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Zirai kombinalar 1 ismet; inönü 

Köylünün bütün 
işlerini görecek 

Hayvan i8leriyle ,su işl~riyle ve 
sağlık işleriyle uğraşılacak 

Ziraat Bakanlığı ileri gelenlerinden ~i~i Bakanlığa aid türlii if-
ler etrafında gazetemize fU izahnb vennıtlır: . . 

Bu sene yurdun türlü yerlerinde kurulacak kombınal~rın yerlerı-
ni tesbit etmek üzere mühendis ve mütehasaı~larımız ·~~elemelc:r 
yapmaktadırlar. Kombi·nalar için barınan makmaaı~ traktor, pulluk 
gibi aletlerle, hayvan mübayaasına devam ebnekteyız. S. M. ingifüı krra" Vl rncı Corcun 

taç giyme töreninde bulunmak üurc 
BQfbakan lmıet lnönü ve maiyetin· 
deki zatlar bu akıam l•tanbula hare
ket edecekler ve oradan Londraya 
gideceklerdir 

Kombinaların gayesi yalnız zi
rai itlere inhisar etmemektedir. 
Kombina idanleri köylümüzün 
bütün zirai i11erini göreceği gibi 
o mıntakanm hayvan itleriyle, 
sağlık itleriyle ve batta köylünün 
bedeni yardımiyle vücuda getiri
le.bilecek su itleriyle de wr~ 41a
caldardır. 

Haziranda tatbik mevkiine girecek 
olan orman kanunu ve orman muhafaza 
teşkilatı kauunun tatbiki etrcıfındaki 
hazırlıklara başlamış bulunmaktayız. 
Orman kanununun tatbik şeklini gös
termek üzere hazırlanan nizamname 
projesi devlet şurasına verilmittir. Şim· 
di orman genel direktörlüğü ve onnan 

i · · Unasib milmuhaf aza komutanlı ı ıçın m 
&aid binalar aramaktayız. 

B. Naci Asil 
gdada dönuyor. 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Kıyınetlı 
misafirimiz frak hariciye veziri ekse.lans 
Naci Asil bugün Toros ekspresıyle 
:ıneleketine gitti. Nazın vali, ku~andan, 
emniyet direktörü ve kalabalık bır halk 

uğurladı. 

Irak Hariciye Veziri dün 
ıehrimiden geçti 

Irak Hariciye Veziri Ekselan:S Na· 
ci Asil dün gece saat 22,10 da Toros 
ekspresiyle şehrimizden geçmiştir. 

Dost Vezir Dış Bakanımız doktor 
Tevfik üştü Aras, kordiplomatiğe ınen· 
ıub bazı zevat ve halk tarafından kar
fılanmış ve uğurlanmıştır. 

Trenin istasyonda durduğu ıs da
kika zarfında doktor Aras vagona çı
karak Naci Asil'le aamimi bir hasbi
halde bulunmuştur. Hasbihalde Irak 
elçisi ekselans Naci Şevket de hazır 
bulunmuştur. 

İki devlet adamı yakında Bağdad'· 
da görüşmek temennisiyle çok samimi 
ayrılmışlardır. , 

B. Baldvin ay 
sonunda çekiliyor 

Lndra, 3 (A.A.) - İyi ma1Umat a

tan politik mahfillere göre, Başbakan 
Baldvin kati olarak mayısın 27 veya 
28 inde kabineden çekilecektir. 

Zirai kombinaların kurulma
•iyle faaliyetleri daha ziyade 

inkiıaf edecek olan ıeker 
fabrikalarımızdan biri 

Fon Noyraf Roma' da 

Alman dış bakanı 
B. Musolini ile 

bir saat görüştü 
Pariı, 3 (A.A.) - Fon Noyrat, bugün Roma'ya ıelmittir. Jurnal 

zetesinin Roma muhabirinin bildirdiğine göre, alman dıt bakam 
::rüımeleri ean~ıı~d~v•önce. l~alya ile ~~many~ araıı~d~ ekonomik 
sahada sıkı bir ıtbı~hgı. te:mı~ı. ~eac:,leımı ve ~ılbaasa ıkı m~~leketin 
müdafaası için ımaı bır ıtbırhgı vucuda getınnek meaelesını gözden 

geçirecektir. 
Bakan bundan sonra sömürge itl~rinde itbirliği maeelesini göril

,ecektir. tialya Habqi&tanda Almanyaya mühim imtiyazlar verecek 
ve belki de arazi terkedecektir. 

Buna mukabil Almanya ltal.~aya ek_?nomik menfaa.tler t~in ede
cektir. lki memleket arasında k~ltur J:>a~larınl;° ~a.~":ıye edılmesine 

l l 
aktır. Berlin • Roma m lıvennın bakıkı bır ittıfak teklini ala-

ça ıtı ac A • • d .. d . · ı k . bilmesi için Avrupanm umumı vazıyetı e goz en geçır~ ece tır. Bu 
arada ispanyanın vazıyeti de mev· 
zuubahs olacaktır. 

iki saat göriiıctüler 
Roma, 3 (A.A.) - Alman dış baka

nı Baron Noyrat ve Musolini arasında. 
ki mülakat bir saat bir çeyrek sürmüş 
ve kont Ciano da hazır olduğu halde 
çok samimi olmuştur. 

ltalyan ba•ınının yazdıkları 
Roma, 3 ( A.A.) - İtalyan lıasın ı al· 

man dış bakanı B. Von Noyrat ziyare
tine uzun makaleler tahsis eJiyorlar • 

Lavoro Fascista diyor ki : 
"İtalyan milleti, Von Noyrat'ın şah

sında yalnız milli sosyalizm nareketi sa· 
yesinde kendisine tarıhinden ve cografi 
vaziyetinden düşen vazifeyi tekrar ele 

(Sonu S. inci sayfada) 
Roınadan bir manzara 
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' ' Bilbao boşaltılıyor 
---

5.000 kisilik ilk .. 
mülteci kafilesi 

harekete hazırlandı 
.. Lond~a, 3 ,<Hususi) - Royter'in resmi mahfillerden öğreı d :ğiue 

gore, Bılbao nun botaltılması hakkrndaki İngiliz notasına general 
Franko cev~b ':ermiıtir. General, konsoloslukların askeri hareki.ta 
kartı grantı edılemiyeceğini, bunların fabrikalar bölgesinin dışına 
na:Jdolunm~sı 8'~~e~i~in~, s~vi! halkrn tahliyesi itinde de emniyeti te
mın edemıyecegını bıldırmııtır 
Tahliyeyi bir "hile" olarak tav

sif eden general, hükümetçilerin 
kızılları uzaklattırdıktan sonra 
gemileri tabrib edeceklerini iddia 
etmekte ve Bilbao'nun bofaltıJ .. 
masr planına muvafakat etmenin 
buramn tahribine iflirak demek 
olacağını söylemektedir. 

General iki teklifte bulunmuştur: 

1 - Kızıl haçın askeri harekat için 
kullanılması J&rtiyle, sivil halkın 

Bilbao - Santander arasında cnternas· 
yonal kızıl haç tarafından kurulacak 
bir emniyet bölgesine tatınabilir. 

2 - İhtiyarlarla kadınlar ve çocukları 
politik temayülleri göz önünde tutul
maksızın nasyonalist İspanya kabule 
hazırdır. Mücrimler bundan hariçtir. 

Tahliye planlan İngiltere tarafın
dan bir nezaket eseri olarak general 
Frankoya bildirilmişti. Pek insani o- Bilbao müda!aasrna iştirak edenlerden 

( Sonu S. inci .sayfada ) bir asker 

Orta Avrupa meselesi. 

Üınıbur • i 
Şuşnig ile beraber dün 

Peşte'ye gitti 

Avusturya Cumhur Reisinin ziyaret ettiği Peşte' den bir manzara 

Peıte, 3 (A.A) - Yanrnda Başbakan Şutnig ve Dıt İtler Müste
tarı Şmid olduğu halde Peşte'de üç gün sürecek resmi bir ziyarette 
bulunmak üzere bu sabah buraya gelen Avusturya Reisicumhuru 
Miklaı ve Bayanı istasyonda Naip Horti ve Bayanı ile batta Baıba
kan Daranyi olmak üzere bütün lıükümet erkim ve yüksek zatlar 
tarafından kartılanmıttır. 

Fevkalade 
tahsisat 

Hükümet, Kamutaya 35 846 000 
Jirc-hk fevkalade tahsisat verilme
si hakkında bir kanun projesi 
sevketmiştir. Proje, büdce encü
meninde tetkik edilecektir. 

Ereğli tirketinden alınan li
man, demiryolu ve madenlerin 
Kozlu ve Kilimli demiryollarının 
itletilmesi ve havzadaki deniz İt· 
lerinin inhisar altına alınmaaı 

İki devlet reisi yolları dolda
ran büyük bir halk kütlesinin cut
kun alkıtları arasında doğnaca aa
r~ya gitmi!lerdir. B. Miklas öğle
yın umumı barb ölüsünün abide
sine bir çelenk koyduktan aonra 
öğle yemeği · hususi olarak Na
ible birlikte yemittir. 

ita/ya kıralı da pqteye gelecelı 
Gazeteler Avusturya cumhur rciıi. 

(Sonu S. inci sayfada) 

hakkındaki kanun projesini hükü
~ne~ Kamulaya sevketmiştir. Pro· 
Je ıktısad, nafıa, maliye ve büdce 
encümenlerinde tetkik edilecek
tiı· . 
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Günün içinden.: 

ayra a 1 
Lodosla poyrazın yazdığı türkçe şiirleri, gözümüzü açtık açalı, 

onun al kıvrımlarında okuyoruz. Yeryüzündeki türk uçmağı onun 
gölgesinin albndadır. 1919 mayısından önceki günlere yetişmiş olan 
bizim neslimiz, onun direğinden indirildiğini, onun gölgesinden 
mahrum kalan toprakların ateşi elleri değil, bizi yakan birer cehenne
me döndüğünü görmek bahtsızlığını da yüreğinde kapkara bir hatıra 
olarak taşır. 

Onun renğinde şafaktan ve fecirden, ıehidlerin kanından ve gazi
lerin savas boyunda güneş altında kıpkırmızı kesilen yüzlerinden bi
rer tutam ~iz vardır. Onu taşıyan türk gencinin omuzu bir kale burcu 
kadar ve onun dalgalandığı bir kale burcu bir türk yiğitinin omuzu 
kadar yükselir. 

Onun üzerindeki ayla yıldızın göklerden almdığmı söyliyenler bu
lunabilir; fakat o, vatan rüzgarnun önünde sayısız şehamet menkıbe
lerini yüksek bir sesle anlatır gibi al dalgalarla dalgalanırken bize .• 
gök yüzü, onu görüp imrenmiş ve ayla yıldızı ondan alarak kendini 
süslemiştir gibi gelir. 

Tarihi yapan hadiseler ve hadiseleri zabteden tarih, onun dalga -
landığı istikamete doğru akacaktu .• 

ULUS,un dünkü sayısı '1da "türk bayrağı her yerde törenle çeki!e
cek ve gene törenle indirilecek'' başlığı altında çıkan yazıyı okur-
ken duyduğum coşkun duyguları, kııaca, ifadeye özendim. 

Bayrak kanununun nasıl tatbik edileceği hakkında hazırlanan 
projede: "Türk bayrağı çekilir ve indirilirken hiç kimse yere bakını· 
yacak" deniliyor. Bu, o kutsal demlerde saygı ve heyecanla her türk 
baıı ayrı ayrı bayraklaşacak demek değil midir? 

Nurettin ART AM 

Kimya 
dün 

talebeleri 
gittiler 

Prenses 
Sovoia 

Mari 
• • 

gıttı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Bir haf

tadanberi 1stanbu1da bulunan Prenses 

Maria Sovoia bu akşam ekspresle Sof· 

tJ L US 

Belediye 
Meclisinin 
Toplantısı 

Dün belediye meclisi 17 .30 da B. 
F e v z i' nin reisiliğinde toplanmış • 
tır. Sabık zabıt hiilasası okunmuş, büd· 
cenin bazı fasıllarında münakale icrası
na dair belediye meclisi tezkeresi görü
şülmüş, bundan sonra iki celseden beri 
devam etmekte olan belediye talimatna· 
nıesinin encümenden çıkan maddeleri 
üzerinde münakaşalı görüşmeler yapıl· 

nuştır. Belediye meclisi çarşamba günü 
saat 17 .30 da toplanacaktır • 

Fransız ticaret 
heyeti geldi 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Türk • 
fransız ticaret anlaşmasının uzatılması i
çin görüşmelerde bulunmak üzere fransız 
ticaret ve dış bakanlıklarından bir me· 
murta Fransanın Ankara elçiliği ticaret 
ataşesi bu sabah ekspresle Paristen gel
diler. Yarın akşam Ankaraya gidecek
lerdir. 

Kültür tayinleri 
Elaziz kültür direktörlüğüne Sinop 

kültür direktörü B. İbrahim Ertuğrul, 
Sinop kültür direktörlüğüne Zonguldak 
kültür direktörü B. Ali Fahri, Zongul
dak kültür direktörlüğüne de Kayseri 
kültür direktörü B. Hüsnü tayin olun
muşlard.r. 

Köm;,ir sergisiyle şehrimizdeki kül
tür ve ılim müesseselerini gezmek üzere 
bir kafile halinde lstanbuldan Ankara
ya gelen kimya talebeleri, dün de tetkik
lerine devam etmişlerdir. 

Talebeler dün sabah 7 .20 de kalkan 
banliyö treniyle Mamağa giderek orada
ki gaz fabrikasını ve zehirli gaz ensti
tüsünü gezmişlerdir. Gördükleri Şeyler, 
talebeleri cok aJakalandırmış, kendileri 
bu müesseseden çok iyi intibalar ve mes
lekleri için fayadah bilgilerle ayrdmışlar
dır. 

yaya hareket etti. Orada ablası bulgar İzrnitte köy öğretmenleri 
kıraliçesinin misafiri olacaktu. Prens ha-

Öğle yemeğhıi Çiftlik lokantasında 

Ankara halkevi ve Türkiye genel kim
yagerler kurumunun davetlisi olarak 
yiyen gençler, } emekten sonra Yenişe
hirdeki hifzıssıhha enstitülerini gezmiş· 
lerdir. 

Talebeler bundan sonra Kamutay bi
nasını da gezmişler, ve orada kendisine 
rastladıkları baymclırirk bakanı B. Ali 
Çetinkayaya bu seyahatin yapılması hu
susunda gösterdiği kolaylıklardan dola
yı teşekki.irlerini sunmuşl<u ve veda et

mi~lerd.r. 

Talebeler Kamutaydan çıkıp Halke
vinc gitmişler ve ba!'}kan B. Ferid Ce
lal Güvene kendilerine karşı gösterdiği 
samimi al.ika ve büyük kolaylıklardan 

dolayı teşekkür ve veda etmişlerdir. Bu
rada gençlere halkevinin çalışmalanna 
aid broşürler ve ev neşriyatından muh
telif kitablar verilmiştir. 

Gençler müteakiben muhtelif kafi. 
leler halinde şehir dahilinde gezintiler 
yapmıpar, ak~ üzeri gazi terbiye ens
titüsüne gidip oradaki arkadaşlamıa da 
veda ettikten sonra 7.45 de kalkan tren· 
le İstanbula hareket etmişlerdir. 

İstasyonda balkcvi başkam B. Ferid 
Celfil Güvenle yüksek ziraat enstitüsü 
profesörleri, Türkiye genel kimyagerler 
kurumu mensublan ve yüksek tahsil 
gençliği tarafından uğurlanan gençler, 
İstanbula çok güzel intibalarla dönmek
tedirler. 

Eğitmenler kanunu projesi 
Kültür Bakanlığı, muallim gönde

rilmesi imkanı olmryan köylerde kul
lanılacak köy eğitmenleri hakkında bir 
kanun projesi ha.7,rlamaktadı•" Pr.:ıje 

e,.,itmenleı in t~yin ve kullanış şekille
ri ve ücretleri hakkında hükümleri ilı
tiva edecektir. 

! ·····-·····;:t···~···:;;··;.. .. ·----··~ . . . ··························· ..................... . 
Dün hava bulutlu geçti 

Dun şehrimizde hava az bulutlu geç. 
miş, ısı 21 derece kay ilmiştir. Mete
oroloji işleri genel direktörlüğünden ve. 
rilen maliimata göre dün yurdun Koca
eli ve Ege mıntakalarmda hava, kapalı 
ve sisli, diger m.ntakalarmda ise bu. 
lutlu geçmiştir. Dün en çok yağış Or
duda olmuş ve karemetreye 6 kilgram 
su bırakmıştır. Dün en düşük ısı sıfı
rın üstünde olmak üzere İstanbul ve Es. 
ki~elıirde 7, en yüksek isi da Diyarbe. 
kirde 29 derece kaydedilmiştir. 

reketinden evvel gazetecilere İstanbulu 

çok gezdiğini, çok beğendiğini, çok sev

diğini ve hemen Roma kadar tanıdığını 

ve tekrar gezmeye geleceğini söylemiş· 

tir. 

Yugoslavyalı talebelerin gezısı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Yugoslav

yalı talebe ve hocalar bugün kız mual

lim mektebini, ticaret mektebini ve üni

versiteyi ziyaret ettiler. Misafirlerimizi 

üniversitede rektör kabul ve kendilerini 

izaz etti. 

Kamutay Çağrılan 
* Arzuhal encümeni bugün parti 

grupu içtimamdan sonra toplanacaktır. 
* Mim müdafaa encümeni bugün 

grup içtimarndan sonra toplanacaktır. 

.Ajanslar .Amerika.dan şu habe. 
ri getirdiler: Sinema paytabatI, ilk 
defa olarak, bir grev hareketi ile, 
derin bir sükuna bürünmüştür. Bü. 
tün stüdyoları nöbetçiler beklemek. 
tedir. Grev ilan edenler, makiyajcı, 
operatör gibi memurlardır. Sinema 
yıldızları, mesleki dayaruşma tik.. 
riyle bunların bu hareketini tasvib 
edip etmemek hususunda bir karar 
vermek üzere sendikalarını toplan. 
tıya çağırmışlardır. 

işte bu haber müdhiş bir haber. 
dir: Dünyaya film dağıtan Il olli-

vodda stüdyofar çalı§mazsa ne o. 
/ur? lngiliz, iransız, alman ve sair 
film stüdyoları bizi sinema seyrin. 
den mahrum etmezler. Beyaz perde 
yine bizi kendisine çekecek sima. 
/arla bezenir. Demekki Hollivod. 
daki grevden müteessir olmryabili. 
riz! 

Hakikat bu değildir, ve bu ha. 
berin müılhiş bir haber olması da 
hakikatin bu olmadığındandır. Zira 
bütün dünya film şirketleri bir ara. 
ya gelseler bize Greta Garbo'ları, 

]an Harlov'larr Cinger Rocersleri, 
]oan Kravfordları, Klark Gebl'leri 
temin edemezler. Zira sinema, bir 
çoklarımız için, bu eşsiz yıldızlar_ 
dır. Biz sinemasız olabiliıiz, !atat 
onlarsız nasıl oluruz? 

Ne yapalım da bu grev çab.;k 
bitsin? Mahzar mı hazırlıyalım, ki
me yalvaralım? 

H olJivodda grev ... Dostlar şim. 
di bize kimler acısın? - N. B. 

kurs ı 
İzmit, 3 (A.A.) - Vilayetin teşeb

büsü üzerine Ziraat ve Maarif Vekale-t
leri tarafından vilayetimizde açılma

sına karar verilerek hazırlıklarına baş
lanmış olan Kocaeli köy öğretıX?enleri 
kursu bugün öğleden sonra törenle va
limiz tarafından açılmıştır. Bu kursa 
şimdilik vilayetimiz köylerinden seçi
len elli talebe devam etmektedir. Bun
lar altı ay sonra kursu bitirmiş olacak
lardır. 

Beden terbiyesi, elişleri ve re:;im 
muallimleri 

Kültür Bakanlığı yüksek bir tahsil 
müessesesi olan Gazi Terbiye Enstitü
sünün beden terbiyesi, resim, iş şube
lerinden mezun olacakların ilk tayin e
dildikleri memuriyetlerde 25 lira asli 
maaşla işe başlamalarını temin edecek 
bir kanun projesi hazırlamaktadtr. 

Fransada, Blum kabinesi iktidar mev
kiine geldikten sonra kültür işlerine bü· 
yük bir ehemiyet verildi ve bunlarla meş
gul olmak üzere vekaletler ihdas olun
du. Bu meyanda, geçen yaz tatbik mev
kine konulan tatil ve eğlence nizam
ları, kış gelince tabii surette hükü•msüz 
kaldı, ve şimdi, yaz geldiği için gene 
günün mevzuu oldu. 

Gazeteler okurlarından soruyorlar: 
"Neler istiyorsunuz ?,, 

Okurlar cevab veriyorlar . 
- Beden kültürü bakımından din

lenme parkları, stadlar, yüzme havuz
ları, kooperatif otelleri, teşkilatlandırıl
mış gezintiler, kolay hafta tatilleri .... Ze
ka kültürü bakımından konferans ve ti
yatro salonları, kütüphaneler, halkevle
ri, aynı zamanda bir zevkusafa sarayı 

da olacak olan bir iş borsası... . 
lstem;şken biraz daha bir şeyler iste

selerdi ! 

Karı koca davalan 

· :Kocasiyle bir türlü geçineıniyen mo
dern bir genç kadından şikayetlerini 

sormuşlar ve şu cevabları almışlar : 
- Çıngıraklı saatin susturulmasınt 

benden bekliyor; 

- Giyineceğim sırada tuvalet salo
nunu kendisi işğal ediyor;. 

- Eski traş biçaklarıru şurada bura
da bırakıyor; 

- Beni başka kadınlarla mukayese 
ediyor; 

- Beni kendisiyle kıyas ederek •me
sela: "bunu senin yapbğın masrafın ya
rısı ile ben daha iyi yapardım!,, diyor; 
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Viliyetlerin ka k 
programlarının te • 

1 

Bakanlıklar delegelerinden 
mürekkeb bir komisyon ça ış J70r 

iç Bakanlığında kurulan bir komisyon, vilayetlerimizin beşer 
senelik bayındırlık programlariyle kalkrnma planlarını tetkik etmek
te ve muvafık gördüğü projeleri tasdik etmek üzere Bakanlar He
yetinin tasvibine sunmaktadır. 

l(amutayın 

dii nl<ü tolantısı 
Dün Fikret Sılay'ın başkanlığında 

yapılan Kamutay toplantısında Siirt meb
usluğuna seçilen Mehmed Ali Kurdoğ
lunun seçim mazbatası tasdik edilmiş 
ve ruznamede görüşülecek başka bir 
madde olmadığından toplantıya niha. 
yet verilmiştir. 

Kamutay çarşamba günü toplana.. 
caktır. 

Anteb fıstığı üzerinde tetkikler 
'Gazianteb ve Behisni'de Anteb fıs

tığı üzerinde tetkikler yapan Ziraat 
Bankası müşaviri B. Hikmet, orm .. n 
amanejman direktörü B. Nejad ve Zi
raat Bakanlığı şube direktörlerinden 
B. Hikmet şehrimize dönmüşlerdir. 

Ziraat Bakanlığı şube direktörlerin
den B. Hikmet ayrıca Mersin ve An
teb havalisinde muhtelif meyvalanmız 
üzerinde de incelemeler yapmıştır. 

Mekteblere direktifler 
Kültür bakanlığı, bu yıl teftiş gören 

mekteblere müfettişlerin tenkjdlerine 

göre hazırlanmış emirler göndermek. 

tedir. Mekteb idareleri bunlara gore 

kayıd ve muamelelerinde lazımgelen isla 

hatı yapacaklar ve tenkh~leri teftiş deL 

t · ıe geçireceklerdir. bu defter, başka 

defa yapzlacak teftişlerde müfettişlere 

b:;.,terilecekt'r. 

Kotum kazasının merkezi 
Bitlis vilayetine bağlı Kotum kaza

sının merkezi şimdiki bulunduğu Ko

tum köyünden kaldırılarak çevresi için

deki Tatnan nahiyesinin merkezi olan 

Tatnan köyüne ve Tatnan nahiyesi 

merkezi de Kotum köyüne kaldırılmış

tır. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Avusturalyada altın ne 
zaman bulundu? 

2 - Amerikada elektrik san
dalyesinde ilk idam hükmü ne za
man infaz edildi? 

3 - Rusyada Duna'nın kuru
lu§ tarihi nedir? 

4 - Raspotin hangi tarihte 
öldürülmüştür? 

5 - lrlanda serbest hüküme· 
tinin kuruluşu ne zamana rast-? 
lar? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - İlk anayasamız ne zaman 
kabul edildi? 

C - 20 ikinci kanun 921 de. 
S - İkinci İnönü harbı ne za· 

man oldu? 
C - 30 mart 921 de. 
S - Büyük Millet Meclisi A

tatürke ne zaman Gazi unvanım ve 
müşür rütbesini verdi? 

C - 19 eylül 921 de . 
S - İstiklal mahkemesi kanu. 

nu ne zaman yapıldı? 
C - 31 temmuz 922 de. 
S - Afyon cephesinde büyük 

taarruz ne zaman başladı? 
C - 26 ağustos 922 de. 

- İzdivacnıuzdan şöyle bahsediyor. 
"Boynuma evlilik ipini geçirdiğim za-
man ... ,, 

- Pazar günleri radyoda yalnız po· 
litikaye veya spora aid haberleri arıyor .. 

Daha devam ede ~im mi ? 

Komisyon her bakanlıktan ec 
len bir delegeden mürekkebtir. 
Böylelikle vilayetlerimizin plan
larında bütün haka:nlıkların faali
yet şubeleri ve iş sahalarını alaka
lıyan kısımların tama ılanmasın· 
dan sonra tam bir ahenkle gerçek
leşmesi sağlanmış olacaktır. Plan
larda, işletme hususiyetleri ve 
ekonomik sosyal tezahürleri biri
birrne benzeyen şeh~rlerimizin 
ana hatları bu planların tatbiki 
suretiyle kalkınmasının temin; ci
hetine gidilmektedir. Böylelikle 
tecrübe edilmiş metodlardan en 
çok faydalanılmış olunacakbr. 

Vilayetimizideki kalkınma işinin 

çok süratli ve mümkün olduğu kadar 
kolay imkanlar içinde başarılmasını 

sağlayacak olan bu program1arın tatbi· 
kinden sonra viHiyctJerimizin çehreleri 
tamamen değişecektir. Yapılacak olan 
işlerde bilhassa baymdırlıkı kültür, zi
raat sıhat işlerine büyük bir yer ay
rılmı~tır. Vilayetlerimizdeki mevzii iş· 
lerin; devletin bu sahadaki ana politi· 
kalariyle telif edilebilir şekilde olınası. 
na dikkat edilmektedir. Şimdiye ka
dar kırka yakın vilayetimizin plan ve 
projeieri gelmiştir. Diğerleri yavaş ya
vaş gelmektedir. Böylelikle haziran a
yı içinde bütün vilayetlerinlizin plin 
ve projeleri bu yıl içinde tetkik edilmiş 

olacaktır. 

Eskişehir vilayetinin plant 
ve büdcesi 

Eskişehir umumi me.:lisinde kabul 

olunan 1937 vilayet büdce projesi ve 

beş yıllık kalkınma prograrm ic bakan

lığa gelmiştir. Projeye göre büdce 

492.070 lira olarak hazırlanmıştır 

57.751,66 lira hususi idare işlerine, 

128. 765,81 lira bayındırlık işlerine, 

186.257,39 lira kültür işlerine, 13.094 

lira ziraat ve bayındırlık işlerine, 

34.205,75 lira sağlık ve hayır işlerine, 

71.992,39 lira da türlü işlere ayrılmış. 

tır. Beş yıllık programa göre: 

Bayındırlık i§leri 
Baymdırhk işlerine beş yılda 190.000 

lira harcanacak ve Sivrihisar - Hamidi

ye, Eskişehir • Seyidgazi, Eskişehir • 

Söğüd, Sanköy-Mihalıcık yolları şosa 

haline gc.tirilecek Eskişehir • Çifteler, 

Eskişehir • Ankara - Pulatlı • Sivrihi. 

sar ve Emirdağ yollarının istik~afı ya• 

pılacaktır. 

Kültür i§leri 
Beş yıl içinde kültür işlerine 850.000 

lira sarfolunacak, Sivrihisar, Seyidğa. 

zi, Mihalıcıkda birer mekteb ya1,1lacak, 
15 köyde yeniden mekteb in§a oluna· 
cak ve talebesi çok mekteblere pavyon· 
lar ilave olunacaK ve kadroya yeniden 
mualimler konulacaktır. 

Ziraat ve baytar İ§leri 
Haseratla mücadele olunacak, mey· 

ve yetiştirilmesine öem verilecek, fi
dan ve aşı alınarak halka dagrtılacak, 
damızlık aygır, boğa ve eşek satın alı
nacak, 20 ye yakın sıfat istasyonu ku. 
rulacak, hayvan hastalıklariyle müca· 
dele olunacak, koşular tertib \e hayvan 

sergileri açılacaktır. 

Sağlık işleri 
Merkez hastahanesi genişletilecek, 

yatak adedi arttırılacak yeni mütehas
sıslar getirilecek, kazalarda dispanser
ler açılacak, hastalıklarla mücadele o. 
lunacak ve halka parasız ilaç dagıtıla
caktır. 

lstanbulun bir yıllık inşaatı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - 1936 da 

İstanbulda 655 ev, 99 apartıman yapıl
mış 4350 bina tamir edilmiştir. 
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J aponyada ordu ile siyasi paruıer 
arasındaki mücadele, 30 niaan 

seçiminin neticesi belli olduktan aon
ra ehemiyetli bir anayasa buhranı 
teklini almıftır. Uzun bir tarihi olan 
bu mücadele, Hirota hükümetinin 
iakatı ve bugünkü Hayati kabineai
nin iktidara geçmesiyledir ki had 
aafha11na girmifti. MaHimdur ki Hi
rota kabinesi ordu ile siyasi partiler 
arasındaki ihtilaf üzerine istifa etti. 
Bur dan sonra, hükümet tetkili için 
yapılan teşebbüsler netice vermedi. 
Çünkü Japonyada imparatorun bir 
fermanı ile harb ve bahriye nazırları· 
nı ordu tayin etmektedir. Ordu da si· 
yasi partiler ve namzed olarak ileri 
sürdüğü başvekile itimad etmediğin· 
den harbiye nazırı tayin etmekten çe
kindi. Binaenaleyh hükümet teşkil e· 
dilemedi. Nihayet ordunun ısrarı kar· 
tısında partiler namzedlerini geri çe· 
kerek ordunun başvekil namzedi olan 
Hayaıi hükümcti teşkil etmittir. 

Siyasi partilere rağmen iktidara 
geçen bir hükümetin meclis ile iyi ge
çinmesi beklenemezdi. Nasıl ki öyle 
oldu. Meclis her adımda Hayati hü
kümetinin icraat ve faaliyetine engel 
olmaya çalıştı. Parlamenter idareler 
de hükümet ile meclis itilifa düt· 
tüğü zaman yapacak iki teY vardır: 

1 - Ya hükümet iktidardan çeki· 

lir. 
2 - Y ahud da meclisi dağıtır ve 

seçim yapar. 
ikinci yolu takib eder de seçim hü

hükümet aleyhine netice verirse, ar• 
tık hükümetin iktidardan çekilmeıi 
bir zaruret halini alır. Hayati kabi

nesi meclisi dağıtnııf ve 30 nisanda 

ıeçim yapmııtır. Telgraf haberlerine 

göre intihabta Japonyanm belli bat

lı iki siyasi partisi olan ve bu buhran• 

da beraber yijrüyen Miusaito ve Se

iyukai partileri üç yüz elliden fazla 

mebus seçmiılerdir. Hüküınet partisi 

ise ı .ncak kırk mebus intihab ettire

bilmitlerdir. Japonyadaki devlet nıe-
h .. k'" 

kanizması parlamenter olsaydı, u u-

metin iktidarı, seçinıde kazanan par

tilere terketmesi lazım gelecekti. 

Fakat Hayaşi, bat vekaletten çe

kilmiyeceğini bildiriyor. Ordu da ye• 

ni meclise kartı hükünıeti müdafaa 

edeceğini ilin etnıittir. Esasen anaya

sanın bugünkü 'tekline göre, hükü

metin istifası da japon politikasını, i

çinde bulunduğu çıknıazdan kurla· 

ramaz. Çünkü hükümet tetkili için 

ordunun yeni hükümete bir harbiye 

ve bir de bahriye nazın tayin etıneıi 
lazımdır. Ordu bu iki nazırı tayin et• 

medikçe Japonyada hükünıet teıek· 
kül edemez. Diğer taraftan ordunun 

teşkil edeceği hükümetle de nıecli• 
çalıımak istemiyor. Anayasa buhra· 

nını da doğruan mesele budur. 

Üç gün evel yapılan aeÇinıde or• 

dunun, japon siyasi hayatına hakinı 
olan iki büyük partiden ayrı bir Ü· 

çüncü parti teıkil edeceği ve bu par

tinin de ekseriyeti kazanacağı tah

min ediliyordu. Fakat bu tahnıİD ta· 

hakkuk etnıemiıtir. Bilakis japon ka

moyu ordunun siyasi meselelere ka• 

rıtmasını ve japon dıt politikaımı i

dare etmeğe tetebbüs etmeaini tak-

bih etmiıtir. 
Bakalım ordu ve ordunun hiikÜ· 

meti, japon nıilletinin partilere veri· 

len reylerde tezahür eden iradesine 

boyun mu eğecek? Yoksa ınecliıi il

ga ederek askeri bir diktatörlük nıü 
kuracak? Uzak f&l'kta bir çok terler 

bu karara bağlıdır. 
A. Ş. ESMER 

Mesut bir doğum 
Ekonomi bakanlığı müsteşarı Bay 

Faik Kurdoğlunun dün bir oğlu olmuş 
ve adı Eşref Kurdoğlu konulmuştur. 

Eşref, B. Faik Kurdoğlunun babası· 
nrn adıdır. 

Bay ve B ayan Kurdoğlunu kutlar, 
yavı uya uzu11 ve mesud bir hayat te

rııenn i ec' eriz. 

Madrid yeniden bombardıman 

Mil-isler ·eask cephesinde 
yabancı askerleri 

mahvettiklerini bildiriyorlar 
Londra, 3 (Hususi) - Hükümctçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Madrid asi 
topçuları tarafından iki saat müddetle 
bombardıman edilmiştir. Fazla zayiat 
yoktur. Dün saat 22 ile 23 arasında 
Madrid cephesinin bir noktasında şiddet
li bir çarpışma olmuş, fasılasız patlama 
sesleri duyulmuştur. Çarpışma hakkında 
tafsilat alan müşahidler dün saat 1 de 
iki asi bombardıman tayyaresi Valansi
ya üzerinde uçmuşsa da, bomba atama
mıştır. Başbakan Kaballero cenub kıta
ları kumandanına bir telgraf çekerek, 
s. Maria dö Kabera manastırının zabtın
dan dolayı kendisini tebrik etmiş ve e
sirlerle ailelerine iyi muamele olunması-
nı emretmiştir. 

Bilbao mıntakannda 
Bilbao, 3 (A.A.) - Havas ajansırun 

muhabiri bildiriyor: Son muharebeler es
nasında hükümet kuvvetleri, geçen şu
batın birinci günü Kadiksde karaya çı
kan altıncı italyan efradından bir kaç 

nefer esir etmişlerdir. 
Bunlardan Angelos Polises isminde

ki nefer, italyan kuvvetlerine general 

Piassom tarafından kumanda edildiğini 
söylemiş ve dün iki saat içinde asilerden 

200 kişinin öldüğünü ve bir çoklarının 
da yaralandığını ilave etmiştir. 

Esirlerin üzerinde çıkan evraktan, 
askeri teşkilatın en ufak teferruata kadar 

italyanlar tarafından yapıldığı anlaşıl· 
maktadır. 

İki ispanyol esiri italyan esirlerinin 

beyanatını teyid etmişlerdir. 
Dün sabah bükümet k.ıtaları evvelki 

gün, vukubulan muharebeler esnasında 
ölen ve yaralananlan toplamakla meır 
gul olmuflardır. 

Bilbao'da uir edilen italyanlar 
Bilbao, 3 (A.A.) - Biskaya cephesin

de Bermeo mmtakasında milisler, ltaL 
yanların dün perişan edilerek dağıtıl. 
mıJ olan siyah ok adındaki müfrezele. 
rinin bakiyesini imha etmitlerdir. 

İtalyanlar, 400 ölü bırakmışlardır. 
İtalyanlar aynı zamanda dört kamyon 
dolduracak kadar malzeme terketmit-

lerdir. 
Guernica ve Durango mıntakaların. 

da asilerin yapmış oldukları taarruzlar 

tadedilmiştir. 
Avala cebhesinde işare değer bir ,ey 

yoktur. 
Burgos cebhesinde cumhuriyetçile. 

rin bataryaları Ssilerin mevzilerini bom. 

bardnnan etmiştir. 
A.ilere göre 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: Bask 
cephesinde Guernika ve Tamorabieta 
bölgelerinde asiler hatlarını ilerletmiş
lerdir. Aragont Endülüs ve Asturu 
ce helerinde tüfek ateşi teati edilmit" 

t
. p gantander cephesinde hükümetçile
ır. 

rin taarruzu püskürtülmüştür. Havas'a 
öre hükümetçilerin Burgos - Santan· 

:er yolunu kesnıek teşebbüsleri akim 

kalmıştır. 

''Eıpana" kaz.a neticeıinde 
batmıı 

Umumi karargahtan bildirildiğine 
öre asi Bspana zırhlısr verdiği işare. 

g • . ·1· k ti dinlemiyen bır ıngı ız vapurunu o-
valadığı sırada hükümetçil~r. tarafın· 

d 
serpilen torpillerden bırıne çarpa. 

an . 
rak kazaen batmıştır.Mürettebat gemı-

. . t ' ~- ı'çinde boaşltmış bu müddet 
yı ın ız..... · .. 
. inde ne bir hükümet gemısı, ne de 
~~r hükümetçi tayyare görülmüştür. 

Asi İspanyanın milli bayramı olan 

2 
mayıs günü, Salanıankada bir geçid 

. le kutlamıctır. Bu vesile ile ge· 
resmıy Y • • 

neral Franko bir nutuk vermıştır. 

Amerika /ıpanya ifinde tarcılıız 
kalacak 

Vaşingtondan bildiriliyor: Ameri.. 
kanın İspanya işinde tarafsız kalması
nı temin için dün imza olunan tarafsız
lık kanunu 1 haziranda, kanun~n bazı 

d l r
. de hemen tatbik mevkune ko-

ma e e ı . 
1 aktır. Doğrudan doğruya veya bıl-

nu ac . .. 
vasıta İspanyaya harb malzemesı gon-
dcrmek ve kredi açmak yasaktır: tane, 
cumlıurreisinin izniyle toplanabılecek-
tir. 

ispanyada çarprşan yabancı askerlerden bir grup 

İngilterede 

Otobüs 
Paris 
Borsasıııda 

G~evi • Vaziyet 
Bitmedi Paris, 3 (A.A.) - Geçen hafta bü-

Londra, 3 (A.A.) - Otobür.süz ka· 
lan Londra sokakları pazar günü 1926 se
nesinde yapılan umumi grevi hatırlat
mışlardır. 

Açık hava meraklılarından mürek. 
keb kalabalık bir halk kütlesi, metroya 
hücum ederek vagonları işgal etmiştir. 

Dönüı saatlerinde istasyonlar fl!v

kalade kalabhk olmuştur. 
T ahkilıaı yapılıJor 

Londra, 3 ( A.A.) ..,... Sendika ve nak-
li yat ofislerinin şefleri yarın çalışrna
ğa başlayacak olan tahkik komisyonuna 
verilmek üzere deliil hazırlamakla meş

gul olmaktadırlar. 
Salahiyetdar mahfillere göre, tahki

kat mümkün olduğu kadar etraflı yapı· 
lacak ve iş saatleriyle iş şeraitinin he
yeti umumiyesi tetkik edilcektir. 

Tahkik komisyonunun mesaisi as
gari bir hafta devam edecektir. O za· 
mana kadar grevin bitmesine imkan 
yoktur. Bir haftalık grev için nakliyat 
sendikası azaları 25.000 lira tazminat 

vermiştir. 
Londra, 3 (A.A.) - Eyaletler oto-

büs müstahdemini grev komitesinin ya• 
rı geceden itibaren grev ilan etmek 
hakkındaki kararının ne suretle tatbik 
edileceği henüz maHlm değildir. 

Bir çok hallerde şoförl .. r le biletçi
lerin hattı hareketleri, mahalli mülaha· 
zJlarla taayyün edecektir. 

Hatırlardadır ki, B. Ernest Bevin 
tarafından idare edilmekte olan kuv
vetli milli nakliyat sendıkası, hu grevi 
tanımamıştır. Sendikaya göre, bu grev, 
müdd ti inkiza etmemiş olan iş muka
velesini feshetmektedir. Halbuki Lond· 
ra grevi, şimdiye kadar hiiküml erine 
tamamiylt' saygı gösterilmiş olan iş mu
kavelesinin yenilenmesi yüzünden çık-

mıştır. 

Montrö' de en güç işler üzerinde 
anlaıma var 

Montrö, 3 (A.A.) - Kapitülasyon
lar konferansının işini süratle bitirece
ği anlaşılmaktadır. En dikenli mesele· 
ler hakkında anlaşma olmu\ltur. 

Umumi komisyona dahil bulunan 
bütün delegasyonu, intikal devresinin 
Mısır delege heyetinin arzusu vechile 
12 sene olarak tesbiti ve resmen 1949 
yılında nihayet bulmasını tasvib etmiş-

lerdir. 
Mahkemelerin kurulması tarzına ge-

lince, istinaf mahkemelerinin 11 i ya
bancı oJnıak üzere 18 konsey ihtiva et· 
ınesine karar verilmittir. Kahire, ls
kenderiye, ve Mansure mahkemelerin· 
de 40 ı yabancı olmak üzere 61 hakim 

bulunacaktır. 

tün mali piyasalarda hakiki bir fırtına 
hüküm slırmüş ve Budapeşte ve Prag 
gibi ikinci derecedeki piyasaları da si· 
lip süpürmüştü. Bu şehirlerde silah 
kıymetlerinin düşmesi, büyük bir krize 
sebeb olmuştur. 

Paris borsasında dış piyasadaki buh· 
ranın reaksiyonları görülmüş ve iç un· 
surun tesirleri de krize inzimam etmiş· 

tir. 
Pazartesi günündenberi borsada bu 

iki unsurun tesirleri görülmeğe başlan. 

mıştır. Evvela geçen cumartesi günü 
Juho, Vinsen'de bir nutuk söyliyerek 

hükümetin büyük nafıa işleri için ta

sarruf parasından 10 milyon frank temin 

etmesini istemiştir. Sonra amerikan pi

yasası, zayif kalmakta devam etmiş ve 

enternasyonal piyasalarda da ilk mad

delerin kıymeti inmiştir. 

Ertesi günü bakanlar heyetinin top

lanarak cebren istikraz yapılamıyacağı 

hakkında karar vermesi rantlarda ha-

fif bir yükselme temin ettiği İ !rİn piya

sa biraz kendini toplamıştır. 

Çarşamba günü borsa, fransız kıy· 
metlerinin iyi bir vaziyette olduğunu 

teyid etmişti, fakat enternasyonal kıy

metler ve bilhassa cenubi Amerika kıy· 

metleri hızla düşmüştür. Bunun zahi

ri sebebi, Johannesburg'da ve Lo.ıdra

da yapılan ve sağlam görünmiyen spe
külasyon muameleleri olduğu söylen

mektedir. 

1 KUÇUK DIŞ HABERLER 1 
X Varşova: - Buradaki sosyalist 

nümayişleri esnasında bir çocuk ölmüş 
ve bir kaç kişi yaralanmıştır. Milli bay
ram dolayısiyle yeni hadiseler çıkma
sından korkulmaktadır. Polis ihtiyad 

tedbirleri almıştır • 
X Bertin: - B. Göring Berlinc dön· 

müştür. 
X Berlin: - B. Hitler, bir kaç gün-

denberi burada bulunan italyan endüst
riyeUeri heyetini kabul etmiştir. Heyet 
meçhul asker abidesine bir çeleı* koy· 

muştur. 

X Sofya: - Filibe panayırı 11 ya-
bancı firmanın iştirakiyle bugün açıl· 

ınıştır. 

x Vamsdorf (Çekoslovakya) - Do-
kuma endüstrisinde başlıyan grev ge· 
nişlemektedir. Şimdiki halde 3000 işçi 
grev halindedir. 

X Yeni Orlean: (Amerika) - Şid
detli bir yağmur ve dolu rekoltenin bü
yük bir kısmını mahvetmiştir. Fırtına 

yüzünden beş kişi ölmüş ve bir çok kim· 

ıeler yaralanmıştır • 

TAN' da M. Zekeriya, yedi yılltk 

bir fasıladan sonra Ankara'ya yaptığı 

seyahatin üzerinde bıraktığı hayraa
hk ve takdir hislerini anlatıyor: 

''Deiitiklik Polatlı iatasyonandaa 
batlıyor. Evvelce burası küçük ve Ti
ran bir köydü. lki harab hanı, bir iki 
kerpiç evi "ardı. Şimdi burası mamU.. 
küçük bir kasaba olmut. Polatlı'dan 
itibaren Ankara 'ya kadar her ,eyia 
değiıtiği görülüyor. O kurak ye ço
rak vaha yefennif, ormanlapnıf, zea
ginlepnif, yollarla aüslenmif. Anka
ra istasyonuna bu İntibalarla girit za
ten sizi yenilikler ve büyük deiitik
likler görmeye hazırlıyor. 

Ankara hakikaten tanınmıyacak 
kadar değiımif. Yollar battan başa 
asfalt ve tertemiz. Yenitehir modern 
bir Avrupa mahallesi, otomobille 
Çankaya 'ya doğru uzandık. Kada
köyden Suadiye'ye giderken bu ka -
dar yeşilliğe, bu kadar çiçeğe ve ba 
kadar güzelliğe tesadüf edemez.iniz.. 

Büyijk Banka binaları, yeni dev -
let daireleri, Ziraat enstitüsü aergı" 

b
. , 
ınası, heykeller, abideler, mekteblel' 

kısa bir zamanda çöl ortasında yeni 
bir medine kuran türk azminin bir 
ifadesi halinde yükseliyor. 

Fa~at beni en çok hayrete dütü
ren, 923 de Ankara'ya ilk gittiğim za
man oturduğum viran, perifa.11 fakat 
o vakte göre, Ankaranın en gÜzel e•· 
lerinden biri olan evin yerinde ilk 
milli opera binasının temelleri atıl • 
mak üzere olduğunu öfrenmek old-. 
Bana o vak.it, "Bu binanm yerinde om 
bet sene sonra bir opel'a binası göre
ceksin,, deselerdi gülerdim. 81qüa 
bu bir hakikat olmak üzeredir. Yer 
timdi tesviye edilmektedir. Y almada 
temelleri atılacaktır. Belki 1940 da 
burada ilk operayı seyretmek müm. 
kün olacaktır. 

SULHUN DESTECi TÜRKiYE: 

Cumhuriyet'te Abidin Da.er T• 
kiye'nin gerek yakm tarkta, gerek1e 
Balkanlarda takib etmekte oldaia 
dostluk ve sulh siyasetinden bahae • 
derek, osmanlı İmparatorluğunun aca 
ve zaafı yüzünden 1910 dan 1920 79 
kadar bet harba sebebiyet vermİf ol
duğunu buna karıılık cumburiyetia 

on dört yılının tam bir sulh, sükiin •• 

yapıcılık devresi olduğunu tebarüz 

ettirerek diyor ki: 

" Bir sekiz senede bet barba •esi

le ve sahne olan oanıanlı aaltanatuu. 

bir de 1923 den yani 14 seneden beri 

sulh ve sükun içinde ya§ayan Türki

ye cumhuriyetini düıününüz. O za • 

man ıulha hizmet bakımından iki 
devlet arasındaki büyiik farkı anlar

sınız. 

Türkiye Cumhuriyeti evvela bütüa 

komıulariyle, sonra bütün diğer dn· 

letlerle daima iyi geçinmek yolan11 

tutınuı, fakat, yalnız kendi hesabına. 

herkese dostluk elini uzatmakla yani 
puif bir sulhaeverlik takib etmekle 
kalmamıt, aynı zamanda malatelif 
misaklara, anlapnııılara ve Milletler 
Cemiyetine girerek aktif bir ayaai 
rol de oynamııtır. Atatürk Türkiyeai. 
tuttuğu bu sulh yolunda daima ma • 

vaffakiyetle yürümektedir; çünkü, 
sulhu yalandan değil; candan ae•ea 
ve iıteyen bir devlettir. Sulhse•erliii
miz o kadar aaıninıidir ki yaratbiı • 
nıız aulh havası, nihayet, her münase
bet ve temasta bulunduğumuz devle
ti sarıyor. Balkanlarda birkaç yd içia
de bu kadar kuvvetli bir sulh han• 
husule geldiyae bunda Türkiyenia 
hisseıi çok büyüktür . ., 

Muharrir, Türkiyenin muhtelif 
komıu memleketlerle münaaebetleri • 
ni gözden geçirdikten sonra fÖyle di
yor: 

"Hatay meselesi halledildtktea •• 
Suriye, istiklalini temin ettikten aon _ 
ra, tark miaakına cenup komıunauzua 
da ittirak etmemesi için, hiç bir 18 • 

beb kalmaz. 
Akdenizle Karadenizin, Balkan • 

larla Anadolunun, Avrupa ile Asy•
nın, ıarkla garbın elele verdikleri çok 
mühim "siyasi • coğrafi'' mevkii, aı JV• 

~etli ordusu, muntazam idaresı, dü -
rüııt ıi)ueti ve samimi baıışs- .cıııii 
sayesİI'de, Türkiye, dünyanın bu k11· 
mında sulhun desteği olmuıtur.,, 
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sansorıerı 

Memleketin ikiye bölünmesi 
hakkında İngiliz görüşü 

Her şeyi daima büyük ölçüde olan 
Nevyork şehrinde, hangi nakil vasıta -
smm en çok yolcu taşıdığı ara§trrılın
ca, bu vasıtanın, ne yeraltı trenleri, ne 
de otobüsler ne de tramvaylar olduğu 

anlaşılır. En çok insan taşıyan vasıta -
lar asansörlerdir. 

Nevyork'un binden fazla istasyonu 
olan yeraltı trenleri günde 5,200,000 ki
şi, otobüs ve tramvaylar 2,000,000 kişi, 
taşımaktadırlar. Fakat Nevyork'un asan
sörleri günde 15.000.000 kişi yani yer -
yüzünde ve yeraltmdaki nakliye vas1ta
larının taşıdıklarından iki kat fazlasını 
taşımaktadırlar. 

Dünyanın en büyük bir nakliye sis
temi olduğLı tahmin edilm<!kte olan bu 
sistemin, çalışma ve teııisatı hakkında 
bir fikir verebilmek için, bunun ufak 
bir kısmını teşkil eden Rokfeller mües
sesesinin merkez binalarındaki asansör
leri ele alacağım. Yeni yapılıp henüz 
ikmal edilmiş olan 43 katlı bina istis -
na edilirse eski merkez binalarında 155 

asansör vardır. Bu asansörler, 1935 yı

lında 160.000 kilometrelik mesafe katet
mişlerdir. Yani bu mesafe, üstüVd hat
tının 29 misli, aya olan mesafenin üç 
mislinden fazladır. 

Eğer bu asansör galerileri biribiri 
üzerine eklenecek olurlarsa, bunun bo
yu, 12,700 metreyi bulur; yani tayyare
lerin irtifa rekorlarına veya stratosfer 
hududuna yaklaşır. 

Bu müessesedeki asansörler günde 
200.000 kişi nakletmektedirler; yani 
N evyork'ta mevcud asansörlerin yet -
mişte biri nisbetinde faaliyette bulunu-

• yorlar demektir. 
Bu 155 asansör 1935 yılında 32 mil

yon defa durmuş olduğuna güre, bütün 
bir yıla seyyanen taksim edildiği tak
dircle, her asansörün saniyede bir dur
muş oldu~u anlaş ı lır. Fakat hakikatte 
daha sık durmaları icab eder; çünkü, 
asansörler yalnız iş saatlerinde faali -
yettedirler. 

B u en yüksek binanın 65 inci katı
na asansörün her ç.kışı, müesse

SI! ıdaresine 6 sente mal olmaktadır. 

Halbuki, 5 sent verdiğiniz takdirde 
Nevyork'un yeraltı tramvay şebeke .. in
de istcdit.iniz kaclar seyahat ed..:!.ıi' ir -
siniz. 

Rokfe11er müessesesinin merkezin· 

de sarfedilen elektrik enerjisinin % 15 

ini, yani, yılda 4,730,000 kilovat saatlik 
elektrigi bu asansörler harcamaktadır

lar. B u asansörleri çeken tel h:ılatlaı 

biribirine eklenince, bunun boyu 225 
kilometreyi bulur. 

Asansörlerin en süratlisi, saniyede 
yedi metre süratlc hareket etınektediı 

ki, bu heı hangi bir tayyarcı1en daha 
hızlıdır. 

Fakat, asıl şaşılacak cihet, bütün bu 
nakliye sisteminin tıpkı bir roboto gi
bi, hemen hemen hiç bir insan ü.ıli<laha
lesine lüzum bırakmadan, oLOmatik biı 
~ekilcle çalışmakta olmasıdır. Bu bina -
da işleyen tekmil asansörlerin santralı 
65 inci katın üstündedir. Her kat gru
puna ayrı lıir asansör grupu hizmet et
mektedir. Bundan dolayı, 65 inci ka ta, 
hiç durmadan, yarım daki '.:"dan daha az 
bir müddette çıkılmaktadır. 

Te.r.ka ~ Jo. 22 

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

Nevyorkta en çok insan 
taşıyan nakil vasıtaları büyük 

binaların asansörleridir 
Yalnız 70 inci katta yani 259 uncu 

metrede bulunan çatı parkına çıkmak 
istenince, 65 inci kattan sonra ayrı bir 
asansöre binmek lazımdır. 

H iç şüphe yok ki, her asansör iş -
!etmesinin en ehemiyetli tarafr, 

onun er •. niyet tertibatıdır. Böyle bir 
tesisatın, zelzeleden maada her ihtima
le karşı hazırlanmış, korunmuş olması 
gerektir. 

Mesela aceleci olan bir kimsenin, 

tam asansör kapıları kapanırken asan

söre girmek istedigini farzediniz. Bu 

anda, kapı çerçevesinin her iki tarafın

da ve asansöre basanın elmacık kemiği 

hizasında birer "elektrik gözü,, vardır. 
Bu elektrik gözlerinden çıkan ve biri
biriyle karşılaşan ışık, velev saniyenin 
binde biri kadar kısa bir müddet için 
bile olsa, inkıtaa u ğrayınca, kapılar der
hal açılıyor ve asansör de hareket ede
miyor. Çünkü, her asansörün, en ufak 
bir hareketi için lazım olan düzüneler -
le cereyan dairelerinden birini kapaya
bilmek için, kapıların da kapalı olmala. 
rı lazımdır. 

H er hangi biı sebeble olursa olsun. 
her cereyan inkıtaı, hı.ımı yavaş

lattıL tan sonra, asansörü galerinin 
içinde tesbit eden otomatik bir fireni 
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ANKARA: Ö~le neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -

13.15 Plak: 1 ürk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam nc-:riyatı: - 18 .30 _ 19.00 

Muhtelif plaic neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk ş:ukıları (Scr
ved Adanan ve arkadaşları). 19.30 -
19.45 Saat ayaı ı ve arabça neşriyat. 

19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Ferid Tan ve arkadaş,arı). 
20.15 • 20.30 Muhtelif p lak neşriyatı. 
20.30 - 20.45 Konferans: Cemal. 20.45 

• 21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 -
21.15 Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüd. 
yo salon oriı::cstra sr. 21.55 - 22.00 Ya
rınki program ve İstiklal marşı. 

ARKİTEKT 
Bı. aylık derg~nin 74. üncü sayısı 

zengin münderecat ile ç ı:..mıştır. !ç:n
de Mimar Zeki Sayaı 'ın Kalamış ta bir 
villası, Galata <lcniz garı mi.isabakasınr 
kazanan projeler ile. mi.ılıendis Dr. 
Wagneı 'in lıüyük şehirler nasıl tadil 
edilir, İzze t .Kuınbaracılarm esl.i türk 
mimarları, mimar Naci Meltemin has -

harekete geçirmektedir. 
İhtimali pek az olmakla beraber, fa

raza asansörü çeken kablo kopmuş olsa, 
tamamen ayrı ve bu anda, asansör, ray
larına yapışıp kalıncaya kadar kendi 
kendine gerilen yedek bir kablo öbü -
rünün yerine kaim olmaktadır. 

Böyle bir vaziyet kar§.lsında, için -
dekileri korkutmamak, sakatlamamak 
için, asansör, yavaş yavaş durmaktadır. 
Asansör böyle, yavaşça aşağı inmesi 
dolayısiyle, ilk katta durmayınca, her 
sadmeye karşı koymak üzere tertib e -
dilmiş ve içi yağla dolu silindirlere yer
leştirilmiş olan büyük çelik pistonlara 
yaslanmaktadır. 

Faraza iki kat arasında kalmış olsa, 
yanı başına yanaştırılan diğer bir asan
söre geçmek için yan taraflarında ay
rıca kapıları vardır. 

Bu kocaman elektrikli makine sis -
teminin en ufak bir teli bile, mükem -
mel bir surette yetiştirilmiş makinist 
ve mühendislerin mütemadi kontrolu 
altındadır. Baş mühendisin maiyetinde 
243 kişi çalışmaktadır. Bu teşkilatta çok 
sıkı bir disiplinin hakim olduğunu ay
rıca kaydetmeğe hacet yoktur. Çünkü, 
bu sistemin teknik ve otomatik mükem
melliğine rağmen, aksamadan işleyebil
mesi, bu işle uğraşanların dikkatli ve 
itimad edilir kimseler olmalarına bağ-
lıdır. 

---
ıSrANBULDA 

ULUS her sabah tayyare ile lstan~ 
bula gönderiliyor. Oğleyin lstanbulda 
satışın yaj)ıldığı yer.er: 

KOPRU: lıı.aw köt ıskelesi 
BE YO..;.LU: Haşet şubeleri 
BEYAZIT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütüncü Kamil 

Sanayici1erin fikirleı: 
İstanbul, 3 (Telefonla) - İstihlak 

ve muamele vergJeriyle serbest idhalat 
rejisi hakkınclaki düşüncelerini bildir
mek üzere sanayicilerimizden mürekkeb 
12 kişilik bir grup Ankaraya g~lecek
lerdir. 

tanelerde tedavi kıs ımları adlı yazıla -
rı v<ırdır. Belediyeiere ve alakadarlaca 
tavsiye ederiz. 

bayanı büsbJtün alaya alacak, on;J 1.1...ıha zi
yade üzecektir. 

Bunun üzerine prens de dedi ki: 

@unday Times gazetesinden~I 
Filistine tahkikat yapmak üzere 

gönderilmiş olan komitenin raporunda 
bu memleketin yeniden ikiye bölünme
sine taraftar olacağı anlaşılmaktadır. 

Filistin'in ilk taksimi bundan on 
• '!Ş sene kadar önce Bay Çurçil tarafın
dan yapılmış ve bir kısmı transjordan 
ismi altında ayrılarak kıral Faysal'in 
kardeşi Emir Abdullah'ın idaresi altına 
verilmişti. Bu defa esasen pek büyük 
olmıyan bu memleket yeniden bir tak
sime uğrıyacak demektir. 

Tran:ıjordan'ın bu suretle ayrılma
sı büyük harbta Makmahon müzakere -
!erinde o zaman Hicazda hakim olan 
hanedana verilmiş olan vaadi yerine ge
tirmek maksadiyle olmuştu. Eğer o sı
rada Filistin'in geriye kalan kısmı da 
yahudilere verilmiş olsaydı, o zaman 
arablar haksızlığa uğradıklarına hükm
etmiyecekler ve Filistin hükümeti de asa
yişi ve inkişafı temin yolunda daha iyi 
bir mevkie gelecekti. Fakat iş, tama -
miyle farklı bir şekilde halledilmiştir. 

Transjordan böylece tamamiyle arab 
i§gali altına verildiği zaman da Filis -
tin'in başka taraflarında oturan arablar, 
gene vaziyetlerinden şikayet etmişler
di. Yahudilerle aralarında müsavat gö
zetilmediğini acı acı söylemişlerdi. 

Şurasını söylemek lazımdır ki Filis
tinde yahudiler, çok büyük bir gayret 
ve muvaffakiyetle çalışmışlar, şarkın 

geri kalmış olan bu memleketlerini kı
sa bir zamanda imar ederek medeni ve 
mamur bir hale koydular . 

Şimdi bu vaziyet karşcsında Filis

tindeki ingiliz memurları, ilkönce bir 

siyonizm davası güdülüp güdülmediği

nin farkına varmamış, ondan sonra böy
le bir davanın güdüleceğinden kork -

tukları için bu yeni muhacirlerle kuru

lan asri tesisat karşısında arablar daha 

fazla himaye eder bir tavır takınmış -

lardı. 

Türkler, ingilizler aleyhine büyük 

harba giriştikleri zaman buradaki arab

ların türklerden ziyade İngiltereye 

sempati göstermiş olduklarını hatırlı -

yan ingilizlcr, bu tavrı takınmakta ken

dilerini haklı buluyorlardı. 

Tasavvur.edildiği gibi Filistin mad

di parçalara bölünecek olursa o zaman 

arablara Samarya tepelerini, mandater 

hükümete Kudüs şehri ile Hayfa deniz 

üssünü, yahudilere ise cenubtaki kö -

mür sahası, Galile'nin büyük bir kısmı 

ve oralardaki ovalar verilecektir. 

Böyle bir taksim yapılacak olursa 

o zaman yarım mliyon arabın bulundu

ğu ve arabların eline geçecek olan yer

de 35,000 yahudi kalacaktır. Sahilde 

portakal bahçelerinin bulunduğu kısım-

lar da arabların eline geçecek ve bura
daki yahudiler müşkül bir vaziyete dü
teceklerdir. Bu suretle yeniden çıka • 
cak ihtilaflar, oradaki mandater hükü • 
meti yeniden yeniye güçlükler karı;;ı • 
sında bulunduracaktır. 

Eğer bu taksim, Filistinlilere bir 
yardım maksadiyle yapılıyorsa, her iki 
tarafa da daha başka tarafları ayını~ 

vermek imkansız olmazdı. 
Bugün Filistinde büyük bir yekuna 

baliğ olan yahudileri, (Kudüs) süz bı • 
rakmak da ayrıca müşkülat doğurabilir. 

Bundan dolayı bugün Filistindeki 
arablar da yahudiler de böyle bir tak • 
simin aleyhindedirler. 

Kudüs müftüsünün fikri de böyle 

bir bölüşmenin aleyhindedir. Çünkü bu 

takdirde arablara ayrılan bölge, trans .. 

jordan hükümdarı Emir Abdullahın 

nüfuz ve tesiri altında kalacaktır ki bq 

zatın da bu topraklar hakkında besledi .. 

ği ihtiraslar, Filistin arablarınca ingi .. 

lizler kadar şüpheli görülmektedir~ 

Yalnız ne var ki bunun böyle olması fe,. 

na olmıyacaktır. Çünkü müftünün Fi" 

listin siyaseti üzerinde fena bir tesiri 

görülmüştür. 

İş böyle olursa, Emir Abdullah, ken .. 

di nüfuzunu Filistinde kurmak için ya· 

hudilere tavizlerde bulunmak mecburi .. 

yetinde kalacaktır. Çünkü Filistin'i mil• 

li bir yurd haline sokmak işteyen yahu .. 

diler, buraya en aşağı iki milyon yahu

di muhacir getirmek azmindedirler. 

Filistin'in ehemiyetL ve ona karş~ 

gösterilen alaka, yalnız yahudilere aid 

ve mahsus bir mesele olmakla da kalma 

maktadır. Malfundur ki burası hıristi .. 

yanlarca da mukaddes addedilen bir 

memlekettir. Avrupada bulunan bir~ok 

teşekküller, burasının mukadderatiyle 

alakalıdırlar. Sonra Akdeniz'in şarkın

da, Süveyş kanalı ve Hindistan yolu ü • 

zerinde bulunması buraya ayrıca siya
si ve askeri bir ehemiyet de vermekte -
dir. · 

Vaktiyle Jozef Çemberleyn tarafın
dan şarki Afrikada yahudilere bir yurd 
verilmesi teklif edilmiş, bu da yahudi
ler tarafından reddedilmişti. Bunun ii· 
.zerine yahudilerin Kudüs ve Filistin .. 
den başka hiç bir yerde gözleri olmaJı
ği anlaşılarak büyük harbtan önce bu • 
raları Balfur tarafuıdan yahudileıo 

vade dilmiştir. 
Habeşistan ve İspanya hadiselerin .. 

den Filistin için ders almalıyız. Şura
sını kaydedelim ki Filistin, ingiliz!er 
için on iki tane Habe~istan'dan daha 
mühim olduğu gibi, burasının şarki Ak
denizdeki ehemiy eti, İspanyanın garbi 
Akdeniz'deki ehemiyetine muadildir. 

Yazanlar: Çeviren: 
- Eğer böyle yapacak olursa kendini tu

tup asmaktan başka bir şey yapılamaz. Çiin -
kü Beatrice fevkalade güzel ve tatlı bir ba
yandır: Benedik'i sevmekten ba~ka yaptI.":r 
bütün hareketlerde aşırı derecede akıllrc'"'cirr. 

tim. Fakat bir bekar olarak ölece1> imi 
söylediğim zaman, bir gün evleneceğimi dü
şünmemiştim. Bunlar, kadının güzel ve fazi
letli olduğunu söylediler. Evet, öyledir. 
Sonra beni sevmekten başka bir akılsızlık da 
g~_,termemiş imiş. Lakin, bu da neden onun 
çrlgml~ğına bir delil olsun? İşte Beatrice ge
liyor. Içinde bir sevgi bulunup bulunmadığı
m hiç sezdirmeden anlarım. 

Erkek, bir defa, böylece ağa yakalandık
tan sonra artık sıra Hero'nun Beatrice'i kan .. 
dırmasma geliyordu. O da bu maksadla ken· 
di yanında bulunan Ur~ula ve Margaret 
isimli iki kadını çağırıp Margaret' e dedi ki: 

- Margarctçiğim, haydi bir koşu misafiı 
odasına git. Orada kuzinim Beatrice, prens
le ve Klaudio ile konuşmaktadır. Kulağına 
eğilip benim Ursula ile bahçede dolaştığımı
zı ve hep kendisine dair konuştuğumuzu sÖY."' 
le. Kendisine ağaçların gölgelendirdiği gü • 
.zel bahçeye yavaşçacık gelmesini teklif et. 

Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Bosubosuııa , _, yaygara 
Klaudio da bunları tastlik ediyor, hatta 

Beatrice'in Benedik'i çıldırasiye sevdiğini 
ve eğer o da kendisini sevmiyecek olursa 
kederinden öleceğini Hero'ya anlattığını 
söylüyordu. 

Bu adamın bu Bayanı sevebileceğini 
Klaudio ile Leonato, guya, imkansız · bulu
yorlardı. Çünkü Benedik, bütün güzel ka
dınlara olduğu gibi, Beatrice'e karşı da me
telik verenlerden değildi. 

Bütün bu konusulan sözleri Beatric'e 
karşı büyük bir şefkat ve a.aka ile dinleyen 
Prens d ·yordu ki: 

- Bu vaziyet Benedik'e anlatılsa iyi ola
cak. 

Kh.,dio d edi ki: 
- T-:ve yar~r? 0 b•1n•t oc;renırse zavanı 

Bu sözü söyledikten sonra prens, eliyle 
yanındakilere uzağa doğru yürümeleri ve 
Benedik'i kendi kendisine dü55ünmek üzere 
yalmz bırakmalarmt işaret etti. 

Benedik bütün bu konuşulan sö.zleri bü
yük bir alaka ile dinleyordu. Biraz sonra Be
atrice'in kendini sevdiğini işitince kendi ken
dine: 

- Fakat buna imkan var mı? dedi, rüz -
gar bir köşede oturur mu? 

Ötekiler oradan uzaklaşıp gittikten son
ra da kendi kendine şu yolda mütalaalar yü
rütmeğe başladı: 

- Bu bir oyun olamaz. Bir kere çok cid
di konuşuyorlardı; sonra bu hakikati Hero' -
dan öğrenmişlerdi; kadıncaO-ıza da acıyor · 
lardt. Beni sevmek! Neden bunu karşılıksız 
bffakmah ! ben asla evlenmeği düşünmemiş-

Beatrice ona doğru yaklaştı ve her za
manki ekşi çehresiyle dedi ki: 

- Bütün arzularıma muhalif olarak beni 
sizi yemeğe çağırmak üzere gönderdiler. 

Benedik, bundan evvel bu kadma asla 
göstermemiş olduğu bir nezaketle cevab 
verdi: 

- Güzel Beatrice, çektiğiniz zalunete bü
yük teşekkürler ederim. 

Kadın, birkaç sert ve çetin söz söyledik
ten sonra onun yanından ayrılıp gitti. Bene
dik bütün bu sözlerin altında gizli bir 
sevgi ve alaka seziyordu. Onun için yüksek 
bir sesle dedi ki : 

- Eğer ona acımazsam bir yabani ola -
yım; eğer onu sevmezsem bana yahudı de
sinler. Gidip onun resmini alacağım. 

Hero'nun Margaret vasıtasiyle Beatrice'i 
çağırdığı ağaçlık bir müddet önce Benedik'in 
anlattığımız konuşmaları dinlediği yerden 
başka bir yer değildi. Margaret: 

- Onu biraz sonra getiririm. Dedi. 
Sonra, yanına U rsula' yı alıp bahçeye 

inen Heııo, ona: 
- Şimdi biz burada şu ağaçların arasın -

da dolaşacağız ve Beatrice gelince hep Be • 
nedik'ten bahsedeceğiz. Ben onun ismini an
dı0 ım zaman sen adamı loduuundan ddha 

o ' o 
(Sonu var) 
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Fransada siyasi nutuklar / 

B. Pol F or ve 8. Şotan 
halk cephesinin 

icraabnı methettiler 

Me mleket:t:en 
kısa haberler 

X Dikilide beri çiftliği kurmu10r: -
İzmir Dikili kazasında bir besi çiftli· 

ği tesis edilecektir. Bunun için 936 senesi 
büdcesinden 5,000 lira ayrrl1111§tır. Bu 
çiftlikte, dıı memJeketlere ~ edile
cek zayrf hayvanlar besleneceği gibi faz. 
la mi.kdarda ehli domuz da yetiştiri

lecektir. Köy büdcelerindcn bu it için 
2,0-00 lira kadar bir para ayrrlmıftır. Zi· 
raat ve !ı bankaları büdcekrinden ayn
lacak paradan başka bu ırnıeki büdccden 
de 10.000 lira tahsisat aynlacaktır. Ge
lecek sene 70 - 80 bin liraya besi çift· 
liği kurulacak ve faaliyete geçilecektir. 

Enternasyonal kömür 
• 

sergisini dün de 
binlerce halk gezdi 

Sergi duhuliyesi dün 25 kuruştu 
Bugünden itibaren duhuliye 5 kuruştur 

Paris, 3 (A.A.) - Bugün s.:n ve 
Uraz sosyalist fedarasyonu tarafından 
Jüviede tertib edilen i~ Layrammda bir 
nutuk söyJiyen Pol For ezcümle demiş.. 
tir ki: 

"- Yeni cemiyette son vakaiyle ölü 
bir halde bulunan ekonomik liberalizm 
ve anarşi icin artık yer kalmamıştır. 

Şimdi men Jatler pek mühim ve karı~ 
şıktır. Mini kollektivitenin timsali olan 
hükümetin hiikinı otoritesinin lıu "şlere 
ıkarışması Iaznndır. n:n hükümetin mü
dahalesi, suiistimalleri .enkile inhisar 
edebilirdi. Bugün bu müdahalenin biL 
mecburiye miisbet ve yapıcı bir tarzua 
kendini gösteremesi lazımdır. 

Hatib, halk- cebhesi hükümetinin 
rnnvaffakiyetlerinin si r ve !;Umulün. 
den bahsederek yorgunluk ve cesaret

sizlik eseri olmryan "tevakkuf devresi,, 

ni haklı göstermiştir. 

Pol For. şu sözleri ilave etmiştir: 

- Yeni bir devreye giriyoruz. Ka

nmıları kabul ettikten sonra ne şekil

de tatbik edildikleTini kontrol etmek 

yanlrşlcrrmı düz;eltmek Jfizımdır. 40 sa. 

atlık hafta kanununu örnek olarak ala· 

lım; Bu kanunun tatbikine karşı koy· 

Enalt saçma bir harekettir. Her taraft<t' 

harfi harfine tatbikini . •istemek de 

akıllıca bfr hareket olmaz." 

1-toıı Noyrat Romada 
(BafC 1. mci sayfada) 

almış olan bir devletin nazırını değil, ay
nı zamnda ve her şeyden evvel sarsılmaz 
bir inşa arzu ve iradesini selamlamakta-

dır •• ,, 
Ciornale d'!taliya gazetesi yaz.ıyot: 

Ne milletleri biribirinden ayıran ne 

de hakiki bir Avrupa barışına engel 0~ 
nııyan Bertin _ Roma mihveri ı. Jc:-

ketlcri arasmda bir irtlbat vasrta~ır ol. 

mak emelindedir. Realiteye dayanan 

bu mihver milletlerin vaziyet ve miına· 
sebetlcrini Avrupa menfaatleri lehinde· 

açık bir surette tayine çalışıyor. :S. 
fon Noyrat'ın ziyareti general Göringi 

ile B. M usolini arasındaki mülakattan 

bir kaç gün sonra ve mareşal fon Bloın· 

bergin ziyaretinden de bir kaç hafta e

vel vuku bulmaktadır. Bazı yabancı ga· 
zeteler tarafından her zaman olduğu gi· 
bi ortaya atılan ve yarı resmi gazete i. 
le bütün İtalya basını tarafından pro· 

tcsto edilen yaygaraların tersine olaralc, 
Almanya ile İtalya arasındaki münase~ 
betleri tekemmül ettirmekte olan bu zı· 
yaretler serisi iki memleket işbirliğinin 
tabii bir neticesidir ve ahn:ın dış baka
nının ve general Göring'in ziyaretle
rinden Berlin _ Roma arasında tesbit e· 
dilmiş. ve uzun zamandanbeı i malüm O· 

lan menfaat prensiblerin hududunu a-
ş n hiç bir netice do µuyacaktır. 

Hatib, "tevakkuf devresi'' nin yalnız 
kabuI edilen islahat alışılması için de
ğil, ayni zamanda yeni ıslahatın hazır. 
Janması için de lazım olduğunu kaydet-

miftir. 
B. Şoıan'ın nutka 

Blua.. 3 (A.A.) - Eski muharibler Ye 
harb malulları birliğinde dün nutuk söy
leyen Kamil Şotan, yeni kabul edilen ıs
lahat hakkında sitayişli bir lisan kullan· 
mı~, fakat şiddet ve kanşıklık taraftar
larını pddetle tenkid etmiştir. 

Şotan demiştir ki : _. .. 
"-İşçileri himaye etmegı ve yuk-

seltmeği ve işçi sınıflarına daha geniş 
bir refah temin etmegi göz önünde tutan 
ekonomik programın tatbiki için çekin

meden çalışımn.,, 
Fakat köriıkörünc bir muhafaza-

lcar lık güdenler ile haksız imtiyazların 
ibkasını istiyenlerin şiddetle aleyhin-

deyim. -· . 
Sosyal sahada yaptığnnız degışık-

Iiğin adil, tesirli ve devamlı olmasını 
temin etmek için konturatlar ve mqru 
haklar istihsal faaliyetinde ve serbest· 
çe kabul edilmiş, olan disiplir. daidesin-

de bütün sınıflar tarafından riayet e

dilmesi elzemdir. 
Aynr memlekette yaşıyan ntandat" 

lar arasında şiddet ve kinin tecvizi 

kabil değildir. 

Bilhao boşaltılıyor 
(Başr ı. inci sayfada) 

lan bu karara generalin verdiği cevab. 
dıJ bakanlık mahfillerinde fena bir te· 
,Tr blrakmrvtır. 

S.000 kişilik ilk kafile hemen hare-

kete hazırlanmıştır. Bunların siyasi a

kidelerine bakıl~yacak ve bunlar ara

sında rehine bulunmıyacaktır. Bn işte 

kullanılacak gemilere Jmnl haç bayra

ğı çekilecektir. 
Bilbao'daki İngiliz konsolosu ile 

Vis konsolos ve diğer on ingiliz Sen 

Jan dö Lüz'e gitmişlerdir. 

Bordo ve Boşfordan bildirildiğine 

göre bura makamları Bilbao'dan gele

cek mültecileri kabul için lüzumlu teu

birleri almışlardır. Bunlara aşı yapıla· 
cak ve bir müddet sıhi nezaret altında 

kaldıktan sonra gidecekleri yere hare-

d. cey·e kadar buralarda iaş.e edi
\Jcet e ın 

lece ki erdir. 

Süveyş kanalının geliri 
Süve.yş, 3 (A.A.) - Kanalın nisan

daki basıl3tı 976 bin 200 ingiliz lirasıdrr. 

1936 
nisa ındaki h fat 943 bin 900 in· 

•
1
. ı·raSl ı·di ı 50 kanandan beri olan 

gı iZ 1 ' • 

varidat 1936 yılının aynı devresinde i 

8 
,,00 ingiliz lirasına kar ılık 4 mil· 

3.95 ,/ 
yon 36 bin 300 liradır. 

X Balrkesirin imar planr: - Balrke
sirin bagünkii haritasiyle müstakbel i· 
mar planı münakasaya konmak üzere
dir. Bu maksadla belediyeler imar heye· 
ti fen bürosundan mühendis B. Sedat 
Suverir hususi olarak Balrkesire gelerek 
belediye ne temasa girişmiş ve şehrin 
umumı haritası üzerinde fenni tetkikat
ta bulunmuştur. Mühendisin tanzim et
tiği r.ıpor b 0 lediyeler imar heyeti fen 

bürosuna gönderilmi§tir. Önümüzdeki 
ay içinde bugünkü harita ile müstakbel 
imar planının münakasaya konacağı kuv· 
vetle umid edilmektedir. 

X Kütahya şehir işleri: - Kütahya 

belediye meclisi, nisan başında basladı

ğı içtimalannı aym 28 inci günü bitirdi. 

lS.250 liralık mülhak bı.idce ile bir

likte umum büdce tutarı l l 4.288 lirayı 

bulmaktadır. 

Bn büdcede umumi belediye hizmet· 

leriyl eberaber yeni arazöz ınübayaası, 

santıralda bir atelye ve bir ayar ma

sası kurulm~, dört bin murabba 

metrelik parke dö~enmesİ', yapılmakta 

olan su tesisatına aid taksitin karşılan

ması, meydan ~lması, cadde genişletil· 

mesi, birleşme evleri tesisi gibi hu· 

auslara da gereği kadar tahsisat ayıılıir· 

ğı öğrenilmiştir. 

X lzmirde köyler için harç tarifeleri: 

- Köy muhtarları tarafından ihtiyaç 

halinde köylüye verilen muhtelif vesika· 

lar için köy ihtiyar meclisleri tarafından 

bir ücret alınmaktadır. Bunun vilayete 

bildirildiğine göre muhtelif köylerde bu 
gibi vcaiblar için ayn ayn mikdedarda 

ücret ahnmalctad r. 

:Vilayet, köy ihtiyar medislerinin al

makta oldukları ücretleri, bir tarife ile 

tesbit ctmeği muvafık görmüştür. Onun 

için bütün köy muhtarları nezdinde ve

sikalar için alınmakta olan ücretin ne 

mikdar olmast tazım geleceği hakkında 

bir anket açılacaktır. Köy bürosunda top

lanacak olan bu cevablar üzerine bir ta

rife hazıda~ her köy muhtan, bu 

tarifeden fazla ücret almıyacak.tır. 

lzmir paraşüt kulesi &örenle~ılacall: 

- İzmir fuvar komitesi, türk hava ko

rumu İzmir şubesine miıracaat ederek 

Kültı.irparkta inşa edilmekte olan para

§Üt kulesinin açılma ~iğinin fuvar gün

lerinden birine teaadı.if ettirilme · i ogün 

zengin bir programla paraşutle atılma

lar, pi n r uçuşları yaptl nr istemi§

tir. Turk hava kurumu bu teklifi, kura· 

mun umumi merkezine bıldir ~tir. 

_Babamın canmr sı .mamak i hval 
tınızr odanıza getireyim. 

Enternasyonal kömür sergisinin lcurulduğu sergi evi binası 

Kömür sergisini dün gene bir çok 
kimseleı ziyaret etmiştir. Serginin du
huliyesi, dün, ser.gjyi rahat gezmek ve 
tetkikat yapmak isteyenlere müsaid fır
sat vermek için 25 kuruş.tu. 

Serginin bugünkü duhuliyesi ~ene 5 
kuruştur. 

Sergiyi gezenler bunun fevkalade gü· 

.zel hazırlanmış olduğıında müttefiktir

ler. 

Tas ajansı muhabiri enternasyonal 

kömür sergisi hak.l.."llldaki intibalannı 

Anadolu Ajansı muhabirine §U suretle 

anlatmıştır : 
"- Sergi Türkiyede yapılmış olan ı

sıtma aletleri bolluğu itibariyle bilhassa 

tebarüz. etmektedir. Bu Türkiyeyc dost 

olan herkes gibi bizi de sevindirecek bir 

hadisedir. Sergide te1hir olunan aletler 

arasında bilhassa bazı sobaların yanın· 
daki pavyonda tqhir ohınan, mesela al· 

man mamulatı müşabilıluden görünüş i

tibariyle a~ağt olmadıklarım kaydetmek 

lazımdır. Sergi binası içinde bir kömür 

ocağı ve işçilerinin hayatı aynen tasvir 

edilmiştir ki, bu fikir mükemmel bir su
rette tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu sergi sanat bakımından da mi.ıhim 
bir adımdır. Yalnız türk sanatkarları-

nın elinden çrknuş olan. bu eser türk

leriıı sanat uhasındaki gözle görünür 
tek!ınüıünilıı yeru bir fiihldidit Dış.ar· 
daıı ve içerden a.etgi binasının tezyini 
bu işlerde uzun meleke sahibi her hangi 
bir memleketin en muvaffak sergilerin· 
deıı farksı:ıdu:. Ve enternasyonal ölçü
de muvaffak bir sanat eseridir. Endıist
rileşme davasında Türkiycnin kömür 
gibi en mühim bir elemanı ana unsur 
olarak alınası ve onu ön planda göster
mesi ~ y:ını dikkat bir muvaffakiyettir. 
Bu sergi Türkiyede komürcüliık i§ini 
ileriye gotüren bir vasıta olarak ve mu
vaff k b' r eser olarak kay tmek la m-

Orta 
me 

Avruı>a 
ele • 

l 
(Başı 1. inci sayfada) 

nin ziyaretini hararetle mevzuu bahis e· 
derek bu ziyaretin tari?U ananelere is. 
tinad eden iki devlet arasındaki sıkr 

dostluğun yeni ve parlak bir tezahiiru 
olduğuna kaydetmektedirler. 

Birkaç hafta sonra İtalyan hüküm. 
darı da Peşteyi ziyaret edeceklerdir. 

Politik mahfiller bu ziyaretlerin 
Roma protokollarının h3J<1tiyetini is.. 
bat etmekte olduğuna kaydetmekte ise. 
ler de bazı mahfiller de Avusturya. Ma. 
caristan ricalinin Praga yaklaşmak me
seJcsini dÜJÜnmekte olduklarını söyle. 
mektedirler. 

Bu mahfiller, Ba bakan Şuşnigin 

Avusturya hesabına böyle bir yaklaşma 
arzu etmiş olduğunu ve Daranyinin de 
kabul ediımcai güç olmıyacak şartlar. 
la Macaristan için bu yaklaşmayı iste. 
diğini ilave etmektedirler. 

Buna mukabil salahiyetli mahfiller 
Miklas tarafından yapılan ziyaretin ge. 
çen son teşrinde amiral Horty tarafın. 
dan yapılan ziyaretin iadesinden iba. 
ret bir protokol ziyareti olduğu nokta. 
ımda israr etmektedirler. 

Bu ziyaret neticesinde mühim bir 
karar ittihaz edilm~ecegi ve bir tcbliı 
neşredilmiyeceği söylenmekte ve Bcr. 
Iin • Roma mihveri haricinde bir kom
binozon yapılması ihtimali mevcut ol· 
madığı ilave edilmektedir. 

dır. 

Sergiye gelen reklam eşyası 
Komür yakan vasıtalar enterna o. 

nal sergisine getirilen e ya ile alak lı 

ve hediye olarak parasız d ıtılacak o. 
lan reklam eşyasına aid gümruk resmi. 
nin yuzde doksan nı betinde ındiri me.. 
si b k nlar hoyetınce k bul olunmuş. 
tur. 

lan almak üzere birdenbire don ü. 
- Nanon, al bunları, götür, dedi. 

ug nie 
Grandet 

Bir kuş hafifli0 i ile mutbağa indi. 
_ Nanon, haydi git, odasını topla. 
En ehemiyetsiz gürültünün ak.isler yap

tığı ve bunca ~e~, inilip ~ı~ılmış olan bu 
merdiven Eug~nıe ye, eskıl~k vasfını ka~
betmİŞ gibi gelıyordu; sanki daha aydınlık
mış görünüyor, onun~a. kon~şuyordu ~ _. Eu· 
genie gibi genç, kendısıne ıuzn:.e~ c.o:ıg~ aş
kı gibi gençti. Nihayet, anası, ı_rı kalblı ve 
miisamahacr anası da, kızının aşıkane he
veslerine mutavaat etti, ve Charles'ın odası 
toplanrr toplanmaz, ikisi ~e .kalktıla~, ~aht-

hissetti. Eugenic, Charles'm getirmiş ol u
gu tuvalet eşyasını yerleştirme e kendrni, 
akrabalrk dolayısiyle mezun b'ldi ve her e i
ne geçen altın veya gümü öteberiyi tetkik 
bahanesiyle uzun zaman bırakmryarak bun 
lar hakkındaki hayranl ğmr ifadeye imkan 
buldu. 

Yeğ eninin yüzune baktıgı z man Eu e
nie hala kıpkırmızı idi, fakat bakı ları } a
lan söylemesini ve kalbini dolduran sonsuz 
sevincini rzhar etmemesini bildi. Fakat iki
sinin de gözleri aynı hissi ifade ettiler, kalb
lerinin aynı düşünce içinde biribirine kay
naştığı gibi ... istikbal onlarındı. 

Yazan; Honore de Balzac 
Türkceye çeviren: Nasuhi Baydar 

.. ·• · h sibir taalluk eden her şey Eugenıe nın ~su 
itinasına mevzu oldu. Haralı merdıvenden 
ucarcc;sına cıkıp ye;en·nin yap1!1akta ol~~~; 
lan gürültüleri dinledi. Giyınıyor mu 1 1

• 

Ham ağlıyor mu idi? 
Kapıya kadar gitLi. 
- Yeğenim! 
- Eugenie! 

' d d mı - Kahvaltınızı salonda mı, o anız a 
Ye "niz? 

- Nerede ister ~eniz. 
- Nası1sımz? 
- Sevgili Eurrenie, karnrmm acıknrrş ol-

ınar;ından utanıyorum. Kapı a.rahğ~?~an Y~· 
1 n bu konusma Eugenie içın bütan bır 
rcrııan ~:ıfh:sr idi. 

ye<Yenlerinin yanma gı ttıler: hınstıyan-
sız b ır · t l k rahim ve şefkati onlara tese ıyı emre -
1 

· r muydu? Bu iki kadın, taşkmbklanm 
mıyo . d" d c k 
hakir göstermek maksadıyle m e vırc:.o 
kü .. k küçük hükümler çı:kardılar. İşte böy: 
ıe:. Charles Grandet, en müşfik, en ~al~~ 
itinalara mazhar oldu. Onun yaral~ yuregı 
bu yumuşak dostluğun, daima tazyık. altıı:: 
da bulunmuş olan bu iki ru}lun, k~ndı tabıı 
muhitleri olan ıstırab a!~ıı:td~, bı~ an ser
best kalınca, göstennesını bildık!e:1· ?t1 ta
dına: doyulmaz mtthabbetin zevkim şıddetle 

Charles d~ yengesi ile yeğeninin kendi
ne göstermekte oldukları cömerdce alfika
yı derin bir şükran hissederek telakki et
mekten u2ak kalmadı; böyle bir vaziyette, 
Pariste, ancak kayıdsız veya so~uk insan· 
larla karşılaşacağım bilebilecek kadar orayı 
tanıyordu. Eugenie on~ kendine has güzel
liğin bütün haşmeti ile göründü. O zaman, 
daha bir gün önoe alay etmiş olduğu saffe
tine hayran oldu. Bunun içindir ki Eugenie, 
kaymaklı kahve ile dolu çini kaseyi Narro 
un elinden alıp onu. hislerinin bütün inceli .... 
ği ile ve yüzüne tatlı tatlı bakarak, ikra.:n 
ederken, gözleri yaşla dolan parisli Eugc
nie'nin elini eline alıp öptü. 

Eugenie sordu: 
- A, hala neniz var? 
- Bunlar şükran göz yaşlarr. 
Eugenie §ôminenin üzerindeki şamdan-

Bu tatlı halecan, Charles icin, belden
medik bir şey olduğundan dolayı daha zevk
li oldu 

Kapıya vurulan tokmak iki kadını da 
yerlerine döndürdü. 1yi ki. Grandet i eri 
girdiği zaman onlan işlerinin ba mda bula
bilecek kadar süratle merdiveni iııebıldilcr. 
Grandet ~nlara ~e!'1erin altında . rastlamış 
olsaydı şuphelennı uyandmnak ıçin daha 
ba a bir şeye lüzum kalma dı. 

Grandct'in avucunda yedigi yemekten 
sonra, mevud tazminatı henüz a am o
lan orman bekçisi Froidfond·dan geldi ve 
şatonun parkında avlamlm bir 1 la 
iki keklik, de~· rmencıler tara n tu ul· 
muş kaya ve yılan b hkları ge · rdi. 

(S var) 
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Bir şeytanhk 
Siz karınızdan korkarnusımz, bil

mem. Fakat derhal haber vereyim ki 
ben, kanm Şekibe'den ödüm patlar. 
Bu korkumun sebeblerini size birer bi· 
rer anlatayım. : 

Madde 1 - Kayın pederim dehşet
li zengindir ve bendeniz eski zaman u
sulü bir içgüveysiyim. Gerçi avukatlık· 
tan bir miktar dünyalık kazanıyorum 

ama, muhterem kayın babamın benim 
parama ihtiyacı yoktur. Ben her ay ka
rıma biraz cep harçlığı vermekle evin 
bütün masraflar nclan kurtulmuş olu
rum. 

Madde 2 - Evdeki rahatım iyidir. 
Karım da, biraz şirret olmasına rağ

men, mükemmel bir ev kadınıdır. 
Madde 3 - Kayın babamın otomo· 

bili, motoru, tek atlı arabası daima em
rime amadedir. Kışın otomobilsiz şu· 

radan §Uraya adım atmam. Yaz .n mah_ 
kemelerin tatil zamanlarında deniz kı
yılarında motor safası yaparım. Tek 
atlı araba ile kırların, bağlarm, bayır· 

ların zevkini çıkarırım. 
Madde 4 - Benim gibi avukatlık 

yapanların işleri her zaman düzgün git
mez. Bazan aylarca yazıhaneye bir tek 
müşterinin bile uğramad.ğı zamanlar 
olur. Böyle fisebilullah sinek avla
dığım vakitlerde lütufkar kaynatamın 

şişkin cüzdanı benim için hiç de mer
hametsiz değildir. 

Madde 5 - Yukarıki maddeler ka
rımdan niçin korktuğumu size kafi de
r ecede anlatmıştır zannederim. Çünkü 
karımdan perva etmemek demek, bu 
saydığ ·m nimetlerden mahrum kalmayı 
göze almak demektir ki, ben öyle ena
yi kabadayılardan değilim. 

Fakat ben karımdan yılgınlığımın 

en mühim sebebini en sonraya bı

raktım; karım doksan kiloluk bir 
ağır siklet şampiyonudur ve bok
sör Karnera kadar kuvvetlidir. Ay
ni zamanda çok müstebittir. Bir ker
re kızdı mıydı, ocak maşası mı olur, 
çiçek saksısı mı olur, surahi veya bar. 
dak mı olur, eline ne geçerse kafama 
atmaktan çekinmez. Acizleri ise ancak 
altmış beş kilo raddesinde, kavgadan 
hazetmiyen, halim, selim bir adamım. 

Şimdi kılıbıklığımdan dolayı bana 
hak veriyorsunuz, değil mi? Fakat meş
hur sözdür: insan daima korktuğuna 
uğrarm §. Bakınız, benim de başıma ne
f elaket geldi : 

Ben karımı sevmez değilim. Fakat 
ne çare ki se. de gençlik var. Şöyle pek 
naı1 ir olarak elime geçen müstesna fır
satları da kaçırmak istemem. Meslek 
icabı dairelerde iş takib ederken bir 
~lin Fakihe isminde nefis bir daktilo ilr 
tanıştım. Daha ilk konuşmada birbiri
mize kanlarımız ısındı. Gayet gizli bir 
13urette sevışıp görüşmeğe başladık. 

Bir gün bir sinema locasında F-k·he 
ile baş başa bir iki saat vakit geçirdik
ten sonra evime döndüm. İçeriye girer 
girmez elindeki çantayı her zamanki 
gibi beni eşikde karşılayan karıma ver· 
dim ve ona mutad olan beylik kompil· 
m;ı.n)arı yaptıktan sonra odama çekil
dim, bir sigara tüttürerek o günkü sev
p,ilimle buluşman·n zevkli dakikalarım 
hayalimde yaşatmaya başladım. 

Ben böyle tatlı hülyalara dalıp git. 
tiğim bir sırada idi ki, Şekibe elinde 
çantam olduğu halde bir gülle gibi o
danın ortasına düştü. 

- Söyle bakayım bana, diyordu, bun
lar nedir? Hangi şirfıntı, hangi sokak 
sürtüğü bunları çantana koydu? 

Kar:m, çantadan çıkardığı dudak bo
yası, pudra, cep aynası, kenarı dantel
li mendil gibi bir takım kadın eşyasını 
burnuma dayamıştı. Meseleyi derhal 
anladım. 

Hapı yutmuştum. Şimdi karıma ne 
cevab verecek, işi nasıl tevil edecektim? 
Karıma "bunları senin için getirdim,, 
diye bir yalan uyduraınazdım. Çünkü 
hepsi de ku1lanrlmış şeylerdi. 

Derhal aklımda şimşek gibi bir fi
kir çaktı. Gayet sakin ve kayıdsız gö
rünmeğe çalışarak dedim ki : 

- Teessüf ederim Şekibe! demek 
hala beni anlayamadın. Seni canım ka· 
dar sevdiğimi bildiğin halde gene ben
den şüphe ediyorsun ha? 

Karım tepinerek, öfkeden zangır 

zangır titreyerek cevab verdi: 
- Utanmaza bak, bir de numara ya· 

pıyor. Bu kokot eşyası çantanın içine 
gökten zenbille mi indi ? 
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- Hayır, gökten zenbilte inmedi; 
onları oraya ben kendim koydum • 

- Demek suçunu saklamak ihtiyacı
nı bile duymuyorsun ha ? 

- Suçum yok ki onu saklamak ih
tiyacını duyayım. 

- Bu kepazeliği suç saymayacak 
kadar yüzsüzleşdin, öylemi ? 

- Bu kepazelik değil, bir vazifedir. 
- Ne vazifesi ? 
- Meslek vazifesi. Dinle yavrum, 

işin aslını sana anlatayım: Bu gördü
ğün şeyler bir boşaruna davasına aid 
"delaili cürmiye" dir. Ü zerime aldığım 
davayı kazanmak için bunları mahke
meye göstermek mecburiyetindeyim . 

Kar m, başını önüne iğerek bir müd
de~ düşündükten sonra dedi ki : 

- Yalan söylemediğin ne belli ? 
- Şundan belli ki, her akşam kendi 

elimle sana verdiğim çantanın içine bu 
hurdavatı ne diye koyayım veya baş
ka birisinin koymasına müsaade ede
yim? Çantamı her gün açıp tozunu sil
kelediğini bilmiyormuyum? Benim gi
bi az çok şöhret kazanmış bir avukat
tan böyle bir düşüncesizlik, bu yolda 
bir budalalık sadir olacağını nasıl ta. 
savvur ediyorsun ? 

Karımın bütün sinirleri yatışmıştı. 

Hatta mahçup bir vaziyette önüne bak
mağa başlamıştı. Yavaşça dedi ki : 

- Hakk:n var gibi geliyor bana ... 
- Bana yaptığın bu haksızlıktan do-

layı boynuma sarılıp bana özür dileme
lisin. Yoksa barışmam. 

Şekibe hemen atıldı. 
Şimdi bu çanta hikayesinin iç yüzü

nü size gizlice anlatayım: 
Hadiseden bir ay kadar evvel, biri

birine eş iki çanta satın alarak birini 
Fakiheye hediye etmiş, birini de kendim 
kullanmağa başlamıştım. Sinemaya git· 
tiğimiz gün farkına varmayarak çanta· 
larımızı değiştirmişiz. İşte mesele bun
dan ibaret 1 

Ag~h lzzet YAZGAÇ 

Yeni secimden • 

sonra 

Japon dı~ 
• 

sıyasası 

d ..., . k .? 
2gışece mı. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Hayaşi kabinesi, 
makamında kalmış ve yeni parlamento
yu kendisi ile işbirliğine çağırmıştır. İm· 
parator, başbakana hükümet programı
nın tatbiki için tasvibini bildirmiştir. 

Politik mahfillerin hassatan te!.ıarüz 
ettirdiğine göre, ordu ağustosta parla.. 
mentoya vereceği proğramda ıslahat ted
birlerinin tatbikini istemek hususunda
ki kararı dolayısiyle, kabineyi tutacak~ 
txr. 

Ordu ve kamoy arasında 
Tokyo, 3 (A.A.) - Siya:s1 müş .. hit. 

ler seçim neticelerini geueral Hayaşinin 
parlamentoyu fesh ile vaziyetin hallini 
millete bırakması kayfiyetine cevab 
olarak milletin bugünkü kabineye kar_ 
şı verdiği bir itimatsızltk reyi gibi te
lakki eylemektedir. Siyasi Müşahitlerin 
fikrince, bu seçim neticeleri, ordu ile 
kamoy arasında ayrılığın tam bir teza.. 

hürüdür. Halk bu seçimle içeride ve dı. 

şanda sulh istediğini bildirmektedir. 

Zira halk ordunun idame ettirdiği milli 

ve enternasyonal gerginlik havasından 

yorulmuştur. 

İplik ihtiyacını karşılamak 
için tedbir 

Ekonomi Bakanlığı iplik satışı ışı 

ile uğraşan fabrikalar mümkün oldu· 

ğu kadar iplik ihtiyaçlarını karşılama

ğa çalışmalarını bildirdiği gibi halen 

bütün iplik ihtiyacını içerden temine 

imkan bulunmadığından yeniden kuru

lacak fabrikalarımız faaliyete geçince· 

ye kadar tüccarların uyuşturucu mad· 

deler inhisarına başvurarak diledikleri 

numaralarda iplik istemelerini bütün 

ticaret odalanna bildimıiştir. 
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Sergi Filme Al.nıyor 
Kömür sergisini bu suretle bütün 
Türkiye belki yakından görebilecek 

Dün enternasyonal kömür sergisine 
gelenler: karanlık kömür ocaklarının 

kuvvetli projektörlerle aydınlatılmak -
ta olduğunu gördüler. Sergiyi hazırlı -
yanlar; onu gezemeyen milyonların, hiç 
olmazsa filmini görerek kömürün me • 
deni hayattaki yerini daha iyi anlama
ları ve onu daha çok benimsemeleri i -
çin filmini aldırtmaya karar vermiş -
!erdir. Bu filim; sineması olan bütün 
şehir ve kasabalarda; seyyar sinemanın 
dolaştığı bütün nahiye ve köylerde gös
terilecektir. Çünkü kömür sergısını 

gördükten sonra; türk vatandaşı, odu
nu, ancak kömürü hiç bulamadığı ve 
bulmak imkanını elde edemediği za -
man; yurdunuıt yeşiıliğinden birazını 

ateş haline getirmenin azabım duyarak 
yakacaktır. Kömür sergisini, göremi -
yenler; onun filmini seyrederek böyle 
düşüneceklerdir. 

Emeğin iki taraflı yeri 

S ergi hazırlanırken bir arkadaş: 

·• - Biray sonra yıkılacak olan 
bu suni kömür ocaklarına çok emek har
canmış ... " diyordu. Dün; 

daki politikasını belirten bir hususi -
yet taşıyacaktfr. Bu itibarla filim, bir 
taraftan en büyük ideallerimizden ıbir~ 
olan kömürün bütün modern vasıtala -
rını tanıtma ve öğretme işini yapacak, 

diğer taraftan da memleketin yeraltı 

servetlerini millet adına i~Jeten maden 

politikamızın karakteristik vasıflarını 

canlandıracaktır. Bu da filmin tanıtıcı 

vasfıdır. 

Filim bir örnek olacak 
Bu filim, memleketimizde ilk defa 

h,akiki bir röportaj filmidir. Memleketi-

mizde olduğu kadar, yabancı memleket. 

lerde de alaka ile seyredilecektir. Kömür 

havzamızın güzel, köklü çekici ve göz-

alıcı manzaraları, oradaki şen, neşeli ve 

mesud işçi hayatı, zengin tabiat ve en-

gin tarih, kalkınma halinde Türkiye bu 

filmin 850 metrelik boyuna mümkün 

olduğu kadar sığdırılacaktır. 

Bu filmin güzelliği, bize tanıtılma-

" - Ankarada. hiç bir zaman bir 
günde 2000 sobanın satıldığını şimdiye 
kadar duymuş mu idiniz? .. Tüııkiyenin 
her şehrinde böyle bir sergi açmanın° 
ne kadar lüzumlu olduğunu biliyorduk. 
Fakat bunun bir imkan meselesi oldu.. 
ğunu da aynı şekilde biliyoruz. Bu fil. 
min gösterildiği her yerde kömür ya
kan vasıtaların satışının devamlı ola.ralıı:: 
fazlalaşacağına emin olabiliriz. Mese
la; bir soba düşününüz ki size kalori • 
fer vazifesini görmektedir. Banyonuza 
sıcak su vermektedir ve mükemmel bir 
fırındır, yemeklerinizi pişirmektedir. 

Ucuzdur. Kuruluşu kolaydır. ve az kö.. 
mür yakar. 

Şimdi bu yirminci asır nimetini han-

gimiz evimizde istemeyiz? Kömür ser· 
gisinde gördüğümüz sayısız vasıtaları, 
bu, modern evin üç büyük ihtiyacını 

tek başına görmekte olan sobaya teşmil 
ederek hesablayınız : kömür sergisinde, 
belki ilk defa gördüğümüz vasıtaların 

sayısı yüze yakl~c:,maktadır. Bir mem -
lekete, bir anda ve tek bir sergi ve onun 

filmi ile bütün bu vası
kömür ocağı filme alı

nırken, kendinizi sinema 
tekniğinin en modern 
vasıtalariyle kurmuş ol
duğu bir ocak dekorun
dan daha ileri, bütün hu
susiyetleriyle bir kö
mür ocağında farzede-

Türkiyede ilk defa taları sokmak, örneği 

her halde pek az göste
rilecek bir hadisedir. 

yapılan büyük 
filnı röportajı 

b İ r Dilnyanm en bol kömü-
rüne sahih bahtiyar 
memleketlerinden biri 
olan yurdumuzda, türk 
kadınına kömür telmi-

bilirdiniz. Bu kanaat bir çoklarımızın 

zevkle seyrettiği 28 filmin rejisörü olan 
Bay Konstantin David de seyircilerin hep• 
sinden daha kuvvetli idi. Yakın zamanla
ra kadar U.F.A. ru11 tanınmış bir rejisö· 
rü olarak çalışan B. Konstantin David; 
filme aldığı ocaklar için: "- Sanki kıy
metli bir rejisörün başında bulunduğu 
tecrübeli dekoratörler tarafından ha -
zırlanmış.... Bana burada projektörü 
hazırlamaktan gayri bir şey kalmadı .. ,, 
diyordu. 

Canlanan mankenler 
Kömür ocaklarındaki bütün man -

kenler, filimde rol aldıkları için can -
lanmrşlardı. Kimisi kömür yüklü vago
neti yürütüyor, kimisi ona kömür dol
duruyor, kimisi kömür damarlarına 

durmadan kazma indiriyordu • 
Rejisör, filmi almaya karar verdiği 

zaman, bu işleri görebilecek ve bu iş -
lere ahş.mış birkaç kişi aramış.. Sergi
de hizmet edenler arasından istediğini 

alması ceva.bı verilince, evvela tereddüd 
etmiş ve hatta, bunlar olmaz, diye ıs -
rar da etmiş. 

Fakat sergiyi hazırlıyanlar, orada 
olanların sergi meydana gelirken bin 
bir türlü işi nasıl hiç yadırgamadan 

yaptıklarını bildiklerinden, reJısoru 

ikna etmişler. Şimdi ufak bir makyaj
dan sonra bir sürü maden işçisi filim
de rol almaya hazır vaziyete gelmiş ... 
Yan bellerine kadar çıplak olan bu de
likanlıların yüzlerinde ve vücudların
da kömür siyahlıklarına bol bol rast
lanıyor. Fakat hiç de pek sıcak olmı -
yan bu havada vücudlarının nasd ter 
içinde olduğuna ben de rejisör kadar 
hayret ettim. Aralarında hakiki maden 
çavuşu olan Bay İsmail: 

"- Maden ocağı, yalancıktan olsa 
bile adamı terletir. Ocaklarda ter, ha
va kadar boldur.,, diyor. 

Şimdi rejisör artistlerinden pek 

memnundur. Kendisi eskiden beri en 
tanınmış bir artiste bile rol ve
rirken, onun hayatında aldığı rolle 
alakalı hadiseler yaşamış olduğu

na çok dikkat edermiş: sanki bu 
çocuklar hepsi kırk yıllık maden
ci gibi hele şuna bakınız. İlk defa kö. 
mür ocağına girdiği halde bir profös. 
yönel amele gibi kazma sallıyor.,, diyor. 

Filmin güzelliği 
Filim; kömürün yer altından çıkı • 

şından başlıyarak, hangi vasıtalarla ve 
nasıl medeni hayata tatbik edildiğini 

gösterecektir. Bunun için, kömür ser -
gisinde gördüğünüz bütün vasıtalar, 

kullnaış şekilleriyle beraber filimde 
yer alacaktır. Filim; sesli, sözlü ve şar
kılı olacaktır. 

Filmin maden ocaklarında işçinin 

hayatı, çalışma tarzı, kömürün satışı ve 
saire kısmı: devletin kömür havzamız-

sı lüzumlu olan bütün işlerimizi ve ta -

raflarımızı filme almanın en iyi bir 

propaganda vasıtası olduğunu da is -

bat etmiş olacaktır. Almanyada, kömür 

tekniğinin en ileri olduğu yerlerde de, 

maden hayatını filme almış olan reji-

sör, bu, mukavva ve boyanın on gün 

içinde kurduğu ocak içinde olduğu ka-

dar tabiatı bey:ız perdeye aksettirebil-

diğini söylüyor. 

Bir misalin anlattıkları 

F ılm alınırken, sergiyi hazırlı -
yanlardan biri anlattı: 

ğinin en °modern örneklerini öğret
mek bizim için bir inkılap borcu
dur: Yeşil Türkiye, ancak: yirmi mli -
yon türkün bunu öğrendikleri gün do -
ğacaktır. 20 milyon türk kömür yaktığı 
gün, bugünkü satış fiatlarma göre, büd
cemiz tek başına kömür satışımızla sağ
lanacaktır.,, 

• * * 
Serginin filmi, sergi kadar gUzel o

lacaktır. Bu da, bu filmin bütün Tür· 
kiye tarafından zevk ve gururla ve bü
tün dünya tarafından grbta ve takdir
le seyredilecek bir eser olacağı demek-
tir. 

Holivud grevi genişliyor 
stüdyolarda işler durdu 

Holivud, 3 (A.A.) - • -·-" payıtahtı, kurulduğu günden bugüne 
kadar görmediği ilk mühim grev hadisesi karşısında kalmıştır. Stüd
yolar muattal bir haldedir. Büyük sinema firmalarrnın kapısından~ 
betçiler beklemektedir. Hükiliu~t, polis kordonlarını kuvvetJendirmit
tir. 

Grevin yalnız sendikalarının 
tanınmasını istiyen dekoratör, ber
ber ve ressamlar tarafından yapıl
dığı hatırlatılmakatdır. 

Bununla beraber içlerinde bir kaç yıl
dız bulunan aktörler, mensub oldukları 
sendikanın icra komitesini toplanmağa 

çağırarak stüdyolara girmeğe teşebbüs 
etmek mi, yoksa bir tesanüd eseri ola
rak grevciler lehinde tezahürlerde bu
lunmak mı lazımgeldiğini kararlaştıra

caklardır . 
Şimdiye kadar aktörler, serbestçe 

stüdyolara girmektedirler. Dün Greta 
Garbo, Klark Gable, Villiam Povel, Jan 
Harlov, Jannet Malı: Donald gibi bazı 

artistler kapıdaki nöbetçilerin önünden 
geçerek stüdyoya girip çalışmışlardır. 

Fakat stüdyo estoranları bir tesanüd 
grevi ilan etmiş oldukları için artistler, 
öğle yemeğini yememişlerdir. 

Halk, aktörler sendikasının kararını 
büyük bir alaka ile beklemektedir. Çün· 
.kü sendika, ilk defa olarak bir iş anla~-
mazlığmda karar verecektir. 

Grev genİ§Iİyor 
Holivud, 3 (A.A.) - Mühendislerin 

kurşun mamülatr yapan işçilerin, terzi
lerin, lokantacıların ve makinistlerin sen
dikalarına mensub 6000 işçi, grev ilan 
ederek önce grev yapmış olan dört sen
dikaya iltihaka karar vermişlerdir. 

9 büyük sinematograf stüdyosunun 
bugün kapılarını kapamaları muhtemel

dir. 
Stüdyoları tarassud altında bulundur

makta olan grev nöbetçileri, aktörler sen
dikaları murahhaslarının tam bir serbes· 
ti içinde müzakerede bulunabilmeleri ve 

Moskova kanalı 

İlk gelen gemiler büyük 
şenliklerle karşılandı 

Moskova, 3 (A.A.) - Dün Mosko
va halkı, volga _ moskova kanah yolu 
ile ilk defa olarak Moskova limanlarına 
gelen gemileri, büyük şealiklerle karşı.. 
Jamıştır. Başta benzin!e işliyen "İosif 
Stalin,, "Voroşilof,, ve "Kalinin,, ge
mileri olduğu halde filonun bayraklar
la süslenmiş bir halde Moskova şimal 

limanına gelişi ve yeni mu~zaın istas.. 
yon önünde demirleyişi kanalın iki sa.. 
bilini dolduran halkın dinmiyen alkış.. 
lariyle karşılanmıştır. Sonra büyüiıt bir 
miting yapılmıştır. 

Bayan 
resmen 

Simpson 
boşandı 

Londra, 3 ( A.A.) - Mahkeme bu· 
gün Bayan Simpson'un boşanma karan• 
nın katiyet kesbettiğini ilan etmiştir. 
Keyfiyet Bayan Simpsona telefonla bil• 

dirilmiştir. 

Viyana, 3 (A.A.) - Vindsor dükU& 
Parise gitmek üzere Appelsbah şatosun

dan ayrılmıştır. 

grevcilerin aktörler üzerinde her han
gi bir tazyikte bulunmuş olmakla it
ham edilmemeleri için bulundukları 
mevkileri terketmişlerdir. 
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PHILCO Halil Nacı A~c.rtJlar Caddesi 
N o: 111 'T def on. 1231 radyolarinı bizden aravın 

~~~~~~~~~~~~---.!~~~~-

Kaplıca tanıiri 
Haymana Belediye Reisliğinden: 

k. Haymana kasabasında belediyeye ait yeni banyoların üstünde
ı (7~7) 1.ira (45) kuruş keşif edildi, dört odanm .kapı. pencere ve 

sıva ışlerı pazarlıkla ihale edileceğinden taliplenn 5. mayıs .. 937 
Çarşamba günü saat on sekize kadar belediye encümenıne ınura-
~tlarr ilan olunur. (1040) 1-1789 

Ilgın Şarbaylığından: 
Ilgın U rayının Açık Eksiltme usuliıe 

Y aptıracağy Su İşleri İlanı : 
1 - .l\'Ienba üzerine yapılacak muhafaza havuzu ve kaptaj, 
2 - İsale güzergahı hafriyatı ve boru vaziyetleri 
3 - Çelik isale boruları ve aksamı hususiyetleri, 
Ilgın kasabasına isale edilecek olan 7565 lira 71 kuruş bedeli 

keşifli su tesisatı 4 - mayıs • 937 ye tesadüf eden salı günü saat 15 

de ihale edilmek üzere açık eksiltmeve konulmuştur. Eksiltmeye 
girebilmek için bedeli ke;fin % 7 busuğu nisbetinde teminatı mu· 
vakkate akçesi veya o nisbette banka mektubu veya 2490 No. Ju ka· 
nunun 17 inci maddesinde tasrih edilen esham ve tahvilatla Nafıa 
Bakanlığından almmrş müteahhitlik vesikasını ihaleden evvel Il · 
gın ş.arbaylığına vermeleri lazımdır. . . -

Bu husustaki evrakı keşfiye ve projeleri_ görme~ ve şeraıtı mu~ 
~kasayı anlamak istiyenlerin Ilgın şarbaylıgrna muracaat etmeler& 
ilan olunur. (994) 1-1724 

Çorum ilhayhğından: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Çorum bastahaneıoinde yapılacak 

Pavyonun zemin katmm insaatma dairdir. 
Bu işin bedeli keşfi 14607 lira 51 kuruştur. 6500 ~ı:ası ~1 mayıs 

tarihine kadar müteahhidin ihzar edeceği malzemeı ~n.şaıy~ veya 
h.u nisbette yapacağı işe mukabil 936 büdces~nden t~_dıye edıle~ek
tır. Mütebaki kısmı ise 937 büdcesinin tasdık ve vurudunda ode
necektir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme "1t'tnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni ve hususi şartname. 
F - Proje. · · 
İsteyenler bu evrakı Çonım vilayeti daimi encümen daıresınde 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 1937 mayısmm 12 inci çarşamba günü saat 14 de 

Çorum vilayeti encümeni dalını riyaset odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yap~calctır •. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istelr:Jı 1096 lıra ~nkkat ~

nıinat vermesi ve bundan batb apğıdaki evrakla_n baU ~Jup ~ 
termes· ı· d T" --t odasından kayıtlı olduguna dair veaib, 

ı azım ır. ıc ... ~ . . hl" . 
isi b·ı -· ~-;r Nafıa veltaletinın e ıyetnameSı, . yapa 1 ecegme u.u d 3 .. ·· maddede yazılı saatten 

6 - Teklif mektuplan yukar a uncu 
bl·r · k d Daı·m~ı Encümen Riyaset odasında topJana-

saat evelıne a ar b"l" d ·ı kt. 
cak Daimi Encümen Reisliğine makbuz mu~ ı ~.n e ven ece ır. 
Posta ile .. d .1 k mektupların nihayet 3 uncu maddede yazılı 
saate kad gon en. ece 'len zarfın mühürlü, mumlu iyice ka
patılmış ~~ gelmı! oıması vperı tada olacak gecikmeler kabul edil-

ması lazımdır. os ı 1892 
mez. (1090) -

İran Transit yolu .. .. ~·· 
insaat Müdurlugundeıı: 
• ' ·de·~ . - . a1n Ulus gazeteam •--

30-4-937 cuma günü ihale edilecegı Y _ ıs ·ıa ti odaJıilinde Saç-
olunan Trabzon İran Transit yolunun Agn Vı ye kısmen bMiç
tepe ile Kızılyokuş arasında kısme~ hazrrJanıııış7 ":·ıometrelik fOtle 
ten gelecek taş ile yeniden in.= edilecek olan 1 . 

1 
kip b:-..... 

·ı .,... · .. t adıye ve e ....-
1 e tesviye ve imalatı smaiye ve tamıratı m~ em . - tıelrsen do-
larının noksanlarının 99889 doksan dokuz. ~.ın s~ki zyw: ikmalİ inpatl 
k~z .. lira 84 seksen dört kuruş bedeli keş.fı uzerıl!~ bitımeye çı
gorulen lüzum üzerine yeniden kapalı zarf usuliy e e 
k 

. .. .. saat 15 de EmınJlll 
~~ılmıştrr. Eksiltme 17-5·937 pazarte.~ı gunu T ·ı yolu ia

liukümet binası içinde Nafıa Müdürluk odas!nda .. e raosı tualDC ye 

Şaat komisyonunda yapılacaktır. ~vr~k~. keşfıye ~ ft Ağrı 
ın~kavelenamesi ve buna müteferrı butun_ .ev~ - kurUf 11111-
Vlıay~tleri Nafıa Müdüriyetinde görüle~egı gıbi·~fuğündaı ah -
kabılınde Erzurum İran Transit yolu ınşaat mu 
nabilir. ~uvakkat teminatı 6245 liradır~. sa aüshasm-

İsteklıler resmi gazetenin 7-5-936 gu_!l v~ 3297 al yılı .yaib1a
da çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletındea ınaut . . biltmC lı;anununun 
rı ı.htı~a etmek şartiyle 2490 sayılı a_rttınna v~ e ecekleri teklif 
38 ıncı maddesindeki sarahat dairesinde tanzı~ kadar Transit 
hlektuplarını 17-5-937 pazartesi günü saat Dil da lacak ge • 
Y.olu İnşaat Komisyonuna vermeleri lhıındır· Poıs~-l~41 
cıkmeler kabul edilmez. (2359) 

l MiJJi lt'lüdafaa VckaJeli Satmalma ı 
Komiıo;yonu ilanları --------------- ---------------

rllLh 
20 ve 59 Kalem gazdan korunma malzemesi ayrı ayrı pazaı lık. 

la alm~~aktrr. pa~arlığr 7-5~937 cuma günü saat 10 dad1r. lstekiile.r 
belli gun ve saatınde komısyona gelmeleri (1102) 1-1910 

BİI,tT 

Bir tane 507 modeli fiat otobüs satılıktır. Satış günü 5.5.93i 

çarşaın~ gü~.ü .~a~.t . ~O dad.~r. Otobüsü görmek istiyen. Genel. kur
may daıre nıudurlugune muracaat ve satışa gireceklerın bellı gün 
ve saatinde M.M.V. Sa. Al. Ko. nuna gelmeleri. (1084) 1-1883 

BİL İT 

Asfalt yol: Ankara şehitliği içinde asfalt yol yapısı pazarlığa 
konmuştur. Keşif tutarı: 2374 lira 50 kuruş.tur. Keşif ve şartname
si parası ile inşaat şubesinden alınacaktır. İHALESİ: 7.v.193"7 cu
ma günü ~aat on birdedir. İlk teminatı:. ı 7.B liı:.adır. Pazarlığa _gire
ceklerden ilgili bulunanlar 2490 .. yılı Jrmw!Wll a,. .1 iincil madde
lerinde istenen belgelerle birlikte M.!'tL V. satın alına komisyonuna 
gelsinler. (1086) 1-1885 

B1LlT 

SU YOLLARI yapısı: Ankara şehitliğine pazarlıkla Su yolları 
yaptırılacaktır. Keşif tutarı: 1636 liradır. Kcfif ve - jartnamesi 
paruiyle şubesinden verilecektir. Pazarhğı: 6-\i -937 günü saat 
onbirdedir. İlk teminatı: 122 lira iO kuıuftu. Pazarlığa girecek
lerden ilgili balunanLu 2490 sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde 
istenin belgelerle birlikte pazarhk gün ve vaktında M.M. V. satın 
alma komisyonuna gelsinler. (1101) 1-1909 

BlLlT 

1 - 51 kalem otomobil malzemesi açık ebiltmcye konmuftur. 
.2 - Tahmin edilen bedeli 2885 ilca 85 kurı.qı olup ilk teminat 

parası 217 liradır. 
3 - İhalesi 10 - mayıs · 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun z, J üncii 

maddelerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatuıda .M. M.. V. 
satm alma bwisyonunda hazır bulunmalarL (1014) 1-1758 

Gönen Belediyesinden : 
ı - Gönen kasabasının hali hazır haritaları Nafıa Vekildi.ııin 

madıa fe_uıi şartları dairesinde yaptırılacaktrr. 1 

2 - Haritaları yaptırılacak saha 150 hektarı meakWı 50 hekwı 
gayri meskiin olmak üzere 200 hektardır. 

3 - Muhammen bedeli meskun yerl~rin h~ktarı 18 liradan gay
ri mcslcôn yerlerin hektarı 13 liradır. 

4 - Açık münakasa ile ihale 15 - mayıs - 1937 tarilıine ı:niisa -
elif cumartesi günü saat 'O da belediye encümeni huzunmda yapı-
lacaktır. (2397) 1-1.903 

• • 
ıstı yen Pazar günleri çalışmak 

Bayanlara 
Yarış alanında 43 mayısta başlryacak at yarışları müşterek bahi• 

satış kişclerinde çahşmak istiyen Bayanların 4.5.937 akşamına ka
dar stadyomda müdüriyete müracaatları ilan olunur. 1-1876 

Nafia Vekaletinden: 
20 mayıs 937 perşembe günü saat 15 de Ankar.ada Nafıa Ve -

kaleti malzeme eksiltme komisyonu odasında (25300> lira muham
men bedelli 110 adet mühendis çadırı 123 adet amele ?dm -.ı adet 
heli çadırı ve 32 adet banyo çadırı kapalı zarf usulü iJe eksi1tme-
ye konmuştw·. __ 

şartname ve auna müteferri diğer evrak 127 kuru~ mukabilin
de Ankarada malzeme müdürlüğünden verilecektir. 

Kuru~ 
il 

011 u ... 
(Jlılre1oal5 y • 

.Muvakkat teminat 1898 liradır . 
Resmı gazetenin 7·5-936 tari? v~ 3297 n~maralı nü.shaaında in

tişar etmiş -.·l.tuı t.alimatname daıreande vekaletten alınau.f müte -

ahhitlik vesikası ibrazı mecburidir • 
Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 20 mayıs 937 perşem-

be günü saat 14 e kadar komisyon reisliğiae vcnne.lt.ri lizımdır. 
(1106) l-1925 

Ankara Levazım AmirHği Sat:nalın.- 1 
Komi&yonu llanlan ---------------- ~--------------

İLAN 
l - Ankara garnizonu birlikleri için 1000 liralık tuz S. 5. 937 

çarşamba günü saat 15 de puar11kla satın alınacaktır. 
2 - 1stek1i1erin yazılx gün ve saatte levazım amirliği satın al-

ma komisyonuna gelmeleri. (1116) 1-1929 
1LAN 

1 - 421 çift köhne fotin S. 5. 937 çarşamba giihti saat 11 de sa-
tılacaktır. --

2 - Fotinler istasyonda asker konağında görülebilir. 
3 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 

satma1ma komisyonuna gelmeleri. (1115) 1-1928 

KREM BALSAMIN 

Ku.mraı, Saı-4m, .E&mer bez tene tevafuk eden yeg!ııe 11bhi 
kremJerdir. i:ildi besleı. ÇiL. J..ekc ve sivilceleri kamilen izale 
edeı. Yuım asırdanberi kibar mahfelleri.D takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi gii,. "'·< luemlericlir. 

KREM BALS N 4ŞEKİLGE TAKDİM EDİLİR 

1 - Krem Bal.u.ınin J'&ğlı ~ect için peobe ıenkli 
Z - Krem baltıamin yAğııı gündüz için beyaz re.akli 
1 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Kret11 Balumin acı badem gece için ı>CAhe cecıkli. 

lNGtLtZ KANZUK ECZı\NESl 
Beyoğlu - lstallbul 

Erzincan vilavetiC.H.P. .. 
JJ,rönkurul .., 

Ba~kanlığından: 
Erzincan Vilayeti Merkezinde yapılacak 

Halkevi binası eksiltme ilanı : 
ı - Erzincan şehrinde yapxlacak halkevi binası kapalı zarfla 

eksiltmeye konalmuştur. 
2 - Bu itıfUtm muhammeıı bedeli (68000) llradır. 
~ ;-- İtıtekliler' bu .iD4Uta Ud proje ve plinlart ikiyüz Jwnı, mu· 

kabilınde parti yönkurulu .heyet muhaıibliğimien alabilirler. 
4 - Eb~tmc 14 - ı;aa.rı s- 937 tarihine raatl.ıyan cum .agünü sa• 

at 15 de Enıncan partı binasmda toplanacak parti ilyönkurulu he
yetince yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün &aat on ikiye kadar heyet başkanlığına tes· 
lim etmiş olmaları laz.ımdu'. 

A - İsteklilerden 2490 sayılı kanunıın 16 ıncı ve 17 ci madde
leri mucibince .5100 liralık muvakkat teminat. 

B - Kaıwııwa tayin etti.ti vesikalar. 
C - Kanunwı dördüncü .maddeai mucibn.ce eksiltmeye girmeğe 

bir maııi bulwımadığına dair imzalı bir mektup 
D - Ehliyet vesikaları Erzincan nafıa müdüi'lüğünden tetkik 

ve tasdik edilec.c.ktir • ı 
6 - Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar makhuz 

mukabilinde komayon başkanlığına verilecektir. Posta ile gönde
rilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet ba 
saate kadar .komisyona gelmiş bulunması lazımdır. Bu iş hakkın· 
ela fula izahat aJmak iatiyenler Erzincan halk partw ilyönkurulu 
heyetine müracaat etmeleri. (940) 1-163? 

Hedro elektrik tesisatı 
inşaatı 

Niksar Belediyesinden; 
l - Nafıa vekaletince tasdikli hedro elektrik tesisatı 

için yapılacak inşaat kısmı açık eksiltmeye verilmiştir. 
2 - İnşaat mufassal proje ve ke§ifname mucibince va

pılacaktır. 
3 - Bedeli ke~if (6555) liradır. 
4 - 01 baptaki proje fenni ve hususi' 'şartnamesi ve 

evrakı sairesi mucibince 20.5.937 perşembe günü saat 15 
de Belediye encümenince teklifler muvafık göriildüğü 
takdirde ihalesi yapılmak üzere 31 gün müddetle bu iş 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

5 - İstekliler işbu inşaat için kavanini mevzua daire
sinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve bu işe aid 
vesikalarını· ve bedeli keşfin yüzde yedi buçuk dipozito 
akçesini veya teminat mektuplarını ya-ımış olmaları şart
tır. 

6 - İsteklilere bedel mukabilinde kireç, taş, kum, ki
remit ve ah~biye malzemeleri mahallinde en <Chven şera
itle belediyece temin edilecektir . 

Tiirkçe Sözlü Şaheserler Şaheseri 

BAGDAT BÜ~BÜLÜ 
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Çiçek Balosu 8Mayıs1937 cumartesi akşamı: Mevsimin en güzel ve eğlenceli bir gecesini yaşamak ıçın 8 Mayıs 1937 
cumartesi günü akşamı Halkevin'de Türk Maarif Cemiyeti tarafından verilecek Çiçek Balosuna hazırlanınız 

Son derece müessir FLiT-mayii Kullanınız 
Tesirsiz mayllerıe sıneklerı 

eoıendlrmeylnlz I • 
FLiT, bOtOn haşarat öldOrOcü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır .. . Bu 
sabit olmustur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil- f='"'~~'ll 
memlştir. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku- s ; 

şaktı ve asker resimli sarı t~nekeye dikkat ediniz. i~;;~ ~.~':ı, ~ 

r ...... Al<A !C~A l>All<.h;Sl GA Y:Kl :Nı.l:!a~KUL SA'L'lŞ 
MI:. ... vhLVl..ıUNJ.JAN: 

ı - Mahkemece saLışına karar verilen tapunun 115 pafta, 63J 
ada, 4 parseı 1'10. bmda kayıtlı ve Ankaranm talçınkaya mahctlle
sinue meKteı> sokagın<Ja kaın evın ıs hısse itibariyle 3 hıssesi ile 
Ankaranın ısmet vaşa mahallesi cami sokagında kain tapunun 3 
patta 16 ada 11 parsel No. sında kayıtlı evın 8 hisse itibariyle 3 
hissesi aşagıdakı f<irtlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - 42 No. h kapıdan gırildikte ı oda, 1 mutbak, haladan ve 13 
basamak merdivenle çıkıldıkta 1 odadan ibarettir. 

44 No. lu kapıdan girildikte 1 sofa, ı oda, 1 hala 1 kömürlükten 
ve 13 basamak merdivenle çıkıldıkta 1 sofa, 2 oda, 1 mutbaktan iba
rettir. Heyeti umumiyesine 775 lira kıymet konmuştur. 

Kapıdan içeri girildikte kısmen taşlık ve kısmen toprak ve 
içerisinde irili ufaklı 20 kadar fidan mevcut olan bir bahçe, bah
çe içerisinde eki kapıdan girildikte altı çimento ve üstü çinko bir 
aralık tavansız bir oda ile bir mutbak ve iki kanatlı kapıdan gi
rildikte bır aralık, karşılıklı iki oda, hala ve gusülhane vardır. Bi
nanın üstü topra'ttrr. Heyeti umumiyesine 860 lira kıymet kon
muştur. 

3 - Satış )J1.:~ın para i le olmak üzere 7-6-37 tarihine müsadif 
paz ... nesı gunu saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satış 
memur ıugunda yapılacaktır. 

4 - 'ı aıipler takdır edılmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin % 7 ,5 gu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi
nat ıueınuuu ile kanunen teminat olarak kabul ecıilen hazine tah
villeri getirilecektir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edılen kıymetin % 75 ini 
bulduktan ve 3 defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 cı 
saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - işbu tarihteki artırmada teklif olunan bedel muhammen 
kıymetin ~·0 7 5 ini bulmadığı takdirde 22-6-937 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapıl acak 2. ci artırmada en çok ar
tırana ihale olunacaktır. 

7 - 1, ve 2. ci aı, .... ıalawd •.•• e oedeu ihaleyi müteakip veril
meuıgi takdirde üzerine ihale edilen talibi üzerine ihale tarihin
den itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için 
7 gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en yük
sek te d ilte bulunan talıbe teklifi veçhile almaga razı olup olma
dığı so1 ulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı 
ı. ci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek
lifi vcçıııle almaga razı olmazsa gayrimenkul yeniden 15 günlük 
2. ci artırmaya çıkarılacak ve en çok artıran talibine ihale edile
cektir. 

8 - Her iki aruı ıu"ua oa gayrimenkul talibine ihale edildik
te tapu harcı ile dellaliye v eihale tarihine kadar olan müt.?rakim 
vergı ve resim satış bedelinden ödenir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarın bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bede
linin paylaştırılmasından hariç tutulacaktır. 

10 - Artırmaya iştirak edenler 20-5-937 tarihinde 937-15 No. 
ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemizi 
okuyabilirler. 1-1935 

~~--~------------------
Kasaıııar cemıyeti haşKanlığından 

Cemiyetimizin 937 yılı umumi toplantısı idare heyeti intihabı 
5. 5. 937 çarşamba günü saat 14 de Hacıbayramda cemiyet binasın
da yapılacağından o gün cemiyete kayıtlı olanların gelmeleri rica 
olun· 1-1934 -

Kütahya Vilayetıııden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Kütahya Merke

zinde yeniden yaptırılan hastane binasının 15402 lira 20 kuruş ke
ıif bedelli kalorifer tesisatının ihalesi günü olan 30-4-937 tarihin
de talip çıkmadığından 2490 numaralı ihalat kanununun 40 ıncı 
maddesi mucibince bu iş;n bir ay içinde pazarlıkla yaptırılmasına 
karar verilmiştir. 

2 -· Şartnc.me, proje: ve keşifnamesi bir lira mukabilinde vill
yet daimi encümen başkatipliğinden istenebilir. 

3 - Pazarlık Kütahya valiliği makamında toplanacak daimi en
cümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1155 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekiletinden almmrt mühen
dislik vesikası ve on bin lira değerinde bir kalorifer tesisatını iyi 
bir şekilde yapllllf olduğuna dair bir vesika ibraz etmesi f<irttır. 

. Taliplerin bu bir ay zarfında dördüncü maddede yazılı vesaikle 
birlikte Vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Yarıklara ve köşelere biraz FUT TOZU 
serpiniz. Ha~arat derhal telef olur. 

ku,..,su 

'··~ ~~;;;;~"' bocrğ, 
• "lco.ı"'' 

ldurw. 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden : 
Çanakkale'de Mezarlık civarında yapılacak 137394.69 liralık 3 

pavyonluk jandarma Garnizonu inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
mesi 24 - 5 - 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on beşte Ça
nakkale Nafıa Müdürlüğü odasında komisyon tarafından yapıla
caktır, Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrakı 687 ku
ruş mukabilinde Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden alınabileceği 
gibi istiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankarada yapı isleri 
umum müdürlüğüne ve İstanbul nafıa müdürlüğüne müracaat e
derek görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 8119 lira 73 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve resınl gazetenin 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz et • 
meleri lazımdır. İsteklilerin teklif mektuplarım 24-5-937 pazartesi 
günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (2464) 1-1931 

Büro Teknik 
Yol ve inşaata müteallik her 

nevi hesabat, proje, şartname 
tanzimi fenni malumat ve istişa
re kontrol ve işçilik teahhüdatı 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara - Yenişehir No: 17 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJ~N KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenme:sine mini olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen aaçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk aaç ekairi ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında buiunur. 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 

Yenişehir Düzenli sokağı Zi
raat Bankası memurlar apartı· 
manları arkası No. 10. için<l.ki
lere müracaat. Telefon: 2676. 

Memur Aranıyor 
Şirketimizde ufak bir maaş

la iş öğrenmek için çalı,acak 
tahsil görmüş bir genç arıyoruz. 

Her gün saat 4 de Yenişehir, 
Selinik caddesi 21 "AT AK" 
Şirketine müracaat. 1-1933 

Kiralık Ev 

YENi 
BUGON BU GECE 

Son Casuslar 

Araç il~ehaylığından: 
150 Serpuş 55, 56, 57, 58 ölçüde 

150 Caket 46, 48, 50, 52 Bedende 
150 Pantalon 
150 Kundura (3) lira ve elbisenin takımı (7) lira

dır. 
1 - Araç ilçesinin bekçilerine 46, 48, 50, 52 bedende 150 takım 

yerli mamUlatından boz renkte elbise ve 150 çift Beykoz mamul!· 
tından dayanıklı olmak şartiyle kunduranın muhammen bedelleri 
üzerine ilin tarihinden itibaren (15) gün müddetle açık eksiltme-
ye konulmuştur. 

2 - Elbise ve kundura Ar~'da teslim nakliye ve diğer mas
raflar talibine aid olacaktır. 

3 - Tediye şeraiti ihaleyi müteakip talibi yüzde onbeş temi • 
nat akçesini Araç muhasebei hususiye emrine Ziraat Bankasına ya
tırılacaktır. 

4 - Elbiseler Araç'da tesliminde ihale bedeli üzerinden tutarı 
olan mikdar derhal talibine muhasebei hususiyece dcfaten tediye 
edilecektir • 

5 - Bu paranın tediyesi için posta, Banka havale ücreti ve ga
zete ilan ücreti talibine aid olacaktır. 

6 - Elbiseler muvafık görüldüğünde ve tamamen teslim alın
dığı zaman teminat olarak alınan para iade edilecektir. 

7 - Şeraiti muvafık bulunmıyan elbise ve kunduralar iade e • 
dilecek ve müteahhit yenisini yapıp gönderecektir. Bu maaraflat 
talibine aiddir. 

8 - Taliplerin Araç ilçebaylığına müracaatları ilan olunur, 
(1113) 1-1927 

İktisadı Sevenlere 

l\lüJDE 
Kömürden ve havagazından ve her türlü mahrukat ve 

kuvvei haruriyeden ucuz ve fevkalade, kullanmaaı kolay ve 
saatta 1 kuruı; mazot ile 40 kuruşluk havagazınm gördüğü 
işi görür mazot ocakları geldi. Bir tecrübe bütün iddiaları 
isbata kafidir. 

Satış yeri: Eskişehirli İbrahim Hakkı ticaretevl. Anafu-
talar caddesi N. 115 1-1936 

SlNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Sen mi Öldürdün ? 
(1112) 1-1926 

M. I\1. V. deniz merkez satmalına 
komisyonu reis~Oinden: 

Kavaklıdere Sümer Bank ev· 
leri yanında yol üstünde ıu elek· 
trik mevcut bağlı ev kiralıktır. 

Taliplerin Dahiliye Vekale
ti mutemedi Ahmed Hamdi Yağ• 
cıoğluna veya Kağıtçı Halil Na· 

Bat rollerde: RENATE MÜLLER 

GEORGE ALEXENDRE 

Oynıyanlar 

Lewiı Stone - Bruce Cabot 
Betty Grable - Jamea Gleuon 

Seyircilerini sonsuz bir merak ve ali.

ka ile aürükliyen aynı zamanda delle 
ıet ve heyecaa .. çan esrarlı bir 

aergüzeıtin acıklı hikayesi. 
1 - 30 - nisan - 937 günü kapalı zarfla yapılacağı ilan olunan 

münakasasına talip zuhur etmiyen 3000 ton kardif kömürünün 10 
mayıs - 937 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Talip olanların 66.000 lira muhammen bedele nazaran 4550 
liralık ilk teminatları ve ihale kanununda yazrh vesaikleri ile bir
likte komisyona müracaatları. 

3 - Eksiltmenin M. M. V. de müteşekkil komisyonumuzda ya· 
pılacağı. 

4 - "330" kuruş mukabilinde şartnamesinin komisyonumuzdan 
aldırılabileceği. (1117) 1-1930 

ci'ye müracaatlan. 1-1722 

İmtiyaz sahibi ve Bafl1lU· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne,riyatı idare eden 
Yazr İşleri Müdürü Naıuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Zengin ve muhtetem sahneler içerisinde 

cereyan eden bu eser seyircilerinin 

bedii zevklerini, heyecan hislerini 

fazlasiyle tatmin edecek mükemmel 

bir salon avantür filmidir. 

Ayrıca Progrma ilaveten: 

EN SON 

Paramunt Jurnal 

llive olarak: iki kısımbk gayet ıWünt 
film - (Çocuk Tiyatrosu) 

Tenzilatlı halk matinesi 12,15 de 

Kız Kadın Olunca 


