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. B kanı Ekselans Antonsko Başbakanımız 
D ş Jş/etl a 

Romen ı ve vekillerı mizle beraber 

8. Antonesko şerefine 
ismet lnönü dün bir 
öğle ziyafeti verdi 

Romen gazeteleri bu ziyaret için 

çok dostça yazılar yazıyorlar 
Başbakan İsmet İnönü ve refikaları 

dün Anadolu kulübünde Romanya dıt 
~eri bakanı Ekselans Antonesko ve re
ffak.l;ırı şerefine bir öğle ziyafeti ver
aielıı!rdir. 

Ml)'.Uctte dış işleri takanı Doktor 
t'evfik Rüştü Aras ile vekiller, cumhur 
reisliği baı yaveri, hususi kalem direk
törü. aıuhaftı alayı kumandanı, Ro
ınanya elçisi, muhterem misafirin refa
kat ve maiyetlerinde bulunanlarla dıJ 

ış'.en bakanlığı "ve Romanya elçiliği i
ler• gelenleri hazır bulunmuşlardır. 

fl<JtTi~• J),;:, f!i'P.TI fJ frR(I, 

Doktol ""' a~ ,,, liu~ .ıı1 .y•ı! 

Dii!l akşam da Romanya dıt itleri 
oaxanı Ekselans Antonesko ve refikaaı 
ıcrefine Romanya elçisi B. Telemak ta
rafından Ankarapalasta Lıir akşam ziya
feti verilmiştir. Ziyafeti geCi vakte ka-

( S<Jnu 6. mcı sayfada) 

Antonesko Bayan ismet lnöniyle beraber 
Bayan 

Ro~en gazetecileri 
şerefine verilen ziyafette 
B. Vedad T~~:~.~m•ı~~tku 

. · · Ekselans An- 1 H ld"niz romen Jostları-
Muhterem misafırıı:nız 1 . olan ro- ,,_ o~ ge ı • 

toneskonun refakatinde ge mdı!. Basın mız; . . .. 
ınen gazetecileri şerefine . un ıar· Daha dün, üzüm kongrseı munase-

b. t rnız başınuı . 1 verilmis olan bir ziyafette dış 
ırliği başkanı ve gaze e bir ög~. betıy e .. .. 

riri Falih Rıfkı Atay tarafından işleri bakanımız Doktor Aras, şoyJe 
le · . · söylüyordu : 

zıyafeti verilmıştır. .ı J ı d beri bir şey-
Evelkı" gu"nku'" ~ı·yafette Veaa "Türkiye, asır ar an 

.., ınahruı:n kalauşu, sevmek ve se-
Nedim Törün nııt~ııde ba· d~n k Atatürk devrinin yep yenı hu-

Evcli gu .. n Anadolu Kulübun ' . vılıne ' b" · de türklerin bü-
ı · ınısa· · ı rinden ırı • ın renel direktörü B. Vedad Tör, susıyet e . rnesi ve bütün milJct-
t· · k .. n ınilletlerı sev 
ır rornen gazetecileri şerefine bır a • tu ·ı esidir 

ıı:ıı- . A b·ır ha• f ndan sevı ın ,, 
r«ı1 yemeği vermiq rok samımı ter tara ı .. l . bu .. tün ba!' .. 11 antan. 
\la . :ı• :ı • t bu soz erı ıçinde geçen bu yemekte, Rador a1an· şte .. mkündür. E .. asen 
•ı d" 1 ga.. ·ı etmek mu . 

ıtektörü B. Hurtig ve Adeveru tına ttşını asalet ve manevı 
ıct . G davamızın 
. e~ınin diplomatik muhabiri B. a- ·· terek tıg muş . ~ . d buradadır. 

aresko'dan başka türk ve yabancı derinlıgı e, balkan 3ntantın-
:a.zetecileı-in ileri gelenleri bulunmuş- Aziz arkadaşlar, . . · yaymak ıçin 
Ur, . ı" deolOJIYl 

~ yenı 
dan dogan 6 ıncı sayfada) 

(Sonu · 
'iern v. 

tıeı . egın sonur.a doğru, basın ge-
u.. "rü B. V cdad Tör, bir nutuk 
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== 
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sayfa 

HER YERDE 5 KURUŞ 

P ARiSTEKi ÇARPISMALARDAN SONRA , 

Milletin emniyetini temin için 
f evkalide tedbirler isteniyor 
Dün de ufak bazı gösteriler oldu. G·enel 
grev yapıldı. Fakat hadisesiz ge~ti 
Faris, 18 (hususi) - Dün Klişi'de 

faşistlerle komünistler arasında yapılan 
çarpışmaların kati bilancosu şudur: 

Nümayiş yapanlardan beş kişi öl· 
mü~, seksen kişi yaralanmıştır. Altısı a .. 
ğır olmak üzere pol.İJI memurlarından 

ve muhafızlardan 241 ki~i yaralanmıştır. 
Uumumi iş konfederasyonu bürosu 

dün fevkalade bir toplantı yapnuş ve 
bu toplantı sonunda konfederasyon ge· 
nel sekreteri B. Juho, iç bakanı B. 
Maks Donney'i görmüştür. 

Hadiselerin mesuliyetlerini tetkik ve 
tesbit etmek üzere kabine dün saat 17 
de toplanmıştır. Sanıldığına göre hü· 
kümet bundan böyle karışıklık çıkabile• 
cek her türlü nümayişi menedecektir. 

Politika mahfilleri Klişi karışıklık· 
larının siyasi vaziyet üzerinde akisler ya• 
pacağını tahmin etmektedirler. Dün ko• 
münist mebuslardan B. Jak Düklo ile 
B. Moris Torez başbakan B. Blum'u gör• 
müşlerdir. Bu görüşmenin sonunda ko
münist partisi bürosu bir tebliğ neşret• 
miştir. Bu tebliğle parti zabitanın hare• 
ket tarzını protesto etmekte ve suçlula• 

Fransadaki eski Ate~salib Faşist Cemi. 
yetinin ve şimdiki sosyal partinin 

başkam albay Larok 

a da şapka giyenlere 
kelepçeler vuruluyor 
Haleb, 18 (Hususi) - Suriye jandarmaları Cerablus çevresinde 

Hacıveli köyüne giderek f&pka gi ymi~ olan türkmen aşiretinin şap
kalarını yırtmak istemişlerse de, j andarmalar halkın İçlen gelen bu 
arzusunu yenememişlerdir. 

, Buna karşı jandarmalar halkın 
koyunlarını alıp götürmüşlerd: •. 

Türkmen a§iret reiıinin cevabı 
Humus, 18 (Hususi) - Türk-

men aşiretinin battan aşağı şap
ka giymit olmaları mahalli hükü
met memurlarının pek sinirine do
kunmaktadır. 

Aşiretin oturduğu bölgenin nahiye 
müdürü ve jandarma kumandanı türk
mcn aşireti reisinin ve aşiret ileri gelen
lerinden 17 kişinin elıerine kelepçe vu
rarak şiddetli tazyikler yapmak sure
tiyle Halebe kadar götürmiı terdir. El· 
lerine kelepçe vurulan ve döğülen aşi
ret reisi bu tazyika rağmen nahiye mü
dürüne ve jandarma kumandanına şun
ları söylemiştir: 

"- Erkeklerimiz kalmasa da kadın· 
]arımız şapka giyecektir. Mensub ol
dugumuz miıtetin serpu unu giymekten 

l>izi kimse menedemez. Biz tiırküz.'' 
Menfi propagandalar 

Şam, (Hususi) - Türkmen aşireti 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Kont dö Şambrön'e 
karşı suikast! 

Fransanrn eski Türkiye ve .<ıonra 

Roma elçisi olan Kont dö Şambıön 

(Tafsilatı 6 ıncı sayfada) 

On sene sonra müzede 

Öğretmen - Çocuklar, balta denilen bu aletle eskiden ağaçların 
canına kıyarlardı. (Kömür sergisinden) 

rm cezalandırılmalarınıru iç harbe aebeb 
olmuş olan faşist birliklerinin kaldırıl. 
masını istemektedirler. 

Sol cenah parlamento rruplarından 

bir heyet dün öğleden sonra bir toplan
tı yapmıştır. Heyet B. BlumJa görüg
mek üzere yeniden bir komisyon seç
miştir. Komünist mebuslar bir amelo 
bölgesi olan Klişi'de fransız sosyal par
tisinin yapmış olduğu mitingin bir tah
rik teşkil etmekte oldugunu söylemiş
lerdir. 

Hu mebuı;lar faJiSt birliklermin he
men dağıtılmasını istemiş~er, hüküme
tin halkçı cephenin ı>osyal kanunlarının 
tatbikinde duruk.samak suretiyle işçi sı
nıfının hoşnudsuzluğunu uyandırdığım: 

kaydetmişler ve yaşlı olan işsizlere he
men yardım yapılmasını istemişlerdir. 

Radikallere gelince: 
Radikal soyalist partisi adına sö31 

söyliyen B. Kampinşi partisinin başba
kan B. Blum'a yardım yolundaki azmin. 
den bahsetmiş ve demiştir ki: - Ra
dikal sosyalist doktrini düşünmek ve 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

f'ıkra 

Balıçede 
lstanbulun ıısta bahflvanlarzndan 

bin yemiş ağaçları arasmda çalışıyor: 

- Bu fidanın üstünde sekiz ondan 
fazlD ~efıali bırakmayınız. Genç fidanı 
yormak iyi değildir. 

Toprağın cinsinden, çiçekler<len, 
devlet fidanlıklarından bahscdiyorıız, 

Bizim adam geliyor: 

- Nasıl gübre buldun mul 

- Hayır Elendim... Var ama, bize 
yaramaz ... 

- Yahu gübre bile satmağı öğrene
miyoruz .. Balıçıv:ın çağıt1rsm, günlu~ 

ce bekletir. Gübre alırsın, bahçeni arpa 
tarlasına çevirir .• Bu gidişle ... 

l:Jahpvan gülümsiiyor; 

- Kızmayınız Efendim, diyor. Bilir 
misiniz, bir şehirde sıkıntı başladı mı 

hcrkeı; evvela bahçesini b1takır: son
ra eşyasrna evine bakmaz olur: gene dtt 
dayanamazsa, goçüp gider. Türkiyeden 
sıkıntı ghti. Herkes evveli evini düzdü, 
düzeltti. Şimdi bah'ielere sıra geldi. 
Ne giıbre yetişiyor, ne bahçıvaal 

Sonra bir Edirne fidanmr gösterdi: 

- Şuna bakrnız. Hükümet bunu si
ze kirnbilir on beşe mi, yirmi beşe mi 
saw? Bu yüzden bizim fidanlıklar ba. 
tryor ama, ona da ben kızmamalıyım, 

On liraya domııt1g11111: bahçeyi biz siz• 
yüze de, yiiz ellıye de donatamaz • 
dık. Ne yapalrm? Bahçeler ro .. 
ğaldıkça biz de fidan satmak ., 
la kazandığımızı, :jimdi budamak ., 
tan, a:,~dan, b~hçe _vizitalanadan alıyo. 
ruz. Hır de çıçek'il ustanna ihtiyacını~ 
v~r. isterseniz size arkadaşımı göndere• 
yım ... 

lyi ruhlu m e m n u n '/ara rast~ 
gelmek bahar havası kadar hoşa gıdi· 
yor. !f akh oldugu yerde şikJiJ•ct eıme• 
ye kını ne diyebilir? Fakat mutlaka 

ı~er:ı~un görünmemek, bir şark hastalı· 
gr ıdı. Herkes para:ı;ını ··akla d • .. r, saa eı.nı 

saklar, işlerin kendisi i~·in iyi gittigınl 
saklar, çünkü memnun olursa deı· ' e 
yolmalılc kuş ol:ıcagrnı düşıinürdu . "4rt· 

lünı devirlerinde y a 1 a n c ' 1 ı k 

bir ahl:ik kusuru clegil, ekonomık bit 
müdafaadır . • Fatay 
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Politika bahisleri: 
... 

lzmir enternasyonal ua ı 
Bu seferki 7 incisidir. Yedi yıl

dan beri, eylul ayı, İzmir ve bütün 
Ege bölgemiz için, bir hareket, 
neş'e ve bayram ayıdır. Binlerce 
insan, kimi tek ~ma kimi ailesiy
le, birlikte güzel lzmir'e akın eder. 
Oteller doludur. Kahveler canlıdır. 
Kordon boyundan akşama doğru 
ve gece yarılarına kadar bir insan 
denizi akar. 

Bütün bu kaynaşmanm merlce
zi, fuar yeridir. Burada Türkiyenin 
ve komşu memleketlerinin malları, 
en göz alıcı bir şekilde teşhir edil
miıtir. Ayrıca, bütün panayırlar
da olduğu gibi, halk ve çocuklar İ· 
çin bir eğlence yeri vardır. Atlr 
kanncalar, durmadan döner, genç
ler karJı karşıya kolan vurur, ni
§an atılır, niyet çekilir • kısaca, 
insanlar, dolu dizgin eğlenir. 

"İzmir enternasyonal fuarı,, 
Kemalist Türkiye'nin şerefli eser
lerinden biridir. Geçen sene ,Sev
gili Başbakanımız, buraya uğraya
rak bütün yapılan işleri gözden ge
çirmiş ve kendine has keskin Ye 
uzak görürlükle, yapılanı, yapıla
bileceği ve yapılması lazım olanı 
işaret ederek, çalışanlara Jevk, 
işin kendisine de inkişaf imkanla
rı göttermiştir. 

Bir Romen gem.si 

Yeşil köyde 
karaya otı1rdu 

İskenderiyeden Tunaya giderken 
Yeşil köy feneri öı:ıünde karaya oturan 
Romanya bandirah Bukuresti vapuru
nun kurtarma i§ine dün akpm Türk 
Gemi Kurtarma Şirketinin Alemdar 
kurtarma gemisi tarafından başlanmış· 
tır. Kazaya uğrayan gemide pirin(j, pa. 
muk, hurda demir gibi cinsleri türlü 
2.000 küsur ton yük vardır. Oturuş 
vaziyeti, tam yolla kayalar üzerine çık

madır. 

Geminin hasara uğramadan kurta

rılmasına çalışılmaktadır. 

Halk Konseri 
Cumhur başkanlığı filarmonik orekst

rası 17 inci halk konserini müzik öğrrt
men okulunda yarm saat 15.30 ve.. 
tecektir. 

Program 
1 - Ludwiı van bcetboven {1770 • 

1827) 
Kuvartet yaylı sazlar için 

Op. 18 Nr. 2, sol maj4)r 

a) Allegro 
b) Adagio cantabile 
c) Scherzo • Allegro 
ç) Allegro molto quasi Presto 

ıo dakika dinJmme 
2 - Franr Schabert (1797 • 1828) 

Kuvartet yaylı saz'ar için 
op. 29, la minör 
a) Allegro ma non troppo 
b) Andante 
-cJ Menuetto. Allegretto 
ç) Allegro moderato. 

Calanlar: A. B. Winkler, Enver Ka
pelman. İzzet Nezih, Da

vid Zirkin. 
Gelecek konser 27 3 937 cumartesi 

günü saat 15.30 dadır. 

Çankırı vilayetinin büdcesi 
350 bin lira 

Çc!nkırı, ıs (A.A.) Vilayet umumi 
meclisi 40 günlük bir çalışmadan aon
ra 937 büdceıini teabit ederek iJlerini 
bitirnıi~tir. 

Büdce 350.000 lira olarak kabul e
dilmiştir. Bunun 115 bin lirası kültür, 
90 bin lirası bayındırlık ve 35 bin lira
•ı da sağlık işlerine ayrılmıştır. 

Geriye kalan para da vilayetin di
ğer hidematına ayrılmıştır. Büdcede 
ıosyal kurumlara yardım tahsisatı kon
duğu gibi halkevi için 13 bin lira ve
rilmektedir. 

Meclis, be§ senede sarfolunmalı: ü
zere vilayet bayındırlık i~leri için 500 
bin lira harcanacak bir program kabul 
etmiştir. 

, Bunun için bu seferki fuar, her 
yenilikten daha güzel olacaktır. 
Bir kere, fuar yeri ile İzmir kül
tür parkı birleştirilmittir. Bu, or
taya öyle bir saha çıkarmıştır ki, 
nadir memleketlerde fuar yeri bu 
kadar güzel ve elverişlidir. 

lzmirde belediye reisi Behçet 
Uz, ıehirlerimiz.in birbirinden kır 
kanacağı belediye reislerinden bi
ridir. Çalııkandu, bilgisini ve. tec-
rübeıini her gün artbrmak hasası
na maliktir, gözü ile görmesini ve 
dinlediği sözlerden müsbet ka
rarlar çıkarmasını bilen bir aı-ka
daştır. Bütün diğer işlerde de böyle 
ise de, bilhassa belediye reisliğin
de, öğrenme kabiliyeti ile ener
ji iki esaslı vasıfdır. Dünyada 
hiç. bir belediye reisi yoktur ki, öğ
rer.mek külfetinden kendini müs
tağni sayabilsin. Londradakinin 
Nevyorktakinden, Paristekinin 
Berlindekinden öğrenecekleri var
dır. Belediyecilik çünkü bizzat ha
yattır. Hayat ise, sadece inkişaf 

ve terakkidir • 
işte = _ -:Jz, bu vasıflara ma· 

lik olduğu için muvaffak olmakta
dır. İzmir· İzmir fuan. Behçet Uz, 
bunlar, birlikte inkişaf eden, bir
l:!:te büyüyen ve birlikte muvaffak 

olan unsurlardır. - B.B. 

1 KUÇUK lÇ liABERLERJ 1 
* Maliye vekaleti müteahhidle anla

şılan herhangi bir teahhüd işinde ılıale 
kararlarının, kati inanca parası yauru· 
dıktan sonra verilmesini karar altına al
mıştır. 

* Yeni anlapna yap.lıncaya kad.ı.r 
eski türk • Sovyet Rusya ticaret anl:ış
masmın 1 nisana kadar Y:üriirlükte kal
mas t Bakanlar heyetince kararlaştır . 1-
rnqtır. 

• Tayyare cemiyeti tarafından ~ı

karılarak noterler taraf.ndan satılan al· 
tı çe~d kıymetli kağıdlar için noterl~ 
re, satış üzerinden yüzde beş beyiye ve
rilmesi k2rarlap?Ştn. 

T~ giyme t(7,eni 

ln&iliı kıral.mıa. ve kıralLçenin taç. 
giyme töreni lng'ihere ltazinuine 
524.000 in.ıiliz LİrUllUL JllalolacaJı:tır • 
Bu paranın 70.000 liraıı alayın geçe
ceği yollarda tribünler kiralanması 

ile temin edilecektir. Bu taç giyme 
tönmi fimdiye kadar yapıJanlarm en 
pa)aalıad.U". Evellü törenlerde aarfe· 
dilea paralara bir helralım: 

Dördiincü Joırj 1821 de taç ciYdi
ii zaman 238.238 iılciliz liruı laar-
C&llllUfbr. • 

1831 de, DGnliincü Giyyon'- taç 
giyme töraü ~ harcama para 
42.298 isterliıqclir. 

Viktorya 1838 de 69.421 İ•terling 
mukabilinde taç gİymiftir. 

, Yedinci Edvard için 1902 de 
193.000 iaterling lıarcamnıfhr. 

BefİDc.İ Jorj'a 1911 de 185.000 is
terling aarfedilerek taç giyme mera· 
simi yapılmı§lır. 

İngilterede aöylendiiine göre bu 
aeferki törenin bukadar pahalı olma
ama aebeb Vestminister kilisesinde 
çok mühim değişiklikler yapılması

dır. Bundan başka birçok yenilikler 
vardır. Mesela törenin radyo ile dün
yaya yayılması da bunlardan biridir. 
Jngilteredeki radyolarda bo tören 
için yapılacak tesisat çok pahalıya 
çıkacaktır. 

Kadın köıesi: 

Boruların içi yağlanır ve kirlenir. 
Bllllları temi:ıliyebilmek için gece bu 
borulara içine fazlaca çamaıır soda· 
sı katılmq kaynar su dökünüz. Bu 
ıu. borularna iç.inde kalan yağ ve sa
bun kirlerini giderir. 

Ertesi sabah bunlara iç.inde de
zenfekte edici bir madde bulunan 
kaynar su döker ve tel veya uzun 
fırça ile temizliği tamamlarsınız. 

uı: 

Kömür sergisi Şark vilciyetlerimizi 
hazırl klan kalkınma p cinı 

devam ediyor B. Tahsin Uzer şarkta yapı!an 
-----

Sergide bir de gazete 
çrka.nlacak 

Entunaayonal kömür ve kömür ya· 
kan vasıtalar sergisi hazırbklar·na de· 
vam edilmektedir. Serginin balıçec;inde 
yapılmakta olan pavyonların yapısı iler

lemiştir. 
Sergide gösterilecek olan örnekler

den bir ~ğu gelmiş bulunmaktadır. 

Bunların içinde memlekette ilk defa 
göreceğimiz linyitle işleyen işletici va
sıtalar ve linyit sobaları vardır. Bu so
balardan bir tanesi 24 saat ara5 z yan
mak suretiyle ancak yedi kilo linyit yo
gaYmaktadrr ki, bu soba, bugünkü linyit 
Hatlarına göre bile memleketimiz için 
ideal bir ısıtıcı vasıtadır. Çünkü bugün 
linyit fiatlarx tonu on lira olması do· 
layısiyle her gün yedi kuruş masraf ya· 
pacaktır. 

Gösterilecek olan örnekler aras nda 
bizi bu kadar yakından alakalayacak 
eşya bulunan serginin, An.karaya topla
yacağı ve bugüne kadar baş şehrimizin 
görmediği kalabalık için bir çok yeni
likler hazırlanmaktadır. Serginin elek
triklenme ve tenvir işi; bu mevzu üze· 
rinde büyük bir ihtısası olan filips fir
masına verilmiştir. 

Sergide göreceğimiz mamullerden 
bir ço 'u bizim için yep yeni feyler ol· 
ması; sergi dolayısiyle Ankarada topla-

nacak olan bir çok yabancıya yeni Tür
ldyenin karakteristik vasıflarmı, kal-

kınmasınr anlatmak ihtiyacı: bir sergi 
gazetesinin çıkartıhnasrnr lfirumlu kıl
dığ.ndan, serginin devamı müddetince 
bir gazete çıkartılacaktır. Gazeteye Tür
kiyenin en tanınmış ve sevilmiş muhar
rirleri yazı yazacaklardır. 

Cocuk Haftasr ... 
23 Nisanda başlıyor 

Kua roman 

Gazetelerde aylarca süren roman• 

tefrika etmek moda. oldu.. Hele öyle 

ro1'11&111a.r Tardır ki adamm birUıi ta

bancaaınm tetiğini ~~lrerde h:urıwı 

hedefe isabet edinceye kadar . 

Üç tefrma eeçer. Aşaixdaki roma

nımız bu uzun tefrikalarm tamame11 

aksi~. Şimdi row baıhyonul. 

Biriııııci gün: Tn.DMdantikte kap

tan yolculardaır bir genç kad111a aflfr 
oldu .. 

İkinci gün: Kaptan genç kadma 

yakla.§tı ve sevgisini a.Dlattı. K.adm 

hiç cevab vermedi Ye _uza.klaıtı. 

Üçüncü giill: Kaplan gene genç 

kadının peşini bırakmadı. ve ''eğer 

dedi, cevab vermezseniz gemiyi bir 

kayalığa çarptırır ve batırrrmı .•• 

Dördüncü gün: genç kadın Trans

atlantik'teki bütün yolcuların haya

tmı kurt.anlı! 

Pulculuk dersi 

Locdra mektebleri pul kolleksiyonu 

yapmayı mecburi bir ders olarak prog

ramlarına koymu~lardır. 

Çünkü pal koıleksiyonu yapmanın 

coğrafya ve tarih derslerine çok yardı

mı dokunmaktadır. Bu deralerde zayif 

olaa talebeler, kurs'a devam ettikten 
sonra, büyük bir ilerilik göstermi§ler
dir. 

Bu derse devam etmenin diğer bir fay

dası da, talebelerin muntazam bir sistem 

dahilinde pul kolleksiyonlan tutması 

ve baılangrçta, bir eğlence gibi görü-

nen l»u İ§İn, zamanla biç farkına varma
dan, kendilerine bir servet temin ebne· 
&idir. 

işleri anlat.yor 
Jsta.nbulda tehlikeli bir ameliyab muvaffakiyetle geçirdikten son

ra şehrimize gelen ve iki gün önce gene lstanbula dönen Üçüncü Ge· 
nel Müfettifimiz 8. Tahsin Uzer, Ankarada iken mınta.kaaının i§leciy. 
le mqgul olmuıtur. 

lu üzerinde seyrüsefer, başlıyacaktır. 

Şimdilik getirtilen bu otuz altı parça 
motorlu nakil vasıtası bir başlangıçtrr. 
Görülen ihtiyaç nisbetinde adedlerinin 
çoğaltılması imkanları daima mcvcud· 

Önümüzdeki yıllarda baıara
cağı iıler hakkmda aid oldukları 
bakanlıklarla temaslarda bulunan 
ve yeni direktifler alan 8. Tahsin 
Uzer, üç dört günlük misafirliği i
çinde Ankaradaki erzunımlu genç- dur.,, 
leri de toplayarak kendileriyle u
zun bir hasbihalde bulWUDU§tur. 

Genel müfettişlerini, başardığı bü
yük işlerden dolayı büyük bir sevgi ve 
hayranlıkla dinliyen gençler kendisi
ne teşekkür etmişlerdir. 

B. Tahsin Uzer bir muharririmizle 
de görüşmüş ve önümüzdeki yılların 
doğuda başarılacak işlerini anlatmıştır. 

Memleket kalkınmasında büyük bir 
payı olan doğu vilayetlerimizin bu ça
lışkan idarecisi, şunları söylemiştir: 

Doğuda sağlık İ§leri: 

"-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan· 
1 ğı, Trab:z;onda yapılacak hastahane i· 
çin istimlak talTsisatını vermiştir. On 
beş gün içinde istimlak muamelesi bitiri
lecek ve 937-938 büdcelerinden verile
cek 1.200.000 lira ile, 250 yataklı bir 
hastahane vücuda getirilecektir. 

Mayıs başlarında, hastahane binası
run temeli atılacaktır. 

Karadeniz sahilinde kurulacak bu 
sağlık abidesi memleket hayatiyeti üze
rinde çok iyi bir tesir yarataçaktır.,, 

Bayındırlık işleri: 

"Bayındırlık bakanlığının Trabzon· 
Tahran transit yolu için Almanyadan 
getirttiği Z4 kamyon ve ıı otobüs Trab
zona çıkarılmıştır. 

Devlet demiryolları bu yolda çalı
şacak kadroların tamamlanmasiyle meş
gul olmaktadır. 

Nisan ayı sonlarına doğru transit yo-

Hatırlıyor musunuz? 

1 -AtalÜTk Aaltaro.)11 iUr tq

rilkriıule relrrin laangi ...miıtclo. 
6innİfkrclir? 

2 - Milli haJıiimetin luD"ulu· 
ıanclon b,,,;ine koJar ~ kanan 
fıkarılmqta? 

3 - Soa Jas ~" oil~
rimüiıt ille öirdi. iflainc 
luırcwl•6lcn pora .w lıaılardu 1 

4 - Tiirki;pcaia i1Jı ,,.,,_ ....,._ 
ton nıacdoa açiLli? 

5 - B.P. luaineclcn aylılt 
alan emekli, dul ve yetimlerin 
ıayısı ne kadarda? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Bugünkü artış nisbetimize 
göre 1950 de nufusumuz ne kadar 

olacaktır? 

c - 22.293.142. 
S - Bir yıl içinde milli bayram 

ve genel tatil günleri kaç gündür? 

c - 15,5. 
S - Türkiycde kaç türlü elanek 

yapılır? 

c - 21. 
S - Medreseler hangi tarihte 

kapatılmıştır? 

C - 3 mart 1924. 
S - Türkiyede ilk maarif neza

reti hangi tarihte kuruldu? 
C - 1857 de. 

Okuyan Ankara: 

Ankarada talebe sayı• umumi nu
fusa göre erkeklerde yüule 38.9, ka
dınlarda yüzde 12.0 ctir. Böylelikle 
Ankara da Türkiyeye bir rekor veri
)'OI": Bu ıebebledir ki Ankarada oku

ma yazma nisbeti yüzde 61.8 dir ve ı 
banehir. yurdun en fazla okwna 
yazma niabetin.i •eren yerdir. 

KiiltiiT İflai 
"Trabzon lisesi yeniden in,a oluna-

caktır. Kültür bakanlığı buna lüzum 
görmüş, karar vermiş ve tahsisatını a. 
yırmıştır. Bu yaz bu mektebin inşası bi· 
tirilecektir. 

Mekteb eski teşkilatiyle uzaktan ge· 
len çocuklarımız için pek müsaid değil
di. Bu sebeble Kültür bakanlığımız şim· 
diki pansiyon kadrosunu bir misline ya· 
kın çoğaltacağından bu güçlük de orta
dan kalkmış olacaktır. Mekteb bina
sı bu nokta düşünülerek büyük yapıla .. 
caktır.,, 

Doğuda elektrik 
"16 tehir ve kasabamızın elektrikle 

ışıklandırılması için Baymdırlık ba· 
kanlığı mühenlisleri projeler hanrla
mışlardır. Projeler lıugünlerde bakan• 
lığa sunulacaktır. Bunlardan an ikisi 
idrolik, dördü lokomobil enerjisine ıa .. 
bidir. 

Bu büyük işin para ciheti temin edi· 
lir edilmez derhal tatbikatına geçile· 
cektir." 

Ziraat ifleri 
"Ziraat vekaletimiz umumi tefCl>büs 

meyanında doğu diyarı için de küçük 
büyük ziraat kombinaları ayınnıftır. 

Mevcud haraların genifletilmeai. Er• 
zurumda bir hayvan deposu yapılmasr, 
Göle kazas nda da yeni bir hara vücu• 
da getirilmesi kararlaştırılmıştır. 937 yı• 
h içinde bütün bu işlerin meydana ge .. 
tirilmesine intizar edebiliriz.,, 

Köprüler, demiryolları 
"Horasanda 180 bin liraya yaptmlan 

büyük köprü ile, Trabzon civarındaki 

diğer köprüler nisan ayı içinde ihale e

dilecektir. 
İran transit yolunun yarım kalan 

parçaları da Baymdırhk bakanlığınca 

peyderpey ihale edilmektedir. 700 kil• 
ıur bin liralık bir parça bu hafta müte· 
ahhide verilmiftir.,, 

~~~~~~~~ 

Çocuk esirgeme 
kurumunun yardımlan 

Çocuk Eairgeme Kurumu tarafın
dan 1.3-1937 tarihinckn 15.3-1937 tari .. 
bine kadar 2940 çocuğa ~ardan edil, 

mittir. 
Bunlardan 27 s basta çocuk n an .. 

ne genel merkezin poJikliniklerindı 
b;ıkdmıı ve tedavi edilmiştir. 

Aynca diş bakım evinde de 287 ço• 
cuğun d~leri bakılmıt ve tedavi edil· 
miştir. 

1819 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmittir. 

Süt damlasından her gün 86 çocu· 
ğa süt verilmiş ve 15 günde yekun o~ 
larak 882 kilo bedava süt verilmiJtir. 

İlk okullardaki zayıf çocuklar ;.. 
çin genel merkezde açılan ashaneden 
her gün 472 çocuğa 11cak etli öğle ye" 
meği verilmiştir. 

Yardım için genel merkeze baŞ vu· 
ran 1 yoksul yavruya para yardımı yat-

pıhnıştır. -

A KARA HALKEVİ 
Müze ve &erg ,ubesi 
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B. Mussoliniye 

tJn-ımm»ll/Hükümetçi kuvvetler 

O
. ç.!~!:~i.:~::.ker•·· ÜÇ kasaba aldılar Trablusta 

münakaşadan sonra nihayet is lamın kılı CI 
geçen cumartesinden itibaren lspan- Ası· mevzı·ler tes·ırlı· bı·r 
Ya sahillerinin ve İspanya hududları- • } d • ' 
nın murakabesi başladı. Jhtilal çık8:1' v e r 1 1 • 
bi~ıımemleket hakkınbda. ~öyl:'atb~~~ topçu ateş·ıne tutuldu 
::a:itı:::i~~:ı ;:1ku:ı:;: :t~::::ı göriilü-

Trablus, 18 (A.A.) - B. Musolini 
resmi binaları gezmiş ve sonra Trablus 
kadısını kabul etmiştir. Kadı, enternas
yonal politikayı B. Musolini'nin bir. 
çok hallerde 400 milyon müslüman ara
sında geniş bir tasv.ib bulduğunu ve 
büyük bir sevgi topladığını söylemiştir. 

·ıı tlerara
Yor. Bu da başlı başına, nıı e k 

·· kü ay ırı-
sr münasebetlerinin bugun ] k 

· b~d·se o ara 
lığına delalet eden hır a 1 

tarihe geçecektir. . b . akabesinın aı-
Mıllet]erarası nıur . d ha 

1amasiy1e, Franko kuV"etlen, ad 
' ardun e en 

doğrusu, Franko ya Y • r 'çin 
halyan askerleri Madridin ışga 1 1 

· 

b .. "k 'k ta bir taarruza geçınıı
uyu mı yas b defa 

tirler. Askeri mütehassıslar .u. · 
le geçırılnıes.ı 

İspanya payıtahtının .e b' hata 
İçin takib edilen tabayede arı 

d . d'" ınuvasa a ve 
görmiyorlar. Ma rı ın 1 1 

.. . · k ·1ınesine ça ışı • 
munakalesının esı . ~ F ko geçen son 
maktadır kı eaer ran · 
b h d b 

.. 1 ~bir tabiye takib etıntŞ 
a ar a oy e eline 

olsaydı, belki de Madrid cokt;oın . 

geC"rr.İs bulu"larl\k•·. · • . k . areKetıerın 
lspanyadakı as eı •• 1 

Yabancı ve alman olduğu sanıfıau 
h ti tara n

yüksek bir erkanıharb ey~ _ 
'd d'l-ekte <'lrlnP'U anlaşıl 

dl'ln ı are e 1 ... 

lr." ktadır. 

B 
't"bıırlad11' ki Londra karışmaz-

u 1 ı b""t'' 
lık komitesinin ispanyadan . u ~ 

l 1 • geri çekılmesını 
yabancı as cer erın . . . 
temin için yaptıitr. son ıçtıma eheını-
yet kespediyor. Filhakika ":';ura~abe
yi tatbik eden devletlerin yuz bınden 
fazla tebaası, ispanya topraklarında 
mücadele ederken, aynı devletlerin 
İspanva müc;ıdelesine karşı bitar~f 
olduklaı·ını ilan edip durmaları gu
lünç bir vaziyettir. Bunun içindir ki 
mnr:- k1> henin tatbikinden sonra ls
panvı> rtan büt:;n yabancıların çekil
mesi icin yapılacak teşebbüs, karı§· 
~~ ~'·'< ,...,.. ..... ;t•""oin ataca.~ı ikinci a
dım ~ıncnktr. Bu ikinci adım atılım§
tır. Fakat L"ndradan verilen haber
lere bRkıl,,.cak olursa, ltalya ve Al
manya, aı:;kerlerin geri çekilmesi için 
Madrid hükihnetinin elinde bulunan 

altınlara ambaı·go konulmasını ileri 
aürmü:-ler. Mallıındur ki bu para ls
~anya hükiimetine aid altın istoku 
ıke~, Madı-idin tehlikeye düşmesi u
zerıne, hi.ilcvmet bunları Fransaya 
nakletmişti. Or'ldan nereye gönderil
diği malum olmamakla beraber, bu
gün Fransada lııpanya hükümetine 
aid al tın istoku mevcud olmadığı ls
panva hiikiimeti tı.>rafından birkaç 
defa söylenmiştir. Bir rivayete göre, 
lspanva f\ltrnll'rı lnı;.riltereye, bir riva
yete göre de Sovyet Rusyaya nakle
dilmiş. Herhnlde altınlar, bugün ka-

l•k komites:nin vazıyed ede
rırma:r ' 

b·ı ~ · b'ır yerde değitdir. Bunun 
ı ecenı · 

. . 
1 
. ., k' J ondra komitesinin bu mev-

ıçınc ır ı · . b' 
f d ki Jl"fr111kerelerınden ır 

zu etra ın a 
. k K11.ldı ki ispanyadan 

netıce çı amaz. . . l 
k 

' 

. r'ı cekilmesı ıle spanya 
as er erın ge ] . d ltın is toku ınese e• 
bükiimetine " 1 8 

.. bet de 
h'ıç bir rnunase 

si ar~sında 

yoktur. .. dermernek me-
lspanyava a~ker gon 1t J a 

ırt <Tı zaman, a Y 
sel"'iİ ortava atı ı., • •t'bariyle 

b prensıp ı 1 

Trablus, 18 (A.A.) - Bugün öğle
den sonra B. Musolini kendisine "İsla
mın kılıcı,, nın verilmesi töreni dolayı
siyle kısa bir nutuk söylemiş ve demiş-

tir ki: 
" - Az bir zamanda Roma, kendi ka

nunları .ile, Trablus ve Libya müslü-

man ehalisi ile ne derece alakalandığını 

gösterecektir. Bilirsiniz ki, ben pek az 

vadeden bir adamım, fakat bir kere de 

vadedersem, onu mutlaka tutarım.,. 

Roma, 18 (A.A.) - B. Musolini, bu-

Bombardımanlar neticesinde harab olan bir İspanyol kasabası 

gün Trablus kıtalarının manevraların

da hazır bulunmuştur. Bu manevralara, 
hücum ve bombardıman tayyareleri, 
topçu kuvvetleri, hücum arabaları ve 

saire de iştirak etmi~tir. 

Madrid, 18 (A.A.) - Müdafaa kon-
seyinin bir tebliğinde şöyle denilmek

tedir: 
"Guadalajara cephesinde hükümetin 

topçu ve tayyare kuvvetleri, ~silerin 

mevzilerini, bilhassa Brihuega mmta
kasındaki mevzilerini tesirli surette 

• bombardıman etmişlerdir. Düşmanın 4 
tayyaresi ile hükümetçilerin bir avcı 
tayyaresi düşmüştür. 

15 italyan askeri, kendi istekleriyle 
hükumet saflarına sığınmışlardır. 

Jarama mıntakasında neticesiz tü
fek ateşi olmuştur. 

Madrid, Avila ve Bilbao cephelerin. 

de topçu düellolctrı olmuştur. 

Asilerin taarruzu 

Navalkarnero, 18 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: Frankist kuvvet-
}er, Jarama cephesinde tarruza geçmiş
lerdir. Bu kuvvetler, hükümetçilerin 
birçok mevzilerini zaptetmişlerdir. 

Hükümetçiler üç kmaba aldılar 
Madrid, 18 (A.A.) - Cumhuriyetçi 

kuvvetler, dün öğleden sonra Brihugea 

istikametindeki ileri hareketlerine de-

vam etmişler ve Pajares, Solanillos ve 

Olmeda kasabalarmı ani bir taarru:.: ile 

zaptetmişlerdir. 

İleri hareketi neticesinde, 4 kilo. 

metre boyunca erazi kazanılmıştır. 

Asilerin son hava bombardımanları 

neticesinde Brihuega'yı 

dukları sanılmaktadır • 

boşaltmış ol-

Asi saflarda japon zabitleri 
Londra, 18 (A.A.) - Mançester Gu-

ardian'ın diplomasi muhabirine göre, 

birçok japon zabitleri, ispanyol asileri 

ile birlikte harbetınektedirler. 

Kadın tayyareci Amelia 
Erbard 15 günde 

dünya devrine çıktı 
Amelia Türkiye den de geçecek 

Vaşington, 18 (Radyo) - Okya nosu geçen kadın tayyareci Amelia 
Erhard büyük bir dünya devri yok uluğuna çıkmaktadır. Atlas okya
nosunu ilk geçen kadın olan Ameli a Erhard "Ledy Lindy,, ismini al-
mıştır. 

Bn. Emelia bütün yolculuğunun 

ilk kısmını katetmek üzere Malahama
dan hareket etmiştir. İki büyük ticaret 
tayyaresi kendisini yakından takib et
mektedir. Bu tayyareciler birkaç dak.i
ka önce hareket etmişler ve Honoloya 
doğru yol alm:şlardır. Üç tayyare Bü· 
yük okyanusta bir yarış yapacaklardır. 

dır. 
Amelia Erhard'ın bindiği tayyarenin 

saatte yaptığı sürat 300 kilometredir. 
İçinde her türlü istirahat vasıtaları ve 
hava rasad aletleri vardır. Bunun için 
tayyareye uçan laboratuvar ismi veril

miştir. 
Kadın tayyareciye okyanusta yüzba-

şı Hary Manning refakat etmektedir. 
Bn. Amelia Erhard yolculuğunun bun
dan sonraki kısmını yalnız yapa~aktır. 

Lady Lindy'nin takib edeceği yol 
şudur: Japonya, Hindistan, İran, Irak, 
Türkiye, Avusturya, İngiltere, Groen
land ve Termov. 

Eğer fevkalade vaziyetler olmazsa, 
Erhard bu yolu 15,5 günde yapacaktır. 

Kadın tayyareci Amelia Erhard 

Azlıklar ve Türkçe 
meselesi 

TANDA Ahmet Emin Yalman. 
türk vatandaşı sıfatını taşıdıkları hal
de yabancı dil konu~ unsurlara türk 
dil ve kültürüne uymak hw.UMJ.Dda 
tam fırsat verilmesi hakkındaki dü
§Üncelerin bazı okuyucularda endite
ler uyandırma§ olduğunu kaydeduek 
bunlardan birinin tanziı.ıat zihniyeti.
nin ifadesi olan bu usulün evvelce 
Osmanlı devleti içinde tecrübe edile
rek iflas etmiş olduğunu söyliyen bir 
mektubunu zikrediyor. 

Muharrir, bu mektubun üzerinde 
durulması gerekli bir hakikat taııdı
ğına İşaret ederek, mütareke devrine 
aid yaraları hala kanayan türklerin, 
bu hakikati görmemezlikten gelemi• 
yeceğini söyliyor, fakat dünle bugün 
arasında ana şartların değipiı oldu· 
ğunun unutulmaması lazımgeldiğİDİ 
de tebaa-üz ettiriyor. 

Bugün ürk vatandaılığı dünyanın 
en yüksek ve §erefli aıfatlarnıdan biri 
muştur. Hariçte seyahat eden her 

•• · 'arı kal
mamış bazı eski Osmanlı tebaalarmm 
kendilerini türk diye tanıtbklarmı 

cörmüştür. 

Memleketimizde yaşayan ve kanu
nun kendilerine türk vatandaşı aıfab
nı verdiği kimseler dil ve kültür iti
bariyle türkl:...~e yabancı kaldıkça 
lam manasiyle türk ve kardeı aayıl
malanna imkan yoktur. Bunlar için
den bir takım zümre ve fertler yeni 
bir yol tutmak hususunda tam bir iyi 
niyetle hareket ederler ve menfaatle
rinin bu memleketin iyliğlııe çalapnak 
olduğunu eyice kavrarlaraa bunların 
yüzüne karşı kapımızı kapamak dar 
ve yanlış bir hareket olur . 

Muharrir, bu mülahazalardan aon
ra, türk vatandaşlığı sıfatını haiz o
lan fert ve zümrelerin, milli duygula
rı incitecek hareketlerden çekinmele
rini ve ifrat ceryanları olmıyan Tür
k.iyede bu gibi tezahürlere meydan 
vermemeleri kendi menfaatleri ica~ 
olduğunu hatırı~· •or. 

* GÜZEL SANATLARI iLERLETMEK 
iÇiN 
AKŞAMDA Akşaıncı, gü:ı:I 5all• 

atları himaye için, Kültür Bakanlığı
nrn her sene muhtelif güzel aanatlar 
şubelerinde birer sanatkara mükafat 
vereceği ve o sanatkara bir sene mud
detle "devlet sanatkarı., unvanını 

bahşedeceği hakkındaki haberi mü
talea ederek, mükafat vermek sure
tiyle yeni yetişen gençleri teşvik et 
menin iyi bir usul olduğunu, ancak 
devlet sanatkan ünvanmın en olgun ve 
yetişmİ§ sanatkarlara verileceğini IÖy· 

liyor. Ahnacak bu gibi tedbirlerin gü
zel sanatların inkişafına hizmet ede
ceğini kabul etmekle baraber, bu sa• 
hada kuvvetli bir kalkınma hareketi 
yaratmak için bunların kafi gelemi
yeceğini de tebarüz ettiriyor. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftasının ilk gü
nüdür. Yavrularınızm bayramı için 

hazırlanınız. 

ve AJmanlra, una b f ranko· 

f k t kle bera er, 
ınuva a at e tne 'kd rda as· 
Ya galebe temin edecek ın~U:un tat
ker gönderilinceye .kada~ Anlaşıh-
b'k 'kt"--mı"'erdı. ı " ••!ll gecı h · • • çe-. kerlerın gerı 
Yor ki fspanyadan as t ldığı 
k'I . . . 'k' . b"r adnn a ı ı mesı ıçın ı ıncı a p~ 
hu sırada ltalya ve Alrna~ya alynır· ya· 
1· . . . k'b edıyor a • 
ıtıka tabiyesını ta 1 ge-
. . .. .. tatbikatına 

hı ıkinci teşebbusun h"'kfunet 
·ı k 'nun u çı nıezden evel f ran ~ ~ alebesinİ 

B. Şuşnig 
Budapeşted e 

Avusturya Başvekili 

Peşte'de ne konuşacak 

Tayyarede her türlü tertibat vardır. 

Bir defa içi gayet geniştir. On kişilik 
yolcu yerleri kaldırılmış ve yerlerine 
benzin tenekeleri yerleştirilmiştir. Bu 
benzinlerle 6000 kilometrelik bir mesa. 
fe katetmek kabildir. Diğer bir kısma 
haritalar' ve üç kronometre konmuştur. 

Tayyarede hem neşreden hem alan 
bir telsiz makinesi vardır. Haritaları ha
zırlamak için aylarca çalışılmıştır. 

Kadın tayyareci yanında yemek ola
rak domates suyu ve bonLon götürmek

tedir. 

Mısırda karışıklık 

Talebelerle polisler 
arasında çarpuşmalar 

Kahire, 18 (A.A.) - Nil'in ilerisinde Üniversite mahallesi olan Cikuvvetleri üzeriııde nıhaı g 
t · ktadırlar. 
eının etmeğe çalışına ESMER 

A. ş. 

-----
İtıgilterede sel teblike~i 

y}' brır.tekl 
Lonura, 18 (A.A.) - p.Ctn :s 

taş . ah' et aırnak-
_lllalar korkutacak bır ın ıy 

tadı S h Lode r. Sarva.y civarında o am 
ırll'ı ~ kt ko-agının baraJ·larını yıkxima an ru ~k·rn 
lt ll'ıak için yapılan bütün gayretler a 

1
• 

aıll'ıışt . · dakı b · ır. Sular simdi Ebı cıvarın 
li~a.~Jık hl•lgeyi kaplamış bulunuyo:
da tun gün gönüllü müfrezeleri bara]· 

l'o açılan gedikleri kapamak için ~alışı
di{ı~a~ ve fakat taşmaya karşı göster
~et· rı bu çalışmayı nihayet kaybederek 
ta/ sckilmi~lcrdir. Dün aksam bütün ... y • ~ 

~ılla 0 PosLaJa,ı bütün gönüllüleri işba. 
Sağırmrrı Lt 

Budapeşte, 18 ( A.A.) - B. Şuşnig 
.. b a gelmiştir. Ziyareti hem 

bugun uray 
h 

de danışma mahiyetin-
t koler em .. 

pro o B şu~nig, B. Daranymın 
cJ 

olacaktır. . T 
e ~ ziyarete mukflbele 
, anada yaptıgı . 

Vıy 1 şmalarınm seyrı ve 
Roma ana 

ederken, . içinde Avusturya 
a çerçevesı 

bu anlaşın tl · Tuna hav• 
. münasebe erı, 

M:acarıstan rst propagandası 
• . milli sosya ı , 
ıasındakı b"kUJDetinin hare;ce-

d acar u M 
karşısın a I11 -.1· ana hem de a. 

bent vıY · 
tı. ve n\hayet . . t ıneselesine daır 

· ·uı:nıs 
Caristı:.nda, leJI d vuku bulan son 

1 ktler e d 
birçok rnern ee d ı:nacar devlet a arn· 
hadiseler hakkın ~ 

. "rüşecektır. 
ıarıyle go 

Her şey yolunda 
Vaşington, 18 (Radyo) - Amelia 

Erharddan alınan telsizde her şeyin yo
lunda olduğu bildirilmektedir. Hava 
gayet müsaiddir. 

Vaşington, 18 (Radyo) - 'Grönoviç 
saatiyle saat 2 de alınan bir telsizde 
tayyarecinin ilk merhale olan Honolulu 
ile San Fransisko arasındaki mesafenin 
yarısına vardığı bildirilmektedir. 

Tayyareci Honoluluda 
Vaşington, 18 (Radyo) - Mis Ame

lia Erhard Honoluluya varmıştır. Her
şey yolundadır. Tayyareci derhal yolu

na devam edecektir. 

ze' de talebe ile zabıta arasında bu sabah bir çarpışma olmuştur. 
Zabıta memurları, silah kul

lanmışlardır. Birçok talebe yara

lanmıştır· 
Cize zabıtası, Kahireden elde 

bulunan polis memurlarmm hepsi
nin gönderilmesini İslemiştiı. 

Kahire, 18 (A.A.) - Çize'de nüma. 
yişlcr yapıldığı sırada Kahirede diğer 
bir takım talebe gurupları sokaklarda 
dolaşmışlar ve Ravzatülyusuf gazcteı>i 
idarehanesine hücum etmişlerdir. 

Bugünkü hadiseler sırasında üç za. 
bıta memuru hafifçe yaralanmış, 9 ta
lebe de- ikisinin yarası ağrr olmak üze
re yaralı dü~mü~lerdir. 

-
Amerikada şoförlerin 

gıevi genişliyor 
Şikago, 18 (A.A.) - Dün burada 

çok kötü grev hadiseleri olmuştur. 
Grevci taksi ve otobüs şoförleri greve 
iştirak etmiyım arkadaşlanna h.ü~um et· 
mişler, otomobil ve otobüsleri taşa tut· 
muşlar ve nihayet devirdikleri arabalar. 
dan bir kaçını ateşlemişlerdir. Suvari 
polisleri grevcileri dağıt:nak için bir 
kaç kere hücum etmek zorunda kalmış
tır. Bu münasebetle iş mahallerinde 
münakalat bir kaç saat durmuştur. Gıev 
12 gündür devam etmektedir. 
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[ Yabancı basında okuduklarımız J 
O ün, Londra 

hastahane
lerinden birinde 
Jtalb zaafiyetin
den 97 yaşında 

vefat eden mu
harrir H. G. W ells 
in adı, yeni ne
ıilde pek az batı. 
ra cankndıracak
tır. 

M eş h u r İ n g i l iz Muharriri o 1 u p olmadığı 
hakkında müna· 
kaşa edilirdi. Bu 
mesele bir türlü 
halledilmediği için, 
bugün bizim ra
hatımızı kaçıra

cak bir mahiyette 
de ~.ildir. Filme e
h .. miyet verilme
ıi için vaktiyle 
giriştiği işlerde 

talili bir rol oy
namamı,tı. O, bu 
organizasyonun 
mertebeaine yük. 
sclmemiı olduğu-

Vells kendi kendini anlatıyor 
------------------~---

Oldükten sonra 
Olıun hafızaları 

asrın başlangıçla

rına kadar eri,e
bilecek yaşlılar

dan tutunuz da, 
o tarihlerde adet 
olduğu veçhile, 

bir muharrir 
• • 
ıçın ne yazılır? 

nu, rejisörün, o· 
nun fikirlerinden hiç bir zaman fay
dalanmadığını, arta kalan kısmın da, 
otomatik olarak kırpıldığını söyliyor. 
Bu itibarla, bu işlerle uğratan organi
zasyonun daha çok bilmesi llzımgeldi. 
ği kanaatinde idi. 

hiç fark gözetmeden her şeyi oku. 
muş olanlar, onun yazdığı kitablarda:n 
bazılarının adlarını hatırlarlar : yahud, 
bodrumun unutulmuş bir köşesinde 

eserlerinden b ir tanesini araştırabilir • 
ler. 

O, devrinin her gün yazan korkunç 
yazıcılarından biri idi. Sade kendi yaz
mamış. onun hakkında da birçok ten • 
kidler, hattl küçük eserler neşredil -
miştir. 

Epi zamandanberi artık okuyucusu 
kalmamış ve bir edebi türbe halini al -
mış olan Britanya müzesinin okuma sa
lonundaki katalogda, onunla alakalı 600 

kayıd vardır. 

Bundan takriben 5 yıl evvel, I..<'.nd· 
ra radyosunda Mis Filips Lemon taar
fından onun hakkında enteresan bir 
ctüd okunmuştu. 

Wells'in 1934 de intişar etmiş bir 
de otobiyografiyası vardır. O, bu oto
biyografiyasına bir de ek yazmış, f .. kat 
bastıramamıştır. Meraklılar, bunu, Bri
tanya müzesinin el yazısı kısmında ara· 
yıp bulabilirler. Bu ekdeki izahlardan, 
onun alelaue bir menşeden olduğu an -
}aşılmaktadır. 

Kronolojik değilse bile, her halde 
sosyal bakımdan, onun menşe :. , JI· 
cı, İngiliz arazi sahibi sınıfının nüfuzu 
hüküm sürdüğü 18 inci asırdadır. 

ells, 1866 da doğmuştur. Babası, 
ilk zamanlar bahçevan, sonra -

lurı küçük bir dükkan sahibi ve profes
yonel kriket oyuncusu idi. Anası, eski 
bir han sahibinin kızı idi; bu kız, evlen
meden evvel, oda hizmetçisi idi; ondan 
sonra da vekilharçlık etmişti. 

Noye Züher 
Saytung'tan 

kendisinin yılmadan hedefine gittiğini 
göstermesi dolayıaiyle, dikkate şayan -
dır. Ancak, müellifin sebebi malUm olan 
taassubu, mahdud ve tekemmül etme • 
miş izahları dolayısiyle, bu eserler ge
nel terbiyeye ciddi ve ehemiyetli bir 
şey katmamıştır. 

Wells, sık sık ve yorulmadan siya
si yazılar yazmış, hele romanlarını daha 
bol kaleme almıştır. 

Umumi seviyenin yükselmiş olması 
yüzünden, ilmi masallarının garib olan 
tazeliği çoktan kaybolmuş, romanları ise 
ne muasırları olan Galsworthy ve Ben
ııet'in birer vesika değerin· taş makta 
ve ne de, Mtı.uglıam'ın "Ashenden,, i ile 
kendilerine bir nevi layemutluk izafe 
eden o devrdeki amerikan mektebinin 
yılmak nedir bilmeyen açıklığını haiz -
dir. O, esas itibariyle, cebre, ihtırasa, 
vatanseverlik ve particilik gayretkeşli
ğine, şiddet ve hiddetli bir tarzda hayat 
ifadesine karşı nefret besliyen fıtratta 
bir entelektüel idi. Kendisinin en 

kuvvetli hissi tarafı, entelektüel ve mo

ral hodbinliğe kar~ çok kızması idi. 

Wells, iptila halini aldığı zaman, 

samimiyeti tc rkcdebiliyordu. 

Ekseriya kendisinin bir mizahcı 

f _oil Koşe;i°( 
"Temel atma günü, henüz kafi ola

rak tayin edilmi~ olmama1da beraber, 
tahminlere göre, nisanın ilk yarısında 
yapılacaktır. 

- Ulus'tan • 

Şu cümleye dikkat ediniz! Yapıla

cak olan nedir? ''Temel atma gıinü", 

Fakat "gün,, yapılrr mı? Eğer bu keli

me yerine mesela "tören" denilmiş ol
sa idi, doğru olacaktı. 

*~* 

WelJs'de enteresan olan taraf onun 
hilkatinde apaçık belli olan sosyal dun 
ğerin düşüklü.,ünü kabul etmek isteme
yişi ve 19 uncu asırİa 20 inci asırdaki 
nasyonalist ve haı ücı ciev1etlerin inhi
zamından meydana gelmiş olan yenı a· 
lemde, hür bir burjuva roıünü oyna • 
malc hususunda gösterdiği inadı idi. 
Onda, istikbali sezen bir duygu vardı. 

O, sınırsız bir ölçiide düşünmek, tenkid 
ve münakaşa etmek haklarını kullan
ması bakımından bir liberal demokrat 
idi; şahsi, ırki ve milli taassuba mua
rız bulunuşu dolayısiyle de, bir sosya -
list idi. Kendini Roger Bacon'a benzet-
mek gibi bir de zafı vardı. l· 

"Kalın buzlu camlardan balıkların 

geçişini seyrederek eğlenmenin zevki 
çok büyükmüş." 

Yazıldıkları devirler göz önünde tu· 
tutacak olursa, onun, bugün .. rtık unu
tulmuş olar. ''cihan tarihi,. "iş, refah 
ve insanlığın saadeti" "Hayat bilgis.i,, 
"yasakcılık anatomisi,, ad ndaki eser • 
leriyle ,bugünkü üniversel ansiklope • 
di'mizin topluluğunu daha o eserlerin 
yazıldığı sıralarda temine kalkışma ı, 

• Açık Söz'den -
Biz camların, ardındaki şeylerin 

görülmemesi için buzlandığını sanır· 

dık. Demek arkasındaki balıkların ge· 
çişi görülebilen buzlu camlar da var. 
mrş.' 

*:f.* 
''Yeni mecarii umumiye talimatna-

1938 yılında fevkalade bir heyecan 
göstemıeti yüzünden, fatistlerle vukua 
gelen bir çarpışmada, ağır yaralanmrf, 
1942 de ise, kısa süren komüniıt dikta· 
törlüğü uralarında temerküz kamp.na 
atılması dolayısiyle, ayrıca ııbatinden 

de kaybetmişti. Öyle anlafılıyor ki, ar
tık ondan sonra, bir zamanlar çok dik • 
katdeğer canlılığından da epiyce kay -
betmiştir. Çizmi~ olduğu istikamette 
yürünmüş olmasına rağmen, son on yıl 
içindeki geniş fikir ve sosyal hareket
lerde onun elle tutulabilecek bir payı 

yoktur. 
Bir zamanlar pek ileride yürüyen 

Wells, yeni devirde tamamiyle unutul
du. Şahsi ihtiyaçları, 1955 de baglanmış 
olan küçük bir tekaüd maaşiyle temin 
ediliyordu .• Kendisi Rejan parkı civa
rında eski ve harab bir evde oturuyor • 
du; bitkin, iki kat bükülmü~ ve son za
manlarda vücudu bir parça yağ bağlamış 
olan W ells'i, evinin yanındaki parkta 
sık sık görmek mümkündü. O, orada 
avare dolaş:yor, göldeki sandalları veya 
tarhlardaki çiçekleri seyrediyor, bir 
bastona dayanıp aksaya aksaya, güç hal 
ile yürüyor ve kendi kendine: "Günün 
birinde hakiki bir kitab yazacağım" di· 
ye mırıldanıyordu. 

ULUS 
Satılan yerler 

Köprüde: KadıkÖ) iılie!esinde 
Beyoğlunda: Ha~~t şube .eri~1de 

Fatihte: Tramvay duraİ< yeri gaze-
teci Mehmet Bıyık 

Bayazıt meydanında: Aksaray Top. 
kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi lıhak 

Sultanahmet Ayasofya karşısında: 

Tramvay durağ.nda tütü cü Kamil. 

Hasta Bakıcı Aranıyor 
Sağlık Yurdu Sıhhat Vekaletinden 

vesikalı bir hasta bakıcı veya ebe ara. 
maktadır. 1-1071 

mesi." 
Kurundan. 

Terkibin güzeJliğine doğrusu .diye
cek yok. Fakat yeni yeti~en gençleri· 
miz arasrnda şu "mecarii,, nin manası
nı anlryacak kaç kişi çıkar dersiniz. 
Bunlar gazeteleri lügatle mi okusun. 
/ar? 

Kitablar arasında 

Türkoloji ders hiılasaları 
ve Güneş Dil Teorisi 

üzerinde ders n.otlaı·ı 
Her zaman ciddi ve değerli yazıla

rın altında imazasrnı görmekte olduğu
muz kıymetli alimlerimizden Abdül· 
kadir İnan'ın bu iki kitabını Ulus o
kurlarına tanıtmağı kendim için zevk
li bir vazife bilmekteyim. Güzel ve ciddi 
araştrrmalariyle daima iftihar duydu
ğumuz Abdülkadir İnan bu iki eseriyle 
de gençliğe iyi bir rehber olabilecek 
mühim maHlmat\ vermektedir. 

Müellif büyük türk dilinin lehcele
rini anlatmakla eserine ba,lıyor. Ve bu 
hususta Avrupa ilimlerinin bazı müta· 
lealarını da kaydediryor. Bu llimler 
bütün türk aleminde bir tek türk lehçe
ıi bilerek gizlediği vakit her yerde az 
çok anlaşmanın mümkün olduğunu söy
lemektedirler. Abdülkadir İnan bu fi. 
kirlerde bir az mübalağa görerek türk 
lehçeleri arasındaki acı deği§melerini 
anlatmaktadır. Bundan 1t·nra muhtelif 
ilim adamlarının bu husutaki fikirleri· 
ni arClftıran Abdülkadir İnan bahsin ni. 
hayetindc gençliğin yarın için çalıf
ması, aydınlatması lazım gelen noktayı 
ipret etmektedir. 

İkinci bahiste Abdülkadir İnan muh· 
tasar olarak türkolojinin tarihçesini yap
maktadır. Şarka giderek türkler hak
kında malfunat toplayan hıristiyan ve 
müsliman müelliflerin adlar.nı zikreden 
profesör nihayet Clavijo nun eserinden 
bahis ile bu kısmı bitirmektedir. Bura
da memnuniyetle şunu da kaydetmek 
gerekir ki Clavijo'nun bu son derece 
mühim olan eseri Ba7 Hüseyin Cahid 
'.ı.'il.lçm tarafından dilimiz<! çevrilmekt'!· 
dir. Bundan sonra Samoiloviç'in yap
tığı Türk dili tarihinin tasnifi ve bu 
devirlerin vasikaları gösterilmektedir. 
Birinci devrin vesikaları Türkçe - Çin
ce bir IGgat kitabı ile başlamaktadır. 

Halbuki malum olduğu veçhi! Pclliot 
r.~n bahsetti.,i · Sien • pi (T . · ' ve 
Çince lCıgat kitabı aslı mevcud olmıyan 
ve bir sehiv yüzünden literatüre geçen 
- · ... fyel bir kit ... :.,d·-

Değerli alimimiz Samoiloviçin bu 
tasnifıni naklettikten sonra türk dilinin 
yadigarları hakkında kısa bir icmal yap
,,.ak • .: ve türkoloj;n:n belli başlı meı!ıa
lelerini göstermektedir. 

Üçüncü bahis türk yazıtla.ı::un keşfi 
ve bu yazıtlar üzerindeki çalışmaları 

anlatmaktadır. Bu husustaki mesaiyi 
pek vazıh ve hiçbir ciheti ihmal etme
den anlatan değerli alimim;~ Türkiye
de de bu mevzu dolay.siyle dahi temas 
eden eserlerin güzel bir bibliyoğrafisi
ni vermektedir. Bu yazıyı ilk defa Thom 
sen'in okuduğunu kaydeden Abdülka
dir İnan Thomsen'in bu keşfini Hollan
da ilimleri akademisine arzettiğini söy
lemektedir. Burada bir zühul oba ge
rek .. Hollanda yerine Danimarka ya· 
zılmak icab ettiğini bu hususta uzun 
uzadıya izahat veren değerli Uimimiz 
çok iyi bilir. 
Döıc!üncü bahis türk lehçeleriııin ..as

nifine hasredilmiştir. İki bahiste bu 
mesele ile uğraşan müellif sonra Kırgız 
lehçesine geçmekte ve art.k mufassal 

Yazan: A.bdülkadlr lnan, lstanbul 1936 

bir surette bu hususta etraflı malumat 
vermektedir. 

Abdülkadir İnanın ikinici kitabı 

Güne~ - Dil teorisine ve onun tatbikatı
na aittir. MüeUif evvela eski türk 
kavmlerindeki Gücnş kültünü izah ile 
ite ba~lamakta ve teorinin bazı noktala
rını geniş malzeme ile anlatmaktadır. 
Daha sonra bazı Slav dilindeki kelime· 

lerin etimolojisini yapan Abdülkadir 

İnan akrabalık ifade eden kelimelerin 

tahlili ile eserini bitirmektedir. 

Abdülkadir İnan'ın bu eserleri türk 

gençliği için güzel bir rehber olabile· 

cek çok değerli bir kitabdır, Bu husuta 

sözümü bitirmezden evet şunu da kay• 

detmek isterim: 

Bu eser gençlik için yazıldığından 

has i5imler kaydedilirken muayyen bir 

metod takib edilmek gerektir. Bilhassa 

has isimlerin aslındaki imla aynen mu

hafaza edilmek ve parantez içinde de 

telaffuz tarzı kaydedilmek lazım gelir· 

di. Halbu ki, has isimler kaydedilirken 

bazen aslındaki gibi, bazen de bi::i:n 

telaffuzumuz tarzında yazılmış ve bu 

hususta bir çok mürettib hatası bırakıl

mıştır. 

İlim ahlakı, mütevazi çalışması ve 

ciddi eserleriyle her zaman iftihar ede

ceğimiz ve türk gençliğine nümune gös· 

• tereceğimiz bu değerli ilim adamımızın 

şu eacrleriyle de Ankara Tarih, Dil ve 

Coğrafya Fakültesi ile türklük alemi da· 

ima iftihar duyacaktır. Kendisini can

dan tebrik eder, yeni eserler bekleriz. 

Hüseyin Namık Orkun 

ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASI 

Dokuzuncu cildin ilk sayısı olan 
49 uncu numarası çıktı. 

Bu sayının içindekiler: 

B. Şükrü Kaya'nın ve Nafi A. 
Kansunun halkevleri yıl dönümü 

tören.indeki nutukları. 
Türkler ve 'imali Asya sanatının 

buz devrindeki menşei ''Yosebh 
Strzygowski,, - Halkevinin çocu

ğu "şiir., Behçet Kemal Çaglar. 

- Hükümdarlara çıkışan şa.irler . 

Nihal Sami Banarh - Osman)• ım· 

paıatorlugunda çiftçi sınıflarm hu· 
kuki statüsü, Omer Barkan - Or. 
ta zaman türk • İslam dünyasında 
maliye Prof. A. Meır; - Ana yasa· 

mmla değişiklik - Sağlık bakımın 

Bibliyografya, Halkevi h:ıberleri 

Ulkünün 88 sayfalık bir sayısı 
dan spor ve biz (Dr. Hayri Kaleli) 
25 kuruştur. 

ğum duygulan manasını bilmediğim yerli 
?-:ıı;ım-=----------------~ cümlelerle söylemi~tim. Hindistanda doğup 

1 d • anavatanda kaldıktan sonra oraya dönen ço-e n 1 m e cukların coğu da böyle yaptıklarım söylerler. 
Buradan bizimkilerin oturduğu Lahor'a 

1 D • trenle dört, beş günde gidiliyordu. Ondan a 1 r sonra artık ingilizler arasında geçirdiğim se-
neler uzaklaşmış bulunuyordu. 

çanta da bana alınmıştı. Hayatımızda en 
ufak bir ihtilaf çıktığını bile hatırlamam. 
Kendi kendimi.ze kaldığımız zaman, yaban
cılarla buluştuğumuz zamandan çok daha 
fazla neşeleniyorduk. Biraz sonra kız karde
şim de çıkıp gelince bahtiyarhğnnızm kade
hi ağzına kadar dolmuştu. Yalnız mesud ol
makla kalmıyorduk; bunu biliyorduk da. 

gördüğüm olmıyordu. Ben de sıtmaya tutul· 
muştum; zaman zaman, kronik dizanteri de 
buna ilave olunuyordu. 

Bir insanın otuz dokuz, kırk derece ateşle 
yanarken de çalışabileceğini keşfetmiştim. 
Yalnız hazan ertesi günü makalenin kimin 
tarafından yazıldığını idarehaneye sormak 
icab ediyordu. Gazete tarafında Mian Ru~
nüddin isminde bir usta başı vardı ki müslu
mandı; işinin eri iyi kalbli ve sabırlı bir ad~rrı· 
dı. Kendisiyle uzun müddet ostluk ett~k. 
Modern bir gözle bakılacak olursa yaşadıgr 
mız hayat, köpeklerin yaşayışından fark 1 

değildi. Fakat etrafımızda benden birkaç Y~ 
büyük bir takım çocuklar vardı ki bunlar te 
başlarına yaşıyorlar, ve çoğu yirmi iki ~aşı; 
na gelince tifodan ölüyorlardL Evdekiler a 
gelince eğer burada bir ölüm ola~ oıurs a 
dördümüz birden ölürdük Gündelik çalışıll 

4 

hayatında ise sevgi ile her şeyi tatlılaştır 
mağa uğraşıyoruk. 

Tauulığım ve tanımadığım dostlarıma 
Yazan: Çeviren 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Hindistan' da gazetecilik 
' 

Ben senin zavallı kardeşin Lippo'yum,· meşale
lerini beaim yüzüm~ tutmana hacet yok. 

- Fra Lippo Lippi -

On altı sene dokuz aylık bir ömürden son
ra, ya~ıından dört beş yaş daha büyük görü
nerek doğduğum Bombaya döndüm. Saçla
rım gülünç görünecek derecede uzamıştı ki 
annem bunları görünce aradan bir saat geç
me ·,.n kestirdi. Bu doğduğum memleketin 
koku~arı ve man.zaralan karşısında duydu-

Bu dönüş, çok sevinçli bir dönüştü. Düşü
nünüz ki altı yaşından beri görmediğim 
anamla babama kavuşuyordum. 

Annemi "hoşlanmadığım bir kadın ha
linde'', babamı da pek iyi bildiğim çetin ve 
imansız insanlardan birisi olarak bulabilir -
dim. Fakat annem bütün tasavvurlanmın 
üstünde tatlı bir kadın olmuştu; babama ge
lince yalnız geniş bilgili ve müsamahalı bir 
adam değil, şakacı ve sanatkar bir insandı. 
Evde bana ayrı bir oda verildi; babamın u
şağı kendi oğlunu bana uşak olmak üzere hir 
nikah merasiminde bulunan bir adam vakari
le getirdi. Atım, arabam ve seyisim vardı. 
Calışma saatlerim ve mesuliyetlerim vardı. 
Bundan başka - yarabbi bu ne sevinçli bir 
şey! • babamın Lahor'daki güzel sanatlar 
mektebine götürdüğü çantaya benzer bir 

Fakat iş ağırdı; Allahabad' da çıkan Pi
oneer gazetesinin küçük bir kardeşi olan ve 
aynı adamların elinde bulunan Pencab gaze
tesinin işlerinden yüzde ellisi benim sırtım
daydı. Bu, gündelik bir gazete idi ve burada 
çalışanların yüzde ellisi sıtmalı idi. 

Şefim beni adamakıllı eline almıştı; ben 
de ondan üç sene tiksine tiksine ç~lışmıştım. 
Onun da benim hesabıma ne kadar üzülmüş 
olduğunu bilemem. Fakat dürüst çalışmak, 
türlü işlerle uğraşmak ve kendimi bir yazı
haneye vererek uğraşıp durmak gibi bir ta
kım ufak tefek meziyetleri Stephen Whee
ler'e borcluyumdur. 

Günde on saatten az çalıştığım olmıyor
du; arada sırada on beş saatten fazla da ça
lışıyordum. Gazetemiz akşamlan çıktığı için 
pazar günlerinden maada, öğle ı?Ünesini 

,,. "' .Jf 
·-· ahdııd 

Soğuk havaların müsaade ettıgı n; e<>-"' 
oyunlardan başka kitab, oyunlar, res~i·y~t 
lence gibi şeylerimiz yoktu. Bütün n) 

1 

(Sonu var 
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Memleketten 

kısa haberler 

* Mardinde trahomla savaş: - Mar
dindeki trahom hastahanesi, bir zman
lar şehirde salgın halinde bulunan has
talıkla devamlı bir savaştan sonra has
talığın yayılma derecesini iyiden iyiye 
azaltmıştır. Trahomu olanlara karneler 

d"l ek· verilerek muayenelere devam e 1 ın 
tedir. 

* Agora kazısı: - Ege bölgesind.e 
antikitelerin en ehemiyetlilerinden bı-
. yardrın 

rı olan İzmirin Agora kazasına .. 
d. • 'dare budce· 

e ılmesi için İzmir hususı 1 . t" 
· . · Yardım ıs 1

• 
sınden yardım istenDllŞtır• ·ye-

enler cemı 
Yen İzmir eski eserJen sev 
tidir. 

. • surette mem
Izinli olarak ve hususı hükti· 

leketi gezmekte olan A vustury; kilerle 
rnetinin Ankara elçisi, yanı~ a ap-
b . . d tetkikler Y 
ırlıkte Efez kıyıların a 

mıştır. . Adanada 
*Adana okullarında scrgı: k llarda 

b .. tün o u 
bu ders yrlı sonunda u burada 
zengin birer sergi a~ılaıası .":e "-esi 

· · gosterw.u 
bütün ders modellerının ko· 

•0 kurslar 
kararlaşmı§tır. Halkevım dersbanele· 
ınitesinin açtığı erkek-kadın ka· 

. şehadeınaıne 
nnde bu sene okuyup -''-tan 

d .. rt atandaşın ve~ zanan yüz on o v 

dağıtılmıştır. Çukurova: _ 
* lzmir fuvanncla b sene 

yı. odası, u 
Mersin ticaret ve sana hazırlıklı 
ı . daha esaslı ve 
zmır fuvanna .. .. Çu'-·rova 

· · butun ~"' 
iştirak edebilmek ıçın başlıca ınad-
H . d lakalandıran 

ınterlan mı a bunları teşhir et-
deleri toplayıp fuvarda 
meyi kararlaştırmıştır. d tdug-u 

. . di e ka ar o Oda heyetı, şım y . 

g ibi fuvara teker teker iştirak etmd elyı 
Ad a o a a-

d -· M · Tarsus ve an egıl, ersın, . . eki'de Çu-
riyle anlaşarak kollekuf bır ş . .. 

· · · diışunmek-
kurovanın temsil edılmesını 

tedir. . t 
* Muğlada hayvanuhk ve arı.•~ as-

yonlan: - Muğlada :lubat ayı .. ıçınde 
d .. ··ı ·· tur Su-130 yaban domuzu 51 uru mu~ · J 

bat ayı içinde vitayetın Küllük, Bod
rum ve Fethiye iskelelerinde~ drşanya: 
244 keçi, 167 kcıyun, 52 sıgır ve 660 

k .. hayvanı çıkan mıştır. 
u:nes ·- . M 

Bu yıl içinde biri Mıığla, dı~erı ar-
marisde olmak üzere oırer an ıstasyonu 
açılacaktır. Bu suretle vilayet bal böl
gelerinde fazla bal elde edilmesi ve fen· 

ni kovanların yayı'masrna çalrşılacak

tır. Bu yıl yağ:ın yağmurlar, geç~n yıla 

göre ~örtJc bir azdır Vilayetin bir yıl· 
lık yagmur ihtiyacı, oı talama bit besab'a 
120 santimdir. Mevsim yağmurları yağ
mazsa kuraklık olması ihtimali vardır. 

* Botu vilayeti b•i:tcesi - Bolu u· 
nıumi meclisi, yeni yıl büdcesini 614.320 

lira olarak kabul etmiştir. Büdcenin 
414130 lirası adi ve 20690 lirası fe-vka
lade kısmıd r. Kültür i~Jerine 141.093, 

sıhat işlcı ine 49684, cemiyetlere yaı dım 
işlerine 31500 ve Atatürk tıeykelının 

1 as na 12 500 liıa ayrılmıştır. bu 
yapım · · 

d n b ir memleket hastahanesı 
sene mo er 
. d Uüzce Göynük halke.,ıc-
ıle Mu urnu, ' 
. p rt' binası yapılacaktır. 
rıve al _ 

* Ma v lada zeytincıJik - Muglada 
g · ı· ı n yerlerde 

zeytin ekımine elveıış 1 0 a 
1 ktadtr Bunlar or

zeytinlikler kuru ma · akınında 
nek zeytinlikler olacak vel il aktJr 
bulunanların da ıslahına ça ışı. ac1 b.t 

d tamaınıy e ı -
Muğlada zeytın hasa ı k luk 
nü u· Ü .. 'yidiı. Ankara ı:avu çu 

ş r. run ı tavuk g~U· 
enstitüsünden yumurta ve 
. b' tavukçuıuk 

tılıniştir. Muğlada da ır 
enstitüsü kurulmaktadır. 

Ş arl Lindbcrg 1902 de Amerikanın 
"Detroit,, ışehrinde doğmuştur. 

Orta tahsilinden sonra tayyareciliğe kar
şı büyük bir merak sarmıştır. Ve sırf bu 
ınerakm ve o zaman daha henüz bugün-

kadar t~ • ..: · • emi~ ~ • J -re-
ciliğin uyandırdığı sevgi yüzünden ma
kina üzerinde bilgilerini arttırmak üze
re (Viskonsin) üniversitesine girmiş, 

makina mühendisliği öğrenmek için i. .i 
sömestr kalmıştır. Buradan ayrıldıktan 
sonra tayyare mektebine girmiş, pilot 
ehliyetnamesi almış, sivil, askeri tayya
recilikte çalişmağa başlamışt.r. Bu çalış 
malan esnasında çok hünerli uçuşlar 

yapmak ve gene daha o zamanlar pek 
yeni sayılan paraşütle atlama tecrübe
lerinde muvaffakiyetler göstermek su
retiyle dikkati üzerine çekmiştir. 

Amerikada Nevyork ile San Fran
sisko arasında posta hava seferleri yap· 
mak üzere kurulan bir şirket, pılot o
larak Lindbergi almıştir. 

Bu genç ve gözü pek delikanlı bu va
zifesinde de kendini gösterdi. Bir defa 

sisler arasında ve bir defa da kar tipisi 

ve fırtına içinde kalarak paraşütle atla 
mak suretiyle kurtuldu. 

Hele (San Diyago) Jan (Nevyork'a) 
iki merhale uçuşu bütün Amerika 
kamunu Lindbergin üzerine çevimıiş

ti. Atlantiki tayyare ile ve mer11aıesı..- aş 

mak arzu:;u Lindbergi uzun zamandan 
beri :;arnııştı. 1927 yııı başlarken, LLd
bcrg, ( s~n Lüi) de kendisini seven ar-
6-cıdaşların.n para yardımı ile (Ryan) 
teıbrikasına Atlantiki geçecek olan tay
yaresini ısmarladı. Tayyare iki ayda 
yap ldı. Bu basit hatlı, üzerine yelken 
bezi geçirilmiş tahta kanat1I bir (Mono 
plandı) 

Kanatların arası 14 metre, uzunluğu 
sekiz metre olan bu tayyarenin hava 
boşluğundaki sikleti 750 kilo cutu yor
du. 1950 litre benzin ve 180 litre yağ a-
labilecekti. 

L indberg, bütün hazırlıklarım ta· 
mamladıktan sonra 20 mayıs 927 

cuı.ıa günü öğle vakti saat 12.52 de Nevv 
yorktan, (Ruzvelt Fild} tayyare mey
danından Avrupaya doğru uçtu. 

Amerikada her kes onun mu-.affak 
olacağına emindi. Atlantiki aşmak oka
dar kolay olmadı. llk 2000 kilvnıdrede 

"""""-z:: ~- bilirier? 

LINDBERG 
·Bugün 

Türkiyeden 
• 

geçıyor 
İstanbul, 18 (Telefonla) 

Tayyareci Lindberg yarın şeh
rimize gelecektir. Lindberg 
büyük bir İngiliz nakliye şirke
ti namına tetkikat yapmakta
dır. Şirket Londra - Hindistap 
hava seferlerinin ihdası için 
teşebbüslerde hulun.ınuştur. Bu 
yol İstanbul ve Adana üzerin
den geçecektir. 

rüzgarın yardımını gören genç tayya
reci yağmurun hücumuna maruz kaldı 
Bunu kalın bulut ve sis tabakaların

dan a~ak güçlüğü takibetti. Lindberg 
hazan Atlantik sularını sıyıracak de· 
recede denize yakla~ıak ve hazan 
3500 metre yükselerek yoluna dc::vam 
etti. İrlamlaya yaklaştığı zaman lıava 

düzeldi ve kendi ifadesine göre buradan 
Parise kadarki yoJculuğu eğlenceli bir 
oyun mahiyetini aldr (Burje) h.ıva mey
danına 21 mayı:; akşamı saat 22,22 de 
ve projektörlerin ziyaları arasında inen 
hava kahramanını hemen bütün Paris 
halkı coşkun bir tezahürle karşıladı. 

Fran:;a cumhur reisi B. Dumerg ta
rafından kabul edildi. Kendisine leji
yondonör nişanı verildi. 

B ir gün içinde dünyanın ve zama
nın en meşhuru olan bu delikan

Lya Aınerikada, misli görülmemiş bir is·' 
tikbal yapıldı. 

Lindberg bundan sonra Amerika i
çinde bir gö:;teri uçuşu seyahatine çık
tı. 3 ay süren bu seyahatinde 82 şehir 
dolaştı. daha sonra Amerika dışı seya
hatlerine çıktı. Karısı ile beraber Çine 
kadar gitti burada bir kaza netice&i bir 
göle düştülerse de bir şey olmadılar. 

Lindbergin hak ederek kazandıgı bu 
şöhret içinde mesut yaşaması çok sür-

medi. 1932 yılının martının 2 ıinde kü

çük yavrusunu haydutlar kaçırdılar ve 

50 bin dolar fidye istediler. Zavalh 

baba bu parayı vermeye razı oldu ise de 

haydutlar, yakalanacakları korkusundan 

meydandan kayboldular. Zabıtanın ara

maları neticesiz kaldı ve 13 mayıs 1932 . 
de biçare yavrucuğun ölüsü babasının 

oturduğu yerin yakmında bulundu. Bu 

cinayetin yalnız Amerikada değil bütün 

dünya efkarında bıraktığı akisleri her 

kes bilir. Nihayet katil bulunarak idam 

edildiği halde bile bu esrarlı cinayetin 

karanlıkları yırtılamamıştır. 

Ve nihayet Lindberg, diğer yavru

sunun da aynı feci yoldan elinden alı

nacağı korkusu içinde havacılık tarihi

ne şeref verdiği vatanından, Amerika

dan kaçar gibi kaçmaya mecbur oldu. 

Son defa karısı ile beraber uzun bir 

seyahate çıktı. Afrikadan geçti, Mısı· 

ra uğıadı, Hindistana gitti. Şimdi Tür· 

kiyeden geçerek tekrar İngiltereye git

mektedir. 

Üzüm ihrac 
Nizamnamesi 

Ekonomi bakanlığı teknik servısle
ri üzüm kongresi kararlarına göre, bir 
"üzüm ihraç nizamn.:: .. ıesı., hazırlamak.. 
tadır. 

Etüdler bitirilmek üzeredir. Nızam
namenin yeni yıl rekoltesinin elde e
dilmesinden önce yürürlüğe kanulma. 
sına çalışılacaktır. 

lzmir belediye reisi 
Istanbulda 

İstanbul, 18 (Telefonla) - hmir be
lediye başkanı B. Dr. Behçet Uz geldi. 
Gazetecilere 20 ağustosta açılacak olan 
fuar hakkında izahat verdi, sonra fuara 
mal getireceklere gösterilecek kolaylık
ları izah etti. 

Fuar için fransızca, almanca, ingi
lizce, ita1yanca, rumca, arabca ve farsça 
broşürler bastırılacaktır. 

Vilfiyet ticaret odaları müşterek bir 
paviyon kuracaklardır. · 

RADYO 

ANKARA 
ôGLE NEŞRİYATI 

12,30-12,50 muhtelif plak neşriyatr 

12,50-13,15 plak türk musikisi ve halk 
~arkıları 13, 15-13,30 dahili ve harici ha· 
berler 17,30-18,30 inkilab dersleri (halk
evinden naklen) 
AKŞAM NEŞRİY A Ti 

18.30-18.45 muhtelif plak neşriyatc 
18.45-19.00 İngilizce ders (Azime İpek) 
19.00-19.30 türk musikisi ve halk şarkı
Jarı (Ferit Tan ve arkadaşları) 

19,30-19,45 saat ayarı ve arapça neş
riyat 19,45-20,15 konferans: Parazito
loğ Nevzat (Sokamayan ha~erelerin has. 
talık naklinde rolleri) 

20,30-20,55 Havayen Gitar: Sadret
tin (piyanist Marsel Bn. refakatiyle) 

20,55-21,15 ajans haberleri 21,15-21,55 

sütüdyo salon orkestrasr 
1 • R. Korsakov Chansen İndue 
2 - Fucik Lcgendes du Danube 
3 - Meyerbcer Les Hugınnots 
4 - Balleron dans Boaaique 
5 - Louis Ganne Trepııichore 
6 - Fucik Piteresques 
Yarınki program ve İstiklal Marp 

İSTANBUL 
ÖÔLE NEŞRİYATI 
12,30 plakla türk musikisi 12,50 havidis 
13.50 muhtelif plak neşriyatı 14.00 son. 
AKŞAM NEŞRİYATI 

17,00 inkilab dersleri üniversi tcden 
naklen Yu:;uf Hikmet Bayur 18,30 plak· 
la dans musikisi 19,30 spor musahebelerl 
Eşref Şefik 20.00 türk musiki heyeti 
20.30 Ömer Rıza tarafından arapça söy
lev. 20.45 Vedia Rıza ve arkadaşları ta• 
rafından türk musikisi ve halk şarkı4 
ları, saat ayarı 

21.15 orkestra 22,15 ajus ve borsa 
haberleri ve ertesi günün programı 22,0Q 

plakla sololar opera ve operet parçala. 

rı 23,00 son. 

Istanbulda toprak 
bayramr 

tstanbuı, 18 (Telefonla) - Ziraat o
dası idare heyeti bugün toplanmış, top· 
rak bayramı programını tesbit etmiştir. 

Bayram önümüzdeki pazar günudür, 
Halkalıda tören yapılacaktır. 

1 

Negüs, İtalyayı 
proteste etti 

Londra, 18 (A.A.) - Haile Selasie, 

Milletler Cemiyeti Genel Seltretcıi B, 

A vcnol'a bir mektub göndererek Ma
re§al Graziani'ye karşı yaptlan suikast 

dolayısiyle Adisababa'da italyanların 

yapmış oldukları mukabeleyi protesto 

etmiş ve meselenin tedkiki için enter

nas.yonal bir komite kurulmasını iste• 

miştir. 

B. Metaksas'a nişan 
Atina, 18 (A.A.) - İtalya büyük el• 

çisi kıral tarafından verilen Moris La· 

zar nişan.om büyük haç rütbesini Baş· 

vekil B. Metaksasa vermiştir. 

23 Nisan 
Size çocuğu düşündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 

tl~e~r!r!ik~a~""~o:_: !1~3~---------, Eugenie'nin evlenmesi hakkında ilk defa r• 

1 
bir ı;örüşmenin vuku bulduğu akşam yeme-

N.. · -.1~ Grandet, Nanon'un bardagım dul
dururken mırıldandı: 

- Zavallı Nanon ! 

N anon küçük delikten bakarak soı du: 
- Siz misiniz Mösyö Cruchot? 
Mahekme reisi cevab vereli: 

.~ • ğinıien sonra Nanon gidip Mösyö Grandet'-

._ U g e n 1 e t nin odasından bir şişe Kasi şarabı aldı ve a-

G ra n d e şağı kata dönerken merdi venden yuvarlan
/ masma ramak kaldı. 

.... .,., ________________ ., Mösyö Grandet söylenmeğe başladı: 

.. , _ Koca hayvan. sen de mi kendini kapıp 
, de Balzac 

Yazan: Honore h' . . Nasu ı 
Türkçeye çevıcen. 

Baydar koyu verdin? . . w • 

_ Efendim, merclivenlerın basamagı ıler 
· · .. kızının G tire J0'11"• 

tuv r~d~t, he: ay başı, f k ~asrat1anna 
lt aletı gıbi evın ufak te. e franklık çı
,_atşdık olarak cebinden bır beş . . , - zııu 
4;ar1 k kesesının ag 
'- P arısına uzattıktan ve · dikten ttap . leştır 8o ayarak tekrar cebıne yer 

l'lra sorardı • ? 
- "" : . d b' . ·teciin var mı ~Y vahde, senın e ır h · 0 nca· 

. Ana h. . l .. 1 . ldıvan kadı 
~1~ ıssıy e goz erı pan J 

cevab verirdi: 

;; Onu sonra düşünürüz, dostum. 
hi~ he ~oş cömerdlik Grandet karısın~ ka~::ı 
~ · asıs d - d Fılva~, 
l <ı.n()11 ,1 avranmadrgmı sanır I. , • e'ler-
e it, ' ar. Madam Grandet'ler, Eugenı 
t:.b.cıt·~na . . Tanrının 
~ ıcı.. san mozoflaı. ıstıhzayı 

'-l1ın esası addetmekte nasıl haksız ola-

tutar halde değil ki. .. 
Madam Grandet soze karıştı: 
_ Nanon'un hakkı var. Bu basamağı çok· 

tan tamir ettirmeli idiniz. Dün, az kalsın 
, · e'nin ayağı burkuluyordu. 

Eugenı d t Nanon·un sapsarı kesilmiş ol· 
Gran e • 
- u görerek: • . 

dugun H di N anon, dedi, madam kı bugün 
-; . ~~ doaduğu gündür ve sen de mer

Eugenıe ndıı:: üybordun, bari, kendine gelmek 
d'venden uş . 
. ı. b·r bardak şarab ıç. 
ıçın 1 eli• cevab ver . . 

Nan on hak ettim. y enmde baş-
-- Doğru~u o~u oktan kırmış olurdlL Fa-

kası olsaydı şışey ç kolumu kırardım. 
U kıft11aZ, 

kat ben on 

Eugenie de Nanon'a alaka ile bakarak 
ilave etti: 

- Bi.· yerin acıdı mı? 
- Hayır, çünkü basamakların üzerine 

kencı: ___ : koyuvererek tutundum. 
~~:;syö Grandet: 

- Made .. ::i bugün Eugenie'nin doğum 
günüdür, bari gidip şu basamağı tamir ede
y~. Hiç birniz, onun henüz sağlam olan kö
şeame basmağı bilmiyorsunuz. 

Gnmdet kalktı, tek mumu alıp karısını, 
kızını ve hizmetçisini alev alev yanan ocağın 
ıııJ'ında bırakıp kilerden tahta, çivi, keser ve 
çeki; alınağa gitti. 

Nanon, merdivenden gelen ~ekiç sesleri-
ni işiterek bağırdı: 

- Y ardnna geleyim mi? 
Eski fıçıcı cevab verdi: 
- Hayrr ! hayırı o adamını bilir • 
Grandct, çürük merdi venini tamir eder 

ve gençlik yıllarını hatırlryarak kafa patla -
tırcasma ıslık çalarken üç Cruchot'lar da 
kapıyı çaldılar. 

- Evet . 
Nanon kapıyı açtı ve ocağın kubbecle 

akis1er yapan ışığı Cruchot'Jara kapıyı gör• 
mek imkanını verdi. 

Nanon, çiçek kokusunu işiterek: 
- Doğum güniinü kutlamağa geldiniz 

ha! 
Grandet, dostlarının sesını işiterek ba • 

ğırdı: 

- Kusura bakmayın, şimdi geliyorum. 
Kendimi beğenmiş bir adam olmadığım için 
merdivenin basamağını bizzat tamir ediyo
rum. 

-- Devam ediniz, devam ediniz, Mösyö 
Gran<let. Kömürcü evinin efendisidir. 

Böyle söyliyen mahkeme reisi, yalnız 
kendi anladığı telmihe için için güldü. 

Madam Grandet ile kızı ayağa kalktılar. 
O zaman, odanın karanlığından istifade eden 
mahkeme reisi Eugenie'ye yaklaşıp: 

- Müsaade eder misiniz, Madmazel, 
doğduğunuz bu günde size, saadetli yıllar ve 

(Sonu var) 



B. Antonesko şerefine 

tsmet lnönü dün bir 
öğle ziyafeti verdi 

Dün Anadolu Kulübünde verilen ziyafette bulunanlar 

( Başı 1. incı sayfada ) 
dar süren bir resmi kabul takibetmiş
tir. 

Romen gazetelerinin dostça yazıları 

Bükreş, 18 (A.A.) - Gazeteler Ro· 
manya Dış Bakanı B. Antoneskonun 
ziyareti hakkında İstanbul ve Ankara
dan gelen haberlere uzun sütunlar a. 
yırm:aktadırlar. 

Bu ziyaretten bahseden "İndepan
das Rumani" gazetesi, baş yazısında 

dahi Atatürk'ün gerçekleştirdiği bü· 
yük eseri tahlil ettikten sonra yeni 
Türkiyenin şaı k Avrup:ısındaki hakim 
rolünü belirtmektedir. 

Bu gazete, Türkiyenin Sovyetlerle 
mun~~t.bet kurm:ısını bilen ilk devlet 
olduğuna işaret ederek anla~malaıın 

değiştirilmesinin emperyalist fanta;;i
Jeri kalrlırmak suretiyle milletin men
faatlerini idrakte büyük bir şuur ve 
kati bir azim gösterdiğini yazıyor ve 
diyor ki: 

"Tliıl.iye ve Romanya hiç bir genış· 
leme poiitikası takib etmediklerinden 
yalnızca sulhun korunmasiyle uğraşı

yorlar. lşte bir muhafaza ve müdataa 
anlaşması örneği olan Balkan antantı
nın temelini ele bu sulh ideali teşl<tl 

eylemektedir. 
Türk ve nımcn mi11etlcri, kendile. 

rini biıibirine ba !lıyan çok sıkı siydsi 
ve ekonomik bağların üs1ünde karşılık
lı sevgi ve saygı hisleri beslemekte
dirler. Bu hususta ileri süriilebilecei< 
en biiyiik delil Dolmca türkletinın 

mulıacer~ti dolayısiyle romen kamoyu· 
nun hepberabcr duyduğu acıdır. B. 
Anton~sko'nun türk hiikümet merke. 
zini z:yarete, zaman geçtikçe daha zi
yade kuvvetlenen, derinleşen, ve şa. k 

Avrupasında sulh ve ilerleme amıli O· 

larak beliren türk • romen dostlugu 

hakim bulunmaktadır." 

·amvuprava ga:;etesinin yazdıkları 

Avala ajansı bildiriyor: 

Hükümetin organı olan Samvupra

va gazetesi B. Anton~,,ko'nun Ankara

yı ziyaretine tahsis ettiği bir makalede 

ezcüır.ıc diyor ki: 

B. Antoneskonun Anakrada, Balkan 

antantına has samimiyet havasını bul

muş olduğuna eminiz. B. Antonesko, 

başta başvekil İsmet İnönü ve onun 
muhterem çalışma arkadaşı Dr. Aras 
olduğu halde tiırk P"litıkasını temsil e
denlerin türk kamoyuııu büyük bir öl
çüde aksettirdiklerini yerinde anlam.ş
tır. 

Gazete, yazısına şöyle devam et
mektedir: 

Dış işleri bakanlarının, müttefik 
memlekette, iyi hazırlanmış bir orduyu, 
tam surette muntazam bir büdceyi ve 
refah ve inkişaf içinde bir memleketi, 
velhasıl Dr. Stoyadinoviç'in son Anka
ra seyahatında gördüğü manzarayı 

kendi gözleriyle görmeleri lazımdır. B. 
Antonesko da Türkiyede bunları göre
cektir. 

Gazete makalesine şöyle nihayet ve
riyor: 

Türkiyenin gösterdiği güzel manzara 
ve canlılıkr nizam ve ahenk, dost misa
fir kalbinin en derin noktasında ancak 
se\ inç hisleri doğurur. 

Diminieatza gazetesinin yazdıkları . 
Bükreş, 18 (A.A.) - Gazeteler, B. 

Antoneskonun Ankarayı ziyareti ile o
radaki görüşmelerine gittikçe artan bir 
ehemiyet vermekte ve bu haberlere say· 
falar ayırmaktadırlar. 

Diminieatza gazetesi ezcümle diyor 
ki: 

Ziyafette söylenen nutuklar, türk • 
roman dostluğunu sarih ve açık bir su
rette tarif etmektedir. Bu nutuklardaki 
fikirler, pratik hakikatlerin birer ifade
sidir. Barış içinde çalışma ve işbirliği 

ile inkişaf ve terakki etmek istiyen iki 
genç devlet kendilerini ayu<ın bütün 
maniaları bir tarafa b. ıakmışlar ve sa
mimi bir surette dostluk yoluna girmı~
lerdir. 

Endepandans Rumen ise başmakale· 
sinde diyor ki: 

"B. Antoneskonun Türkiyeyi ziya
reti, türk - romen dostluğı: ve sempati
sinin tezahürlerini doğurmuş ur. 

İki bakan arasında teati edilen mı
tuklar, iki devletin fikirlerini ve men
faatlerindeki birliği ve birleşikliği tam 
surette an!at;,;akta<lır. 

Bugünkü enternasyonal şartlar için
de, 'ı.'ürkiye ve Romanya müşterek itti
fakları çerçevesi içinde coğrafi vaziyet
lerinin yaratıp kendılerinin garanti et
tikleri mühim menfaatler sebebiyle da
ha ziyade fili oıarak, sulh eserine yar
dım e,me .teair. Roman} a ile Türkiye 
aras nJaki mün:ısebctlcr, yalnız resmi 
poh,rna .... m birlcşrr..:si iıe iktifa cdib 
kaiı..ı.. rızı.nauır. Bu, çok claha büyı.ik ür. 
İki mııtcL:n hisıcri hiçbir zaman her
hangi bir düşmanlık hissi ile lekelen
memiştir. 

Tamten;i, :ı kı bir i~ birliği içinde 
~aı şılıklı d~stluk ve hurmet, gün r,eç
tıkçe daha zıyade belirmt:ktedir. Romen 
v~ t~rk devlet adamları arasındaki şah
sı munascbetlerde gittikçe daha samimi, 
daha sıkı ve daha itimadlı bi, hal al • 
maktadır. 

İşte Ankarada Romanya ya ve Ro- • 

manyanın dış bakan na yapılan bu dere

ce hararetli gösteriler, böyle bir sami
mi dostluk ve tam itimad havası içinde 

cereyan etmiştir. 

.. Romen kamoyu bundan ziyadesiyle, 
mutehassis olmuş ve sonsuz sevinç duy
muştur. 

BÜYÜK FIRSAT 
MARANGOZ MAKİNALA:

RI ve TAKIMLARI, 3 elektrik 
motörü. ''Klein Stiefel ve Ful
d~ .. markalı bir planya rende ma
kınası, "Kirchner., markalı 2 şerit 
desteresi, "Kissling,, markalı bir 
freze rende makinasr, "Kissling,, 
markalı bir freze makinası, "Kir
chner,, markalı bir rotatif teste· 
re, otomatik boya pistolesiyle 
bir kompresör, bir zımpara ve 
matkap makinası, S.K.F. trans
misyonlar, marangoz tezgahları, 
külliyetli mikdarda muhtelif 
cins kaplamalar ve Macaristan 
meşesinden parke ağaçları. 

Hergün saat 14 den 18 e ka· 
dar İstanbul Beyoğlu, Faik paşa, 
Acı çeşme yokuşu No. 2 ye mü· 
racaat. Telefon: 41292 

1-1130 1 
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Kont dö 
karşı 

Saınhröne 
' suiliast 

Paris, 18 (A.A.) - Fransanın eski 
Roma büyük elçisi Kont dö Şhambrön 
dün akşama doğru şimal demiryolu is
tasyonunda bir suikasde uğramıştır. 

Bn. Fontanges ismindeki bir kadın, 
B. Şambrön'e doğru ruververle ateş 

açmış ve bir kurşun diplomatın ka
sığına rastlamıştır. Kont dö Şambrön 
derhal hastahaneye kaldırılmıştır. Sıh

hi vaziyeth tehlikeli sayılmaktadır. 
Paris, 18 (A.A.) - Maten gazetesi

nin yazdığına göre, Kont dö Şam
brön'ü dün tabanca ile yaralayan Bayan 
Fontanges sorgu hakimine şunları de
miştir: 

" - Dö Şambrön, büyük italyan dev· 
let adamının hakkımdaki teveccühünü 
bana kaybettirmiştir. Dö Şarnbrön'e 

bazı gizli şeyler söylemiştim. Bunları 

velveleye verdi ve hakkımda kötü şa

yialar çıkardı.'' 
Bayan Fontanges, polis komiserine 

ifadesinde de ilk ateşten sonra taban
casının tıkanması üzerine dö Şam· 
brön'ü öldüremediğini ve buna çok e
seflendiğirıi söylemiştir. 

Akşam üzeri dö Şambrön'ün yat
tığı hastahane dok•orları tarafından 

neşredilen bültende, hastanın vaziyeti 
iyidir denmektedir. 

ltalyan devlet adamının 
ithaflı resmi 

Paris, 18 (Radyo) - Kont dö Şam
brönü yaralıyan kadının asıl ismi Mad
lendir. Fontages ismi takmadır. 

Sorgu hakimi, Kont dö Şambrönü 
tabanca ile yaralıyan Madlen Koreabof
un evinde araştırmalar yapmıştır. Suç
lunun ve avukatının huzurunda yapılan 
bu araştırmaluda hatıra defterini bul. 
muştur. Bu d:.:fter Bayan Madlenin ha
yatım ve bu arada meşhur İtalyan dev. 
Jet adamı ile, Kont Şarnbrön ile olan 
münasebetlerini kaydetmiştir. Odada, 
aynı zamanda bu büyük italyan devlet 
adamının, Madlenin müstear adı olan 
Bayan Magda dö Fontages ittihaflı bir 
büyük resmi de bulunmaktadır. 

Hatayda tazyik 
( Başı 1. inci sayfada ) 

bölges=ndeki türk olnuyan unsurlar da 
şapka giymeğe temayül göstermişlerse 
de mahalli hükümet bu hareketi önle
mek için her türlü tazyika baş vurma
ğa ve türlü türlü menfi propagandalar 
yapmağa başlamıştır. Gene bu bölgede 
mahalli hükümet ada.nlarmdan bazı kim
selerin türklük aleyhinde propaganda
lar yapmakla kalmadıkları, din, renk ve 
ırk bakımından ara'arında ayrılık oldu
ğunu söyliyerek birleşmek gayesiyle 
çırpınan türkten gayri unsurları biri
birine düşman yapmak yolunu tutmuş 
bulundukları buraya gelen haberlerden 
anlaşılmıştır. 

Donanma cem:yeti 
ikı amivc: i tahvdat 
P• y an.!r. osu 

Donanma cemiyeti ikramiyeli tahvi
latı piyangosunun 15 mart 1937 günü ya
pılan 63 üncü keşidesinde ikramiye ve 
amorti isabet eden tahvil numaralarını 
gösterir cetvel şudur: 

Keşidede itfa olunan tertib numara
ları: 

87, 524, 1594, 2123, 5265, 5544, 6645 
6887, 8600, 8637, 9991 

İkramiye isabet eden numaralar: 
İknrmiye TL. Tertib No: SıraNo: 

1000 87 99 
150 5265 9 
100 8637 20 

10 2123 1 
10 1594 43 
10 6645 ıs 

10 6645 12 
10 524 99 

5 2123 37 
5 524 36 
5 524 10 
s 6645 4 
s 87 48 

Yukarıdaki tertiblerin hizalarında 

gösterilen sıra numralarından mütebaki 
aynı tertiblerin diğer sıra numaralarına 
ve 5544, 6887, 8600, 9991 No. lu tertibe 
katnilen amorti isabet etmiştir. 

İkarmiye ve amorti bedelleri 22 mart 
1937 tarihinden itibaren tediye edilecek-
tir. Amorti bedeli beher tahvil için bir 
türk lirası yirmi kuruştur. 

Paristeki çaı·pışmalaı·dan sonra 

Fevkalide tedbirler 
ahnması isteniyor 

( Başı 1. inci sayfada ) 
toplanmak hakkının bütün vatandaşlar 
için kazanılmış ve yürürlükte olan bir 
hak olduğunu ve bu hakkı her hangi bir 
partiye tanımamak imkanı olmadığını 

kabul etmekle beraber bu teklifi uygun 
bulmaktayız. 

Sol cenah müstakillerinden B. Ber
jeri hükümetin zengin sınıflar için çok 
liberal olan ve halkçılar cephesinin sos
yal programına uymıyan şimdiki ekono
mik politikasını değiştirmesi lazım gel· 
diğini söylemiştir. 

Senato koridorlarında Klişi hadise
leri ehemiyetle münaka a edilmektedir. 
Senatörlerden bir çoğu bu hadiselerin 
bir "duruksama" lüzumundan bahset
miş olan B. Blum'un ekonomik politi
kası dolayısiyle duymakta olduğu hoş· 
nudsuzluğu açığa vurmak maksadiyle 

"komünistler tarafından hazırlanmış ol· 
duğu düşüncesindedirler. 

Dün akşam Klişi belediye dairesinde, 
oradaki halkçılar cephesi teşekkülleri ta
rafından hazırlanan mitingde aşağı yu
karı üç bin kişi bulunmuştur. 

Milletin korunması için 
Paris, 18 (A.A.) - Paris işçi bir· 

tikleri tarafından ilan edilmiş olan u
mumi grev, bu sabah filen gerçekleş

miştir. 

Grev, umumi iş konfederasyonunun 
tahmini gibi öğle vakti sona erecektir. 
Yalnız gazeteler, her zamanki gibi çık
mıştır. Memurlar vazifelerine gitmiş

lerdir. Taşın vasıtaları. işçinin öğleden 
sonra Paris"e dönmelerini temin içın 

saat 11 de işlemeğe ba~lıyacaktır. Pa
ris'te sükun vardır. 

Klişi 'de yapılan ve 3000 kişinin bu. 
lunduğu tahmin edilen mitngde hatib
ler, birliklerin dağıtılmasını istemış

lerdir. B. Thorez ile B. Marşe-Piyer, 
bilhassa zabıtanın tasfiyesini hedef tu. 
tan halkçılar cephesi programının har
fi harfine tatbik edilmesini istemişler
dir. 

Kabul edilen bir takrirde "Mılletin 
korunması için lazım olan tedbirleri al. 
mak iızerc, sosyalist - komünist komi
tesi teşkili" istenilmektedir. 

Miting, hadise çıkmaksızın dağıl

mıştır. 

Paris, i~çi birlikleri tanzim komite. 
si, Paris işçisine neşretmiş olduğu bir 
beyannamede işçiyi inzibatı korumaya 
teşvik etmektedir. Bu beyannamede 
grevin gayesi, faşist birliklerin hemen 
dağıtılması, fransız sosyal partisinin 
Lideri olan albay dö La Rok'un hemen 
tevkif olunması ve ord-tınun, subııyları 

idarenin cumhuriyet aleyhindeki un
surlardan temizlenmesi oldu~u bil~i

rilmektedir. 
Beyanname, bundan başka, 

mayi~in tktidar mevkiinde 
bu nü

kalmas1 
gereken. halkçılar cephesi hü':ümteıne 
karşı olmadığı kaydedilmektedir. 

Beyannamede netice olarak, ~öyle 

denilmektedir: 
"Grevimizin gaye:;i, hükümetin mil. 

Jet düşmanlarına ve yabancı parasiyle 
satın alınmış kimselere karşı yapmakta 
olduğu savaşta onunla birlik olmak
tır." 

Radikallerle komünistler arasında 
anlaşmazlık 

Paris, 18 (A.A.) - Jl<?lkçılar cephe
si hükiimeti, devam etmektedir. Uzun 
süren bir takım görüşmelerden soma 
siyasi vaziyet, bugün biraz daha aydın
lanmış görünmektedir. 

Klişi kargaşalıkları sanıldığı gibi, 
sosyalist ve komünist partiler arasında 
bir uçurum açmamıştır. Tahmin edil
diğine ~öre, halkçılar cephesi paıtile
rinrle sosyalistlerle komünistler değil, 
belki dun greve karşın olduklarını bil
dirmiş olan radikallerle sosyalist ve ko. 
münistler arasında anlaşmazlık vardır. 

Nümayi§çiler sergideki italyan 
pavyonuna girdiler 

Roma, 18 (A.A. ) - Sabah gazete
leri, Paris'te çıkan hadiseler sırasında 
enternasyonal sergideki İtalyan paviyo
nunun da nümayişçiler tarafından iş

gal edilmiş olduğunu yazmaktadır. 

Paristeki İtalyan elçisi, pr .>testoda 
bulunmuştur. 

Bir çok hadiseler ..• 
Paris, 18 (A.A.) - Paris'in muhte· 

ı lif noktalarında bu sabah fazla ehemi
yeti olmıyan birçok hadiseler olmuştur. 

Şimal garında, tezahürcüler bazı a
rabaları ve taksileri durdurmuş1ar ve 
bazı lokantalara malzeme verilmesine 
mani olmuşlaıdır. 

Sen Denis kapısiyle Sen Marten ka· 
pısında dağıtılan tezahürcüler grupları 
15 metre ileride tekrar toplanıyorlardı. 
Bazı tezahürcüler tevkif edilmiştir. 

Saat 11.30 da otobüs ve taksiler 
metropoliten de saat 12 de tekrar faali· 
yete başlamıştır. 

B. Vedat Törün 
söylediği nutuli 

(Başı 1. inci sayfada) 

bizim, hakikaten sıkı bir işbirliğine ve 
karşılıklı anlaşmaya ihtiyacımız var. 
dır. Zira bu ideoloji, yalnız antantunı
zın dışında bulunanlar için d.ğil, aynı 
zamanda milletlerimizin büyük küfe· 
]eri için de yenidir. Zaten tamamiyle 
müdrik bulunduğumuz ve layikiyle if· 
tihar ettiğimiz büyük vazifemiz de, bu· 
rada başlar. 

Karadeniz sahilinde oturan romen 
dostlarımız, Boğaziçinden geçerek Ak
denize gitmek için daima bizim hava ve 
muhitimize temas etmek imkanını bul
muşlardır. Nitekim Akdenize ulaşmak 
istiyen her romanyalı için bu, adeti 
coğrafi oir zarurettir. Bu itibarla ro
ma~alıların, gözümüzün çok alışık ol. 
duğu sevimli ve beyaz vapurlarınddn 

inip bu fırsattan istifade için güzel İs· 
tanbulumuzda bir kaç saat geçirdikleri 
nadir değildir. 

Romanyalı dostlar.mız, İstanbulda 
bulunurken bu şehrin maru;arasında bile 
husule gelmiş olan büyük inkiiabı her
halde müşahede etmişlerdir. Zira ev
velce rengarenk ve şarklı bir çe.11e ar· 
zeden bu şehir, şimdi bütün medeni L 
leme has olan müşterek bir görünüş ka
zanmıştır. Fakat yabancı gözüne çar. 
pacak kadar bariz olan bu değişiş dahi, 
ancak Ankarayı anlamak suretiyle id. 
rak ve izah olunabilir. 

Romen dostlarımız, Ankarada kalış 
müddetiniz nekadar kısa olursa olsun, 
muhakkak ki bu kurak ve hasis toprak 
üzerinde mütevazi imkanlarımızla vü
cude getirilen eserin, hakikaten dost
larımıı:ın takdirine değer olduğu, dik· 
katinizden kaçmamıştır. 

Ankara, bizim, hem gayrimüsaid bit 
tabiata hem de reaksiyoner bir maziye 
karşı yapm .:ı olduğumuz mücadelenin. 
aynı zamanda da yapıcı ve terakkici 
şevk ve gayretimizin bir sembolüdür. 

B. Hurtigin cevabı 
Bu nutka, Rador Ajansı direktörU 

B. Hurtig, irticalen çok samimi surette 
ve büyük bir talakatle cevab vererek 
türk ve romen milletlerini biribirine 
bağlıyan tarihi bağları belirttikten soll" 
ra balkan milletlerinin birliğini övınÜf 
yakın ve uzak mazinin derslerini orta· 
ya koymuş ve yalnız tabiata ve mürte
ci bir maziye karşı savaşın değil fakat 
a.ynr zamanda bu savaşta kazanılan ınacl
di ve manevi parlak zaferin bir se~· 
bolü oln Ankaranın bıraktığı derıll 
intibaı ehemiyetle kaydeylecniştir. . 

B. llurtig sözlerini şöyle bitirınıt" 
tir : 

,, B . . .. -· dikiJel'l - u eşsız eserın onune . 
bütün maniaları y .kan. eşsiz bir .~~ 
namizmi harekete g. tirerek asil tur. 
milletine bütün hüriyet ve fazilet!e~: 
ni iade eden, yeni bir medeniyet içınk .. 
türk milletini yenileştiren büyük a~ ğ1 .. 
rin, sulhcu yaratıcının sıhatine t1ar 

8 

"rk,. 
mı kaldırıyorum. Yaşasın Atatu · 

Ankara Gücünde 
A[lkara Gücü ldare Heyetinden:etesi" 
Kırıkkale gücü ile birleşme mcstitJlİı 

ni görüşmek üzere umumi heye ı 7 

1 . . 'h" de saat 
okalımızde 19-3-937 tarı ın d 11 a• 

ğın a 
de fevkalad~ olarak toplanaca ·ca o-
zalarımızın o saatte buıunınaları rı 
lunur. 

Bir istifa 
Çankaya kulübün:ien: aar sa· 
Kulübümüz umumi kapta~ıd 

11 0 ,vı11 
lahaddin Birol sıhhi nıa ... crctın e 
istifa etmiştir. 



't; 19 - 3. 1937 

Nafia V elialetinden : 
Betonarme Köprü İnşaatı: 

VekaJetinde ş O• -31.3.937 tarihli çarşamba günü saat 16 da Nafı~ tzmit vilaye 
Uf s7 ve köprüler reisliği eksiltme komisyo~ od_as~O~ lita 29 kar 

tınde ve Menemen - Muradiye yolu üzerınde!• .. 4• tı kapalı zar f 
k 'f b k .. rusu ınfCia eşı edelli betonarme Değirmendere op 
Usuliyl: '!ksiltmeye konulmuştur. .. . di ~er evrak 215 kuru 

Eksıltme şartnamesi ve buna muteferrı ~ jsliğinden alınab 
lllukabilinde Nafıa Vekaleti Şose ve Köp~~r b~r. 
leceği gibi İzmir Nafra Müdürlüğünde go e . 

Muvakkat teminat (3226) liradır. . . üteahhitlik vesıkasın 
.. Eksiltmeye girebilmek için isteklılerın m 

gostermeleri meşruttur. ba günü saat 15 e kada 
Teklif mektuplarının 31-3-937 çar'(szs) 1-987 

konıisvon reisliğine verilmesi lazımdır. 

' i-

J 

r 

İznıir Belediyesinden: .. 
t . bir senelik ihtiyacr olan dor 

Belediye Hava Gazı Fa~rıkasın;n uldak maden kömürü kapa 
bin yedi yüz elli ton zero dız Jave ün~ saat 16 da belediye daiım 
lı zarfJı eksiltme ile 2-4-937 cwna g . 'ık• yüz k.trk kuruş bede 

-
" 
1 

.. . k . şartnaınesı • d . -encumenince ihale edılece .~1~: r· - .. de satılmaktadır. Taşra an ıs 
llıu.kabilinde Hava Gazr lVıudur ~g_un . olarak göndermelidirler: 
. .. retını pesın 1 k 
tıyenler sartname posta uc k·. lira on üç kuruş u mu -

e İştirak iç.in ür bin beş yüz doksankseteızmı·nat mektubu ile birlikt 
~ a ban ·a ·f "h l ·· Vak kat teminat makbuz~ _vey_ inde hazırlanmış teklı ~er ı a_ e ~~ -

2490 sayılr kanunun tarıfı daıres k dar İzmir Beledıye Reıslıgı -
nü olan 2-4-937 cuma günü saat 15 e 1~1078 
ne verilmelidir. (734) 

r m:rr .. &• 
N1ÇEV0 

(DENİZALTI l{AHRAMANLARI 

Ankara 

. · · ıAki takarrur eden yüksek ok-ullara ayrılan ye. 
. Ön ~ebecıde ıhstlıl~ 3 

Belediye ve imar daireleri kapılarına asıl --rınharıtalarıma a ıne, . İ M""d"' ı·· ~·· - t 
A d 1 Tapu senedile mar u ur ugune muracaa 

mrştır. Alaka ar arın 1-1048 
lan ilan olunur. (594) 

Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği 

Müdürlüğünden: 
ı _ Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği. hayvanatı ihti_yacı i

çin lOO.OOO kilo arpa 125.000 kilo yulaf, 8.000 kilo mrsır tanesı kapa-
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. . 

2 _ Arpanın beher kilosuna alt; kuruş, yulafın be~er kılo~tına 
altı kuruş, mısır tanesinin beher kilosuna altı kuruş fıat tahmın e-

dilmiştir. .h. .. d"f 
3 _ Eksiltme 26 • mart - 937 tan ıne musa ı cuma günfr saat 

on beştir. .. • . 
4 _ Eksiltme Karacabey harasında muteşekkil merınos yetiştir-

me çiftliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 _ Muvakkat teminat olarak (1050) hin elli lira alınacaktır. 
6 - İsteklilerin gün ve saatmda ve 2490 sayılı kanunun tarifatr 

dahilinde komisyona müracaatları ilan olunur. (1316) 1-996 ' 

Ani ara V afiliğinden: 
Ökaüzce mah 11 . . 

metruke N 
1 

a. esının Eğdbucak sokağında 127 tahrir .s kapı 453 
şamba .. ~· u evın aylrğı 13 lira 34 kuruştan 24 - mart - 937 çar -

! gu~u saat 14 de açık arttırma ile icara verilecektir. 
.. steklilerin 14 lira 25 kuruşluk depo'-ito makbuziyle sözü geçen 

gun ve saatte Defterdarlıkta kuıulan komisyona müracaatları. Müş
temilatı: Bir koridor üzerinde iki oda, alt katta: iki göz odwtluk 
kömürlük ve küçük bir avlu (559) I-lOU 

Nafia 
1 - 30 mart 1937 salı günü saat 14 de Ankarada Vekalet mal

zeme eksiltme komisyonunda 5 grup 11 parça atelya tezgahın:n grup 
p açık eksiltmesi yapılacaktır. 

gru2 _ Eksilt:nıeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve mu-
'Vakkat teminat miktarları: 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Grup Aded Cinsi Lira Kr. Lira Kr. -
I 1 375 Şeping planya 2300 - 172 50 

1 sso Şeping planya 

ll. 32 sütunla matkap 2150 - 161 25 
1 
2 16 sütunlu matkap 

400 kollu destere 
1800 135 

IU. l 

5 kollu makas . ııoa - 82 50 
4000 L. otojen kay~ak cıhazı 

______________ 7_s_o_K .... ~~~i~----------------------~~-
250 - 18 75 

ıv. 
1 
l 
1 

v. 2 4 m3 seyyar motopomp 

. me ve teferruatı parasu ola-
3 - Her gruba aid eksıltıoe ş~.r~~Jüğiinden alınabilir. 

l'ak A.n.karada vekilet malzeme. JJ?u ayn pey sürmek üzere 30 
4 up ıçın ayrı ··d" - İsteklilerin her gr k da Vekalet Malzeme mu ur-

~~~ 1937 sair günü saat 14 de (A~ı)ra 1-1023 
......!.._unde bulunmaları lazımdır. 

Ankara Valiliğiuden: 
"baret bulunan Ankara İstan

bul Reşif bedeli 38994 lira 10 kuruştan 1 
k"lometrcleri arasında yapı· 

la Yolunun 10 + 000 - 12 + 000 ıncı 1 ı . yapılmak üzere kapalı 
caı: \' 3 937 de iba esı . 1 ~a f aryant yol inşaatı 1· - . akti ınuayyenınde ge en 

i~t: ~Suliyle eksiltmeey konulmuş ıse de.~.nden işin arttırma ek· 
•iıt!lılerin teklifi layıkı had görülemedı.gı . fıkrasına tevfıkan 
22.3.9~7 ka~u~unun 40 ıncı ma~desinin i ~~re yeniden kapalı zarf 
llsuı- gunu saat 15 de ihalesı yapılma 

b,[le eksiltmeye konulmuştur. . artnaıne ve teferruatı 
"-tılta~Ya.kkat teminat 2925 liradır. Eksıltme. ~ de verilir. 

1 

Dahiliye V eliaietinden: 
Elaziz Şehri İçme Suyu Tesisat 

ve İnşaat Eksiltmesi : 
Elaziz şehrine 3 + 500 kilometre mesafeden su isalesi ve şehir 

dahilindeki şebeke için icab eden boru ve saire malzemelerin tedari
ki ve boru ferşiyatmm icrası ite sair buna müteferri imalatın yapıl
ması ve şehir dahilinde bir depo inşası kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

ı - İşin muhammen bedeli 91401 lira 77 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrak 457 kuruş 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefli • 
ğinden alabilirler . 

3 - Eksiltme 30. Nisan. 937 tarihine rasthyan cuma günü saat 
on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak beledi
yeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltme:•e girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayrlı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 5820 
liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesı mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Be1edıyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir -

mek için alacakları vesika. 
•. 5 - Tek~if mekt~p~~~r ihale günü saat ona kadar makbuz muka· 

bılınde komısyon reıslıgıne verilecektir. 
Posta ~Je gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü ol

ması ve nıhayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunmasr lazım
dır. 

. Bu iş _hakkn:~da fazla izahat almak is ti yenlerin Dahiliye Veka
leti beledıyeler ımar heyeti fen şefligine miiracaat etmeleri. 

(520) 1-944 

1\ ıdur u C. 
önkuı~uı 

H. . ilçe 
Ba~icanlığ-ıod ın: 

Mudurnu C. H. Parti-inden verilen 
Eksiltme ( İlanrdrr : ) 

1 - E~siltmeye konulan iş Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisı 
ve Halkevı kurağı yap lma işidir. 

2 - Bu ku~ağın bedeli keşfi (5772) lira olup inşaata lüzum olan 
mevcut. (8_00) lıralık taş, kiremit ve 30 ııetre mikap iskelelık keres
e Pa~t~mız tarafından temin edilmiş ve (4972) inşaat karşılığı ba
kryesıdır. 
t 

3 - ~k:siltme 22 mart 937 pazartesi günü saat 14 de Mudurnu 
Cumhurıyet Hal~ Partisi ilçe yöııkurulunda yap.lacaktır. 

v 
4 - Bu yapı ~~ni üzerine almak istiyen müteahhitler. _projesini 

e pılam~r !~er gun saat 9 dan 16 ya kaı.ıar partide görebılırler. 
.. ~ ~. - .. E.ksılt~eye girebilmek için eksiltme ve ·arttırma yasa ve tü
ugu huki.imle~ıne tevfikan lıedeli keşii üzerinden 'io 7,5 nisbetinde z 

t 
muvakkat temınat akçesini makbuz mukatilinde Parti kasasına ya
ı~.ıldık~an, sonra. talipler eksiltme işi.ne girebilecekler ve ıhaleyi 
mut~okıp bu temınat akçesi azami beş gün :çinde % 15 iblağ edil • 
nıesı şarttır. 

t 
6. - ~üteahhitl~rin kendileri mimar veya mühendis olmadığı 

~kdırde ınşaatta mımar veya mühendis bulundurmaları ve inşaat 
ıtamında yapılacak keşifte kabul edilmiş olması şarttır. h 

.. 1 - İnş.a.a!a talip olanlar en son 21-3-937 günü saat 12 ye kadar 
muracaat etmış bulunmaları laz.mdır. 

n 
8 - İnşaat eksiltme işi bittikten sonra en geç 15 nisan 937 gü • 

ünden itibaren inşaata başlanılacak ve nihayet 15, 1 inci teşrin 937 
ününe kadar (6) ay için tamamen bitmiş ve teslim edilmiş buluna-g 

c aktır. (583) 1-1033 

IJalıiliye V ~kaletindeu: 
İsparta Şehri İçme Suyu Tesisat 

ve İnşaat Eksiltmesi: 

ve 
Isparta dahilindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki 
boru ferşiyatmm icrası ile sair buna müteferri imalatın yapılma
ve şehir dahilinde üç depo inşası kap&lı zarfla eksiltmeye konul
uştur. 

SI 

m 
l - İşin muhammen bedeli 47719 lira 15 kuruştur. 

m 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 239 kuruş 

ukabilinde Dahiliye Vekaletinde Belediyeler imar heyeti fen şef
inden alabilirler. liğ 

bi 
3 - Eksiltme 30 •. ~isan. 9l~ ta~ih~ne rastlıyan cuma günü saat on 

rde Ankarada Dahılıye Vekaletı bınasında toplanacak belediyeler 
mar heyetince yapılacaktır. i 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi· 
t ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
miş olmaları lazımdır. 

na 
et 

A - 2490 sayılr kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 3579 
lir alrk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 

bir 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 
mani bıılunmadrğma dair im~alı biı mektup. 

mc 
D - Belediyeler imar heyetı fen şefliğinden münakasaya gir • 
k için alacakları vesika. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka
ınde komisyon reisliğine verilecektir. bir 

ma 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarrnrn iadeli teahbütlü ol

sı ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmif bulunmaı lazımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 

He yeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (521) 1-945 

Dahiliye Vekaletinden: 

Dahili ve Velcaletinden: .. 
Aydın ve Muğla Şehirleri İçme Suyu 

Tesisat ve İnşaat Eksiltmsi: 
Aydın şehrine 5 + 903 kilometreden ve Muğla şehrine de 

O + 750 kilometre mesafeden su isalesi ve şehirler dahilindeki şe -
beke için İcab eden malzemelerin tedariki ve boru ferşiyatmın icra
sı ile sair buna müteferri imalatın yapılması ve Muğla şehri dahi -
linde iki depo ve Aydın şehri için de bir filitre ve bir depo inşası 
ve her iki şehre ait işler beraber olarak ayr..ımüteahhide il1ale edil
mek üzere kapalı zarfla eksiltmeye knulmuştur. 

1 - İş.in muhammen bedeli Muğla için 64729 lira Z8 kuruş ve 
Aydın için de 91958 lira 20 kuruş olmak üzere ceman yekun 156687 
lira 48 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işlere ait şartname, proje ve sair evrakı 784 ku· 
ruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti fen şef .. 
liğinden alabilirler. 

3 - I:ksiltme 30. Nisan. 937 tarihine ı:astlıyan cuma günü saat 
onbirde Ankarada Dahiliye Vekaleti binas nda toplanacak belediye
ler imar heyetif"ce yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda ya:r:ıh temi· 
nat .ve vesaiki aynr gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmış olmaları lazımdır. 

A - 24?0. sayılı kanunun Hi ve 17 inci maddelerine uygun ola .. 
rak Ayd·n ıçın 5848 lira ve Muğla için de 4487 lira olmak üzere 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
. C -. Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bır manı bulun.madrğı_na dair imzalı bir mektup. 
D - Beledıyeler ımar he}•eti fen şefliğinden münakasaya gir • 

mek için alacakları vesika . 
5 - Teklif mektupları ihale giınü saat ona kadar makbuz muka• 

b_ilinde komisyon ~eisli~ine ve.~il~cektir. Po~ta ile gönderilecek tek• 
lıf mektuplarının ıadelı teahhutlu olması ve nihayet bu saate- kaclar 
komisyona gelmiş bulunması Jazımdrr. 

Bu iş hakk.nda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler tınar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (519) 1-943 

Janc <ırnıa (;eneJ l(omutaıılı«ı o 
Anliara Sahnalnıa 

(omi ·yonuııda ı: 
Polis mektebi ihtiyacı için bir kilosuna 65 kuruş fiat tahmin cdi 

len mühürlü örneğe uygun sakarya malı 6800 kilo pamuk 5-4·937 
pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme usulii ile sat n alınacaktır. 
Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye gir• 
mek isteyenlerin 331 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya banka 
mektubile belli gün ve saat 15 e kadar teminatlarını komisyona fu. 
raz etmiş olmalıdırlar. (650) 1-1134 

Bafra Mal Müdürlüğünden: 
1 - Kızılırmak mansabından çıkan havyarlı ve havyan;ız ba· 

lıkların % 12 saydiye rusumu 1-3-937 def' 1.3.939 tarihine kadar iki 
sene müddetle ve bir hafta ..:ar:.:ıda pazarlıkla iltizama verilecektir, 

2 - Muvakkat teminatı 251 liradır. 
3 - Taliplerin bu müddet içinde Bafra malmüdürlüğüne müra .. 

caatları lazrmdır. (649) 1-1133 

Vekaletinden: 
Bandırma İçme Suyu Tesisat ve 

İnşaat Eksiltmesi: 
Bandırma şehri dahilindeki şebeke için icab eden boru ve sair 

malzemelerin tedariki ve boru ferşiyatının icrasr ile iki depo inşası 
ile sair buna ıxıüteferri imalatın yapılması kapalı zarfla eksiltmeye. 
konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 61597 lira 98 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 308 kurut 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefliğin· 
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 30. Nisan. 937 tarihine rastJryan cuma günü saat 
onbirde Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak belediyeler imar 
heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazdı temi• 
nat ve vesaiki aynr gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslinı 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun ola• 
rak (4330) liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir • 

mek için alacaklan vesika. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka• 

~ilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek .. 
lıf mektuplar.nm iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadaı". 
komisyona gelmiş bulunması Iazımdır. 
. Bu iş hakkında fazla malümat almak istiyenlerin Belediyeler 
ımar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (522) 1-946 

Jandarma GeneJ l{omutanlığ1 
Aukara Satıııalnıa 

Komisyonundan: 

da 

An 

1 - Vekaletin bodrum kat koridor .arında beton direkler arasın
yaptırılacak arşiv dolapları açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Yapılacak dolaplar Z05,05 metre murabbaıdır. 
3 - Eksiltme 31·3-937 tarihinde çarşamba günü ıaat 15 30 da 
karada Yenişehirdeki Vekalet binası içinde toplanan sat;n alma 

1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun ve lıir metresi (29$) kuruş 
değerlenen 70,000 den 85;000 metreye kadar kışlık elbiselik ve bit 
metresi (315) kuruş değerlenen 30,000 den 40,000 metreye kadaı· ka
putluk kumaş 5·4-937 pazarte5i günü aa.at (10) da komisyonca kapalı 
zarf usuliyle satrnaJmacaktır. 

ko misyonunca yapılacaktır. 
4 - Mqhammen keşif bedel~ 3731 lira 91 kuruştur. 
5 - Muvakakt teminat 279 lıra 90 kuruştur. 
6 - İstekliler bu i~e dair eksiltme şartnamesini vesair evrakınr 
alet Levazım bürosundan parasız alırlar. Vek 

ve 
7 - İsteklilerin 31-3-937 gününde muayyen saatte teminatlanru 

belgelerini hamilen komisyona mür.ıcaatlarr ilan olunur. (588) 
-- 1-1061 

iktisat Vekaletinden: 
(450) adet bof benzin tenekesi ıattlmak üzere (15) gün müddet• 

2 - Şartnamesi (1884) kunış karşılığında komisyondan alınabi
lecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (18820) liraJdı: ilk te
minat ve şartnamede yazılı belgeleri içinde buJanduracakları teklif 
mektublarmr en geç belli gün saat dokuza kadar komilyona vemıif 
olmaları. (624) 1-1120 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekaletimiz kalorifesrinde yakılmak üzere 120 yu'"z • • 

S.. 'k k k ks"l . yırmı ton 
omı o açı e ı tme ıle satın alınacaktır. İhale 26 3 937 ·· ·· 15 v kA · • cunıa gu-nu saat te e alet satın alma komisyonu tarafından ya ı k . pı aca tır, 

Muhamm_e~ b7_delı ~3~0. ü~ bin ü~ yüz altmış liradır. Teminat tutarı İst a ~afıa :.Iüdürlüğünden 1 lira rnukabılın vesikası, muvakkat 
tetlıiııa~klılerin; teklif mektuplan, ticaret ~d~ıletinden alının1' 9~~ 
11erıesi ?llcktubu veya makbuzu ve Nafıa e a 937 günü saat 
ile~ aid _müteahhidlik vesikasile birlikte ;2·~· ıazınıiır. (477) 

ebiıtıne komisyonu. reisliğine yerme erı5 

le müzayedeye konulmut~r: .. . 

ı 
Taliplerin 22·3-937 tarıhıne musadıf pazartesi günü 1aat onda 

Vekalette müteşekkil komisyona ve tenekeleri görmek hıtiyenlerin 
de Benzinci Mehmet Selime müracaatları ilan olunur. (555) t-990 

olan 252 ıkı yuz elh ıkı lıranm ıhale gününden •vvel t 1 
Ş . . .. ya ırı mau 

şart~ır •• ar~~esı satın alma komısyonnudan parasız verilir. İs· 
tekhlerın gununde Vekalet satın alma komisyonuna g l l · ·ı· 
olunur. (51SO) e me erı ı an 

1-997 

~--~~~~~~~~~~~~~~.___!:"ı-85 

' 



8============================================== ULUS 19 - 3 - 1937 ;;;;;;;;ı;ı.. ""-

ILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Cadde~ 
No: 111 Telefon. 123Cı 

MİLLl MODAF AA VEKALETi SA TIN ALMA 
KOMİSYONU İLANLARI 1 1 ANKARA LEVAZIM AM1RLICI SATIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI Elektrik Şirketinden : 
BİLİT 

ı _ Müteahhid nam ve hesabına 66,000 tane çelik parlak halka 
Açık eksiltme ile satın al:nacaktır. . .. .. . 

2 _ Eksiltme 5 nisan 937 pazartesı gunu saat 11 dedır. 
3 - Hepsinin tahmin fiatı 284 lira 79 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 21 lira 36 kuruştur. . . 
5 _Şartname h«>r gün Ko. da görülü~: Eksılm:ıeye gırecekler 

kanuni teminatları ile birlikte eksiltme gun ve saatınde M.M.V. Sa-
tın alma Ko. da bulur:maları (643) 1-1126 

tLAN 
1 - Vekale t ihtiyacı için bir tane yazı makinesi ~le yedi .. t~.ne 

yazı masası, 50 tane sandalye, altı tane dosya dolabı, bır tane kutup
hane ve sekiz tane çamaşır dolabı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 _ Pazarlığa gireceklerin 22-3-937 pazartesi günü saat 11 de M. 
M.V. SA. AL. KO. na gelmeleri (641) 1-1124 

BİLİT 
Yapıdan vı!zgeçildi. Harb okulu bulaşık yıkama mahallerinin bu

laşık asansörleri ile fayans döşemesi işinin bazı tadilatı düşünüldü-
ğünden ihalesinden nz geçilmiştir bilinsin (642) 1-1125 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi sekiz lira olan yedibin met-

re kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 26 - Mart - 937 cuma günü saat 11 c!edir. 
3 - İlk teminat 4050 liradır. 
4 - Şartnamesi 280 kuruş M. M. V. Satın alma komisyonundan 

alınır. 
5 - Eks;ltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve ~ üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarım ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
K. na vermeleci. (512) 1-941 

1 
DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI 1 

UMUM MODORLÜGÜ SATIN ALMA 
KOMİSYONU lLANLARI 

tLAN 
D D. 84 numaralı gidiş - dönüş tarifesi haziran 1937 sonuna ka· 

dar olmak üzere ü~ ay daha temdid edilmiştir. (636) 1-1123 

tLAN 
1 - Malatya istasyon şehir ciheti (3528 m 2

) üç bin beş yü.ı yir
mi sekiz metre murabbaı mahallin bilumum levazımı ve işçiliği ile 
şaı tnamesi mucibince parkelenmesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli (9568/ 29) Dokuz bin be~ yüz olt • 
mış sekiz liıa yirmi dokuz kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid plan, şartname ve mukavelename proje
sini; A nkaıa, Haydarpaşa, Adana, Malatya vezneleriyle Eloğlu, 
Narlı, Elaziz istasyonlarından ( 48) kırk sekiz kuruş mukabilinde 
tedarik edebilirler. 

3 - EKsiltme Malatyada beşinci işletme binasında 22-3-937 pa
zartesi saar 15 de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (717,63) yedi yüz on yedi lira 
altmış üç kuı uştur. 

5 - İstekliler 2490 No. lu kanundaki ehliyet vesaiki ve işe giı· 
me~e kanuı11 mani bulunmadığına dair beyannameyi ve teklif mek
tuplarını eksiıtme gün ve saatinden bi; saat evveline kadar Malatya 
be.;;inci işletme komisyon reisliğine göndermiş bulunmalıdırlar. 

(535) 1-965 

!LAN 
Muhammen bedeli (60.000) lira olan vagon yedek aksamı 3. 5. 937 

Pazartesi günii saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu ··e girmek isteyenlerin (4250.-) liralık muvakkat teminatile 
kan .. un tayin etti~i vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 936 gün ve3297 
No. Ju nüsh::ısında intişar etmiş olan talimatname dairesinde al.nmış 
vesika >'c tekliflerini arnı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri Iiizımdır. 

Şa. tnameler 300 kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinr;le sa-
tılnıaktv" ı ı. (5%) 1-1083 

1 ASKERi FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

100 'fuı~ FERRO MANGAN 
Tahmn edilen bedeli (13000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi ya

zılı mıL~ ... e Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ~atın alma ko
misyonunca 3. 5. 937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
ile ihale edilcce:<tir. Şartname parasız olarak komisyondan veı ;:;r. 
Talipı ı.ıı muvakkat teminat olan (975) lirayı havi teklif mektupla
rını m.:z'kfır günde sadt 14 de kadar komisyona vermeleri ve keıı<li
]erinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (571) 1-1082 

196 TAKIM YAZLIK ERAT ELBİSESİ 
- Tahmin edilen bedeli (1372) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko • 
misyonunca 29-3-937 tarihinde pazartesi günü saat 14 de açık eksıltme 
ile ıhale edilecektir. 4}artname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (102) lira (90) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa 
atte komisyona müracaatları. (569) 1-1025 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
KAPALI ZARF USULl lLE EKSiLTME iLANI 

Sivrihisar. Hamidiye volunun 12 550 - 34+000 kilometreleri a
rasında 35665.34 lira keşif bedelli yeni şose ve imalatı sınaiye inşaatı 
12-4-937 tarihine müsadif pazartesi saat 14 e kadar kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Eskişehir vilayet dairesinde toplanan daimi encümen hu 
zurunda icra edilecektir • 

Muvakkat teminatı (2674.90) liradır. 
Bu işe aid evraklar şose ve sınai imalata aid hülasai keşif, grafik 

fenni ve eksiltme şartnameleriyle mukavele projeleri Ankara ve 
İstanbul Nafia müdürlüklerinde, projeler tafsilat ve hülasa keşif
leri, grafik fenni ve eksiltme ve bayındırlık işleri genel şartnamele
riyle mukavele projesi Eskişehir nafia müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair nafia vekale
tinden alınmış müteahhitlik vesikası ile senesi içinde ticaret oda
ıından alnmış mali kifayet vesikasını 2490 numaralı kanunun tarifi 
veçhilc teklif mektublarına lef eylemeleri lazımdır. Teklif mektub
larmın 12.4.937 pazartesi günü saat 13 e kadar encümeni daimi rİ· 
yasetine vermeleri muktazidir. Postada vaki olacak teahhür nazarı 
itibara alınmaz. (1471) 1-1128 

Ankara Hukuk Fal~ültesinden : 
Mayıs 937 nihayetine kadar alınacak olan taze mevsim sebzesi

nin ihalesi on giln uzatılmış olduğundan isteklilerin 78 lira 26 kuruş 
mı· a'tkat teminatla birlıkte 29-3-937 pazarte&i günü saat 12 de Fa-
k' teve miiracaatları (648) 1-1135 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazrm amirliğine bağlı müesseseler için 25 

ton zeytin yağı 25. mart. 937 perşembe günü saat 15 de İstanbul'da 
Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 17500 liradır. İlk teminatı 1312 lira 50 ku • 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin ihale saatin· 
den bir saat evvel kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

21 Mart 1937 pazar günü Yenişehir'de Atatürk u
ranı şarkına tesadüf eden mıntakada cereyanın saa' 

17 den 12 ye ve 14 den 16 ya kadar kesileceği ilin olu 
nur. 1~1138 

komisyona vermeleri. (527) 1-947 
Ankara Birinci l\lintaka 

l(adastro Müdürlüğünden : ANKARA BEŞİNCİ İCRA MEMURLUGUNDAN: 

Dairemizin 936-7480 nolu dosyasında Atatürk kız olml baş öğret
meni Ali Naime 72 lira masrafı ile birlikte borçlu Ankara kaya başı 
mahallesinde yaz başı sokağında 7 nolu evde İsmail oğlu Muharreme 
ödeme emri gönde. ilen ikametgah ve adresinde bulunmaması yü
zünden kendisine tebligat yapılamamış olduğundan H. U. M. kanu· 
nunun 141 inci ve müteakibi maddeleri ahkamına tevfikan ilanen teb
liğine karar verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren 20 (yirmi) gün zar
fında borçlunun daireye müracaatla ödeme emrine karşı şifahi veya 
tahriri beyanda bulunması için mehil verildiği ilan olunur. 1-1131 

Ta'baklar, Duatepe ve Kızılolma ve Necatibey mahallesinde muh· 
telif sokaklarda 24 parça gayri menkulün fenni ve hukuki tesbit şe: 
killerinin tetkikine başlanacağı belediye ilan tahtasına asılan 86 No. 
lu ilamnamedc müfredatı gösterilmiştir. 

Tetkikat 10-4-937 tarihinde bitecektir. Buralarda mülkü ve al!· 
kası olanların komisyona müracaatları ilan olunur • 

(644) 1 -1 127 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
şekilde verilir. Hal No. 3 TL 1425 

1-1004 

Kiralık Apartıman 
Kızılbey karşısında 47 numa

ralı apartnnanda geniş salonlu, 
ferah, konforlu iki daire kiralık
tır. Kapıcıya müracaat. 1-1187 

Mürettip İstiyoruz 
Matbaamız için çabuk ve te

miz yazı dizen mürettibe ihtiyaç 
vardır. 

Satılılc Motör 
Üç beygir kuvvetinde bir gaz 

motörü satılıktır. Ulus ilan me· 
murluğuna müracaat edilnı<'&i. 

ZAYİ 
2193 sayılı kamyonumun nu

mara plakasını kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Müdafaai Hukuk caddesinde 
tamirci Servet 1-1140 

ZAYt 
Küçük eğlence ile Taşhan a

rasındaki mesafede otobüs şirke
tinden aldığım mekteb pasomu 
kaybettim. nisini alacağ:mdan 
eskisinin hükm:i yoktur. 

Kız lisesi talebesinden 
812 No. '.•.ı - av::n Gerçin 

. 1-1129 

ZAYİ 
Bursa erkek lisesinden aldı

ğım lise şehadr•namemi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Feyzi 1-1139 

Satılk köşk 
Etlikte aşağı incirlik mevki

inde dört oda, bir mubah, iki ga
raj, bir ahır ve 20 dönüm bağı 
ile köşk satılıktır. Ulusta Halis 
Apak'a müracaat. 1-1132 

DOKTOR 

Mr•·İt Sayan 

Kur • 
birinci 

Kiralık Apartman 
Aranıyor 

Yenişehirde banyolu iki ve
ya üç odalı bir apartıman aranı
yor. Ulus'da başmücellid B. Ra· 
uf'a haber verilmesi. 1-1094 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırr caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Satılık Arsa 
Yenişehirde Maliye tahsil şu· 

besi karşıs ında Selanik cadde-
sinde telefon 1538 1-984 

Adliye Vel{aletinden: 
Açık bulunan Çorlu Noterliğine imtihansız ve imtihanla noter o

labilmek şartlarını haiz talihlerin bir ay içinde adliye vekaletine mü· 
racaatları ilan olunur. (626) 1-1122 

1 Dönümü 50 Liraya Arsalar Tel: 1475 

Adliye Vel{ruetinden : 
Açık bulunan Nevşehir noter muavinliğine talib olanlardan, im

tihansız noter olabilmek şartlarını haiz olanların vekalete ve imti• 
hanla girmek istiyenlerin mahalli adliye encümenine bir ay içinde 
müracaatları ilan olunur. (625) 1-1121 

Ankara Defterdarlığından: 
Kazanç V. İhbarnamenin 

Mükellefin ismi Nevi istimali 
İbrahim oğlu Halit Sebzeci 

Lira K. 
11 93 
23 12 

Tarh No. Senesi Cilt Varak No. Dosya No. 
206 935 8 40 1007 

Daniyal Şvartz Boya 165 - 166 933 2 73 • 74 127 
taşaronu 

Mahmut oğlu Em.in Fotoğrafcı 270 934 13/ 3 72 • 73 
Nanaş Yanuş Elektrik 

311 30 
50 63 201/148 933 3/ 2 52 - 56 

sp 
496 

taşaronu 

Receb oğlu Ahmet Kundura 20 70 12 936 12/ 6 17 - 86 1098 
tamircisi 

Ömer oğlu İrfan Köfteci 8 16 204 934 12 69 1404 
Hüseyin oğlu Ali Derici 41 547 935 6 51 225 

İhbarnamenin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhim.in adres ve mahalli ikameti meçhul 
olmak itibarile işbu tebligat ilanen yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün zarfında mükelleflerin 
itiraz hakkt olup bu müddet içinde itiraz etmedikleri takdirde yukarıda mikdarı yazılı verginin lazı-
müttahsil hale geleceği ilan olunur. (623) 1-1119 

Maliye Vekaletinden: 
CİNSİ 

Yazıldıktan sonra siyah 
olan mürekkep, 

MİKDARI 

14000 şişesi bir 
10000 ,. yarım 

4000 11 çeyrek 
olmak üzere (20000) 

litrelik 

" kilo 

) 
) 
) 
) 

Tahmin Olunan Muvakkat 
teminat bedeli 

L. Ku. L. Ku. 

8560 00 64:.ı 00 

Zamk, 1500 şişesi 500 gramlık, 2500 şişesi 250 gramlık, 4000) 3400 00 
şişesi 125 gramlık, 15000 şişesi 75 gramlık olmak üzere (23000) şişe) 

255 00 

Ağaç tampon, 2020 numara Penkale mamulatı sisteminde) 1470 00 110 25 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları 
Fersude kağıt sepeti No. 1 

,, " ",,2 
" ,, " " 3,4 

üzere ceman 
eepet. 

(3000) adet) 

kontraplak ve bez kaplı (lOOO)adet) 
500 ) 

1000 ) 
1000 olmak) 
3500 adet) 

) 

3315 00 248 63 

Cilalı ağaç kağıtlık üç gözlü ( 200) adet) 168 00 12 60 
Istampa mürekkebi 35 gram ( 15000) şişe) 1050 00 78 7S 
Dolma kalem mürekkebi 100 gramlık ( 8000) şişe) 960 00 72 oO 

1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltın~~: 
konulmuştur. Bunlara ait şartnameler Ankara'da kırtasiye müdürlüğünden, lstanbulda Doımaba 

kırtasiye deposundan alınacaktır. .. 
2 - Eksiltme 29.3-1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de Ankara' da Yenişehir Lozan ıneY 

danında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktu. ır· 
3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen_ ~ıl• 

mette teminat mektupları ve istekli şirket olduğu taitdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını mecburı 
dığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. . ııı~ 

4 - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar kırtasıre 0ıı• 
dürlüğüne getirilecek eksiltme komisyonu Reisliği ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta .. ıl~ ~ıı· 
derilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve d.ış zarfın ınuh 1_..s71 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edılmez. ( 475) 

öksürenlere: KATRANHAKKIEKRE~ 
\' ENi SlNEMALAR 

BU GECE 

AŞK ŞÜKRANI 
(LE ROİ) 

Baş rollerde: Gaby Morlay - Victor 
Francen • Elvir Popesco 

Aşki, hissi, müessir çok güzel bir film. 
İlaveten: Paramunt Jurnal 

GÜNDÜZ 

KADIN tSTEYİNCE 

.. 

BUGÜN BU GECE 

Gece yarısı yıldızı 
. p 0 well 

Ginger Rogers - Willuun k ıadO 
Baştan başa dehşet, esrar dolu fe" a 

müheyyiç bir filın. ıeri 
Ayrıca: En son Foks dünya ha~t 

Halk matinesi: ZEVK GEM ·ıaveteA 
Her iki sinemada prograınlara 1k0•ııılll 

. . f' . . M AntonCS 
kıymetlı mısa ırımız • 
Ankarayı teşrif töreni 


