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Atatürk'ün 1 

teşekkürü 
lıtanbul, 2 (A.A.) - Cumhur 

Başkanlığı Genel Sekreterliğinden: 
Ciımhurreiıi Atatürk, kabotaj 

hn~k!nın türk bayrağına geçtiği gü
nun yddönümünde, yurdun her ta• 
rafından vatandaş.ların sami..-ni duy
g~ ve yüksek sevinçlerini bildiren 
bırçok telgraflar almışlardır. Bun -
dan pek mütehassis olan Atatürk, 
memnuniyet ve te~ekkürlerinin ib-
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agına Anadolu Ajansını memur et-
mişlerdir. 

Gündelik 

T unce'li 
Hadiseleri 
w 1:ü~kyienin her tarafına oldu
gu gıbı, T u·nceli mıntakauna da 
cumhuriyetin nimetlerini götür
mek nıaksadiyle hükümetçe hazır
lanan ıslah~t planını akamete uğ
r!'tarak eskı derebeyliklerini elle
rıne alıp halkı sömürmek sevdası
na kapılan bazı şehlerin, iğfal e
debildikleri birkaç bin zavallı ile 
birlikte, itaatsizliğe kalkışmış ol
malarmda:n ibaret ve tamamile 
~e~zii. bir takım şe'kavet vakalan 
sılsılesı olan Tunceli hadiseleri
ni~, içerde ve dışarda, iyzam edil
mış olduğunu görüp işitiyoruz. 

Al~ıkları ya·nlış ve eksik ha
berlerı büyüterek neşretmek bazı 
haber yayma teşekküllerinin ka
z~nç vesilesi olduğu gibi, bu teşek
k~l.ler~-:n al~ıkları hu çeşid hava
d_ısı, bıl~r bilmez, Türkiye asayi
şı ale~·hınde tefsir etmek de, heye. 
can sımsarı bazı yabancı basının 
ötedenberi istismar ettikleri bir u
sul~ür. Ancak, Türkiye cumhuri
yetı kurulduğundan beri ve hatta 
kuruluş sırasında vuku bulmuş o
lan isyan hadiselerinin akibeti ha-
tırlanacak olursa h" ı· . b .. 

1 
, ma ıye ını u 

su tun arda kaç defa · h tt• w. • T . ıza e ıgımız 

.~ncel~. ~adis~lerinin, Türkiye 
b~nyl esı ıçm, dehnip kati olarak te-
mız enecek kü ... k b. b f azl . çu ır çı andan 

ı a bır şey sayılamıyacağı anla
şı ır. 

Memleket kamoyu ve bütün 
dostlarımız, artık sona ermekte 
bulunan bu hadiseleri soğukkan
lıl~kla ve ancak layık olduğu ehe
mıyetle takib etmekte ve nihayet, 
~n~~~luda, coğrafi vaziyetin çe
tınlıgı dolayısiyle geri kalmıı bir 
mıntakanın yola, mektebe, kara.:. 
k?la, kışlaya ve diğer bütün mede
nı vaa~talara kavuşacağını göre
ceklerınden emin olarak sevin
mektedir. 

!'fidiselerin hakikatini ve cum-
hurıyet h··k·· · · .. .. .. u umetının prensiplerini 
goz on~n~ g~tirecek olanlar hük-
metmelıdır kı müsellah •ak'l 1 •. 1 :t ı ere e 
g.eçırı ec:ek ve cumhuriyet adliye
ınne verılecektir; 0 mıntakada b _ 
lu~up da bu hadiselere iştirak .,;:_ 
mıyen masum vatandaşlar hakkın
da hiçbir idari tedbir alınmıya
caktır. 

Bütün mesele - bir defa daha 
tekrarlıyalnn - temdin hareketine 
~artı gelmek istiyenlerin son koz. 
arını oynamak gafletinde bulun

mb uş ol~a_sı, ve fakat bu temdin 
areketımn de, her engeli ıka-

ra.k cumh · · Y .' urıyetan tiarı olan azim 
ve ımanla, devam etmekte bulun
masıdır.•• ... ··--auglin-·-
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CiHAN iÇiNDE TÜRKiYE 

Cumhuriyetin büyük 
sergisi tarih 

kurultayında açılıyor 

Bakanlıklar ve bü.tün devlet 
teşkilat. hazırlığa başladılar 

Önümüzdeki eylUI ayı içinde lstanbulda Dolmabahçe sarayında 
toplanacak olan İkinci türk tarih kurultayı münasebetiyle sa.rayın e~ 
ki muayede salonunda bir türk tarihi sergisi açılacaktır. 

Bu sergide bir taraftan preistuvardan bugüne kadar türk kültürü
nün geçirdiği muhtelif devreleri ve türk milletinin medeniyetin kuru
luşunda ve yayılışındaki yüksek hizmetleri canlı olarak vesikalarla, ta
rihi eser ve abidelerle gösterilecektir. 

Sovyetler Birliğinde 

Serbest 
Seçim 
Başhyor 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyetler Bir
liği merkezi icra komitesi tarafından 7 
temmuzda tetkikine başlanacak olan 
· Sovyetler Birliği yüksek Sovyet • seçi
mine aid nizamname projesi neşredil
miştir. 

Proje, deliler ve mahkeme tarafın
dan seç.im hakkından mahrum edilenler 
müstesna olmak üzere bütün Sovyet va
tandaşları için umumi, müsavi, doJru • 
tlan doğruya ve gizli seçi~ "l:sıilünü te
sis eden anayasa maddelerine dayan
maktadır. 

Müntehiblerin listeleri mahalli Sov
yetler tarafından tanzim edilecektir. 
Müntehiblerin bunlara itirazı varsa bun· 
lar halk mahkemeleri tarafından kati su
rette halledilecektir. 

Sovyetler Birliği sovyetlerin seçimi 

Atatürk devri: 
Dünya tarih ve ilim aleminin 

en tanınmış şahsiyetlerini ve en
ternasyonal seçkin bir kalabalığı 
memleketimize toplayacak olan t. 
kinci türk tarih kurultayı dolay1-
siyle açılan bu sergide, ayrıca, A
tatürk inkılabının her safhası can
landırılacaktrr. 

Türk rönesansımn yüksek mana ve 
kıymeti tebarüz ettirilecek, Türkiyenin 

(Sonu 7. inci sayfada) 

~ovyet - japon sınrrrnd:ı bekliyen sınır nöbetçileri 

Amur hidisesi vahim bir 
mahiyet almağa başladı 

Japonya kendini müdafaa zorunda 
kalmazsa harb ilan elmiyecek 
Tokyo, 2 (A.A.) - Hsinking'den alınll'n son haberlere göre. Amuı 

nehri vaziyeti gittikçe daha vahim bir şekil almaktadır. Beş sovyet va· 
puru daha japon sularına gelmit ve Sennufa adası önünde dolaşmak· 
tadırlar. -

Moskovat 2 (A.A.) - Amur 
nehrinde 30 haziranda silahlı sov
yet motörüne japon - mançuko kı· 
yılarından açılan topçu ateşi dola
yısiyle hariciye komiser muavini 
Stomoniakof japon büyük elçisi 
Sigemetsuya şiddetli bir protesto 
notası vermiştir. 

Japon Büyük Elçisinin, Sovyet 
motörünün adaların cenubunda gözük· 
tüğüne ve ilk ateşi de mezkQr motörlin 
açtığına dair yaptığı mukabil prctes.. 
toyu ise Stamoniakof kabul etmemit-
tir. 

(Sonu 7. inci sayfada) 

f'ıl.·ra 

(Sonu 1. inci sayfada) Tarlh Kurultayrnm toplanacağı Dolmabahçe sarayı 
Ne hoş reklam ! 

lstanbulun hiç olmazsa bir iç tU• 

rlzm kazancı var: Ankaradan, lzmir· 
den, Anadolunun her tarafından yaı 

mevsimini geçirmek üzere büyük ~ehre 
bir yığın insan geliyor. ispanyanın kontrolu 

İtalyan Ve Alman hükümetleri 
mukabil tekliflerde bulundular 
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ispanyanın denizden kontrolu için evvelce devletler, yukarıdaki hartada 
görüldüğü gekilde ispanyol kıyılarını aralarında taksim etmi§lerdi. · 

Bu hartada ayrıca lspanyada harbeden yabancı aıkerlerin vaziyetlerini 
de görüyorsunuz: [Bu hll$u.şta dün gelen telgraflar 7. inci aayfamızdadır.] 

1 Adliye bakanı 
lstanbulda 
T edkikler yaptı 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Adliye 
B a k a n ı bugün müddei umumi 
ile beraber Beyoğlu adliyesini ve tev
kifhaneyi gezdi ve tetkikler yaptı. Dün 
akşam geç vakit de İstanbul adliyesini 
teftiş etti. Ağır ceza mahkemesine gi
derek iki dava dinledi. Hakimlerle gö· 
rüştü. Diğer bir ceza mahkemesinde 
hazır bulunduktan sonra gene hakim
lerle görüştü. Bir meşhud suç hadise
sinde suçlu ve davac:mn sorgularını 

yaptı. Kendilerine nasihat1ar verdi. Mu· 
avinler heyeti odasında müddei umumi 
muavinleriyle görüştü. Cürmü meşud 

kanununun ağır cezalı suçlara da teş. 

mili hakkında muavinlerin mütaleaları. 

m dinledi, Tasvibkar cevablar verdi. 

İstanbul Valisi 
Avrupa'ya hareket 

etti 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Vali Mu

hiddin Üstündağ tedavi ve istirahat i
çin bu sabah Celio vapuriyle hareket 

etti. Vali ve belediye reisine vekalet 

edecek olan emniyet umum müdürü 

saat 16 da vilayete geldi. Oradan bele

diyeye gitti. Her iki dairenin muavin 

ve müdürleriyle tanıştıktan sonra geç 

vakit C. H. P. il merkezine uğradı. 

Bunlar ve alışık ecnebiler, gazetell!
re bakıp yeni plajların, kazinoların ve 
dı·ğer yaz eğlencelerinin havadislerini 
araştırırken karşılarına bir ölüm haya
leti çıkıyor: Tifo .. Tifo salgını .. Ayda 
yüzlerce ölüm.. lstanbulda her taraf 
bulaşık ... Su içmeyiniz •• Zerzevat, mey
va yemeyiniz ... 

liani elektrik merkezlerinln üstün
de kara bir iskelet kalası vardır, altında 
şu yazı ile: ölüm tehlikesi! Nerede ise 
lstanbul Turirıg klüb ilanlarının üstü
ne bu markayı geçireceğiz ve lstanbu/. 
da posta pullarını orıunla damgalıyac.ı
ğız ... 

Bari münakaşayı sonbahardan son
raya bıraksaydık/ Şimdi lstanbulda 
Ankaraya dönmeği düşünenler var: 
- Nemize lazım? Hiç olmazsa tifosu 
yok •. Zerzevatı o kadar iyi değilse de 
korkmaksızın yenilir: suyu kireçli ise 
de ürkmcksizin içilebilir: meyvası 

çeşidli değilse de insana ölüm tehlikesı 
de aşılamaz! 

Herkes tifoya karşı ahlına gelen 
tedbiri ileri siiriiyor: en ucuzu bir kaç 
milyon IiralTk! Acaba şehir içinde ve 
lağımlar civarrndaki b<Jstanları kaldırıp 
surlar dışrna atmak. zerzevat ve meyv.ı 
satan dükkanlara temiz .su tesisatı yap
tırtmak gibi daha k<>laJ• ve şüphesiz çok 
daha ucuz tedbic /er yok mudıır ? 

Müteha.çs1slarm işlerine karrşmıya
lrm. FRkat haydi ecnebi memlekt>tler
den seyyah getiremiyoruz, hiç olmazsa 
lstanbul kıyılarında nefes alan yerlı 
halkı da iskelet kafası lıayaletleri ile 
ürkütmiyelim. - Fatay 
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FiLiSTiN NOTLARI -··ı-1 ------

Mosor0<dl~rnı 
FöDDstüoıı0~ ·--- • 

ıur'dan Fi -M listin,e tren· 
le yahud otomobil
le gitmek kabildir. 
Eskiden lsrail o
ğullannı yeniden 
din ve imana seti
ren yahud fatihleri 
ürkütüp durdun.o 
Sina çölü, bugün. 
sineklerini bile ko
vamıyan ihtiyar arı
lanlara dönmüştür. 

Birden altımızda. yeşil, bereketli ve meskun 
bir toprak peyda oldu: :Arzı - Mev'ırd'da Mu
sa'yı bir kere daha hatırladım. Altımızda, 
aynı ırktan olan arablarla beraber Musa'nın 
getirdiği dinden olan, hatta Tevrat'taki dili 
konuşan yahudiler yaşadığını ve bu ekilmiş 
toprakların bunlara ve onlara aid olduğunu, 
daha yere inmeden biliyorduk ..• 

YAZAN: 

Burhan Belge 
Lokomotif düdüğü ile klakıon, çö
lün kulağı tonında, bir §&mar gibi tak· 
laiiaakta, muzaffer insan ve muzaffer 
teknijin bir narası ıibi çınlamakta ve çöl, 
dövülmüı, ürkek bir hayvan aibi &İn
mektedir. Daha olmusa, insan aklmm 
en son sentezi tayyare, nabzı 500 vur&• 

rak, motörlerini homurdatarak Sina'nm 
sırtında birdirbir oynamaktadır. 

Eğer Musa, benim gibi, El - Maza 
(il) meydanından. bir üç ırıotörlüye at
layarak, bir buçuk saat sonra Lüd' de 
(ili) toprağa ayak bassa idi, ne "eva
miri aşere'' yİ 1azmağa vakit bulur, ne 
de '4anı • me'flld.. un ne biçim ıey ol
duğunu tasvir edebilirdi. Hele, "Mıur 
şirketi" nin Kahire ile Bağdad arasın -
da iıleyen büyük yoleu tayyaresinin üç 
tane biribirinden flegmatik ingiliz pilo
tiyle seyahat etmiı o'ıaycb. Bunlar, hir 
kısa don bir haki gömlek idi. Oçü de. 
ikisi dümende oturuyor birisi, telsizle 
havayı dinliyordu. Muıa, olsa olsa bu 
olabilirdi. Fakat bu da, "evamiri ll§el'e'
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sini gcklcre aid olmakla beraber gök -
}erden değil aşağıdaki raaat iıtaıyonla -
rmdan alıyordu. 

~ izler ise, Kanalın ve f smailiyenin 
~ üzerinden geçiyorduk. Kanal bir 
gümüş şerid, üzerindeki vapurlar birer 
sinek gibiydi. lsmailiyenin avrupai ben· 
desesi, bana gene sopasrnr vurarak çöl
de göz açan Musayı hatıralttr. Mısır ile 
Fil~stin arasındaki kara ve deniz va~i
yetinde onbinlerce yıtdan beri hiçbir de
ğİiİkl;k olmamıştı. Değişen ne idi ki, es
kiden bir memleketten bir memlekete 
ndaı .. .h'• geçirmek için bir peygambere 
ve bir sihirbaz sopasına ihtiyaç olduğu 
halde, şimdi i~ini bilen Üç flegmatik in· 
giliz kafi geliyordu? 

lsma.iliye üzerinden Port - Saide 
doğru süzüldük. Fakat buraya uğram&
drk ve deniz.İn üzerinden uçmaia başla
dık. Sağımızda, çö.J, idrakimi.U yuwca
sına genişliyeceğine, gözümüzün istih
karına bile liyakat gösteremiyerel.. kü
çülüp siniverdi. 

•• nıan gene aynı insandı. Çöl aynı çöl 
mesafe hep gene kendisi. Ve biç 

şüphe yok ki, bir tayyareyi tahrik için 
lazım olan maddeler listesi ile bir iki fi. 
zik kanunu, Musa zamanında da mev
cuddu. Ve aransaydı, arayan olsaydı, 

listede.ki maddeler gibi hikmet kanunla
rını da bulmak kabildi. Demek tarilün 
o karanlık ve acayip günlerinde, sopası
nı yakm bir su tabakasına dokundur
mak bir keramet ınydıruuı. Bugün hal
buki, tayyareyi kimin icad etmiş oldu -
ğunu bilmemek cehaletine bile mesağ 

vardrr. Akıl istiklalini alınca, keramet 

iflaı etmiştir. 

Denizin üzerinde üç çeyrek ıaat 

kadar uçtuk. Birden, altnıuzda, ) ~şil, 
bereketli ve meskun bir toprak peyda 
oldu: arzJ • mevud. Musayı bir kerre 
daha hatırlad1m. Altmuzda, aynı ırktan 
olan arablar ile beraber Muıanm getir
diği dinden olan hatta Tevrattaki dili 
konuşan Yahudiler yaşadığını ve bu 
ekilmiş topraklarm bunlara •ve onlara 
aid olduğunu, daha yere inmeden bili • 

yorduk. 

Hatta, bitiyorduk ki, şu dağınık ve 
ıekilsiz duran ye~il yerler arablara ve 

(1) Mısınn ekonomik, sosyal ve po
litik vaziyetine aid olan bahisler, hazır
lamakta oldı.ğum bir kitabm mevzuunu 
teşkil ettiğinden, seyahatımın Filistin • 
Lübnan • Suriyeye aid olan kısnnlanna 
geçiyorum. - B. B. 

(II) Kahirenin tayyare meydaru. 
(III) Lüd, Yafa ile Kudüs arasında

dır. 

bu cetvelle çizibnit ıibi hendai ıekiaer 
sösteren yerler de Yahudilere aiddir. 
Aıaiıdaki kavıanın da mahiyetini bili
yorduk. Arzı - mevud hlld.yeti. altımız
da devanı edip aidiyordu. Aramızda 
Musa olaaydı. inaanlan iyi yapmak için 
bu1duiu hikmetlerin bu kadar fena ve 
aksi neticeler vermesine üzülerek ken
dini ll§ağı atardı. 

B iııler# fakat, Lüd'de Filistin top • 
raiına ayak basıruş olduk. Sıkı 

bir l'ümrük kontrolu sayesinde, çan
tamdaki kolonya şişesinin bir dosta al
dıinn pipo tütününe kıtdar her şeyi ıs• 
latbfıru &'Örmek kabil o!du. Uzerinde 
"polis'' yazılı bir pazıbend taşıyan bir 
delikanlı ile konuşuyorum. Türkçe bili
yor. Atinah olduğunu söylüyor. Konuş
masından, Rum olduğu belli. Filistin 
po1iainde Rum .. 

Mmrdan beri bu gibi şeylere alışb· 

Pn için, Lüd'den Kudüse kaç saatte 

gideceğimizi sordum. 60 • 70 kilometre 

kadar bir şey. Bir saate yakın sürüyor· 

mu§. Kahireden Lüd~e bir buçuk saatte 

gelip, 60 • 70 kilometre için hir sa tlik 

otomobil yolculuğu yapmak, attan inip 

eıeğe binmeğe benziyor. 

Otomobil hareket ederken, henüz 

orada duran Bağdad tayyareaine bir ke

re daha balayorum. Altrmu:daki yol, as

falt. Araba yeni ve temi:. Sürat tablo

su 70 gösteriyor. Buna rağmen, ötekin 

de bir arab ahmn asaleti ve serkeş Pro

met.inin yaradı!ıımdan aprımuş bir bal 
var. BURHAN BELGE 

Finans Bakanı geleli 
Finans Bakanı B. Fuad Ağralı 

dünkü ekspresle Jehrimize dönmüştür. 

Haf ızasrzlık ..• 
Umumi bahçelerden birinde, bir 

sıra kenarına ilişmiş. dalgın, t!

Jindeki kağıd parçasına, saklan mü· 
tesavi müselles/er, sinüsler, kosinüs
/er çizt!Jrken yakalamışlar, kim oldu
ğunu sormuşlar. 

-Ben mi? 
- Evt!Jt, seni 
- Beni ... Bt!Jn! ••• Ben! .. 

Üzerinde lime lime bir elbise var
m.rş - ve bakmışlar - aklı yokmuş. 

Bütün fransız gazeteleri şimdi bu 
adamla meşguldür. Hastahaneye gö
türülen hafızasız riyaziyeci, düşüne 
dü§üne ilci isim telif/uz ediyor: 

- J ear. Pruler ve Meç. 
Yapılan tahkikat şunu meydana 

çıkarıyor Meç şehrindt:, Jean Pru
fer adında bir riyar.iyeci, 1932 sene
sinde, bir yolun kenarında. ölü ola· 
rak bulunmuş ve gömülmüştür. 

Hastahanede tedavi edilmekte o
lan adamcağ1Zrn gözleri drvardaki 
takvime ilişiyor: 

- 1937 mi? Nasıl 1937? ...• 
- Evet, 1931 deyiz. 
- imkanı yok. Ben evden çıktı· 

ğım zaman yıl 1932 ve ağaçlar yap
raksızdı. Uyandım; bir ormanda i
dim. O zaman yürüdüm, yürüdüm, 
yürüdüm ..• 

Zavallının bütün cevabı budur 
ve siz, bu "yürüdiın:I' }eri gazete 
sayfasında okurken hali yürümekte 
olduğunu sanırsınız. 

Doktorlar hastanın iyileşeceğini 

Adliye Bakanlığında Baymdırlık Bakanlığında 
Çok çocuklu T -hh .. d . ki d 

1 aa u e gırece er e 

mey:;::.~ra eay~~~~~~~~ı •• Y.!~!,~~~~~ İ•lİy•~ 
lerden aranacak müteahbidlik vesikası hakkında. bi1 talimatname ha
:aırlamıthr. Talimatnamenin ihtiva ettiği esaaları yazıyoru~: Adliye Bakanlığı, Kamutayın aon 

toplantılarında kabul etmiş olduğu çok 
çocuklu hlkimlere verile<:ek yardım pa· 
rası ile ikramiye hakkındaki kanunun 
tatbik şeklini gösterir bir talim.:.tname 
hazırlamıştır. Bütün toplama ve tevzi 
muamelatının merkezce yapılacağına 

göre talimatname yalnız taşra adli ve 
finans memurlarını alakadar eden cihet• 
leri ihtiva etmektedir. Talimatname ha· 
kimlerle hakim sınıfından sayılan me
murları üç sınıfa ayırmaktadrr. Haklın
ler, müddeiumumiler, müddeiumumi 
muavinleri, sorgu h!kimlerl ve sorgu 
hakim vekilleri, adliye müfetti~eri ve 
mektebli icra memurlan, bakanlık ve 
Temyi21 mahkemesi memurları bu 3 &J· 

nıfa dahil bulunmaktadır. 

Birinci sınıf; yaşlarına göre bekar 
veya az çocuklu olanlardır. Bunlar ver
gi ile mükellef olacaklardrr. 

İkinci sınıf; yaşlarına göre evli ve 
muayyen mikdarda çocuk sahibi olan
lardır. Bu sınıfa dahil olanlar vergi ile 
mükellef olmadığı gibi yardım ve ikra
miye de görmiyecek olanalrdır. 

Üçüncü sın1f; yaşlarına göre fazla 
socuk sahibi olanlardır. Bu S!Ilıfa dahil 
olanlar faızla çocuklarının sayısına göre 
yardım göreceklerdir. 

Talimatnamede bundan başka ikra

miyeden bahsolunmaktadır. İkramiye 

çok çocuk sahibi olan 3 hakime çocuk 

sayısına göre verilecektir. Tevziat her 

yıl çocuk bayramına tesadüf eden 23 

nisanda yapılacaktır. Toplanan paralar 

Ziraat Bankası vasıtasiyle toplanacak 

ve dağıtılacaktır. 

Finans yılı b:ışında her hakim aile 
durumunu gösterir bir beyanname tan

zim edecek ve bunu müddeiumumilere 

verecektir. Müddeiumumiler bu beyan· 

nameleri en kısa bir zamanda bakanlığa 

göndereceklerdir. Bu beyannamelerin 
tasnifi ve kanunun diğer hususlarının 

tatbikım temin için bakanlıkta birçok 
çocuklu hakimlere yardım bürosu kuru
lacaktır. 1937 finans yılma aid hiklın
lerin verecekleri beyannameler ve miln
halata aid tahsisatla tevkifat ve tevziat 
zamanının tayini ve icrası finans ve 
Adliye Bakanlıkları arasında mü~tere

ken tesbit olunacaktır. 

ve hafızasını bulacagını umuyorlar. 
Yol kenarında bulunup gömülen 

ölü belki /can PrufeT değildi, fakat 
bu adın sahibi kayıb o/dulu için 
- her hangi bir sebeble • o isimle 
g~mülmüştil. 

Şimdi hastahanedeki adam hafı. 
zasız, resmen ölü ve riyaziyecidir. 

Bu kadar karışık bir vaziyetten 
çrka11p kurtardıktan sonra, bekim. 
fer onu ne yapacaklar? 

Sefalete el uzatmak, o derekeye 
dUşmüş olanlar için belki bir fena
lıktır. - N. B. 

Kııkançlık mı? 

Ana - Haydi yavrum. '-~ağı in, 
yeni gelen hizmetçiyi kucakla. Seni 
sevain .•• 

Çocuk - fyi ama, ya babama d~ 
min attığı tokat gibi bir tane de ba· 
na atana? .•. 

ihtiyat 

Mü~teri - Bu elbisenin bedelini 
size ancak Üç ay sonra verebileceği
mi timdiden söyleyim. 

Terzi - Canım, bunun ne ehemi
yeti var? 

Mii§teri - O halde provaya ne za· 
man geleyim. 

Terzi - Oç ay sonra!·-

Gütenberg'in ilk kitablan 

Johann Guttenberg'in Mayam 
fehrinde ilk bastığı kitablardan bir 
inci], geçen &\in, Londrada 8000 ingi.. 

Bakanlığa bağlr mel'kez ve taşra teşkilatı ve mülhak genel direk
törlüklerle müesseseler tarafından yapılacak her türlü nafıa işlerine 
aid intaat, ameliyat ve mübayeat teahbüdlerine ginnek istiyenlere mü .. 
teahhidlik vesikası verilecektir. 

Orman genel 
Direktörlüğü 
Teşkilatı 

Orman genel direktörlüğü yeni va
ziyetine göre teşkilatını ikmale çalış
maktadır. Yeni teşkilit ağustos ayı için 
de tamamlanmış olacaktır. Genel direk
törlüğün orman muhafaza memurların
dan 301 kişiyi kadro doJayısiyle açığa 
çıkarmıştır. Kalan 1000 orman muhafaza 
memurunun unvanları orman mesaha 
memurluğuna çevrilmiştir. Orman me
saha memurlarından bir kısmına yeni 
teşkil!t kanununun tatbikine geçilir g-e
çilmez bir mikdar zam yapılacaktır. A
çığa çıkarılan muhafaza memurları mün 
hal bulundukça yeniden tayin olunacak
lardır. Genel direktörlük yeni te~kiUt 
dolayısiyle terfi ettirilecek memurların 
ehliyet, iktidar, memuriyetlerine bağlı· 
Iıklarını ve sicillerini tetkik ettirmekte 
ve alman neticeye göre verilecek maa.§
ları tesbit etmektedir. 

Ziraat Bakanlığında 
yeni teşkilat kanunu 
Ziraat bakanlığı, bakanlığın yeni teş 

kilat kanununun tatbiki etrafında hazır

lıklarına devam etmektedir. Teşkilat 

kanunun 3 ay içinde tatbik mevkiine 

konulması icbettiğine göre bakanlık teş.

kilatmda yapılacak tayin, terfi ve na.. 
killerin a~ustos ayında ikmali beklen
mektedir. 

Ziraat bakımı B. Şakir Kesbir bakan

lığın bütün teşkilatından şimdiye ka

dar yaptıklan, ıapacakları ve yapmayı 

tasavvur ettikleri işler hakkında malfunat 

istemiştir. Bakan bu malUnıata göre 

bakanlığın çalışma programxnı hazırlı· 

yacak ve bundan sonra siyasi müsteşar

larla vazife taksimi yapacaktır . 

liz lirasına satılmı§tir. incili alan zat 
NeYJ'orkun en büyük antikacısı Dr. 
Rosenbach' tır. 

Bu incit, 1823 senesinde, Polon· 
yada bir köy evinde bulunmu§tu. 

Bu müaayedede ı a t ı 1 a n 
Shakespeare•m oaerlerinden biri 5.600 
ve İngiltere kıraliçelerinden birine 
aid bir dua kitabı da 13500 liraya 
ınü,teri bubnuttur. 

Filmli vasiyetnanu? 

Zengin bir avusturalyalı. herkes gİ· 
bi, vasiyetnamesini noter huzurunda ha
zırlayıp ona tevdi edecek yerde, aktörü· 
nün yalnız kencliıi olduğu bir filim çe
virterek bütün .asiyetlerini bu fi.limde 
tesbit ettikten sonar İcab eden şahidle
re de imzalatbğı bir zabıtname ile bir· 
likte notere tevdi etmiştir. 

Bu zat öldükten sonra filimin pro

jeksiyonu yapılacak ve beyaz perdede 
tereasüm edecek olan rahmetli. varisle• 
rine son arzularını bizzat söyliyee4:lktir. 

Her hangi bir iltibasa ve şüpheye 
mahal bırakmamak için bu fena bir usul 
değilae de kanuni tariflere uygun mu
dur. bilmeyiz. 

Ancak ölmüş bir adamın vas.iyetna
mesini bu ıuretle bizzat okuması hazin 
bir ıey değil mi? 

Baloda 

Erkek - Geçen sene Afrika seyaha
tinde dört tane arslan öldürdüm. 

Kadın - Ayaklarına basarak m1? 

Yalnız ketif bedeli 5000 lirayı 
geçmiyen toprak tesviyesi ve ba
last ve sair malzeme ihzari veya 
fenni ehemiyeti haiz olmayan in
şa, tamir, tevai ve malzeme müba
yeası gibi itler için müteahhidlik 
vesikası aranılmıya.caktır. Müte
ahhidlik veaika.aı; hamilinin mün· 
hasıran dürüstlük ve İ§ b~arma 
bakımından kabiliyetini göstere
cektir. 

Talimatnameye göre mütehaahhid· 
lik vetıikaaı iki kısma ayrılmaktadır. 

Birinci kısma dahil olanlar, keşif veya 
tahmin bedeli 5000 liradan 10000 lira. 
ya kadar olan işler için verilecek hu
susi vesikalardır. Bu vesikalar merkez· 
de işin alakalı bulunduğu rei&lik, umum 
müdürlük ve müdürlükler, taşralarda 

Nafıa müdürlükleri tarafınan verilecek 
ve bu vesikalar yalnız muayyen bir işe 
mahsus olacak, ba~ka işlerde kullanıla. 
mıyacaktır. 

ikinci kısma dahil olanlar 10000 

liradan yukarı işler için verilecek umu
mi vesikalardır. Bu vesikalar Nafıa 

meclisi tarafından verilecek ve vesika 
üserinde yazılı tarihten itibaren iki seıo 

ne muteber olacak ve bu iki sene mild· 
det içinde üzerinde yazılı neviden her 
i~ kullanılabilecektir. 

Talimatname bunladan başka umu. 
mi veya hususi müteahhidlik vesikası 

almak isteyenlerin müracaat şekillerini 
tesbit etmektedir. 

Müteehhidler, vesikanın yürürlük 
müddetinin bitmesinden 3 ay evvel 

müracaat ederek vesikalarını de~i~ti

receklerdir. Bir kaç milteahhid mUşte• 

reken bir işe girdikleri takdirde her 
birinden ayrı ayrı nıüteahhidlik vesi· 
kası istenecektir. Vesikalar müteahhi· 

din her hangi bir fena hareketi neti

cesinde elinden alınabilecektir. Müte
ahhidler vesikalarında yazılı işlerden 

daha büyük bir iti muvaffaki.yetle bi· 

tirdiklerini referanslar ibraı ve kabul 

ettirmek şartile bu mikdar vesikaları

na dercedilebilecektir. Umumi mllteah· 

hidlik vesikası alanların Bakanlıkta 

bir sicili tutulacaktır. 

Sihat Bakanı Refik 
Saydam Avrupa'ya 

gitti 
Istanbul, 2 (Telefonla) - Sıhiye 

Bakanı bugün Avrupaya hareket etti. 
Kendisi do~ru Romanyaya, oradan Vi
yanaya ~idecelttir • . ....................... _ ....... ._ ........•.......... . . . . 

i H A V A i .....••.....................................•..... 
Dün gölgede 34, Güneşte 

64 derece sıcak vardı 
Dün şehcimi.ıde hava öğleye kadar 

az bulutlu ve hafif rüzgarlı, öğleden 
sonra saat H,35 de saniyede 26 metreyi 
bulan hafif yağışlı ve bir fırtına 'ek
linde geçmiştir. Akşam üzeri iae yeni· 
den başlayan fırtına bir mikdar yağıt 
da yapmış. ve geç vakitlere kadar de
vam etmiJtir. Dün nn güneşte 64, göl
gede 34 dereceye kadar yükselmiştir. 
Meteoroloji işleri genel direktörlüğUn· 
den verilen malı'.lmata göre dün hava 
cenubu şarki Anadoluda açık, Trakya, 
orta, cenub ve şarki Anadolu mıntaka
Jariyle Karadeniz aahilleri bulutlu. 
Kocaeli ve Ege mıntakalarında ise ka· 
pah geçmiştir. Dün en çok yağıt Af
yon ve Erzurumda olmuş ve kare met
reye 1 kilogram su bırakmıştır. Dün en 
düşük ısı Kayseri, Sıvas ve Erzurumda 
10, en yüksek ısı Ankara, Eskişehir ve 
Diyarbekirde 34 derece olarak kayde· 
dilmiştir. 

Amasyada sıcahlar 
Amasya, 2 (A.A.) - Sıcaklar şid

detlendi. Hararet dün gölgede 34 idi. 
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Fransada mali kriz ve 

yeni hükümet 

C hautemps bükünıetinin maliye ve
kili Vaşington' dan gelir gelmez 

yeni kabine parlamentonun huzuruna çı
karak mali krize karşı alacağı tedbirle
ri izah etti ve Blum hükümeti gibi, ge-
niş salahiyet istedi. Yeni hükümetin 
parlamentodaki izahatı, fransız maliye
sinin talunin edildiğinden daha bozuk 
olduğunu göstermesi itibariyle fransız
lar için de bir sürpriz olmuıtur. Bay 
Bonnet, fransız hazinesinin mevcudu 
Yirmi milyon franktan ibaret olduğunu 
bildirmiştir. Evvela parlamento, sonra 
da ayan Chautemps bükümetine istedi
ği salahiyeti vernıiıtir. Bu salahiyet, 
Blum bükümetinden esirgenen salahi -
yellerden daha geniştir. Müddeti de 31 
temmuz yerine 31 ağustosa kadar devam 
edecek. Bu salahiyetlerle mücehhez o
lan Chautemps hükümeti, artık frangın 
korunamıyan kıymetini muhafaza etmek 
İçin değH, Fransayı mali izmiblalden 
kurtarmaya çahşacaktır. Çünkü öyle gö
rünüyor ki Fransanm bugün karşılaştı
ğı ak!l,et budur. 

Hu arada vergiler artacak. Tasarruf 
yapılacak. Fakat bu sıralarda istikraz 
akdedilmesi bahis mevzuu bile olarmya
cağı için frangın kıymetini düşürmek 
gibi radikal tedbirlere müracaat edilme
si lazım geliyor. Malumdur ki farngın 
kıymeti, ü~te bir nisbetinde Blum hükü
meti zamanında düşürülmüştü. Bir ta
raftan frangın kıymetten düşürülmesi, 
diğer tnraftan bu sıralarda alınan bir ta
krnı tedbirler ve Blum'un içtimai ısla -
hat programında "durak~ama" ilan et -
mesi, Fransanrn mali vaziyetinde bir 
salah husule getirmişti. Hatta Blum hü
kümeti bu müsaid havadan bilistifade 
büyücek bir de istikraz akdetti. Fakat 
bu salah uzun müddet devam etmedi. 
Arkasından gelen Clichy mücadeleleri, 
hükümctin otoritesini sarstı. Kırk saat
lik mesai kanununun tatbikatından ç.ı -
kan zorluklar, İşçi ayaklanmalan Fran
sayı adeta anarşi içine attı. Vergi tah
silatı azaldı. Sermaye dışan akın ebme

ğe başladı. Frank kıymeti sarsıldı ve 
Blum hükiimetinin ansızın parlamento
da geniş salahiyet istemesiyle mali va-
7İyetteki bozukluk açığa vuruldu. 

B!um'un bıraktığı miras, Chau

temps'a intikal etmiş bulunuyor. Yeni 

hükümet, Blum'dan esirgenen salahiyet

lerle de mücehhezdir. Bugünkü krizle 

karıırlaşmak noktasından ehemiyetli olan 

şu kuvveti de var: sennayenin itimadı· 
nı haizdir. 

Bilhassa maliye vekili B. Bonnet banka 

mehaH!ince seviliyor. Blum, içtimai ıs
lahat programında aı·tık bir "durağa" 
~arıldığını söylemiş fakat sermayeyi 
ınandıramamıştı. Chautemps bu nokta-

da içtimai ıslahat tecrübelerinin masra
fını ödeyen fransız burjuvazisini ikna 
edecck~ir. Fakat bakalım derinleşen ve 

§Ümulleşen kriz ile mücadeleyi ba~
bilecek mi? Yalnız Fransa'da değiıl, Av

rupa'da birçok şeyler Chautemps tara -

fından girişilen bu mücadelenin netice
sine bağlıdır. 

A. Ş. ESMER 

Roman_lJa Kralı 
Bükreş'e döndü 
Varşova, 2 (A.A.) - Romanya kı. 

rah ile veliahti ve maiyeti erkanı Snia
tyn sınır istasyonundan dün akşam Ro
mna~aya hareket etmişlerdir. İstasyon
da bırçok Polonya ricali ve bu meyanda 
ordu müfettişi general Fabrycy ve mü
nakaHit nazın Ulrych tarafından seJ.am. 
lannuşlardır. 

Leh cumhur reisinin beyanatı 
Varşova, 2 (A.A.) - Cümhur reisi 

Rrakovide bulunduğu sırada bir gaze
teye verdiği mülakatta iki memleket a
rasındaki dostluk münasebatmm ktral 
Karol'un ziyaretiyle bir kat daha derin-
le"'tİg~ini v 'k' · ır e ı ı mıllet dostluğunun 

&~r~ıl.maz bir mahiyet almış olduğu ilini· 
dını ızhar eylemiştir. -

ULU :S 

Biskayada yapılan ileri 
hareket devam ediyor 

f 

Asi askerler Bilbao so kaklarından f!eçerlerken 

Madrid, ~ (A.A.) - Aravaka böl
gesinde milisler asilerin bir akınını sür
atle durdurmuşlardır. 

Tagenin cenubunda milisler, Argal
lanes mevzilerine duşmanın yaptığı bir 
taarruzu geri püskürtmüşlerdir. 

]arama mmtakasında cumhuriyet 
bataryaları asi kıtalarm hareketlerini 
inkitaa uğratmışlardır. 

Asiler Santander eyaleti sınırına 
geldiler 

Salamanka, 2 (A.A.) - Biskaya 
cephesinde Franko kuvvetleri ileri ha
reketlerine devam ederek Biskaye ve 
Santander eyaletlerinin sınırına gelmiş
lerdir. 

Sivil şehrinin hükümet tayyareleri 
tarafından bombardımanı neticesinde 
üç bina harab olmuş ve dört kadın öL 
müştür. 

Santander eyaletinde 
işgal edüen noktalar 

Salamanka, 2 (A.A.) - Franko kı.. 
taları perşembe günü, ilk defa olarak 
Santander eyaletinegiderek Somorostro
nun cenubunda kain Pena Karnera da
ğiyle Mello tepesini işgal etmişlerdir. 
Bu tepe Biskaya ve Santanderin ara
sında ve her ikisine de hakimdir. 

Valmasede bölgesindeki yürüyüş 
kolu ileri hareketine devam etmekte• 
dir. 

Hükiimetçiler gaz bombalan mı 
kullanıyorlar 

Sen Jan dö Luz, 2 (A.A.) - Hü
kümctçilerin Çillerielo de Briçiasda 
arsenik gazlı bomba kullandıklarını bil
diren malttmat vermektedir. 

Bunlardan kırk bomba atılmış, 39 u 
patlamıştır. Patlam.yan bamba Vi
toriaya gönderilerek eksperlere mua
yene ettirilmiş ve içinde zehirli gaz bu
lunduğu anlaşılmıştır. Zehirlenen asker. 
ler hastaneye nakledilmiştir. Tahkik.a
ta devam edilmektedir. 

İrak Hariciye Naziri 
B. Naci Elasil Tahran'da 

Mareşal Fon Blomberg 
Berlin'e döndü 

Budapeşte, 2 (A.A.) - Alman harb 
bakanı mareşal Fon Blomberg bu sabah 
saat 9.30 da tayyare ile Berline hare
ket etmiştir . 

Tayyare meydanında macar harb 
bakanı general Röder diğer bir çok si
vil ve asker zatlar ile alman ve İtalyan 

elçileri ve ateşemiliterleri 
seltmlanmıştır. 

tarafından 

-
Fransız otel ve lokantalarında 

40 saatlik halta çalışmalı 

Anlaşmazlık 
Vahim bir 
Saf haya girdi 

Pads, 2 (A.A.) - Bütün fransız sey
,ah •e kaplıca istasyonlan cemiyeti baş
bak-ana bir mektub göndererek otelciler 
odasiyle mütesanid bulunduklarını bil • 
dirmisler ve 40 saatlik hafta çalışması
nın t;tbikinde bir takım kolaylıkları ih
tiva eden Renye teklifinin kabulünü is
temişlerdir. 

Mezkur mektubta 40 saatlik hafta 
çalışmalarının hemen tatbiki imkansız ol
duğu ve otellerin kapanmasının da bü
tün otelciliği öldüreceği, şehir ticareti
nin tamamen mahvolacağı ve aynı za
manda memleketin mali sıkıntılarmın 

da artacağı kaydedilmektedir. 

Başbakan otel patronlarile konuıtu 
Paris, 2 (A.A.) - Başbakan Şotan, 

dun otel patron ve işçilerinin delegele
rini kabul etmiştir. Müzakereler bu sa
halı tekrar başlıyacaktır. 

Freviyer, iki tarafa bir uzlaşma tek
lifinde bulunmuştur. İşçiler bu teklifi 
kabul etmişlerse de patronlar bunu gay
ri kafi görerek görüşlerinde ısrar etmiş
lerdir. Bıınunla beraber görüşmelere de
vam etmeğe muvafakat etmişlerdir. 

Yarm kapanmas1 kararlaştırılmış o
lan otel ve restoranların bugünkü gö
rüşmell"r neticesinde kapatılıruyacağı 

kuvvetle ümid edilmektedir. 

Bir formül bulundu mu? 
Paris, 2 (A.A.) Bazı malU.. 

mata göre, muvakkat bir formül pren. 
sibi bulunmuş ve buna göre süratle bir 
anlaşma imzası mümkün olacaktır. An· 
laşmanm esasları şunlardır : 

Matbaalarda 50 saat çalışma ve 
öteki sınıf işçiler için beş büçük güne 
taksim edilmek üzere 56 saat çahşma 

bundan yalnız sergi müddetince dışarı 
çrkrlabilecektir. 

Oteller hakkında idari tahkikat 
yapılacak ve tahkikat 15 ağustosta 

ikmal edilmiş olacaktır. Bu anlaş

manın bu akşam imzası muhtemeldir. 

Tahran, 2 (A.A.) - İrak Hariciye 
veziri Naciyülasil ve maiyetei dün Tah
rana gelmişler ve İran Hariciye veziri 
Samiyi ve Hariciye vezareki direktörle
ri tarafından karşılanarak kenclilerine 
tahsis olunan köşke götürülmüşlerdir. 1 Ankara kalesinin yeşil aga çlar arasrndan görünüşü 

--
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--··---..... 
Emniyetin Timsali olan 

memur : Polis 
CUMHUR1YET'te Yunus Nadi Po

lü mektebinde bu yll tahsillerini biti
ren240 mezun için yapılmı§ olan me.. 
rasimde İç ve adliye bakanlarmuzm 
•Öylemi§ oldukları kıymetli sözleri 
mevzuu bahis eden yazısında polisin 
ehemiyetini ve bu vadide cümhuriyet 
hükümetinin büyük b8'arılarını anla. 
tarak diyor ki : 

"Cumhuriyet rejimi cemiyette in.. 
zibat ve asayişe ve onu teminle müluıı 
lef mesleğe büyük itina ve ihtimamı 
göstermek!e derin surette medeni olan 
zihniyetinm en açık delilini ortaya 
koymuştur. Hükümetin getirdiği ye
ni kanun vesilesiyle daha yirmi yİrm.İ 
beş gün evvel Türkiye Büyiik Millet 
Meclisinde emniyet memurları lehine 
gösterilen yüksek alakayı polislerle bt 
raber bütün millet gördü. Bizde tepi 
ve icranın en yüksek mümessili olan 
büyük meclis, emniyet işine verdiği 
ileri ebemiyeti adeta teker teker po
lislerimizin hepsiyle ayrı ayrı meşgul 
olacak aerecelere götürmüş bulunda. 
Bu bal polislerimize meslek ve yazf
felerinin kıymeti üzerinde en doğ
ru fikirler vermek lazun gelen yük
sek bir misaldir. 

Meslek ehemiyeti öyledir ki onda 
her gün yeni meziyetler kazanmak i
çin ileri götürülecek gayretlere son 
tasavvur edilemez. Onun içindir ki e.. 
velki günü Dahiliye vekilimiz tahsil 
)erini ikmal etmiş pe>lislerimize hitn... 
beden nutkunda yeniden yeniye den. 
ler veren bir hasbihal çığırı tutmaktaıı 
kendini alamamıştır. Yalnız melde'bi 
bu defa bitiren polis memurlanmızm 
değil, mevcud ve gelecek polis me
murlarımızm kendi mesleklerini ala
kadar eden bu dersler zübdesi baıbiba
li harzican etmek pek ye
rinde olur. Yeni Türkiyenin po-

lisi yeni reJımın nümune mema· 
ru vey'l '1\eınur nümunesi olml\l· m eY

kiindedir. Polislerimizin mesleklerin& 
ken dilerinden beklenilen iktidar Ye 

ehliyeti her gün biraz daha fazla. 
göstermekte devamla az zamanda en 
mükemmel dereceleri bulacaklarına 
İnanıyoruz. Bu menılekette bir ciin 
dikilecek diğer bir abidenin hayali 
gözlerimizin önünde şimdiden yükse
liyor: Bu sadece bir polis heykeli o
lacak ve adına fazilet abidesi dem1e.. 
cektir.,, 

ZiRAi KREDiLERİN HUSUSIYE11 

KURUN'da Asım Us, eski kanun mu.. 
cibince zira\ krediler elinde arazillİ 
olan bütün vatandaşlara açık bulun
duRunu ve bu yüzden mahdud kredi.. 
)erden ancak en açık gözlülerin isti
fade edebildiklerini asıl yardrma muh
taç olan çiftçilerin çok defa kredisiz 
kaldığını anlatarak diyor ki: 

"Halbuki yeni kanun ile zirai kr• 
dinin tevzii meselesine de bundan 
çok başka esaslı bir istikı\met verilmit
tir. 

Bundan sonra ziraat bankalan 
vasıtasiyle köylülere ve çiftçilere teT
zi edilecek kredinin hedefi münhaa
ran istihsal olacaktır. Bir çiftçi tara
fmdan gösterilmiş olsa bile temina.. 

tın kıymeti ve ehemiyeti ne kadar bü.. 
yÜk olursa olsun, istenilen kredinin 
istih11al maksadiyle sarfedileceğine 

kanaat hasıl olmadıkça banka naza.
rmda bu teminat krediye esas teşkil 
edemiyecektir. ikinci mühim nokta. 
kredilerin tevzünde kendisi çoluk 

çocuğu ile birlikte çalı§aD ve aile ef. 
radı ile başarılabilecek genişlikte is
tih&al yapan çiftçilere kredi bakımıD" 
dan rüçhan verilmiş olmasıdır. Ban-

kanın bütün kredi kaynakları birinci 
derecede küçük çiftçiler denilen bu 
sınıf ziraat erbabımn ihtiyaçlarına tab 
sis olunacaktır. Ancak bunların ihti· 
yaçları taınamiyle tatmin edildikten 
sonra fazla kalacak olan kredi iledir 
ki İşçi kullanmak suretiyle aile zira• 
ah hududu haricinde s-eniş mikyasta 
ziraat yapanlarm .ih.tiyaçlan dikkate 
alınacaktır. 

AN KARA BiRASI Besleyici bir • 
iÇ k idir 
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Memleket:ten 
kısa haberler 

----Silahlanma yarışı devam ederken 

Kömürden benzin çıkarmak 
için seferberlik başladı 

ÜLKÜ 
Halkevleri dergisi Ülkü'nün 53 üncü 

sayısı dün çılttı. Her sayısında tekamü
lü göze çarpan dergi bize bu defa da ta
nınmış imzaların değerli yazılarını sun
maktadır; 

Dr. Şevket Aziz Kamu~ "Anadolu ve 
spor,. başlığı altuıda. beden ve ruh. , ha .. 
re-ket ettirecek. büyük~ güzel ve derin 
Anadolu tabiatini yakalatacak. öğte~ 
cek~ &"Österecck, duyuracak, y~taeak 
sporu nasıl el~e edeceğimizi anlatmak
tadır. 

X Mersin Ha!kevi: - Mersin Hal· 
kevi 937 büdcesini yapmış ve yeni idare 
heyetini seçmiştir. Yeni büdcede kü
tübhane ve n~riyat koluna geçen se-
nooen fazla para aynlı:nıştır. Halkevi 
bu sene- bir de aybk der&:i çıkarac;al,ttır, 
Yeni halkevi binası da bu aene yapıla
caktır. 

X Tarsus! yaylaya çıkanlar: -
Tarsusta sıcakların artması yüzünden 
yaylaya çıkanların sayısı her gün art· 
maktadır. Bu sene Naınrun\m çayı e
kinliğine rağbet çok fazladır. Yollar 
muntazam yapılmış olduğundan gidip 
gelme kolaylaşmıştır. Bazı aileler yau 
geçirmek için Niğde ve Bor bahçelerL 
ne gitmektedirler. 

V eniden ailfilılanma yarışı gilnde-
lik gazetelerin ve havadis film

lerinin baflıca hikayeleri ohnuftUr. 
Bununla beraber, dışandan pek farkı.. 
na vanlmryan bafka bir yarıı da vu· 
kua gelmektedir. Bu da yeni harb ma
kinelerini i~letmek için lüzumlu bir ih
tirak ınaddes.i. olan benzin yarışıdır. 

Eğer mesele, sadece petrol kuyula· 
rm.dan çü:arılan benzine taa.lluk et
seydi, o zaman istikbal harbı çok uzak
tadır, diyebilirdik. Çünkü Almanya 
da, İtalya da, Japonya da benzinden 
mahrumdur. Fakat asıl mesele sentetik 
benzindedir. 

Bu bahiste gerek bu maddeye olan 
ihtiyacı, gerek bunun yerine konulabi
Jecek &uni bir maddeyi yapabilmek i
çin mevcud fenni kabiliyeti itibariyle 
Almanya başta gelir. 

Eğer Almanyanın Nobel mükafatı 
kazanmış iki büyük kimyageri olma
saydı, bugünkü harlı planları büs bü
tün başka tiı rlü ve yavan olabilirdi, 
d iyebiliriz. 

Almanyaıım müttefikleri de, kendi
si gil>i. ham madde bakımından fakir
dirler. Almanya, tabii, ingiliz armada
sının daimi tehdidi altında bulunacak 
olan bitaraf pazarlara bel bağlayamaz. 
sömürgelerinden bir kısmı kendisine 
verilse bile, bunlara tabi kalamazdı. 

Bununla beraber, bugün Almanya, ab
Joka altına alınsa da gene harb edecek 
kudrettedir. Çünkü Dr. Fritz Haber, 
havadan nitrojen istihsaline muvaffak 
olarak vatanmı patlayıcı maddeler ya
pabilmek iç.in Şili pazarlarından küher
çile almak mecburiyetinden kurtarmış
tır. Bugün Almanya ve başka memle
ketler, Haber usulü ile kendi memle
ketlerinde ihtiyaçlarından fazla infilak 
mad<le' cri yapabilmektedirler. 

1918 de Almanyanın elinde birçok sen
t etik nitrat bulunduğu halde harb kva
zımının ba~lıcalarından birisi olan pet
rolden mahrum bulunuyordu. Gelecek 
harblerde ise bu e)t~iği sentetik benzin 
ve suni alkolle telfif i edebilecektir. 

B ugünkü Almanya, F . Haber'in bir 
T.amt\n muavinHfini etmiş ve onun 

gibi NGbel miikafattnı kazanmış olan 
Dr. Fridrih Bergius'e büyük mikyasta 
güveoı:ı:ıektedir. Bu adam. ıo seneden· 
beri kağ•d üaericıde mtvzuuh"his olan 
ve 1() senedenberi de endüstri alemin
de tatbik edilen kömücün mayi haline 
getirilmesi iş.inde çok ileri gitmiştir. 

Öteki fen adamlarını bir tarafa bı
rakınız, Almanya Bergius usulüne bü
yilk bir itimad ve ehemiyet gösterdi
ğini saklamamaktadır. 

Bay Hit1cr, Almanyanm on beş ay 
içinde yabancı petrollerine muhtaç ol
maktan kurtulac.af mı söylemiştir. Za
man bunun doğru olup o:madtğını g~

ter~ektit. 

Her ne kadar bu işi başarabilme-k i
çin bir çok masraflar yapmak. alman 

Tefrika No. 65 

Sentetik benzin utihsali işi.nde :Al· 
manya bQ§ta gelmektedir. Eğer 

Almcınyanrn Nobel mükcilatı ka· 
z;anmış iki büyük kimyageri olma. 
saydı bu ırünkü harb planları pek 
fııtsız ve yavan olurdu. 

Kömürden benzin çıkcırmak usulle· 
rinden en mühimini, alman profe· 
sörü Bergius'un bulduğu usuldür. 
ve teori sahasında bir ton kömür
den~ bu sikletten /azla benzin çı
karılmasına imkan vermektedir. 

Eğer bir harbın çıkması ya/tın görü. 
lecek olursa, o :zaman kömürden 
benzin çıkarma işi geniş ölçüde 
artacaktır ve petrol - kömür re
kabetindtt hangi tarafın m1Ualler 
ve galib çckacajını o zaman gÖ· 
receğU.. 

... ... ~.-YAZAN:--------• 

William Gilman 
"Current History0 dergisinden 

endüstrisini geniş mikyasta reorganize 
temek lazım geliyorsa da her halde or
tada imkansızlık yoktur. 

Bugünkü istihlak rakamlarına bakı
lacak olursa Almanyanın bir senede 
iki milyon ton benzine ihtiyacı vardır. 
Bunun yüzde yirmisi sentetik benzin, 
geriye kalanı da memleket dahilinde 
çıkan kaba petrol ve benzin yerine kul
lanılan alkoldur. Alman ihtiyacının 

yüzde elli üçünü kar~layacak olan bir 
kısmı 1938 senesi ilk baharında kö,. 
mürden çıkarılacaktır. Bu işi altı bil· 
yük fabrika başarabilir. Fakat yeni as
keri strateji icabı olarak, emniyette 
çalışabilmek için bu iş etrafa dağxln;u~ 
bir çok küçük fabrikalar tarafından 

yapılmaktadır. 

BERGİUS USULÜ 
Bu maksada varabilmek için Al

manya üç usul takib etmektedir: 
1 - Kömürü aşğaı hararetle karbo

n ize etmek usulü ki bu tn aşağı 90 se
nedenberi fa2!1a kok istihsali için tat
bik edilmektedir. 

2 - Fişer Trofş'un kömürden gaz· 
!er istihsali ile sonra bunların ınayi 

yakılacak zerreler halinde teksif eden 
sentetik usulü. 

3 - Berguis usıılü. Bunların en 
mtıhimmi üçüncüsüdür. Çünkü bu su
retle geniş mikyasta ben~in istihsali 
mümkün olacaktır. (Teori sahasında 

bu usul ile bir ton halis kömürden bu 
sikletten daha fa.ıla benı;in elde edile
bil«eği hcsab edilmektedir.) 

Teknik hususundaki rnüşkilltı na-
zarıitibare alınnuyacak olurşa. 

Berguis usulü ile bu iş yıprlırken kö,.. 
milr toz haline getirilmekte ondan son· 
ra gaz; halinde idrojen ve yüksek taı:

yik altında kimyevi bir surette ittihad 
ettirilmektedir. 

Ticaret bakımtndan, Almanya gibi 
bir takım meml::ketlerde petrol bulun 

madığt halde kömür mebzul ve ucuz
dur. Fa.kat bir idrogenasyon fabrika
ıınm kurulması büyük ma1>raflara mü
tevakkıftır. Sonra hu suretle istihsal 
edilecek sentetik benzin de kaba pot. 
rolden alınandan üç kerre daha pahalı
ya mal olmaktadır. Fakat Almanya. 
bugün kimseye muhtaç olmaksızın. 

kendi benzinini elde etmeği programı
na koymuş ve buna karar vermiş oldu· 
ğu için neye mal olursa olsun, bu iş ya
pılacaktır. 

Ayni zamanda hükümet, vatandaş
lara devlet tarafından istihsal edilen 
benzini hiç harcamamak, onun yerine 
başka maddeler kullanmak terbiyesini 
vermektedir. Bu suretle benzini olmı
yan memleketlerde sulh zamanında 
imiş gibi davranmayı icab ettiren bir 
benzin seferberliği başlamış demektir. 
Böylelikle fazla olarak istihsal edilen 
benzin vatandaşlar tarafından yoğaltıl
mıyacak, orduya ve tayyare filolarının 
emrine verilecektir. 

p etrol sanayii meselesi hem milli 
emniyet ile hem de hususi men

faatlerle sıkı bir surette alakalıdır. 

.... Bir tarafdan da petrol için vaki 
olan talebler artmaktadır. Bu yüzden 
on sene müddet içinde tabii benzin fi. 
atları da gittikçe artacak, o zaman kö
mürden yapılan benzin ile tabii benzin 
arasındaki fiat farkı da azalacaktır. 

Bu vaziyet, amerikan petrolcularını 
şimdiden düşündürrneğe başlamış, bu 
suretle bunlar geçen seneden itibaren 
yeni yeni petrol sahaları araştırmak i
çin tedbirler almağa girişmişlerdir. 

Bu lüzurn ve zaruret ameri~an peı. 
rol ticareti ve istihsali tuihinde yeni 
bir safhayı göstermektedir. Bu, Ame
rikanın bitaraflık siyasetini de tchdid 
etmektedir. 

•... Eğer bir harbın çıkması yakın 
gör\i1ecek olursa. o ı:aman kömürden 
benzin istihsali işi, geniş bir mikyasta 
artacaktır. O zaman, petrol ile kömUt 
arasındaki bu rekabette hangi tarafın 
munffer ve galib çıkacağını görec:e
~iı. 

Köylülerin ihtiyacr 
olan keresteler 

Orman Genel Direktörlüğü orman 

civarındaki köylülerin cami, mekteb ve 
köy yollarındaki köprülerin yapılması 
ve tamir edilmesi için lüzumlu olan 
keresteyi ne suretle tedarik ~ebilt. 
ceklerini gösterir bir izahname ha.ıul~

maktadır. 

Geneel Direktörlük ayrıca orman
lardan çıkarılan palamud, ma.ıı, ~imşir 

ve saire gibi orman mahsullerinin ne 
gibi şartlar içinde istihsal ve tedarik 
edilebileceğini gösterir bir ee talimat
name hazırlama!~tad r. 

B. Behçet Kemal Çağlar, ''Toroslar
dan inerken ..•. ., şiiriyle memleket sevgi
sini canlandınnaktadır. 

B. Ziyaettin Fahri, "Felse{e kongre
lerinde Türkiye,. mevzulu yazısına bu 
sayıda da devam etmektedir. 

Sosyal tarih sütununda B. Ömer Lüt
fi Barhan bize, "Osmanlı imparator
luğunda çiftçi smıfın hukuki statüsü,. 
yazısının üçüncüsünü vermektedir. 

Ülkü, ilk sayısındanberi ciddi etüd
leııi ile türk edebiyat tarihine çok fay
daJı hizmetler görmüştür. Bu sayıda da 
B. Orhan Şaik Gökay, .. KuJata mes
nevisi,, üzerindeki tetkiklerini yazmı1-
tır. 

Rus akademisi azasından Sergey 
Federoviç Oldenburg'un elli yıllık ilmi 
hayatı dolayısiyle rus akademisinin çı
kardığı bir külliyatta türkolojiyi ya
kından alakadar eden bazı makaleler 
çık.maktadır. 'Ülkü bunların arasında es
ki Göktüdc devletinin içtimai hayatına 
temas eden bir m~aleyi tercüme ederek 
bu sayısına. alnuştır. 

B. Nahid Sırrının, "Am~rikalt mi
mar ve karısı,, adlı hikayesinden sonra, 
BB. Feyzi Kutlu ve Muzaffer Alper'in 
şiirleri ve ve B. Muzaffer ~erilin fenni 
bir makalesi, Dr. MUnib Hayri Ürküb
lünün medeni kanunumuzun ana vısıf
lanna dair yazısı gelmektedir. 

Halkevlerinin en verimli ve yaradı 
şubelerinden biri olan temsil şu.belerl
nin faaliyeti dolayısiyle B. Nureddin 
Sevin'in yazdığı "Amatörler sahnesi,~ 
Ülkü'nün vadi veçhile bundan sonra b\1 
mevzuda göreceğimiz yazıların başlcln
gıcmı teşkil etmektedir. 

Makalelerden sonra, dergi bize bir 
aylık fikir hayatı v.e haJkevleri faaliye
ti hakkında haberler vermektedir. 

Okuyucu ınektuhları, bibliyografya 
sütunları ile yazılarına son veren Ülkü, 
her sınıf münevvere kendini beğendire
cek l>ir güzellikte ve olgunluktadır. 

Hukuk İlmini Yayına 
Kurumunun eserleri 
Kurulduğu günd~nberi, hukuk saha

sında, canlr ve özlü bir harekete rehber 
olan (Hukuk ilmini yayma kurumu)
nun en halahiyetli ilim adamlarına ver
dirmekte olduğu konferansları broşfü 

halinde millt kUtilpbaneınize hediye et· 
tiği malUmdur. 

Bu broşürleri yalnız konferansların 
devam ettiği müddetçe halk~vleri salo~ 
nunu hıncahınç dolduran seçkin dinle
yiciler değil, mcmlekctimiıin ber tara· 
fına yayılan hukukçularnnız adeta k&
pış.ı:naktadır lar. 

Kurum, bir taraftan bu çalışmasına 

X llgın içme su.yu: - İlim içme 
suyunun iki buçuk kilon:ıetrelik yed 
borusuz ve toprak su yollarında gel· 
mekte idi. Belediye bu kısma demir 
borular döşenmesio.i kararlaştırmış, Av. 
rupadan getirtilecek demir borularla 
bu i§in dört ayda bitirilmesini 8000 kü
sur liraya müteahhide vermiştir. 

X Nusaybin arazi yazımı: - Geçen 
sene haziran ayı içinde işe ba~lıyan 

Nusaybin arazi yazımı komisyonu 133 
köyün arazisinin yazımını bitirmiştir. 

X Mersinde bir kamyon kınası : -
5 ton eşya ve 35 yolcu yüklü bir hm
yon Mersinden Ermenek'e giderken 
Gökbelen yaylasında dereye yuvarlan
mı~tır. Yolculardan beşinin öldiiğU. 21 
inin de yaralandığı haber verilmek~edİ!.i.,. 

Silifkde bir toprakt 
ocağı çöktü 

Silifkede Gökbelen kaınonunda bir 

t-0prak ocağı çökmüş blri on üç diğeri 
on beş yaşında iki !$(>CUk çökilntil altın

da kalarak ölmüştilr. 

Boluntm Atatürk günü 
17 temmuz, Bolunun Atatürk gü

nüdür. Bu büyük gün için ,tmdiden ha

zırlıklar ba!lla.mıytır. Bu aene Bolu 17 

temmuzu büyük törenl'e kutlayacak ve 

bugün şerefine spor eğlenceleri de ya· 

pılacaktır. 

Ormanlarda tetkikler 
Ziraat bakanlığı tarafından geıtirti.. 

len orman mütehaSSJsı B. Mayer Vege~ 
yanında mütehassıs B. Muzaffer oldu
ğu halde Safranboluda devletçe işleti
lecek ormanları gözden geçirmek üze
re Kastamonuya gitmişlerdir. 

devam ederken diğer ~aftan da ''Telif 
ve tercüme serisi., adı altında açtığı yol
da, programına sadık bir gayretle çok 
mühim ve değerli eserler tah• ve neşret
mektedir. 

Gaston Jeze'in "finans ilmi'', Dr. 
Frltz Fliner'in .. İlim halinde siyaset,, 
eserleri hukuk ilmi üzerinde uğraşanı~ 
ra bir armağan s~yılacak değerdedir. 

Önümüzdeki yıl faaliyetine gU.ze-1 bit 
programla başlamak üzere bulunan ku
ruma değerli çalışmasında muvaf fald
yetler dileriz. 

madığmı söylüyordu. 

Yazan.Itır: 
:uaı!naj 

Mary ve ClrnrlNı J 01 •• 

Nurettin ART A.'1 

acmaçak bir vaziyette idi; yüksek sesle şar
kılar söylüyordu. Ba~mda sazl'1rdan saman· 
lardan. ısırganlardan, hülasa o tarlalarda ne 
türlü otlar bulunursa onlardan yapılmış bir 
tac vardı. Kordefüı'nın babasmı görme · i
çin. her ne kadar, içi g·idiyor idise de hekim
ler. onu bu buluşmadan bir müddet alı rny
dular, nihayet uyku ve ilaç olarak verilen 
bazı otlar sayesinde kendisini dinlendirin
ceye kadar. bahasını iyi ettikleri takdirde 
kendilerine Kordelia'nm bütün altınlarım 
ve mücevherlerini hediye edece.ğini vadetti
ği hekimler, çok geçmeden, ihtiyar kıralı, 
kıZl ile görüşebilecek bir hale getirdiler. 

duğunu hatırlamıyordu. Arada bir etraf da 
bulunanlara bu kadını, yanılarak kendi kızı 
Kordelia sanıyorsa kendisine gülmemeleri 
için ricalar ediyordu. Ya onu, yere diz çö
küp çocuğundan af diler görmek t o zaman, 
iyi kalbli kızcağız, kendini yere atıyor, yere 
diz çökmek babasına değil , kendisine düştü
ğünü söylüyor, onun baba, kendisinin öz ve 
hakiki evladı Kordelia olduğunu anlatıyor
du. Daha sonra, babasını öpen kız, bu öpü
cükle ablalarının bütün o merhametsizlikle
rini silip attığım, onların da bir gün gelip ak 
saçlı babalarını bu soğuk havada sokaklarda 
bırakttklan için u.tanacakJarmı söylüyordu. 

Şimdi önce öteki kızlarının merhametsiz 
ve hain darbeleri karşısında aklım kaçırmış
ken kücük ktzmın usta hekimleri tarafın~ 
dan ilaÇla ve uyku ile kendine gelen ihtiyar 
kıralla onu. ko~yan şefkatli kızını burada 
bırakacağız. Oteki hain iki kızdan bir iki 
kelime ile bahsedeceğiz. Kıra) Lir 

ona karşı, ne kadar gayn insani davrandık· 
lannı parlak ve dokunaklı bir dille anlattı. 
Şefkatli kızcağız, bu hikayeleri göz yaşlan 
içinde dinledikten sonra krral kocasındnn 
şu ricada bulundu: kendisi kafi derecede bir 
kuvvetin başına geçip İngiltereye gidecek, 
bu hain ablalarım ve kocalarını tepeleyip 
babasını gene tahta geçire<:ekti. Kocası bu
na razı olduğu için Kordelia bir ordunun ba
şında Dover' de karaya çıktı. 

.. Lir, Kent'in kendisini muhafazaya me-
mur ettiği gardiyanların elinden kaçmıştı. 
Dover'e çıkan Kordelia ordusundan bir 
kısmı onu civar tarlalardan birisinde onu ta
mamaiyle çıldırmış bir halde buldular. Pek 

Baba ile kızm buluşmaları ve bahtstz kı
ratın bir zamanlar o kadar sevdiği. fakat u
facık bir hatası yüzünden gücenip koğduğu 
kı.zmı görünce utanç ile sevinç arasında ge
çirdiği mücadele bütün kalbleri rikkate ge· 
tirecek bir manzara olmuştu. Daha tama
miyle geçmiyen hastalığı, bu mücadele yü
zünden yeniden artıyor ve zavallı ihtiyar, 
.zaman zaman, nerede bulunduğunu, kendi
sini öpüp tatlı tatlı konuşan kadının kim ol-

Kordelia, babas.ına kendisine yardım 
maksadiylc Fransadan nastl kalkıp geldiğini 
anlatınca ihtiyar kırat, ihtiyarbk ve akdsız
lıkla, bilmeden bir çok işler yaptığını, bun· 
1ardan dolayı kusuruna bakmamasını, bütün 
bu olup bitenleri untumasını, af etmesini. 
Kordelia'nın kendini sevmemek için bir çok 
sebebleri olduğu halde ablalarının böyle ha
reketine hiç bir sebeb bulunmadığnu söyl~ 
di. Kordelia, verdiği cevabta onun sevme-
mesi için de ablaları gibi hiç bir sebeb bulun-

Babalarına karşı bu kadar kötü davra .. 
nan iki nankörlük ejderhasının kendi koca• 
lanna karşı da sadık olacakları beklenebilir, 
miydi? 

Bir müddet bir vazifeyi yrine getirir gi ... 
bi muhabbet ve sadakat gösterileri yaptık
tan sonra bundan bıkıp usanmışlar, başka 
birini sevmeğe başlamışlardı. Tesadüfün 
garibliğine bakınız ki ikisi de aym adamı 
sevmişlerdi. Bu, ölmüş Gloucester lordunun 
piçi olan Edmond isminde biris idi ki çevir• 
diği türlü dolablar ve dalaveralarla kardeşi, 
hakiki ve meşru varis Edgar'ı atlatmışı <>" 
nun yerine geçmişti. Kendisi CiOk kötü yara
tılışta bir adam olduğu için Regan ve Go
neril gibi kötü ruhlu kadınların sevmesi l-
çin biçilmiş kaftan sayılabilirdi. 

Devamı var 
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IPOI 1 Türkiye bisiklet biıincilikleri 

Milli Küme maçlannm sonu 

Pazar maçlarının da y·ne 
stadyomda yapllması lilzımdır 

Ankara gücü ve Gençler birliği 

Sürat koşusu bugün 
mukavemet koşusu da 

yarın yapılacak 
Bi&iklet federasyonu 937 faaliyet 

yılına 13 bölgede birden aynı tarihler
de başlayıp ve aynı tarihlerde bitmek 
üzere tertib ettiği yedi seri yarışı ile 
girmişti. 20 haziranda nihayet bulan bu 
seri yarışlarının, bölgelerde uyandırdı
ğı alakayı yakından görmek ve bisiklet
çilerin çalışma tarzlaı-mr tetkik ve nok
sanlarının tem.ini maksadı ile federas· 
yon, her sene birinci teFin sonunda 
yapmakta olduğu Türkiye birincilikleri 
tarihini 4 temmuza almış ve bunu bü
tün bölgelere ta.mim ederek, bu sene ya
pılacak Türkiye birinciliklerine, üç ay
lık muntazam bir faaliyet devresini ik· 
mal eden bölgelerin seri yarışları bi
rinci ve ikincilerini Anka.raya çağırmış
tır. Federasyon, erken yapılan bu Tür
kiye birinciliklerinden, bölgeler ve bi· 
sikletçiler hakkında tam bir kanaat e
dinebilmek üzere 6 temmuz salt günü i
çin de ayrıca 130 kilometrelik memle
kette ilk defa olarak resmi büyük bir 
müsabaka tertib etmiş ve bu müsaba
kayı bütün bisikletçilere açık bırakmış· 

bir kilometre asfalt yol üzerinde sürat 
yarışlarıyle başlıyor. 

Zikrinde fayda bulduğumuz bir nok .. 
ta varsa o da, bisiklet federasyonunun, 
birincilikleri An.karada tertib etmekle, 
~ ankaralılara güzel bir bisiklet haf
tasr yaşatmasıdrr. 

~ pazar yapacaklan maçla milli . 
küme karşılaşmalarım sona erdir· 

, 
• 

mektedirler. 
Bu suretle, Türk Spor Kuru· 

munun futbolu ıeven yurddaşlara 
güzel bir hediyesi olan milli küme 
maçlarını, önümüzdeki mevsim i
~i;nde derin özleyişle hekleyeceoo 
gız. 

Geçen aylar içinde binlerce anka
ralınm merak ve alaka ile takib ettikle
ri, heyecan ve zevk duydukları milli 
küme maçlarının Ankaraya isabet eden 
bu son karşılaşması, "şehir sporu" ba.
krmından çok chemiyetlidir. İki kulü
bümüz bu ehcmiyeti müdrik oldukları 
gibi, maçları hiç kaçınnıyan meraklı· 
lar .ve kulüb taraf darları da günlerden
bcrı Ankara gücü ve Gençler birliği 
futbolcularının on üçer çarpışma ile 
neler öğrendiklerini görmek istemek
tedirleı. 

Güneş - Gençler birliği oyununda 
hakem B. Nihad tan,fınd<ln oyundan 
çıkarılan Gençler birliğinin en iyı ve 
kuvvetli müdafileri Halid ve Kadrinin 
mütcakib hir maça iştirak etmemek 
hususunda mevcud ce.zalarmm umumi 
~erkezce kaldırılması bu maça başka 
bır hız vermiştir. İkitaraf da böyıece 
en kuvvetli kadrolariyle sahaya çık
ınak imkanlarını bulmaktadırlar. 

Bu vwy;t karşısında bu mühim 
kar!Jılaşmanın nasıl bir netice verece
iini. iki takınıı gözden geçirerek ya· 
rınki saymuzda yazacağız. 

Yalnı.ı, bit noktayı işaret etmeden 
g~çem!yeceğiz: Dün koyduğumuz 
a1anlıgın tebliğine göre, bu maç Anka
ra gücü sahasında yapılacaktJT. Stad
yum, son Rapid . Demirspor karşılaş
ması ile &por faaUyetine kapısını kapa
mıştır. Belki Ankara için çok mühim 
olan bu maçın stadyumda oynatılma
masını icab ettiren teknik sebebler var
dır. İklime intibakı için çok para sar
fedilen ~mlerin dinlenmesi ve bcsletl• 
mesi icab etmektedir. Köşede, bucakta 
bir iki akla gelen ilave ve tamirler 
yapılacaktır. Fakat bütün bu sebcblı:ri 
biı: bir gün geri bırakılamı acak 
L d "" b" y a:a ar mu ım görmüyoruz. 

1924 seneainde, bir taraftan milli sa
vaş yapılırken, diğer taraftan Ank. 

r ~ · d ara 
genç ıgı e Cebeci çayırlığında sporla 
meşguldü. Akşam Üzerleri Ankara-
da herkes iııai d k 

T n en çı ınca oraya topla-
nıyor; (İdman yurdl.l • Talimga.h) maçla
rını seyrediyordu. 

Sonra, ıpoc işleri organize edildi. 
Muhafız gücü sahası açıldı. Ankaranm 
bu ilk mazbut ıpor yuvası, yıllarca An
~a gncçliğinin spor heyecan ve zev
kine merkezlik etti. 

Onu Ankara gücü sahası takib et
ti. Millt maçlarımızdan birini o-

Tefrika No. 82 

Şehir stadyomunda ve Ankara gücü saha sıııda yapılan iki maçı ve baJlua alika$1Dl 
gösterir iki tt$im 

rada yaptık: 
Sovyet Rusya sporculariyle yapılan 

bir karş.Ja~aya Ankara gücü sahası 
sahne oldu. 

Muhtaçtık ve gidiyorduk. Fakat İs
met İnönü hükümeti, cumhuriyetin 
türk gençliğine en değerli bir hediye5i 
olarak şehir stadyomunu yaptırınca. 
vaktiyle bir maç seyretmek i-
çin çektiğimiz sıkıntıları hatır-
layarak ilzu"ldu"k. S · Av-onra, ~ı, 

rupanın ancak bir kaç büyük ~eb

rinde bulunan güzel stadyum \>ize es
kiyi unutturdu. Geçen ilk kıinundan
beri burada, spor zevkini. yalnız öte
denberi spora kendini vermi~er değil, 
bütün ankaralılar tatmin ettiler. 

Oraya toplanan binlerce an.karalı 
bunun canh bir misalidir. Bu hareket, 
bu alaka başlamış iken bunu gerilet
memek doğru olur kanaatindeyiz. 

Binaenaleyh, stadyum direktörün
den son bir fedakarlıkla, milli kümenin 

finali olan bu maç için de &tadyum ka
pılarını açmasını rica ediyoruz. 

Slavya takımı 
Türkigege 
Geliyor 

32 inci yıldönümünü kutlamak üzere 
hazırlıklarda bulunan Galatasaray ku· 
lübü, orta Avrupadm biı- futbol takı
mı getirtmektedir. 

Galatasaray idare heyeti, Gençler 
Birliğine müracaat ederek. getirtilecek 
takım için Ankarada üç maç temin edil
mesini istemiştir. 

Gençler Birliği, Ankara Gücli ile 
birlikte bu güzel fırsatı lı:açmnamak 
kararını vermiştir. Fakat,, Şehir stad
yomu, son bahara kadar kapalı bulun
duğundan bu yabaoeı takımın Ankara 
Gücü sahasında oynatdması liımı gel· 

--------

tır. 

Yukarda izah edildiği pilde fede
rasyonun bu yıl yapa.cağı birincilikler, 
iki kısmı olarak tefrik edilmiştir. Biri 
bugün 1 kilometre mesafede sürat, i
kincisi de yaruı 104 kilometre mesafede 
mukavmeet birinciliği olacaktır. 

Her ne kadar Ankaraya gelen koşu
cularm ihtısaslan mukavemet üzerinde 
daha fazla iac de, &yru lrofUcular ara
ımda yapdac:ak aü.rat birinciliklerinden 
federaayonun takib ettiği gaye de, her 
bölgeden gelen iki kıopcuya sürat tek
niğini bilfiil sahada biru göstermek ve 
bunlan:n bölgeleri.ne avdetlerinde, bu 
l&bada hem kendile.riııi ve hem de arka
daşlarım bu uğurda da yetittimııeye 

teşviktir. 

Neticelerini günü gününe bildirece
ğimiz bu birincilikler, yarın saat yedi
de Akköpril suvari karakolu önünde Ye 

mektedir. Bu ta.kdir~e. istenilen para
nın temin edilememesi muhakkak bu
lunduğundan istenilen miktardan tenzi
lat yapılma~u ve güç sahasında maça 
rua gösterilmesi Galatasaray kulübüne 
bildirilmiştir. 

İstanbul gazetelerinin yazdığına 

göre, Galata.saray kulübü, Slavyayı ge. 

tirtecektir. 
Orta Avrupanın tanınmış kulüble~ 

rinden olan Slavyaııın tüdı: futbol ta
rihinde adı dalına geçer. Hemen hemen 
futbolumuza hocalık etmiş bir takımdır. 

Binaenaleyh on seneyi mütecaviz bir za
mandan sonra bu geliş, bugünkü futbol 
aeviyem.izi ölçmeğe mi yar olacaktır. 

Gönül, bu takımm Ankaraya. gelıne
ıini istiyor. Rapid maçlarını gördükten 
aonra bu bir ihtiyaç oldu. 

Ukin mükemmel bir atadunu var
ken orta Avnıpadan gden bu fudbol 
üatadlarmı Ankara Gücü sahaısında mı 
oynatacağız ? 

Seri yarışlarını vaktinde yapmadık
larından dolayı birinciliklere iştirak 

hakkından mahrum bırakılan Çanakka
le ve Antalya bölgeleri hariç olmak ü
zere, yaprlacak birinciliklere: 

Ankara, Eskişehir, KocaeJ.i, 1stan· 
bul, Bursa, .dime, Bahkesir, İzmir, De
nizli, Konya, Kayseri bölgelerinden ge
len ikişer ko~cu ki ceman 22 koşucu 

iştirak edecektir. Bunların haricinde, 
mi1li takım koşucusu bulunan Ankara
dan Talat, Eyüb, f zmirden Kazım ve 
Kocaeliden Orhan da bu müsabakalara 
i1tirak edeceklerdir. 

Federasyon nezdinde bölgeler~n 
gelen ajanların huzuru ile yapılan top
lantıda, yarınki sürat yarışlarmm ilk 
seçmesini teşkil eden 8 grup, çekilen 
kura üzerine aşağıdaki şekli almıştır: 

Grub ı. - Eyüb (Ankara), Necati 
(Balıkesir), Cah.it (Edirne). 

Grub 2. - Kemal (Kayseri), Vah
det (Kocaeli), Faruk (Bursa). 

Grub 3. - Ahmed (Konya), Bekir 
(Bursa), Sabri (Balıkesir). 

Grub 4. - Muhsin (İstanbul), Er
doğan (Ankara), Talat (Ankara). 

Grub 5. - Kadri (Kocaeli), Nuri 
Kuş (Ankara), Halil (Eskişehir). 

Grub 6. - Kazım (İzmir), Ha~im 

(Edirne), Faruk (Eskişehir). 
Grub 7. - Mehmet Taray (Denizli). 

Orhan (Kocaeli). Cihat (İzmir). 
Grub 8. - Bayram (İzmir), Ahmet 

(Kayseri). Bekir (Konya). 
Grub. 9 - Abdullah (İstanbul), Ali 

Ören (Denizli). 
Federasyon, bu ilk seçmelerde ikin

ci kalan bisikletç.ilere bir koşu hakkı 
daha tanımıştır. 

Halkevi meydanında 
açık hava konseri 

Ankarada bulunan Şarkışlalı aşıle 

Veysel ve arkadaşı İbrahim tarafınc!::ın 
evimiz meydanında, Cumartesi ve Pa· 
zar akşamları saat 19 dan 20 ye kadar 
iki açık bava Halk konseri tertip edil
miştir. 

Bu konseri meydanda herkes evi
mizin hoparlörü vasıtasiyle dinliyebi
lecektir. 

Konser proğrammda olanlar şun

lardır : 
Cumartesi günü : 1. Dadal oğlu 

Veliden, 2. Kemterden, 3. Mecnunum 
Leyla.mı gördüm, 4. Sıtludan, 5. Kara
caoğlandan, 6. Atatürk için. 

Pazar günü : 1. Gevherden, 2. Aşı~ 
Nazlıdan, l. Bülbül, 4. Şu dağlar güzel 
olur. 5. Kahbe feleek sana neyledim, 
6. Atatürk için. 

mezsiniz. 
rjiH!§ia11ııaıı mıı~raıımı:mımıroı 

ıEugenıe 
Grandet 

vaffakiyetinden emin olduğunu söylüyor, 
bu işi düzeltmek vazifesini on~ bırak. Baba
nı tanır ve onu ne taraf mdan yakalamak 
lazım geldiğini de bilir. Eğer ömrümün ge
ri kalan şu bir kaç gününde beni mesud gör
mek istiyor!an, her ne bahasına olursa ol
sun, seninle babanın barışmanız lazımdır. 

nuı ve Saumur ile Tours'da pek mebzul olan 
Sanlı beyazlı ve kalın verikah bir çiçeğin 
fırladığı dıvar parçasını seyrediyordu. 

- Vay, vay, vay! karımın nesi olduğunu 
biliyorsunuz. Bu hekimler bir eve bir kerre 
ayaklarını attılar mı artık günde beş altı de· 
fa gelir, giderler. 

Yazan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeviren; Na.ahi Baydar 

d~~-bir sükut beklerim. Bana karşı göster· 
~ıgı~~z .:ı1ikaya müteşekkirim; ancak, şehir· 
k~ ~~~'?. dol~ştığmı tesadüfen öğrendiğim 

?<i t1:1cu şayıalann önüne geçebilirseniz 
sıze mınnettar olurum. 

Madam Grandet: 
- Hakkı var ,dedi. 
Yalru 1 -

g l • , • z 1,Bm, mahzunluğun ve aşkın Eu-
.enıe nın sımasına vermiş olduklan .. 1 
lıktcn . . guze .. 
kar b' şaşırıp kalan ihtiyar noter, hürmet· 

ır tavurla, itiraz etti: 
n· -lmMadmazcl, hal.km dedikodusuna ma .. 

ı o anın en doÜT-n usuı·· h"" . • .. ri almaktır. t>·... u urnyetinızı ge-

- Kıznn, madem ki M"" ·· c chot osyo nı mu· 

Bira Pa rk ı 

Ertesi gün Euaenie'nin haps olundu-
' b ·1 ğundanberi edinmiş olduğu iti yad veçhı .~ 

~andct, küçük bahçesinde bir kaç kerre do; 
n~p dolaşmağa geldi. Bu gezintiyi hep Eug~
nıc saçlarım taradığı sxrada yapıyordu. 
Grandct, büyük cevize yaklaşınca ağacın .ar
kasma saklanıyor ve orada bir kaç sanıye 
durup kızının uzun saçlarını seyrediyor, ve 
şüphesiz, mizacındaki inad ile çocuğunu 
i:.' ,ek arzusu arasında mütereddid kalıyordu. 
Grandct ekseri va Charles ile Eugenie'nin 
biribirine ebedi bir ı:;evl!1 vadetmiş oldukları 
çürük sıranın üzerine gelip oturuyor ve Eu
genie de babasına gizlice veya aynas?1~a? 
bakıyordu. Grandet ayağa kalkıp gezıntı_sı· 
ne devam edecek olursa Eugenie de müknm 
bir eda ile penceresinin önüne geçerek ora
dan, en güzel çiçeklerin sarktığr, delikler a· 
rasmdan cöreotlamun, yaban kahk:ahalan· 

Noter Cruchot erkenden geldi ve ihtiyar 
bağcıyı, o güzel haziran gününde, küçük sı· 
raya otunnuş, sırtını komşunun dıvarma da
yamış, kızına bakmakta buldu. 

Grandet noteri görünce sordu: 
- Emriniz ne, üstad? 
- İşler hakkında görüşmeğe geliyorum. 
- Size ekil verirsem satacak biraz altı· 

nını.z var mı? 
- Hayır, hayır, mesele parada değil, kı· 

zıruz Eugeniede. Herkes ondan ve sizden 
bahsediyor. 

- Ne diye karışıyorlar? Kömürcü evi
nin efendisi değil midir? 

- Tamam, kömürcü kendini öldünneğe 
de, parasıru pencereden serpmeğe de me
zundur. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Fakat dostum karınız ıyıce hastadır. 

Hatta Mösyö Bergerin'e bir baş vurmabsı· 
nı.z. Zira kadmcağıı ö'üm tehlikesi içinde 
bulunuyor. İcab ettiği gibi bakılmadan ö
lüverecek olursa, zan ederim ki, rahat et-

- Bilmem Grandet, istediğiniz gibi ha
rekette serbestsiniz. Biz eski dostlarız. Bü
tün Sa umur' de sizinle benim kadar alakalı 
bir tek kişi yoktur. Bunun içindir ki size bir 
defa fikrimi söylemek istedim. Günah ben
den gitti. Aklınız başınızda, muvafık olan 
ne ise onu yapınız. Zaten beni buraya sev
keden bu iş değil. Belki sizin için daha cid.
di olan bir şey var. Her halde kannıµ 
öldürmek niyetinde değilsiniz: O size çolt 
lazımdır. Madam Grandet ölecek olursa kı• 
zımza .ı.<arşı ne vaziyete gireceğinizi hele bir 
düşünün. Kannızla birlikte mülklerinizin 
sahibi olduğunuz için Eugenie'ye hesab ver
meğe mecbur olacak:smız. Kızımz servetin~ 
zin taksimini, Froidiond'un satılmasmI i.8'4 
teyebilecektir. Hulasa o, varisi ol~acağı .. 
mz karınızın mirasına koo.acakttt. 1 

Bu sözler, hukuk işlerinde ticaretteki ka.. 
dar kuvvetli olnuyan Grandet üzerinde bit 

Devamı var t 

A n karanın B i ricik Eğlence Veridir. 
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Ankaranın yanı başında çok 
güzel ve ucuz bir sehrimiz 

O evlet demiryollarınm her yaz mev
siminde Çankırıya terti.b etti• 

ği tenez;ı:üh trenleri. dört senedir An
kara halkından hep ayni geniş rağbet 
ve alakayı görmekte devam ediyor. Ge
çen pazar, haziran başından eylüle ka· 
dar sürecek olan tenezzüh seferlerinin 
dördilcü haftasıycli. Böyle olmakla be
raber, azami haddinde vagon takılın~f 
olan tren, gene tıklım tıklım denilecek 
kadar kalabalıktı. Eğlenc.e yerlerinin 
ve gezcıeler için teşkilatla.nımş güzel 
tabiat kfü~elerinin azlığı ve tenevvü· 
ıilılüğü, Ankara halkını, pazar tati!le
ri için bir yenilik imkanı getiren bu 
tenezzüh seferlerine bir miknatis gibi 
çekiyor. 

Üç yıl önce görmüş olduğum Çan• 
kırıyı bir kere daha gezmek ve bu kısa 
müddet zarfında intibalarım arasında .. 
ki farkları kıyaslamak için dokuz sa· 
atlik bir tren seferini bütün yorgun .. 
luklarmı ve güçlüklerini göze almak· 
tan çekinmedim. 

Bu teşebbüsüme karşı ilk engeli ha· 
reket saatinin 7 .45 olmsaı teşkil edi· 
yordu. Trenin 12 yi 10 geçe Çankırıda 
bulunması ve bu suretle yolculara. ye
meklerini sıcak bir vagonda değil, fa· 
kat serin bir ağaç altında yimek fırsa· 
tmı vermek arzusu hareketin bu kzdar 
erken olarak tesbitini zaruri kılmış. 

Buna diyecek yok. Fakat senelerden
beri güneşfo doğuşunu görmek fırsa

tını bulamamış bir insan için, eğlen· 

me maksadiyle de olsa, bu kadar erken 
bir saatte kalkış hiç de kolay olmıyor. 
Ve yataktan zorla kalkan baş, bir Ç?k 

defalar, "uyku daha tatlı değil mi?'' 
düşüncesiyle gene yastığa düştükten 
sonra, nihayet iradenin zoruna inkiya· 
da mecbur kalıyor. Fakat bu tereddüd, 
ve "daha vakit vardır•• diye kendi ken
dini oyalama yolcuyu trene yetişeme
mek tehlikesine de maruz bırakabi1ir 
Biz de, bir otomobilin yardrmiyle, an
cak trenin kalkmasına beş dakika kafa 
istasyona yetişebildik. 

Tarife sudan ucuz ve mevki faı-kı 

pek cüzi olduğu için tabii rahat e-t· 

mek maksadiyle · birinci mevkie rağbet 
ediyoruz. Fakat bunu yaparken, 'lyni 
rahat düşkünlüğünü göstermek açık 
gözlülüğünde bulunanların az olmıya· 

cağını hatırdan çıkarmak biraz sonrcl 
bizi hakikatle karşı karşıya bırakıyor. 

Birinci mevki kompartımanlarda boş 

~r~k -
Esasen bütün mevkiler nizami hadle

rinden fazla dolmuş. Gardüfren l.:ize 
dört kişinin rahat etmek üzere yerJe~
miş olduğu bir kompartimam açıyor, i
çerdekiler. boş yer bulunmadığını ne
zaketle ihtar ediyorlar, fakat, ayakta 
kalmış yo · cularını yerleştirmek mec· 

· buriyetinde olan vazifeşinas memm 
böyle bir tenezzüh treninde ·fa:ırrıi 

hadle iktifa ol unamıyacağmı, · ' " en 
bütün kompartimanlann ayni sıkışık 
vaziyette bulunduğunu söyliyerek bize 
yer açıyor. 

Hava serin ve mesafe pek de uzun 
olmadığı için gen iş kompartimanda :ı.J

tı kişi rahat bir seyahat yapabiliyoruz. 
ve bu kadar kısa bir mesafe içinde bir 

ŞİMDİ iNKiLAB REJİMİNİN MEMLEKETE 
TEMİN ETTİGİ SAYISIZ i Y L i K LE R i N 
BAŞINDA BULUNAN MUTLAK EMNİYET 
BOZKIR KASABALISINI İNİ AN D 1 R A N 
KARANLIK SIGINAKTAN ÇIKARARAK HA
VAYA GÜNEŞE İLTİCAYA SEVKEDİYOR 

Yazan ı 

Yaşar Nabi 

Çankırrdan bir manzara 

çok tenevvülere bürünen manzarayı, 
göz]erimizin bütün renk ve ufuk ha:r 
retini duyurarak, vagon pencerelerin
den zevkle seyrediyrouz. 

Manzara hakikaten enteresandır. 

Kayaş'ı geçtikten sonra Kalecik civa
rına kadar hakiki bir bozkır peyzaji i· 
çindeyiz. Ekinler kısmen biçilmiş. Ka
lanlar sapsarı, yalnız umumiyetle boy
lan iki karışı aşınıyor. 

F akat daha Kızıhrmağı görme
den önce, suyun çorak topra!.< 

için nasıl bir hayat kaynağı ve ne bil
yük bir nimet olduğunu manzaranın 

sihirli bir değnekle dokunulmuş gibi 
birdenbire değişmesinden anlıyoruz. 

Yeşil, bozkır çucuklarrnın en büyük 
hasreti ve sevgisi yeşil, yer yer koyu 
laşarak ve açıklanarak, türlü nüans de· 
ğişiklikleri arasında gözlerimizi fa~1 .. 
lastz okşamakta devam ediyor ve az 
sonra bu yeşil ortasında, kızıl sulariy
le bir tezad teşkil eden Kızılırmağrn a
ğır bir akışla kıvrıla kıvrıla Mh yaklaşıp 
kah uzaklaşarak önümüzden süzüldüğünü 
goruyoruz. Fakat sudan uzaklaştığı· 

mrz zamanlar da, etrafımızdaki yeşil

likten yaratıcı kudretin bizden pek u
zaklarda olmaması lazmı geldiğini lıis 

ediyoruz 
Kalecik istasyonunda kalabalık köy· 

lüler vagonlara koşuşuyor. Kaysı, ar
mud, erik, türlü yemi~er, sepetler ve
ya kese kağıdlar içinde pencerelere u
zanıyor. Ve buradan atılan nikel brom: 

ufaklıklar mukabiiınde vagonlar öır 
haylı yemiş yükleriyle yeniden yola ko.. 
yutuyor. Satıcılar arasında ayran ve bir 
nevi köy pidesi satanlar da var. 

Fakat pek bol, ucuz yemişlerine, 

geniş ve serin gölgeliklerine rağmen 

Kaleciğe inenler pek az oldu. Mesafe 
ve ücretin de lehine ehemiyetle mü
essir olması lazım gelen Kaleciğe kar
şı bu rağbetsizliğin azlığını neye ham
ledeceğimi bulamadım. 

Yeşil bolluğu Kalecikten sonra da 
bir hayli devam ediyor. Beyaz veya sa
rı kır çiçekleriyle bir Bursa baharı ha
yalini canlandıran yerlere bile rastla· 
dık. Fakat bir az sonra, derece derece 
yeşili gözden kaybedişimiz, bize, bir 
müddettir görmediğimiz kızıl ırmaktan 
hayli uzkalşmış olduğumuzu haber ve
riyor. 

Kompartiman arkadaşlanmrz milli 
mahsullerin ülkülü müstehliklerinden 
olacaklar ki, vagonda yemişlerin hiç 
biri eksik olmadı. Ve üzerine her istas
yondan maşraba maşraba soğuk ayran 
lar içildi. 

Nihayet tam nan edilen saatte Çan
kmdayız. İstasyonda bir bayram yeri 
manzarası bizi bekliyor. Çünkü, kasa
banın hayatında büyük bir hadise olan 
bu tenezzüh trenlerinin gelişi, bütün çan 
kmlıları istasyona çekmek için kafidir. 

Hat boyunca bir kilometrelik me
safe insanla örtülmüştür. Binlerce çan
kırılı, baş şehirden gelen vatandaşları
nı zevkle seyretmek için burayı doldur
muş. Öyle ki yüksek bir temsil heyeti 
imişiz gibi, bize 686 ankaralı - rakam 
tahkik edilmiştir .. Kalabalık karşılayı
cılarla etrafı çevrili dar bir geçidden 
sıyrılarak ilerliyoruz. 

Eğer Çankxrmm acemisi değilse_ 

niz. mesele yoktuf. yemeklerinizi ye
mek ve gününüzü geçirmek için gide
ceğiniz yerler esasen sizce malı'.lmdur. 
Fakat eğer şehrin tamamiyle yabancısı 
iseniz, tavsiye ederim, bilenlere danışma 
dan kendi başmıza gezmiye kalkışmayı
nız. Hemen haber vereyim ki, bir çok yer 
lerde olduğu gibi, gezme yerlerinin, lo· 
kantalarm adam veya reklamlermı is
tasyonda beyhude yere ararsınız. 

Çankırrda Kastamonu caddesi 

Ben bu acemiliği yapmıştım: Üç 
sene evvelki ziyaretimde istasyona ya· 
kın olan ordu evi bahçesinde iyi bir 
servis ve yemek imkanrnt bulmuş oldu· 
ğum için gene oraya doğruldum. Fakat 

Çankırrdan başka bir manzara 

- ışte bundan haberdar olmamak benim 
hatamdı - aradaki zaman zarfında, a
lay çankmdan kalktığı için, ordu evi· 
nin gazinosu, şimdi spor kurumunun 
bahçeli kahvesi olmuş ve tabii burada 
yemeğe dair hiç bir şey bulunmryor. 

Bu kahveden hayır kalmayınca, Çan 
kırının yegane caddesi boyunca ilerle· 
mekde devam ederseniz, karşınıza bir 
iki ahçı dükkanı çıkar, Yan sokaklarda 
da bunlardan bir kaç tane vardır. İçeri
sinin temizliği dışarıdan biraz şüpheli 
görünmekle beraber, bir aralık zahme
tine girmedense, herkesin bahçelere 
ıyayıldığı sırada, basık çatılı dükkanın 
mini mini ve sıkışık masalarından biri
ne yerleşmeği tercih ettik. Fakat hata
mızı çok geçmeden anlamıştık. Çünkü 
hakikaten burada yemek yimek bizim 
için imkansızmış. 

Döner kebabdan başka ızkaralrk et 
bulunmadığını söyliyen garson, biz is
temeden önümüze döner tabaklarmı 

yerleştirdi. Fakat daha ilk lokma, bu 
kebabta kullanılmış olan etlerin yenilir 
cinsten olmadığını bize anlatmıştı. Ya.. 
nxmızdaki masada, bizimle ayni tecrü
beyi yapan bir çiftin konuşmalarından 
onların da neticeden memnun olmamış 
olduklarını anlıyoruz. 

Fakat etin cinsini bir yana bırakı
nxz, asıl felaket, etrafımızı saran sinek
lerdi. ŞişH istilasından sütunlar dolusu 
bahsetmiş olan istanbullu arkadaşları 
hatırlamamak mümkün mü? Hayatım
da bu kadar ehli sinek görmemiştim. 
Ka6yen kaçmıyorlar, ve çatalınrzın et
rafında, onlarcası birden, cehennemi 
bir hızla şenlik uçuşları yapıyorlar. A
ğırlama merasimine bu kadar samimiyet
le iştirak eden hayvancıklara fena mu
amele etmemek de bize ·fü~en vazife idi. 
Fakat çatalınızı dudaklarınıza götürür
ken, lokma ile birlikte ağzımıza bir de 
sineğin girmemiş olduğun~lan katiyetle 
emin olamıyarak, birde üzerinde mayda
nozlar düşmüş garib lezzetli bir pilav· 
dan bir iki lokma almayı denedikten 
sonra, en doğru hareketin, bulanmış o
lan midelerimizi teskin için derhal dı
şarı fırlamakta olduğunu farkettik: Bir 
az aşağıda titiz bir ustanın idaresinde 
temiz ve zevkli bir bahçeli gazinnomm 
bulunduğunu bilmemek. bu suretle öğ
le yemeğini bize haram etmişti. 

Çankırı biribiriyle hiç bir münase
beti yok gibi görünen tamamiyle ayn 
iki parçadan müteşekkil. Alt kısmında 
cumhuriyetin eseri olan bahçeler için
deki yeni binalarla süslü kısma yenişe· 
bir diyeceğim geliyor. Fakat burada ye· 
ni ve eski şehirler arasındaki fark, An
kara'dakinden çok daha bariz. 

Asırlık manzarasını aynen ve hiç 
değişmem.iş, hatta biraz daha harabla
nuş olarak aynen muhafaza eden bu es· 
ki Çankırı hakikaten görülecek manza
ralarla dolu. Yoksul, yolsuz, bakımsız. 
Orta Anadoluda. asırlar boyunca haya· 
tın ne kadar süfli ve hazin bir tenebbüt 
içinde geçmiş oldtığunu. hiç bir şey in· 
-sana, bu tipik bozkır kasabası kadar, 

sarahatle anlatameı .... 
Pitoresk arıyanları hayran edecek 

garib, karanlık, pis, ivicach sokakları,, 

ben, ibret gözleriyle seyrettim. Ve ne· 
reye gittiğimizi anlamak ıçın, daima 
başımızı çevirerek, nereden geldiğimi

zi bu sokakların acıklı manzarasında 

seyretmenin faydalı olacağını düşün• 

düm. 
Sessiz ve ıssız sokaklar. Bazıların

dan, burnunuzu tıkayarak geçmeye 
mecbur kalırsınız. Bazılarında, salla
nan temelleri üzerinde öne eğilmiş kara 
tahtadan iskeletler, her an üzerinize yt• 
kılacakmış gibi sizi tehdit eder. Hiç 
bir tekerlekli vasıtanın çıkanuyacağı eğ· 
ri buğrü daracık yokuşlarda eşeklerin 

evlerin kapısından içeri girdiğini görür
sünüz. Belli ki senelerdir bu sokaklara 
tamirci ve usta eli değmemiş. Yıkılan, 
yıkılmaya meyleden olduğu gibi mu
kadderatına terkedilmiş, bu muhitten 
bir an önce uzaklaşmak ihtiyacı, arsa
Iarmdan istifade için de olsa, onları yık· 
mak lüzumunu sahiblerine hissettirme
miş. Ve bu korkulu mahallelerin bazı
ları meşum bir devrin şeamet müzesi 
gibi, yer yer terkedilerek büsbütün in· 
sansız kalmış. Mümkün olsa ve bu çü· 
ıiik binaların mukavemeti olsa da bu· 
rasıru büyük inkılab müzemizin bir ta
mamlayıcısı olarak olduğu gibi muhafa
za edebilsek. Yarmın çocukları için, çö.. 
ken ve kaybolmakta olan bu manzarayı 
görememek, hakikaten bir mahrumiyet 
olacak. Çünkü ondan büyük dersler çı· 
karacaklardı. 

T ipik bozkır şehrini. topraktan da· 
ha bol bir şey yokken bir tepeniı 

yamacına, evler adeta biriblri üstüne 
binerek, saçaklan biribirlerinin üstüne 
çıkarak, sokak diye daracık geçidler bı
rakarak sıkışan, istifleşen ş•aıri nasıl 

izah edebiliriz. Ben, bu sıkışıkbğm, bu 
destekleşmenin sebebini, eski devirle
rin karakteristiği olan emniyetsizlikte 
aramak istiyorum. Hava ve güneş ihti
yacından azami fedakarlığa katlanmaya 
insanları can tehlikesinden başka ne 
mecbur edebilirdi? 

Şimdi. inkılab rejiminin memlekete 
temin ettiği sayısız iyiliklerin başında 

bulunan mutlak emniyet, bozkır kasa
balısım, ini andıran karanhk sığmağm
dan çıkarak havaya ve güneşe ilticaya 
teşvik ediyor. Eski şehrin bir külçe 
gibi kesildiği yerden aşağıya doğru 

bahçelerin arasına serpilen bu kerpiç, 
fakat zevkli ve beyaz evler, gitgide kar
şı sırtlan da istilli ederek, yeni Çankı
rıyı vücuda getiriyor. Üç sene içinde 
imar hususunda göze çarpan farklar, 
pek kısa bir zaman sonra, istasyonun 
iki tarafında modern bir şehrin meyda· 
na çıkacağını insana müjdeliyor. 

Küçük Çankınrun, birçok bahçeli 
kahveleri var. Bunların birinde müzik 
de dinledik. Küçücük bir sahnenin üze
rinde bir keman, bir ahenk ve bir de 
trampetli rlavuldan müteşekkil garib bit 

( Soııu 8. inci sayfada ) 

Çankırı C. H. P. binası 
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ispanyanın kontrolu[ Çanakkale deniz kazası IAmur hidisesi vahim bir 
Kaptanlar 

Fransız - lngiliz ve Alman ita/yan 
planları haf ta sonu tedkik edilecek 

Londra, 2 (A.A.) _ 1apanya kryıla
nnuı İngiliz we franaız filolarnım kont
roluna tevdi edilm.es.i hakkında Lord 
Pl~ut tarafından yapılan tekli.fi gözden 
geçırmek üzue toplantıya çağrılan ti.li 
kanırnazlılıı: komitesinin celsesi bu sabah 
saat 11,15 te açılmıştır. 

Atman ve it.alyan büyiilcelçileri hü
kümetlerinden kati talimat almadıkları 
takdirde bugün yapılacak görüşmelerin 
salıya bıraktlm.ası d~ünülmilJtür. Bu • 
nunla beraber vaziyetin bu merkezde ol
duğu zannedilmemektedir. Çünkü Al -
n:ıanya sefaretinin ı:nüsteşan Vöman, el
çı Von Ribbentrop'a hükümetin ı,;on nok-
tai nazarını bildı"rmek .. ·+mi.. l 

~ . uzere gı~ o -
dugu Berlın'den vaktında dönmüıtür. 

. Londra, 2 (A.A.) - Karışmazlık ko
mıt . 

esı saat 16 da toplanmış ve saat 
18.45 de dağılmıştır. 

Tali komite, fransız - ingiliz ve al
man - italyan plaruannın delegeler ta -
rafından b ""kü' u metlerine bildirilerek alı-
nacak olan komitenin umumi heyetine 
verilmesine karar vermiştir. 

Al~an mahlillerine göre 
. Berlın, 2 (A.A.} - Yarı resmi mah

fıller, karıpnazlık kontrolünün temini 

iç.in İngiltere tarafmdan yapdan tekli
fin hiçbir yeni unsur ihtiva etmediği
ni Ye büyük elçi fon Ribbentropun Lon
dra nezdinde yaptığı itirazların baki 
kaldığını bildirmektedirler. Bu mah
filler, Fransa ile İngiltere tarafından 
yapılacak bir kontrolün tarafsızlığı te
min edemiyceeğini ilave eylemektedir
ltr. 

ltalyan - alman teklifleri 
Bertin, 2 (A.A.) - Alman resmi 

mahfilJeri bugün Londra lromitesine 
yapılan italyan - alman teklifleri ara
sındaki tezaddan bahsetmemekte ve Al
manya ile İtalyanın teklifte bulunmı

yacaklarını bildirmektedirler. 
Bu mahfiller, tekliflerin büyük bir 

kon11trüktif şümulü haiz olduğunu ve 
Almanya ile İtalyanm barışı kurtarmak 

için fedakarlıkta bulunmaya hazır bu
lundukLarrnı gösterdiğini bildiriyorlar. 

Çünkü bu mahfillere göre, kızıl İspan

yaya mubarib sıfatını tanımak Almanya 

ve İtalya için fevkalade büyük bir fe
dakarlık teşkil etmektedir ve kontro-

lun artık devam edememesine başkaları 
müsebbibtir. 

t KÜÇÜK }Ç HABERLER 1 ' 
---~--' KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 

X Bir tavzih - Dünkü nüshamızda 
Türkiye İş Bankasının iki bin liralık 
kumbara ikramiyesinin 51843 numaralı 
kumbara sahibine isabet ettiği yazılmıs
tı. Bu numara kumbara' numarası ol~
yıp hesab numarasıdır. Keyfiyeti tavzih 
ederiz. 

X Polis ve komiserler arasında imti
han - Yeni polis teşkilat kanununun 
t~tbikini koalylaştırmak maksadiyle po-
1~ ve komiserler arasında yapılacak im
tiha~ ~urdun her tarafında olduğu gi.bi 
ıehrunızde de yarm yapılacaktır. 

X Mahal'i idare]er genel direktörü 
- !g Bakanlık mahalli idareler genel di
rcktôrii B. Faik b irkaç gün kalmak ve 
bu arada Sovyet Rusyaya hareket ede
cek olan iç Bakan ve Parti Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya'dan direktifler al
mak üzere dün İstanbul'a gitmiştir. 

X Gümrük tarife]eri - Gümrükler 
Gene] Direktörlüğü gümrüklere gelen 
eşyanın gümrük tarifesine tatbikini ko
laylaştırmak ve gümrükte bu tatbikatın 
bir~ğini temin etmek üzere bir gümrük 
tarıfe repertuvarı hazırlamıştır. 

_x lıtanbu1, (Telefonla} - Kalafat 
yerınde tamir gören V f d e a vapurun a 
yangın çıktı. fakat gcn.i•lemeden •nn-
dürilldü. ~ ..... 

. X lıtanbul, (Telefonla) - Benzin
cıler arasında rekabet ba~ladr. Bazı 
acentalar benzinin litre~ini toptan ıs 
kuruşa kadar vermeğe başladılar. 

Bu seneki fındık 
rekoltesi bereketli 

Bu yılki fındık rekortesi.nin bere. 
ketli olduğu gelen ha.berlerden anlaşıl
maktadır. İlk taluninlcre göre Trabzon

da 400, Giresunda 350 - 400, Orduda da 

150 bin kantar fındık alınabilecektir. 
Milstahaiııer birinci derecede fındık 
~teriıi olan Almanya ile yapılacak 
ticaret anl3§tnaaınr dikkatle takib edi

yorlar. Anlaşma görüşmeleri tem

muzda başlıyacağına göre bu 1ene A

livre &atı' imkanı görülememektedir. 

X Moskova - Milli müdafaanın 
kuvvetlendirilmesi için 20 senede itfa 
olunmak Üzere yüzde 4 faizli 4 milyar
lık bir dahili istikraz yapılacaktır. 

X Paris - 26 haziranda işsizlerin 
sayısı: 321.725 olarak tesbit edilmiştir. 

Geçen sene aynı tarihte 419.887 işsiz 
vardı. 

X Vaiington - Amerikan diplomat
ları arasında mühim değişiklikler yapı
lacağı haber verilmektedir. 

X Par.is - Resmi gazetede çıkarılan 
bir kararname ile fiatlann gayri meşru 
yükselmesine karşı bazı tedbirler alm
mrştır. 

X Nevyork - Amerika'da işsizleri 
çalıştırmak üzere kurulan Works Prog
re!.s iyi netice vermediğinden ufaltıla
cak, iki gün önce çıkarılan 11.800 işçi
den sonra, 15 ilkteşrin tarihine kadar 
130.000 kadın ve erkek memur çıkarrla
caktır. 

X Stokholm - 1840 danberi bu· 
günkü şeklinde devam eden İsveç ordu
su genel kurmayı ilga edilerek yerine 
general Thörnell tarafından idare edile
cek olan yeni müdafaa kurmayı ihdas 
olunacaktır. 

X Berlin Alman bava kulübünün 
9/ 12 teınmuzda yapılacak olan planör 
müsabakalarına on millete mensup 56 
planör iştirak edecektir. 

B. Şhow bir kaç güne 
kadar Türkiyeden 

ayrılıyor 
..... . 
ıstanbu1, 2 (Telefonla) - Amerı-

kamn Ankara büyük elçiliği müsteşarı 
iken Amerika dış işler bakanlığında 
mühim bir vazifeye tayin edilmesi üze
rine memleketimizi bir kaç güne kadar 
terkedecek olan B. Show, bugün Tan 
gazetesine beyanatta bulunarak, 15 yıL 
danberi Türkiyede bulunmuş olmak 
dolayısiyle ta başlangıcmdan beri ya
kından takibe fırsat bulduğu Türk in
kilabına karşı duyduğu hayranhğı an
latmıştır. Müdekkik ft münevver bir 
zat olan Mr. Show, aramızda geçirdiği 
bu uzun tnüddet zarfrndaki tedkik ve 

Milas'ta zeytin işleri müşahadelerinin neticelerini söylemiş, 
her sahada muvaffak olan Atatürk'iin 

Geçen ?alam devresinden mayıs sonuna güddüğü politikayı övmüş müşkül şart-
kadar Mıl~s ~ölgesinden beş köyde bu- lar altmda giri~ilen işlerin bugünkü va~ 
:: zeytınlikleri aynlmış ve bunların, ı:iyetini gördükten sonra Türkiyenin 

mcmurlannm nezareti altında, bu- isti~baline beslediği imanını hararetli 
dama, aralama, toprak i'leme işleri ya_ 

1 
bir liSlnla anlatmıştır. 

pılmıı;tı:r. Bundan başka bu 1 dikme 
ene • · d yı vsunın e Milas ve Bodrumda köy 
~ndıkları namına beş zeytin "dikmelL 
gı., kun.ılmuştur. Bunlardan başka biri 
merkezde ve ilcisi köylerde olmak .. .. uze. 
re uç yerde budayıcı yetiştirme kurs-
ları açıimı,tıT. Bu kurslara devam e
denlerden elli kişiye budama ehliyetna
mesi verilmiştir. 

Muallimler için kurslar 
İstanbul. 2 (Telefonla) - Bu ytl da 

taHlde muallim1er için kurslar açı. 
lıyor. Tarih, coğrafya, yurdbilgisi 
ok'Uila, tahrir ve resim elişi, musiki 
kurslarına i~tirak için şimdiye kadar 
400 muallim yazıldı. 

hidiseyi 
anlatıyorlar 

İstanbul, 2 (Telefonla) - İtalyan 
ve is.panyol vapurları süvarileri bugün 
Çanaldcaleden geldiler. İtalyan vapuru 
süvarisi Perfetti diyor ki : 

"- İspanyol vapuru boğazın sağı
na doğru rotasını k.mıuştı. Tam üzeri
mize geliyordu. Üç defa düdük çaldım. 
İspanyol vapurunun çevab vermediğini, 
bilakis üstümüze gelmekte olduğunu 

hayretle gördüm. Son bir gayretle ro
tayı karaya doğru kırdan. Fakat ispan
yol vapuru üzerimize bindirdi. 

Buna mukabil ispanyol vapuru 9Ü.. 

varisi ise : 
"- İtalya-n vapuru battığı için her

kes kabahati bize atıyor. Tahkikat bi
zim kabahatsiz olduğumuzu meydana 
çıkaracaktır.,, demiştir. 

Yarın ticaret mahkemesinde ik.i kap. 
tan·n sorgulan yapılacaktrr. 

Değirmenler hakkında 

tetkikler 
Finans akanhğı yurdda mevcud 

Valssız ve eteksiz değirmenlerin mik.. 
darrnı ve vaziyetlerini tesbit ettirmcğe 
karar vermiştir. Bakanlık bu hususta 
Valilerden kazalar içinde mevcud Va
lssız ve eleksiz değirmenlerin sayı

sını, değirmeni işletenin adını, değir· 
menin şehir, kasaba veya köyde bulu
nup bulunmadığını, değirmenlerin zahi
resini üğüttükleri mahalle ve köylerin 
nüfusunu ve değitmene olan mesafesi
ni etraflı bir surette tetkik ve tahkik 
olunduktan sonra bildirmelerini iste· 
miştir. 

Gümrük memur lan 
vazife halinde resmi 
elbise giyeceklerdir 
Gümrükler Genci Direktörlüğü, 

gümrük idare baş memur ve memur
larının. muayene baş memur ve memur
larının anbar ve antrepo şef ve me. 
murlarının yazı, kayıd, evrak tedkiki 
ve hesab gibi işleri görmek üzere ken
ilerine ayrılan odaların veya bölmelerin 
ve resmi muamelelerin cereyan ettiği 
kalem odalarının dışında vazifeıe gör
dükleri bütün Nülerde tesbit edilen 
şekilde resmi elbise giymelerini karar
laştırmıştır. 

Genç polislerimizin 
dünkü geçid resmi 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Polis mek. 
tebinin yeni mezunları saat 17 de Tak
sim abidesine giderek bir çelenk koy. 
dular ve and içtiler. Bundan sonra bir 
geçid resmi yaıpılarak türene nihayet 

verildi. 

İstanbulda taksi 
tarif el eri ucuzladı 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Benzin
den sonra taksi ucuzluğu ba~aldı. Bele
diye şoförlere saatlerini ayarlamaları 
i~n üç aylrk bi~ m~let verdi. F~at 
ucuzluk kararı sımdıden tatbik edıle~ 
cek ve müşteriler taksilerin yazacakla. 
n miktarın yüzde 15 eksiğini ödeye
ceklerdir. 

CENGEL 
HilUYELERt 

(iKiNCi CENGEL KIT ABI) 
Meşhur İngiliz muharriri Rudyard 

Kipling'in bu güzel eseri tle: 
BlR1NCI CENGEL KIT ABI 

nı tercüme etmi~ olan Nurettin 
ART AM tarafından dilimize 

çe1Jrilerek zarif bir kitab 
halinde çıkmıştır. 

Ayrıca ingiliz muharririnin kendi 
hayatı hakkında yazdığı: 

KENDiME DAiR 
adlı eserini de ihtiva eden bu kitab 

bütün kitabçılarda ?5 kuruıa 
•atılmaktadır 

nlahiyet almağa başladı 
Japonya kendini müdafaa zorunda 

kalmazsa harp ilan etmigecek 
(BSfı 1. inci s~yfada) 

B. Litvinof japon büyük elçisiyle 
görüıtü 

Litvinofla Japon büyük elçisi ara
sında dün yapılan görüşmede Litvinof. 
Mançuko kıyılarında Sovyet motörüne 
yapılan topçu ateşi hakkındaki protes.
toyu tekrarlamrş, Japon • Mançuko as. 
keri ınakamlarmın bu gibi hareketle
rinden doğabileeceeek vahim neticeleri 
ehemmiyetle kaydetmiş ve bu hadise 
neticesinde malca ve insanca vuku bu
lan ka.yıblarm tazminini istemek hakkı
nı muhafaı:a eylemiştir. 

Amur nehri üzerindeki. ku1Jvetlerin 
geri çekilmeai için 

Litvinof, eğeer Japon _ Mançulro 
makamlarının kendi motörlerini geri 
çektikleri anlaşılırsa Sovyetler Birli
ğinin de motörlerini, krtalarmı hemen 
geri almağa amade olduğunu ve böyle
ce hadisenin kapanmış olacağını söy
lemiştir. 

Litvinof. keza Aıi:ıur nehri üzerin
de sınırın tahdidi hakkındaki teklifini 
tekit eeylemiştlr. 

Japon büyük elçisi meseleyi göz
den geçirmek vadinde bulunmuştur. 

Bir japon cukeri şahsiyetinin 
beyanah 

Tokyo, 2 (A.A.) - Ordu namına 
söz söylemeğe salahiyetli bir zat amur, 
nehri hadiseleri hakkında beyanatta 
bulunarak demiştir Jti : 

"Kendim.ili müdafaa etmek mecbu
riyetinde kalmazsak, Sovyetler Birli
ğine ilanı harb etmiyeceğiz. Vaz.iyet 

Cihan içinde 
Türkiye 

(Başı 1. inci sayfada ) 
Cümhuriyet devrinde kısa bir zaman 
içinde her sahada elde ettiği baş dön
dürücü ilerlemeler; vesikalar, fotograf
lar, grafikler, diyagramlar, piktogram
lar ve diğer canlı ve hareketli vasıtalar
la imparatorluk devriyle mukayeseli o
larak tecessüm ettirilecektir. 

Cihan içinde Türkiye 
Sergi, bu tarih öncesinden başlryarak 

bugüne kadar olan Türkiyeyi bütün ve
sikalara ve delillere dayanarak canlan
dırması dolayısiyle, cihan içinde Türki
yeyi tek bir varlık halinde bize veren 
eşsiz bir eser olacaktır. 

Sergi kurultay ve kurultaydan sonra 
iki üç ay müddetle halkın ziyaret ve is
tifadelerine açık bulundurulacaktır. Türk 
tarihinin muhtelif safhalarında ihtısası 
bulunan enternasyonal şöhreti haiz yük
sek değerde yabancı ilim adanılan da -
vet edilmiş olduğundan bu mütehas
sıslar kendi tetkik sahaları için kıymet
li vesikalarla baş bap kalmış buluna -
caklardır. 

BakanlıklaTda laa:r.ulık : 
Atatürk inkılabını bütün cihana gös

termek gibi milli ve tarihi bir hidisc o -
lan sergi için bütün bakanlıklar çok e • 
saslı bir şekilde hazırlanmaya başlamış
lanlır. Her bakanlık kendisinin ve ken
disine bağlı olan !liğer dairelerin sergi
ye ne şekilde iştirak edeceğini tesbit et
mekte ve bu mesaiyi programlaştınnak
tadrr. 

Serginin hazırlanması sırasında lü
zum görülecek izahatı ve bu hususta 
kendisinden istenecek olan diğer malil • 
matı vermek üzere her bakanlık salahi
yetli memurlanru gönder~ektir. 

Büyük d irektifler: 
Sergide Ulu Önder Atatürk ve Baş

bakan lnönünün; devlet teşkilatının bü
yük memleket meseleleri için faaliyetle
rinde esas tuttuklan direktiflerini, bu 
işleri anlatan vesikaların başında göre
cek ve Türkyienin kalkınmasının şefle
rin dimağlarında nasıl biribirine bağlı 

ve bölünmez bir eser halinde yer bul -
muş olduğunu anlıyacağız. 

Bakanlıklar; programlan ve işlerin 
yapılmasında hfilcim olan ana prensiple-
ri izah edici mahiyetteki vesikalar, hari
talar, ıştklı mücessem tablolar hazır

lamaktadırlar. Her seneye aid istatistik- ı 
ler, inkılabın büyük eserlerinin seneler 
geçtikçe bir evelkini nasıl geride bırak-

Sovyetlerin hare.ket tarzına bağlıdır. 
Sovyetler bize meydan okudukları için 
önce onların çekilmeleri lazımdır. Son4 
ıa da biz çekiliriz. 

K.omqmalar devam ediyor 
Dış bakanlığı namına söz söyleme.. 

ğe salahiyetli bir kimse de demiştir ki ı 
"Moskovada Litvinof ile Şigernitsu 

ar.asındaki konuşmalar devam etmek.. 
tedir.,. 

Bu zat Japonya için başlıca nokta
nın 10 Haziran tarihinde adaların işga
linden önceki askeri statükonun yeni· 
den tesisi olduğunu ilave etmiş ve bu 
tarihe kadar adaların ne Sovyctler ne 
de Mançukolular tarafından askeri iş
gal altına alınmış olduğunu ehemmi. 
yetle kaydebniştir. 

Moskooadaki japon büyük elçiainiı 
.öyleJikleri 

Moskova, 2 (A.A.) - Japonya bü
yük elçisi Şiginitsu, havas ajansının 

muhabirine aşağıdaki beyanatta bulun
muştur : 

"Hadiseyi halletmenin tek çareesi, 
Sovyetıer Birliğinin Mançuriye aid 
olan Amur adalarına gönderdiği kıta
larr ve vapurları geri çekmesidir.,, 

Japonların Sovyet filikalarını top 
ateşi altına aldıklarına dair Litvinof 
tarafından vukubulan beyanat hakkın. 
da da büyük elçisi şunları söylemiştir. 

"Kanun dışında yapılan bir hücu
mu geri püskürtmek icab ettişi zaman 
tüfenk mi, top mu, tayyare mi kullan
ıldığı mevzuu bah.solamaz.,, 

Sovgeller 
Birliğinde 

(Başı 1. incı sayfada) 
için intihab daireleri 300 bin nüfus ba4 

şına bir daire prensibi üzerinedir. Her 
daire Sovyetler Birliği Sovyetine bir 
mebus gönderecektir. 

Nasyonalistler sovyeti seçimi iç.in in
tibah daireleri her federal cümhuriyet 
için 25 daire, her muhtar cümhuriyet 
için 11 daire ve her milli arondisman 
için de bir daire esası üzerinedir. Her 
intihab dairesi nasyonalistler sovyetine 
bir mebus gönderecektir. 

Ordu kıtaatı ayn seçim bolgeleri teş
kil edeceklerdir. Komünist partisi tej • 
kilatına, sendikalara, kooperatiflere ve 
kayıtlı teşekküllere yüksek sovyet mec
lisine namzet göstermek hakla verilmiş
tir. Namzedini g&termiş olan her teşek
küle ve her sovyet vatandaşına, namze
di lehinde toplantılarda, gazetelerde ve 
diğer vasıtalarla propaganda yapmak 
hakkı temin edilmiştir. 

Seçim, bütün Sovyetler Birliğinde 

ayru günde ve bir gün içinde yaptlacak
trr. 

Projede, seçimin gizliliğini temin e
den bir çok tedbirler derpiş edilmiştir. 
Mutlak ekseriyeti yani reylerin yarısın
dan fazla.srru alan namzet seçilmiş ad
dedilebilir. Namzetleroen hiç biri mut
lak ekseriyeti kazanmamışsa, en çok reJ 
alan iki namzet için yeni seçim yapılır. 

Eğer seçim dairesi içinde verilen rey 
adedi, rey hakkına malik olan müntehib 
adedinin yarısından az ise, merkezi inti
bah komisyonu bu daire için yeni inti
habat yapılmasına karar verir. 

Sovyet vatandaşım, şiddet. tehdid ve· 
ya iğfal suretiyle rey vermek veya S<. -

çilmek hakkını kullinmaktan meneden 
kimse ilci seneye kadar hürriyetinden 
mahrumiyet cezasına çarpılır. 

Sahte seçim vegikası veya bilere1' 
yanlış rey hesabı yapan Sovyet memuru 
ve yahut seçim komisyonu azası üç se
ne hürriyetinden rDabrumiyet cezasına 
mahkfun olacaktır. 

' 

t:rğınuzı ve artış nisbetinin ıniyannın, 

memleket lehine nasıl değiştiğini gv~te
recektir. 

Hazırlıklar arasında çok. ~nteresan 
ve istisnasız bütün menıleketi allikalan
dıraeak olanlar vardır: Mesela Dış Ba· 
kanlığı imparatorluğun ve cümhuriyetin 
m.uahedelerini mukayeseli olarak anla
tan bir seri hazırlamaktadır. Bu arada 
Lozanla Sevr'i kaqı: karşıya göreceğiz. 

·= 



8 UliUS • 

Türk mnmaırü~Dnün 
ü~t:Dklb>aDü n~ır~<dJ~ ? 

1 

Yazan---- , 
Profesör Doktor 

Ernest Egli 

c;p ürk mimarisi, eskidenberi, jeometrik, stereometrik gibi sade ha
U cim şekillerine ve bu şekillerin terkibi-ne inh isar etmiş olmak

la temayüz etmiştir. 
Türk mimarisinde, mikab, menşur, mahrut, üstüvane, ehram, ya

rım küre; hatti resimde de dört kö§e, altı köşe, sekiz köşe, daire asla 
terkedilmiyen esas şekillerdir. 

Türk yapı sanati, Yunan - R oma kJasik sanatmdan tamamiyle ayrı 
olarak, diğer zenginlikleri arasında, stereometrik esas şekilleri muha
faza etmektedir. 

Halbuki, Yunan - Roma klasik 
sanatı, tamtersine olarak, stereo-
metrik nesi varsa, hepsini bir sü-
tun nizamı şekline çevinneğe uğ
raşmaktadır. Türk yapı sanatı ise, 
dıvarı mu haf aza ederek, onu, ya 
bir ışık veya b ir gölge veyahud da 
b ir renk oyunu meydana getire n 
tezyi·natla kaplamaktadır. 

Klasik sanat, mikabı, menşuru, ta
biat içinde yabancı bir cisim olduğu 

hissedilmiyecek derecede ayırıp dağıt
mıştır. Halbukiı türk yapı sanatı, plas
tik'inde, tabiata karşı şuurlu bir tezad 
teşkil etmektedir. Bu sanat, İstanbulun 
en güzel çeşme ve sebillerini bize bıra
kan Lale devri'ne kadar, yani, 1750 ye 
kadar. bütün yabancı temas ve kültür
ler arasında mahiyetine içten bir sada
kat göstermiştir. 

r 

lt,.....ı . u ıtıuarıa. yeni tiırk neslinin mo
IQ) dern yapı sanatını çabuk benim
semiş olmasına hiç şaşmamalıdır: çün
kü. bu sanat, Yunan - Roma sütun an
anesini bırakarak, sadece hacim şekil
lerine ve bu şekillerin tertib ve terkibi
ne dayanan ve dnima türk yapı sanatı
nı teşkil etmiş o an stereometrik yapı 
sanatıdır. 

Yıı'-cırda: klasik bir mimari rıü·nunesi: Sütunlar (Atinadaki Akropol'ün) motif· 
!erinden). Aş<Jğıda: türk rninıarisinclen bir nümune: kubbe, sütun tezyinat, 

Esas şekillerden başlamak suretiyle 
yeni mimari alemini kurabilmesi için, 
modern sanatı mimarinin esas şekille
rine tekrar avdeti ifade etmiş ve hala 
da onu ifade etmektedir. 'Genç türk nes
linin yeni telakkiye büyük bir enerji ile 
sarılması ve bu suretle de, ortaya çıkan 
türk lıarok'unun türke has tarzın yeri
ne geçmeğe başladığı 18 inci asırdanbe
ri devam edne bu inkişafın altına bir 
çizgi çekmiş olması, yeni bir modanın 
hatırı için değil, bu sanatta kendi özii
nü, en eskisini, fakat daima genç ve 
dinç kalanı tekrar keşfetmiş oldu1u i
çindir. 

Eski yapı sanatı, stereometrik şek
le muadil olarak çok yüksek vr. kendi
ne has bir satıh sanatını ink;şaf ettir
miştir. Gerek heykeltraşçıbkta, gerek
se seramikte sathın dekorasiyon'u, es
ki sanatın asli unsurunu teşkiı etmiştir 
ki bu suretle, madde, ruhlu ve güzel 
bir eser halini almıştır. Bu çok yüksek 
olan satıh sanatı. '.aşçının, heykeltra
şın, bronzcunun demircinin , seramik
çinin, hattatın elinde tekamüle varmış
tır. 

Kendine yakınlığı olan modem yapı 
sanatına, olgun bir surette satıh üzerinde 
çalışılan monümantal stereometrik bir 
sanat şekli vermek yeni türk yapı sanatı 
için bir mukadderat meselesidir. Bunda 
muvaffak olduğu takdirde, tarihi bir 

devir kapanacak, inhilal ve yabancılaş
mak devrinin son bakiyeleri de ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 

Mimarinin hacim kombinezonlariy
le bünyevi kuruluşu maalesef öğretilir 
şe} ler değildir. Bu husus, artistin ruh 

Ankaradaki yeni in~aattan bir örnek: 
Orduevi 

büyüklüğünün bir ölçüsüdür. Bu kud
ret, artistle birlikte doğar, her ne ka
dar uyandırılrsa da ta im ve terbiye ile 
elde edilemez. Bu ruhun genç türk mi
mar neslinde mevcud olduğuna hiç şüp
he yoktur. 

Satıh sanatına gelince, bu cihet, 
yalnız münferid bazı kimselere b::ğh 

değildir. Bu sanat, yüksek kabiliyette 
bir işçi kadrosuna ihtiyaç göstermekte
dir ki, bir münasebetle önce bundan 
bahsetmiştik. Satıh sanatının, seramik
çilere, heykel traşlara, dekoratörlere ih
tiyacı vardır. Bundan dolayıdır ki, türk 
mimar mektebinin tekamülü için, moda 
oyunları peşinde koşan değil, kopye 
ve taklid dışında, sırf yeni eserler mey· 
dana getirmek gayesiyle türk stili üze
rinde uğraşan bir nefis sanat şubesine 
muhtaç olduğunu her vesile ile söyle
mekten kendimi alamıyorum. 

Bu davada bahsin mevzuunu, ne gibi 
ı;eylerin arzuya şayan o.duğu meselesi 
esas teşkil edemez. Bu davanın, mille
tin azminde yaşadığı iç1n, mutlak su
rette başarılması lazımdır. 

İstanbuldaki sanat akademisi, ya 
bütün şubelerinde doğru ve dürüst bir 
şekilde inkiş.af eder veyahud da hiç bi
rinde bir tekamül gösteremez, 

M eydana gelmesi iç.in, mimarların, 
heykeltraşların, ressamların, 

seramikçilerin, dekoratörlerin, zanaat 
sahihlerinin birleşmek mecburiyetinde 
oltluk arı bir sanat eseri gibi, sanat :ı
kademisi de bir bütündür. 

Türk mimarisinin istikbali bugün 
burada yarın da başka bir yerde olup 
bitenleri tekrar etmekte saklı değildir; 
bu istikbali, kendine has bir anane ve 
öz mekteb meydana getirmekte gizlen
miştir. Kurtulmak ve eski türk yapı te· 
Iakkisine varabilmek için, modren yapı 
sanatının ilk zaruri adımı teşkıl ettiği 
ve hala da bunun bir zaruret olduğu, 
ileride, ·bugünden daha iyi anlaşılmış 
olacaktxr. 

Türk mimarisi, türk mimariarının 
el ve gönüllerindedir. Bu bakımdan 
mÜiterih olabiliriz. Fakat o, aynı za
manda da, sanatı şuurlu bir surette ko
rumağa bağlıdır ki, onun bir tek yol 
ve gayesi olabilir. Onun işi, elbirliğiyle 
çalışmayı emreder ve, gecikmeye hiç ta· 

Klasik cephe mimarisinden bir nümune Mikel Ancelo tarafından yapılan kapı'tol hammülü yoktur. 

3- 7 -1937 

Bir geziden çıkan notlaı 
(Başı 6. ıncı sayfada) 

saz heyeti. Davulun üzerindeki "Suna 
Caz,, yazısı, görülen heyetin hangi mu
siki fasilesine mensub olduğu baklan
da şüphe bırakmıyor: madem ki onlar 
böyle münasib görmüşler, biz de caz 
diye kabul edelim. 

Fakat bu caz, daha fazla şarkılar 

çalıyor. Kırmmh beyazlı bir bayan ha· 
nende, iki sazm refakatinde, bir kek
lik süratiyle şarkıdan, halk türküsüne, 
ondan bir fokstrot güftesine geçiyor. 
İçinde yaşadığımız geçid devrinin Çan
kırmın şehir manzarasında olduğu ka· 
dar, sosyal hayatında da derin izler bı
rakmaması ve her şeye damgasını vur
maması kabil miydi? 

T rende yer temin etmek, daha doğ
rusu biribirlerini atlatmak ihti· 

yacı, yokulan daha saat beşten itiba
ren istasyona akın etmeye sevkediyor. 
Fakat trenin kapılan ancak hareketten 
bir saat evel, yani 18 de açılıyor. Bu 
itibarla fazla erken gelmek kimseye bir 
avantaj temin etmiyor. 

Kasabanın aşağı yukarı gezilecek 
bütün yerlerini birer birer ziyaret et· 
miş olan yo1cular, bu sefer de istasyon
daki havuzlu serin bahçeye doluyorlar. 
Ve vagon kapılan açılır açxlmaz trene 
akın başhyor. 

Yolcular arasında şimdi yabancılar 
da göze çarpıyor. Bunlar Çankırıdan 
Ankaraya gidenlerdir. 

Bir şeye dikkat ettim. Her yerde 
olduğu gbii, burada da, aşkın ucuzluk 
hileye yol açmış. Mesela, Ankarada bu
lunan çankınhlardan çoğu kasabalarına 
dönmek için şimdi hep bu tenezzüh 
trenini bekliyorlar, Bu suretle daha sü· 
ratli bir yolculuğa rağmen, çok daha 
ucuz bir ücret ödemek imkanını bulu
yorlar. Fakat dönüş bileti yanmaz mı? 
diyeceksiniz. Dönüş biletini kullanma
salar bile onlar kardadır, fakat bu bi
letlerden bir tekinin bile kullanılmadı
ğını sanmayınız. 

Ankaradan gelen tren daha Çankm 
istasyonuna girerken kompartımanları 
dolaşan bir adamın satılık dönüş bileti 
topladığını gördük. Şu halde istasyon 
gişesi yanmda bir nevi gişelik vazifesi 
gören açık gözlüler de var. Bunlar, top
ladıkları biletleri, küçük bir karla, Çan
kırıdan Ankaraya gelmek istiyenlere 
satıyorlar. Onun içindir ki, Çankından 
trene binmek üzere istasyona gelenler, 
"satılık bilet var mı?,. diye soranlara 
rastlıyorlar. 

Yer kavgası dönüşte de eksik değil. 
Hele birçoklarrnın trene çakır keyif 
döndiiklerini düşününce bunun böyle 
olmasını pek tabi! bulmak lazım. Mese· 
la bitişiğimizdeki birinci mevki kompar
timanını yanındaki üç kişiyle beraber 
işgal etmiş olan bir adam, kompartima
nın kaptSına vücudunu geçilmez bir 
siper yapmış, içerde yer olduğunu iddia 
edenlere, birinci mevki kompartimanın
da dört kişiden fazla oturulabileceği 

mütaleasmda bulunmanın medeniyetsiz
liğe delalet ettiğini ihtar ediyor. Biraz 
sonra medeniyetin ne demek olduğunu. 
o kompartimarun teşkilatlı bir meyhane 
haline gelişinden anlıyoruz. 

Ç ankırının ucuzluğunu bilhassa be
lirtmemek için insafsız olmalı. 

Ankaradan beş saat mesafede, hayatın 

ne kadar ucuz olabileceğini anlamak i· 
çin lütfen Çangırıya kadar giderek ora
daki ucuzluğu bir görünüz. 

Bir kahve veya gazinoda bir şi§O 
maden suyu ile, iki gazoz, bir kutu kon
serve, peynir, yumurta. ekmekten mil
rekkeb bir yemek yedikt en sonraı kon
serve ve maden ·suyu gibi dışardan ge
len maddelere rağmen, s izden istenilen 
paranın yalnız altmış kuruş olduğunu 

görerek hyaretten hayrete düşersiniz. 

Pahalı bir şehirden gelen yabancılardan 
fazla kazanmak fırsatı, Çankrrının dü
rüst esnafını aldatmaya değil, fiatlara 
meşru bir zam yapmaya bile sevketmi
yor. Ev kiraları gibi, yiyeceğin her tür
lüsü sudan ucuz. 

Dönüşte, bütün Çankırı gene istas
yonda te~yicimiz olarak hazırdır. Ve bu 
defa, beraberce bir gün geçirilmiş ol
maktan doğan samimiyet sahnelerine de 
rastlarsınız. 

O ç sene evel bu istasyonu dolduran 
kalabalık arasındaki kadınların yüzde 
skeseni çifte peçeli veya sımsıkı kapalı 
idiler. Şimdi bunların sayısı parmakla 
gösteri ecek kadar azalmış. Kadınların 
büyük bir ekseriyeti ayıplanmıyacak biı 
kıyafette. Üç sene içinde gördüğüm bu 
tekamülden içim ferah ve yurdumun ya
rını hakkında daha büyük bir emniyet 
duyuyorum. Bu hayırlı tekamülde dev
let demiryollarmm son derece yerinde 
bir teşebbüsü olan tenezzüh seferlerinin 
de büyük tesiri bulunduğu inku edile
bilir mi? 

Tren sallanan mendiller arasında a 
ğır ağır hareket ediyor. Çankırıyı An
karaya bağlayan muntazam şose, demir
yolunun yanıba~rnda uzanıyor. Yurda 
hayat ve refah götüren bu iki medeni
yet vasıtasının böyle yanyana uzanışını 
seyretmek insanın içini hazla dolduru
yor. 

o önüşte yolculuğun en büyük kısım 
run karanlıkta geçmesi bir mahzur 

Fakat akşam saatlerinde, hele grup es
nasında, çorak tabiat ortasındaki ren· 
garenk kayalann aldığı inam.lmıyacak 
nüansları seyretmenin verdiği zevk, in
sana, birkaç saat manzarasız geçecek o
lan yolculuğun mahzurunu unutturacak 
kadar büyük. 

Dönüşte kompartimanda şen ve ki· 
bar insanlarla yol arkadaşlığı etmek ha 
kikaten büyük bir mazhariyet . Tcsadü· 
fen aynı sinekli dönerlerden yemiş ol· 
duğumuz için, sinek esprileri, ta Anka
raya varıncaya kadar biribirini kovalı

yor ve bize, birkaç dakikalık azabın ha· 
tırasım unutturacak kadar bol neşe mal 
zemesi oluyor. Fakat bol bol neşelen· 
menizi temin eden başka manzalar da 
eksik değil, mesela vagon kridorunda 
sallana sallana geçen, garib garib konu
şan kimselerin hallerine gülmemek el· 
den gelmiyor. Tren, gidişte olduğu gi• 

bi, hatta daha faztasiyle, yolculann be· 
berinde getirdikleri sepetler muhteviya
tiyle birlikte bütün istasyonlarda kendi 
lerine arzedilen mahsulleri son lokma· 
sına kadar tamamen sömürerek, seyyar 
bir istihlak vasıtası halinde yol alıyor. 
Ve biz 12 ye doğru, gerçi yorgun, fakat 
hareketli bir gür .. eçirmiş olmaktan 
memnun evlerimizı: dönüyoruz. 

YAŞAR NABl 

Eliızizde kültür hareketleri 1 

Eli''ZİZ (Hususi) - Ilurada çok canh bir k ültür hareketi göze çarpmakta· 
dır. Orta mcktebte okuyan talebenin mevcudu 600 den fazladır. Her kaza. 
merkezinde bir ilk mekteb vardır. Nahiye mer kezlerinde ve k öylerden ç<> 

ğunda da mekteb vardır .. Bun unla berab er m evcu d m ektebJer halkm çocu k· 
larını okutmak hususundaki b üyiik arzularını karşılayacak mikdarda değil· 
d ir. ElazizliJer, orta mektebte okuyan çocuklarmın tahsillerin i ilerletmeleri 
için burada bir de lise açılmasını çok istem ektedirler. Resmimiz Elaziz kül· 
tür dairesidir . 
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1 Avrupa kürrenin Üzerin-1 \) r u p a deki coğrafi mevkii bakı- ı 

mından öteki kıta/arın tam 
1 1 

nıçın 
ortasındadır. Mutedil ikli
mi, çalışma ve dinlenmeyi 
iyi bir nisbet içinde taksim 
imkanını verir. Jeolojik 
vaziyeti, tabii sınırlar kur
muş, ticari mübadeleyi ko
laylaştırmıştır. ilmi keşif
ler ve endüstri de Avrupa 
hakimiyetinin amil/eridir. 

dünyaya 
hakimdir? 
İ stisnasız hepimiz adalar üzerin-

de yaşıyoruz. Fakat bu adalar
dan bazıları ötekilerinden o derece bü
yüktür ki, bunları ayrı bir fasla koy
maya ve bunlara kıta demeye karar ver
mişiz. Şu halde bir kıta, İngiltere veya 
Mcdagaskar gibi alelade bir adadan 
daha fazla memleketleri ihtiva eden bir 
adadır. 

Fakat kaide"erin istisnaları var. En 
geniş t·oprak sahalarını teşkil eden A
merika, Asya ve Afrika mesabalarınm 
muazzamlığı dolayısiyle birer kıtadır. 
Her halde Merihin astronomlarına As
yanın (Hindistandan az daha büyük) 
bir yarım adası gibi görünen Avrupa 
kentli başına bir kıta sayılmamayı asla 
kabul etmcm:ştir. Avusturyalılar, sev
gili adalarının bir kıta sayılacak ka
dar büyük ve nüfuslu olmadığı iddiaya 
cüret edilse, harb eder.erdi. Diğer ta
rufdan, Groeland'lılar, anayurdları, 
dünyamn en büyük adaları olan Yeni -
Gine ve Borneo'nun mecmuundan iki 
misli geniş olmasına rağmen basit ve 
alelade Eskimo'lar kalmaktan memnun
durlar. Ve cenub kutbunun penguen 
kuşlau, mütevazi ve sakin hayvancık
lar olmasalardı, üstünde yasadlkları 
yerin bir kıta o duğunu bir hak gibi Ö• 

ne sil. c!.ıilirlerdi. 

Bu karışıl:lığın nasıl doğmuş oldu
ğunu lıilmiı orum; fakat coğrafya ilmi 
asırlarca mücldet, mutlak bir ihmal i· 
çincle ka dı, ve bu devre esnasında ha
talı tc .ikkıler, bir ı:mana terkedilmiş 
g:n~:nin kaLuıgasına yap şan midyeler 
gıbı, eına musal at oldular. Zamanla 
\~e 1 e .imiz bin dört yüz sene sürmüş
tur) bu mic.lycler<lcn bazıları öyle bir 
cesamet alm.ştır ki adeta geminin bir 

uzvu sayı maya başlamıstır 
Mevcud karışıklığı ·art~rrmadansa 

umumivetJe 1 ı l . ' 
J :aı.:ıu edılen taksime ittiba 

edere!~ Asya, Amerika Afrika Avrupa 
v A ' ' e vusturaly::dan mürekkeb beş kıta 
bulundu<run A 

~ u, vrupaya nazaran As-
~~.n n dört buçuk misli, Amerikanın, 
- ort A rikanın üç misli büyük oldu
g~n.~, Avusturalyanın ise biraz daha 
..kuçulc o tlur. .. . . . _ 

f 
.,unu Soylıyelım. Bır cog-

ra yada demek 1 
·k ' 0 uyor ki, Asya Ame-

rı a ve Afrika A , 
ta 1 • . n n vrupadan evel baş-

ge mcsı ıcab ed l 
mcsal 1 er; lalbuki yalnız 

• ıa ar dcğıl d ul d.. e m· ıtelif kıtalarm 
unyanın tarıhi · k' . 

·· ·· ın ışafındakı rolü göz 
onunde tutulursa A 
rnak İcab ec.ll!r. • vrupadan başla-

t" vvela hartaya bakmalıdxr. Gerçek
ten, coiirafyad 

hartaya bakm;k . : yazıdan ziyade 
~ ıca eder, hartasız 

c~grafya, aletsiz musiki veya 
yuzme öii susuz 
h ı;renmeye benzer. İmdi bir 

artaya, veya dalı . . . . 
k .. a ıyısı hır mücessem urreue b k -

J a tıgımız zaman A 
rım atlas nın d.. vrupa ya-
yı ihtiva ed ' unyanın en fazla kara-

en kısmının t"'- .. b y. d 
bulunduğunu .. .. .. ..... .. go egın e 
ralyanın en f gloruruz. Tıbkı Avustu

az a de · · "h · ğer nısıf k.. . nızı ı tıva eden di· 
urrenın rn "- . 

fU gibi A erKezınde bulunu-
' vrupanm 1 'k 

vantajlardan biri b rna 1 olduğu a-
başkalan da udur. Fakat daha 

vardır· A A 
beş defa daha bü .. · sya vrupadan 
•ahaaınrn b' Yuk olabilir, fakat me-

ır Çeyr ~· h 
derecede sıcaktır egı . ~şa gitmiyecek 
kutba 0 katla ve dıger çeyreği de 
mi olarak an r ykakındır ki burada dai-

ca Ren ge 'kl .. 
yaz ayılar oturur. yı erı ıle be-

Avrupa di<Yer k 
madığı daha b ka _ıta~arın malik ol-

aş ırntiyazlara da sa-

Avrupalılar puslayı da keşfe
dince deınizlere açıldılar ve yel
kenli gemiler sayesinde dünya yü
zünde askeri ve ekonomik bakım
dan büyük bir avantaj elde ettiler. 

Yelkenli geminin yerini buhar
lı gemi tuttu. Fakat ticaret u
cuz nakil demek olduğundan, 
Avrupa gene baştaki mevkiini 
kaybetmedi. Askeri bakımdan, do
nanması kuvvetli devletler sıra ile 
dünyaya ha.kim oldular. Şimdi do
nanma yerini tayyareye bırakıyor. 

YAZAN: 
Hendrik Van Leon 

hibti. İtalyanın en cenub kısmı, olduk
ça sıcak olmasına rağmen, tropikler 
mıntakasından 1300 kilomtere mesafe
dedir. İskandinavyanın cenubu, kutub 
dairesini geniş ö çüde geçer, fakat bu 
sahiller 'Golf - strim cereyaniyle ısınır, 
halbuki ayni tul seviyesinde olan Lab
rador bir buz çölüdür. 

Bundan 'taşka Avrupada, hiç bir kı
tada bulunmadığı kadar, yanm adalar 
ve körfezler vardır. İspanyayı, İtalya
yı, Yunanistanı, Danimarkayı, İskan

dinavyaı, Baltıkl, şimal denizini, Ak
dcnizini, Ege denizini, Marmara deni
zmı, Goskonya körfezini, Karadenizi 
göz önüne getirelim ve bu vaziyeti Af
rika veya cenub Amerikasına kıyas e
delim. Kıtanın hemen her tarafiyle 
kuvvetli su kütlelerinin teması, çok mu
tedil b:r iklim vücude getirmektedir, 
Yani kışlar çok soğuk, yazlar çok sıcak 
olmamaktadır. Hayat burada ne çok 
kolay, ne çok güçtür, öyle ki insan, 
burada ne Afrikada olduğu gibi bir ten
bel, ne Asyada olduğu gibi bir kur
banlık koyundur, ve çalışma ile istira· 
bati her yerden daha iyi bir nisbet da-

hilinde terkib edebilir. 

Avrupalıların dünyanın en büyük 
kısmını hakimiyetleri altına alma.arı
na yardım eden yalnız iklim olmamış
tır. Ayni zamanda, kıtalarının jeolo
jik vaziyetlerinden de faydalanmışlar
dır. Muazza..'11 volkan indifaları, büyük 
cümudiye istilaları, ve dehşetli su bas
malraı Avrupayı bugünkü şekline sok
muş, dağları tabii hudud olarak en ·iyi 
istifade edi.ecekleri yerJere yerleştir
miş, nehirlere, en iç toprakların deniz
le münakales:ni temin edecek cere
yanlar vermiş ve bu suretle demiryolu 
ile otomobilin icadından evel ticari mü
badelelerin inkişafına yol açmıştır. 

p irene dağları, İberya yarımadasını 
Avrupanın geri kalan kısmından 

ayırmış ve İspanyanın tabii hududu ol
muştur. Alp dağları İtalyaya ayni hiz· 
meti görmüştür. Garbi Fransa büyük 
ovası Seven, Jura ve Vosj dağlariyle 
kendini korumuştur. Karpatlar Maca
ristan için geniş rus steplerine kartı 
l1ir sed teşkil etmiştir. Son sekiz asır· 
lık tarihte bu kadar ehemiyetli bir rol oy
namış olan Avusturya imparatorluğu. 
sarp dağlarla çevrili dairevi bir oda· 
dan müteşekkildi: bu tabii mani mev• 
cud olmasaydı Avusturya kabil değil 
bu derece uzun bir ömre malik olamaz• 
dı. Almanya da basit bir siyaset hadi
sesinin eseri değ.ildir; burası, Alp ve 
Bohemya dağlarından Baltık denizine 
doğru tatlı bir meyille inen geniş bir 
murabbadır. Sonra adalar da vardı, İn· 
giltere ve bütün Ege adaları, Hollan· 

1 da ve Venedik batakhklarr, ki bütün 
bunlar, müstakil politik ünitelerin in
ki§ıafı için tabiatın hazırladığı sahalar
clı. 

Hatta, çok zaman bir tek adamın 
müthiş ihtirasının mahsulü olarak gös
terilen Rusya bile (büyük Petro veya 
Romanof hanedanı), hakiatte, daha zi
yade bazı tabii hadise:erin bir netice
sidir. Şimal buz denizi, Ural dağları, 
Hazer denizi, Karadeniz, Karpatlar ve 
Baltık denizi arasında bulunan büyük 
rus ovası, geniş surette merkezileştiril

miş bir imparatorluk için çok müsaid 
bir zemindi. Romanofların sukutun
dan sonra Sovyet cumhuriyetinin pek 
kolaylıkla yaşamaya muvaffak oluşu 
da bunun açık bir delilidir. 

Avrupada nehirler, ekonomik inki
şafta pek büyük bir rol oynayacak su
rtete akarlar. Madridden Moskovaya 
bir hat çekilirse, istisnasız bütün dere
lerin ya cenuba veya şimale aktıkları 
ve bu suretle doğrudan doğruya denize 
mahreç temin ettikleri görülür. Mede· 
niyet karadan ziyade daima denizden 
yardım görmüş olduğu için, bu faydalı 
su vaziyeti, Avrupanın dünyanın en 
zengin ve bu itibarla da en nüfuzlu kı
tası olmasında kuvvetle müessir ol
muştur. 

Fakat bu tabii avantajlar, dünyanın 
bu küçük köşesine komşularına hakim 

olmayı temin etmek için kafi değildi. 
Bunun için insanın endüstrisi de icab 
etmiştir. Avrupalı için bu kolay bir iş
ti, çünkü Avrupanın şimal iklimi di
mağını ideal bir şekilde çalışmaya sev
kediyordu; bu iklim, ne çok sıcak, ne 
çok soğuk, fakat faaliyet zevkini ver
mek için ]azı ın gelen her şeye malikti. 
Şimali Avrupa halkı, memleketleri te
şekkül edip zihni faaliyet için elzem 
olan asgari nizamı tebaalarına garanti 
edince, ilmi ara~tırnıalarla iştigale baş
ladl:ar ve bu çalışmalar onlara dünya
nın diğer dört kşsmrnın istismarctları 
olmak im.kanını bahşetti. 

R iyaziyeleri, astronomileri ve mü
sellesatlan, hareket noktalarına 

tekrar dönmek emniyetiyle yedi deniz
de nasıl gezebileceklerini onlara öğret
ti. Kimya sahasındaki tecessüsleri on
lara tüfek ve topu keşfettirdi. Bu sa
yede diğer insan ve hayvanları, o za
mana kadar ki vasıtalardan çok daha i
sabet ve tesirle öldürebiliyorlardı. Tıb
bi araştırmaları, o zamana kadar, bir 
çok mıntakalan kırıp geçirmiş olan bu
laşlk hastalıklardan nasıl korunacakla
rını onlara öğretti. Ve nihayet, toprak
larının niabi fakirliği ve -temadiyen 
dikkatli davranarak yaşamak zarureti 
onda öyle ekonomik itiyadlar ve ihti
raslar inkişaf ettirdi ki, avrupalı zen· 
gin olmak için her şeyini göze alacak 
bir karakter kazandı. 

Pusla denilen esrarengiz küçük a
let onla:ra istedikleri gibi denizlere a
çılmak imkanını verince, gemide dil· 
men yandan kıça alınınca (ki dünyanın 
en büyük keşiflerinden birini teşkil 

eder) avrupaldar küçük iç denizlerin

den ayrılarak müstakbel seferleri için 

Atlas okyanusunu seçmek imkanını 

buldular. İşte o zamandır ki, kıtalarını 

dünyanın en fazla karayı ihtiva eden 

kısmının göbeğine koymuş olan mesud 

9= 

~Hikaye> 
Hayal ve hakikat 

y azihanemde çetin ve karışık bir bo-
şanma davasının dosyasını saatler

den beri tetkik etmekten buna1mıştım. 
Bir aralık kağıdları bıraktım. odacıyı 
çağırıp okkalı bir kahve ısmarJadım, 

bir de cigara tellendirerek biraz din· 
lenmeğe koyuldum. 

Bu sırada kapı tıkırdadı ve ıçeri

ye siyah çenber sakallı, sırtında kalın, 
lacüverd şayaktan bir elbise, ayakların
da kocaman potinler bulunan 40 - 45 
yaşJarında bir adam girdi. Taşralı şi

vseiyle, maamafih oldukça düzgün bir 
ifade ile söze girişti: 

- Avukat B. Ali Nadirle mi t!!şer
rüf ediyorum? 

- Evet, Ali Nadir benim. 
- Bendeniz Süleyman, LeyJarun 

kocası .•• 
- Buyurun, oturun. 

İçimden "ama tuhaf adam na, Kerıui
ni karısının ismiyle tanıtmak istiyor" 
diyordum. İlave etti: 

- Leylayı siz de tanırsınız. 
Ley la.. Ley ıa... Bu da kim ki? Ne

yin nesi ki? Sakın uzak bir akraba ol
masın? Muhatab~ cevab vermekte 
güçlük çektiğimi görünce, izah etti: 

- Eskişehirli merhum muallim 
Cevdet Beyin kızı Leyıa. •.. 

O anda hatıramın külleri arasında 
kuvvetli bir ışık parladı; tatlı bir a
teşle kalbimi yakarak bütün benliğimi 
kaplayan bir ışık ... 

- Şimdi tanıdım, dedim; Bayan Ley
la benim çocukluk ve gençlik arka
daşlmdır. 

Yirmi sene eve] geçirdiğim masum 
bir aş.le macerası hayalimde canlandı: 
Leyla ile kapı komşu idik. Senelerce 
biribirimizi içten içe sevmiş, fakat bu 
saf aşkımızı ikimiz de itiraf etmek ce· 
sarctini kendimizde bulamamıştık. Hat
ta, kızgın bir yaz günü ailelerimizle 
birlikte hava almak için, şehrin dışm
da bir bahçeye gitmiştik. İşte o gün, 
gözlerden uzak bir yerde, slk ağaçlar 
altında haberimiz olmadan biribirimi
zi buldµk ve nasıl olduğunu anlama
dan biribirmizin ellerini avuçladık. Fa
kat dudaklarımız gene bir şey söyle
medi, söyliyemedi... Ondan sonra ben, 
tahsilimi ikmal için İstanbula gelmiş
tim: günahsız aşkımızın biricik mace
rası da başladığı yerde sona ermişti. 

Leylanın kocası, ziyaretinin sebebi· 
ni anlattı: Eskişehirde babasından in
tikal eden çiftliğin hisse ve tasarruf 
meselelrinden dolayı 30 - 40 bin liralık 
bir davası var imiş. Karısı, eski ve sa-

Bartın Halkevinin · 
köy gezisi 

Bartın (Hususi:) - Halkevimiz köy 

gezilerine başladı. İlk gezi, yüzden faz

la halkevlinin iştiraki ile Çayırköyüne 

yapıldı. Burada civar onaltı köyün muh· 

tarlan ve yüzlerce köylü toplanmıştı. 

Köylüler halkevi gençlerini davul zur -

nalarla karşıladılar. Gençler köylülerle 

konuştular, derdleştiler .• Hastalar mu

ayene edildi. Köy işleri hakkında öğüd

ler verildi. İlk köy gezisi çok iyi netice

ler verdi. Halkevi köy gezilerine devam 

edecektir. 

tesadüften layıkiyle istifade edebilirler. 

Bu avantajlarını beş yüz seneden 

fazla muhafaza ettiler. Yelkenli gemi· 

yi, buharlı vapur takib etti fakat tica

ret daima ucuz nakil meselesi demek 

olduğundan, Avrupa baştaki mevkiini 

gene elinde tuttu. En kuvvetli donan

maya malik olan milletin dünyaya ira

desini kabul ettirebileceğini söyliyen 

askeri muharir1er yanılmıyorlardı. Bu 
kanuna uygun olarak, Venedik ve Ce

neviz Nonnan'larm yerini aldı, Porte

kiz Venedik ve Ceneveyi, İspanya 

Portekizi, Hollanda İspanyayı, İngil

tere Hollandayı istihlaf etti ve bütün 

bu milletler, sırasiyle, en fazla gemiye 

sahibtiler. Bugünse deniz süratle bu 

eherniyetini kaybetmektedir. Okyanus, 
büyük ticaret yolu olmak hasebiyle, 
yerini havaya terketmek yolundadır. 

Ve Avrupayı ikinci derecede bir kıta 
mevkiine koyan, belki de, büyük harb
ten ziyade tayyarenin icadı olmuştur. 

mimi: bir ahbab sıfatiyle, beni tavsiye 
etmiş. Şimdi beni Eskişehire götür
meğe gelmiş. 

Adam. bunları söyledikten sonra. 
sıkıla sıkıla ilave etti: 

- Haniya ücret meselesinden dola. 
yı endişe .... 

Sözünü yarıda bıraktım: 
- Para düşüncesinin burada yeri 

yoktur. Maamafih kab ederse bu me
seleyi sonra da konuşabiliriz. 

Ertesi günü beraber trene binerek 
yola revan olduk. Ben, bu seyahatten 
hem memnun hem de pişmandım. Mem
nundum: çünkü yirmi sene evel saf ve 
samimi bir aşkla sevdiğim bir kadmı 
tekrar görecektim. Pişmandım: zira 
bu aile yuvasmm huzur ve rahatmr 
bozmaktan korkuyordum. Ya Ley1aya 
karşı kalbimdeki eski alaka tazelenir
se? Ye Leyla da bana k~ı ayni arzu
yu duyarsa. O zaman, büyük bir iti
madla bana işini tevdi eden bu temiz 
ve samimi adama karşı vicdansızlığın 
en büyüğünü yapmış olmaz mıydım? 

Gece yarısı Eskişehire vardık. Er
tesi gün mahkemede dav! dosyasınm 
tetkikiyle uğraştım. Leylanm kocası 
akşam yemeğine beni evine davet etti. 

Sokak kapısından içeri girerken yü
reğim helecandan çarpıyordu. Acaba 
Leylayl nasıl bulacaktım? Şüphesiz ki 
biraz yaşlarunış olmalıydı: fakat mu
hakkak ki güzelliğinden, inceliğinden 

hiç bir şey kaybetmemişti. 
Eşikte bizi sarkık gerdanlı, kxnnı

zı suratlı, şişman bir kadm karşıladL 
Zümrüd yeş.ili gözlerinin eski bir aşi
nası olmasaydım, Leylayı tanıyamıya

caktnn. Çorabları düşük, saçları dar
ma dağınıktı. Aman yarabbi, bildiğim 

zarif, şık, şakrak Leyla ne hale gel
mişti! 

Yemekten sonra Leylanın kocası bi
ze gramofon çaldı. Plaklar fena değil
di. Hele bir tanesi, Leyla ile göriiştü
ğümüz zamana aid nefis bir eski şarkı
yı terennüm ediyordu. Gençliğimin e9 

mesud dakikalraını bana hatırlatan t. 
şarkı gözlerimi yaşarttl. Galiba ı.e,.. 

li da ayni düşüncede idi ve belki do 
benden başkasiyle evlendiği için fU da
kikada büyük bir teessür duyuyordu. 
Çünkü başını önüne eğmiş düşünüyoc. 
hiç sesini çıkarmıyordu. 

Şarkı biter bitmez, odanın ıessizti
ğini kaba bir horultu bozdu. Leyla. kol
ları sarkmış, başı bir tarafa düşmüş o
larak, horlaya horlaya uyuyordu 1 

Agah lzzet YAZGAÇ 

:·································· ...... :. 
: RADYO : 
: ........................................ : 

ANKARA - Öğle neşriyatı: 13.30 

-13.50 Muhtelif plak neşriyatı. 13.SO. 

14.15 Plak: türk musikisi ve halk şarkı

ları. 14.15-14.30 Dahili: ve harici haber

ler. 
Akşam neşriyatı : 18.30-18.35 plik 

neşriyatı. 18.30-19.10 çocuklara karagös 

(Küçük Ali). 1910-19.35 Türk musiki

si ve halk şarkıları (Servett Adoat1 ft 

arkadaşları). 19.35-19.50 saat ayan Ye 

arapça neşriyat. 19.50-20.15 Türk mu

sikisi ve halk şarkıları (Himet Rıza 

ve arkadaşları). 20.15-20.30 Şevket Sü

reyya (İktisadi konferans). 20.3~21.10 

Türk misikisi ve halk şarkdarı (Sa

lahaddin ve Udi Eşref). 21.00-21.tS 

Ajans haberleri. 21.15-21.35 Stüdyo sa

lon orkestrası. 21.55-22.00 Yarınki 

proğram ve İstiklal marşı. 

Uşakta imar hareketi 
Uşak, 2 (A.A.) - Belediye şehria 

imarı için verimli çalışmalarına deYMI 

etmektedir. Maili inhidam eııt n diilıı

kinlar yıktırılmaktadır. Bunların yeri. 

ne kargir dükkanlar yaptırılacaktır. • 

Belediye ahşap bina ve dükkin ,.. 

pılmasına müsaade etmemekte(f.ir. 

ZAYİ 
Maltepe askeri lisesinden aJ... 

dığım dokuzuncu sınıfa aid tas-
diknamemi zayi ettim. 

Yenisini alacağım, eskisinin 
hükmü yoktur. 

Yenişehir Ertürk sokak 8 
No. evde S. İhsan 
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O rman Çiftli ği 
------- -------

Çiftlik Sütü ile b e slenen 
çocuklar böyle olur. 

Orman Çlftllğl Ma~azalar ı 

Askeri f ahrikalar u muru diirliiğiı Satmalma 
Komi"vonu tla nlan 

Kırıkkalede yaptrrılc:ıcak inşaat 
Keşif bedeli 9265 lira 06 kuruş olan yukarrda yazılı inşaat askeri 

fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 14 temmuz 
937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname 47 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan 695 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerinde yazılı vesaikle muaycn gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1741) 2-2938 

İLAN 
28.7.937 çarşamba günü ihale edileceği 11. 13. 15. 17. haizran 937 

günlerinde i an edilen 200 ton Şili külıerçilesinin şimdilik müba
yaasmdan vaz geçildiğinden mezkur ilanlar hükiımsüzdür. 

(1788) ı-3045 

10 TON GÜMÜŞ KUMU 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müclürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.7.937 çarşmaba günü sat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerinkedi vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1861) 2-3103 

1 Ankar a Belediye Reisliği İlanları 
------------------ ------------------HUSUSİ. OTOMOBİL SAHİBLERİNİN NAZARI DİKKATİNE 

Şehirde işleyen hususi otomobillerin muayenesine lüzum gö
rülmüş olduğundan 1 temmuz 937 tarihinden 10 temmuz 937 tari
hine kadar bütün hususi otomobil sahihlerinin otomobillerir:i oto
büs işleri müdrlüğünde müteşekkil muayene komisyonun3 gön
dermeleri veya getirmeleri ve bu müddet içinde muayenelerini 
yaptırmayan otomobil sahihlerinin cezalandırılacakları ilan olunur. 

(1797) 2-2983 
İLAN 

Mahrukat depolarının belediyece gösterilecek mmtakalara nak.. 
1i için 1 kaııunusani 1938 tarihine kadar verilen mühlet 1 haziran 
1938 tarihine kadar temdid edilmiştir. (1813) 2-2993 

İLAN 

1 - Belediye vesaiti için alınacak 700 - 900 ton benzin 15 gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 296.100 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 22.207,5 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemL 
ne müracatları ve i·hale belediye encümenbde 9 temmuz 937 cuma 
günlı saat on birde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona kadar 
teminatlariyle teklif mektublarmı belediye encümenine vermeleri. 

(1745) 2-2903 

İLAN 
1 - Belediye hastahanesinin bir senelik ihtiyacı olan 2800 -

3200 kilo süt ile 2000 - 2400 kilo yoğurt on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (780) liradır. 
3 - Muvakat teminatı (58.50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 16. temmmuz 937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1886) 2-3102 

1 
Devlet Dcııniryolları ve Limanları Umum 
l\1iidür1iiğii Satmalm a K omisyonu llanlan 

İLAN 
Metre mikabı muhammen bedeli ( 45) lira olan aşağıda cins ve 

ikdarı yazılı çam kereste 19 temmuz 1937 pazartesi günü saat 
5,30 dan itibaren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankara
a idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat 
eminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5. 
936 g. ve 3297 sayılı nüshasında intişar etmiş olan talimatname da
resinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
omisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 152 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, 
dana veznelerinde satılmaktadır. 

Cinsi Metre mikabı 
1 - Çam dilme 675,220 
2 - Çam kalas 1414,640 
3 - Çam tahta 1077,200 
4 - Çam vagon tahtası 1757,799 

2-3044 

Muvakakt teminat 
2278,87 lira 
4432,94 .. 
3635,55 " 
5205,05 ,, 

(1782). 

11 
Ankaı·a Levazım Amfrliği Satınalma 

Komisyonu lıanları 
------~---------- --~--------------t LAN 

1 - Sarıkamış birlikleri ihtiyacı ıçın 1,750,000 kilo kumonkaz 
ve 1,750,000 kilo kuru di~ Ç3m odunu 25.6.1937 gününden itibaren 
15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltmesi 14.7.1937 çarşamba günü saat 10 da Sarıkanuşta 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler hergün komisyona mü
racaatları. 

4 - Tahmin bedeli 4372 lira olup muvakkat teminatı 328 lira 25 
kuruştur. 

5 - İsteklilerin k<'nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminatlarile birlikte teklif mektuplarını yukarıda yazılı gün ve 
saatten bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. Bu saatten son-
ra verilecek mektuplar alınmıyacaktır. (1730) 2-2892 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 54300 kuo mangal kömürü 

9.7.1937 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Kömürün tutarı 2715 lira olup muvakkat teminatı 203 lira 

63 kuruştur. &artnamesi komisyonda parasız görü ür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te. 

minat makbuzlarile yazılı r,ün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (1675) 2-2822 

İLAN 
1 - 3. kor birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme suretile 252 ton 

tüvenan ve 180 ton kok kömürü alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 7.7.1937 çarşsımba günü saat 16 da Çorluda kor 

karargahında yapılacaktır. 
3 - Tüvenan kömürü için ilk pey parası 374 lira, kok kö

mürü için i 'k pey parası 338 lira olup ş<ırtname ve evsafını görııı~k 
istiyenler İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satın alma komi~
yomında ve Çorluda kor satın .:;ima komisyonunda görebilirler. 
4 - Taliplerin kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesikalarile bir. 
likte mezkur gün ve saatte Çorluda kor satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (1689) 2-2824 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 50 ton sade yağın 7.7.1937 

çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla eksi.tmesi yapılacaktır. 
2 - s~deyağm tutarı 40.000 lira olup muvakkat teminatı 3000 

liradır. Şartnamesi 2 lira mukabilinde komisyondan verilir. 
3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesika v<' 

teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarım yazılı günün saa. 
tinden bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyo-
nuna vermeleri. ( 1659) 2-2821 

İLAN 
Garnizonu mikdarı muhammen İlk teminatı 

kilo tutarı lira lira Krş 
Bursa 450.000 24.750 1856 25 
Mudanya 84.000 4,620 346 50 
Bandırma 84.000 4.620 346 50 

1 - Bursa, Mudanya ve Bandrrma garnizonları ıçın yukarıda 
yazılı mikdardaki yulaf kapalı zarfla 20. temmuz 937 salı günü saat 
17 de eksiltmeye konacaktır. Muhammen tutarları ile ilk teminat
ları hizalarında yazı ıdır. 

2 - Şartnamelerini görmek istiyenler Ankara ve İstanbul le
vazım amirlikleri ve Bursa tümen satın alma komisyonlarına müra
caat edilmesi. 

Eksiltmeye girecekler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaik 
ile teminat makbu ~larını ve teklif mektublarını ayni gün saat 16 
ya kadar Bursa tümen sc..tın alma komisyonuna vermeleri. (1883) 

2-3101 

iLAN 

1 - Kor ve tayv;tre alııvınm 
on üç avlık ihtivacı için elli bin 
kilo sade vağı kapalı zarf usuli-
1<' alrnacakttr. 

2 - Tahmin bedeli kırk bin 
lira\ olpp muvakkat teminatı üç 
bin liradır. 

3 - Şartnamesini görmek is
tiyenler 2 lira bedel mukabilinde 
kolordu levaz1mmdan afahilirler. 

4 - 16 temmuz 1937 cuma 

günü saat 10 da kolordu satın 

alma komisyonunda zarflar açıla
rı:ık katı ihalesi yapılacaktır. 
Mezki\r gün ve saate kadar zarf
ların komisyona verilmiş bulun -
ması şarttır. İsteklilerin mezkilr 
gün ve saate kadar teminat mak
buzu ve ticaret vesikalarile bir -
tikte kolordu satın alma komis • 
vonıma müracaat edeceklerdir. 

(1798) 2-2984 

l LAN 

1 - Diyarbekir kolordu ve tayyare alayının on dört ayltk ih
tiyacı için iki yüz yetmiş altı bin kilo sığır eti kapalı zarf usu
liyle satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 55 bin iki yüz lira olup muvakkat temi
natı 4010 liradır. 

3 - Şartnamesi 276 kuruş mukabliinde kıolordu levazımın
dan verilir. 

4 - İhalesi 10 temmuz 1937 cumartesi günü saat 10 da kor 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat evvel 
kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını 
havi zarflarını mezkfir komisyona vermeleri. (1736) 2-2898 

J andarma genel komutanlığı 
Aııli.ara sabnalma k,omisyonundan~ 

1 - Bir tanesine yediyüz elli kuruş fiat tahmin edilen (1500) 
çelik saçtan mamul tulğa 15-7-937 perşembe günü saat onda kapalı 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
Ve komisyonda ve İstanbul Demirkapıda jandarma yoklama kuru. 
lundaki örneği görülebilir. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika 
ve (843) lira (75) kuruşluk ilk teminat makbuz veya Banka mektub
larını muhtevi teklif mektublarını belli gün saat dokuza kadar ko-
misyona vermiş olmaları. (1744) 2-2954 

J andarma genel komutanlığı An· 
k~ara satın alma komisyonundan: 

1 - Bir çiftine kırk beş kuruş kıymet biçilen (36.000) çift yün 
eldiven 19.7.937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Bu eksiltme şartnamesi parsaız komisyondan alınabilir. 
İlk teminat (1215) lirdaır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılr vesikalar 
ve ilk teminat makbuz veya banka mektublu teklif mektubunu en 
geç belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olamaları. 

(1848) 2~3096 

KA YIB KURT KÖPEÖİ ARANIYOR 
Boynundaki tasmada Ankara belediyesinin 769 numaralı mar

kası asılr, Tamara adlı, genç ve dişi bir kurt köpeği 21.6.937 pazar
tesi günü, Cebeci arkasında Saime kadın bahçeleri civarında kay
bolmuştur. Boynundaki tasma ve numaranın da zayi olması ihtima
li vardır. Köpeği buW> da Yenişehirde B. Ali Nazmi apartımanın
da 1 numaralı daireye getiren, veya bulunduğu yeri haber veren 
memnun edilecektir, 2-3094 

• ..... • . . ,, _ .!:!:!:" 

3. 7 . 1937 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
_ _______ K_ omisyonu llanlar_ı ______ _ 

İLAN 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlarile şehit öksüzlerine ve

rilecek ikramiyelerin tevziine başlanmak üzere havaleleri ziraat 
bankasınca ikramiye tevzi komisyonları emrine gönderilmek üze
redir. Bu sene bundan başka tevziat yapılmıyacaktır. 

Toplanan paraya göre 191 sayılı tefsir kararına nazaran harp 
malUlü 2591 sayılı kanuna nazaran da harp maliılü hükmünde as
keri malfil olanların derecelerine ve bir şehidin öksüzlerine düşen 
hisse!er aşağıda gösterilmiştir: 

Derece 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay Erat 
Lira K. Lira K. 

206 50 103 25 
185 85 82 60 
144 55 61 95 
123 90 41 30 
103 25 20 65 
~? hl) 20 65 

19 37 Bir şehidin öksüzlerine 
(1810) 2-3043 

Aslieri mektehlere talebe alınıyor 
1 - 937 - 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa, liseleriyle 

Konya ve Erzincan askeri orta okullarının bütün sınıflarına Kırık
kaledeki sanat lisesinin birinci (9.) sınıfına, Ankara ve Konya ge
dikli Erbaş hazırlama mekteblerinin hazırlama ve orta kısımları• 
nın ilk sınıflarına talebe alınacaktır. 

2 - Kaydı kabul şartları geçen senenin ayni olup bütün asker
lik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 temmuzda baş
lar ve 10 ağustosta biter. Yalnız Ankara gedikli mektebinin kaydı 
kabul müddeti 30 eylüle kadar devam eder. 

4 - Askeri mekteblere girmek istiyenler Ankarada bulunanlar 
Cebecideki gedikli erbaş hazırlama mektebine ve askeri mekteble
rin bulundukları yerlerde oturanlar doğruca mekteblere ve başka 
yerlerde oturanlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kaydı kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamam
lattırıp askerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bir halde girmek 
istediği ve mekteb tarafından seçme imtihanı için çağrılmadıkça 
hiç bir istekli beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı içhı çağrılan isteklilerin mektebe kadar 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacakları 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbe. 
tinde mekteblere namzed olarak alınırlar. V e bunlardan talimata 
uygun olarak kati kabulleri yapılmıyanlar hiç bir hak iddia ede
mezler. 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlara bir sene tahsil 
fasılası olanlar ve mektebe girmek için nüfus kağıdında yaşını tas
hih ettirenler askeri mekteblere alınmazlar. 

9 - Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı köy 
ilk mekteb!eri mezunları alınır ve köy çocuklarından iki sene tahsil 
fasılası olanlar mekteblere kabul edilir. (1811) 2-3042 

Belediye Reisliğinden; 
Şehirde yeniden yapılan ev ve apartımanların belediyeden is

kan raporu alınmadan işgal edildiği görülmektedir. 
Umumi hıfzıssıhha kanununun 252 inci maddesinde yeni inşa 

edilerek sahibi oturacak veya kiraya verilecek binaların ilk defa is
kandan evel içinde oturacaklar için sıhi ve fenni mahzurları olmadı
ğı belediyece tasdik edilmeden iskan ve icarı memnu olduğu ve ke
zalik mezkfir kanunun 302 inci maddesinde belediyelerce 252 inci 
maddeye tevfikan sıhhi mahzuru olmadığı tasdik edilmeden sahih 
oldukları binaları iskan ettirenler veya icara verenlerden yüz lira
dan beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi alınacağı musarrah ol
masına binaen yeni ev ve apartıman yaptıranların haklarında kanu
ni takibat icarsma mahal kalmamak üzere belediyeden iskan raporu 
alınmadan binalarını işgal etmemeleri veya kiraya vermemeleri ilan 
olunur. (1762) 2-294 O 

Ank.ara Valiliğinden: 
2901 sayılı kanun hükümlerine göre An kara merkez kazasında 

çalışan 2No. lu arazi tahrir komisyonu 1.7.937 tarihinden itibaren 
aşağıda yazılı mevkilerin tahrir işinde çalışacağından bu mevkiler· 
de arsa ve arazileri bulunanların t asarruf vesikalarile birlikte komis 
yona müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
Gün 
5 1.7.937- 7.7.937 
4 7.7.937-12.7.937 
4 12.7.937-16.7.937 
5 16.7.937-22.7.937 
5 22.7.937-28.7.937 
4 28.7.937- 1.8.937 

(1893) 

Dikmen ve Horozlu 
Ömer pınarı 
Çankaya 
Yukarı ayrancı 
Aşağı ayrancı 
Kavaklı dere 

Anl{ara Valiliğinden: 

pınar. 

2-3106 

Ankara - İstanbul yolunun 38+00-45 · 00 kilometreleri arasın
da 520 metre mikab kum ihzaratı işl açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat on beş buçukta vilayet 
binası dahilinde tophnan daimi encümen odasında yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1362 Iıra 40 kuruş ye muvakkat teminat 102 lira 20 
kuruştur. İsteklilerin ticaret odası vesikası, teminat mektub veya 
makbuzlariyle bu işe aid olmak üzere nafia müdürlüğünden alacak
ları ehliyet vesikalariyle birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte 
encümen riyasetine mi..J.:ıcaatları. (1889) 2-3105 

Arık.ara Valiliğinden: 
Ankara Çubuk baraj yolunun 2-\-876 ile 3 + 096 inci kilometre

leri arasındaki kısmı tevsii açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
me 19.7.937 pazartesi günü saat 15 de vilayet binasında nafia mü
dürlüğü odasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Keşif bedeli 
(1967) lira ve muvakkat teminatı 147 lira 53 kurştur. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektubu ve makbuz· 
lariyle bu işe aid olmak üzere nafia müdürlüğünden alacakları eh
liyet vesikasiyle birlikte olarak yukarıda yazılı gün ve saatte nafia 
komisyonuna müracaatları. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde gö-
rebilirler. (1888) 2-3104 

Ankara Valil iğinden 
1 - KeşH bedeli 1802 lira olan stadyom ve hipodromda müsta

celen yapılacak işler açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 19 haziran 1937 pazartesi günü saat onbcş buçuk

ta Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektubu veya 

makbuzlariyle bu işe aid olmak üzere stadyom ve Nafıa direktör
lüğünden müştereken alacakları ehliyet vesikasiyle birlikte yuka
rıda sözü geçen gün ve saatte encümeni daimiye müracaatları. 

4 - 1stiyenler keşif evrakını ve şartnamesini stadyom müdür-
lüğünde görebilirler. (1890) 2-3109 
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Kar deniz ilajı 

KREM 

kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale ~~ 
eder. Yarım_ asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~ 
dıkları sıhht güze1lik kremleridir. ~ 

~ 

KREM BALSAMtN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~ 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yı:ı.ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsam~n acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamın acı badem gece için penhe renkli. 

İNGİLfZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

1 
PEK YAKINDA 1 

ALTIN HIRSI 
===-------
Serveti fünun 

1891 UYANIS Serveti fünun 
' 1891 

Başyazan: A. İhsan Tokgöz 
47. senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

ze~nm Ankara'da satış veri A K B A Kitabevidir. Se
nehk abone 10 lira. Sa ısr 20 kuru . 

Ankara Mektebler Mübay aat 
Komisyonu Reisliğinden: 

Sirasal bilgiler okulunda ihale tarihinden itibaren mayıs 938 
~ayesıne kadar ~ünde çıkacak yemek artıkları ile ekmek kırıntda
/ açık ar~tı.rma ~le satıl:ı.caktır. Bunların tahmin edilen mikdariyle 
r:ıat tahrnını aşagıda yazılmıştır. Muvakkat teminat aşağıda yazıl· 

93;ştır. Muv~kk~t -~eminat 5 lira 25 kuruştur. Arttırma 12 temmuz 
k" kpaz?rtesı gunu saat 15de mektebler muhasebeciliği binasında-

1 komısyo.~~~ Y~~ılacaktır. ~artnamesi her gün parasız olarak 
mc tebte gorulebılır. 

Nevi mikdarı Beher kilosuna tahmin edilen fiat 

Ekmek kırıntısı 
Yemek artığı 

(1764) 

10 kilo 
10 

" 

Zonguldal~ valiliğinden: 

kuruş 

1 
1 

2-2966 

Bartıll - Safranbolu yolunun o+ooo _ 18+000 kilometreleri ara
~r~~ yapılacak 42799 lira 07 kurş keşif bedelli şose esaslı tamiratı 
ışı apal_ı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş.tur. Eksiltmesi 12.7.937 
pazartesı sa~t o.n beş.te Zonguld.a.kta vilayet daimi encümeninde ya-
pılacaktır. Ek:ı;ıltme şartnamesi ve mütefe . d" - k "ki .. 
on dört kuru~ mukabilinde Zonguldak n~:ı ı~de:. eı~~- dı yul z 
nacaktır. ıa mu ur ugun en a ı-

Muvakkat teminat ·· b" .k. .. . . . 
istiyenlerin • uç ~n ı ı yuz on Iıradır. Eksıltmeye gırmek 
nameye te /~smı gazetcnın 3297 sayılı nüshasında çıkan talimat 
vesikasiylev t an Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet 
vakkat te . ıcaret odasından 937 yılmda alınmış vesika ve mu. 
günde iha~ınatlariyle b~lik:te teklif mektublarını yukarda yazılı 
meni rei 1 '~. saatmdan hır saat evveline kadar vilayet daimi encü-_

---s....:ı g:.:.ı...;n;,:e_v.:.;e:.:r;;;m:,::e::,:l~e,:,;ri:..!;il~an:_o~l!!u~!n!!u!!r;.. _!(!.17~9~5~)~-~2=2~9~8~2:..__ -

Kumbar, biri 

1 

Nafia V el{aletinden: 
Açık Eksiltme ilanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barıaJinda 
yapılacak hala insaatı (Keşif bedeli (4191) lira (04) kuruştur.) 

2 - Eksiltme;i 16-7-937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 
nafia vekaleti sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın.. 
da açık eksiltme usu1iyle yapılacaktır. . . 

3 - İstekliler; proje ve şartnameleriyl~ _mukavele ve saıre keşıf 
evrıakınr sular umum müdürlüğünde görebıhrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli~erin_Ç314) l_ira (33~ ku: 
ruşluk muvakkat teminat ile bu işi başarabılecegıne daı~ yapı .ış~er~ 
umum müdürlüğünden alınmış bir vesikayı ibr~ et~es~ ve ıkıncı 
maddede yazılı saatten bir s1at evvel 937 sene~ı~:. aıd tı.~aret odası 
vesikasiyle birlikte su eksiltme komisyonu reıslıgıne muracaat er-
lemeleri. (1850) 2-3082 

l\ı•u·· dürlügun"" ·· den P. T. T. Levazım n.1 
1) - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/ m 10 ton 2 m/ m ki ceman 

150 ton demir tel kapah zarf usuli ile satın almaca~tır. . 
2) - Muhammen bedeli (30.000), muvakkat temınatı (22 50) lıra 

olup eksiltmesi 11.8.937 çarşamba günü saat (15) de Ankarada P. 
T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakat teminat makbuz ve.ya .banka .mektubu
nu ticaret odası vesikasmdan başka müteahhıdlık vesıkasmı ve 
teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) e kadar 
mezkur komisyona tevdi eyleyeceklerdir. _ 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım, lstan~ul Beyogl~ 
P. T. T. ayniyat şube müdürlüklerinden (150) kuruş ucretle ven· 
lir. (1725) 2-2907 _ 

• 
evı Ankara ceza 
müdürlüğünden: 

1 _ Ankara ceza evinin ı haziran 937 tarhiinden 31 mayıs 938 
tarihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için 21.6.973 tarihinde a· 
ılan kapalı zarf usuliyle münakasasına zuhur eden talihlerin tek· 

fif eyledik1eri fiyat haddı itidalde görülmediğinden mezk{ir ekmek 
ayni şerait altında ve kapalı zarf usuliyle 21 gün müddetle uzatrJ

ı:nasma karar verilmiştir. 
2 - İhale 12 temmuz 937 tarihine rastlayan pazartesi günü sa-

~t 15 de Ankara cumhuriyet müddeiumumiliğinde toplanan ko-

misyonda yapılacaktır. _ . 
3 - İstekliler muhammen bedelin % 7,5 çugu olan -2424- lıra 

-33- kuruşluk muvakkat teminat vereceklerdir. 
4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum, tekalif ve damga resmi ile 

ilan ücretleri ve indelhace ekmeğin tahlil ücreti ve sair bilcümle 
masarif müteahhide aiddir. 

5 - Teklif mektubları 12 temmuz 937 pazartesi günü saat ·14-
de kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı ko
misyon reisliğine verilecektir. . . . 

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak ~~t1yen1er m~s~aı 
c;aati zarfında Cebecide ceza evi müdürlüğüne muracaatları ılan 
olunur. (1716) 2-2937 ~----.:,_ __ .:,_ __________________________________ ~ 

Adana belediye reisliğinden: 
1 - Şehir yolları için 150.000 adet Toprakkale parke taşının sa.. 

tın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif tutarı 14325 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1047 lira 50 kuruştur. , 
4 _ İhalesi temmuzun 12 inci pazartesi günü saat 15 de beledıye 

encümeninde yapılacaktır. . . . . .. .. 
5 _ Şartname, keşif, ve sa~.r .~vrakı be~e?ıye fen ışlerı mudur· 

lüğündedir. fstiyenler orada gorur ve alabıhrler. 
6 _ Talihlerin ihale günü saat on ikiye kadar teklif mektubla

rını belediye reisliğine vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları i. 
lan olunur. (1794) 2-2981 

Sivas orman müdürlüğünden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Artırma İlanı : 

1 _ Sıvasın Koyulhisar çevresinde Iğdır ormanından 5~57 
metre mikap sarı çam kapalı zarf usuliyle 19-6-937 gününden ıti· 
haren 20 gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır Bedeli muhammen 

460 kurustur. ·· .. d 0 d' k ·· l··-·· 2 _Yevmi ihale 8-7-937 gınıu saat 16 a rman ıre tor ugun.. 

de yapılacaktır. . 
3 _Muvakkat teminat 17?2 lıra 27 ku~.ştur. . ~ .. 
4 _ !haleyi müteakib temınatr katiye yuzde on beşe ıblag edılır. 
5 _ Emvalin tutar bedeli dör,t taksitte ödenir ve müddet bir 

senedir. 1 k "f f k 1 k 6 _ isteklilerin 2490 sayı ı anunun tarı atma muva. ı o ara 
teklif mektuplarını 2 inci mad.a:ae göste.rilen .saatten hır. saat ev
veline kadar vermeleri rnecburıdır. Hiç hır tehır kabul edılmez. 

7 _ Bu hususa aid şar~~meler Sıvas, Ankara, İstanbul, Orman 
direktörlük1erinde görülebıhr. (1789) 2-2976 

Nafia Vekaletinden: 
ı _ İzmir. Aydın battı üzerinde Çamlık (Eski Aziziye) istas

yonu civarında yapılacak va:Yant ile bu varyant üzerinde takriben 
1100 metre tulünde bir tünehn.ve yolcu binasile umumi hela ve Ay~ 
dın istasyonunda betonarme hır geçidin inşaatı kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuştur. 

2 _ Bu işin muhamnıen "edeli 570000 ve muvakkat teminatı 

26550 liradır. . . . . 
3 _ Münakasa 7.7.937 tarıhınde saat onbeşte demıryollar ın-

şaat dairesindeki komisyon odaıımda yapılacaktır. 

. 

BUYUK PJYANGOSU 
3 üncü keşide 11 temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan Laşka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 günü akşamına kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra b!iet üze
rindeki hakkı sakıt olur. 

Kayseri Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden · 

1 - Kayseri tayyare fabrikası için teknisiyen memur ve tesvi
yeci, tornacı frezeci, kopartacı almacaktır. 

2 - İsteklilerin temmuz 937 nihayetine kadar istida ile fabrika 
direktörlüğüne müracaatları. 

3 - Sanat mektebi mezunları tercih edilir. İşçi ve memurların 
Kayseriye fabrikaya gelerek imtihan vermeleri ve beraberlerinde 
şahadetname bonservis ve emniyet direktörlüğünden alınmış hüs
nühal vesikasını getirmeleri lazımdır. 

4 - Memurlara 7 5; 126 lira ücret; işçilere 400 kuruşa kadar 
yevmiye verilir. (3729) 2-3059 

Tunceli naf ia müdürlüğünden: 
Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş umumi müfettişlik bölgesinde Tun
celi vilayeti içinde Ovacık kazasında yapılacak 10 çift subay dai· 
resi inşa.ati bu işin keşif bedeli 44.000 liradır. 

2 - Bu işe aid şartnameler evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Tesviyei turabiye şosa ve kargir inşaata dair fenni şart· 

name. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli. Silsilei fiat ve metraj cetveli. 
G- Proje. 
H - Devlet demiryolları fenni şartnamesi. 
!stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 lira bedel mukabilinde 

Elazizde Tunceli nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Pazarlık 28.6.937 tarihinden 8.7.937 perşembe günü saat 15 

e kadar Elazizde Tunceli nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3.300 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları hai~ olup 
göstermesi lazımdır. Nafıa vekaletinden alınmış ehliyet ves~kası. 

6 - Teklifler yukraıda 3 üncü maddede yazılı saa~ten hır s~at 
eveline kadar Tunceli nafıa müdürlüğü eksiltme komısyonu reıs
liğine verilecektir. Postayla gönderilecek mektublaıın nihayet 3 
üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü~ür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecık-
meler kabul edilmez. (1831) 2-3046 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 4012 liradan ibaret bulunan hipodrom methali ö

nünde tesis edilecek otomobil parkı tesviye işleri Ankara vilayeti 
binasında toplanacak vilayet daimi encümenince 5 t~mmuz 937 pa
zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksıltmeye konul-
muştur. 

Teminat mikdarı 300 lira 90 kuruştur. 
isteklilerin ticaret odası vesikası, nafia müdilrlüğünlen bu işe 

aid olmak üzere alacakları ehliyet vesikaları ve teminat mektubu 
veya makbuzlariyle ihale günü saat 15 de vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ve buna aid şartname ve saiı·eyi görmek için vilayet nafıa 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1667) 2-2783 

Haymana belediyesinden: 
Haymana kazasında belediye tarafından bir umumi hala inşası 

yapılacaktır. Keşif bedeli 916 liradır. İhale pazarlıkla olacaktır. 
Talihlerin 15 temmuz 1937 perşembe günü saat on beşe kadar bele-
diye encümenine müracaatları ilan olunur. (1834) 2-3028 

Marmara Üssü Bahri sabn alına 
komisyonundan: 

Cinsi 
Kuzu etı 
Koyun eti 
Sığrr eti 

Kilosu 
25.000 
20.000 
40.000 

Tahmini fiatı 
Ku. S. 

32 50 
33 50 
23 50 

Tutarı 

Lira 
8125 
6700 
9400 

llk teminatı 
Lira Ku. 

24225 1816 90 
Komutanlık deniz erleri için yukarıda cins ve mikdarı yazılı üç 

kalem et kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 9 tem
muz 1937 cuma günü saat 15 te İzmitte tersane kapısındaki komisyon. 
da yapılacaktır. Buna aid şartname bedelsiz olarak komisyondan a. 
lınabilir. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk temintıariyle birlikte ka
nuru belgeleri havi teklif mektublarınr muayyen gün ve saatten 
bir saat evetine kadar komisyon başkanlığma vermeleri. (1702) 

2-2876 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın alma komisyonW1dan: 

4 _ Bu münakasaya aid m.ıkavele projesi, eksiltme şartnamesi, 
Bayındırlık işleri genel şartna~esi, pr~jeler ve ~iğ~r mütefe:ri ev
rak 28,5 lira mukabilinde demıryollar ınşaat daıresınden verılmek-

t d . 1 - 'Gümrük muhfaza eratı için 6232 çift fotinin 19.7.937 pazar-
e ır. Ak k , 49 1 k 

5 _ Münakasaya iştira etme ıstiyenler 2 O numara ı artun tesi günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla ?·5.1936 2 - Tasınlanan tutarı 26797 lira 60 kuruştur. 
tarih ve 3297 numaralı re~m1 ga:etede ilan .edi_lmiş .. olan ~al_ımatn~- 3 - Şartname evsaf komisyondadır. 134 kuruş mukabifü\de ve· 
meye göre 1937 sneesi içın vekaletten verılmış muteahhıtlık vesı· rilir. 
kalarını havi zarflarını mezkfir kanunun tarifatı dairesin?e hazırla.. 4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2010 liralık v<'Gnf' makbuz ve-
yarak 7.7.1937 tarihinde sa.ıt on dörde kdar demiryollar ınşaat da- ya banka mektublariyle birlikte teklif mektublaruu belli günde 
lıesindeki komisyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazım- saat 15 şe kadar Galata eski gümrük binasındaki komutanlık satın 
dır. (1641) 2-2818 alma k-0misyonuna vermeleri. (3621) 2-2939 

----------~~~~--=~~_:::=:.:__ ________ ~=----------=---
Diplomali radyo mütehassısımız 

tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci No: 111 
Anafartalar Mıhcıoğlu 
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Hava yolları devlet 
işletme idaresinden: 

18.5.937 den itibaren meriyete giren 1 sayılı tarifemiz zayilinin 
mevadı şunlardır : 

1-Tenzilat: 
( Çocuklar ) ve ( Gidiş - Dönüş ) için yapılan tenzilat bilet üe

ret tarifesinde ( Sigorta bedeli hariç ) yalnız yolcu ücretinden ya.. 
p:lır. 

Ankara - İstanbul 
Yalnız gidiş için : 

A - 3 yaşına kadar çocuklardan 
Lira 

4 
12 
22 

(sigorta dahil) alınır. 
7 ft " ,, 

Büyüklerden .... .. .... ·--····· ., .. 
Gidiş - Dönüş için : 

Lira K. 
B - 3 ya~ına kadar çocuklardan 7 20 .. .. 

7 ,, ,, ,. 20 00 " 
Büviil.:lerden .. .. .. ... .. ...... . 36 00 .. .. 

2 - Hus·usi Tayyare K"11lamak: 
A - Tayvareyi kirahyanlardan - Tayyare ile seyahat ettili 

mild<let icin ücret alınır. 
Kiralanmış tayyarelerin boş gidiş veya boş dönüşü için ücret 

alınmaz. 
Tayyareyi kirahyanlarm tayyare ile seyahat ettiği kilometreye 

aid pilot ve uçucu makinist ikramiyesi - Tayyareyi kirahyandan ay
rıca al nır. 

B - (Gidiş - Dönüş) için tayyare kiralıyanların, tayyarenin 
gideceği yere muvasalatından başlıyan 24 saat içinde dönüşü meş
ruttur. 

Muvasalattan başlıyan ı4 saatten sonrası için beher güne mu
kabi g •il;'! kira b .. l ,.linin \•arısı alınır. 

3 - Bilet Meriyeti : 
(Gidis _ Döniiş) bi!•ti al p da gidiş hakkını kulh>nmıyarak ı;ade 

diin"iş hakkından istife.de :etmiş olanlara gidiş bılet bedeli iade olun
maz. 

4 - Seyahatten ~az Geçenler : 
A - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha evvel: 

(lliç seyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartiyle) seya
hatten vazgectiklerini bil6irenlere (Sigortası ayn~n) ve (yoku Ü<:
reti %20 noksaniy le) geri verilir. 

E - Ililet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha az ev
vel (lfic sevahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartiyle) 
seyahatten vaz geçtiklerini bildirenlere yerleri satılır ise (Sigorta
sı aynen) ve (yolcu iicreti %40 noksaniyle) geri verilir. 

Yerlrr i ı;atr lama?. ice sigorta ve bilet bedeli mreiyetten düşer. 

5 - I-Iareketini tehir ettirmek istiyenler : 
A - H "' reket saatinden 24 saatten daha evvel tehir isteğinde 

bulunanlar n hareketleri bir gün tehir olunur. 
Hareket s<ıatinden 24 saatten daha az evvel tehir isteğinde bu

lunanların yerleri satılabilirse hareketleri bir gün tehir olunur. 
v .. rled ,,.,tıJ ıımaz İ !ı "' sigorta ve bilet bedeli meriyetten düşer. 

6 - Tayyarelerin hareket etmemesi 
ve temhürü. 

A - Yolcu biletinde mukayyet hareket gününde idarece tayya
re hareket ettirilemediği takdirde arzu eden yolcuların bilet ücretle
ri tamam"!n iade olunur. 

B - H3va bozukluğu gibi fevkalade sebeblerden dolayı tayyare
nin hareketinde vaki olacak teahhürlerclen dolayı seyahatten vaz 
geçenlere sigortası aynen ve yolcu ücreti % 20 noksaniyle geri 
verilir. 

C - Fena hava yüzünden veya her hangi bir sebeb ile kalktığı 
meydana avdet eden tayyare yolcularına, idarece gidecekleri yerlere 
tayyare ile sevki imkanı görülemediği takdirde vermiş oldukları bi
let ücretleri tamamen iade olunur. 

D - (Gidiş - Dönüş) biletinde mukayyet dönliş tarihinde idare
ce tayyare hareket ettirilemediği takdirde yolcu müteakib ilk tay
yare seferine kadar hareketini tehir etmek istemez ise tam gidiş bi
let ücreti tenzil edilerek mütebaki ücret yolcuya iade olunur. 

7 - Meccani seyahat : 
Aynı iki istasyon araıında yolcu tayyareleriyle altı ay zarfında 

~ seyahat yapan bir yol-udan altıncı seyahati için bilet ücreti ahn.. 
mıyarak meccani seyahat tder. 

Yolcunun 6 ıncı meccani seyahatindeki 15 kilodan fazla eşyası 
ücrete tabidir. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. 

ACENTELERİMİZ : 
Ankara'da - Bankalar Caddesinde 

P. T. T. Binasında 
İstanbul' da - Karaköy - P. T. T. 

Şubesi Binasında 
2-2963 

ULUS 

1 
Evkaf Umum Müdürlüğünden 

Kalaba mah?aesinde mazbut 464 sayılı evin senelik kirasına ko
nulan pey layik had görülmediğinden arttırma beş gün daha uzatıl
mıştır. İhale S.7.937 pazartesi günü Vakıflar varidat müdürlüğün-
de yapılacaktır. İsteklilerin bu idareye müracaatları (1877) 2-3097 

Sıhhat ve i~tiınai 1\iuavenet 
Vek:aletinden 

250 lira ücretle Anadoluda lüzum görülecek vilayetlerde istih
dam edilmek üzere iki mühendis veya mimara ihtiyaç olduğundan 
talih olanların evrakı müsbiteleriyle sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletine müracaatları (1887) 2-3099 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den 
Kars gümrüğünden geçirilecek şekerlerin gümrük resmine 

mahsuben gümrük ve inhisarlar vekaleti ve;mesine yatırılan 12.000,
lira krediye mukabil alınan 9153 sayrh ve 28.11.936 tarihli mak
buz zayi edilmiştir. 

Bu hususta gümrük ve inhisarlar vekaletine müracaat edilmi~ 
olduğundan, bulunduğunda işbu makbuzun hükmü olmadığını i-
lan ederiz. 2-3108 

Manisa şehri elektrik tesisatı 
birlik reisliğinden 

37.825 lira keşif bedelle 21.6.937 tarihinde ihalesi yapılmak ü
zere kapalı zarf usuliy.e eksiltmeye konulan şehrimiz elektrik 
santralı tesiatı işi 21.7.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 
15 de pazarlıkla intaç edilecektir. 

Bu işe aid ve evrakeksiltme şartnamesi hususi ve fenni şartna· 
me tesisat projesi mukavele projesi plan ve projelerdir. İstekliler 
bu evrakı 190 kuruş bedel mukabilinde Manisa şehri elektrik tesi
satı birlik reisliğinden alırlar. 

Muvakkat teminat 2837 liradır. Talihlerin aşağıda yazılı vesi
kaları hamilen belli saatte Manisa hükümet konağında vilayet umu
mi meclis salonunda toplanacak plan birlik encümenine müracaat
ları lüzumu ilan olunur. 

1 - Nafıa vekaletinden alınmış elektrik tesisat müteahhitliği 
vesikası. 

2 - 937 yılına aid ticaret odası vesikası. 
Eksiltmeye girecek olanların bizzat mühendis olması veya bun

lardan birinin fenni mseuliyeti altında işin yapılacağı ve tesisat 
müddetince iş başında bulundurulacağını teahhüd etmesi lazımdır. 

(1882) 2-3100 

Satılık Hane 
Yenişehirde tnkılab sokağın

da beş odalı 13 No. hane satı ıık
tır. 1stiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler 

Telefon: No. 3231 
2-3036 

._ Underwood -
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 
Tel: 3377 

Fransızca 
Kibıır aile nezdinde fransızca 

lisanı ders vermek için yahut 
Dam dö kompani bir fransız ba
yan iş arıyor. iyi referanslar 
vardır. 

Bayan Beyman Konuklar sokak 
23-25. Doğanbey mahallesi - An
kara adresine yazmaları. 

2- 30<15 

Kiralık Oda 
Çocuk sarayı caddesi 33 No. 

lu Ab:din apartmanında 7 No. lu 
dairede mobilyalı bir oda kira
lıktır. Tel: 2315 e müracaat. 

2-3111 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 837 No. lu bisiklet plakasını 
kaybettim. Hiikmü yoktur. 

Veysel oğlu Memiş 
2-3110 

Mobilyalı apartıman 

Üç ay için 
Atatürk bulvarı üzerinde 

4 oda, telefon, confor 
3648 telefon ediniz 

a a • •=- an 

ZEISS 
Gözlük, dürbün, çerçeve. An

kara acentası: Rıza Göziükçü -
Bankalar caddesi telefon: 3025 

ACELE 
Ucuz Satılık Eşya 

ve Kiralık Daire 

,fi!/ 

Y ENi 

3- 7 - 1937 

Ankara Merk~ez Hıfzıssıhha 
Müssesesi satın 

k:omisyonundan : 
alm2 

1 - Müteahhid tarafından geçen sene zarfında teahhüd edildi 
ği halde teslim müddeti zarfında temin edilemiyen ve bu defa ya 
pılan açık eksiltmesine ta ıib çıkmam rsından muhammen kıymeb 
713 lira 25 kuruş bulunan kitablar 5. 7.937 günü pazarlık surtciylc 
satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartname muhasib mutemedliğinden alınabilir. Mü· 
teahhidin bu iş için 54 lira muvakkat teminatı hudud ve sahilleı 
sıhat umum müdürlüğü veznesine teslim edilecektir. (1878) 

2-3098 

Bursa k~illtür direl{törlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Bursa bölge sanat okulu karşısın· 

daki arsada kısmen inşa edilmiş demirhane atelyesi ikmali inşaatı. 
2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 23.410 liradır. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Keşif cetveli 
B - Proje 
C - Fenni şartname 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Eksiltme şartnameıai. 
F - Mukavele projesi. 
Bu evrakın birer örneklerini Ankara İstanbul nafia direktör. 

lüklerinde mevcuddur. Arzu edenler oralardan izahat alabilirler. 
İstiyen'er 117 kuruş mukabilinde Bursa bölge sanat okulu direk· 
törlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 15.7.937 tarihine rastlayan perşembe günU saat 
15 de Bursa ilbaylık binasında kültür eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1756 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka yukarıda yazıh evrakı imzala
ması ve aşağıda yazılı vesikaları göstermesi lizımdır. 2490 numa· 
ralı kanunda yazılı vesikalarla beraber l.l.937 tarihinden sonra na
fıa vekaletinden alınmış ıs bin liralık ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı sa. 
atten bir saat evetine kadar kültür ihale komisyonuna makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarrn nihayet 
dördüncü maddede yazılr s<'ate kadar gelmiş olması ve dq zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta ile ola· 
cak gecikmeler kabul edilmez. (1672) Z--2803) 

S 1 N E M A 1 .. A il HAtK 
Karaoğlan Ali Nazmi apart· 

manı 11 numaraya müracaat. 
2-3090 

BUGON BU GECE BUGON BU GECE 

1 
imtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

HER YERDE ŞEN ORMANLAR HAKİMİ 
Eglenceli bir mev.zu ••• Nelia bir Seyircilerini derin bir merak ve alaka 

müzik •.•• Şahane bir eaer •••. , ile sürükleyen büyük aergUzeşt filmi 

Bat Rollerde : Bat Rolde : 
HARRY ROY - PRENSES PEARL WARNER BAXTER 

ŞEHlR BAHÇESIN!>E 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

STÜDYO EGLENCELERİ 


