini §airin rus kompozitör
lerine ilham etmiş olduğu operalardan 
muhteJif parçaların çalınmasına tahsis 
etmic,tir. 

Dünkü konserde Kültür Bakanı
mız, kordiploınatikten birçok simalar, 
Ankaranrn sanat muhitinden şahsiyet
ler hazır bulunuyordu. 

Şef Praetoriusun idaresi altında 

genişletilmiş t"m haclrosu ile çalan or
kestramız bize Glinl:a, Rir.ıski • Kor
sa' .of, ve C" "lykovskinin eserlerini dm
letti. 

Glin::a<lan "Ruslan ve Ludmila,, o
perasının "uvertür,, ve "şark dansları,,; 
Rimski Korsakofd2n, "Altın horoz,, o
peasırnın uvertürü ve "Düğün alayı,, , 
Çaykovskiden, ''Yevgeni Onegin,, ope
rasının Polonezi, Mazurkası, prelüd ve 
valsi çalınmı~tır. 

Pek çok alkışlanan bu konserde bil
f\assa Rimıki Korsakofun uvertürü ve 
Glinkanın şark dansları bilhassa takdir 
edilmiştir. 

Orkestramız, gözle takib edilebile
cek kadar seri olan tekamülünün dün
kü konserle biıı:e yeni bir delilini ver
miştir. 

Bu münasebetle, türk ruhuna, her
hangi bir garlı memleketinden daha 
yakm olan rus musikisinden, orkestra
mızın bize daha sık örnekler dinletme
sini temenni edelim. Yeni bir milli mu
siki yaratmak yoluna girmiş olan türk 
sanatı, rus musikisinin daha önce aynı 
yolda yapmıı:ı olduğu tecrübelerden çok 
istifade edebilir. Her ~eyden önce can
lı ve hayatla irtibatmı daima muhafaza 
eden rus musikisinin ı:ıaheserleri türk 
halkı tarafından daima sevilerek ve 
takdir edilerek dinlenmektedir. 

Orkestramızı ve kıymetli fefini, 
dünkü muvaffakiyetinden dolayı teb
rik ederken. büyük bir enternasyonal 
~hretin hatırasını anmaya iştirak et
mekle yapmış olduğu güzel jestin kıy
metini de tebarüz ettirelim. -----

Hindi ylizünden kavga 
Altın taş mahallesinde iki komşu İs

mail ve Cevded, bahçeye hindi bırak. 

mak yüzünden kavga etmişler bu sıra
da Cevded 1smaili tahkirde bulundu. 
ğundan polis kendisini cumhuriyet müd
dei umummğine teslim etmiştir. 

Ev bakımı aanaiı 

lara kimıe gidip 
eelemediği halde, 
adlarını öğrenmit 

olmamıza hayret 
ediyorum! 

- Dıvava nasıl levha uarumz 7 

- Çiviyi çakar ve levhayı uanm. 

Halbuki dıvara çivi çakmak ela, 
çiviye iliftirilecek levha.Dm dwar:la· 
ki yerini tayin etmek de bir sanattır. 

Y anyana dizilmit kanapelerin, 

üatiiate J'lidnut aeccadelerin, yahud 

bir mü.ede gibi ailenin bütün serveti

ni tethir eclerc:eüe İfportalık öteberi 

ile doldunılmut vitrinlerin aörimona 

aüalediii bir salon laaa'V'Vlll" ediniz. 
Ev bekB111 aanab itte banma tenidir. 

Bu yakınlarda bü,.ük bir Avrupa 

ıebrinde aç~f olan ev balamı aana

b sergisi münasebetiyle ba hakikat • 

terden behaeclen bir muharrir ortaya 

fÖyle bir fikir atıyor: KOllınlorrmuı 

euı.rine ~ak Nnafını Ja 8İnemcr

dan öğreniyorlar. 

Sinemaya neler borçlaJ'llZ ve sine· 
ma bizi nuıl borçlandırıyor! 

Tevasu ve ıe/ahür 

Sinema yıldızı Jany Holt'a iatidad

uz bir arkadaıtan bahaediJOl"lardı. 

Konupnakta olanlardan biri: 
- latidacUız ama çok müteYazi, 

dedi. 

Jan1 Holt, cevab verdi: 

- Evet, Öyle fakat miite9'aııi ol • 
malda fazla öfiinmeae ! 

Belediye ile Ermeni 
l"atı·ikhanesi 
Arasındaki dava 

htaııbul, 20 (Telcfoma) - Hususi 
idareler namına Sanasaryan hanına va· 
zıyed eden belediye ile Ermeni patrik
hanesi arasındaki dava, Temyiz mah
kemesinde belediyenin lehine neticelen• 
miştir. Hana aid ilam ve tapu senedi 
çıkarılmıştır. Kira bedeli olarak yedi· 
eminde biriken 80000 lira belediye Da• 

mına irad kaydedilmiştir. 

İstanbul kanalizasyonu 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Yeni ka
nalizasyon tesisatı 1 temmuzda fdırin 

her tarafında küşad edilecektir. 

Sırt hamallığı me.ele.i 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Beledi
ye lktısad fUbeai müdürü Aamı Sürey. 
ya bugün Anka.raya gitmİftir. A~ 
da bultmduğu müddet içinde aırt ha
mallığı itine aid olmak üzere hazır~ 
nan projeyi alikalılara izah edece&tir. 

Heybeli adada 
Yapılacak 
Sığnak havuzu 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Diln bir 
fen heyeti Heybeli Adada küçük deniz 
vasıtalarının sığınması için yapılacak: 
olan havuz inşaatına aid proje üzerin· 
de tetkiklerine başlamıştır. Havuzun 

• inşası yaza bitmiş olacaktır. 

Boğazda sis düdükleri 
İstanbul, 20 (Telefonla) - 1ktısad 

Vekaleti Karadeniz boğazının Doğan

arslan ve Zencirkıran mevkilerine birer 
sis düdüğü koymağa karar verntlftir. 
Montaj önümüzdeki yaz içinde tamam· 
lana<:ak ve düdükler sonbahardan iti
baren çalışmağa başlıyacaktır. Yapılan 
tetkiklere göre sis yüzünden vukua 
gelen kazaların en çoğunun bu mınta• 
katarda kaydedildiği anlaşılmıştır. 

HAVAi 

Ankarada günefte 
Sühunet 14 derece 

Meteoroloji enatıtüaünden verilen 
malılmata göre dün şehrimizde hava öğ· 
leye kadar açık geçmiş, öğleden eonra i• 
se kısmen bulutlanmıştır. Dün tehrimiz
de en düşük suhunet sıfırın üstünde 1 d& 
rece, en yübek suhuneti de mırın üs
tünde 14 dereceyi bulmuştur. Günet al· 
tünde 14 dereceyi bulmuştur. 

Dün yurdda Muğla, Antalya, A· 
laçatı, Dörtyol ve KU§adasma yağ· 

mur yağmı§, diğer yerlerde bava bu· 

lutlu geçmiştir. En çok yağış Alaçatıda 
olmuş ve metre murabama 46 kiloğram 

su bıraknuştır. Dün yurdda ıuhunet ev• 
velki güne nazaren yer yer değiımek il· 
.zere 2 - S derece arasruda ıanuıuıtır. En 
düşük auhunetler sıfırın albnda Karata 

9, Erzurumda 11 derecedir. En yiillil8ek 
auhunetler Antalyada 17, Dörtyolda 18: 
Adanacla 20 derecedir. 

Çekoelonk meatefi etYS 
23 sontepin 936 aiqamma kadar 

gümrüklere gelen ve 31 birinciünun ta

rihine kadar gcçin1miyen çekoslovak 
menşeli eıyanm 17 ıubattan itibaren bir 

1 
ay içinde memlekete 90kulmuı icra w
killeri heyetince kararlqtmlmıJ ve bu 
karar gümrilklere tebliğ olunmu,tur. 
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Harabe Madrid önünde hükômetçiler 
halinde asilerin bir çok hücumlarını 

orada şabid olduğu vazi- Siddetli bir lıava 
yeti şöyle anlatıyor : _, 

Elcez.iredeki askeri makamlardan 
müsaade aldıktan sonra Mal;-raya 
gittim ve içharbm burada yaptığı bii· 
tün tahribleri gördüm. Şehrin ana 
caddesi olan (Calle Larios) hemen 
hemen yok olmuştur. Binaların çoğu 
bir harabe yığını haline gelmiştir. 
Şehrin onda birinden faz.lası yıkılmış· 
tır. Zarar 20 milyon ingiliz lirası tah• 
min edilmektedir. Tek bir lokanta, 

0
• 

tel, llİnema, mağaza ve hiç bir manas• 
hr kalmamıştır. Kiliseyi gezdim. Tab· 

lola», heykeller, hepsi kırılmış, :akı!· 
mış ..• Ya'nız mihrab kısmı ile org sag· 

lam duruyor. Kilisenin parası, altı ay· 
danberi avlusuna hayvanları ile be • 
raber sığınan halkın iaşesine sarfe • 

d .. .. ler 
dilmiş. Bunların arasında u.zune • 
le t;:çek hastalığı vakaları başgöster: 

· ô . k k Mahallı nıış. le-nlerın sayısı pe ço · 
ticaret lamarııen durmuş. Altı aydan· 
beri iaşe sıkıntısı devam ediyormuş. 
Şehrin nasyonalistler tarafından 'iş· 
galine tekaddüm eden halta içinde 
halk ekmeksiz kalmış./ngiltere, Ame
rika ve Almanya konsoloshaneleri ol
dt•kça .zarar görmüşler. Fakat Fran· 

•a ve ltalya konsoloshanelerine . bir 

l D .. ·· t yol üz.ernıde, 
fey o mamrs.. onuş e, 
nasyonalistlerden kaçmıf ve fimdi 
Malagaya avdet eden 5.000 den fada 

aile gördüm. Çocuklarını kucakların· 
da taşıyan kadınlar bayılıyorlardı. 
Bombardımandan tamamen harab ol• 
muş yü.zden fa.zla otomobil, kamy~? 
saydım. Yolun üstü at, katır ve ko

pek cesedlerinden taşıyordu. Ricat 
esnasrnda komünistlerin dinamitle at· 
tıkları 1 o köprü asilerin mühendis • 

leri tarafından hemen tamir edilmiş. 
Limanda asilerin 3 harb gemisi de • 
nıirli ••• Tayyare meydanrnda da 6 

tcıyyqre var. Şehir faşistlerden karlist
lerden, lejyonerlerden alman ve ital
°J.'rı"'"'rdan mürehkeb 20 bin kişilik 
bir kuvvetin elinde ... Burada söylen • 
diğine göre Almt>yranın gelecek haf-

fo zabtı muhahkak ... 

(Le Tan'dan) 

Resmi gazete hakkında 
yanlış bir haber 

Ankara, :?O (A.A.) - Başvekaletten: 
Resmi gazetenin, devletin resıni di· 

li olan tiirkçcden maada ecnebi lisan• 
larda ela çıkarılacağı hakkında bazı ga· 

zetelerde tesadüf olunan yazılar hiç bir 

esasa istinad etmemektedir. Keyfiyetin 

tekzibine Anadolu Ajansı mezundur. 

Yıı.nan 
1adulara 

kıralı 
gitti 

Atina. 20 (A.A.) - Kıral sakız, mi
dilli ve sisam adalarını ziyaret için A-

. · AlI· 
verof .:arhiısı ile hareket etmıştır. . . 
nan malfımata göre adalılar hararetlı bır 
kabul merasimi hazırlmaktadırlar. 

Filistinde çıkan 
Hadise~er 

Kudüs, 20 (A.A.) - Dün Tiberia~
da çıkan hadiseler esnasında 30 ara ' 

1. ın ru yaıa-
nıusevi ve 2 ingiJiz po ıs ıne u 

lanmıştır. 

Mısırın Milletler • 
Cemiyetine gırınesı 

Cenevre, 20 (A.A.) - Kahiredcki 
ingiliz sefirinin Mısır hiiküınetine, Mı• 
sır'ın milletler cemiyetine kabulü hak· 
kındaki talebini cemiyetin bürosuna tev
Qi etmeğe davet etmi şolduğunu ~ngi~ 
liz hariciye nezareti milletler cemıyetı 
Sekreterliğine bildirmiştir. 

harbi oldu 
Madrid, 20 (A.A.) - Hiikümet kuv

vetlerinin, biribiri arkasından yapılan 
müteaddid baskınlar neticesinde Vaci
damana kadar sokulan asileri geri pus
kürtmege muvaffak oldukları söylen-

mektedir. 
Maromosa ve Tajuna mıntakalarında 

görülen askeri hareketlerden asilerin 
yakında yeni bir taarruza başlıyacak
ları anlaşılmaktadu. 

Hükümet kuvvetleri Corogne yolu-
na hakim bulunan El Slantio sırtlarını 

işgal etmektedirler. 
Enternasyonal yardım heyetleri, 

sehrin iaşesi için 430 ton erzak gönder
~işlerdir. Bunlardan bir kısmı gelmiş-

tir. 

Asilerin mühimmat depoları 
imha edildi 

Madrid, 20 (A.A.) - Hükümet kı
taları Las Razaz mmtakasmda ilerle
meğe devam etmektedirler. Bu kıtalar 
aynı isimdeki kasabaya yaklaşmışlar-

dır. 
]arama mıntakasında nisbi bir sil· 

kun hüküm sürmektedir. Hükümet tay
yareleri, asilerin mühimmat depolarını 
berhava etmişlerdir. 

Hava muharebeleri 
Avila, 20 (A.A.) - Havas Ajansı· 

nın muhabiri B. Georges Botto, dün 
heyecanlı iki hava muharebesine şahid 
olmuştur. Sabahleyin 40 tane kadar av
cı tayyaresi, 4.000 metrelik bir yüksek
likte 9 hükümet tayyaresiyle çarpışa

rak yarrm saatten az bir ı.,nüddet zarfın· 
da bunları alevler içinde yere düşür· 

müştür. 

Öğleden sonra 20 kadar tayyare, 
tekrar havada muharebeye tutuşmuş ve 
bir asi tayyaresi bir dakikadan az bir 
müddet zarfında iki hükümetçi tayya
resini yere düşürmeğe muvaffak ol-

muştur. 

italya'dan zehirli gaz 
Paris, 20 (A.A.) - Petit Parisien ga

zetesine akseden bir şayiaya göre Fran

ko kuvvetlerinin zaferini tacil için bazı 
italyanlar İspanya'ya mühim mikdarda 
zehirli gaz göndermişlerdir. 

Franko'nun tebliği 
Salamanka, 20 (A.A.) - Franko u

mumi karargclhmın tebliği: 
Beşinci fırka cephesi, kıtaatımız, 

Calamoşa mmtakasında, Temel ile Sa
ragosa arasında Tivel mevkiini işgal 
etmiş ve düşmanın Huerta civarında 
Becho'ya karşı yaptığı bir hücumu püs

kü rtmüştiir. 
Sekizinci fırka cephesi, Leon cep

hesine karşı düşmanın bir taarruzu 
tardolunmuştur. Düşman Robla civa
rında da bir taarruzda bulunmuş ise de 

bu da tardedilmiştir. Düşman müsade

me meydanında 23 ölü terketmiştir. 
Madrid mrntakasında: düşmanın A

ravaca civarında yaptığı bir taarruz ha
reketi püskürtülmüştür. Diişman ağır 
zayiata uğramıştır. 

Sierra Nevadenin cenub yamaçların
da düşmanın müstahkem mevzileri tah
rib olunmuştur. Düşman 105 ölü ve yüz 

de esir vermiştir. 

Halkı teslim olmağa davet 
ediyorlar 

'l'eneriffe, 20 (A.A.) - Geçen gece 
mahalli radiyo ile aşağıdaki tebliğ ve-

rilmiştir: 
"Asi tayyareleri dün Almeria şeh-

rinin üzerinde uçmuşlar ve bombardı
mana maruz kalmamak için halkı tes

lim olmağa davet etmişlerdir. 

Berlin ve Roma elçileri 
Salarnanka, 20 (A.A.) - General 

Franko, Bedin ve Roma~daki ~lç!likle· 
. . b" "k eJriligv e tahvıl etınıştır. 

rını uyu :s 

Malaga bombardımanrnm, bombardrma nı yapan bir asi gemisinden görümişu 

.. 
ispanya sahilleri n sı 

kordon altına alınacak? 
Londra, 20 (A.A.) - Karışmazlık l 

komitesi tarafından neşredilen tebliğ

de deniyor ki: 
Karışmazlık komitesi, komitede tem.. 

sil edilen hükümetlerin, ispanyaya gö
nüllü gitm~sini men için tedbirler almak 
ta olduklarını tesbit etmiş ve umumi. 
yetle karışmazlık paktına iştirak eden 
diğer devletlerin de aynı tedbirleri aL 
makta olduklarından haberdar edilmiş.. 

tir. 
Komite başkanı portekizde tattbik 

olunacak rejim hakkında bu hükümet
le ingiltere arasında süren müzakere
lerde ilerleme görüldüğünü ve elde edi
lecek anlaşmanın pek yakında komiteye 

bildirileceğini söylemeşitr. 

Portekiz'in cevabı 
Lizbon, 20 (A.A.) - Hariciye ne.. 

zaretinden yapılan bir tebliğde deniyor 

ki: 

İspanya sahillerinin kontrolüne aid 

plana karşı portekizin aldığı vaziyet 
hakkında her hangi anlaşmazlığa karşı 
koymak için şurasını kaydetmek icab 
eder ki, portekizin kendi topraklarında 
b,iç bir enternasyonal kontrolü kabul 
etmiyeceğı yolundaki hattı hareketini 
asla değıştirmiş değildir. İspanya ha
diseleri üzerine hasıl olan beynelmilel 
vaziyetten katiyen mesul olmamasına 

rağmen Portekiz karışmazlık muahede
sini tatbik için tedbirler almak lüzumunu 
teslim eder. Birçok dost devletler Por
tekizden bu hususta kendilerine müza
haret gösterilmesini rica etmişlerdir 
Portekiz hükümeti gönüllü toplanması 
hakkındaki teahhütlerini tamamiyle ifa 
ettiğini tesbit i.n Portekize görmenler 
gönderilmesini 1ngiltereye teklif etmiş
tir. Bu hususta herhangi bir yanlışlığa 
mahal kalmamak üzere İngiliz gönnenle
rinin yapacağı iş kontrol planında dl'!rpiş 
edilenin aynı olmadığı gibi enternasJ 

yona! bir teşekkülün mümessileri ola
rak da teHikki edilemezler. Eğer porte. 
kiz karışmazlık komitesindeki mevcu. 
diyetinın bu komitede ittifak ara husu
lüne mani olduğunu görmüşse derhal 
bu komiteden çekilecektir. 

Gönüllü meselesi ve Portekiz 
Lizb'>n, 20 (A.A.)- Portekiz hükü

meti isp:ınyaya portekiz tabalarmın gö
nüllü olarak gitmesini menetmiştir. !s_ 
panyada her hangi tarafa aid olursa oL 
sun bulunan portekiz gönüllüleri bir ay 
içinde dönmeye mecburdurlar. 

Belçika ve gönüllü meselesi 
Brüksel, 20 (A.A.) - Hükümet ala. 

kadar nazırları ispanya için gönüllü top 

lamağı ve sevketmeği yasak eden bir ka 
nu.n Iayihası hazırl,;:nağa memur etmiştir. 
Bu layihalar, haı..•1.rndıktan sonra mcc 

lisin tasdikine arzedilecektir .Zanne
dildiğine göre belçika projesi, bu hu
sustaki fransız kararnamelerinden mül· 
hem olcaktır. 

Fransız gönüllüleri 
Paris, 20 (A.A.) - Matin gazetesine 

göre valansiya bükilmeti orada bulunan 
240 fransrz gönüllüsünün fransaya av
detine mani olmuştur. Fransız bükmeti 

bunların avdetini temin için valansiya 
makamatı nezdinde şiddetli bir teşeb. 

büs yapmıştır. 

İspanyol marksistle.rinin fransa • 
ispanyol hududunun kapanması için ve 

rilen :>on mühletten istifade etmek ar. 
zusiyle bugün büyük bir faaliyet gös. 
termektedirler. Dün akşanı saat 21 den 

sonra, içlerinde bir çok teknikçiler bu
lunan 80 gönüllüden mürekkeb bir ka

file, Paristeki austerlitz istasyonundan 
Peruinyan istikametine hareket etmiş. 

lerdir. Vagonların bölmeleri trene bin
miş olan gönüllülerle dolmuş idi. Şimdi

ye kadar tatbik edilen usullerin hilafı
na olarak, gönüllüler büyük bir sükunet 
içinde hareket etmişlerdir. 

Sovyetlerin kontrolu ve Fransa 
Paris, 20(A.A.) - Sovyetler birli

ğinin ispanya sahillerini kontrol planı 

çerçevesi içinde fas sahillerinden bir 

kısmının kontrolunun da kendisine ve. 

rilmesi hakkındaki isteğinden bahse
den matin gazetesi, fransanın bunu kat.. 

iyen reddetmesi lazım geldiğini yaz
maktadır. 

Bu gazete, sovyet donanmasının 

fransız üssübahrilerinden bir kısmın

dan istif:lde etmesi hakkındaki talebin 
de reddi lazım geldiğini yoksa kısa bir 
müddet içinde buraların komünist pro_ 

pagandasr ocağı haline geleceğini ilave 
etmektedir. 

Kordon nasıl yapılacak? 
Londra, 20 (A A.) - İngiliz gazete

leri, İspanya sahillerinin kontrolu pta
m hakkkmda tafsilat vermeye başla

mışlardır. 

Morning Po&t diyor ki: 

"İngiliz ve Portekiz filoları Gaskon
ya körfezini, fransız ve sovyet fıloları 
İspanyanın şimali garbi sahillerini, in· 
giliz, fransrz ve portekiz filoları cenub 
sahillerini ve alman İtalyan filoları da 
ş.ark sahillerini kontrol edeceklerdir. 

Yugoslavya 
Almanya 

ve 

Belgrad, 20 (A.A.) - Yugoslavya 
kamoyu faşizme meyleden ve a man ta
raftarı olan zbor partisi vasıtasiyle al
manyanın iktisadı hulul teşebbüsleri 

hakkında politika gazetesi tarafından 

yapılan ifşaatı dikkatle takib etmekte
dir. 

Zbor partisinin ikinci reisi B. Kor .. 
enitch, 30 birinci kanun 1936 da Zag
rebde "Çek birligi,, isminde bir cemiyet 
tesis etmişti. Bu cemiyetin gayesi yer
li sermaye ile Almanya ile Yugoslavya 
arasında iktisadi mübadeleler temin et. 

mek idi. 

Hokey dünya şampiyonluğu 
Londra, 20 (A.A.) - Hokey dünya 

şampiyonluğu için yapı1 an maçların ne
ticesi şudur: Polonya Fransa'ya 7 • ı, 

İngiltere, Romanya'ya 11 - O ve Kana
da İsveç'e 9 - O galib gelmiştir. 

Tersanemı~ 
CUMHURIYET'te Abidin Daver 

İstanbul tenanesinin tarihini hatırlata· 
rak, Halicin tarihin her devrinde gemi 
inşaa_ti için ideal bir yer telakki edilmiı 
oldugunu, burada İmparatorluk zama
nında bile zırhldar inşa edildiğini anla
byor ve şimdi sönük bir vaziyette bu .. 
lunan tersanenin ihyasından memleke
tin büyük İstifadeler temin edeceğini İ· 
!::ri sürüyor ve bunları şöyle hülasa e
diyor: 

"1 - Haliçte ve lstanbulda yeni bir 
hayat uyanacak, iş hacmi büyüyecek
tir. 

2 - Ecnabi tezgahlarına r&marladı
ğımız vapurlar için harice vereceğimiz 

paı·a veya mal azalar.aktır. 
3 - Memlekette yeni bir endüstri 

kurulmuş olacaktır. 

4 - Mili imüdafaa bakımından 

memleketin "sınai harb k.ıdreti" arta
caktır. 

5 - Yurdu~ızda mütehassıs işçi 
usta ve mühendisler yetişecektir. , 

6 - inşaatta çalışan müesseselerin 
verecekleri vergilerden hazine istifade 
edecektir." 

. -~uharrir, sözünü, başvekilin temen
nısının pek yakından tahakkuk et . 
d ·ı -· 1 b' . meıı 

ı egıy e ıtiriyor. 

ORTA TAHSiL MESELESi 

K_U_R':1N'da, lise ve orta m k~eb'er
de dısıplın meselesi üzerinde k d' . en ısıy-
le konuşan muharrire verd~ği cevab'ar
da Agah Sırn Levend, bugünkü nizam
ların muallimden mürebbil ik vasfım al
~! o~d~ğunu, ve mekteb idarelerini müı
kilat ıçınde bıraktığını iddia ederek, kali
tesiz fazla talebe yerine iyi yetişecek 
az talebe ile iktifa edilmesi lehinde bu
lunuyor, ve bunun için de ilk mekteb
lerden çıkanların orta mektebe imtihan
la ve seçime tabi tutularak alınmaları 

lüzumunu ileri sürüyor. 
ÖLÜLERE SAYGI 

T AN'ın günün meseleleri sütunun
da, büyük ölüJere naııl saygı gösteril· 
meıi lazım geldiği üzerinde kon ,an 
muharrir, Sovyetler birliğinin Pu~'
in hatırasını anmak için ne kadar geniı 
ölçüde işe giriş.mit olduğunu anlatı· 

yor, bi.zde böyle hatrrluyışlann iki ga

zete nukalesine münhasir kalmasından 
§ikayet ediyor. 

ÇlÇEK 
SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 

cenaze ve düğünlere çelenk göndermek 
adetinin kaldırılmaın Jeh:nde yapılmak
ta olan neşriyata cevab veriyor, hayab
mızın ne kadar yeknasak, süssüz ve can• 
sız olduğunu halJrlatarak, çiçeğin on
dan uzakla!Jlınlması değil, kabil oldu. 
ğu kadar hayatımıza karı§brılması icab 
ettiğini ileri sürüyor. 

SIRT HAMALLIC.l 
CUMHURlYET'te sırt hamallığıouı 

kaldırılması için lıtanbulda yapılmakta 
olan tetkikleri mevzuu bahis eden Abi
din Daver, hamallar cemiyetinin ileri 
sürdüğü itirazları kaydediyor, lstanbul
da bir çok yerlerde sırttan başka bir 
Yasıta ile eşya taşımanın imkansızlığı
nı hatırlatıyor ve diyor k i: "- Mesele 
yi ciddiyetle tetkik etmek ve insan sır
h yerine onun yapbğr işi yapabilecek 

vasıtalar ve usuller bulmak lazımdır. 

Yoksa hamallar İ§siz, halk da hamalslz 
kalır ve bir nakil buhranı ile karşılaşı-

rız. 

B~ Antonesko 
Belgratda 

(Başı 1 incide) 

at kalacaktır. 
Stoyadinoviç, Atina konferansı ne

ticelerinden büyük bir memnuniyet 
göstermiş ve Antonesko da antant 
memleketleri arasındaki ahenkli teşriki 
mesaiyi tebarüz ettirdikten sonra mün
hasıran Yugoslavya ile Romanyayı ala
kadar eden meseleler hakkında Stoya
dinoviç ile konuşmalarına devam ede
ceğini ilave eylemiştir. 

Dük dö Vindsor için hususi 
tayyare meyclaru 

Viyana, 20 (A.A.) - Halen Enzes
fels şatosunun civarında Windsor düka
sı için hususi bir tayyare meydanı insa
sı için çalışılmaktadır. Bundan, dük.ün 
uzun müddet Avusturyada kalacağı ne
ticesi çıkanlmaktadır. 



ULUS 21. z. 1937mmıııı-

1 
Londra nıektubu 1 

,Fransanın 

Mukadderatı 
Londra Kır alın 

• 
taç 

senesinde 8,457 
kulüb vardı. Bu
gün bu mikdar bu 
rakamın iki mis
~ine çıkmıştır . 

1 

gıyme törenine 
hazırlanıyor 

Herhalde bil· 
tün bu pürzlü ta
rafın iyice göz
den geçirilmesi 
biraz sonra biti
rilecek ve liyiha 
taç giyme merasi· 
minden önce 

L'Europe Nouvelle mecmuası, Manche11ter Guardiaıı 

gazetesinin Paris muhabiri Aiexandre W erth tarafından 

yazılmış olan ''Fransa'mn mukadderah,, isimli eserden şu 
kısmı neşrediyor: 

·---------------~· 
Blum hükümetinin tepküfünden• 

denberi, fransız dış politikasının mih
veri İngiltere ile i§>birliğidir. Blum, bu 
işbirliğine hayati bir ehemiyet atfet -
mektedir. Sonbahar ibtidasında Belçika 
tekrar bitaraflık politikasına döndüğü
nü ilan etmiş olmasına rağmen, 1936 so
nunda, Fransa, İngiltere ve Belçika a
rasında görünüşe göre bir ittifak mev -
cuddur. B. Eden Fransa ve Belçikayı, 

tahrik edilmemiş her nevi tecavüzlere 
karşı garanti altına aldı. Ve, 4 ilk
kana n günü, B. İvon Delbos aynı şart
lar dahilinde İngiltere ve Belçikanrn 
da derhal ve otomatik 'olan fransız or
dularnun yardımına mazhar olacağım 

açıkça ilan etti. 27 sonteşrinde, B. Leon 
Blum garib bir nutuk söyliyerek, İn -
gilterenin itimadını kuvvetlendirmek 
ve belki de, Franko hükümetini daha 
yeni tanımış olan Almanya ve İtalya
nın gözünü yıldırmak maksadiyle, -
Sovyet ordusu bir yana bırakılırsa -
fransız ordusunun Avrupanın en kuv
vetli ordusu olduğunu söyledi; Fran
sa'nrn deniz kuvvetlerinden ve hiç bir 
memleketten aşağı olmadığını söyledi
ği hava kuvvetlerinden sitayişle bahs -

Şüphesiz, 6 fUbat kahramanı olan o 
"'aklı başında" adamlar, bu korkunç ya
hudinin Fransayı dosdoğru felakete ve 
İspanyadakine benzer bir ihtilile aü • 
rüklediğini söyliyen lflk mahallelH 
bir endişe mevzuu olarak hali mev· 
cuddur. Nice ihtiyar baylar ve ba
yanlar vardır ki uyandıklan zaman 
"kızıllar,, ın geceleyin tamamen katli
am edilmiş olduklarını öğrenseler bü -
yük bir memnuniyet duyarlardı. Fakat 
bütün bunlar boş tahayyüllerdir. Bu 
memleket bu mahallelerden yükselen 
şikayetler derecesinde karışık ve bö • 
lünmüş olmaktan çok uzaktır. 

B ahar yaklaşıyor. İngiltere'den 
başka memleketlerde de, hava ılı

nacağı, her tarafta çiçekler açacağı ve 
ku~lar öteceği için mayısın gelmesini 
hararetle bekliyenler çoktur. Fakat 
karı henüz yeni yağan Londra mayısı, 
yalnız yeşil ağaçları ve renkli çiçekle
ri için değil, bu tabiat bayramından da
ha renkli ve daha haşmetli bir hayra -
mı kutlamak için bekliyor- Yeni kırahn 
mayıs ayında tac giyeceğini biliyorsu -
nuz. İmparatorluğun bütün dominyon 
ve sömürgelerinden, dünyanın her ta -
rafmdan gelecek binlerce mümessil ve 
misafir mayısta Londrada bulunacağı 

için şehir, büyük bir bayram hazırlığı 

içindedir. 
İn ı iz hükümeti, bu tac giyme tö

reninden bir başka türlü de istifade et
mek kararını vermiştir. O sıralarda 

Londra'da bir imparatorluk konferansı 
ile imparatorluk parlamento konferansı 
da toplanacaktır. Bir araya getirilen 
bu iki ehemiyet1i ba'liseyi biribiri ile 
mezcedecelr bir sahne de ananevi tac 
giyme me'rasimine ilave edilecektir: 
mayısın yedisinde Kıra] Westminister 
Hall'de yukarda söylediğim konferans 
dolayısiyle Londrada bulunacak olan 
dominyonlar başvekilleri ve sömürge -
}erdeki teşrii meclis azaları ile birlikte 
yemek yiyecektir. Tac giyme merasi -
minden biraz önce akdedilecelf olan bu 
konferansları tertib eden imparatorluk 
parlamentolar kurumu. bu büyük ve ma
nidar ziyafetin hazırlıklarını da iizeri
ne almıştır. 

O gün büyük William Rufus salo
nunda bütün ingiliz imparatorluğunun 
birlik sembolü olan kıral ve imparator 
Corc, büyük imparatorluğunun müınes
silleri arasında bulunacak ve ingiliz ga
zetelerinin hararetli tasvirlerine göre 
bu manzara imparatorluğun biribirin
den ayrılmaz birlik ve bütünlüğünü büs
bütün kuvvetlendirecektir. 

Kulüblerde içki tahdidi layihası 

H er zaman gö:düğündcn fazla ve 
farklı davethler kabul edecek bir 

dügün evi gibi, Londra'da mayısta ge
lecek ziyaretçi ve davetlilere şirin ve 
temiz görünmek için durup dinlenmek
sizin kendisine çekidüzen v-ermektedir. 

.Mesela Londra hakkında ziyaretçi -
lere yanlış bir fikir verebilecek olan 
Adam's Adelphi ortadan kaldırılmış, 

Waterloo köprüsü yıkılmış, Soho squ
are'da bulunan Georgian evleri, aynı 

bölgedeki Victorian evlerinin güzel 
manzarasını bozmasınlar dive kazma 
ki' ·~'de yere indiril-~.-,;.e ~şlanm,ştır. 

Oxford Street'dekj Wyatt's Pant
beon lüzumundan fazla klasik bir man
zara arzettiği için, yıkılmasına karar 
verilmiş. üzerine işaret konulmuştur. 

Sonra Leiccster Square'da bulunan ve 
bir zamanlar dini ziyaretler yapan ha
cıların uğrağı olan meşhur Reynold evi 
de mümkün olursa, tac giyme törenin • 
den önce ortadan kaldırılacaktır. 

Tefrika ho: 72 

iKiNCi 

.............. _ _..--..ıs 

meclisten geçirilecektir. 

B. Con Saymen 
kulüblerde içkinin Malarya oe sivri 

sineğe karfl çiçek! 
tahdid edilmesi için -M alarya'ya karşı yeni bir mücade-

bir layiha hazırladı le vasıtasından bahsedeceğim. 
Bir Londra mektubunda bunun yeri 

G nedir? Diyebilirsiniz. Hakikaten Avru
panm bu medeni bölgesinde o türlü 

Malarya ve sivrisineği mücadeıe1ere artık lüzum kaımamıstır. 
pirin Ç t ar l al a r I n d a ' Bu yeni mücadele, İngiltcrede d~gil, 

İngiltere'ye bağlı Hindistan sömürge-

yetişen bir çiçek ortadan sinde yapılmaktadır. Yalnız haberini 
burada okuyup öğrendim. :Malaryaya 

k a 1 d I r I y O r m U § karşı mücadele için bulunan bu yeni si
lah - tuhaf değil mi? - bir çiçektir. 
Hindistan hükümetinin yaptığı araş -
tırmalar neticesinde, sivri sinekleri öl
düren bu çiçeğin pirinç tarlalarında ye
tiştiği öğrenilmiştir. Malaryayı taşı -
yan sivri sineklerin su içinde bulunan 
pirinç tarlalarında adamakhllı ürediği
ni bilirsiniz. Bu çiçek, eğer bu tarlala
ra ek1irse bundan pirinç başaklarına hiç 
bir zarar gelmiyeceği de tesbit olun· 
muş.tur. 

,...._ -·· ...,....... "4~ 
Bu son karara bir Lonclra gazetesi 

on sekizinci asırda kudretli bir mim;~ 
rımız tarafından yapılmış ve şimdiye 

kadar da iyi muhafaza edilmiş bu ka
rakteristik yapı yıkılırsa yazık olur,, 
diye itiraz ediyor. Lakin bu tenkid ve 
itirazlara rağmen Londra'nın yuzunu 
gözünü düzeltmek ve kendisine çeki, 
düzen vermek hususundaki kararı esas
lı ve kati gibi görünmektedir. 

L oyd Corc bir zamanlar, harb za-
manında !ngiltere'de içilecek iç

kilerin tahdidi hakkında parlamentoya 
bir layiha vermiş, bunun üzerine bir
çok taraflardan şiddetli hücumlara uğ
ramıştı. Bu yüzden tekliften memnun 
olmıyanları kendine o kadar düşman et
mişti ki bir daha bu içki meselesine ka
nun yoluyla dokunmaya tövbe etmişti. 

Son zamanlarda buna benzer bir ta
yiha hazırlanmaktadır. Bu sefer bunu 
hazırlıyan Loyd Corc değil, Sir Con 
Saymen'dir ve layihanın adı "kulüb
ler layihası" dır. Layihanın "aşağı yu
karı tamamlandığını,, ve "yakın bir is
tikbalde meclise sunulacağı'' söylen
mektedir. 

Öğrendiğime göre eski tecrübeleri 
gözönünden uzak tutmıyan Sir Con 
Saymen bu "kulübler layihası'' nı tek
lif ederken ~n az mukavemetle karşıla
§<tlıilmek için Amultree komisyonu gibi 
bazı salahiyetli makamların şimdiden 
fikirlerini almakta, polis murakabe ve 
teftişinin dürüst ve ihtiyatlı bir suret
te yapılmasını düşünmekte, kulüblerde 
on sekiz yaşından aşağı olan gençlere 
asla içki satılmamasına, şimdiden, ka
rar vermiş bulunmaktadır. 

Meselenin en dikenli tarafı "hükü
met otoritesi" nin kimin emir ve ten
sibi ile harekete geçeceği meselesidir. 
Layihanın şimdiye kadar gecikmesine 
de sebeb olan budur. 

Bu türlü bir tahdid kararının ne ka· 
dar kuvvetli bir muhalefete maruz ka
lacağı hakkında size bir fikir verebil . 
mek için şu rakamı göstereyim: 1913 

Bu yeni keşfin ehemiyeti şuradadır: 

İmparatorluğun zirai tetkikler cemiye

tinin son yaptığı istatistiklere göre 

Hindistanın ekilmiş toprakları 260 mil

yon dönüm ve bunun da 80.000.000 dönü

müne pirinç ekilidir. Şimdi, bütün bu 

tarlalarda dediğimiz çiçekten yetiştiri

lecek olursa Hindistanın başına bela 

olan bir hastalıkla esaslı bir müc;ıdele

ye girişilecektir. 

Sivri sineklerin ve bunun neticesi o
larak malaryanın canına kıyan bu çi

çekleri bizim de mikdarı az olmıyan 

pirinç tarlalarımızda yetiştirmemiz 

mümkündür. 

-----------------------·· ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASI 

C'nüaı.u-u 1\.1. ıı·uüd l\.up•'-'•'-' 
Sekizinci cildin son sayısı 

olan 48 inci numarası başlıca 
vazıları: 

Musahabe (Ş. A. Kansu}, 
türk kobuz'u (A. Caferoğlu), 
Tuhfetül mahdum (Orhan Şa
ik), İslam coğrafyasında Antak
ya (Sadi Selen), Prehistorya (H. 
Bruil), Özlenen alem • Şüphe 
"şiir'' (Coşkun Erte pınar), köy 
tetkiki (A. Süreyya), Orta za
man islam dünyasında maliye 
(A. Mez), Merkantilizm (Said 
Aydos), notlar ve iktibaslar 
bibliyografya. 

- 80 sayfalık der i ZS kuruş. 

etti. Silabsızlanmanm en ateşli müdafii 
tarafından yapılan bu beyanat oldukça 
paradoksaldi. 

Bununla beraber, enternasyonal va
ziyet öylesine idi ki, fransız başvekili -
nin ağzında herhangi başka bir ifade 
anla§ılmaz bir şey olacaktı. Fransanın, 
birçok almanlarm tahayyül ettikleri gi
bi anarşi ve dekadans halinde olmak 
şöyle dursun, kendi emniyetini temin et
meye muktedir olduğunu alınanlara an
latmak ~ok ehemiyetliydi. 

Fransa' da askeri ma1rallar 

Mukadderat, garib bir tesadüfle, as
keri hizmet müddetini iki misline çıka
ran alman kararnamesine mukabil 
Franaanm şimdiye kadar tanımış olma

dığı ölçüde geniş bir silahlanma prog -
ramrnı kararlaştırmak vazifesini Blum'a 
vermiştir. 1937 yılı için tasarlanan as
keri masraflar, 1936 nmkileri yüzde el
li nisbetinde aşmaktadır .Bu masrafla
rın yekunu 11.046 milyar franga çık

maktadır ki geçen senekine nazaran 
4.084 milyar bir fazlalık gösterir. Yal
nız tayyarecilik için, büdcede 3. 700 
milyarlık bir fasıl ayrılmıştır. Geçen 
senenin rakamı 2.400 milyardı. Fransız 
ordusunun kuvvetlendirilmesi Magi
not h~ttı, İngilterenin silahlanma prog
ramı ve frasız - İngiliz ittifakı sayesin
de, 1936 sonunda garbi Avrupa her tür
lü taarruzlardan masun telakki edile • 
bilir. Hatta, Renötesinde bazı militer
ler ani bir taarruzla fransız hattını yar
mak ve seri bir zafer kazanmak imka
nına inansalar bile. 

Fransa~ nın iç siyaseti 
1934 ün karışıklıklarından ve geçen 

haziran tahrikatında nsonra, Fransanın 
iç siyaseti 1936 senesj sonunda nisbe
ten müstakar bir vazıyettedir. 

- --

Buna kani olmak için, fransızların, 
Fas'ta bir alınan tehlikesi haberleri et
rafa yayılınca nasıl birlik bir şekilde 

reaksiyonda bulunduğunu hatırlamak 

kafidir. 
Bugüne kadar bu halk cephesi hü -

kümeti en korkunç düşmanlarının hu
susi hayatlarına en küçük bir surette 
dokunmadı. 

"Aklı başında" insanlar gene evle· 
rinde misafir kabul etmekte, tiyatroya 
ve konsere gitmektedirler; bunların bef 
senedenberi hayatları hiç bir zaman şi!QI 
dikinden daha parlak olmamıştır. 

Karfılanocak güçlükler oar 
Daha karşılanacak birçok güçlükler 

vardır: grevler henüz tamamiyle dur • 
muş değiyldir; 40 saatlik iş kanununun 
tatbiki hayat pahalılığını artırmakta 

devam ediyor, bu da yeni iş ihtilafları• 
na yol açacaktır. Fransız hazinesinin 
1937 de 30 milyar istikraz etmek mec • 
buriyetinde kalacağr tahmin edilmek• 
tedir, ve 30 milyarın bulunması kolay 
değildir. Fakat, ne de olsa, Paris, Fran• 
sa, iç vaziyet bakımından istikbale aoo 
senelere nazaran daha az bedbinlikle 
bakmaktadır. Birkaç patronun sabotaj
larına rağmen, iş!er yeniden düzelmekte
dir. 1936 otomobil serğisine verilmiş olan 
siparişler 1936 ilkteşrininin rakamla • 
rını yüzde yetmiş aşmıştır; demiryol .,. 
tarının ve maliyenin hasılatı daha faz 
lalaşruştır; para daha serbestçe te ·!a· 
vül etmektedir; iskonto rayici aşağdırc 
Nihayet, Paris, beş yıldanberi bu kadaı: 
kuvvetli bir alış veriş görmemiştir. Va• 
ziyet demek ki fena değildir, Bir bükü· 
met değişikliği müınkündür, bu deği • 
şiklik belki sokakta karışıklıklara da 
yol açabilir. Fakat bu sene osnunda bu 
ihtimal her zamandan daha uzak gö • 
rünmektedir. Faşizm hiç de korkulacalC 
gibi değildir, ve 1934 - 35 de ve 1936 ha
ziranında faşizm yemişini tatmış otan 
Fransa gitgide ve emin adımlarla mu .. 
vazeneıini bulmaktadır. Büyük bir de
mokratik cumhuriyetin muvazenesi. 

Bununla beraber, Renötesinde Ber· • 
chtesgaden'de, B. Hitler yeni emriva• 
kiler hazırlıyor. 

Ve Pireneler ötesinde İspanya var
dır. Alman kıtaları. Madridi muhasara 
ediyor ve şimdiden her milletten insan
lar orada biribirleini öldürmekle meş • 
gut bulunuyorlar • 

.. - .. ~-izim Cengel üstadları olduğumuz Movgli kızgın ve vahşi bir eda ile: 
soz gotunnez~. ya~ıldım mı? Artık insan yav
rusunun yer uzerınde yatmaz olduğunu bil
mıyordwn: A:tık, o havalarda uçuyor mu? 

KiTABI 

z~, (b? kı_rmın renkte ve boru şeklinde bir 
ç~çektır kı çayırların içinde ve dışında beli
rır) !f at~a .baharın gözü kapanmış .... Baghi
r~, şımdı sıyah paı sm sırt üstü yatıp da 
?ı~ ağaç kedisi imiş gibi havayı tokatlaması 
ıyı bir şey değil mi? 

Movglı, dırseklerini dizlerine dayayarak 
oturmuş! gün ışığı altındaki vadiye bakıyor
~u. Aşagıda ormanlar içinde bir kuş, yeni 
ilkbahar ş~kılarmı ötmcğe uğraşıyordu. 
~?n~adan gurül gürül akacak bir şaknna de -
gıldı bu; fakat Baghira bunu işitebiliyordu. 

- Unuttum, dedi, fakat yeni konuşma 
zamanı geldiği ve hepiniz bir tarafa savu"UP 
~eni yalnız bıraktığınız zaman hatırlıya~
grm. 

Baghira söze başladı: 
- Fakat küçük kardeş, 

Yazan; 
Rudyard Kıpling 

Çeviren: 
Nurettin ARTAM 

Soğuk havalar sona ermişti; bü
tün yapraklar solmuş ve yorgun g::...-:.mu-
yorlardı; rüzgar estikçe devamlı bir hışırtı 
duyuluyordu. Küçük bir yaprak dalına pat
pat vuruyor, bir başka yaprak rüzgarın dile
ğine uymuş, havalanıyordu. 

Sa_bah _havasını ciğerlerine eyice çeken 
Ba~hıra hır kalktı, öksürdü, aksırdı ve önün
de havalanan bir yaprağa ön ayağı ile bir to
kat vurdu. 

- Yıl dönüyor, dedi, Cenrrel ilerliyor y . 1 b • 
r•11 ırnrıu:mc- 1 ;ınn zamanı yakındır. Bu 

y<.,r-·~ onu bilir. Pek ala ... 

Mov~li, yerclen bir tek çimen kopararak: 
- Ç,.ayırlar kuru, dedi, hatta baharın gö-

Baghira: 
- A voh ! dye cevab verdi: Anlaşılan 

kendisi başka şeyler düşünüyordu. 

~ - Siyah pars için aksırıp öksürmek, ba
gınp yuvarlanmak daha iyi değil mi? diyor
rum. Hatırla ki seninle ben ikimiz Cengelin 
üstadlan oluyoruz. 

Bagh.ir~, toparlanıp ayağa kalktı; üstü 
başı toz ıçındeydi ve: 

. -. Doğru, öyledir, dedi, insan yavrusuriu 
dmlıyorum. G7rçekten biz, Cengelin üstad
larıyız! Movgli kadar kuvvetli kim vardır? 
Onun kadar akıllı kim vardır? 
. Sesinde bir tuhaflık vardı. Acaba Movgli 
ıle alay mı ediyordu? Çünkü Cengelde bir -
çok sözler vardır. Orası doğru ama bazan 
s?yleniş atrzından ötürü bir kelime ~eşid çe
şıd manalara gelir. 

Baghira tekrarladı: 

Pars kuyruğunu sallı yarak- dedi ki : 
- Diyordum ya, yeni lakırdıların başla

ması zamanı geldi. 
. - ~~n .?e duruyorum, dedi Movgli, Bag

hıra mçın oyle tıtriyorsun? Güneş çıktı; orta 
lık sıcak . 

Baghira 
-. Bu Ferao, kırmızı ağaç - kakandır 

dedı, o unutmamış; ben de şimdi hatırlama
lıyım. Biraz mırıldanmağa gayret etti. Fa
kat hiç bir suretle memnun olınıyordu. 

- Görünürde bir av yok, dedi Movgli. 
- Küçük kardeş senin iki kula<Tm da tı-

kandı mı nedir? Bu, bir av şarkısı de«il · ben 
ihtiyacı karşılamak için bü'nu söylü;or~m. 

- Biz her .zaman yapmayız ..• 
Movgl~ parmaklarını öfke ile ileri uza • 

tarak: 
- Ben diyorum ki yaparsınız; dedi, siz 

hepiniz kaçar, gidersiniz, ben Cengelin üs
tadı olarak burada tek başıma yürürüm. Ge
çen mevsim, ben insan sürüsünün tarlaların
dan şeker kamışı toplamağa gittiğim vakit 
nasıl olmuştu? Hati'ye bir haberci, seni gön
dermiş, onu bana hortumu ile tatlı çimenler 
koparması için çağırmıştım. 

Baghira, biraz sinerek: 
- O, ancak, iki gece sonra gelmişti, de

di, ve senin gibi bir insan yavrusunun bütün 
yağmurlu gecelerde yiyemiy:ceği kadar çoll 
tatlı çimen koparmıştı. Bu, benim hatam de
ğildL 

(Sonu var) 
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Halkevler inin Çalı_şnıa arı 

1932 senesinde 34 tane olan hnlkevlerinin 
bugün açılanlarla 16 7 yi bulnıuştur 

Bugün Halkcvlerinin beşinci kur~ 
luş yıldönümü, yeni evlerin ~ıJ.nıa to
reniyle birlikte, Ankara Halkevinde 

kutlanacaktır. 

Memleketin kültiir ve ülkü hayatın• 
da en mühim günlerden biri olan bu 
yıldönümünün layık olduğu şekilde ~c 
yurdun Halkevi olan ve açılan ~r k~
şesinde kutlanması için gereken tedbir

kr alınmıştır. 

1 Halkevlerinin 9 şubesindeki 
lçahşmalarda elde edilen neticeler 

terebiliısek de muhtelif ballı:ev&erinin 
muhitlerinde raRlayacaJdarı istidada· 
nn ve maruz kalacakları güçlüklerin 
çok a:whtelif .ayıda ve ehemiyette ola.. 
cağı göz önünde tutularak başarılan u

de bıı rakamlarla mukaycee etmek ve 
hüküm vermek tabiatiyle doğru olmaz.. 

TEZLi PİYESLERE ÖNEM 
Halkevleri repertuvarlarında doğru· 

dan doğruya bir içti.mi ve milli maksa. 
da ve teze malik olmayan piyeslerin se> 
çilmiş olması, temsili kolay ve hareket• 
li piyeslerle istidadlarm oynama kabili
yetini ve hallan alaka hassasını alış
tırmak ve geliştirmek sebebiledir; ayni 
zamanda bu seçimde ağır ve maksadlı 
piyes gecelerine birer hafif ve akıcı pi
yesle çeşni vermek fırsatım hazrlamıt 
olmak esası da göz önünde tutulmuş
tur. Temsil gecelerini ya tezli piyesler 
vermek yahud arada telkin ve irşat mu
sahabeleri yapmak suretiyle faydalı ve 
maksadh bir hale koymağa her zaman 
dikkat sarfı, göz önünde tutulan birinci 
amaç olmaktadır. 

1936 yılı içinde 136 Halk.eVi, Ata
türk çocuklarının ideal uğrunda şu.ar-

. · · zcı 
la ve metodla çalışmalarının bir gu .. 
örneği ve sonuncu olarak sevindirıcı 
başarılar ve verimler kaydetmişlerdir. 

Muhitindeki genç ve ülkülü eleman~ 
lan Halkevinin feragati kadar zevkı, 
mesuliyeti kadar şerefi de olan aı:i~ 
hizmetine çağırmasını ve çekmesi~i .~; 
len her Halkevi, yarın için en buyu 
ilmidleri uyandıracak bir muvaffakıyet 
merhalesine ulaşmış bulunmaktadrr •. . 

Her Halkevi, çalışmalarını mubıtı-
.. tan-

nin şartlarına ve icablarına gore . 
zim ettiği, programlı ve ınetod!u bır 

· 1 kuvvetlen· s.alışmayı heyecan ve ınan a 
dirdiği nisbette büyük başarılar kay-

detmiştir. 
1 Halkevlerinin ilk zamanlarda ka a_

bal·~ı eve ısındırmak için her iyi vesı-
~ h · et 

leden Iaydalaruşı ve kemiyete e ernıy 
verişi, yerini .maksad1ı işlere ve keyfi-

yete bırakmaktadır. ~-
k b" ma6 Her toplantının muhakka ır. : 

l bir yenı fikrı sad uğrunda yapı ması ve • 
ve hep büyük davamızı telkin ebnesı 

.. ··nu""nde tutulmaktadır. 
esası goz o 

Halkevini halkevi edecek çalışmala-
rın genç istidadları bulup meydana çı· 

k b .... k hizmet yollarına sevketme, 
arrp uyu • . . iik 

halkın bilgi ve kültür s~ycsını y •• 
"bi aziz ve vazıh çerçeveler ı

aeltme gı 1 hnak 
~inde gelişip genişlemesine ça IJI -

tadır. . · ı 
İlk 4 yılda Halkevlerın1n ça t~ 

. • . , k yese ederek bul-
larını birıbırıyJe mu a . db' 1 . · ·· ı te ır erı 
duklan isabetli ve onpna . ak • 

_ •. k mak rnaksadıyle Y ın 
göz onune oy "tab bu ülkü v.e 
da neşredilecek olan ki ' d r top 
kültür 'kurumları hakkmda en er ı -

lu m;ıliimatı verebilecektir. . 
İste. Halkevleri şubelerinin sırasıy· 

le beİ1i ~aşlı çalışmaları: 
DİL, EDEBİYAT, TARİH 

ŞUBELERİ: 
Halkcvleri, mitll bayramlarım:rzın 

"nde milli da-coskun ve manalı geçmesı ' 
~ 1. en ... n2r-

valarnnız etrafında en sa ım, !<"--: 
lu ve en heyecc1nh hitabelerin iradedıl
mesimre her zaman ön ayak olmuşlar· 
drr HalkevJerinin bu faaliyeti ınem

, buatt• 
Jeket mikyasmda malitmdar, mat 

. . d trr. Halkevle· daıma akisler uyan ırmış • 
rinin bu ye diğer mevzularda verdikle-

! -k~u Z8Z9 d!r. ri konferans arm J - mı 

H;ıı.Jkevleri yönetim kun:ıHaTmm ekse
riya dil, edebiyat ve tarih şubesine ba

v;;ıe ettikleri bu işleri Halkevinin ~-
d b" at ve oel çalışması sayarak dil, .e e ~y 

tarih şubelerinin asıl faaliyetlerıne ay· 
r:ıca işaret etmeyi lüzumlu gördük~ 

DİL İŞLERİ 
Bu subelcrin dil ink:Jabımızla olan 

~ ·ı · · d"I kongresinin yakın ve coşkun ı gıu, ı 
~ . 1cutland1· 

top1andıgı ve dıl bayramınm 
ğı günlerdeki maoalı ibtif,alleri_yJe tt· 
harüz etmiştir; Türk Dili Tetk~ _cc-

• • • . ı.. "f" ...J-~re•• .. ..ı- dil ıalo-1111yetın.uı dU"eAtı l UCU _..us:; " 

rinde düzenli çalifma ile fiş ve anket 

Jı.aurlıklar.nı raporlarında aynca. ta~ 
.r;ih eden HalkcvJeı-i içiıade en ..-ennili~ 
leri. (27 tanesi) Adana, Afyon, ~~ 

. Bartın Bıtlts, 
ya, Aydın, Balıkesır, . ., . ' ki Eci-
Bursa, Çorcm, Denizli, Dıyac~ r. · 1-
remit, Eskişehir, G. Anteb, Gır~, h 

· U.Oftya Kuta -negöl, İzmit, Kaysert• :rı.: ' S 
SaıJLiıın ı-

ya, :p,ıf...aTa'- M.e.r&.in. Orda. . • 
nob, Sıvas, Zonguldak Ha.lkevlenoır. 

FOLKLOR: 
Folklor çalrşmalarını ~ı:enliyeft ve 

ileri götüren Halkevleri arıtSında 
(16 11r) bir folkl1'1" rehberi huırhya~ 
Adana'da her muaH'imin yı1da 6ç gu

nünii dcriemeye aytnnMını .~ğl~ya~ 
Afyon, folklor ge.cclerinin brrınasın 

k ..:- An· etraflı tetkiklerle tahakku et ... ~-
talya, folklor tetkiklerini kitab haline 

,J dzdeki Halkevi binasının uzaktan görün üıü 

koyabilen Balıkesir, "Bartın adetleri" yapmak ve yazxlaT hazırlamakla Afyon, lunu tutmu§'.ardır. Verilen konserlerin 
brO§iirilnü hazırl.yan Bartın, mahalli Çorum, Harput, Isparta, Mara~, Rize, sayım "1D49" u bul.:naktadır. 
itikat ve adetleri in«lemekte olan Bo- ve Sıvas .• Halkevleri ooebiyat kollan, KOROLAR 
lu, mahalli oyunları Ye kıyafetleri birer en önemli vazifelerinden birini daha Musiki faaliyetleri arasında halkın 
birer tesbite uğrapn Burdur, halk ma- yerine getirmişlerdir. bir ağızdan milli havalan, bilhassa garb 
sallarını toplama müsabakası açan ve GENÇ İSTİDATLARI KORUMA tekııiğinde.lci milli mar_ş-:.ctn söylemesini 
"Diyarbekir halkiyatı'' etüdünü neş- Genç istidatları bu1up meydana çı- sağlamak her zaman göz önünde tutul-
retm~ bulunan Diyarbe.kir, "Halk bil- karmak ve onları bütün memlekete ta- malıdır. Bu münasebetle koral •alışma-
gisi" dergisini düzenli ve dolgun neş- nıtarak sanat ümidlerimizi kuvvetlen- larda bulunan Adana, Ankara, Antalya, 
reden Eminönü, geçen yıllarda bütün dirmek ve bu genç değerleri teşvik et- Balıkesir, Boyabat, Şehremini ha!kev-
muallimlerini seferber ederek topladı- mek için Ankara Halkevi, bütün yurd- )erini ve b.ilhas&a yüzer ki§ilik koro mey-
ğı folklor fişlerini tasnif edip mecmu- daki genç kabiliyetlerin eserlerini an- dana getiren Beşiktaş, ve Kadıköy hal-
asında neşre başlıyan Eskişehir, Çev- toloji broşürleri halinde neşretmeyi ka· kevleriyle koroswıa bir gezi bile yaptıran 
renin kıyafet ve oyunlarını incelemek- rarlaştırmrş ve bütün Halkevlerini bu Eminönü halkevini takdi.rle anmalıyız. 
te olan Isparta ve Kayseri, köylere ka- uğurdaki vazifelerini müştereken yap- Bartın, Bursa, JJlersin ve Afyon gi-
dar mufassal folklor anketleri dağıtan maya davet etmiştir; birinci kitab, ya- bi halkevleri de koral çalış:n.a'ara b~ 
Mersin Halkevlerini sayabiliriz. kında neşredilecektir. Bu arada genç lamaJc üzeredirler. Bandoları ve orkest-

T ARİH TETKİKLERİ- istidatları eıı çok kollayan ve yetişti- ralariyle halkın mU&iki terbiyesi üzer.in-

Halkevl~inin tarih kolları, Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyetinin memlekette 
uyandırdığı büyük ilgiyi candan duya
rak ve onun direktiflerini göz önünde 
bulundurarak çalışmaktadır. 

Tarih tetkiklerini ileri götürüp ve
rimli yaparak çevrelerinin tarihi hak
kında eserler hazırlıyan veya mecmua 
-ve gazetelerde neşriyatta bulunanln a
raSlnda (Z3) Halkevini: 

Adana. A~n, Bafra, Balıkesir, Ba:r
tm, Bitl~. Bursa, Çor~, Denir:li, Di
yarbekir, Edime, Edrenut, G. Anteb, 
Kaddcöy, Kayseri. Koonya, Mar~ Mer-
• u 1·ö<k Samsıın, Trabzon, Zile 

sın, n., • 
ffalkevlcriııi takdirle anmak gerektir. 

ç-evresirıde tetkike değer gömüğü 

tarihı harabeler ve eserler dHrında t.a

rib gezilerine Çlk.ın ~e .. bu .en~.ld:~.el 
mer.akı muhitinr1eki bütün b1lg2h v.e ul-
kü.lii elemanlara a~rlamaya baJlıyan 
}1a.lk.evlerinin say1sr gittikce ıırtmal;:ta-

d Bunlar arasro.da (24 ünün): Af· 
ır. 

yon Antalva. Bartın, .Bur~ur, Düzce, 
Edremit, Elllziz, Eskişeh1T, G. Ante·~, 
Harput, fzınir., Js!)arta, ~ars., Ka:r~e rı, 
Mardin, Mensin. Ordu, R•ze, Safra.nbo
J Siirt. Tire, Trabzon. Urf.a. YaJnç, 
;fkevierlısin ıı-e.ıikci göze çarpmakta-

dır. 
EDEBİYAT CALISMALARI 

Muhitinia edebi zevkini yükseltmek. 
ıeoıek we selancte erj~.rebilmek 

bes k . kı 
kin .edehiyat tıoplantıl.arı yapara ın .• 
1ib ve eeJDiyet kar~sında ~tın .azız. 

A vazifelerini tebaruz ettır.ea. ve .za.curı . . 
t b.. u'"klerinin ı-evre lıalk şaırlen~ sana uy '-s 

. enı- sanat de1'erlerinin eserk· 
nın ve g ., 0 

. • k an ve havatları hakkrnda korı-
rını o uy · .. 
f.eranslar veren Hnlkevlerının artma lt-

1 bu subenin edebiyat kolları-ta oması ~ 

d .. emlı" ödevlerini daha yakmdm 
nın a on 
kavr:lmakta oldu1clarımn birer güzel de-

Ii1idir: • • 
Ankara, çorum, Edremit, Eıddtclriı • 

G. Aırttb, lzmit, Konya, K~h~a, M~ 
. vu-ıa, Samsttn, Şehremını ve bi 

sm, g • .. z ı 
1ı: f --siylc Emınönu ve ongu · 

ur~~-" .. 
dak .• gibi. Çevresinde ~tışm.1~. ve e-

l 
. . bırakmış halk şaırlerımn ha· 

ser erını . 
"'rleri etrafında tetkıkler 

yatları ve şu 

ren Ankara, Antalya, Bafra, Balıkesir, de hemen her gün müessir olan ve bu 
Bergama, Beyoğlu, Denizli, Elaziz. Es- yeni musiki zevkini köylere 'kadar ya-
kişehir, Anteb, Isparta, İzmit, Maraş, yan halkevleri olınııştur: Diyarbckir, 
Mersin. Niğde, Samsun, Sinop ve Zon- Aydın, Bairkcsir, Bartın. Çorum. Eia-
guldak Halkevlerini öğerek anıyoruz. ziz, Niğde, İnebola, Siird, .Malatya. Or-

DERGİLER; du, Gerede halkrnerı bımlarm başm.da 
Yalnız dil, edebiyat ve tarih ŞLıbele- gelir. 

rinin değil Halkevinin bütün şubek.ri- Musiki aile toplantılan yaparak naJ.. 
nin belli b~ı müşterek verimlerinden kı halkevine mndırmak n: içtimai ha-
biri de dergilerdir; Merkezde partice yatın yeni icab·annı yu-a.tmaya çalrş-
ııeşrerl.ilen Halkevleri mecmu.ası "Ül- m~kla Sioop, İsparta, Amma Alanya. 
kii", gittikçe gelijuek ve değerle.neıı Boyahat, Bursa, Kütahya, Samsan hal-
Lir ilim ve heyecan mecmuası olmakta- kmeri de ba hizmeti bir açtan )'Uine 
dır. Bir dergiye sahip olaıı her Halkevi getirmektedirler. 
y.abıız bu 4il, .edebiy.at ve ta.rih çalıf- HALK TÜRKÜLERİ 
mala:rm.ı değil, Jaalkın bilgi,, killtW- v.e .M.usi.lci kotiaı:mm acili bqh ödev}e.. 
zevk seviyC4iini yi.ihe.Itmıelt ve be&le- riıııden biri de halis lıallt tüdcii erim 
mek -teklindeki en belli ha~ öde11lcri- güftıcitti ve besteleriyic tabi~ çahf-
ni ~cine getinlliş olmaktadır. maktJI'. Adanaı Afyon, Batücs.ir, Ço-

Afyon, Bafra, Balıkesir, Bw-sa, E- r.um, Anteb, Kayseri, Kütahya, Sam-
Liziz, Eminönü, &ki.şehir, umir. Is- sun, Mııdanya, balkevlcri buna .zaman 
parta, KaR, Konya, Manisa. Ni,ğ~. zaman yapmaktadıcln. Ankara ba""kc-
Samsun. Burdur. Sinop Halkerle:rinin vinin mqhur bir macar oııoritesini ge-
birer dergisi vaı-dır. Ba dergiler, bilgi tirerck l.ıu .işe ilmi seviye ve kıymetini 
ve kültür seviyelerini yi:ikselttikleri. verqi aynca ı:ikre değer. Bedii YC mil-
mabalü tetkiklere önem verdikleri, çev- li raJ,."'lsların inkipfma çal!ŞlllakJa Ada-
renin genç istidatlarını yetiştirmek va- na, Afyon, Allkara. Beyoğlu. Çorum 
efesini başardıkları 'ft bilha-a dava- balkevleri muaild kollan aynca yararlı .. 
auzm heyecan ve lUurumı yaya.bildik- olmuşlardır. 

1eri nisbette muvaffak olmaktadular. RESİM ve MİMARİ KOLLARI 
Birçok Hallı:cv1eri, acı-gide çıkan- ÇeVTesindeki nsim bbifiyctlerini 

lacak rrıütemacH yanlarm her nmaıı deTS1er ve sergılcrle t.eşvik eden hal-
mevcud olaıruyacağını düşıiinerek tet- kev~eri ar şubeleri arasnıda Adana, An-
kiklerini ve heyecanlarını yayan ve tel- kara, Aydın, Balıkıe&i.r, Diyartıekir, An-
kin eden ~BCrlmni brofürlcrle vermeyi teb, lunir. Isparta, Merllin, Samsun, 
Ye genç i:stiı:latlar için de çevre gazete- Siuob, Urküp, Uşak .e ~ldak: hal-
lerinde biTer sayfa ayırmayı .uygun kc.-lerini hatırlamak icab eder. Bursa 
bıdıımışlanhr: Çorum, Anteb, lılcır&J, v.c Deaizli gibi bul halkeTleıri böyk te-

lılalatya, Adana Te sair Ha.lke•leri gi- ,:bhüakri ahnak ii.zı:nd:ider. 
bi. Halkerierimn. ea mü.hem menuA- Afyon. .EmiDöaii, İzmir n Konya-
" .cıı1arı :köyciiliiğe dair bir~ok bl'OfÜC nuı zaman 7.aDlaD mükemmel vuimler 
teklinde neşriy.atı oidafw gilıi, pnti- gösteren .mMılarilk kolluı da ar Jube-
nü.r:ia lı:iirtüye •naafan olarak nctret- lerinia ~tmalan .araaılMia yer almış-
tiği "'Yuccl9' da hıı v.a~ifeyi ifa etmcic- !Mdır. 
tediT. Kadıköy. Aııkaıa. M.ardin, .-e Aote-
AR ŞUBELERİNtN ÇALIŞMALARI bin heykeltraşhk kollan da vadık göa-

Ar pıbeleri, birinci pl.mda yeni ve termektedirler. 

uıl muııiki zevlcin.i halkta uyandırmak TEMSİL tşt 
gayesiyle harekete geçmişlet" Ye bando- T~1 şubelerinin gösterdikleri var-
lat"i, orkeıstralariyle bu maksadı köy lığı bir phla verile-:ı temsil sayısının 
(ezilerinde bile tahakkuk ettirmek yo- "'1330" u bulduğunu kaydetmekle gös-

GÜZEL ÇARELER 
Temsil verebilecek eleman bulmak 

ve yetiştirmek, temsilde alınacak vazi
fenin ber mem'eket hizmetinde olduğu 
kadar uiz ve onurlu bir vazife olduğu. 
nu belirtmek, muhitte temsil ilgi ve sev• . . . " 
gıcım uyandırmak yollarırJa orijinal 
ve itıabetH tedbirler bulan hatkevleri a
nt11ruda: 

Merein, Giresun, Bartm, Be§iktaş, 

Anteb, Eminönü, Adana, Ankara, An· 
talya, Aydm, Barsa, Balıkesir, Beyoğlu. 
Kayttri, Manisa halkevlerinin hepsini 
ayTt ayrı tebrik etsek yeridir. Geçen se
mlttde durgun geçen temsil çahşmalanı 
nr bu sene geliştirmiş olan İzmir, E !a
.zU, Siird, Utak, Üsküdar gibi halkev
leri de ayni takdiri hak etmiş bulun
maktadırlar. 

VERİMLİ SONUÇLAR 
İlk zamanlarda eleman bulunamıyor 

diye fİkayetler edilirken muhiti ve 
genç,iği hazırladıktan sonra Sandıklı 
Gerze, Burdur, Devrt"k, Düzce, Edre~ 
mit, Mudurnu, Salihli, Yalvaç ve Dinar 
gilii ilçelerimiz halkcvleri müteaddid 
temsillerle bu 'ubede birer varlık olmup
lar .e Boya.bat. Ayaneık, Ödemiş, Bursa. 
Adana, Afyon, Kayseri, Aydın, Trab
zon, Silifke, ve Kütahya gibi h:.kevleri 
ilçelerinden uzaklardl'l te-nsiller verme
ye w piyffle telkin vazifesini köyler
de hile tatbik etmeye imkan bulmuşlar
drr. Radyoda temai'leriy!e Eminönü ve 
Samsun hatkev1eri ayn, orijinal bir hiz
met yapmqlardn'. Eminönü ~ Giresun 
halkevleri halk meydanlarında t:em&ile 
hazırlanmaktadırlar; Denizli ha' kevi bu 

mazhariyete §İmdiden ermi§ bulunmak
tadır. 

MUHİTİ ve ELEMANI HAZIRLA Yll 
Muhitlerindeki halkın al.ikasııu ve 

istidadlarm hevesleri:.li beslemek ve ge
Ji~tirmek için yerlerini, dc:korlamıı, 

derslerini, toplantılanru ve konU§ıra

larmı yaparak bu iJC arızi tedbirlerdea 
ziyade esaslı hatlaciylıe bir bal ve tes
viye çaresi aramakta olan halkevlcri a
rasında İnebolu, Siirtl, Bitlis, Gerede, 
Giresun, Zonguldak, Be§ikta§, İzmir, 

Kastamoni, Konya, Malatya, Maraş, 

Mardin, Ordu, Trabzon, U§ak, Yalvaç, 
Sinop, Ünye, halkev.erini sistemli ha
reket edenler araaınıia anabiliriz. 

Temsili yalnız sahnede işlemekle 

katmayan, buna kendini veren fecağat
li ve ülkülü arkadaşların bilgi ve kültür 
seviyesi ile ya'kmdan alikadac olan Mer. 
sin, Eminönü, Ankara, Samsun, Ea.kite
hir, Kadıköy, Elaziz, A.nteb ve Konya 
halkevlerinin de takdiri haketmif ol
dukları kanaatindeyiz. 

KARAGÖZ ve KUKLA 

Ka:kköy. İzmir, ve Şehremini bal
kcvlcrinin kuklaya vU:augöze aynca 
ellemiyet Yet'IDderini de kayda değer 
bulduk. TetnlÜden beklenen telkin ve 
terbiye faydaıam pek az maanf, buit 
de.kw ve bir telı:: elemanla istenilen her 
yerde temin edebilen karagöz ve kulda 
işine ha'kevlerinin ymi çahşmalannda 
bclli başlı bir yer ayrrmaları muvafık 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 



oıaca.ırn~. SPOR 1 
Spor çalı~malarınm rakamla ifade e • 

dile bileni gezileridir; Bir yılda 1145 yeı: 
gezisi yapılmıştır. Bundan başka, rağ .. 
betli ve faydalı sporların teşvik edil· 
mesi teşkilatlandırrlmasx, eski ve milli 
sporların ihyası, sporculuk zihniyetinin 
kulübçülük zihniyetinin üstünde muhit 
gençliklerine mal ecilir olması, türk 
spor kurumiyle elele çalışarak bir çok 
federe edilmeye değer kulübler kurula
bilmesi bu şubelerin verimli çalışmala
rındandır. Muhitlerinin şartlarına, va
ziyetlerine ve icablarına göre denizcilik 
ve dağcılık gibi çok ehemiyet verilen 
sporlar üzerinde çalışan halkevleri spor 
şubeleri de muvaffakiyetli sayılmakta

dırlar. 

Toplu beden hareketleri ve açtk ha
va jimnastikleri yaptıran, yaya, atlı, bi
sikletlli geziler tertib eden halkevlerinin 
spor şubeleri de ödevlerine önemle sa
rılmış görülmektedir. 

KİTLENİN SPORUNA DOGRU 

Bunlarla ve bunlara benzer gayret· 
lerle spor hareket ve faaliyetini bir şah
si marifet w. bir nevi lüks olmaktan çı
karıp kitleye mal etmek ve muhitinde 
spor zevk ve ihtiyacını uyandırmak yo· 
lunda makul çareler hemen her haJke· 
vinde alınmıştır. 

SOSYAL YARDIM: 

Hemen her Halkevi yoksul talebe
lere, yoksul ailelere, ceza evindekilere, 
hasta ve kimsesiz köylülere daima yar
dım ellerini uzatmaya çabalamışlardır. 
Bazı halkevleri parasızlıktan şikayet e· 
derek sosyal yardım işinde durgun ka
lırken bir çok halkevleri örneğin yalnız 
kendi şubelerine verdiği paralı müsa
mere kaydmdan faydalanarak diğer şu
belerle elele toplantılar, eğlenceler ter
tib etmişler ve elde ettikleri kazancı en 
lüzumlu ve isabetli yerlere sarfetmek i
çin tedbirler alabilmişlerdir. Evlerinde 
bakım odaları, klinikler kuran, muhi· 
tinin doktorlarına muayene saatleri a
yırtacak bir varlık gösteren Halkevleri 
çok olmuştur. Muhitlerinin şartlarım 

ve hususiyetlerini göz önünde tutarak 
muvaffakiyetli olduklarrnı başt~ işaret 
edebileceklerimiz: 

Ankara, Adana, Antalya, Ayancık, 
Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bartın, 
Bayburt, Beşiktaş, Bursa, Çorum, De
nizli, Diyarzbekir, Düzce, Eminönü, 
Eskişehir, G. anteb, Gelibolu, Gerede, 
Giresun. Gönen, İnebolu, Kadıköy, 
Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Ma
raş, Mersin, Muğla, Ordu, Ödemiş, 

Rize, Samsun, Sinop, Sıvas, Şarki Ka
rahisar, Şehremini, Şişli, Trabzon, Ün
ye, Uşak, Zile ve Zonguldak halkevle
ridir. Bunlardan başka yeni ve esaslı 
teşebbüsleriyle gelecekte eyi verimler 
müjdeliyen Beyoğlu, Konya, Bolu, İ· 
negi:il ve Yalvaç Halkevlerini de bu sı
raya katabiliriz. Bazı il ve ilçelerimiz
de doktorlarımızın, Halkevinin bu şu
besine gösterdikleri yakın ve aziz ilgi
yi şükranla anmak bir borçtur. 

HALK DERSHANELERİ: 

Halk dershaneleri ve kurslar şube
lerinin verimleri, ümmilikle mücadele 
etmek ve halka ameli bilgiler ve genç
lere yabancı dil öğretmek için açtıkları 
derler ve kursların yekunu 13283 dür. 

Diyarbekir, MarLin, Siirt, Antep, 
Kilis ve Karaköse IIalkevlerinin salta
nat yıllarının gaflet ve ihmaliyle cahil 
ve bakımsız kalarak anadilinden haber
siz bir hale gelmiş olanlara dersler ver
me!- ~e aldıl:ları biribirinden önemli 
tedbirler ve verimleri överek anmakla 
zevk duymaktayız. 

Civarında işevleri ve yerleri çok o
lan bazı halkevleri iı-.çilerin çalışmala
rıncıa lazım o1acak a.me il bilgileri öğ
retmek için kurslar açmak isabetini 
göstermişlerdir: Zonguldak ve Beşik
taş Halkevlerini buna misal olarak zik
redebiliriz. 

Kİ'l' AB SARAY VE YAYIN 

Kitabsaray ve yaym kollarından 
birçokları, sadece kütüphanelerini aç
mak ve kitab!arını tasnif etmekle va
zifelerinin bittiklerine kani olmamış
lar, bu hus11sta kendisine en az tahsi
sat verilmiş bir şubenin bile pekala 
başarabileceği halkı . okumaya teşvik, 
konferanslarla yayın, kitablarının birer 
listesini yaparak halka dağıtma .. gibi 
işlerde muvaffak olmuşlardır. 

Halkın gün geçtikçe okumak zev
kinin arttığını ve kütüphanelerdeki ki
tab!.arın ve okuyucuların sayısının se
vindirici bir yekuna vardığını müjde-

kikt kitab ihtiyacım kaydetmekte ve 
yeniden kitab istemektedir. 

Halkevlerinin kitabsaray ve yayın 
şubeleri, dergilerin ve broşürlerin neş
rinde vazife almışlardır; bazı mecmua 
ve broşürler doğrudan doğruya bu şu
beler tarafından baskrya hazırlanmış· 
tır. Bu faaliyetler dergilerin ve kitab
ların listelerinden anla§Ilacaktır. 

Kitabsaray ve yaym şubelerini rad
yo neşriyatiyle faydalı kılanlar arasın· 
da Adana, Beyoğlu, Dinar, Antep, Gi
resun, 'Gönen, Konya, Mardin, Mersin, 
Samsun halkevleri en devamlılarıdır. 

KÖYDE OKUMA ODALARI: 

Halkevleri, köylerde okuma odaları 
açmaya son aylarda önem vermekte ve 
verimli teşebbüslere geçmektedirler; 
Balıkesir, Bartın, Bursa, Edremit ve 
bilhassa Bolu ve Uzunköprü bunların 
başında gelmektedir. 

Bart,n, Balıkesir, Bursa, Eminönü, 
İnebolu, İzmir, Acıpayam, Muğla, Şe

binkarahisar gibi Halkevleri, ceza evin
deki vatandaşlara da kitab yetiştirmek 
gayret ve isabetini göstermişlerdir. 

Büyük gazetelere haberler vererek 
genç elemanlarım teşvik eden veya mu
hitinin gazetesini etüdler ve eserlerle 
zenginleştiren Halkevleri arasında Ma
raş, Aydın, Balıksir, Bartın, Beyoğlu, 

Bilecik, Bursa, Denizli, Diyarbekir, 
Eski~ehir, İnegöl, Kayseri, Kütahya, 
Mardin, Mudurnu, Samsun, Urfa ve 
Zonguldak Halkevleri en devamlıları
dır. 

GÜZEL, PRATİK TEDBİRLER: 

Halkı daha sıkı, daha devamlı oku
maya teşvik için lazım gelen propagan
dayı yapmak ve vasıtayı hazırlamak yo
lunda güzel ve yeni tedbirler alan hal
kevleri içinde her köyde bir ay kalan 
seyyar kütüphanesile Balıkesir, kitab
larının listelerini bastırıp halka ve 
mekteblere dağıtan Mersin, her salı 
akşamı yeni mühim eserlerin hulasala· 
rmı sunma topluluklariyle Bursa, her 
on beş günde bir çıkan eserleri radyo 
ile halka takdim eden Eminönü, yeni 
eserler ve tetkikler etrafında konuşma
lar yapan ''kitab seveı;ıler kolu,, ile Es
kişehir yeni ve seçme tercümeleriyle 
İzmir, çok baskısı olan mecmualarla 
mutabık kalarak çevresi hakkında tu

ristleri ilgilendirecek yaz1lar ve resim
ler neşreden Konya balkevleri kitabsa
ray ve yayın şubelerinin ayrıca muvaf
fakiyet amilleri bulmuş ve kazanmış 
oldukları şüphesizdir. 

EN ÖNEMLİ ÖDEV: 

Köycülük şubelerinin cedvele gire· 
bilecek faaliyetleri köy gezileri olmuş
tur. Halkevini halkevi edecek esas um
de ve unsurlardan birinin köycülük ol· 
duğu, her şubenin faaliyetinde buna 
bir yer ayırması lüzumu zaten meydan
da olduğundan her halkevi bu işe elin
den gelen gayreti sarfetmiş, bu husus· 
ta muhitin imkan ve icablarına göre iyi 
tedbirler alamıyan ve müsbet neticelere 
varamıyan halkevleri ne de olsa verim
siz görülmüşlerdir. 

Çevrelerinde köy denilince akla ge
len hususiyet ve manzarayı arzeden yer• 
ler olmıyan bazı halkevleri müstesna 
bütün halkevlerinin faaliyet derecele
rinin takdirinde köycülük çalışmaları, 
birinci mikyas rolünü oynamışlardır. 

Her münevverin memleketin asli sahibi 
köylüyü düş.ünmesi ve ona her ne su
retle olursa olsun yararlı olması nasıl 

baş endişesi olmak lazım gelirse her 
halkevinin de baş işleri arasında köy 
kalkınması uğrundaki teşebbüslere, ge

._zilere ve tedbirlere önemli bir yer ayır
ması en isabetli görüş ve düşünüş sa
yılmrştxr. 

Bir yıl içinde Halkevleri gençlerin· 
ce gezilen, tanınan ve durumları ince
lenen evlerin sayısı 2000 e yaklaşmak
tadır. 

Yalnız gezilerin sayılarını vermekle 
hiçbir memleketçi ve inkılapçı türkü 
tatmin edebileceğimize kail olmadığı· 
mız için kemmiyetten çok fazla keyfi-

yet meselesi olan köycülük işinin hal
kevleri tarafından nasıl kovalandığını 

(köyde temsil, k<>yde okuma odası, köy-

de muayene, köyde spor ve köye spor 
gezisi, köyde ana dil öğretmesi... gibi 
diğer şubelerin köycülük çalışmalarını 
tekrar tafsile lüzum görmiyerek) baş
ka misaller ve belgelerle anlatmaya ça
lışacağız: 

ÇALIŞMA YOLLARI: 

Adana Halkevi köycülük şubesi ön· 
ce köylüye iyi kazanç getiren arıcılığı 

1
--;----- ------- ---;-;- 3---y---, 
koruları yetiştirmeye ön ayak olmak ü
zere köyleri ağaç dikmeye sevketmek, 
kö-ylü çiftçilerle Ziraat odası ve çiftçi 
birliği vasıtasiyle her zaman temasını 
muhafaza etmek suretiyle ödevine de
vam etmektedir. Afyon Halkevi köycü· 
lük şubesi, köylüleri pazar için şehre 
geldikleri gece Halkevinde toplayarak 
dertleriyle ilgilenmek, işlerini kovala
mayı üzerine almak, köy evlerinin bü
yük bir masrafa mal olmadan nasıl dü
zenleneceğini akıllarına koymak şek
linde vazifesine başlamış bulunmakta
dır. Ankara Halkevi köycülük şubesi, 

köy anketleri açarak, köylü ile münev
ver arasında bir yakınlaşma ve kaynaş
ma teminine yürüyerek, yaptığı gezile
ri gün geçtikçe daha verimli hale soka
rak maksadını yerine getirmeğe çalış

maktadır. 

Antalya Halkevi köycüliik şubesi, 

örnek köy olarak ele aldığı bir1{aç köyde 
meydanlardan ve sokaklardan sonra 
mezarlıkları, kümesleri, kanalları a;i
zelterek, ipek böcekçiliği merakını u
yandırmaya ve yaym:ıya ~alışarak kf.n
dinden bekelnen hizmeti ifaya yönel-
mektedir. 

Ayancık Halkevi köycülük ı.ıut.e si, 

köylerde fındıkçılık ve meyvacılığın 
ıslahı için tedbirler alıp propaganda 
yaparak, tavuk cinsinin ıslahına çalışa
rak is.e başlamış olmaktadır. 

Aydın Halkevi köycülük subesi, 
köylerin temizlik ve ışık işleri için ha
rekete geçilmesini ve para ayrılmasını 
kabul ettirerek, türk incirciliği hakkın· 
da çekilen bir filme yardım ederek, ::>r· 
ta okuldaki köylü çocuklara mü7.ahare 
tini devam ettirerek, sulama kanalları 
ve bataklık kurutmaları için önayak O· 

!arak vazifesini yürütmektedir. 
Balıkesir Halkevi köycülük şu· 

besi, bir gittiği ve hizmet görmeyi ka· 
rarlaştırdığı köye sıksık teftiş ve mü· 
rakabe ziyaretleri yaparak, ahır pençe· 
lerini genişletmek ve köy sokaklarını 

kaldmmlamak, her köy halkım dik· 
tiği beş ağaçtan mesul tutarak, pazara 
gelen köylüleri eve davet edip onlara 
sinema ve temsil ğösterip öğütler ve
rerek muvaffakiyete yürümektedir. 

Bitlis halkevi köyciilük şubesi, şe· 
hir avukatlarının köylülere kanun ve 
akıl öğretmek için saatler ayırmasını 

sağlıyarak Halkevi yönünden ilk köylü 
- şehirli temaslarını yapmaya haşla

mıştır. 

BİRKAÇ MUVAFFAK 
HALKEVİ DAHA: 

Bursa halkevi köycülük şubesi, köy 
odalarında ve köy kahvelerinde köylü 
kalabalıkalrr arasına sokulup köylü ağ
zı ile telkinler yaparak, her köy için bir 
çalışma ve düzenlenme programı yapıp 
"Son yedi gün,, adındaki mecmuasında 
neşrederek, köylerde milli bayramları 

içten gelen bir hava ile kutlatarak, köy
lüler arasında ameli bilgiler müsabaka
sı tertip ederek, köy muallimleriyle ve 
muhtarlariyle Halkevinde t<Jplantılar 

yaparak değerli ba~arılar kaydetmekte· 
dir. 

Denizli Halkevi köycülük şubesi, 
bir hanı ıslah edip köylülere misafir· 
hane yaparak, köy su yolarrnı köylüler 
arasında taksim edip tamir ettirerek, 
köylünün işlerini takib bürosu kurarak 
köylüye Halkevinin yararlı olmasını 

sağlamaktadır. 

Devrek halk-evi şubesi, 60 köyde a
mell temrinlerle zirai öğütler vererek, 
dolunun tahrib ettiği ekinler karşısın
da eli böğründe beklemeyip mısır ek
meyi teşvik suretiyle köylüye ne de ol
sa bir mahsul kazandırarak varlığını 

belirtmektedir. 
Diyarbekir Halkevi köycülük şube

si, örnek üç köye 300 meyva fidanı di
kerek, 3500 asma çubuğu götürüp yetiş
meleri için akıl öğreterek, öz türkçe ve 
yurd bilgisi müsabakaları tertib ederek, 
çiftçi askerlere kurslar açarak faydalı 
olmaktadır. 

Eskişehir Halkevi köycülük şubesi, 
köy muhtarları ve imamlarına kurslar 
açarak, Evde köylü günleri tertipliye· 
rek iki köyde dispanser açarak, resmi 
makamların köy işleriyle ilgili eleman
larının devamlı yardımlarını sağlıya· 

rak, köylü işlerini şehirde takibi üze
rine alıp bir müracaat bürosu kurarak 
mevcudiyetini meydana koymaktadır. 
DİÖER GÜZEL TEŞEBBÜSLER: 
Beyoğlu, İnegöl, Kayseri Halkevle

ri gezdikleri köylerin durumları hak· 
kında broşürler neşretmek suretiyle 
münevverlerin köylere dikkatledni çek
mektedirler. 

İskilip Halkevi, iyi pamuk tohumu 

~i:-fen:::; ~~v~~;~~- y~~;;-~~;;;;~~~-s~- ( 

retiyle köylüyü ilgilendirmektedir. Kay
seri Halkevi köycülük şubesi her köyün 
gözde mahsulünün ıslahı için köylünün 
aklına yatar tedbirler almak suretiyle 
gezilerini faydalı yapmaktadır. 

Konya Halkevi köycülük ~ubesi, 

köylüyü işleri etra.f ında anlıyabileceği 
bir dil ve sadelikle tenvir eden broşür
ler dağıtmakta, örnek köyler seçip Ü

zerlerinde uğraşmaktadır. Kütahya 
Hal~evi köycülük şubesi, pazara gden 
köylüleri şehirde kaldıkları gece Hal
kevinde toplayıp telkinler yapmakta
dır, sebze ve meyve yetiştirmeye alış
mamış köyleri bu iş isin tecrübeye sev
ketmekte "Köycünün defteri,, adiyle 
hazırlanmış bir anketi vilayetin her kö
yünde doldurmak teşebbüsüne devam 
etmektedir. 

Mardin halkcvi köycülük şubesi, 

köylere ıo.0:>0 fidan, ve 2,5 kilo keten 
tohumu dağ ıtmıştır. Ve istidadlt zeki 
köylü çocuklarını şch;rde ol:utmakta
dır. 

Mersin halkevi köycülük şubesi 30 
köyden her gün iki ki~iyi getirmekte, 
yemeklerini ve yataklarını temin ede
rek, nöbetleşe ameli bilgiler öğrc'.mek· 
te, telkinler yapmakta ve köylü kabili
yetlerini sehirde okumaya teşvik et
mekte ve bu hususta fili yardımlar 
yapmaktad_ır. 

Mudurnu halkevi, 79 köy muhtarı
na ve l:ıh~r ihtiyar heyeti üyesine on 
beş yirmi gün, günde beş dersten kurs. 
lar açmış bulunmaktadır. 

AMELİ TEDBİRLERDEN BİR KAÇI 

Saınsı.ın halkevi köycülük şübesi 

köy ıere arazilerinin cinsini ve müsaade-· 
sine göre kavun, fasulye vesaire tohum
ları dağıtarak, tütün fidesi yetiştirmenin 
en isabetli usullerin tatıbikatını yaparak 
Ziraat brınkasma buğday satmıya gelen 
köylüleri ağırlayıp işlerini kolaylaştı. 
rarak , köy kalkınma programları ha· 

zırlamaya ön ayak olarak, asker ailele. 
rine buğday tevzi ederek, halkevinde 
kölüler huzurunda fenni arıcılık tecrü

beleri yaparak, şehre gelen köylülere pi 
yesler tenısil ederek ödevlerini ba!lar
maktadır. 

Şarki karahisar halkevi köycülük 
şubesi usul bilmemezlik yüzünden hap
se düşen köylülere akıl öğretmekte köy 
geceleri tertibetmekte köy anbarları kur 
mayı :>ağlamak için toplantılar yapmak 
tadır. 

Uşak halkevi köycülük şubesi, köyle 
re damızltk hayvan götürnıokte, köyler 
için örnek fidanlık yetiştirmekte, köy 
işlerini takib için hazır bulunmakta, köy 
lü geceleri yaparak köylülere sinema 
ve temsiller göstermektedir. 

Yal;Jaç halkevi muhtarlar kursu ter
tib edip onları yeni bilgilerle yetişti. 

rerek, kr,yleri dolaşmak vazifesi olan bir 
arkadaşın köyler hakkında etraflı gö
rüşleriyle her zaman yeni ve lüzumlu 

tedbirler ve çareler arryarak, mek
teblerini yapmağa başlayan köyleri bir 
an eve! bitirmeye teşvik ederek, zirai 
koopentifler kurma teşebbüsüne öna. 

yak olarak köylerde spor zevkini ihya 
ederek en önemli vazifes:ni en iyi tarz. 
da başaımaya çalışmaktadır. 

Zonguldak halkevi köycülük şubesi 
bir çok şubeleri gibi tabii afetlerden za 
rar gören köylülerin ilk defa imdadına 
yetişir olmayı vazife edinerek köylere 
olan yakın ilgisini belirtmektedir. 

MÜZE VE SERGİ ŞÜBELERİ; 

Muhitlerinde tarihi harabeler ve iz 
lerin çokluğu veya meşhurluğuyla ha. 
rekete gelmiş olan müze ve sergi şube-

leri epi bir yekun tutmakla beraber he. 
nüz birer etnoğrafya müzesine nüve O• 

lacak depolar veya salonlar hazırlayan 

halkevleri nadirdir. Fakat şubeleri ça. 
lışmak için muhakkak faydalı ve halk~ 

çı mevzular arayan halkevleri zaman 
ve muhitin İcab ettirdiği bu noksanları 
diğer bir çok hizmetler ve çarelerie te
lafi edebilmişlerdir: 

Müze ve sergi şubelerinin açmış 

olduğu sergiler bu broşüre merbut ced· 
vellerde cinslerine göre ayrılmış olarak 
işaret edilmişlerdir. 

Müze ve sergi şubeleri, bunlardan 
başka, tarih kollariyle elele vererek: ta

rih gezilerine çıkmak, muhitlerindeki 
tarihi harabeler hakkında etüdler yap
mak, eski eserlerin muhafazası için hal 
kın ve mesul makamların ilgisini kuv· 
lendirmek gibi hizmetler ifa etmekt~ 
dirler. 

HAZIRLIK: 

Evinde veya şehrinin müsa • 
id bir binasında Herdeki şehir 

ve halkevi müzelerine nüve teşkil ede. 
cek birer eski eserler deposu veya sa.. ' 
Jonu meydana getirebilenler arasında, 

Adana, Antalya, Düzce, Edirne, G. An 
teb, Isparta, Malatya, Manisa, Salihli, 
Turbutlu çe öı aHei 
Turgutlu, Niğde, Uşak,Yalavaç halkev
leri başta gelir. 

Vilayet müzesini zengileştirmeğe 

çalışan maze ve sergi şubelerinin en ve 
rimlilerine Samsun, Konya ve Kayseri· 
yi misal alabiliriz. 

Aydın, Konya ve Denizlinin müze 
ve sergi şubeleri de birer kıyafet mü.. 
zesi haz!rlamak üzeredirler. Bazı halkev 
!eri, bina darlığından veya ellerine ge
çen tarihi eserlerin azlığından sadece 
kolleksiyonlar yapmakla iktifa etmiş. 
lerdir. 
KOLLEKSİYONLAR, ALBÜMLER 

Aydm, Bartın, Denizli, Ela -
ziz, Anteb, İnegöl, Konya, Sam-
sun, ÜskLi<lar ve Zonguldak halkev:eri 
nin birer tarihi eser köşeleri veya ta.. 
rihi eserlerin fotoğraflarını havi albtim
leri varclrr. 

Ant.!p, Konya, İzmir gibi şehirle ri. 
nin maden ve mahsüllerini teşhir için 
memleketteki büyük sergilere iştirak 

eden halkevleri olmuştur. 
Ant.p, Zonguldak, Elaziz, Samsun 

ve Mersin halkevlerinin ayrıca birer 
maden ve mahsul camkanları vardır. 

İNKİLAB MÜZELERİNE DOÖRU 

Müzı~ kollarının en belli başlı ödev
lerinden birinin de muhitlerinde istiklal 
mücadelesine ve inkilab zamanlarına a
id değerli vesikaları ve otartik eşya· 
yr toplayıırak bir inkilab müzesi mey
dana getirmek olduğu malUmdur. Mu
hitteki izerler araya gitmeden bu te· 
şebbüse girişmiş olan Halkevleri mak.. 
satlarına daha tez ve daha esaslı vasıl 
olabileceklerdir. Bunlardan G. Anteh 
ve Mudanya Halkevleri başta gelir. Sam
sun hall:evi de bir inkilah tarihi albü
mü hazırlamakla bir uçtan bu büyük Ö· 

devine başlamış bulunmaktadır. 

:t.aebiyat tarihinde usul 
lstanbul: Remzi Kitapevi 
Sayfa: 48 fi at 20 kuruş 

Güstave Lanson ''edebiyat tarihin
de usul,, isimli eseri Yusuf Şerif tara
fından dilimize çevrilerek Remzi kita· 
bevi tarafından neşredilmiştir. 

İlim kütüphanemizin çok zayıf bu
lunması bu sahadaki bütün çalışmakrr 
büyük bir takdirle karşılamaya bizi 
sev keder. 

İlimlerde usul meselesi bütün üni
versite gençleri için üzerinde dü"ünü • 
lecek bahislerdendir. İşte Remzi kitab
evi, "ilimlerde usul,, namr altında bü • 
tün bir seri hazırlamak kararmr vermiş· 
tir. Bu seriden, tarih, sosyoloji, ahlak, 
psikoloji, arkeoloji. istatistik ve lengis
tik de usulün smısiyle neşredileceğini 
kitabevi haber vermektedir. Bu kadar 
zengin bir seri türk kütüphanesi için 
büyük bir kazanç olacaktır. 

Edebiyat tarihinde usulün Gustave 
Lanson gibi enternasyonal bir saliihiyet 
tarafından yazılmış olması kadar mü -
tercimin uzun zaman i.i-ı;·;ersiterrizde 

gaııb edebiyatı tarihini tedris etmiş ol • 
ması, kitabın de~erini kafi derecede an· 
tatacak mahiyettedir. 

Türk gemi kurtarma 
şirketinin toplantısı 

İstanbul. 20 (Telefonla) - Türk 
gemi kurtarma şirketinin senelik umu
mi heyeti içtimaı bugün Maliye Müs· 
teşarı B. Faikin de iştirakiyle yapıldı. 
İdare meclisi raporu okunduktan ı:nn
ra bilanço üzerinde görüşüldü. Bilan· 
çonun muvazeneli olduğu anlaşıldı. Ha
sılatın fazla kısmı amortisman olarak 
ayrıldı. 

İstanbulda bir koro heyeti' 
teşkil ediliyor 

İstanbul, (Telefonla) - İstanbulda 
müstaid ilk mekteb çocuklarından mü
teşekkil olmak üzere bir koro heyeti 
kurulacaktır. Bu heyet ilk konserini 23 
nisanda verecektir. İstanbul birinci ilk 
mektobin<le bu koro heyetinin mesaisi• 
ni tesbit için bir heyet çahşmağa baş
lamıştır. 
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Geceleri açıktır. ltına, surat. hat 3 

t h ı fiatm:ıdır. 
Ronlkı·n filimleri - '"lan n ••••• 

••••• Ankara Halk Sineması sırasında 

Jandarma J(omutanlığı Genı>J 
Ankara Sabnalma 

l{on1i~yo ndan: . ·ık . atları 
• aıne bedelı ve ı te.mın 

1 - Aşagıda mikdar, tahmın, şartn 1 .. n ve saa•te kapal zarf 
yazılı Battaniye ve Kilim hizalarında yazı ı gu 
usulü ile satınalınaca'·tır.. 1 bilecek olan bu eksiltmeye 

2 - Şartnameleri komısyondan 3
1 
ın:elge ve teminat içinde ?u

girmck istiyenlerin şartnamede yazı ~f den bir saat evvel komıs • 
lunduracaklan teklif mektuplarını va 10 

yona vermiş olmaları. 
şartname Eksiltme 

Cinsi 
tahmin 

Adet bedeli 
Kr. 

bedeli tık teminat 
Kr L. Kr. S 10 

· 3037 50 8.3.937.P.ert. · 
Battaniye 
Kilim 

4500 900 
2300 330 

205 569 25 8.3.937.P ert.S. ıs 
1-743 -----(426)-------:-

- Ca_n_k...-a-,-ra-ikinci Mınta~ Tapu 
-~ el Si•·il ~f nhafızlıgından~ 

t adına ve yeni tahrırde 
Eski vergi tahririnde Karas~l ~~~onamına kayıd edilmiş olan 

kalemi mahsus müdürü Necmett;!l ae~usu Mahmut ve yol, g~.r~~n 
Çankaya mevkiindeki (şarkan Sııt M v bbi) ile çevrili beş do~um 
Şefik ve Ali şimalen Tevfik. cenuben e etriık olduğundan bahısle 
miktarındak{ bağın Karasol Pana>:ott;ı ~erin tapu sicillerinde kay-
hazine adına tescili istenilmektedır. u . . 

fenni vazıyetı tes 
dı bulunamamıştır. . d tasarrufu ve b 

5 - 3 - 937 cuma günü mahallın e nıuhafızlığıınıza ve yah~t er-
b .t d"l ktı'r Bir alakası olanların baş vurmaları luzumu 
ı e ı ece . k emurumuza 

kiştirilen yerinud:e~b~u:l~u~n=ac~a--m--:---;--:~~1 ;7:4:0::---bildirilir. (419) _ 

l D f terdarlığından: 
An iara e . ve dulların mart nisa~. mar.ıs 
A k A .. lki tekaüt ve yetıın d·ye ...:~ .. 1eri afagıda gos-s erı ve mu . amele ve te ı K ... AA 

937 üç aylık rna34larına aıt mu .. A .. t kait ve dul 
terilmiştir. d alan askeri ve mulki mu e 

ı - Maaşlarını banka. an 
ve yetimlerin muamelelerı: 1 günleri yapılacaktır.. .. 

1 
.• 

ı 3.937 pazartesi ve 2.3.937 sa 1

1 
tahsis edilen tedıye gun erı · 

. den alan ara 
2 - :Maaşlarını vezn.e timlerle dullara: kadar 
A - Askeri mütekaıt ve ye ııuznaradaıı 500 numaraya 

3/3/937 <;arıaınba l 1000 ,, .. 
4/3/937 Perşembe : : ısoo ,. " 
5/3/937 Cuma 1 2000 .. JP 

6/3/937 cumartesi 1500 • 2soo .. '' 
8/3/937 Pazartesi . 2000 tim ~·dullara: 

B _ Mülki mütekait v eye 500 .. ,. 

9/3/937 saıı 0~ .. ıooo " " 
10/3/937 Çarşamba 5 " 1600 ,. " 
11/3/937 Perşembe ıOOO • ı-751 

(433) 

- Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti 

- ·· ı.. Unden : İskan Uınum M~d!'1r u~ le her ormandan katedilecek kereste 
J{aza ve orman ısımle.ıJı, fiatları ile tutarları a,~ğıda y~ılı ke-

. beher ınetre tnl .• ünden itibaren bır ay muddetle 
mıkdaçrı vem vilayetince 8.2.937 :unusta fazla tafsilat almak ve şart
reste o:u konmuştur. Bu us d İskan Umum Müdürlüğünde 
açık e~sıl.!1"e~~ istivenlerin A~ka~ .. ~ürlü~üne müracaatları. 
namevı gorm Corum iskan u ·kabı Fiatı Tutan 
Fen dairesine veva Metre mı 18 10206 

Kazası orman 566,996 18 3194 
İskilip Saraycı 177,434 ıs 4914 

,, J{esegölü 273 l8 7661 
Sarıver 425,600 
Geyik suyu ı-752 

,, 
,, 

(435) 

Jaııdarma 
f~nr·ı Konıutanlığı 

Satınalnıa ·Ankara 
J( · onundan: o nııs y . w biitün malzemesi 

adan verilmek ve dıger ozluk ve ppkadan 
1 - Kumaı,ı Jandarm rı· le caket, pantalon, t tahmin edilen 

müteahhide ait olmak ~·~fm bedeli (155) • ku.~u~ saat (14) te ka
müteşekkil bir takımın ~ 1 3 937 pazartesı gun~ 
(21,200) takım kış!ık elb·~'::ahh,ide ihale edilec~:~~yondan alınabi· 
palı zarf eksiltmetı~yl(~:S~ kuruş trarşıhğın~ tiyenlerin (2464) lira 

2 - ŞartnaıneSl . esine girınek ıs . rtnanıede yazılı 
lecek olan bu diki?1 eksıl~p veya ına1rbuZU ~111 gün saat ( 13) e 
(50) kuruşluk temınat me Jtlif mektuplarını ı-547 
belgeler içinde buluna~akoı:aıarı. (282) ----
kadar komisyona vermış ·ıanr . 

f Iile eksiltme 1 
Kapalı zar usu 1·· ..,.. den. M .. d .. ugun . 

MuU-la Nafia o ur ., .. yceğiz yoıu a:ıeri~~e 
- · • Muğla - n.0 ak ve ust 

Ek&iltmeye konulan ış. k- rüsü betonarme ay 
1 - . d Namnam op 

ayak temellen mevcu 
· fdir M w yapı ın~afabı d İi lô 500 liradır. . .... ,. günü saat on beşte fug· 

Keşı e e · ihinde C<»•- d kapalı zar u-
2 _ Eksiltme 5-3-?37 tar isyon tarafın an 

.. • . .. w.. bınasında kom 
la nafıa mu urlugu . ·~er evrak Muğla 
suliyle yapılacaktır. . ve buna uıüteferrı dıg 

3 - Eksiltıne tal'~rül~ebilir. . . l387 50 liralık .. w"nden go . t khlerın , 
nafıa müdürlugu . ebihnek için ıs e 1 nüshasında çıkan 

4 - Eksiltmeye gır mi gazetenin 3297 say; ı ş ınüteahhidlilr 
teminat vermesi ve. res f a vekil etinden a ınmı 

. tevfıkan na 1 

tahmatnameye . lazımdrr. . • addede yazılı saatten 
vesikası ibraz etrne~fı ektublarını ilrınc~ m kbu~ mukabilinde 

İsteklilerin teklı ın . on reisJiğıne ına 
1" kadar komısy 

bir saat evve ıne . . ( 39/JlO) 1-581 
vermeleri muktazıdır. kahul edilmez. 7 

Postada olacak p;eciJcnıeler 

Maliye Vekaletinden:_ ttor• .,,,. • .ı. ~ 
. .. bal bulunan ~~ıye i in t.3.937 tarı-

Maliye vekiletınde Dl~~ haiz olanların ~tıhabı Jarın f otograflı 
nunundaki evsaf .ve ~eraıt. a ılacaktır. Talı.P ol:batın 27 inci gü-1 
hinde müsabaka ımtıbanr Y P hadetnaınelerıyle ş .. caatları evvel· 
nüfus tezkereleri ve ~e~~?. fuğilne arzuhal ile ınura esikalarını it• 
nüne kadar Zat !tle!"1 ınu urda yukarıda zikrolu(n~;)v 1-621 
ce müracaat c-anıt oiım)arı• leri ilin olunur. 3 
bu müddet zarfında ibraz etme 

YI 
KLARK GABLE - JEANETTE MACDONALD 

il 

ANKARA ASLiYE BİRİNCİ HUKUK REİSLİGİNDEN: 
Ankaranın Yeni Hayat mahallesinde 283 sayılı evde Ze; nep ya-

nınde Makbul eye: 
K canız Ankara Postanesinde müvezzi Mehmet Hulusi tarafın-

dan a~eyhini:ze açılan boşanma davasının (24 mart 937) çar _!11b.a 
.. ·· saat 14 deki duruşmaSinda hazır bulunmanız veya kanunı bır 
g~~ göndermeniz lazımdır. Aksi takdirde hakkınızda H. U. M. K. 
(401) ve (405) inci maddesi mucibince muamele ~fa ed~lecegi mez -
kur kanunun (142) inci maddesi mucibince teblığ yerme geçmek 
üzere ilan olunur. 1-737 

Y ozo·at Valil4,Jiııden: 
o ı· . 1 Vilaeytimiz iskan işlerinde çalışmak ü~ere. l~ ş~r . ı~a ucret e 

fen mektebi mezunu veya fen memuru ehlıyetını haız ıkı fen me· 
muru alınacaktır. ~ . 

İsteklilerin, nüfus cüzdanı, evelce bulunmuş oldugu ışten bera
et zimmet mazbatası ve diplomasının asıl veya suretleriyle ve isti· 
da ile 1.3.937 gününe kadar vilayet makamına müracaatları. 

(874) 2-676 

Jandarma Genel [(omutanlığı 
Ankara Satınalma 

Konıisyonundan: 
1 - Kapalı zarftan pazarlığa tahvilcn satın alınması gerek olan 

ve metre:;ine (280) kuruş kıymet biçilen yetmişten seksen beş bin 
metreye kadar kışlık elbiselik ve metresine üç lira değer verilen o
tuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kumaşa aid pazarlık 1.3.937 
pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 

2 - Toptan ve ayrı ayrı en az fiat teklif edeceğe verilecek olan 
bu kumaşlara aid şartname (17) lira (90) kuruş karşılığında ko· 
misyondan alınabilir. 

3 - Kışlık elbiselik kumaş ilk teminatı (13,750) kaputluk temi
natı (7250) liradır. 

4 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin belli gün ve saatte ilk temi
nat banka mektubu veya makbuzu ile şartnamede yazılı belgelerle 
komisyona başvurmalarL (206) 1-586 

Sihat ve İçthnai Muavenet Vekaleti, 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Merkez Hıfzıas.ıhha Müeaaesesine ıı.atın alınacak mecmua 
ve kitabların 3. 3. 937 çarşamba günü 11 de açık eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Bedeli mubammeni 1907 liradır. 
3 - İlk teminat 145 liradır. 
4 - Şartname ve liste müessese mubasib mutemetliğinden alı-

nabilir. (370) 1-664 

Toprak. ve Taş Nakli 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden : 

Çocuk aarayı caddesinde kurumumuza aid arsadan kazılacak top
rak ve ~ın sergievi ile istasyon arasına dökülme işi pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Talib olanların kurum muhasebesine müracaat et
meleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Tamamına (1807) lira (72) kuruş fiat tahmin edilen 4, 5, 6. 

nwnaralı (420,400) beygir mıhı 27. 2. 937 cumartesi günü saat ( 10} 
da açılı: eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameler parasız olarak komisyondan verilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin (135) lira (60) kuruşluk teminat 
mektup veya makbuzu ile belli gün saat ona kadar komisyona 
başvurmalan. (265) 1-519 

Af yoıı ilbay lığından: 
Afyon ili merkez ilçeıüne bağlı ve devlet demıryoluna (25) ki· 

lometre mesafedeki İscehisar köyünde tahminen on bin dönüm sa
hadaki muhtelif renklerde aomaki mermer ocakları açık artırma· 
ya konulmuştur. • 

Artırma 20 • mart - 937 çarşamba günü saat "16" da ilbaylıkta 
yçdu~b~ . 

Buna aid şartname bedelsız olarak Afyon ticaret odası baş 
sekreterliginden alınabilir. (361) 1-650 

Kapalı Zarfla Elektrik eksiltmesi 

Havza Belediye Riyasetinden: 
ı _ Havza şehri elektrik tesisatı Nafia Vekaletinden mu-

saddak proje ve şartnamesi mucibince 12. 2. 937 tarihinden itiba
ren 45 gün müddetle ikinci defa olarak kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmı,tır. 

2 _ Eksiltme 29. 3. 937 Pazartesi günü saat 16 da Havza Be· 
tediye encümeninde yapılacakt!r • . . . 

3 _ Tahmin edilen bedelı yaptırılacak lokomobılli elektrık 
tesisatına evvelki eksiltmede talip bulunmamasından keşifte ra
yice zam ve iliveler yapılmak auretiyle bilumum maheme wıe in
şaat bedeli tutarı (m~cut bina ve ağaç direkler hariç olmak üze-
re) 17785 liraya çrkarılm~ır. . . 

4 _ Bu işe aid evrak şunlaı;_dır: Pro:e ve teferruatı. ~ltme 
prtnameai, mukavelename, f~nnı ~e malı prtname~er, .bfifruıme· 
ı r teferruatı ve saire olup ısteklıler Hana Beledıye.&nde .e ı.. 
~lda Mühendi• Hasan Halette rörebilecekleri gibi bq lira be· 
del mukabilinde alabilirler. 

5 _ Umum keşifte dahil 2175 liralık inşaat iti yapıla~. t~k· 
liflere göre belediye tarafmdan d.a yaptırılması kabul edılebılır. 

6 _ Muvakkat teminat 1333 lıradrr. 
7 _ 1fl>u artama ve ekailtme 2490 ayılı kanuna göre yapı1a

w ndan isteklilerin eksiltme tartnamesinde yuılı husuaatı ta• 
::en ikmil etmeleri ve teklif mektuplarını Taktinde belediye 
riyasetine vermeleri ilin olunur. (835) 1-649 

MURLUGUNDAN: 

1 - İzalei şuyudan dolayı 
satılmasına karar verilen tapu· 
nun 61 pafta 'le 267 ada ve 28 par-
sel nurnar sınıfa ve Ankaranın 
Koytınna:rnnnila kain 33 metre 
m •rr 1 f'en· r·indeki sah da 
bulunan bir ah ap diikk~n aşagı· 
d"1.i ş r r chirc 0 nde açık ar
tırma a konmustur. 

2 - Satış pe in para ile ol
m1k üzere 22.3.937 tarihine miı
satlif pazartesi günü saat 14-16 
ya kadar icra dairesi y,ayri men
kul satıs memurlu·unda yanıla
caktır. Pev a'-c.e i veva milli bir 
lnnkanın te:nin'lt mektubunu ve
receklerdir: ta'>u harcı ve ihale
den sonra tahlive masrafları 
müş.terive aittir. Dellaliye satış 
bedelinden ödenir. 

3 - Tavin edilen günde teklif 
edilen bedel gayri menkule tak
a· r edilen kı,,me in yüzde yet
m · s besini bulrlu ~ u takdirde üç 
d fa nida ettirilrtikten sonra en 
M'' artırana ifıale edilec~ktır: 
l·\1'ma,:ı1ıh takdir le rn cok aı tı
r,,n müstcrirıin tckli'i baki kal
mak üzere 6.4.937 tarihine mü
sadif salı ~nü saat 14-16 da ya
pılan ikinci bir artırmada üç ni
dadan sonra en eok artıran müş
terinin iizerine ihalesi yapılır. 
Her iki ihalede ihııle bedeli pe
sin vevahut taleb üzerine veri
len yedi gün mehil hitamında 
teslimi vezne edilmediği takdir
de ihale bozulur: ve mal yeni
den on beş gün müddetle yapıla
cak artırma 90nunda en çok ar
tırana ihale edilir ve artırma a
ralarındaki fark ve mahrum ka· 
lınan faiz ve sair mesarif evelki 
müşteriden tahsil olunur. 

4 - İpotek sahibi alacaklılar
la diğer alakadarların gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hu
susiyle faiz ve masarifata dair 
olan iddialarını evrakı müsbite
leriyle yirmi gün içinde bildir-
meleri, aksi takdirde hakları ta
pu sicilli ile sabit olmayanlar u
tış bedelinin paylaşılmuından 

hariç kalacaklardır: Artırma 
şartnamesi 10.3.937 tarihinden i
tibaren 936/90 dosya numarası 
ile herkesin görebilmesi için a-
çık bulundurulmaktadır. Talip
ler satıştan evel gayri menkulün 
tapu imar vaziyetlerinin ve sa
tış şartlarını görmüş, anlamış ve 
bunları kabul ebniş addolunur· 
lar. İlam keyfiyet olunur. 

1-709 

NASlll ilACl 
KANZUK 

En eskı nasırıan bile pek mu 
bir zamanda tamamen ve kö1ıiln· 
den çıkarır. 

Umumf deposu: tngı1iz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müeuir bir nuır 

ilacıdır. 

Ankara Vilayetin· 
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle iki 
tane motorlu ve arabalı pillnri· 
zatör satın alınacaktır. 

2 - Mulwnmen bedeli 1200 
lira. teminat 90 liradır. 

3 - Ekailtme 8 mart 937 pa
zarteai giinil saat 15 de Necati
bey mahallesande Saylavlar 80-

kağında Ferah •partımanıada 
zirut mücadele aıtliettifliti Ü· 
irca.inde yapılacaktır. 

4 - Şartname Ankarada adı 
geçen mü~lk~ paruız v. 
rilir. 

S - lıteklilerin teklif mek· 
tuplarını teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 6nci! maddtlerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
aatinden bir aat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (152) 

l-325 

MURLU 
1 - Mahcuz o!up satılması· 

na karar veriıen tapunım 46 cılt, 
4 sahife 273 ada, 7 parsel numa
rasında 1 ayıtlı ve Ank .. r ... ı n 
İnönü ma.'ıallcsinde Hamam 'nü 
sokagında kaın çeşmeli ah ::ıp 
evin 672 hisse itibarile 212 hi e• 
si aşa ıdaki şartlar daire inde 
açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Ev ılci kat olarak bina 
edilmi tir. Gen· lıir taş avlu 
Ü'"erinde iki oda bir mutfak ar .. 
k da yüz metre arsa odunluk, kö• 
m··rliık hela, ahır ve önden müf
r" 1 i r o r 1< kulbn l n ü u
fak oda, önünde cadde üzerinde 
iki dükk:nı vardır. İkinci katta 
bir sofa, üç oda, hcla,büyük bi~ 
oda mevcuttur. Hepsinde elk ı ilıi 

ve evin önünde bir ç şme vardır. 
Bunun avluda bir şubesi vardır. 
satılacak his eve 2247 lira kıy• 
met konmustur. 

"' - ~ .. +.q t"l'cin P?T:l ile ol
malc üzere 2 3 0~7 t r

0

Hne MÜ• 

sadif r.aroıaınba criinlı saat 11 -lÔ 
ya kadar icra drıire i J:! vri men• 
kııl ı:"tış tT'enı1rlu -unrh yan•la· 
caktır. 

4 - Talioler takdir edilrıiş 
olan yukardaki muhammen kıy• 
metin yÜ7..de 7 hu!<u~u nisbetin• 
de pey akcesi veva milli bir ban• 
kanın teminat mektubu ile k"rıu
nen temiruat olarak kabul edilen 
hr

0

'1e tahvilleri S?etireceklerdire 
S - Satıs ({Ünü artırma be

deli takdir edilen kıymetin yüz· 
de 75 ini bulduktan ve üç dcia 
nida cttirildıkten sonra DlCZ•l r 
günün l6 ıncı saatinde en çok 
artıra ntalibine ihale olunacak• 
tır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada 
teklif edilen bedel muhaınmen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaiı· 
ğı takdirde 8.4.937 tarihine mü-
sadif pe.rfCmbe günü saat 14-16' 
ya kadar yapılacak ikinci artır• 
mada (keza muhamm~n kıyme• 
tin yii%dıe 75 pni bulmak şartİy• 
le en çok .artıran talibine ihale 
olunacak ve bu nisbeti bulmadı· 
~t +-.1.f'l:,.de ise 2280 numaralı ka
nun ahkamına tevfikan borç be, 
sene müddetle tecile tabi tutula· 
caktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırma• 
larda ihaJe bedeli ihaleyi mütea• 
kip verilmediği takdirde üzeri• 
ne ihale edilenin talebi üzerine 
ihale tarihinden itibaren kendi
sine bedeli ihaleyi teslimi vezne 
eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. İşbu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılma• 
dığı takdirde ihale bozulacak ve 
bu tarihten evel en yüksek tek· 
lifte bulunan talibe tel·lifi veç• 
hile almağa razr olup olmadığı 
soruldııkt n sonra teklifi veçhi
Je alma a razı ise ihale farkı bi· 
rinci talipten tahsil edilmek Ü• 

zere bu talibe ihale edilecektir, 
Teklifi veçhile almağa razı ol• 
mazsa gayri menkul yeniden on 
beş g-ünlük ikinci artırmaya çı• 
karılacak. en çok artıran talibi· 
ne ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gay
ri menkul talibine ihale edildik· 
te tapu harcı müşteriye ve i
hale tarihine kadar olan müte• 
rakim ver.gi ve dellSlive resmi 
fse borçluya aiddir 

9 - Borçlu ve alacaklılarla di
ler alakadarların bu gayri men· 
kuJ üzerindeki haklarını ve hu
ıusiyle faiz ve maarafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriy
le 20 gün içinde dairemize bil· 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdir· 
de hakları tapu siciliyle sabit ol• 
madıkça satre bedelinin paylaf· 
tn ılmasından hariç tutulacak
lardır. 

10 - Artırmaya •irak ede
cekler 10.3.937 tarihinde 936-26 
numara ile dairemizdeki yerin
de herkese açık bulundurulan 
şartnamemizi okuyabilirler. 

1-725 

Kiralık müotakiJ ev 
Kavaklıdere Güven yapı ko

operatifi evlerinden No. 4. 6 oda 
ve teferruatı görmek istiyenıer 
aynı yerde 16 No. ya mür.tcaat. 

Telefon 3470 den 142 
1--63.5 

Havadar 

Mobilyalı Oda 
Yenişehir - Havuzbafına 2 da· 
kika, Asfalt cadde nzerinde. 

Tel: 2612 l-653 

TERCÜME 
itleri Bürom 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı brşmn
da Dmizdler Sokak No. 4. Te· 
lefon No. 2119 1--488 



PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci An-artalar Cadde11 
No: 111 Telefon. 1 

Türkiye İ~ Banl~ası 
Meclisi İdaresinden: 

Fevkalade heyeti umumiye içtimaı. 
2999 numaralı bankalar kanunu hükümlerinin tatbik mevkiine 

konulması vesilesiyle Bankamız esas nizamnamesinde. yapılan tadi: 
latı tetkik ve tasdik etmek üzere şirket umumi heyetı 29-3-937 tarı 
hine tesadüf eden pazartesi günü saat on altıda banka merkez bina
sında fevkalade olarak toplanacaktır. 

Banka hisse senetlerinden en az elli hisseye sahib bulunanların 
yukarda yazılı tarihte içtima mahalline teşrif buyurmaları rica olu· 
nur. 

Ruzname: 
Banka esas nizamnamesinin tadil edilen ııeklinin tetkik ve tasdiki 

1-745 

Türkiye İ~ Bankası 
tdat·e Meclisinden: 

UMUMİ HEYETİN ÇAGIRILMASI 
Esas nizamnamemizin 4S inci maddesine tevfikan hissedarlar u

mumi heyeti 29 - mart· 1937 pazartesi günü saat on beşte Bankanın 
merkezinde alelade olarak toplanacağından muhterem hissedarla -
rımızın muayyen gün ve saatte bu toplantıda hazır bulunmaları rica 

'l>lunur. 
Esaı nizamnamemizin 49 uncu maddesi mucibince gerek asale • 

ten gerek vekaleten SO hisseye sahib olan hissedarlar umumi heye
te iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de şahsan hissedar ve rey sa
hibi olmaları lazımdır. Hissedarlar hamil oldukları hisse senetleri • 
nin mikdar ve numaralannı gösteren bir cetvelin mezkur nizam • 
ııamenin SO nci maddesi hükmüne göre ve hissedarlardan birini tevkil 
suretiyle umumi heyete iştirak edecek olanlar dahi mevzuubahs cet
velden başka merkezi idare ve şubelerimizden alabilecekleri veka • 
letnameyi içtima gününden bir hafta evvel tubelerimize verecek • 
Jerdir. 

Müzakere ruznamesi aşağıda yazılıdır: 
1 - İdare meclisi ve murakibler raporunun okunması, 
2 - ı936 senesi bilançosunun tasdiki, ve idare meclisinin ibrası, 
3 - ı936 senesi içinde inhilal eden meclisi idare azalığına statü 

hükümlerine tevfikan idare meclisince acçilen azanın memuriyeti
nin tasdiki. 

4 - Temettüün tevzi suretinin ve tevzi tarihinin tesbiti, 
s - ı937 senesinde idare meclisi azalarına verilen ücretin tayini, 
6 - ı937 senesi mürakiblerinin seçilmesi 
7 - 1936 senesi mürakiblerine verilecek ücretin tayini, 
8 - Müddeti hitam bulan idare meclisi azalarının yeniden seçil

mesi ve yeni azaların banka ile ticari muamele yapabilmelerine izin 
verilmesi. 1-746 

--------~-·------------------------------~~--------
Jandarma 

Ankara 
Genel Komutanlığı 
Satına ima 

Korr .. isyonundan: 
ı - Metresine (27S) kuruş kıymet biçilen (63,000 metre kışlık 

~ erat elbiselik kumaşla (295) kuruş kıymet biçilen ( 42,300) metre 
kaputluk kumaş 3.3.937 çarşamba günü saat (10) da kapalı zarf ck
aillmesiyle satın alrnaacktır. 

2 - Eksiltme şartnamesi (1491) kuruş karşılığında komisyon
dan alınabilir. İlk teminat (1S691) lira ( 40) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi tekıif mek
tublarını belli günde saat (dokuza) kadar komisyona vermiş ol-
maları. (350) 1-646 

1 ANKARA BELEDiYE REISLIGI il.ANLAR! 1 
t L

0 A N 
ı - Ölçültr kanununa muhalif olmasından dolayı müsadere edi

len ve mahkemec~ ilişikleri olmıyan (34) el, (8) maaa terazisi ile 
(6) tek kollu kantar ve belediye yas--klarında kullanılmakta iken 
müs1dere edilen 9 kalem malzeme açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (lS) teminatı (ı,lS) liradır. 
3 - Görmek istiyenler her gün Levazım Müdürlüğüne ve ihale 

ıünü olan 1-3-937 pazartesi günü de encümene başvurmalıdırlar. 
(432) ı-7SO 

İLAN ~AN 
1 - Su idaresi için alınacak 1 - Fen heyeti daimi amele 

20 ton kuru meşe ıs gün müd- için alınacak 50 takım elbise .-e 
detle açık eksiltmeye konulmuş- 50 çift postal on beş giln müd-
tur. aetle açık eksiltmeye konulmuş-

2 - Muhammen bedeli 400 li· tur. 
radır. 2 - Muhammen bedeli 701, 

3 - Muvakkat teminatı 30 li- SO) liradır. 
radır. 3 - Muvakkat teminat (S3,25) 

4 - Şartnamesini görmek is- liradır . 
tiyenler hergün yazı işleri kale· 4 - Şartnamesini görmek isti-
mine ve isteklilerin de 26 şubat yenler hergün yazı işleri kale-
937 cuma ı;inü saat on buç <ıkta mine ve istekli:erin de S mart 
beledbre encÜm"nİne mliraı:'lat- 937 cuma günü saat on buçukta 
lan. (3S4) 2-631 Belediye encümenine müracaat-

İLAN ları. (402) 1- 705 
1 - Su i d:ıresine alınacak 

(4000) litre benz 'n on beş gim 
mür:l detle aç ık eksiltmeve konul
mutşru. 

2 - Muhammen bedeli (108(')) 
liradır. 

3 - Muvakakt teminatı (dl) 
liradır. 

4 - Şartname ve evsafını gör· 
mek istiyenler hergün yazı itle
ri kalemine ve isteklilerin de 5 
mart 937 cuma günü saat on bu
çukta Beledive encümenine mü-
racaatları. ( 403) 1-706 

t LA H 
1 - Su idaresi için alınacak 

50 tn" 11öınikok ıs gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1420 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 107 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
\iyenler hergün vazı işleri kale
mine ve isteklilerin· de 26 şubat 
137 cuma gilnü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaat-
ları. (3S5) 1--632 

Fidan Satısı 
' Bursa Ziraat 

Müdürlüğünden 

İdarei hususiye fidanlıkla
rında yetiştirilen her nevi aşılı 
meyva fidanlarının birinci bo
yu (2-3 yaşında) ı5 ikinci boyu 
(1-2 yaşında) 10 kuruştan, aıfı• 
lı asma çubukları (3) kuruştan 
fidanlıkta teslim şartiyle satıl
maktadır. İsteklilerin Bursa Zi
raat Mildürlüğüne müracaat et· 
meleri ilan olunur. (326) 

1- 606 

KİRALIK 

İtfaiye meydanında pamuk
çu apartımanında küçük ve bu
yük daireler ve tek odalar kira-
lıktır. 1-679 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGl SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

Eksiltmeye konulan i~ Gazi emirde bir hangardır. Vahidi fiat 
esasiyle yazılacak olan inşaatın tahmin olunan bedeli 3SOOO liradır. 
Bu işe ait evrak şunlardır: Şartname, bayındırlık işleri genel şart
namesi, resim. Eksiltme 6 mart 937 cumartesi günü saat 11 de lz • 
mirde Bornova::!:?. t~:-r.~n ~at!I! alma kornisyom.ında yapılacaktır. 5k
siltme kapalı zarf usuliyledir. Sksiltmeye girebilmek için 2625 lira 
muvakkat teminat vermesi Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müte
ahhidliği vesikasını ibraz etmesi v~ ke?d.isi mimar. vey~ mU:hendis 
olmadığı takdirde işin fenni mesulıyetını alacak hır muh~ndıs veya 
mimarı inşaat müddetince istihdam edeceğini kabul etmış buluna· 
cağı şarttır. Teklif mektupları ihale saatinden bi~ saat ~vveline ~a
dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verılecektır. Posta ı~e 
gönderilecek mektupların eksiltmeye konulduğu saate kadar g~lmış 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazım-
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (367) 2662 

İLAN 
1 - Ceebei askeri hastanesi 

için 1800 kilo tavuk 26.2.937 cu
ma günü saat 15 de açık e1csilt
me ile alınacaktır. 

2 - Tavuğun tutarı 1080 li
ra olup muvakkat teminatı 81 
liradır. Şartn3mesi komisyonda 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 üncü maddelerinrleki vesika v" 
teminat makbuzlariyle yazılı gün 
ve saatte levazım amirliği satın 
alma l·"'!lisyonuna gelmeleri. 

(298) 1-557 
İLAN 

İLAN 
ı - Polatlı garnizon kıtaatı i

çin 2200 kilo sadeyağı açık ek-
siltme ile münakasaya konul
muştur. 

2 - ihalesi 15 mart 1937 pa
zartesi günü saat 16 dadır. 

3 - Taliplerin Poltlı mal mü
dürlüğüne yatırılmış 140 lira 25 
kuruo:luk teminatı muvakkate 
makbuzları ile yevmi mezkurda 
komisyona müracaatları. (385) 

1-682 

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

1 MiLLi MODAF :A -~~~11ı11A•L•E•T•l-.ıı;-aA•Tiıllls;•N"'m•A.•m•L•MA11 
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KOM1SYONU iLANLARI 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 200.000 metre 

minder kılıflık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 380 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen-

lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 5050 liradır. 
4 - İhalesi 9.3.937 sah günü saat ı5 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminatlarını teklif mektup -
ları ile birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. Satın 
alma komisyonuna vermeleri. (408) 1-738 

BİLİT 
İki masa ile bir lavabo dolap ve bir kimya ocağı ve ı kurutma 

etejeri yaptmlacal:tır. İhalesi lS-3-937 pazartesi günü saat 10 dadır. 
Tahmin bedeli 900 liradır. İlk teminatı 67 lira SO kuruştur. Evsaf 
ve şartnameajni almak ve görmek istiyen M.M.V. sat•n alma komis
yonuna mUracaat, ihaleye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gö:ıte -
rilen vesaikle ve teminat mekt~ıbiyle birlikte belli gün ve saatmda 
komisyona gelmeleri. (ıl20) 1-741 

BİL İT 
1 - 44 adet Baro~raf ıle 8 kalem malzemesi pazarlıkla eksilt -

meye konmuştur. 
2 - T~hmin edilen bedeli 10.300 lira olup ilk teminat parası 810 

liradır. ------
3 - İhalesi 10 - mart - 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncil mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. Satın alma komisyonunda bulunmaları. (421) 1-742 

İLAN 
ı - Alınacak uçuş elbisesi 

pazarlıkla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli SO. 
bin lira olup ilk temin1t parası 
3750 liradır. 

3 - İhalesi S - mart - 937 cu
ma günü saat ıs dedir . 

4 - İdari şartnamesi 250 ku
ruş mukabilinde M.M. Vekaleti 
satın alma komisyonundan alı· 
nır. Numunesi komisyonda görü
lebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddesinde istenilen belge~enle 
birlikte ihale gün ve saatında 1'.1. 
M. V. satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (343) 

1-641 

BİLİT 

1 - Beher metresine biçiien 
ederi 285 kuruş olan seksen i1a 
seksen beş bin metre kışlık elbı
selik kumaş kapalı zarfla eksiit
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 - mart - 937 cu
ma günü saat ıs dedir. 

3 - İlk teminat on üç bin üç
yüz altmı, iki lira elli kuruştur. 

4 - Şartnamesi parası ile 1212 
kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

çaramba günü saat on birdedir. 
İlk teminatı: 394 lira 73 ku

ruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden •l· 
gili bulunanlar 2490 sayılı kanu
nun 2. 3 üncü maddelerinde iste· 
nen belgelerle birlikte teminat 
ve teklif mektubunu havi zarflar 
en geç ihale günü saat ona kadar 
M.M.V. satın alma komisvonuna 
versinler. (313) ı-S9ı 

ZAYİ 
Kayserinin Talas nahiyesin

den almış olduğum nüfus tezke
remi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

331 doğumlu Bayram Dalboy 
ı-747 

935MODELİ 
Kapalı, sandıklı Ford otomo

bili aranıyor. Kooperatif arkası 
Ali Nazmi Ap. No. \2. ı-753 

İ lmtıy.az sahibi ve J:hşmu-
harı ıri Falih Rıfkı AT~ Y 

: 
Umumi Neşri)'atı idare 

eden Yazı İ!Jleri MiJdürü 
Na"uhi BAYDAR 

(.ankıu caddesı CIVarında 

Ulus Basımevınde basılmı~tır. 

YENi 

Diyanet İşleri Reisliğin den : 

Kurban Bayramı 
22 şubat 1937 pazartesi günü Kurban bayramı olduğu ilan olu-

oo~ (ID) -

1 
1 

BAYRAM NAMAZI 
Türkiye saatile Ezani saatle 

7,05 1,28 ı-6SS 

Ça~~· ~sfaltı Satılık Arsa Tel: 1475 1 
uzerınde 1 m 

Tahmini Muvakkat tem:ııat 
Cinsi fiatı En az En çok Lira Kt•ruş 
Ispanak 20 1200 1800 27 00 
Prasa 10 20 . ..t) 2 .:;.ıo 18 75 
Lahna 8 500 L O 4 50 
Karnı bahar 20 500 600 9 00 
Yap ra'.< 20 ıuo ı ,;o 1 80 
Elma 30 200 250 s 62,50 
Limon 2,5 35.,0 4.-. J 10 12,50 
Maydanoz 2 500 600 o 90 
Havuç 10 50 75 o 55,2S 

78 26 

Ankara Hukuk Fal{ültesi 
Direlctörlü ğünden: 

Mayıs 937 nihayetine kadar alınacak o!an yukarıda cinsleri hi· 
zalarında mikdarları ve tahmini fiatlariyle muvakkat teminatları 
yazılı sebze münakasaya konmuştur. İsteklilerin 9.3.937 salı gunü 
saat 12 de Fakülteye gelmeleri. ı-732 

Açık eksiltme ilam 

Nafia Vekaletind~n: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada İtfaiye meydanında ya

pılmış olan orta okul ''ihata duvarları inşaatidir." 
Keşif bedeli 6667 lira 50 kuruştur. 
2 - Eksiltme S-3-937 atrihinde cuma ügnü saat ıs de nafıa ve

kaleti yapı işleri umum müdürlüğü odasında açık eksiltme usu
liyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 33 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alına
bilir. 

4 - Eksiltıneye girebilmek. için talihlerin 500 lira 6 kuruı
luk muvakkat teminat vermesi ve müteahhidlik vesikasını haiz ol· 
ınast 15z ımdır. 

İsteklilerin vesaiki havi zarfları ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukablnde 
vermesi muktazidir. (360) ı-658 

---... 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

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, İstanbulda Sümer Bank şubesinden istenil-
mesı. 1-702 

Ankara l\lerkez Hıfzıssıhha 
Müe~esesi l\lüdürlüğünden: 

ı - Merkez hıfzıaaıhha müesteıi bıfzısaıhha mektebine aatın a
lınacak fizik alltı ve kimyevi maddeler 6.3.937 cumarteıi eünü saat 
11 de 1t4iık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni (2100) liradır. 
3 - İlk teminat (1S7) lira (SO) Jruruttur. • 
4 - Şartname ve liıte m~ssese muhasip mutemetliiinden alına-

bilir. . -:-
S - istekli ilk teminatı Hudud ve sahiller ııhat Umum müdür• 

lüğü veznesine teslim etmekle beraber bu nevi alit üzerine it ya~ 
tığına dair vesika göstermesi lazımdır. (399) 1-698 

ANKARA ASLİYE BİRİNCi HUKUK MAHKEMESi 
REİSLIGlNDEN: 

İstanbul - Şehir Emini Refet Paşa caddesi Cami Sokak (12) sa
yılı evde oturan Şoför Arif oğlu Ferid'e: 

Karınız Ankarada Hacıbayram mahallesinde Uruğ~ aokak (1) 
sayılı evde Fahriye vekili Ankara avukatlarından Azız tarafından 
mahkememize açılan ihtar davasının yapılmakta olan duruşmaa~ ~ı
raSinda: ı 7.2.937 günlü muhakeme celsesinde hazır bu~unman~ ıç~n 
Ankarada Ulus ve lstanbulda Cumhuriyet gazetesile ınze tebhgat ıfa 
edildiği halde gelmemiş ve bir de vekil göndermemi, olduğunuzdan 
bu sebeble duruşma ı9-3-937 cuma gün~ saat ıs ~ bıra~ı~ış oldu 
ğundan yevmi mezkfırda da gelmediğinız veya bır ve~ıl _gonderme: 
diğiniz takdirde hakkınızda H. U. M. K. 401 ve 405 ıncı . ~ddesı 
mucibince gıyaben muamele yapılacağı aynı kanı.:~un 14.2 ıncı mad
desi mucibince gıyap kararı tebliğ yerine geçmek uzere ılan olunur. 

(429) 1-748 

Fikri Göksat ·---
Ilık Antalyanın değerli sanatkarı Ankaraya geldi. 

Yakında fotoğrafhane açacak. 
1-724 

Stl\EMALAR HALK 5 - Eksiltmeye girecekler ka· 
nuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını ihale saatinden en az 
bir uat evvel M.M.V. satın alma 
Ko. na vermeleri (345) 1--643 

BUGÜN BU GECE 

SÖZDE KIZLAR 1 
BU GECE 

BAY TEK.iN meçhul dünyalarda 
Ankara halkının sabırsızlıkla beklediği 

MU AZZAM FİLM 
1T1TZAR : Filmin uzunluğu dolayısiyle 
ilave göa.teritmiyeceğini sayın mütteri. 

terimize bildiririz:. 

BİLİT 

Yapı: M.M.V. Daire erat pav
yonunun ikmali inşaıı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Keşif tutarı: S263 lira ı2 kuruı
tur. Ke.,;f, pro 'e ve şartnamesi 
parasın a J jnr -ıat şubesinden 
alına.: · · _ · : 3 m:ırt 937 

Marie Beli 
Madelein Renauld - Maurice Escand 

Üç büvGk sanatkarın yarttıkları bu eser 
franıız edibi MARCEL PREVOST'un 
meşhur romonından iktibas edilmiJ 

kuvvetli bir filmdir 
llive olarak: renkli canlı resimler 
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100 SENE SONRA 
Bu filmi görmiyenlere son f ı rsat 


