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B. Anfonesko isf anbuldan hareket etti 

Dr. Aras'ın Türk-Rumen 
dostluğuna dair söy~!:.~~~IR~.!! 

• 

D R D işleri Bakanrnrn Ankara dönüşii Haydarpaşada alınmış resimleri 
ost omen rş . . . _ İstanbul foto • muhabırımızden tayyare ile -

Gündelik 

Kamutay 
15 şubatta kış tatilini yapan 

Kamutay yarın yeni iş devre • 
sine giriyor. Bu yılın ilk çalışma 
devresinde dı§ politikada Hatay 
davası çözülmüş, iç politikada da 
birçok esaslı ve şümullü kararlar 
8:lınmışbr. Anayasadaki değişik
lı~ ve orman kanunu, kış mesaisi
·1rı..1bn ba,I~c.a eserlerindendir. lnkı-
a partısı p h'' k.. 1 . rogramının esas u-
d~m erı anayasaya girmekle, mad
d 1 v~ manevi inşa yolundaki yurd- • • 
aş ıradeleri kanunun vuzuhu i-

çinde, tam ~uhassalasını bulmuş- Antonesko'nun re$sam Saip tarafından 
tur. Yeni anayasa hükümlerinin yapılan bir portresi 
verdiği imkan üzerine, teknik ha· 
zırlıkları da tamamlanmakta· olan 
toprak layihası ise, türk köylüsü
ne ve ziraatine, yakında, şimdiye 
kadarkilerden daha geniş bir kal
kınma hamlesi verecektir. 

Kamutayın yeni iş devresi için 
en büyük mevzu 1937 ma!~ yılı büd
cesidir. Yalnız denk degıl, yur~
daşm refahı nisbetinde bir ev.~lln
sinden daha yüksek olan budce 
rakamları; bu yıl da İnönü .hü~: 
metinin yeni bir muvaffakiyetmı 
müjdelemektedir. . . 

Rumen gazetelerinde 

Atatürk'ün 
yüksek 
sözleri 

yeni büdce müzakere edılır
ken bütün mememleketle beraber 
Ka~utay bir refah yılına daha · ı d · , . . . ahını yanatını neşretmış er ır. 
kavuşmuş olmanın genış 1~.şır Adevrul gazetesi "Cumhur Reisi 

Bükreş, 20 (A.A.) - Bütün gaze
teler, büyük harfler ve büyük başlık. 

!arla Atatürkün Ankara Palastaki be-

duyacaktır. Kamutay encu~enle· Atatiirkün hikmet dersleri,, başlrğiyle 
tinde bulunan bazı ana layıhala- yazdığı uzun bir barpn,a.kalede bu be. 
rın da bu iş devresinde k~n~nlaşa· yanatı tefsir ve tah1il etmekte ve A-
cağı umulmaktadır. Bu layıha~ar- tatürkün devlet şeflerinin vazifeleri 
dan bir çoğu teknik, kredı ve hakkındaki düşüncelerinin yüksekliği-
teşkilat kuvvetiyle kal~acak ni tebarüz ettinnektedir. Gazete yazı-
olan türk ziraatini ilgilendınnek· 

1 
Atatürkün Türk - Rumen dostlu-

tedir. Zirai kombinalar kanunu, ~ı~ndan hararetle bahse~ş olduğunu 
türk köylüsünün çalışma tar~ kaydederek bitirmektedır. 
lllodernleştirecek bir kuvvette 1~· _ r ,...,_.... 
Ziraat Bankasının yeni kanunu~- JllS =--= .... 
se, istihsal kredisini en faydalı b~r M ı·ııAı kı.}n ... e 
J:kle sokacaktır. ihraç kıyınetlerı- • 
l\ın her zaman en yüksek rakamı 
O~an tütün İçin hazırlanmış bir la• 

1
• çı· n maçlar 

Yıha Kamutayın çalışma mevzula· 
~arasına girmiş bulunuyor. Yurd· 

ı aşın vergilerini en vazıh usuller: Ankara Gücü, Gençler Birliği bu-
e kol d b l . l dakı .. Ankara stadyumunda karşrla-ayca ö iye i mesı yo un gun . • · · b ma 
~alışınalar, bu iş devresi için su- şıyor. Spor muharrırımız6ın u -
tı~11~uş bazı layihalarla daha ge- ça dair olan yazıdsı · ıncı 

ş IYecektir. sayfamızda ır. 
A. K _.Zd%a' tn tatürkün şefliği altında a- w• o _ 

\t \l~ayın ve hükümetin şuurlu el :u:=::::::;;:;;;;~~====~:·~·lik?. birliğiyle, durluk ve d~ze~- := ~ b"tün yurddaşların samimi-
~ Çtnde her yıl biraz daha ılerh· cagı u d v b' mevzudur. 
en Ye . T d yetle inan ıgı ır Kemal ONAL 

ıi:r1 • nı ürkiye için bu iş evre· 

bakanı B. Antonesko, refikası ve mai
yeti ileri gelenleri, beraberlerinde Bük
reş elçimiz B. Suphi Tanrıöver ile dış 
bakanlık hususi kalem direktörü B. He· 
fik Amir olduğu halde bu sabah Anka· 
ra ekspresine bağlı hususi vagonla saat 
9.15 te şehrimize gelmişlerdir. 

Misafirler Haydarpaşa istasyonunda 
vali B. Üstündağ ve emniyet direktörü 
B. Salih Kılınç ile gazeteciler ta.{afın· 
dan karşılanmışlardır. Bir polis müf
rezesi selam resmini yapmıştır. 

B. Antonesko ve yanındakiler, Hay
darpaşadan motörle doğrtl Dolmabahçe 
rıhtımına çıkmışlar ve Dolmabahçe sa· 
rayını gezmişlerdir. 

* * * 
İstanbul, 20 (A.A.) _ B. Antones-

ko, bugün öğleden önce Fener'e gide
rek İstanbul patriğini ziyaret etmiştir. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Balkan Basrn Birliğı' tii .rık komitesi azfılarr 

Balkan basın birliği Türk 
komitesi toplandı 

Balkan Basın Birliği türk milli komitesi dün Ulus gazetesintie B.. 
Falih Rıfkı Atayın reisliğinde toplanmıştır. Toplantının mevzuu Atic 
nada içtima ebniş olan Balkan Antaınb Basın birliğinin verdiği karar-. 
lardan Türkiyenin hissesine düşenlerin tatbiki için gereken kararlann 

alınması idi. 
Yürürlüğe konulmasına teşebbüs edilen birİik kararlarından bat

lıcaları şunlardır: 
Balkan Antantı memleketlerinin ekonomisini, sosyal hayatını, ede-: 

Blum salı günü suallere 
biyatınr, folklorunu ve kalkınmalarını 

anlatan bir dergi çıkarılacaktır. Dergi 
iki ayda bir neşredilecek ve her nüsha· 
sı antant memleketlerinden birine talı• 
sis edilecektir. 

cevab verecek • 

Dö La Rok partısı için istisnai tedbirler alınırsa 
doğacak neticelerden mesuliyet kabul etmiyor 
Paris, 20 (A.A.) - Leon Blum Maksdormoy, Pol For ve umumi iş 

konfederasyonu delegeleri arasmra kararlaştırıldığı şekilde Klişideki 
kargqahklar aır1Uında ölenlerin cenaze töreni pazar günü saat 13 te 
yapılacaktır. 

B. Blum cevab verecek 
Paris, 20 (A.A.) - B. Blum 

gerek sosyalist parlamento grupu 
ve gerek halkçı cephe mebusları 
önünde yaptığı beyanatta, önü
müzdeki salı günü büyük bir nu· 
tuk söyliyerek kendisine sorulan 
bütün siyasi suallere cevab verece
ğini bildirmiştir 

Sol partilerin toplantısı 
Paris, 20 (A.A.) - Sol cenah par· 

tileri delegelerinin toplantısında ko. 
münist mebuslardan Jak Duklo birlik.. 
lerin kaldınlmasıru istemiş ve siyasi 
meselelerin hukuku tercih edilmesi la
zımgeleceğini ilave etmiştir. 

Radikal - sosyalistlerden K<lIDpinşi 

cevab olarak kanun prensiplerinden 
(Sonu 5. inci sayfada) 

Faşistlerin başkanı Dö La Rok 
kıziyle kucaklaşıyor 

1ANKARADA--BAHA R1 

Ankarada bahar geldi. Bademler, erikler çiçelı açtı. An.1laranrn aü
zel manzarasını, şimdi bu çiçeJ...lerin ördüğü çerçeve içlnJen g:;1~yo~uz. 

Atina toplantrsmda politika encü 
meni, antanta dahil her hangi bir mem
leket gazetesinin gerek kendi vasıtasiyle 
ve gerek yabancı kaynaklardan aldığı 

ve müttefik memleketlerden birinin 
aleyhinde bir yazı ve haber polemikleri 
neşretmemelerini istemişti. Türk milli ko 
mitesi, dünkü toplantısında bu huımsun 

(Sonu 5. inci ~3yfada) 

J Fıhr" 

Ha.valar 
Hemen sıkısık: 
- SO senedir ... 

le başlayan nakaratı duyarsımz. Ya 50 
senedenberi mart ayında bu kadar gü
neş olmamıştır, yahud yağmur yağma
mıştır, yahud dağlar karsız kalmamış
tır, 50 senedenbcri Londrada ilk defa 
olarak •. Yahud, 50 senedenberi Ncv. 
yorkta .. 

]ean Lefrane'rn dediği gibi, kış 
ve yazlarımızın bu anormal Jıallerini 
gördük~·e aynı sözü tekrar ediyoruz~ 

'' Artrk mevsim kalmadı!., 
Fakat, hoşumuza gitmediği içıa, ha· 

vanm belki garib intizam/arım dikkat 
etmiyoruz: mesela geçen sene Rusyada 
burün cumartesi günleri öğleden sonra 
y.ığmur yağdı. 

Rusyanın bahçe kiracıları gibi, bi% 
de Jıa~·a değişimlerini kendi menfaat 
veya lı eyfinıize göre muhakeme ediyo· 
ru.7.. / nsarılar, neşeli devirlerde, hava • 
ya uyarl:ı.rdı: çocukluk bayramlarımı· 

zın yarısı sıcağa, güneşe rastladı ise, 
tamıanıwa öbiir yarısı soğuğa, yağmur 
veya kara tesadüf etti. Beğendigimiz 

gibi yeni c:.vab giymemiş veya bol 
harçlık almamış olduklarımızdan gay· 
ri neşesiz bayram hatırlar mıyız? 

Balayı seyahatlerinin dağlarını is
ter kar, ı'ster çiı_r·ekle örtünüz; deni· 
zıni ister dalgalarla çalkayınız, ister 
bez gibi geriniz: nıesud izdivaçlar, onu, 
ömürlerinin sonuna kadar şevkle hatır· 
Jıyacaklardır. Hatta balayı temmuzun-
da kar yağmışsa, onlar, kar yağm:ıyan 
tcmmuzlau garib bulacaklardır. 

. li~yır. bınulan takvim ayarı değil
dır: rnsan~ar~n- sinir ayarlarr bo;wJmuş
tur. KPyfımızı ve neşemizi güneşten, 

aydan, suclan, ru.t.giırdan bekliyoruz. 
SU serıcdcnbcri ... Evet , ondokuzuncu as
ı ın sorılarındanberi ... 

Makrna rnsanlığ ı yirminci asra bü· 
yün. kaygı.arla girdi. Onlar gittikçe ar
tryoı. ı~cn,lirııize bıılacagmuz J..usıırıı, 

havaya yü ~lctiyoru .. ! - Fa•ay 

ın d~ çok muvaffakiyetli ola-
~~~~~~~~~~~~~~~----~--~----------~~-
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Politika bahisleri: 

'' - ea 
'' Yeni japon Dış Bakam Sato, son beyanatında sovyet - japon müna

ıebetlerinden bahsederek, Sovyet Rusya şayed "Komintern" den vaz
geçerse, iki büyük devlet arasındaki münasebetlerin çok daha kolay ve 
çabuk düzeleceğini bildirmişti. Bu fikrin Japonya dışında da bazı ta
raf tarlar bulacağından ıüphe etmemek lazımdır. 

Yalnız, bugünkü ideolojik ve iınperialist çarpışmalar karşısında, 
bunlar hakkında insaflı bir telakki ve karara varmak istiyenler için, 
japon Dış Bakanının bu beyanab, pek bir taraflı bir görüşü aksettirse 
gerektir. Eğer ''Komintern", mev- cud yegane beynelmilel mistik ol
saydı, onun faaliyetinden boşlanmıyan dünya için, tehlike de, yaJnız 
ondan ibaret kalırdı. Hakikat, böyle değildir. 

Hakikat, birkaç mistik ve birkaç tehlike karşısında bulunmakta 
olduğumuz merkezindedir. 

Eğer, bir türlü ortadan kalkmak i .. temiyen emperyalizmi, hangi 
renkte olursa olsun bir yana bırakırsak, komünizmin yanında bir de 
faşizmin mevcud olduğunu ve dün onun yaptığı gibi bugün de bunun 
kendini bütün kafalara ve bütün milletlere kabul ettirmek istediğini 
inkar edemeyiz. 

Mistikler, kendi nasyonal smırlan dahilinde kaldıkları müddetçe, 
muhteremdirler. Fakat dışarısı ile içerisi arasında fark görmekten ken· 
dilerini müstağni gördükleri gün, vaziyet derhal değişir 

Öyle memleketler vardır ve bunlann "iç barış,, ve ''Dış barış,, sev
gileri o kadar sağlam ve samimidir ki (ki, Türkiye, bu memleketlerden 
biridir) bunlar ne komünist ne de faşİ$t olmak arzusundadır. Kendi
lerine karşı böyle bir mukavemeti gören iki mistik, son yıllarda, indi
rekt bir yol seçerek şu yahud bu memleketi anti-faşist yahud anti-ko
münist cepheye sürüklemek istiyorlar. 

Yani, kendi akidelerine çekemeyince, öteki akideye karşı teşekkül 
edecek cephenin içine almak istiyorlar. 

Bu karşılıklı faaliyet, ıu yahud bu milleti, ister pro-komünist yahud 
pro-faşist ister anti-komünist yahud anti-faşist yapmak istesin, bu fa
aliyete, istekleri haricinde mevzu kılınan memleketler için, aşikar ki 
bir tehlike ifade etmektedir. Bu tehlike nedir? Bunu uzun boylu anlat
mağa lüzum yoktur. Bir tarafın diğer taraf hakkında söylediklerini 
gözden geçirerek objektif bir elekten geçirmek, bunu anlamak ve ide
olojik cephelerin teşekkülüne mani olmak istiyen büyük demokrasile
re hak vermek için kafidir. 

Dış Bakan Sato'nun söylediklerine gelince, huna karşı da şu söyle
nebilir ki, barışı seven dünya ve insanlığı, sadece Komintern hakkın-
daki teminat tatmin etmese gerektir. Mesela, bilhassa "Uzak Şark,, da, 
Komintern'in faaliyeti kadar japon emperyalizminin de ne zaman ve 
hangi noktada duracağı, herkesin ağzında olan bir sualdir. 

B. Rana Tarhan 
Çanl<ırıda 

Çankm, 20 (A.A.) - İnhisarlar ba· 
kanı B. Ali Rfın5. Tarhan bugün şehri
mize gelmiştir. Belediye tarafından 

P. -ti konağında şereflerine bir ziyafet 
verildi. Bakan ziyafet esnasında bütün 
meslek sahibleriyle görüşerek memle
ket işleri hakkında malumat aldı. 

Bakan bugün yanında vali ve bele
diye reisi olduğu halde Çankırıya 15 ki
lometre mesafede bulunan memlehala
ra giderek tetkiklerde bulunmuştur. 

B. ~ienemencio~lu 
Cenevreden geldi 

İstanbul, 20 (A.A.) - Hatay anaya· 
sası hakkında Cenevrecfe yapılan gö
rüşmelerde delegasyonumun reislik e
den Dış bakanlık ·Genel Sekreteri B. 
Numan Menemencioğlu, bu sabah ..:ks
prcsle Cencvreden şehrimize dönmü~
tür. 

Hayvan yazımına 
hazır~ık 

Maliye bakanlığı, 1937 yılı hayvan 
kayıd zam:ını yaklnşmakta olduğundan 

valiliklere telgrafla bir tebliğnde bu
lunmuştur. Bakanlık bu tebliğinde mül
kiye memurlarının kendilerine verilen 
vazifeleri ehemiyetle takib etmeleri ve 
köy muht<ır ve ihtiyar meclisleri azası 
ile bel:diye teşkilatı olan yerlerde kayıd 
işleri için ayrılacak belediye memurlı
rının, işlerine son derece ehemiyet ver
melerini bildirm~kte ve aksi halde bu 
gibıler hakkında kanuni takibat yapıla.. 
cağın ı ilave etmektedir. 

..................... ·-··································· i Hukuk ilmini yayma~ 
i kurumunun i . . 
: tertib ettiği seri konferansların : . . 
: on altıncısını : 
! İstanbul Hukuk Fakültesi Profe- ! 
i sörlerinden B. B. Schwarz ! 
i dün Ankara halkevinde vermiştir. i . . . . 
! Vaktin darlığı üzerine iki kısma i 
i ayrılan kont'erans·n geri kalanı i 
i 21.3.1937 pazar günü saat ıs de i 
i Ankara Halkevinde verilecektir. ~ . . . . . . 
: Mevzu: İngiliz hukuku ve : . . 
~ kontinantal hukuk ~ 

...................................... __ .. 

Burhan BELGE 

lstanbu t - Edirne 
asfalt yolu 

Tekirdağ, 20 (A.A.) - İstanbul. E
dirne asfalt yolunun Çorlu kasabasın· 
dan geçen kısmı üzerine rastlayan bina, 
dükkan ve arsaların istimlakine başlan
mıştır. Bu yol üzerindeki inşaat faali· 
yeti son zamanlarda artmıştır. 

Radyo •eçimi -
Franaada devlet radyo yayım iıtas

yonlarmm idare meciiı.lerine müme11il 
aeçilmeı · için radyo aahiblerinin reyleri
ne baş vuruldu. 

Bu seçiınden Franıada ileriıi için &'•· 
yet fa~dab neticeler çıkarıbyor: Evvela, 
geaeace, rey verenlerin sayısı çok fazla
dır. Radyo diılleyenlerden bir buçuk nıil
yon.cLm fazla kimse, devlet radyo yayımı 
hakkında fikirlerini 'Dilclirmiılerdir. Pa
ris P. 1 . T. istaıyonu mıntakaımda yal· 
mz 600.000 kiıi rey vermiştir. Halbuki 
bu mmtakada 1.400.000 abcı radyoma
kinesi vardır. 

1935 senesinde ilk seçim yapıldığı za
man 800.000 radyo uhibinden ancak 
35.000 ni reylerini kullanmışlardır. Bu 
suretle, yalnız Paris radyo yayımı mın

takalarına giren departman!arda, rey ve
renlerin adedi 1935 deki 23 de bir nis
b.etinden 1937 de bette iki nisbetine 
yükselmiştir. 

Bu nisbet, Fransada radyoya karşı 
ilginin ne kadar arttığını gösterir. Çün
lıı:ıi radyo artık her~esin malı olmuı, 
radyoda söyleyenlerle uzaktan yapılan 
ahbabhk ilerlemiıtir. 

Radyo seçimi politik seçim kadar a-
· ıau uyandırmağa başlamııtır • 

Fıraatı kaçırmayın! 

Taymis ga.zeteıinin bir aayı11ndan ıu 
küçük ilanı alıyoruz: 

Müessesemizin yüzüncü yıldönümü 
dolayıı:yle, ilk defa olarak, bir gün için 
fiatlarda büyük tenzilat yapıyoruz. Bu 
ıon derese nadir fırsattan faydalanınız! 
Çünkü ikinci tenzilat günü ancak 2037 
senesinde yapılacakbr. 

Briggand Sons. St. Jomesl 

Toptan ve perakende şemsiyeler 

Bu mühim fırsatı kaçıranlar ucuz 

temsiye almak için 100 sen yağmurda 
kalacak demek! 

Halkevinde 
güzel bir 
konferans 

Dün akşam Ankara halkevinde siya
sal bilgiler okulu ve gazi terbiye ensti· 
tüsü profesörlerinden Hamid Sadi Selen 
tarafından muvaffakiyetli bir konferans 
verilmiştir. Konferansın mevzuu şarki 
Anadolu coğrafyası idi. Hılmid Sadi ge
çen yaz başında Diyarbekirden itibaren 
Siird, Bitlis üzerinden Van gölü havza· 
sına, Mus ovasına Malazgird üzerinden 
Eleşkird ve Pasin ovasına, Erzurum ve 
Ziganalardan Trab:zona kadar yaptığı 
seyahati resimlerle göstermiş şarki A
nadolunun tabiat ve kültür hususiyetle· 
rini izah etmiştir. 

Profesör pek kısa bir zamanda yük
sek yaylanın :zenginlik kaynakları yol, ot
lu çayırlan, yaylalan, sıcak ve soğuk 
mıntaka mahsulleri yetiştiren sahalarını, 
şehirleri, ve mnıtakamn münakale vazi
yetini muntazam bir sıra ve usul dai
resinde anlatmış, bol resimler sayesinde 
dinleyicilere seyahati Lcraberce yapmak 
fırsatı vermiştir. 

B. Hamid Sadi yüksek yaylanın ta
biat ve kültür kabiliyetinin büyük inki· 
şaflara namzed olduğunu söyledikten 
sonra bu karlı ülkeyi şimali Avrupa 
mcııJeketlerine benzeterek buraların 

umranı ço kgü:zel ve emsalsiz bir mem· 
leket köşesi yaratacaktır demiştir. 

Konferans sonuna kadar büyük bir a
laka ile dinlenmiş ve alkışlanmı1tır. 

Atatürk'ün annesinin 
mezarları 

etrafı ağaçlandırdacak 
İzmir, 20 (A.A.) - Vilayet umumi 

meclisi, Büyük Şefimiz Atatürkün mer

hum validelerinin Karşıyakadaki me· 

zarlarının etrafında ağaçlar dikilip ye .. 

tiştirilmesine karar vermiştir. 

Tekirdağ vilayet 
bütçesi 

; 

Tekirdağ, 20 (A.A.) - Tekirdağ u

mumi meclisi 937 büdcesini 471 bin Ji. 

ra üzerinden tesbit eylemiştir. Büdce, 

yapılacak birçok işlerin masraflarını da 

karşılamaktadır. 

Çallı' nın kısa bir hikayesi 

Bazı meşhur ve zarif adamlar vardır 
ki onların hikaye!eri dilden dile dolaıır. 
Bunlan herkes öğrenir, bunlar hakkın
da hazan da olmamış hikayeler uyduru
lur. Ressam İbrahim Çallı bunlardan bi
ridir. Ona isnad edilen ve bir kaçı da 
Peyami Safa'nm rötufUllclan geçen fık
raları bilirsiniz. Fakat onun son • tabü 
Rusya seyahabnda geçenler hariç • hi
kayelerinden birisi, Ankarada geçmiş· 
tir; bunu bir çokları bilmez: 

Çallı, bir akşam, kendini sevenlerden 
bir grupla birlikte Ankara lokantalarına 
uğramıı, ondan sonra gene dostlariyle 
Dikmende bir bağa gitmiıti. Bağda da 
sabaha kadar konuıtular, gülüıtüler, eğ
lendilerı yiyip içtiler. Otomobille ıehre 
dönerken ortalık ışunıştı. Otomobilde 
Çallı İbrahim, uykusuz geçen gecenin 
rehavetini gidermek için bir çare bul
muştu, dedi ki: 

- Yarabbi, ben hamama gideceğim. 
Arkadaşlarından birisi meşhur res

sama: 

- Canım, dedi, ne diye hamama gi
cleceksin? Bizim eve gidelim, banyo e· 
dersin Eve gittiler; Çallı ısınmıı ve dol· 
muı banyoya, ev l&hibi de yat.ağma gir
di. 

Çallı, günlerce görünmenıiıti. Niha
yet arkadaşiyle ilk karıılaıtıldan za· 
man, ona çıkıt b: 

- Yarabbi, dedi, beni geçen sabah 
ıoğuk suya soktun! 

Mesele, biraz sonra anlqdcb: Çallı, 
sekizde girdiği sıcak banyoda biru ıe· 
kcrleme yapmıı, onbirde çıkmııbl 

Kadın kö§esi 

Evinizde daima taze meyva bu
lundurmak için limonları au dolu bir 
kabın içinde saklaymız ve bu suyu 
gün aıırı değiştiriniz. Bu suretle )i. 
monları kurumaktan korursunuz. 

Bundan başka limon saklamak 

n 
İngiltere hukuku 

hukuk arasında 
ile 
bir 

kontinantal 
mukayese 

Hukuk ilmini Yayma Kurumunun hu kıt için tertib ettiği seri kon· 
feranslardan on altıncısını, dün, A•nkara Halkevinin büyük salonunu 
dolduran seçkin bir dinleyici kütlesi huzurunda verilmiştir. 

1 KÜÇÜK İÇ HABERLERİ 1 
* İç Bakanlığı, bakanlık binasının 

sol tarafına da pergola yapılmasına ka
rar vermiştir. Pergolanın şartnamesi b,a. 
zırlarunıştır. Bu günlerde münakasaya 
çıkarılacaktır. 

* Sanayii teşvik kanunu muafiyetin
den faydalanan müesseselerin ruhsat 
harcı vermeleri kararlaşmıştır. 

* Maliye bakanlığı hukuk mÜ§avir-
1iği avukatlarından BB. Lütfi, İrfan, ve 
Şemsettin ücretlerine ellişer lira faz. 
landırılmak suretiyle terfi ettirilmiş

ler, Hukuk mezunlarından Mustafa Züh-
tü maliıYe muhasebe memurluğuna, Ilgaz 
muhasebe katibi Tayyar terfien Anka· 
ra levazım amirliği muhasebe katibliği. 
ne, İstanbul varidat müdür muavini Ali 
Kemal terfien İstanbul varidat tahak
kuk müdilr muavinliğine tayin olunmuş.. 
lardır. 

Bozuk yiyecek 
maddeleri 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Beledi. 
ye Kimyahanesinde şubat ayı içerisin
de 54 türlü gıda maddesi tahlil edil
miş en fazla bozuk çıkan maddelerin 
ıucuk, salam gibi et konservesi mad
deleri olduğu görülmüştür. 

Yeni bir dahili klinik 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Önü

müzdeki ders yılından itibaren Tıb Fa· 
kültesinde ikinci bir dahili klinik ku· 
rulması kararlaştırılmıştır. Doçent B. 
Muzaffer Esad profesörlüğe terfi etti· 
rilmiştir. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Türkiyenin en ya§lı a
damı nerede ve kaç yaıında
dır? 

2 - 1934 •eneıinde Türki
yede kadın ve erkek olarak it· 
çi sayın ne kadardı? 

3 - Dokuma tezgahı ilk 
defa ne zaman kqledildi? 

4 - Franklurtta yahudile
rin kahve ve gazinolara girme
si yasağı kaç senuinde kaldı
rılmı§tır? 

5 - ilk halta tatili ne za
man yapıldı? 

Dünkü mailerin cevabları 

S - Türkiye topraklarının yüz· 
de kaçı ormandır? 

C - Yüzde 12.02 si. 

S - Türkiye topraklarının her 
sene yüzde kaçı sürülüp ekilir? 

C - Yüzde 13.79 zu. 
S - Türkiyede en çok çeşidli 

ürün nerede yetişir? 

C - 56 çeşid olarak Aydın vili
yetinde • 

S - Bakanlar heyeti birinci 
toplantısını hangi tarihte yapmış
tır? 

C - 2 mayıs 920 de. 
S - tık ana yasamız ne zaman 

kabul edilmiştir? 
C - 20 ikinci kanun 1921 de. 

için daha pratik bir usul van:lır: o da 
limonlan sıkıp suyunu bir §İ§eye koy· 

mak ve üzerine bir mikdar alkol ila· 

ve etmektir. Alkol limon suyu ile ka· 
rıımaz, üstünde kalır. Onun hava ile 
temas etmesinin önüne geçer, ve li· 
mon suyu daima taze kalır, 

İstanbul Üniversitesinde me ... 
deni hukuk ve Roma hukuku oku· 
tan Prof. Andreas S. Schwartz'm 
aalihiyetle hazırladığı konferan· 
sı, lstanhul Üniversitesi medeni 
hukuk doçenti kıymetli gençleri· 
mizden Dr. Hıfzı Veldet gayet 
güzel tercüme etmiştir. 

Sonun kadar alaka ile dinlenen kon .. 
feransın ikinci kısmının bugün da'ıa 

geniş bir dinleyici tophyacağı tabii sa· 
yılmaktadır. 

Konferansçı konferansına, evelce 
başka memleketlerde İngiliz hukuku .. 
nun tetkiki çok ihmal edildiği halde, 
son zamanlarda bu hususta büyük bir 
alaka uyandığını söylemekle başladı. 

Profesöre göre bu alaka sade, ingiliz 
imparatorluğunun ve Amerika Birleşilt 
devletlerinin büyük bir kısmında c ui 
olan ingiliz hukukunun haiz olduğu 

pratik ehemiyetle değil, aynı zamanda 
bu hukukun mukayeseli hukuk ilmi için 
haiz olduğu büyük değerle izah oluna• 
bilir. 

"İngiliz,, mefhumu karşısına "kon• 
tinantal,, mefhumunun konulması bil· 
hassa İngilterede itiyad haline geldi~ 
Kontinantal devletler arasında mevcud 
birçok farklara rağmen bir de birçıU 
müşterek noktalar mevcuddur ki, in~·" 
liz tarzı bunlardan, ekseri hususlarda, 
ayrılmaktadır. Bu tezad bilhassa hukuk 
sahasında kendini gösterir. 

Kökleri müşterek olan hukuki esas-
lar İngilterede, kara devletlerinde ol• 
duğundan daha az değişmiş olarak mah .. 
fuz kalmış ve böylece tekamül edebil .. 

miştir. Kontinanda hukukun devamlı 

tekamülünde iki derin kesiklik oldu ı 
bunlardan birisi orta çağda Roma hu• 
kuku vasıtasiyle, diğeri de 19 uncu asır 

başlangıcında hukukun büyük bir kıs· 
mı yerine geniş kanunlar ikame eden 
kodifikasyon (tedvin) hareketi ile ol .. 
muştur. Bu iki cereyanın ikisi de fn .. 
giltereye girmiş ise de orada ingiliz 
muhafazakarlığı tarafından red ve tard• 
olunmuştur. Bu suretle ingiliz hukuku 

bir taraftan, Roina hukukunun tesiri al· 
tındaki kontinantal hukuklardan tama• 
men ayrı bir ideoloji ve mefhum dün .. 

yasına maliktir; diğer taraftan ingili6 

hukukunun mevcudiyet tekli rasyonel 

kanun değil, mahkeme kararlarında te• 

zahür eden "mesele hukuku,. (Casa 

Law) dır. 

Halkevinde bugün gene saat 15 de 

vereceği ikinci konferansında konfe .. 

ransçı ingiliz mahkeme içtihadlarmın, 
hukuk nazariyatının ve İngiliz hukuk" 

çular zümresine aid yetişme ve tahsil 
tarzının hususiyetlerinden bahsedecek· 
tir. 

Zirai kombinalar 
kadrosu hazır a "1

1 
Ziraat Bakanlığı kamutaydan aır: 

nan üç milyon lira ile kurulacak zir21
1 

kombinalara aid kadroyu Bakanlar bC" 
yetine vermiştir. Bakanlık bu sene 2~1 
kombine kuracaktır. Kombinelere dab

1 

zirai aletlerin eksiltmesi 15 nisanda :a 
pılacak ve kombinalar bu senenin h3 

nıru yapmış olacaklardır. ___.,-
--~~~~~~~~---

HAVA :J 
ti Dün hava bulutlu geÇ 

D.. h . . d h enel otaraİ' 
un şe rımız e ava g .. ek 16r 

hafif bulutlu geçmiş ve en yukS tııt• 
sıfırın üstünde 23 dereceyi bulın~!urı· 
M l ·· · 1 · rnUdürlug eteoro 011 ış en umum .. rdLlrı 

den verilen mallimata göre dun yu ıut-
1 rak bU 

her tarafında hava genel o a )<aıaıı 
lu geçmiş, Samsunun ş:ırkın:-si ya• 
Karadeniz kıyıları ile Kars çe rJa• 

'"ksek ısı ,, 
ğışlı geçmiştir. Dün en yu auşu" 
zillide olmak üzere 25 derece en idİ· 

.. 8 derece 
ısı da Karsta olmak u:zere 
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lspanya' da asiler kaçıyorlar 1 rtJJ.Jôıillillil/J 
lbdidai madde konferansı 
İ ptidai madde meselesini tetkik 

edecek olan Milletler Cemiyeti 
komisyonu, on altı devlete mensub 
"k · · k" le 1 tısad mütehassıslarının ııtıra ıy 
Cenevrede toplandıktan sonra iki tali 
komisyon teşkil ederek dağıldı. Bir 
hafta devam eden bu ilk temas. an• 

k · · · meie in• ca mevzuun çerçevesını çız 
hiı;ar etmiıtir. 

Malumdur ki bu iptidai madde ka-
nı· . .1• d bakanı Sir Sa· 
ısyonu, ıngı ız ıı . 

nıuel Hoare tarafından 1935 aeneaa 
eylulünde yapılan teklif üzerine top-
1 be · t ara· anmııtır. İtalya ile Ha ııs an. 
•ındaki ihtilafın en hararetli bır .. !. 
h Hbe •tanu• 
asında iken ve ltalya • ıı• v 

zerindeki iddiaamı nüfusunun çoglu· 
%. • • • • ı · znn olan bam• suna ve aanayH ıçın a 

. . d aruz kaldıi• 
llladde tedankın e m . . . d 
zorluğa istinad ettirirken, ıngıhz ~ 
ltakanı hammadde meselesinin tetkı• 
ki için' bir milletlerarası k~isy~n~· 

. . f"k . • ·ıen· aunnutN· nun ıçtımaı ı nnı ı 
Sonra hammadde ihtiyacına dayan•• 
rak Almanya da sömürgelerinin iade-

sini isteyince, Milletler Cemiye~ = 
mi heyeti 8 martta Cenevrede ıç 
eden ko~isyonu seçti. fakat . l~lya 
il Al .. ürge 111eaelesını. ba· e manya, som 1 • t 
ait bir hammadde tevzii ıneae eaı e-
lakki etmediklerinden komİ•Y~ me
aaisine iştirak etmeıniılerdir. Banaen• 
aleyh komisyonda ltalya •e Alman.;• 
ınütehassıslan bulunınamıtlır· fa at 
Milletler Cemiyetinde aza olmıY~ 
J Amerika mütehassıs gon· 

aponya ve • .. de bir 
dermiılerdir. Komısyon, soz • • 
mütehassıslar heyeti olarak ıçtiJD& 
edecek iken, her mütehassıs bu ~alll· 
madde meselesindeki milli nokta• na• 
aarmı müdafaa etmittİr· Ve müteh ... 
aıslarm çoğu da • denilebilir ki J~· 
ponya 'H Lehiatandan batka he~~
aömürge .. hibi •e haaunadde yetitti· 
ren memleketlerden l'eldiii için da· 
vanın yalnız bir tarafı müdafaa edil· 
mittir. Yanlan netice şöyle hulasa 

edilebilir: 
ı - Sömürge meselesiyle ham· 

111adde meselesi arasında bir münase· 
bet yoktur. Çünkü hammaddelerin 

çoğu sömürgelerden istihsal edilmi· 

~. Amerika, Sovyetler, Avustural· 
,..k t!,,. Kaaa•a aibi müstakil meml .. 

e erde Y t" ti" ·ı . . nı e ış rı mektedir. Hıç bır 
emleket kendi sanayii için ihtiyacı 

olan hamın dd 1 . . . ·· ·• a e erın hepaım soanır• 
gelerindcn istihsal etmiyor. 

2 - Hammadde tedarikindeki zor
luk, bu maddelerin teYziinde herhan• 
gi aykırılıktan ileri l'elmiyor. Ticaret 
Üzerine konulan tahdidattan doi· 
maktadır. Ve zorluk, aablacak bam· 
madJe bulunmadığından ziyade ... 
bn alınamamaktan çıkıyor. Hammad· 
de çok. Fakat Almanya satm alamı· 
yor. Çünkü parası y~ktur. ~~ra teda· 
rik edemiyor; çünku kendısı mamul 

eıya ihraç edemiyor. 
Komisyon davayı böyle ~~sitlet· 

t • d"k b"ır takım talı ko-
ır ı ten sonra . 

k · t' tarını nısa· ınisyonlar aeçere ıç ıma • 

n b
. . t·l"ık etmittir. Arada ta· m on ırıne .. • 

li komisyonlar toplanarak, hangı 
nıemlf'ketlerin ne gibi hammaddel~ 

• • _ı v bu maddelerın 
l"e ıhtıyacı olonl!unu, "k 
ııerede yetiştiğini ve bunları tedarı. 
etrnek için tediye şartlarında · ne gı· 
bi kolaylıklar yapılabileceğini arat· 

tıracaktır. 
Komisyon müzakereleri, Alnıan~a 
1 • gır· •e talyanm korktukları çıgıra 

illi§ bulunuyor. iki "aç devlet'', .b~ 
llleseleyi, sömürrrcye s hib olmak ı~n 
bir sebcb olarak ileri s ·r.nüt'er~: 
''l'ok devletler" sömürge rneselesı~ı 
haınmadde meselesinden ayırarak •· 
kinci meseleyi basit bir ticaret ve te· 
~ ~ ' •Ye meselesi şekline kalbewyor.ar. 
Demek istiyorlar ki: •·istediğiniz ham· 
lbadde ise onun tedariki için sömÜ~· 
teye sahib olmak lazım değildir. Sı· 
•e haınmadde aahn alnıanm yolunu 
töatereceğiz''. 

Fakat bu yolu gördükten sonra Al· 
lbanya sömürge istemekten vaz geçe• 
Ce.ie benzemiyor. Esasen Cenevre ko
lbıayo v h • Jc· nunun meydana çıkaracagı a 

.. ~atleri, Almanya iktıaadçılan, bu• 
ı-. de Pekala biliyorlar. fakat umu· 
ı Yol" ki, bilinen hakikatlerin Millet• 
... Ce • f d te . • mıyeti komisyonu tara m an 
Yidı .. .. 1 • b" 

tİliht' aoınurge istiyen devlet erı, ır 
..._d an nıahrum edecektir. itte ham· 
1111 de komisyonu meaa.isinin nıanas•· ı 

•rıln k . . • ele ll1a ıçın meseleye bu zavıye• 
·~-----~~-,..-ıl!!D 

l ükümetçilerin bir taarruzu 
asileri bozguna uğrattı 

Valensiya, 20 (A.A.) - Hava ve deniz bakanlıkları ta. 

f 
dan çıkarılan bir tebliğde deniyor ki: ''Cumhuriyetçi j 

ra ın . d k "f 
yar

eler, bu sabah Guadatajara cephesın e eşı uçuşları 
tay . "d 

a mıştardır. Göymenler, yolların gerıye gı en kamyon. 
iaJa dolu olduğunu görmüşlerdir. Bu da, İtalyan fırkala
rının ricatta devam ettiklerfoi göstermektedir. Cumhuri
yetçi piyade kuvvetleri hiç bir. zorluğa uğramaksızın ileri 

yürüyüşlerine devam etmektedır. 
Cenub cephesinde, Pozablanco mıntakasında tayyarele-

rimiz bilha9S8 atman ve İtalyanlardan mürekkeb olan bot 
ve en son sistem silahlarla cihazlı olan düJınan mevıiterini 
bombardıman etmiştir." 

Hükümetin zaferi ncuıl oldu? 
Valensiya, 20 (A.A.) - Cumhuriyetçi orduya mensub 

olup geçen hafta Brihnega mıntakasında İtalyanların boz
gunluğu ite neticelenen harbı takib eden büyük rütbti bir 
bir hava subayı ıunları söylemiştir: ''- Muvaffakıyetimizi 
en uygun bir anda başhyan mukabil taarruzumuzun çok iyi 
hazırlanmış olmasına borçluyuz. Harb sahası üzerinde uç
tum ve diyebilirim ki ilk defadır ki r-------
italyanlar, yanlarında dayanacakları l•panytula mit
alman veya ispanyol kıtaları olmaksı- ralyöz a t e f i 
zın hrb etmişlerdir. Ben de hasıl olan bombardımanı 
intiıa şudur ki, İtalyanlar habeş seferi netice•inde kal-
kahramanlarını yalnız başlarına da ne· bura di>nen 
lere kadir olduklarını göstermelC isti. bir bina 
yorlardı. Fakat hiç bir ,ey göstereme. --------
diler. Bizimkiler kuvvetli bir taarruz Ö te yandan Fransa'nın Sovyetler bir-
lcarşısında onların kolayca bozguna uğ· liğinin bu teıebbüsüne yardım edeceği 
ratılabiteceklerini isbat ettiler. İtalyan söylenmektedir. 
kıtalarınm bütün vasıtaları da italyan 
mamulatından idi. Yalnız tayyareleri 
en aon aistem alman Yunkenlerdi. 
Bunlar ağır yağlarla işJiyen dizel mo· 
törlü bombardıman tayyareleri olup 
bir ton ağırlığında bombayı saatte üç 
yüz kilometre süratle nakledebilmek
tedir. Bu tayyarelerden şimdiye kadar 
ancak altı tane gördük. Fakat birini 
Pozablanko mıntakaısmda ikisini de Gu· 
adalajara cephesinde düşürdük. Diğer 

üçü de takib tayy.arelerimiz tarafından 

ehemiyetli surette hasara uğraıtılmış· 

tır .'' 

Hülnimel lmoHll.-i ıünaltl• 
ilerli70f" 

Madrid, 20 (A.A.) - Havas ajansı· 
nın muhabirinden: Bribuega'nın bükü· 
met kuvvetleri tarafından alınması 11ra· 
aında ele geçirilen bir bi bayrağı, Mad· 
ride gönderilerek gazetecilere gösteril· 

miştir. 

Bu bayrağın bir tarafında kırmızı • 
sarı - kırmızı renkler, diğer tarafında 
da mavi zemin üzerine İtalyanca "Bru· 
cianıo non luciano,, ibaresi yazılıdır. 
Bu ibarenin manası fUdur: 

"Şevk ve gayretle yanıyoruz, fakat 
parlamıyoruz . ., 

General Miaja, gazetecileri kab.1! e· 
derek milislerin ileri hareketlerine de· 

Kanıma:ıJık komitesi mahfilJerinde 
vaziyetin bu yeni gelişimi bazı kaygılar 
doğurmaktadır. Bu mahfilJer, komitenin 
esasen iki güç mesele karıısında bulun· 
duğunu ehemiyetle kaydetmetkedirter. 
Bu meseleler ıunlardır: 

1. - Sovyet delegesinin yabancı 
memleketlerde bulunan İspanyol altın· 

lar ın ın tarafaızl8'tırılması meselesini 
görüşmeden kaçınması. 

2. - İspanyol altınları meselesi hal
ledilmedikçe gönüllülerin İspanyadan 

geri çağrılması meselesinin alman ve İ· 
talyan delegeleri tarafından görüıülmek 
iatenilmetneal-

8. Van Zeland 
halk cephesine k&l'fl 
cephe ahyor 

Brüksel, 20 (A.A.) - B. van Ze
land, dün ağzına kadar dolu bir salon· 
da ilk seçim toplantısını yapmıştır. 

Başbakan komünizme karşı vaziye· 

tini izah ederek bu mesleğe karşı fİd· 

detle mu~.rız olduğunu söylemit ve Bel· 
çikada bir halk cephesi kurulmasına da 
muhalif olduğunu ilave etmiştir. 

Hati}>in bu sözleri uzun alkıtlarta 

kart tanmıttır. 

B.Tataresko 
Praga gitti 

Bükreş, 20 (A.A.) - Batvekit B. 
Tataresko, yanında müdafaa müateıa· 

rı general Glatz olduğu halde, bugün 
Praga hareket etmiştir. İyi haber alan 
mahfillerde sanıldığına göre B. Tata• 
reskomın Pragdaki konuşmaları esna. 
sında bilhassa Romanya • Çekoslovak· 
ya ve Romanya • Fransa münasebetle
rinin gelişmesi tetkik edilecektir. 

Son zam;ınlarda romen politika 
mahfillerinde, Prq Ue Bllkreı ye 
Biline, ile Parla arasında JrilçUk an
tantla wnamiyle telif edilecek Uri ta
raflı yeni anlapnalar aktedilmeai Jhti· 
mali ısrarla söylenmektedir. 

Irak ile Yemen araında anlatma 
Kahireı 20 (A.A.) - Yemen imamı 

Yahya'nın nezdine gitmekt~ olan Irak 
heyeti buraya gelmigtir. Heyet, Irak ile 
İbnisuud arasında imzalanan dostluk ve 
ittifak antqmaaına Yemenin de girme
sini temine çalıpcaktır. Bu muahede 
bir arab ittifakı olup bir harb veya ihti· 
1i1 vukuunda karııJıkh yardım taahhil· 
dünü ihtiva eylemektedir. 

vam ettiklerini ve asilerin de timal İS· 
tikametinde kaçtıklarını bildirmittir. 

HUkümet, Brihuega'nın zaptındac 

sonra ete geçıriten B. Musotini tarafın· 
dan çekilmiş bir telgrafın metnini ga· 
zetecilere vermiştir. Bu telgraf G!ada· 
ıajara mıntakasında çarp:şan İtalyan kı· 
talarına hitaben yazılmıştır. Telgrafın 

metni şudur: 
"Pota gemisiyle Trabtusgarba git

mekte otdugum şu sırada Guadalajara
da vuku bulan büyuk harb hakkında 
matiımat aldım. LeJiyonerlerimizin düt · 
manın mukavemetini kıracaklar.ndan 

Taç giyme töreninde 

Göring'in Londra'ya 
g~lmesi istenmiyor 
.. Parıa, .20 (A.A.) - Havas ajansının iyi bir kaynaktan öğrendiğine 

g~re, lngıltere dıt bakanlığı al~an dıt bakanlığı nezdinde gizli teıeb
buıte ~ulunarak &fırı ~lcu partıleririn General Göring'e kartı duyduk· 
ları duımanlık dolayıııyle taçgiyme töreninde aeneralin alnı b""kü"· 

. ·m Eneternasyonal kuvvetler, e· 
emını · . 

'}melidir. Çünkü bu kuvvetlerin yenıl· 
zı b"" ··k b" . bize askeri ve siyası uyu ır mu-
mesı .. 
vaffakiyet kazandıraca~t~r. LeJıyoner-

1 
. cesurca hareketlerını yakından ta-

erın .. . . 
kib ettiğimi kendilerine aoyleyınız.,, 

Bu telgraf l6 martta Brihuegada 
• b' r yevmi emirle İtalyan kıtala· 

hususı ı 

rına bildirilmiştir. 

Karqmaz!:k Jı~ituinin, i~inde 
bulundugu z;orluk 

d 20 (A.A ) - Ha\taa ajansı 
Lon ra, •. .. t • 
habirinin öğrendiğıne gore, apan~~ 

ınu 
1 

. • B. dö Azkarate, dun 
nın Londra e çısı . hükümeti 

B Eden ile Valenaıya • 
akşam • . akşalDI gönderdiği nota 
nin cunıart~~. .. .. Bu nota ile İn· 
hakkında goruşmuştut· lık komite• 

"ltere'nin süratle kanŞDlll ··dahal gı t panyadaki mu e-
sinde İtalyanın 8 

• • istediği ha· 
sini bahis mevzuu etnıesını 

· · ·ı tm • . • • , an u 
metını temıı e emesını ııtemiıtir. 

lıçi partisi şeflerinden bazılarının 
bu hususta dış bakanlığına evelce ba~vur. 
muş oldukla11 hatırlardadır. Bunların 
ileri sürdükleri deliller, hükümete ge• 
neral Göringin Londrada bulunması
nın tehlikeli olacağı kanaatini verdiği 
tahmin edlimektedir. lngiliz talebeleri. 
nin geçende elçi von Ribbentropa karşı 
yaptıkları düşmanca ııümayişler belki al 
manlara son cenah partileri taralınd.aa 
tahrjk mahiyetinde görülebilecek hare
ketlerden kaçınılmaları lizım geleceği· 
ai göstermiştir. 

Sanıldığına göre ingiltere hükümetl 
almanyaıun von Hoyrat tarafından tem .. 
sil edilmesini teklif edecektir. 

Führeı, Bu teklifi kabul etmesse 
Jtalyan biJkümetiaia B. Grandi hakkın
da tatbik ettiği bir usule uyarak voa 
Ribbeatropa levlıallde elçi adıma veril. 
mesi ihtimali uzak değildir. Gene11BI Görinı 

trrnrdadı~r·'------------~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------

Harb, hayat ve edebiyat 
Bugün lstanbul gazetelennin çoğu 

makaleleri dıt meselelere baaredilmit ol· 
duğu için zikre değer bir te1 yoktur. 
Cumhuriyette Peyami Safanın !>İr edebi 
makalesini kaydedelim. Muharrir, bizde 
harb edebiyabnın pek az örnekleri meY· 
cud olduğunu, bunlann da barbı biç gÖr• 
memit edibler tarafından masa bapnda 
çıl'l>ıttırılmıı olduğunu aöy:iyerek, ede-
biyatımızın hayata yabancı kalma'< eler· 
dine iıaret ediyor: 

"- Sayısmı unuttum: FranADUI bğ. 
yük barbte ölen edebiyatçılan n mu
harrirleri yüzlercedir; yarabınla, sakat· 
lanan, fakat sağ kalanlar da büyük bir 
«.mİyet teıktil edecek kadar çokturlar. 
Bu cemiyet hala vardır. Azası harbe vir
mit muhamrlerdir. Avrupada bir tek 
harb romanı göremezsiniz ki b .Ade ol
duiu gibi • tahmin ve tahayyUI rlahMl
lü, ezbere, devıirme, içindWi aı nneler 
ve menkıbeler ondan DUDdan tı:planınq. 
bir kahraman subayın babra deflerlerin. 
den aparılmıt, yqanman.q ve doğru.. 
dan doğruya mütafıede 3dilmemif oban. 
Dubamel, Dorgeles, Barbusae, it..... 
que ve daha böyle, harb taraftan ftJ8 
aleyhtarı yüzlerce muharrir ....... da 
cepheye ıitmiyen bir tanesi ~ ki 
ancak tüfek tutan bir elin bbnımnbk 
edebiyab yapmak içia aa-. bam.k 
hakkına aahib olabilec:eiiai idnılr .._. 
ain. 

Bizde bugünekadar yalım ._,.. ,,. 

edebiyat deiil, bütün hayat " ecW.i,pt 
birbirinden ayn 19ylerdi. Muharrir p. 
ıamadıiını yumak hakkını mdiainde 
ıören, bakıımm zaviyesi JUi ~ 
duvar takvimi arasmcla döaüp ~ 
ken taaarlayabilcliii v.ıa.ı.n ...... p. 
zıp çizen, muvaffakiyet aancbiı tef isti
are ve teıbih bulmaktu ibaret ıwa._ 
tecrübesiz ve hatırauz INr hap! .-. 
miydı. Jti ıücii, hayatı" nülıeJi .-. 
pbede ebnek deiil, tembel" ltot ..-. 
larmı dolduran bir edeW iatiama icincle 
hayal meyal tahmin etmekt• '-tka llir 
ıey olmadı. Ancak inkiJibtan soma ect.. 
biyabmızın miskin bir rwtizmadm p
karak hayatla mesud bir balatmaJa 
doğru gittiğini görüyoruz. 

O zamana kadar bir barh edelliyab
mız olmadığı ıibi • türk mubayyileaiaia 
~ .......... yoı..dMİ ..... __ 

~inkired-........... ~· 
enikonu bir sulh edebiyatma da ,akbL 
Türle edebiyab barbten de, IUıllalea de 
ayn yapdı; çünkü hayattan azakbt, 

bilmem, kahraınanlarm kıhcım bıkmaya 
çalııtıiı art• alanın hangi taMk•enda 
idi. 

Topraia ineli bir kaç sene ..... Ona 
için, yeni bir alem içinde imiı ıilN .... 
kın sörünüyor.'' 

Amalia Erbarbn 
tayyaresi bir 

kazaya uğradı 
Honolulu, 20 (A.A.) - Dünya et• 

rafındaki uçuşuna devam etmek üzere 
hareket ederken, Bayan Amalia Er· 
hartın tayyaresi yere diifmilı ve derhal 
atef atmaya başlamıştır. Erhart yaratı 
değildir. Tayyare, hareketten sonra, 
300 metre kadar gitmiş, sağa aola doğ· 
ru inhinalara baglamıı ve nihayet ka· 
nad tarafına doğru eğilerek yan dtit
mügtür . 

Eahart ile birlikte bulunan iki arka
datına da bir gey olmamııtır. 

Eahart, tayyaresınde aendelemeye 
batlar başlamaz alumaji derhal kesmiş 
olmalı ki, alevler birGenbire kesilm ş· 
tir. Tayyarenin iki pervanesi ile tek r
lelderi zedelenmiıtir. Tamir ameliyesi 
en az on beı gün ıürKektir. 

• 
İtalyan filo u 
manevraları 

Trabtua, 20 (A.A.) _ B. Muaolini
nin Gaete ve Tobruka seyahati esna
sında deniz manevralannın birinci kıs
mını yapan iki filo, dönüıte çok claba 
mühim manevralar yapacaktır. Bu ma· 
nevralara, on bın tonilatoluk eti )au. 

.. be b" ye vazor ~ 1 ın ve yedi bin tonilatoluk 
altı kruvozör, iki torpido muhnöi fi. 
lo~luı, üç tayyare filoıu ve bir çolr 
denızaltı gemisi iştiralı: edecetldr. 

B. M usolini, gidi§de olduğu gıöi, clö
nüıte de Pola 'emiaine binecelı:tfr. 
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devam ediyor: 

H ükümet, ameli hayat sanattan öğ
retecek mekteblere de büyük bir 

ehemiyet vermektedir. Bunlar, Ziraat, 
makine, ticaret liseleri halindedir. Me
sela lstanbulda bir yüksek mühendis 
mektebi, bir yüksek ticaret ve ekonomi 
mektebi, yüksek bir öğretmen mektebi, 
bir yüksek deniz ticaret mektebi ve 
yüksek sıyasal bilgiler mektebi var
dır (*). 

Ankarada ise bir üniversitenin nü
vesini teşkil etmek üzere 1925 de kur:.ıl
muş hukuk mektebi bulunuyor. Bun • 
dan başka yüksek ziraat enstitüsü, tica· 
ret mektebi ve Atatürk eğitim enstitiısU 
vard ır (* ). Bursa, İzmir, Adana ve İs
tanbul vilayetlerinde ziraat mektebkri 
vardır. 

Adanadaki ziraat mektebine bir de 
makine mel.tehi baglanmıştır Bur:ıa, 
Antalya, Dıyarbekir, Edirne ve Erzin -
cnnda serikultür mcktebleri açılmrştır. 
Ankarada 1931 de memleketteki tavuk
çuluk ve kümes üretimini tetkik etmek 
üzere bir avikültür enstitüsü ku ul
muştur. Gene Ankar.ıda 1932 de açılan 
yapıcılık meslek mektebi yapı işlerin ie 
çalışacak işçiler yetiştirmektedir. 

Türk eğitim müesseselerinin basır.· 

da İstanbul üniversitesi gelir. Bu mi1es-. 

sese inkılabtan sonra 1 nisan 1924 sc -
nesinde organize edilmi§ ve tamamiyle 
muhtariyeti haiz bir müessese haline 
getirilmiştir. Bu iıniverstede tıb, \ hl; • 
kuk, edebiyat, sanat. teoloji eczacı fa • 
kiilteleriyle bir türkoloji enstitüsü bu
lunuyordu. 1 ağustos 1933 bu üniversi
te modem bir tarzda yeni kuruluşun 

planı isviçreli bir mütehassıs tarafından 
hazırlanmıştır. Yeni üniversitenin ilmi 
kifayeti, meşhur alman profesörlerini 
getirmek suretiyle art rılmıştır. Alman· 
yadan ve öteki Avrupa memleketlerin • 
den krrk bilgin lstanbula getirilmiştir. 
Üniversiteyi libeı. 'ize etme& için p,e -
rekli ol n tedbirler alınmış ve ilk defa 
olarak Hitin ve yun~n dilleri üniver .. ite 
müfredat programına sokulmuştur, Ooğ
ruı.lnn dobruya Kültür Bakanlığına bağ
lı olan üniversite bir rektör ile dört de
kan tarafından idare edilmektedir. Üni
versite şimdi eski imparatorluğun har
biye nezareti olm binadadır ve devam 
eden 2500 talebeden 500 den fazlası k.z
dır. T ürk eğitim programı bununla ta-

mamlanmış olmuyor. Resmi eği • 
t: sisteminden ayrılmamak ve umumi 
bilgi ve kültürü arttırmak üzere aç 1 -
mış bir takım müessese ve sosyeteler 
vardır. Bunlardan birincisi 1927 ikinci 
teşrininin birinci günü Ankarada aç 1-
mış olan ''türk halk bilgisi derneği,, dir. 
Bunun gayesi, türk folkloru üzerinde 

Tefrika No: 8 

T iirk dili t<·tkik ct•mi?.·e~.i tiir~çcy~ y~ni,!cn c~iriltmck 
ve hunu moderu ·duşuncenın hır aleti halme koy-

mak itin ehemiyetli bir rol oynamaktadır. Başlıca ~alışmao;;ı 
türk ıarilıi abasında olan tarih tetkik cemiyeti ilim miie~se
!ôieleı inin cıı ehemiyetlilcrinden biri olmuştur. Bu ilim cemi
yetleri ayni zamanda halk arasında kültürel hareketlerde de 
~iaayak olmaktadır. 

tetkikler yapmaktır. Almanyada 'Grir:ım 
kardeşlerin ve Sırbistanda Vuk Karad· 
zitch'in tarzında yapılan bu işin türk 
nasyonalizmini kurmak hususunda bü
yük bir fayda ve ehemiyeti görülecek • 
tir. 1932 de kurulan "Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti" türkçeyi yeniden diriltmek 
ve bunu modern düşüncenin bir aleti 
haline koymak hususunda ehemiyetli 
bir rol oynamaktadır. 1931 de kuru!an 
ve başlıca çalışması türk tarihi saha • 
... T\.·~ olan " nrih tet:..:: cemiyeti,, b~l· 
ki r"~ bu miie seselerin en chemiyetlile
rinden birisi olmuştur. Bu müessesemn 
gayesi kati olarak nasyonalistçedir. 

Türk tarihinin okutuluşundaki yeni 
görü: .. an1am ·c pek ehemiyetlidir, çün 
kü bu, bugünkü gunde türk zihniyeti • 
nin esaslı temayiıllerini göstermekte -
dir. Bu tarih, amerikan mekteblerinde 
okutulmakta olan tarihe aykm değildir. 

Tarih Tetkik Cemiyeti Istanbul'da 
4000 cildlik bir kütüphane vücude ge
tirdigi gibi dört biıyiık cildlik bir umu
mi tarih de neşretmiştir. 

Bu Hirr. cemiyetleri, aynı zamanda, 
halk arasmda kültürel hareketlere de 
önayak olmaktadır. Eğitimi popülarize 
etmek için birçok tedbirler almmıştır. 
Türk kütüphanelerinde 1933 senesinde 
200.000 cild kitab bulunmakta idi. Bu -
nunla beraber lıu yeni inkişafa bir baş
langıç sayılabilir, 1700 den fazla kon
ferans salonu açılmıştır. 1933 de 200,000 
den fazla insan halk mekteblerine de. 
vam etmiştiı. 

Memlekette biricik parti olan Halk 
Partisi taraf .ndan organize edilmiş o
lan Halkevleri vasıtasiyle halk eğitimi· 
nin bütün şehirlere, kasabalara ve köy
lere kadar yayılması için işe girişilmiş
tir. Henüz bunların bir kısmı l.agıd üze· 
rinde ise de mühim lıir adım atılmış 

bulunmaktad r. Şimdi sayılan elliyi bu· 
lan (***) Halkevleri, güzel sanatlar, ti
yatro, atletizm, sosyal yardım, halk der
sanelcri, kütüphanelerin inkişafı, sıhat, 
ziraat ve köycülük gibi sahalarda ~a
lışmak üzere dokuz kola ayrılmış ır. 

Bunlar, türk ürünlerinin müzelerde gös
terilmesine de çalışmaktadırlar. Eski 
rejimde biri lstanbulda, biri Bursada, 
biri de Konyada olmak üzere memle -
kette üç müze vardı. Cumhuriyet ise 
birçokları bir tak m tarihi zenginlikleri 
ihtiva etmek üzere on beş müzeye ma · 
liktir. 

Hükümet, ilmi ve metodik bir su -
rette erkek ve kız çocuklar arasında iz
ciliği teşvik etmektedir. Buna genç hı
ristiyanlar cemiyeti ile mücadele etmek 
üzere halk kulübleri açılmış olduğunu 
da ilave edebiliriz. 

H er sosyetenin kendi eğitim ideo
olojisi .ile organizasyonunu ya

rattığı söylenir. Son on üç yıl içinde 
Türkiye Cumhuriyetinde de böyle ol

muştur. 

Türkiye birçok inkılablar geçirmek
te iken vukua gelen kültürel inkılablar, 
köylü yığınına pek de temas edememiş 
bulunuyordu. 

Memleket, bir bütün olarak, orta -
çağ müslümanhğından modern bir nos
yonalizme, endüstrileşmeğe ve layikliğe 
doğru gitmektedir. Eğitim sisteminin 
de yeni kadın ve erkeklerde bu yeni 
planlara göre yeni zihinler yaratması 

Uizım gelmektedir. Halk partisi 1935 
may:sında türk eğitimi için bir takım 

prensipler koymuştur ki başlıcaları 

şunlardır: 

" Bizim kültürel siyasetimizin baş
/Ica hedefi cahilJiği ortadan kaldır· 

maktlr .• Bütiin eğitim safhalarında va
tandaşlar kuvvetli bir şekilde cumhuri
yetçi, mimyetçi, halkçı, devletçi ve la -
yik olarak yetiştirilmelidir ... Eğitimde 
takib edilecek metod, vatandaşların eliA 
ne bilgiyi maddi hayatta bir muvaffaki
yet vasıtası olarak vermek olmalıdır ... 
Eğitim yüksek, vatanseverce olmalı ve 
yabancı fikiılerle batıl itikadlardan aza
de bulunmalıdır... Gençlik, inkılabın 

ve ana vata111n tam bir istiklalle müda-
f aasc, kendilerinin en yüksek vazifele
ri olduğuna inanır bir şekilde yetişti -
rilmelidir. Onlara bu vazifeyi yerine 
getirmek için her fedakarlığı göze al -
mağa hazır olmaları öğretilmelidir.,, 

Yabancı mekteblerinin kaldırılması 
da isteneceği pek tabii idi. Bu dilek. 
hazan mantıksız bir taassubtan ileri gel
miştir. Fal:at garblılar, yeni vaziyetin 
eskisinden çok uzak ve çok farklı ol -
duğunu anlamal ıdırlar. 

Her ne kadar türkler, bu müessese
lerin değerli hizmetlerini takdir etmek
te iseler de yabancı mekteblerin kendi 
çocuklarını kendi yurdlarma yabancı 

ve hain bir hava içinde yetiştirmelerin
den de korkmaktadırlar. 

Modern bir eğitim lüzumu, tamami
le, takdir edilmiştir. Eğitim büdces1 
gittikçe artmaktadır. Cumhurreisi Ata
türk, cumhuriyetin onuncı yıldönü • 
münde: "Milli kültürümüzü muasır me
deniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız,. 
demiştir. 

Bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Daha 
fazlası da yapılacaktır. Hiç şüphesiz, 

bizim garbta "vatanperverlik,, "milliyet 
perverlik,, kelimeleriyle tebcil ettiğimiz 
bir takım taassulılar, ve dar görüşler 

olmuştur. Bunlar, yeni bir sosyete ku
rulurken görülmesi tabii olan şeyler • 

ren kıral naibliğimin sonunda gene vaziye-

'"Sömürgelerde halk ile el-

b i r 1 i ğ i d e ğ i ), o n a 

c m r c t m c k lazımdır.'' 

"Regine Fasista" dan 

"İtalyanın kendi İmparatorluğunda 

vücude getirmek iıtediği eaer, Roma a
nanesinde bir avuç insanın başında Se-

; zan sevkeden ananeye gollerin ve Mant 
atırı memleketlerin zaferlerine muta· 
bıktır. Bu çalışma, politika ile ve daima 
ona muvazı olarak kılıçla hareket et· 

mektir. 
Parcere subjectis et debellare 

superbos" sözünü söylemek kolaydır. 
Fakat bunu kati bir şekilde ve devamlı 
olarak tıpkı Habeşistanda mareşal Gra
zianinin yaptığı gibi kmlmaz bir enerji 
ile tatbik etmek son derece zordur. 

Habeşler gibi aşağı ve barbar millet
lerin karşısında, kendi prestijimizi baş· 
keo. metodlara b.rakmak, ve bilhassa ıiı
tematik bir surette yapılan müsamaha· 
nın imparatorluktaki prestijimizin anla
şılabileceğini ve onun artabileceğini zan
netmek, beyhude ve tehlikeli bir hayal
dir. 

Evvela haber vermek ve sonra bu
nun arkasından derhal ve en sert bir §e
kilde kuvvet tatbik etmek liızımdır. 

Yalnız kuvvet göı!ermek kafi gel
mez. Onu kullanmak da lazımdır. lnki· 
yad eden mi!letlere, fena bir nebata çar
pan ve onu köküne kadar tahrib eden 
b'.r yıldırımın ictinab edilmez karakte
ı inin maddi şekilde hi11ettirmek lazım· 

dır. 

Adisababanın alındığının ertesi gü
nü, "iyi" italyanlar arasında, her §eyin 
artık nihayet bulduğu ve yerlilerle ar· 
tık "elbirl'ği yapmak'' icab ettiği fikri 
yayılnuştı. Bu görüş noktasına biz şid· 
detle karşı koyduk. Çünkü bu, sömürge
leri ancak romanlar vasıtasiyle tanıyan 

kimselerin görüşleriydi. Yüksek bir me· 
deniyete ıahib olan, ve geniş bir sömür
ge toprağını kıymetlendirmek vazifesi· 
ni üzerine alan bir millet, yerlilerle ''el
birliği'' yapamaz ve yapmayı da ümid e
demez. Yeni bir nizam yaratmak için 
emretmek ve en ufak karşı koyuş

lan bile, demirle ve ateş!e yok etmek 
mecburiyetindedir. 

dendir; kaldı ki daha eski sosyetelerin 
bünyesinde de bunlar, sık sık, görülür. 

Türkiye, yeni sosyetesini kurmak 
ihtiyacındadır. Türk eğitim sistemin· 
deki inkılap, gayet derin kökler salma· 
ğa liyakatlidir. 

(*) Bu makale, bu mektebin Anka
ra' ya naklolunduğunu bilmeden yazıl -
mış olacak - Mütercim. 

(**) Dil, Cografya ve Tarih fakül -
tcsi ~ yazclmamcş - Mütercim. 

(***) llalkevlerinin bugünkü sayısc 
167 yi bulduğunu, tabii okurlarımız bi· 
iriler - Mütercim. 

Gar paktı 
ve Aımanya 

İ~alyan ve alman cevablar' 

mütecavizin tarif ve tesbiti 

için ne şekil ileri sürüyor? 

Pariste çıkan Lö Tan, gazetesi, garb 
paktına tahsis ettiği başyazısında, Lo· 
karno paktının yenilenmesi hak4 
kmdaki teklife Bedin ve Romanın ver4 
dikleri ceva.bları gözden geçiriyor. Sı• 
zan şayialara göre Almanya, verdiği ce• 
vabda garb paktının Milletler cemiyeti 
ile hiçbir alakaiı olmamasını istemek• 
tedir. Lokarnonun erazi hakkındaki hii .. 
kümleri aşağı yukarı aynen muhafaza 
edilecek, fakat akid devletler arasında 
bir tecavüz vaki olduğu takdirde, mÜ• 
tecavizin tarifi ve tesbiti Milletler ce" 
miyetine değil fakat İtalya ile !ngilte• 
reden müteşekkil bir hakem komitesine 
aid olacaktır. Belçika, kendisine veri .. 
len garantiye karşı, mukabil garantiler• 
den muaf tutulacaktır. Aynı zamanda 
Almanya, fransız - sovyet paktının fes. 
hini değilse bile hükümlerinin tadilini 
istemektedir. Fransa ve Rusyadan biri .. 
nin tecavüze uğradığı takdirde diğeri .. 
nin derhal yardıma koşması meselesin .. 
de artık Milletler cemiyeti değil, gene 
İtalya ile İngiltereden müteşekkil ha• 
kem komitesi mütecaviz hakkında ka' 
rar verecektir. 

İtalyan notasının da bu mealde ola• 

cağını tahmin eden Lö Tan, bu teklifle• 

ri, Milletler ıCemiyetine karşı bir ma• 

nevra telakki etmektedir. 'Gerçekten, 

Almanya ile İtalya bir görüş birliği ile 

hareket ediyorlar. Şu halde hakem ko• 

mitesine İtalyanın dahil olması Alman• 

yanın işine gelmektedir. Fakat ne Fran .. 
" sa, ne de lngiltere, azası bulundukları: 

Milletler cemiyetini itibardan düşüre• 

cek herhangi bir teşebbüse iştirak ede .. 

mezler. Bu iki hükümet kollektif emni· 

yet prensipine sadık kalmaktadırlar. 

Esasen alman notası fngilterede hig 

iyi karşılanmamıştır. Liberallerin or• 

ganı olan Niyus Kronikle, Milletler ce

miyeti prensiplerinin müdafaasını Fran• 

sa derecesinde üzerine almış olan İn• 

gilterenin Bertin ve Romanın tezlerine 

müzaharet edemiyeceğini yazmıştır. 

Fakat bu gazete müzakere kapılarınrn 
büsbütün kapanmasına da taraftar de .. 
ğildir. 

Almanya garbda emniyet meselesi• 
nin bütün Avrupa ölçüı;ünde bir uzlaş· 
ma şeklinde!1 müstakil olarak ele alın· 
masını iı;tiyor. Ve ancak şarkta hareket 
serbestisine malik olduğu takdirde garb 
emniyetine iştirak edecektir. }{att§ 
Belçikanın garanti altına alınmasını da, 
ancak bu devletin Mılletler cemiyeti 
prensiplerinden doğan mesuliyetlerin• 
den azad edilmesi şartına bağlı olaralC 
kabul etmektedirler. Halbuki Belçika 
Milletler cemiyeti politikasına sadılC 
kalacağını daima tekrarlamıştır. 

Bütün bu sebebler yüzünden Alman• 
yanın cevabı politik vaziyeti aydınlat• 
maktan çok uzaktır. 

!'lm _________________ ml! tim mütevazi kalmış, gene işleı in yüzde el-
mak üzere çıkan haftalık nüshasında yazı 

yazmak imkanını veriyordu. Hergünkü işi
me, gücüme ilave olarak bir de ona makale 
yazacak mıydım? Y azmıyacak mıydım? 

ediyordu. Fakat bunların dışında Pioner g~· 
zetesinin projelerini yerine getimı,. 1 : i ıı1 
kendimi elverişli hissetmiyordum. .. ü' e
rim de bu fikirde idiler. Haf talık nüshada 
yaptığım iş tam bir gazetecilik değildi Sirıt" 
la'da ve Kalküta·da bulunan en mühim mu: 
habirlerimiz tarafından toplanıp bana emnı• 
yet edilen haberleri yazarken yaptığım b.0~ 
bcğazhk hükümet mahfillerinde hiç de 1Y1 

görülmüyordu. 

endime 
Dair 

lisi üzerimde bulunmakla beraber, nihayet, 
kendi kendimin adamı olmuştum. 

Burada Elia tarzında bir takım ~uya ede
bi tekerlemeler yazmak mecburiyetindey -
dim . Bunları, herhangi bir akılsız bile yaza
bilirdi; bunu da biliyordum. Bir takım yazı-

._ __________________ lan da gayet kısa bir hale koyuyordum. Bu-
nu da akılsız bir adam becerebilirdi. Muhbir
liğe gelince - her ne kadar biz bu kelimeyi 
kullanmaz idiysek de - bu, ufak tef ek işler
den sayılıyordu. Birgün muhbirlik ediyor, 
birgün yazılan kısaltıyor, bir gün baş mu -
harrir muavinliği yapıyordum. Bu vaziyet, 
kendi mevkiimi büyük görmekten beni kur
tarıyordu. 

Tanıdığım ,.e tanımadığuu dostlarıma 
Yazan: Çeviren 

'Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 
Taliimin yürüyüşüne bakınız. 87 senesi

ne kadar bütün eserlerim, bütün gayretlerim 
uzak bir eyaletin karanlık bir köşesinde, ken· 
dilerinden başka hiç bir şeyle alakalannuyan 
bir cemaate hitabtan başka bir şeye yaramı
yordu. Burada büyük bir kalabalık ve gürül
tü içine düşüp, ayağımı sağlam bir surette 
yere basmasını öğreninceye kadar itilip ka
kılan genç bir ata benziyordum. Gazete ida
rehanesindeki işlerim beni o kadar oyalıyor
du ki kendimi meydana çıkarabilmek için 
vakit bulamıyordum. 

Civil and military ga.zette'de beş sene sü-

87 de Allahabad' da çıkan Pioner gazete
sinde çalışmak emrini aldım. Bu gazete, bi
zim büyük kardeşimizdi. Orada dört muhar
rirden birisi ben olacak, büyük bir mektebe 
girişmiş küçük bir çocuk haline gelecktim. 
Allahabad, yüzlerce mil cenubta bulunu
yordu. 

Fakat şefim, birçokları gibi, sabırlı bir 
adamdı ve bana Pioner'in "Vatan" da satıl · 

Haftalık nüshaya birçok şeyler yazmam 
lazım geliyordu; Vasıtalanmız da kntı. İçin
de bulunduğu manastırın beyaz dıvarlarma 
bakarken onlan süslemesi için emir alan 
genç Lippo Lippi'nin çocuğu halinde idim . 

Muhitimde değişiklikler yanmam lazım 
geliyordu. Bu işe girişmeğe de kalktım Fa
kat Daemon'umun hareketleri beni yanlış 
yola sürüklemişti. 

Gece geç vakitlere kadar çalışıyor ve in· 
giliz - hind hayatına dair bir eı;er hazırlamak 
için gece geç vakitlere kadar çalışıyordum. 
Bunun neticesi olarak "The story of Gads
bys'' meydana çıktı Bu eser, İngiltcrede be
nim için ''dünya hakkında fazla bilgisi var,, 
takdirini kazandırmış olmakla beraber, gene 
olgun olmayışımı meydana çıkarıyordu. Ba
bam bunun için büyük bir doğrulukla demiş
ti ki: 

- Tamamiyle fena değil Ruddi. 
~"' :(. 

Bu işler beni oyalıyor ve az çok tatmin 

~ ~ ~ 

Kendime kalırsa artık bir değişiklik ra4 

pabilmek için olgunlaşmış bir hald~ydııt1: 
''in a garden fair" sayesinde hangi istıka~~ 
ti alacağımı da kestirebiliyordum. Hafta 1a• 
Pionner'de yazdığım hikayeleri tamarnhY11 .. 
bilmek arzusu, beni planlarnnı tatbikten ~ 
koyuyordu. Fakat 88 senesi sonların~ do .111ı bu muhitin dışına çıktığım zaman ışterı 
yeniden yoluna koydum. ?Ja'" 

İstikbal için paraya ihtiyacı_m va:d~e ne• 
lımı, mülkümü saydım. Bir nazım, bır 11111ş , . k. b p· 'nde bası 
sır ıta ım ve ıonner sayesı ' taJlCll 
demiryolu kütüphanelerine mahsus altı ar) 

(Sonu" 
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. Anto·nesko duf! 
B ü kreşe h~~~.~~!,_ .. d~,!~.~ 

( Başı ı. inci sayfada ) 1 1 ketinden geçmek ıcab ettıgı ı~ı~ 
İstanbul 20 (A.A.) - Romanya harı Ro .... anyanın misafirperver ıgın en 1 

-
.,meme r-·d stı 

' · ... · · k A • lan bu 
tiye nazırı B. Antonesko ve refakatın.. fade ederek bizim ıçın pe azız 0 

. 

deki zevat fenerden döndükten son:a güzel memleketten de geçmekten gerı 
.. J • • h" d bı·r cevelan -muze erı gezmış ve şc ır e durmıyacagnn. . . . Me 

yapmışlardır. Romanya hancıye ~zı~ı. ıle M . · 
M h . r 'miz PerapaJasta Antoneskonun memleketımızı terkettık-

u terem mısa ırı • t . tt ne kadar 
bir müddet istirahat etmişler ve s~a. Ieri şu sırada bu zıya:e en 
ı4 30 d Jd larak kendilerını emnun kaldığımızı hır kere daha kay-

, a ote en ayrı dev- m . . 
Köstenceye götürecek olan rom.anya detmek ısterıın. b d 
let deniz olları idaresinin romanya va- Muhterem dosla~.ımızı~, ura _a 

~ .. Galat.a rıhtımı- yalnız hükümetin deg1l, dogrudan dog-
Puruna bınmek uzere . d ı 

ruya temas ettikleri ınsanların a eme -
na gelmişlerdir. 

B. Antonesko, türk ve romcn bayrak-
. btnnda l.stan-lanyc donatılmış olan rı 

b 1 . Ü .. dag- fst.anbul komU· u valısi B. stun • • 
· · bususı tanı korgeneral Halis, harıcıye . 

ı. _:~ ınnıyet 
kal ··d·· ·· B Refik 1UJ.1L&• e em mu uru • el. 
direktörü B. Salih Kılınç ile roına.nya 

J Tk ve kon-çisj general konsolosu, e çı 1 • • 
' ·· essilen ta-

solosl uk erkanı matbuat muın 
gu- rıanmıştır. 

rafmdan selamlanınış ve u .11• 
. e türk aıı 1 

Askeri muZlka. romen v .. 
, • ·htiram resmını 

marşlarını çalınış asken 1 

ifa etmiştir. at 15 te mu-
Romanya vapuru tam sa 

. .. .. htımı dolduran 
zıkanın terennumu ve rı _ 
kesif bir halk kütlesinin alkışları ve gos-

d n ayrılmıstır. 
terileri arasında rıhtım a ~ 

Dr. Arasın beyanatı 
· · ve Ankara, 20 (A.A.) - Hancıye . • 

kili Dr. Tevfik Rüştü Aras Rador a;an-

sma şunları söylemiştir. . 
· etın "B. V. .Anton.skonun zı!aı -

den ne kadar memnun olclugumu~u, 
•· ' o)dU' 'U-

bütÜn har. katımızla gosterınış "' 
muz için tekrar söylemeğe liizuın yok
tur. Bu ~iyaret verdiği netice.Jer ~~!a
y.siyle iki meleket arasındakı muna
:;~bat için pek faydalı olmuştur. 

Beyn.lmilel vaziyeti beraberce tet~. 
kik ettik. Balkan antantı konferansı mu
nasebetiyle A tinada son yaptrğ mı:ı: top. 

1 t Ik ve sarih kararlarından a 1nın aç . 
sonra şimdi yapılan bu temas bılhassa 
verilen kararların tatlıik mevkiine kon
ması icin pek faydalı olmuştur. Bu te
masa, Başvekilimle birlikte nisanın 2inci 
haftasına doğru bulunmağı ümid etti

ğimiz Belgardda B. Styodinoviç ve yu

gos!av dostlarunızla beraber d . vam 
edilecektir. 

d
. Konuşınalarunızdan scnra neşre-
ılen t bı·-u 

. •. ıg c de görmüş olduğumuz 
v~çhıJe inkişaf ve teksifini arzu ettiği. 
mız T " k. . . ur ıye ile Romanya arasındaki 
ıkLsadi münasebetler ve kültür sahas.n· 
da bir isibirli&i tesisi mescJelerini layık 

~ .. 
oldukları chcmiyetle miitenasib bir şe-
kilcle tetkik ettik. Verdiğimiz kararlar
dan her l.ıirinin ınatlub şekilde tahakkuk 

etmesini Romany<lile Türkiye arasmda
ki teşriki mesainin daha feyizli olma
sına yardrm edeceğinden eminim. 

Bunun için B. Tatareskonun müm. 
kün olduğu kadar çal.ıuk olmasını te
menni ettiğimiz ziyar. tini büyük bir 

memenuniyetle bekliyoruz. Başvekili
mizle benim bu ziyareti yakında iade 
etmeği, güzel ve büyük bir meml.ket .. o
lan dost ve müttefik Romanyayı gor. 
mcği arzu ettiğimizi söylemekle si7 e 
yeni bir şey öğretmiş olmıyorum. Bana 
gelince ben şahsen ecnel.ıi memlek~tle· 
rine yapacağım seyahatlar esnasında 
mümkün olduğu kadar sık Romanya 
yolunu tercih edec:ğim. Mesela Cenev-

1 . . ve maksatlarını anladıktan ıson-
crını . 

memleketlerine döndüklerini ürrut e-ra . . • 
deriz. Eğer hislerimiz.in samımıyetı 
elde etmeği şiddetle arzu ettiğimiz neti

ceyi hasıl etmiş is~, ken~i~i babti~:: 
addedeceğiz. Bu nyaretin bıze verdıgı 
zevki ve bıraktığı iyi hatrrayı biç bir 

zaman unut.amıyacağız . ., 

Rumen gazetelerinin 
dostça yazıları 

Bükreş, 20 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Romen gazeteleri dış baka
m B. Antoneskonun Ankara ?.iyareti
ne artan bir ehemiyet vermektedir. A· 
tatürkün Ankara Palastaki soyledikle
ri Romanyada derin bir tesir yapm·ş, 
ve gazeteler bunları "Büyük bir türk · 
romen tezahürü,, başlığı altmda ve bü
~ün bir sayfa üzerinde neşretmişleıdir. 

"Universul,, gazetesi, eski osmanlı 

imparatorluğu nazırlarından "Beserya., 
nm "Türkiye ve Romanya arasında., 
başlıklı bir makalesini neşretmektedir. 
Eski osman1ı naz . rı diyor ki: Antones
kontın ziyareti, iki devlet ve millet a
rasındaki çok samimi miinasebetleri 
kuvvetlendiren ve teyid ıçın yeri ve 
mesud bir fırsat olmuştur. Bıı münase-
1.ıetler yainız ittifak anlaşmasmda de
ğil. takat daha deritı bir tarzda türk ve 
: ... men milletlerinin ruhunda yazılın•~ 
bu:umıyor. 

Yazıda türk milletinin yi.ıksck nsıf
ları övüldükten ve türkJerin azınlıklara 

kar~· asla milliyetlerini kaybettirmek 

politikasını güt!11emiş olduğunu ve a
sırlarca egemenlik altında bulundurdu

ğu milletlerin ırk, hars ve dinine daima 
riayet gösterdiğini ehemiy::tle belirt· 
tikten sonra deniyor ki: "MeııfaatJerin 
aynı olması, müşterek tehlikeler, hiç
bir anlaşmazlık unsuru bulunmaması ve 
iki milletin karşılıklı sevgisi ve huna 
eklenen idarecilerin kiyaseti ve dol;rı.ı

lukları, türk • romen münascba•rnm da
ima daha sıkı, daima daha samimr ola
cag um k }metli bir gaıantis"dir. 

Viritorul gazetesi de şöyle yazıyor: 
B. Antoncsko'nun Ankara ziyareti 

Romanyanın bütün komşularına karşı 

beslediği samimi dostluk tezahürleri 
çerçevesi içindedir. Bu dostluk anlaş
marun ve sulhun yüksek menfaatları ik
tU:asındandır. Türk • romen yakınlığı
nın hikmeti bu umumi sulh isteğinde ve 
menfaat birliğindedir. İşte bunlar iki 
memleketin genlik ve sakinlik içinde ge
lişiminin bir:cik garantisini teşkil eder. 

"Opta" gazetesi de diyor ki: 
Antonesko, romen milletinin dış po

litika:.ıncla bir temel aadettiği ittifakla
rın tarsin ve kuvvetlenmesi yolundaki 

mesud gayretlerine cok kıymetli yeni 
bir şey daha ilave etmiştir. 

uı:u~ 

Memleketten 
kısa haberler 

* Görelc'de ziraat çalışma an: - Gö
releye ziraat bakanlığından 60 kilo ka
dar şeker pancarı tohumu getirilerek 
köylüye dağrtılmısbr. Rize fidanlığın
dan 400 portakal ve mandalina fidanı 
daha getirtilectkir. Bursadan 1000 kes
tane aşı fidanı getirtilecek yabancı kes
tanelerin aşılanması ıçin köylüye dağı
lacaktır. 1neboludan da patates tohu
mu getirtilmektedir. 

>!' Adana da Klevland pamuğu: -
Son defa dağrtılrnası kararlaşan yüz bin 
kilo Klevland çiğiti kazalara t.aksim e· 
dilmiştir. Bu yıl Adanada pamı..k ekimi 
iyidir ve daha fazla t<>rla sahibleri üze
rindedir. 

* Trabzonda uhhat işler;: - Trab
zon vilayet sağlık encümeni toplanmış 
ve bazı kararlar almıştır. İçilebilecek o
lan suların çeşme sayıları arttırılacak ve 
bu çeşmelere iyi su olduğuna dair eti· 
ket konacaktır. Değirmendere suyu ka
pah borularla getirtilecek ve bir havuz
da dinlendirilecektir. Kanaz:alizasyon ya
pılmak için de lüzumu olan imar plfuu 
h?zırlanmanuş olduğundan bunun için 
hır fen komisyonu kurulması kararlaş
mıştır. 

* Merainde hububat satışları; - İs· 
panyol Fasından Mersin ihraç firınala· 
r~na arpa, buğday, mısır, fasulya, m:ı-· 
c~mek, nohud, kereste, yağlar, kuru ın
cır, kuru üzüm, alm3k için talebler ol
~uştur. Aynca Budapeşteden de bir çok 
fumalar türlü türk ürünle.ri istemekte
dirler. 

* Bursada türkkuşl! Bayanlar kolu: 
- Türkkuşu Bursa subesinde kayıdlı 
Bayanlar aralarında toplanrmşlar ve 
türkkuşuna yeniden ı ~o den fazla aza 
kaydetmişlerdir. Son toplanndd bil üye· 
ler de bulunmuştur. Bu toplantıda ayrı-

ca. b~r eşya sergisi de açmaya karar ver
mıştır. 

u uya 
te aş ediyor 

Avusturya -Almanya 
münasebetleri gergin 

Viyana., 20 (AA.) - B. Şuşnig, Vi
yanaya dönmüştür. Başbakan derhal 
Şmit ve diğer hükümet adamlariyle gö· 
rüş.müştiir. 

Londra, 20 (A.A.) -; Taymis gaze
tesinin Viyana muhabiri bildiriyor: A
vusturya hükumeti, Berlin ile Roma a
rasındaki s kı işbirliğinden kaygıya 

düşmeye başlamrştır. Çünkü İtalyanın 
Habeşistanda İspanyadaki işlerinin 1934 
de Avusturya için o kadar tesirli olan 
yardımını bugün kendisine aynı tarzda 
yapabilmek imkanını verebilmesi şüp

heli görülüyor. Fransız müdafaa istik
razı ve İngiliz silahlanma pıogramı Tu
na ve Balkan me~Jeketlerini teskin et
miş ve son zamanlarda baş gösteren • 
kaygıları kısmen ortadan kaldırmıştır. 

Avusturya - Alman miinasebetleri 
Viyana, 20 (A.A.) - Avusturya • 

alman münasebetlerinin gerilediği, bil
hassa matbuatta gittikçe açık bir tekil
de görülmektedir. 

Bu sahalı çıkan Viyana gazeteleri, 
Almanyaya karşı Berlin ile Viyana ara
sındaki ciddi gerginlik zamanını hatır
latan mütearnz bir lisan kullanmakta
dırlar. 

Gazeteler ekseriyetle alman basını 
tarafından Avusturya hakkında işae e
dilen kasda dayanır haberlerin bir lis
tesini neşretmektedirler. 

s --==-
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Ankara civarmda frôy lüleria bir toplantısı 

A ~~a Halkevi, ~ugün kutlanacak olan toprak bayramını, çok isabet· 
lı bır kararla koylerde yapılmasına karar vermiştir. Bugünkü bay. 

ram. çevredeki köylerin de gelebilme ai için, merkezi vaziyette olan Mühye 
köyiinde yapılaca.kbr. 

Bugün .saat 13.30 da yüz kifiden fazla bir halkevli kalabalığı ile Yük. 
sek Ziraat .Enatitüaü talebeleri otomobillerle Mühye köyüne gideceklerdir. 
Burada yakın köylerden gelecek büyiik bir kalabalığın önünde Halkevi 
temsil komtiesi açık havada temsiller 'Yerecek, nutuklar söylenecek, eğlence
ler yapılacaktır. 

Bu arada toprak bayrammua en canlı ve verimli ~ri olarak da köye 
250 ağaç dikilecektir. 

B. Blum parlamentoda 
salıya cevab verecek 

(Başı l. inci sayfada) 

ayrılmamak lazımgeldiğini ve herkes 
iç.in hürriyetin ancak bu suretle temin 
edilebileceğini söylemiştir. 

B. Lcon Blum, parlamentonun bü
tün partilerinden nümayiş ve mitingle
rin mümkün olduğu kaclar tahdid edil

mesini istiyeceğini bildirmiştir. 

Hadisenin sebebi 

Paris, 20 (A.A.) - Parlamentonun 

sosyalist grupunun toplantısında başvc· 

kil Leon Blum, Klişi hadiseleri hakkın

da yapılan tahkikatın ilk neticelerini bil

dirmiştir. Tahkikata göre halk cephesi 

nümayişçileri fransız sosyal partisi men• 

sublarının toplandıkları sinemadan u

zaklaştırmak için Klişi çarşısı istikame· 

tinde sevkedilmişler ise de bazı tahrik· 
çiler alayı ikiye ayırarak sinemaya doğ

ru götürmüşlerdir. 

Blum siyasi grupların tahriklerine 

nihayet vermek 15zımgeldiğini ehemiyet

le kaydetmekle beraber fransız sosyal 

parti.si gibi kanun çerçevesi içinde par

tilerin toplantısına mani olmanın imkin

su:lığmı belirtmişitr. Tahkikat devam 

etmetkedir. 

Dölarokçuların toplanlısı menedildi 
Paris, 20 (A.A.) - Dölarok partisi

nin Marsilyada pazar günü için tertib 

ettiği bir top1antıyı polis menetmiştir. 

Dölarokun bir ihtwı 
Paris,, 20 (A.A.) - Fransız sosyal 

partisi reisi Dölarok dün akşam gazete
cilere, kendi partisine karşı istisnai ted

birler almaması hakkında hükümete ih
tarlarda bulunmuş ve aksi takdirde bu· 
nun çıkartabileceği neticelerden hiç bir 
mesuliyet kabul etmiyeccğini söylemiş
tir. 

Balkan basın birliği türk 
komitesi toplandı 

( Başı 1. inci sayfada ) 

da gazetelerimize bildirilmesini karar 

a~.ına almıştır. 

Antant memleketleri elç.iliklcrindc 
birer matbuat ataşeitri bulunmasını ve 
balkan kütüphaneleri. balkan sergileri 
açılması hakkında Atioada verilen karar 
larla musiki ve tiyatro sahalarında memle: 
ketlerin biribirlerini tanımalarına yar .. 
dım edecek müzik ve sahne eserlerinin 
vücuda getirilmesi hususundaki kara .. 
rın alakalı makamlara bildirilmesi de 

kararlaşmıştır. 

RADYO J 

ANKARA 

Ôğle Neşriyatı: 

12,30 - 12,50 Muhtelif plak neşriyatr, 
12,50. 13,15 Plak; türk musikisi ve hal~; 

şarkıları, 13,15 - 13,30 Dahili ve hari.:l 
haberler. 

Akşam Neşriyatı: 

18,30 • 18,35 Plak neşriyatı, 18,35 .. 

19,00 Monolog: 19,00 • 19,30 Tıirk mııs!• 

kisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza v ~ 

arkadaşları), 19,30 - 19,45 Sa.at ayarı vo 

arapça neşriyat, 19,45 • 20,15 Türk mu

sikisi ve halk ~arkılan (Leman Ekre.r. 

ve arkadaşları), 20,15 • 20,30 Ron{erans, 

Şakir Hazım .Havacılık), 20,30 - 21,0J 

oda musikisi: Quartett Beetb\lveıı. I in· 

ci keman Hali] Onayman, II inci kema \ 
Sedad Ediz, Viyolonsel Edib Sezen. vi. 

yole Asaf, 21,00 - 21,15 Ajans bal>erleri. 
21,15 • 21,55 Stüdyo salon 01·ktstrasL, 

(1 - Chopios Ke-Sa-Ko, 2 - Ziebre,· 
Weaner Mad-In, 3 - Lehar FirasquitJ, 

4 - Cristofaro crenar'!e A~ Naplu, 5 -
Netras Rcvue, 6 - L Siede Ahfe'b1ut :, 
21,55 - 22.00 Yarınki prog<ıun ve İttik• 
lal marşı. 

l'efr.ka ... o: 15 
r~.::::.~~----s.----, 

bir çiçek olan bir Kap funda:.ım, uşağının 
getirmekte olduğu küçük sandıktar. çıkarıp 
Eugenie'ye takdim etti. 

le hediyeleri işitilmemiş bir israf telakki 
eden üç Cruchot'lar şaşırıp kaldılar. 

Papas devam etti: 
- Kızınıza altından makas vermek iste

se i<liniz buna imkan mı bulamazdmız? 

u nie 
Grandet 

} H e de Balzac 
'"' 111: oıw~ h" Baydar 

Tüıkçeye çevıren: Nasu 1 

1 Şehrine giyim hakkında fikir ve suvai·e ek~ 
v · . h f z kıtasımu es ı 
erırtli. Imparatorluk mu a 1 . , 

karargah kumandanı olup Austerlıtz rnu;r 
tebesinde arrır yaralanmış ve sonra eme .~
,, 0 d · tevecc .ı
J e ayrılmış olan kocası, Gran et ye . . . 
h·· ın·ıvetı une ragm~ en askerlere mahsus sam • -
tn h ' u afaza ediyordu. 1 Elini uzatıp Crur.hot'ları daima eırr.e ~-
te olan Ü.; tünlük hissini izhar ederek: 

- Bonjur Grandet, dedi. 
~ Sonra, Madam Grandet'yi selamlayıp 

ugenie'ye dönel'ek: 
,_ - Madrnazel siz her vakit güıei ve .rn~
~ul ·· ·· • · ~ · bı,. 
t·· ~~nuz; size ne temenni edebileccgımı 
srıu tayin edemiyorum. Mösyö des Gra~-

ns A.vrupa'da yeni tanınmış ve pek nadır 

Madam des Grassins Eugenie yi pek zi 
yade muhabbetle öptü. Elini sıktı ve: 

- Adolphe, küçük hediyemi sı.te takdim 
vazifesini üzerine aldı, dedi. Uzun boylu, so'
gun ve zayıf, kibarac tavırlı, zahiren çekin~ 
gen, fakat hukuk tahsilini yapmağa. gitti~' 
Paris'te, aylığından :~ıa ol~rak sel<iz v;ı ?ın 
frank harcamış olan bır delika:ıh, Eugenıe -
ye doiTru ilerledi ve iki yanağından öptükten 
sonra~ bütün içinde eşya mine iJ e yapılmış ve 
üzerine gotik yazı ile iyice b~r ta7z~a. ~kke
dilmiş E. G. harfleri dotayısıyle ıyı bır ış ?J
duou zannını veren bir dikiş kutusu takdım 
etti. Eugenie bu kutuyu açar~en, genç ~zla
rı memnuniyetten kız:ırt:ın, ~erten, utre. -

mulmaz ve eksiksLZ sevınçlerden bı-
ten o u . . . · 1 -
. . hissetti. böyle bır .ı<..dıyeyı kal>u et_m~ 

rını ' - ·· - k ıst1-nin münasip olup olmJ.dıgııu o~e~m~ .. 
rmuş gibi gözlerini babasına çevırc' · ~o~~ 

y~ Grandet ona öyle bir ''al kızım!" ~~di. kı 
'! . kr bir aktörü meşhur edeJ'lılırdı. 
ıfadesı şe 1 . • tf 

Zen in kızın Adolphe des Grassıns e ~. -
ettiği n~şeli ve canlı nazarac' dikkat ve böy-

Mösyö des Grassins Grandet'ye enfiye 
tabakasını uzattı ve kendisi de bir tutam 
alıp mavi elbisesinin rozet iliğindeki Legion 
d"honneur nisanı kordelasının üzeı in; düşen 
taneleri silkeledi ve sonra Cruchot~Jarı: "Şu 
kılıç darbesini karşılavın bakalım " diyor
muşcasma b~tan aşağı süzdü. 

Madam des Grassins, Cruchot'larm ge
tirdikleri hediyeleri müstehzi bir kadının 
sun'i iyi niyeti ile arıyormuş gibi onların 
mavi saksı1arda duran çiçeklerine şöylece 
baktı. Bu nazik vaziyette Papas Cruchot işe 
karışmayıp, herkesin ateş karşısında halka 
halinde toplanmasını bekliycrek sai.onun dip 
tarafında Grandet ile birlikte dolaşmağa gi
diyordu. Bu iki ihtiyar, des Grassins'lerden 
kabil olduğu kadar uzaktaki pençercnin önü
ne geldikleri zaman, papas pintinin kulağına 
eğilip fısıldadı: 

- Bu adamlar paralan sokağa döküyor
lar. 

İhtiyar bağcı hemen cevabını verdi: 
- Bundan ne çıkar, nihayet benim hazi

neme girecek olduktan sonra ... 

- Ben alun makastan iyisini ona veri
yorum. 

Papas, mahkeme reisinin esmer çehresi
ni büsbütün çirkinleştiren karma karışık 
saçlarına bakarak düşündü: 

- Yeğenim vurdum duyma7.ın biri. De
ğeri olan bir şey de o bulamaz mı idi ki? 

Madam des Grassins bu sırada: 
- Madam Grarıdet isterseniz oyun oynı. 

yalım, diyordu. 
- Kalabalığız, iki masa olabiliriz. 
Grandet: 
- Madem ki bugün Eugenie'nin doğum 

güniidür, hep birden tombala oynayınız iki 
genç de iştirak eder, diyerek kızı ile Adol
ph'u gösterdi. 

- Haydi N anon, masaları hazırla. 
Madam des Grassins Eugenie'yi sevın

dirmiş olmakla neşe içinde: 
- Madmazel Nanon, size yardım edelim 

diyordu. ' 

(Sonu var) 
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Yüksek tahsil gençliği 

Spor için bir 
lik kurdular 
Şehrimbdeki yilk1ek tahatı-.ençH· 

li spor alanında cGzel bir birlepne 
yapmlflar; n voleybol ve futbol maç
ları yapmak üzere bir Uk kurmuflardır. 
Ba lik'e Gui Terbiye Enatltillil, Hu· 
bk PaldUtni, Sıyual Bilgiler okulu 
ve Ytlbek Ziraat Enadt8ail spor yurd· 
lan pımiflerdir • 
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...,... yapılacaktır. 
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D 1 ·r e Vekaletinden= 
a 11 ıy . · ~lıyu Tesisat ve 

Malatya Şehrı Içrne . İnşaat Eksiltmesi : 
• • • • "'1 eden boru ve saire 

· beke çın · .. t 
Malat a şehri dahilinnekı !\C • atının icrası ile saır buna mu e-

mal?.em~krin tedaı iki ve horul fe~a e cıılt eye konulmuştur. 
lınas kana ı ,,.. ' . d 

ferri imııl "tın yapı b <leli 100000 Iıra ı_r. . k 500 ku-
l - İşin muhamınen . e aıne ve pro3e ve saır evra . ı 
2 - ... stekliler bu ~ş~ aı~~:~feti belediyeler imar heyetı fen şef· 

ruş mukabilinde Dahıln e .. .. 
liğinden " abilirlcı. . 93; tarihine rasthyan cuma g~nu sa~~ on 

3 _ Eksiltme 30 ~~an ek.aleti bin •nrla topl n c e ye-
birdc An r da Dahılıve V . 
lcr imar heyetince ya~·lab~Tktı~. için isteklilerin aşağıda y~zılı te~ı-

4 - Eksiltmeye gıre ı me r " vat • .ı;ıne te .. lım 
. 1 SC!at en 

nat ve ve ı a ııı 
etmiş olmaları 15.z Md r. 6 ve 17 inci maddelerine uygun 6250 

A - 2490 sav 1ı k nunun 1 
liral k muvakkat teminat. · ~ · vesikalar. 

B _ .;anunun tay 11 ~ttıgıddcsi mucibince eksiltmeye girmeye 
4 i.:ncu ma k C - Kanunu., c . im alı bir me tup. 

bir :mı h ı l n : l r eti fen şefliğinden münakasaya gir-
D - Belediyeler ı~ar ıey 

rnck 'f n alaca!dar vcsıka. ale gl ·i "lat ona kadar makbuz muka· 
5 - T~k!ıf nıekt~ıp~ ~ı ı ı ilecektir. 

lıilınde 1 
•• rrıis~~n re!f~~~;;:e~~[f me ctup arının iadeli teahhütlü ol-

Posta ıle gonderı kadar komisyona gelmiş bulunm. sı lazım-
m:ısı ve nıl ayet lıu saate 

dır· . d f la izahat almak istiy enlerin Dahiliye Veka -
Bu ış hakkın. a a~ c i. ıen şe Iı.,inc n iP. c at etmeleri. 

Jeti o er unar e • · 1-1060 
(58') 

J(ars '7 aJiJi~iudPıı: 
S 1• şta yapılacak 27536.96 lira bedeli keşifli hükümet ko • 
arı ,amı r· ·1 k ·ı k 1 

nağ inş ltı kapalı zarr
93

u
7
su u .ıh; e sı .. tmdcyfe onu mbuşt~r· .. 

1 _ El.siltıne 24-3· tarı. ıı:< musa ı çarşam a gunu saat 15 
de Kars Vıla~ etı Encumen daımı odasında yapılacaktır. 

2 _ ln,aatın muvakkat teminatı 2056.20 lirad r. 
3 _ 1nş atın istinat ettiği münakasa şartnamesi pHinı keşif, tah

ılili fiat bordrosu fennı şartname ve bayındır} k işleri genel şart· 
namesı 1 38 lira mukabilinde Kars Naf a MUdiırlüğünden veri
lecektir. 

4 - İstekli olanlar teklif mektuplan ile beraber hususi idare 
vezne ine yatırdıklarına dair makbuz veya bc.nka mektuplarını ve 
llıafra_ Ve ·Jetinden bu gibi işler için almış oldugu ehliyet veaıkala-
rını tıcaret od k · f k k kb ... b"}' d ası ay:t vara! asını bır zar a oyara ma uz mu-.a· 

1 ın e enc.ımeni daımi rei .. li~ine makbuz mukabilinde yukarda ya
zılı saatten bir s at evveline kadar vermeleri lazımdır. Teklif me~
tuplarında inşaatın istinat ettigi'bütun evrakın okunup kabul edıl-
diginin yazılması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul 

r:ö~::ü 50 Liraya Arsalar Tel:

1

:5 

Hava Yolları Devlet 

isletıne ldaresindP.n: 
' 1, ı"htiyacı için 60 tor. 74 oktanlık tayyare ben-

Devlet hava yo arı 
· · tın a·ınacaktır. 

zını sa • . b d li 24 000 liradır. 
l\ı Un tahmın edılen e e ' . . ..... v 

ecmuuıı . 1 martın 29 uncu pazartesı gunu og • 
Eksiltme kap~lı. zarf usulıx;karada Devlet hava yolları idaresi 

leden sonra saat ıkı buçukta 
merkezinde yapılacaktır. .. .. e •n idare merkezinden bedelsit 

Şartname ve projeler sozu g Çv 

olarak al nabilir. . muvakkat temina. makbuzu veya Ba1!· 
İsteklilerin (18~0 lıralık)bel eler:yıe eksiltme zamanından bır 

ka mektubu ik ve ıcabeden . g ermış olmaları ıl5n olunur. 
saat evvel teklif :r:arfını komısyona v 1-1021 

(55l) 

Kuru./ 
il ouur. 

{jr.lracal~ JV • r 

ı _ Ekı>iltmeye konulan iş: Tekirdağ Şehrinin tahminen 250 
Hektarlık meskun ve 70 hektarlık gayri meskun ki ecman 320 ht'k· 
taılık yerinın hali hazır haritasının tanzım ve tersimi işidir: 

2 _Muhammen bedeli: Meskun arazinin 17,5, gayri meskun ara-
zinin 10 liradan muhammen bedel yekunu 5075 liradır. 

3 - Bu ışe ai+ evrak şunlardır: 
A - Hususi şartname. 
B - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalaı mm alınmasına da

ir N<ffıa Bakanlı~ının umumi ve fenni şartnamesi. 
C - Mukavele projesi. 
4 - İstekliler bu evrakı Tekirdağ Belediyesinden parası:r: nlabi-

litler. 
5 - Eksiltme 23-3-93i sal: günü saat 16,5 da Tekirdağ Belediye 

Reisinin b-şkanhğında mütt'şekkil Beledh e encümeninde yapıla • 
caktır. 

6 - Eksiltme: Kapalı zarf usuliyle )'apılacaktır. . 
7 - Eksiltmeye ~ireceklerın 381 lira muvakkat temınat verme

leri ve aşagıda yazılı şartları haiz olduklarına dair tasdikli vesika· 
lan göndermeleri lazımdıı. 

Bu ışe ancak fenni ehliyet ve ihtısasları Nafıa Vekal~tince ka· 
bul ve tasdik edilmiş olan Mühendis ve topograflar veya bu kabıl 
Mühendis ve topograflarla bu işe ortaklık yapacagı Noterlikçe ır u· 
saddak mtüeahhitlcr gıı ebiliıleı. . 

8 - Teklif mektuplar yukaıda Beşınci ma<ldc<le _Yaz:h ıhaJ_e 
gün ve saatiııden nihayet bir s,rnt evveline kadar Tekırd~g. Beledı
ye Reisliğine getirilerek makbuz mukabilinde vermelerı .lazım~ı:. 
Posta ile gönderilecek teahhii~:ü ınektublaı da ihale saatınden oır 
saat evvel gelmiş olması ve zarfların mühür mumu ile iyice kapa
t.lmış bulunması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(509) 1-903 

ı\nkara Valiliğinden: 
Misakı milli mahallesinde Suluhan ardı sokağında idarei husu

siyeye aid 65 No. lu ev açık artırma Jie satılığa konulmuştur. _Müş: 
temılatı zeminde bir ahıı, taşlık üstünde bir oda ve ~utbak. ıkıncı 
katta bir sofa, iki oda ve üçüncü katı da bir taraç~dan. ıbare~tı.r. Mu· 
hanunen bedeli 800 liradır. İstekliler artırmaya gııebılmek ıçın mu
hammen bedelin yüzde 7,5 nisbeti muvakkat teminat vermeleri şart
tır. 

Taliplerin 25.3.937 perşembe günü saat on beşte vi~5yet daimi 
encümenine şartnamesini görmek istiyenlerin de hususı muhasebe 
varidat müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (546) 1-977 

İran Transit yolu Şeiiiğinden: 
12 - 4 - 937 paza. tesi günü saat 15 de Erzurum Vilayeti afıa 

müdürlük odasında transit yolu eksiltme komisyon.unda (3132~) 
lira (44) kuruş r deli keşifli Erzurum vilayeti dahilınde ve transıt 
yolu u:z.cıinde muhtelif açıklıklarda sekiz adet sır.ai i~latın kıs
men tebdili ve kısmen de tecdidi ve Üzerlerinin şose ınşaatının 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. .. . .. 

Evrakı keşfiye: Şartname, mukave1enamesi ve buna mutefern bu· 
tün evrak transit yolu inşaat ~efliğinde görülebilir · 

Muvakkat teminat (2350) li~aJır. 
İstekl~ler resmi gazetenin 7.5.937 gün ve 3297 sayılı nüsh~sında 

çıkan talımatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesıkaları 
ihtiva etmek şartiyle (2490) numara) arttırma ve eksiltme kanununun 
32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarının 12-Nisan-937 pazartesi günü ı:aat 14 de kadar tran
sit yolu inşaat komisyonuna vermeleri la:r:ımdır. (1426) 1-1079 

ILAN 
l\f · raş «;el tik Fabrikası 

Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 
Şirket esas mukavelenamesinin 23 üncü .naddesine tev

fikan 12 Mart 1937 cuma günii saat 14 de Maraş'ta şirket 
n· mda toplanacağı itan olun"'rı "1e1?-'c hissedarlar he
yetei umumiyesi ekseriyet ha3ıl olmadığından dolayı ni
zamnamenin 26 mcı maddesi hülanüne uygun olarak 1-4-937 
perşembe günü saat 14 e talik edilmiştir. 

Bu içtimada mevcud ekserivetle karar ittLaz edileceği 
ve bu kararların meri olacağı nizamname hükmünden ol
makla keyfiyet alakadarların malfımu olmak üzere esas 
mukavelenin 26 ıncı maddesinin son fıkrasına uygun ola-
rak iian olunur. 1-1178 

1 ASKERi F ABRIKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

100 TON FERRO MANGAN 
'fahmn edilen bedeli (13000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi ya

zılı m;ı ... ~..ıe Asken ;ttabrucaıar Umum Mudurliığu satın alma ko
misyonunca 3. 5. 937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
ı1e ihale edilecektir. Şar name parasız olarak komisyondan ver!lir. 
TalıpJcı m muvakkat teminat olan (975) lirayı havi teklif mektupla
ı-ını mezkur günde sac&t 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendi· 
Jerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır 
J.?iin ve saatte komisyona müracaatları. (571) 1·1082 

MÜTEAHHİT NAM ve HESABINA 500 KİLO CAM TOZU 
1000 KİLO KLORAT DÖPOTAS 

Thmin edilen bedeli (1550) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 7. 4. 937 Çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (116) lira 25 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (663) 1 • 1170 

l\'lilli l\tüdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satın Alına Komisyonundan : 

1 _ Tahmin oluı.ruı bedeli (66.000 ve teminatı 4.550 lira) olan 
(3000) ton mikdarmda K~rdif kömürünü1! kap~lı zarfla e~siltme~i 

· _ 937 cuma günu saat 14 de Vekalet bınasında muteşekkıl 
30 • nısanumuzca yapılacaktır. Şartnamesinin (330) kuruş mukabilin-
komısyon ld w . ınuzca verilmekte o ugu. 
de ko~s~~~ltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince ve.sa
. 2 · tlarını havi kapalı zarflarını saat 13,30 a kadar komıs • 
ık ve temı~a b lunınaları ve postada teahhür vukuundan dolayı va
yona .• vermı~ u kabul olunmıyacağı. (13,30) dan sonraki müracaat-
ki muracaat arm (575) ı 1058 
lar kabul olunmıyacaktır. -

Bafra 1\ alınüdürJüğün eıı: 
1 - Kızılırmak mansabından sııkan Havyarlı ve Havyars .z L>a-

lıklarm % 12 saydiye resmi 1·3·937 den 1 3.939 tari ine dar iki 
sene müddetle mülte ime verilmek için yapılan paz rl 25-3 937 
perşembt günü bitmek uzere hır hafta muddetle uzatılm rtır. 

2 - Tahmin edilen bedel 3335 üç bin üz yuz otuz beş liradır. 
3 -- Mu\'akkat teminat 251 iki yuz elh bir liradır. 
4 - İhale 25·3·937 perşemlıe giınu Bafra Malmudüıh ünde a-

pılaraktır. (679) 1-1180 

Adliye r eka1etiııdeıı: . 
Açık lıu.unan Gönen Noter muavinliğine imtihansız Noter ola

bilmek şartlarını haiz taliplerin bir ay içinde Vekiiletc ve imtihanla 
Noter olacakların mahalli adliye encümenine müracaatları ilan olu
nur. (656) 1.1166 

1 MİLLi ~UDAF AA VEKALETl SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

BİL İT 
GL1SER1N: 1200 kilo gliserinin aç k eksiltmeJerine istekli çık· 

ma • ~ n bu defa pazarlıga konmuştur. Hepsinin tutarı 1500 li • 
radır. E' af ve şartnamesi komisyonumuzdan verilecektir. İhalesi 
2 nisa11 937 cuma r- unü saat on birdedir. İlk teminatı: 112 lira 50 
k .ıruştuı. E :siltıney.: gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kn· 
1111.cn 2 3 üncü nı dele rinde istenen belgeler ile biı likte pazarlık 

. ....... ıua • • tı. V. satın alma komısyonun g • er. (617) 
l-J.090 

B1L1T 
1 - Hastaneler için 350 tane subay battaniyesi kapalı zarfla ek• 

siltmeye konulmuştur. 
2 - Beher battanıyeye 16 lira 50 kuruş fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 1 nisan 937 p rşcmbe günü saat ıı dedir. 
4 - İlk teminat 433 lira 13 kuruştur. 
5 - Şartname ve numunesi Ko. da görülür. 
6 - Eksiltmeye gırecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif ı. k· 
tuplar.nı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (609) 1-107 

1LAN 

ı - Vekalet ihtiyacı için bir tane yazı makinesi ile yedı tane 
yazı masası, 50 tane sandalye, altı tane dosya dolabı, bir tane kütüp
hane ve sekiz tane çamaşır dolabı pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

BİLİT 
1 - Beher tanesine biçilen ederi dokuz lira olan 1400 tane er 

battaniyesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşur. 
2 - İhalesi ı nisan 937 perşembe günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 945 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tekhf mek· 
tuplannı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (608) 1-1076 

B1L1T 
273 Km. G:ılvanizli demir tel 

2250 tane mücerrit fincan. 
2250 tane düz fincan demiri. 
Yukaıda cins ve miktarı yazılı üç kalem muhabere malzemesi a• 

ç ·~ eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tutarı 3807 li. adır. Evı;af ve 
"artnameleri komisvonumuzdan verilecektir. İhalesi 3 - nisan • 937 
~umartesı günü saat on birdedir. İlk teminatı 285 lira 53 kuruftur. 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 uncu maddeJennde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. (616) 

- --- 1-1089 

BlLtT 
İhalesi 22 • mart • 937 pazartesi günü saat 11 re bırakılan 80: 85 

bin metre kışlık elbiselik kumaşın alınmasından timdilik aarfına .. 
zar edildiği ilan olunur. (670) 1-1172 

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

etejeri yaptırılacaktır. İhalesi 25.3.937 per,embe günü aaat 10 da 
dır. Tahmin bedeli (1200) bin iki yüz liradır. İlk teminatı (90) lira• 
dır. Evsaf ve şartnamesini almak isteyen (6) kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan verilecektir. İhaleye gireceklerin 
belli gün ve aaatınde 2490 sayılı kanunnunda gösterilen vesaikle bir. 
hktc satın alma komisyonuna gelmeleri. (669) 1-1171 

BİL İT 
l - BC'her metresine biçilen ederi 85 kuruş olan otuz iki bin 

metre arka ça~talık_ bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- İhalesı 7 Nısan 937 Çarşamba günü saat 14 tedir. 
3 - tık teminat 2040 liradır. 
4 - Şartnamesi 136 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu• 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. satm alma 
Ko. na vermeleri. (661) 1-1168 

BİL İT 
ı. - Beher metresine biçilen ederi elli yedi buçuk kuruş olan 

250 ıla 350 metre yazlık elbiselik bez kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 7 Nisan Çarşamba günü saat 15 tedir. 
3 - İlk teminat onbir bin üçyüz oniki buçuk liradır. 
4 - Şartnamesi on lira yedi kuruşa Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 say ıh kanu•' 

nun 2 ve 3 üne.il maddelerinde yazılı bclg~crle birlikte teklif mck. 
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evci M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri (660) 1-1167 

ŞOVBOT 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRLIGI SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN 
ı - Erzurum askeri hastanesinde yeniden yapılacak olan bir 

pavyon ile bir koridor kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 28219 lira bir kuruştur. 
3 - İlk teminatı i.116 lira 43 kuruştur. 
4 - Eksiltme 27 mart 937 cumartesi saat 11 dedir. Teklif mektup4 

ları mezkur saatten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına 
verilmiş veya gönderilmiş olacaktır. 

5 - Şartname, keşif ve resimleri görmek isteyenlerin her gun 
Erzurum askeri satın alma komisyonuna müracaat etmeleri (579) 

1-1030 
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p ILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Erzurum Valiliğinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Muallim mektebi yapısı:· 
nın bitirilmesidir. 

Keşif bedeli ikiyüz kırk iki bin altı yilz yetmiş bir lira kırk SC• 

kiz kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A ) Eksiltme şartnamesi. 
B ) Mukavele projesi. 
C ) Bayındırlrk ıişleri genel şartnamesi. 
D) İnşaata aid fenni şartname. 
E ) Keşif cetveli. 
F ) Proje. 
Talipler projeyi Bayındırlık bakanlığında ve Erzurum bayın

dırlık müdürlüğünde görebilirler. 
İstekliler şartname ve evrakı saireyi oniki lira on kuruş muka

bilinde Ankara, İstanbul ve Erzurum Kültür direktörlüklerinden 
alabilirler. 

3 = Eksiltme 9 Nisan 937 Cuma günü saat 14 de Erzurum Kül· 
tür d irektörlüğü dairesinde yapxlacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılaıcaktrr. 
5 - Eksiltmeye g irebilmek iç.in isteklilerin on üç ıbin üç yüz 

se1<sen dört lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağı
daki vesikalar. h aiz olup göstermesi lazımdır. 

A ) 1936 yıhna aid ticaret odası vesikası. 
B ) Bayındırlık bakanlığından en aşağı yüz elli bin Lirahk bu 

n evi inşaat yapabileceğine dair alınmış vesika. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evv~line kada.r Erzurum kültür direktörlüğü dairesine getirilerek 
eksıltme komısyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazdx saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmrs olması şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 662) 1-1169 

Ziraat Vekrueti 
Silo Komisyonu Başkanlığından 

Z~_raat yekaleti ~ilo Komis~onu ~ekni~ Bürosunda çalışmak ü
zere ucretlı olara~. bır ressam,, lıs~ bılen bır daktilo ve teknik yazı
lar ı almancadan turkçeye çevırebılecek muvakkat bir mütercim alı· 
nacaktır. 

İsteklile.ri? imtihan edilmek üzere v~sikalariyle berab~r nihayet 
3~.3.937 t~rıhıne kadar Çankaya caddesınde Sümer apartımanmda 
Sılo Komısyonu Teknik Büro Reisliğine müracaatları. (655) 

1-1153 

Altmış liraya 
kiralık 

Lozan meydanına IOC adrm, 
Düzenli sokakta 13 numaralı a
partıl'l"anda muşamba dö~ed, H. 
gazr, furun, 1ıer türlü teferruat· 
lı, methali müstakil, dört odalı t 
bir kat. Telefon: 3878 

1-1143 

Daima sabit 

Daima tabii 

ln~iliz kanzuk ~czanesi 11bo
ratu .ı aı larında hazırlanan Juvan
tin ::;aç boyaları muzuı ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara t;ıhiı renklerini bahş~der. 
~uvantin saç boyaları kumraJ ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rincl~ tertib edilmiştir. 

LlNl MAN 1 OL K.ANZUK: 
ROM ATİZMANlN KATI 

nF.V A "1 nl h' 

Satılık~ Motör 
Üç beygir kuvvetirıde bir gaz 

motörü satılıktır. Ulu~ :ıan nuı

murhiruna mii racaat edilmesi. 

Kolayı ık-Şıkı IK 
Hor toydın evvel kolaylıjjı arıı · 

yaft apor mır•klı• ı Bawınl.a,.. Oftl•• 
için yap ılm17 olan bu aantOr-kO· 
lotluı gl1orok t•kltgı da temi• •I· 
mit olurlar. Hututu lncoldr VO• 
cudun tonaoObOnO dOıoltlr vo on 
fodld horohtlord• b ılo Juıl'lyyon 
kaymaı 

Fiyattı 7 1/ 2 liradan itibarın . 

Satı• yeri yalnız ı 

UCUZ ve .TAKSİTLE 

Satılık Arsalar 
Yenişehirin kibar ve itina ile 

seçilmiş yerlerinde hal ve istik
balin incileri T. 2992 1-937 

Macar ve yeni Fransız sefa
retleri arasında geniş bahçe dört 
oda 40 lira. İçindekilere müra
caat. Telefon. 3843 

1-1162 

Deniz Levazım Satın alma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 92300 
lira olan 10.000 ton rekompoze 
kömürü 22 mart 937 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de 
kapalr zarf usuliyle alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 5865 lira o
lup şartnamesi ( 461-5) kuruş mu
kabilinde komisyondan hergün 
verilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mek
tuplarrnr en geç 22 mart 937 pa
zartesi günü saat 13 e kadar Ka
sımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri. Bu saatten sonra 
verilecek teklif mektuplarının 
kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(516) 1-91~ 

Yeni Eczane 
Gözlük ve Korsa 
kısımları başka 

yere taşınmadı 
Üç ay evel çıkarttığımız bir 

kalfanın d rşarda firmamız~ kul· 
!anarak açtığı dükkanla hiçbir a· 
Iakamız yoktur. 

Eczacı Esat Korvak 
1-1159 

Satılk köşk 
Etlikte aşağı incirlik mevki

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

Kiralık Apartıman 
Havuzbaşı Kızılay karşısın· 

da 47 numaralı apartunancia g~· 
niş salonlu, ferah, korıforlu ilıi 
daire kiralıktır. Kapıcıya m~r-.-
caat. 1-1137 ------

ZAYİ 

Gazi ilk mektebinden aldığım 
tasdiknamemi kaybettim. Yeni-

sini çıkartıyorum, eskisi değer-
sizdir. Şerafettin 

1-1179 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir s eneden altr seneliğe ka

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

1-1004 

Mürettip İstiyoruz 
Matbaamxz için çabuk ve te

miz yazı dizen mürettibe ihtiyaç 
vardrr. 

Satılık Arsa 
Orduevi arkasmdc1. ceı-hesi 

Sözenler caddesinde 648 metre 
murabbaı üç katlı ev yapılır. Paf
ta 144, parsel 6 kitabe• Tank li". 
dibe müracaat. 1-1164 

Beher Beher 
Santimi Santimi 
Kuruş Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilfuılardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme. vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde 

17 Lira 30 
9 ,, 16 n 
5 

" 9 

Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi, her eczanerie l:.ulu· 
nur, ciddi ve müessir bir nasır 
ıHicıdıt. 

Aranılıyor 
Yenişehir taraflarında 

peşin para ile küçük bir 
ev aranılıyor. Ulus gaze
tesinde 

M. N. Rümzuna müra
~aat. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

'Maliye Vekaletinden: 
MİKDARI 

CİNSİ • 
Tahmin Olunan Muvakkat 

teminat bedeli 
L. Ku. L . Ku.. 

Yazıldıktan sonra siyah 
olan mürokkeP, 

14000 şişesi bir litrelik ) 
10000 ,. yarım ,, ) 8560 00 642 00 

4000 ,, çeyrek ,, ) 
olmak üzere (20000) kilo ) 

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 \10 25 
(3000) adet) 

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

kontraplak ve bez kaplı (lOOO)adet) 

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

üzere 
sepet. 

·eman 

Cilalı ağaç kağıtlık üç gözlü 
Istampa mürekkebi 35 gram 
Dolma kalem mürekkebi 100 gramuk 

500 ) 
1000 ) 

1000 olmak) 
3500 adet) 

) 

( 200) adet) 
( 15000) şişe) 
( 8000) şişe) 

3315 00 

168 00 
1050 00 

960 00 

248 63 

12 60 
78 75 
12 00 

1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usulü ile ayn ayrı ek~iltmeyo 
konulmuştur. Bunlara ait şartnameler Ankara•aa kırtasiye müdürlüğünden, İstanbulda Dolmabahçe 

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

danında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye ayrı ayrı vı~ya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen kıy• 

mette teminat mektupları ve ist.<~kli şirket olduğu taiı:dirde 2490 sayılı kanunun ibrazını mecburi kıl· 
dığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye mil· 
dürlüğüne getirilecek eksiltme komisyonu Reisliği ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön• 
derilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve d!ş zarfın mühür mU" 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edılmez. ( 475) 1-872 

öksürenl~r~: KATRANHAKKIEKREM 

YENi SINEMAI ... l\R f HAI~K 

BUGÜN BU GECE 

AŞK ŞÜKRANI 

(Le ROİ) 

'GABY MORLEY - VİCTOR 
FRANCEN - ELVİR POPESCO 

İçtimai bir mevzu çerçevesi dahilinde 
eğlenceli olduğu kadar ibretiamir bir eser 
İlaveten: Paramunt jurnal ve kıymetli 

eğlenceli olduğu kadar ibretamiz bir eser 
teşriflerine aid merasim 

BUGÜN GÜNDÜZ 1 matinesinden 
itibaren 

NlÇEVO 

(Deniz altı kahramanları) 

Fevkalade kuvvetli bir mevzu taşıyan otı 
eser mevsimin en muvaffak filmidir 

İlave olarak: PARAMUNT JURNAL 

GÜNDSZ 11 MATİNESİNDE 

GECE YARISI YILDIZI 


