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Kamutay dün toplandı 

. K t y verdiği karar mucibince dün top-
·ı· -ren amu a , l B 15 fUbatta kıı talı ıne o· t ın dünkü toplantısında bu unan aı-

. · de Kamu ay B ş··k lanmıştır. Yukardakı rearm B kanı B. Abdülhalik Rendayı, · u • 
J .. .. .. ü Kamutay af 

bakan ismet nonunun '. . k ya'yı görüyorsunuz. 
rii Saraçoilunu ve B. Alı Çetınl 0 

t ma aid tofsilit üdncü aayfılmızdadır ] 
[ Kamutay top an ıs 

Başbeıke 

Sergimiz 
Falih Rıfkı ATAY 

B .. lerde ilk enternasyonal 
ugun kl ıeyr-

türk sergisinin hazırlraffarkınİacağı-
.k M T A nın muv a o 

etti • • • •. F k t bu ba• 
na şüphe etmıyoruz. a a d 

'arı yalnız sergicilik • b~ımbakın an 
. . ıf-ı ımın-

değil bu sergının vaz ..... · 

d d, b" ··k olacaktır. En yem 
an a uyu 1 

t ruflu kömür kullanma va-
ve asar w· M d 
talarını orada görecegız. a en 

Si • • ,. k .. l k d k"mürü ve Lınyıt ı, oy ere a ar, 
h:r tarafa yaymak istediğimiz za. 
manda, bunların en ucuz ve ame· 
li vasıtalarını da tayin etmek la
zım gelir . 

Kömürle yalnız ormanlarımı
zı delil, toprağunızı ve kültürü
nıüzü de kurtarınağa doğru gidi
yoruz. Türk köyünün ilk kalkın· 
ma parolalarından biri şudur: te
zekten - linyite! 

Türkiye'nin Linyit h~rtasını 
görenler bu memlekette bır yaka
cak mün~kaşası olduğuna h~!~'.et 
edeceklerdir. Fakat yeraltı, butun 
hazneleri ile, kendi ba,ına neye 
yarar? Köylü Linyiti ve onun ku1-
lanma vasıtasını. 1:1uğ.~ay ve. arp~ 
•1 ni alrn terı ıle odeyebılmeh· 
ı e, ya . k'IAt e 
dir. Bunun için gen~t teş ı a ~ 

.. ddetli kredı şarttır. Koy 
uzun mu bb .. adamlarına 
sobası bazı teşde w ~s belki devlet 
kar bırakarak egı '. ire
büdcesinin yardımı ıle oraya g 

cektir. nk 'd açıyoruz. 
S · · A ara a 

er gıyı . .. f üz otuz bin· 
Şehrin kendı nu usu Y p · ,. 
d. . f tenhalıktır. ar11 .ın 
ır ve etra ı, . . ınü teri getır

bile kendi sergısıne f b 't ·0 · Harını ve u ~ ınek için demıryo f be 
·ı ·ı· k'IAtlarını nasıl se er .. r 
ı gı ı teı ı a nk sergısı-
etti gw ini biliyoruz. A dara ·ryolla~ 

, · b··t·· emı ne Türkiye nın u un . k 
. t ·ıer getınne 

rı üstünden zıyare çı . . al· 
. · lı bunun ıçııı Y 

çaresını arama !, d wil birçok 
nız nakil ucuzlugu eg : Hususi 
Yenilikler de yapmalıdır· • · 

da yatı ıçın 
trenleri, aynı zaınan '·ı ·ı bü-
k ıı k ·b' t b vesı e ı c u anma • gı ı. u d )(" ürün 
Yük bir kalabalığa sa e A 0ı:ra'yı 
faydalarrndan başka: . i: ekono· 
da tanıtmış oh•ruz. Btrın b' ,· 

. ki' 'k ter ıyes ını, diğerinin po ıtı a. l 
·· d t sırlerı o ur. \!zerinde aynı mesu e 

1 rgimizin 

Büyük bir türk 
dostunu 
kaybettik 

fsveçin Eski Ankara 
elçisi Vallenberg öldü 

B. Vallenberg 

1920 den 1930 a kadar 10 sene Tür
kivede lsveç'i temsil eden eski İsveç 
eıÇisi B. Vallenberg'in İstokholrnde 
vefat ettiğini acı ile duyduk. Vallen· 
berg hakiki bir türk dostu idi. 1930 da 
yaşının ilerlemesi dolayısiyle tckaüd 
oldu. Fakat Türkiyeye karfı o kadar 
büyük bir sevgisi vardı ki buradan ay
rılmadı. Türkiyede çok sevdiği türkler 
arasında kalmayı tercih etti ve burada 

yerleşti. 
Geçen senenin son ayında İıtanbul-

d ahatsızlanmış Nis'e gitmişti. Dok-
a r ğ" • . . 

1 kendisine iklim de ıştırmesını 
~rB , 

. etmişlerdi Nis'ten lstokholm e 
tavsıye · . 

e"ti ve orada vefat etti. 
g ~ T'' k' V llenberg ölünciye kadar ur ıye-

b ağl kalmış ve daha birkaç hafta 
ye al 

1 
,. şimdiki elçisi B. Winter'e 

evel sveç ın . k 
~ ktubta Türkiyenın sanca 

yazdıgı me · 
d lde ettiği başarı dolayısıy-

davasın a e .. 
. · i göstermıştır. 

le sevıncın , d · A ş Esmer'in 
B Vallenberg e aır . . 
... üncü sayfamızdadır. 

yazısı uç 
NO 1 : llk enternasyona se h 

"u d d a·· w •• ala~kayı cum U• • • k 
J r ışında gör ugu ~ . d . 11~ kongresının ararı 
· . onal aleın· Hın rnı ı .. rıyet Türkiyesinın enternasy . (AA.) _ Yeni Delhi -

d · · ·· ı bir örne· d 22 e Yarattığı sempatıııın guze . 
11 

Lon ra, · .. h' d milli kong-
. ~. imıze ·ld·-·ne gore ın 
gı olarak gösterebiliriz : serg k den bildin 1~.1 •• t' 'den yeni Hindi!· 
mil . . k etme • . . ı·ıı·z huküme ın . . lete mensub 72 firma ıştıra . resı ıng . alınmasını ı.stıyen 
tedir. Bu firmalar arasında birleşmış tan anayasınm gerı . tir 
t l ı be t' kabul etnuş · eşekküller de olduğundan bun ar a • bir karar sure 1 

taber firma sayısı l 09 zu bulmaktadır. k 
S dına == yu yerine getirme 
. osyete Franko • türk 30 firnıa a . . den gösterilen ar:u b sahada da· 
'§.tirak etmektedı'r. Bekika ve ingıhz · b rakddıgından u 
f 3 için gen 1 al şöhretli ku-
•rrnaları da ittihad halindedir. · k enternaıyon · 

. ha bır ço . . k. beklenmektedır. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
z 

3üncüde 

Hükümetçi kuvvetler 
ilerliyorlar. Oviedo'da 
35 bin asker harbediyor 

HER YERDE 5 KURUŞ 

PARiSTEKi HADiSELERDE ÖLENLER 

300.000 kişinin iştirak ettiği 
bir törenle gömüldüler 
Faşist kurumlarının 
dağılması isteniyor 
Paris, 22 (Hususi) _ Büyük bir alay, geçen haftaki kanlı 

hSdiselerin kurbanlarını Klişi meydanına doğru götürmüştür. 
Dün, hiç bir hSdise olmamıştır. Klişi'de halk kalabalığı, pazar 
gününkünden daha çoktu. Lamba direkleri, muzika yeri siyah 
bayraklarla örtülmü§tÜ. Gazete barakalarının üzerinde siyah 
tülle kravatlanmış kızıl bayraklar dalgalanıyordu. 

Ölenlerin aileleri tribüne kadar ilerlemek için kendilerine ' . . . 
büyük zorlukla yol açabildiler ve orada yer aldılar. Klışı·nın 

bütün dükkanlan, yas işareti olmak üzere kapanmışlardı. 
Spiker alayın geldiğini haber verir vermeı, derin bir sessiz-

lik geniş sahayı kapladı. Bu sırada Kli
şi'nin bandosu, hafif hafif enternasyo

nal ve arkasından ölüler marşını çalma
ya başladı. 

İlk olarak Klişi belediye reisi B. An
poy, son hadiseler karşısında duyduğu 

heyecanı anlattı. Faşist birliklerin dağı-

tılmasıru, şeflerinin tevkifini, fesadçıla
rın suç ortaklarının mesUI zabita me• 
muriyetlerinden uzaklaştınhnasını iste .. 
di. 

B. J uho ölenlerin akmış olan kanla
rının hürriyetin korunmasını istemekte 
olduğunu söyledi. B. Juho dedi ki: 
"- Biz herkesın cumhuriyet nizamlan• 
na baş eğmesini istiyoruz. Sizin ölümü
nüz, bir örnek olacaktır. Sizin hatıra

nız, aramızdaki yakınlaşmayı daha çok 
ııkılaştırmalıdır. HükümeUea. huba i
çin hürriyet rejimini Jrurmd ve milled 
korumak makaadiyle devamlı tahriklere 
bir aon verilmesini istiyoruz. 

JJ, Torez gunlan sôylemiştır: 
"- Fesadçı birliklerin dağıtılması, 

silahlarının alınması neticesini elde et• 
mck üzere hep birlik olacağınuza ve 
böyle kalacağımıza yemin ediyoruz." 

Sosyalist katibi genel sekreter mu· 
avini B. Scrvare faşist teşekküllerin 

suçlu olduklarına inandığını söylemiş

tir. Törende üç yüz bin kişi bulunmuş
tur. Alayın uzunluğu sekiz kilometre i-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

F ran•ı.z poliale
ri Kliıi lıadiaele
rinJ e öl en bir 
arkadaılarının 
ölüaünü götü

rüyorlar 

Bir yaralr enkaz üzerinde enternasyonal 
marşı söylüyor 

Hatayda tazyik, işkence 

Taşnak çetelerı· Sancak Ja1Jamı-
zın lıalledilcliği 

kuruyorlar :ü::yq~:: 
lırken. 

Haleb, 22 (Hususi) - Fransızlar 

tarafından teşkil edilen taşnak çetele
rine resmi üniformalar giydirilmekte
dir. Bunlardan zabit kiyafetinde okn ve 
kollarında sırma bulunan çete başları 
iki otomobille Hasiç'den Kamışlıya gel
mişler ve etrafı teftişten sonra geri 

dönmütlerdir · 

MiliJerin taarruzu 
Lazkiye, 22 (Hususi) - Kırıkhan'

da yeniden bazı türkler milislerin taar
ruzuna uğramışlardır. Bu türkler milis
ler tarafından toplanarak istihbarat da
iresinde hapsedilmişlerdir. Sokaklarda 
silahla dolaşmakta olan taşnaklar &O• 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

Atatürkle 
Şehinşah 
arasında 

lran Şahı Rıza Şah Pehlevi'· 
nin doğumunun yıldönümü dola
yıaiyle Cumhur Reisi Atatürk ta
rafından çekilen tebrik telgrafı 
ile buna gelen cevab atağıdadır: 

Alôhazereti Jlümayun Rıza Şala 

Pehlevi 
Şehinı:ıhı lran: TAHRAN 

Zatı Şahanelerinin doium pnle
rİnin yıl dönümünü en samimi kardef

(Sonu J. uncü sayfada) 
~~ 

1''ıkra 

Bir misal 
Büyük şairlerden birinin s6züdür: 

Aşk bile dekorunu ister 1 
Dün Kamutay yokuşunu tırmanır

ken, arkamdan geni~ ve gür bir sn dal
gasmın yükseldiğini duytlum. .Arkama 
dönüp baktım: stadyom tribinleti maç 
seyircileri ile dolu idi. 

I n ş a, mukadder vazifesini yapı
yor. Yarrn aynı sahada yüzme havuzla· 
n, tenis kordlan ve diğer spor v. atle
tizm tesisleri de tamam olduğu Hkit, 
A11kara yalmz dekoru ile değil, onun 
yaratacağı yeni meraklar ve hamleler
le, Türkiyenin baş/mı .. ;or şehri ola· 
cakt1r. 

Artisti, salaş/arda değil milli sahne 
ile birlikte yetiştirebileceğiz: Paris 
operasmm yeni sahnesini ve etraf de· 
korunu görüpte, onun üstünde bulun
mak hasretini duymamak mümkün mü
dür? lstanbul'da çocuklanm tiyatro 
mektebine istediğı'niz ailelerin kulağın· 
da ise, belediye salaşlarımn tahtalaTI 
çaurdıyorl 

1nönü ve arkadaşlarına milli tiyat
ro sahnesini gösterirken, eski başbakan 
Muşanof'un gözleri ya~anyordu. Rus
ya komşumuzun başhca gururu, sahne
dir • 

Osmanlllar Viyana'yı sardıkları u
man, şehir kuvvetlerini idare eden ku· 
mandan hükünıdarma yazdığı mektub
Jardan birinde dıyorJu ki: "Hqınetme
ab. bütün bu kara ve korkunç günler
de, tebaanız haftada birkaç defa ope
raya gitmek zevkinden mahrum lı:alma
mıtlardır !" - Fatay 

. Serginin açılma tarihi, yalmzca, ış· rumların da ıştıra ı 
.._~~~-tı~ra . .kösesı=·n~---"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Dii~iinüşler 

Eski zevk 
Henüz lise tal~i olduğuynu .':"'ld~ l 

ren bir gen~ bana yenı çıkardıgı fW' ki· 
tabındaıı. mütaJeamı yazmamı iatiyerek. 
bir nüsha göndennit- Doğrudan doğru

ya eseri hakkında değilse bi1e, dolayı
ıiyle bende uyandırd:ğı düşünceleri 
tesbit etmekle bu arzuyu yerine getir • 
miş olacağımı sanıyorum. • 

İşte size kitabtan gelişi güzel bır 

kıta: 
Gene zulrrıftlett garkolda cihn.. 
Gene hicran.. Kara.ru ulluıma balctnn 

Elemiaden tutuşan yoJlara aktım. 
Dudağımdan eriyip akmada ''beyhat!,, 

Bunu okuyunca biraz durakladığı • 
nızı görür gibiyim. Otuz yıl önceki bir 
ıiir kitabından önünüze bir yaprak mı 
açılmış olduğunu kendi kendinize soru
yonunuz. 

Atatürk devrinin genç bir liselisi. 
taze ruhunu bu köhne havanın bnuyuşı
turucu ihengine nasıl kaptımııftır? Ve 
bu zevki ona irim aşılam Jtıt'? 

Muhiti mi? Hayır, biç şüphesiz. ona 
en sağlam bir edebi zevk vermekle mü -
kellef olan mektebi. 

Yirmi yıl önce bir gazel yaprağı 

üzerinde durmu' ve o zamandan beri, 
memlekette bütün hayat tecellileri gı'bi 
sevkin de asırlarca mesafe katet:mif ol
duğundan habersiz kalmıf bir öğret

men, onun, körpe ve yeniliklere susamlf 
dimağını eski ye kıymetten dÜf!DÜf bir 
sürü malfimatla ve vezin bbblariyle 
doldurmaktan bafka bir ,ey yapmamlf· 

tır. 

Lise aıralarmduı sonra, hepimiz gi

bi, bu gneç de devrinin düşünce ye 

Orman genel 
direktörlüğünün 

yeni sene büdçesi 
Yeni orman kanunu ile 1 haziran 

1937 den itibaren müUıak büdcc ile i

daresi kabul edilmiş olan orman genel 

direktörlüğü 1937 büdce projesi kamu

taya verilmi§tir. Umum müdürlüiiia 

masraf ye varidatı mütevazin olarak 

3.150.000 liradır. Umum müdürlük or

man bıuıniyle yapılması katileıcn it
leri baprabt1mek için daha pmdiden ha

zırhklanna başlamıt bulunmaktadır. U

mum müdürlük ilk iş olarak orman u
nırlannm tahdidi .için orman tahdid ko

miıyonlan teşkil edecek ve bu komis

yonlar muayyen müddetler içinde bü

tün ormanlanımzm smırlannı çizecek

tir. 

Anadolu tahvilleri 
İstanbuJ, 22 (Tel ::fon.la) - Tasfi

ye halinde !.>ulunan Anadolu demiryol

ları ve Haydarpaşa limanı umumt heye. 

ti bugün senelik toplantısını yaptı. Tah

viller 1.70 mümcS&iller 1.50 nisletUıde 

y ilkse lınijtic. 

Hukuk fakültesinde 
konferans 

Bugün saat 17,30 da hukuk fakül

tesinde profesör Ahmet Esat ArseL"k 

tarafından (Adliyemizin tekamül vec
hesi) mevzulu bir konfer~a verilecek
tir. 

.-- HAVA -. lı ____ _J 

Yurdda ısı dün nfınn 
üstünde idi 

zevk seviyesine erişmeli için, liaybetmiş 
olduğu en kıymetli yı ...... u tc.Jfiye 
uğrapcaktır. Ve bu çetin bir if olacak
tır. 

Önüne hürmetle caket kavuşturup o· 
turduğu hocası, ona, her satın ayn ry
n tıenkid edilmeye ve hele bağlı oldu -
ğu estetik telakki ltökiinckn baltalan
maya muhtaç yazıları, eşi yazıtamıya

c:ak ş.aheserlcr diye göstermiştir. Yıllar
ca o bu kötü örnekler içinde düfiip kalk
~. manası olmıyan bir sürü metinler
de mana aramakla ömür tüketmiştir. 

Ve lise sıralarını daha terk etmeden 
elde ettiği kıymetli bilgilerin vesikası
nı, önümüze bir şiir mecmuası halinde 
sürm~tür. Bu eğer bir suçsa, mesuli
yeti onun değildir. 

Eski nesil arasında okumak itiydadı
n. alamam ş olanların kötü tesirlerin
den genç nesil daha uzan zaman kendi
ni lcurtaramryacaktır. Onun, bu tesirle
re kaqı tek mücadele silahı kitabtır. 

Ancak yeni neşriyatı takib etmek şar
tiyledir ki, bilgi namı altında öniıne se
rilen şeyler ~rasında g{;rek1i olan ayık
lamayı yapabilecektir. 

Edebiyat, mektebte öğrenildiği şe -
kilde aynen daha sonraki nesle nakledi
lecek bir emanet değildir. Ve böyle bir 
kanaatle hareket ederek, zamanlarını 

takib etmiyenlerin etraflarına faydadan 
ziyade zararları dokunabilir. 

Gençliği, ve hele lise gençliğini, 

sağlam bir edebi zevkle cihazlamak için 
okumaya alıştıralım. Öğretmenin vere
mediğini o, kitablardan almayı öğren -
melidir. 

YAŞAR NABİ 

Profesör Beger'nin 
konferans arı 

htanbul, 22 (Telefonla) - Oniver. 
ate rektörünün daveti üzerine 1stanbu
ıa gelen fransız tab llimlerinden Profe
sör Bay Begre bugün üniversite konfe
rans salonunda birinci konferansını ver. 
di. Çarpmba günü bir konferans daha 
verdikten sonra memleketine dönecek
tir. Profesör şerefine fransu konsolo
su. rektör, fransız kolonisi ve bazı doJı:
torlanmız tarafından ziyafetler veril
mi§ti.r. Konferans pek parlak olmuf; 
profesörler ve talebe tarafından büyük 

bir alika ile dinlenmiştir. 

Hava karslanna halk 
ela devam edecek 

İstanbul. 22 (Telefonla) - Geçen ae. 
ne doktorlarla mn.wUimJer için açılaıı 

hava tehlikesinden korunma bilgileri 
kursu bu sene halle için de açılac.wk ye 

b.wlkm bu konferanslara gelmesi temin 
edilecektir. 

Yeni imdad İfaretleri 

Bazı adamlar, tnnAenleki tehlike" 
imclad .İfaretia.i lüzuınaaz yere çekip or
talığı telaşa düşürmekten zevk duyar
lar. lngilteı·edc böyle bir kaç vaka ol
maı, bunun üzerine İngiliz trenlerine ye

ni bir İmdad iıareti konulmuştm. Bu 
yeni aletin sapını çekenin eli bir kıs· 
kaç tarafmdan yakalanmakta ve tren 

memura seliP anahtariyle •ÇlllCBTB ka
._. o nzi)'ette kalm.ldad.r. 

llttartla zarafet 

0..iınar&.a'da balmum bir tariı.i e
..-. lıııolWrıi:roaunua iizıerinde ~le 
:ımif ......... udıcla-: 

.. Gözlerinizle iatecliiiniz kadar elle
,.. lliliniai., &ıbt ellerinizle bekmap ...,_. 
Ayna oe inaan 

Hiç küme apada kendisini ıör
mez. Gördüğü ÜÇ imamdan mürekl:eb 
bir karmadır. Birineiai, olduğu p,i ken
disi. ikincisi ıörmek iatediji, iiçünciiai 
ise görünmek istediği~ir. 

Rtcbard Burton -

Dün şehrimizde bava kıamen bulat• 

Ju ve kısmen açık geçmiş, vakit vakit 
aertce rfü:gar esmiştir. Dün şehrimizde 
en yüksek nn 21 dereceye kadar çıka
bilmiştir. Meteoroloji işleri genel direk
törlüğünden verilen malumata göre ha
va umumiyetle bulutlu geçmiş ve hiç bir 
tarafta yağıı olmaDlJ'§tır. Dün yurdda 
nı tamamen mfmn üstünde kalnnşbr. 
Dünün en yüksek tsnu Manisa ve Na
zillide 29, Bursada 30, Yalovada 31 dere
cedir. En düşük ısısı da gene ııfrnn.üa
tünde olma küzere Vanda 2, Eskişehir
de3, lzınitte 4 derecedir • 

Vaşington ticaret odasının verdiıi 

rakamlara göre, birleşik Amerika bü
kümetlerindeki sinemalar areçen yıl bir 

. milyar dolar duhuliye almışlardır. Haf. 
tada 88 mı1yon ki,i sinemalara gitmek-

İstanbul un 
çöp meselesi 
Fınnlar yapılıncaya 
kadar çöpler denize 

dökülecek 
Sağhk ft sosyal yardım bakanlığı 

1ataob11.hın çöp mnlesi hakkında ye
rinde yaptırdığı tetkikler sonunda İs
tanbul valiliğine bazı direktifler ver. 
miJtir. 

Buna göre, İstanbulun çöpleri mu
hakkak surette Avrupanın bir çok mem.. 

leketlerinde olduğu gibi fenni furun
larda yakılacaktır. Fakat fenni furun 
yapılması en az birbuçak yıl süreceğin· 
den bu zamana kadar çöpler denize dö
külecektir. Çöpler mavnalarla deniz 
kıyısından on mil uzaklara kadar taşı. 
nacaktır. Rüzgarlı havalarda dalgala
rın çöpleri tekrar k.yıya atmaması için 
sahilde denizin durulması beklenecek
tir. 

1stanbulda üç tane fenni funın yap
tırılacaktır. İst~nbul belediyesinin bu 
hususta yapacağı tetkiklere hemen baş
laması ve bir an evvel bitirlmeıi de ay
nca bildirilmiştir 

jiCOÇUK iÇ dAB~RLERI t 
• fahri konsolosluür: - Roter

damda kurulan fahri bat konsolosluğu· 
muza B. Gerd Van Resscmin ve Cava 
adasmda Batavyada ihdas olunan fahri 
konsolosluğumuza da B. M. B. Je de 
Bruynenin tayinleri vekiller heyetince 

kararlaştırılmıştır. 

• Kapalı pazar yeri: - Belediyenin 
y eni§ehirde sıhhat bakanlığı arkasın

daki sabada yaptırmakta olduğu kapa
lı pazar yeri bitmek üzeredir. Belediye 
önümüzdeki mali yıl içinde ayni şekil
de fennt tesisatlı iki pazar yeri daha 
yaptıracaktır. 

• Beldeme ,...ıeri: - Otobüs ida· 
resinin Y enişehirde Güvenlik meyda
nında yaptırdığı bekleme yeri bitmiş
tir. Ulus meydanında C. H. P. binası 
önünde ve sıhhat bakanlığı duraklann
da yaptırılması kararlaştırılan bekleme 
yerlerinin yapısına da bugünlerde baı
lanılacaktır. 

• Gazete satq kalüt.elerh - Beledi· 
ye reisliği gazete satış kulübeleri yapıl· 
ması için 193 7 mali yılı büdcesine tah
sisat koyacaktır. Yeni büdce hazırltkla
n da tamamlanmak üzeredir. Belediye 
meclisi büdce müzakerderi için nisanın 
birinci günü toplanacaktır. 

Kamutay çajrılan , 
0 Adliye encümeni bugün parti gru

pu içti11111mdan soma toplanacaktır. 
• Anubal encümeni bugün parti 

cıupu içtimamdaıı aonra toplanacaktır. 

tedir. Bu rakama gijre, en küçüiünden 
en yqlısına ...-ıncaya kadar berke. si
nemaya ıidi7• tlemektir. 

Hemen bcmen ayai filimleri .eyre· 

den İngilizlerle amerikablar mukayese 
edilince, uneriblılarm aineımya daha 
ziyade dütkiia old.ıdan anr!apbr. Çün· 
kü, bir h.ftada çocuk ve yaılılardan İ· 
baret 30 milyon ingilizin 20 milyonu 
sinemaya gitmektedir. 

Kua lıilııiye 

Bir adama piyanpclan Wi"" ilcramİ· 
,.. i..a..t elılllifti. Fakat .... bibi 
..... K.aadiıw llir I 1 

....... ol-
....... eöylenl•11 belki lair W olave-
rirdi. Bir dold.o. .... rica ettiler: 

-s- ............ alıttıra .lqbra 
ualatl-

Doktar ....._ bit hutaamm :ram

na sitti " bot befte.a -.. dedi ki: 
- Size pİyeqoclaa 600 lira -.. 

miye çıksa ne :rapanmıa? 
AUm hemen: 
- Bir rad:ro almm cledil 
- 1.000 lira ....... ?-
- Evime etYa alırım. .. 
- 3.000 lira vursa? ••• 
- Bir ev yapbrmaia bqlanm ... 
- Ya büyük ikramiye olan 50 bin 

lira vursa ... 
, 

Hasta JU cevabı verdi: 
- Yarısını sana veririm.. 
Ve Doktor sevincinden düttü öleli 1 

KOyler için ebe 
mektepleri açılacak 
Köylerdeki ebe ihtiyaçlan 
tamamen temin edilecei< 
Sııhat ye Sosyal Yardım Banbjı cumhuriyet hiikümetimizin en 

esaslı bir it olarak ele aldığı köy ve köycülük itleri üzerinde yeni ve 
güzel bir karar yermi,tir. Bakan1!1' köyler için ehe yetiftirmek üzere 
türlü yerlerde köy ebe mekteblen eçN:aldır. 

Türk limanları 

arasında nakledi
lecek eşya 

Marmara havzası dışında ve yalnız 
türk limanları arasında nakledilecek 
yerli veya gümrük resmi ödenmiş ec
nebi eşyasının dahili ticaret muamele
lerine aid talimatname alikalılara bil
dirilmiştir. 1 nisan 1937 tarihinde yü
rürlüğe girecek olan bu talimatnameye 
göre: bir limandan diğer bir limana 
naklolunacak eşyayı, sahibleri gümrük 
idarelerine bildireceklerdir. Kuvvetli 
şüphe uyandırmadıkça gümrük idaresi 
bu eşyayı muayene etmiyecek ve eşya 
sahiblerine bir beyanname verecektir. 
Bu suretle vapura nakledilen eş.ya var
dığı limanda gümrüğe uğramadan tüc
cara teslim edilebilecektir. Vapurlar
dan başka vasıta ile naklolunacak eşya 

da aynı muameleye tibi tutulacaktır. 

Yolcu beraberinde nakledilen eşya ma

nifesto ve beyannameye tibi tutulmı

yacalı:tır. Bir türk limanından diğer bir 

türk limanına giderken ecnebi bir li

mana uğrayan vapurlarla nakledilecek 

iç ticaret eşyası timdiye kadar yapıl

makta olan muameleye tibi tutulacak

tır. 

Şirketi Hayriye 
Yo cularına yeni 
Kolaylıklar gösteriyor 

l9taDbal, 22 (Telefonla) - Şirlrıeti 

Hayriye bugün yıllık toplantısını yap

tı. Umumi heyete verilen heaablara gö

re firket bu yıl 9.130.875 yolcu tapmf, 

yük dahil 947.935 lira gelir aağlamlftır. 

Şirbtin sifi kin 41.952 liradır. Şirket 

bu yıl balkın boğaza rağbetiDıi artırmak 

için tarifelerinden ehemiyetli ucudat· 

ma1ar yapmJ; aynca boğazlarda yeniden 

bıpat yapacaklara bir kolaylık olmak 

üzere paruu puo Yeımeye karar ftl'· 

miftir. 

Hatırhyonnusunuz? 

1 - Ankarcula bir aenede ua
.sati kaç kilo et yenir ? 

2 - Hava gcuı tenviratını kim 
bulmuftur? 

3 - Alman demiryollannın 

baban kimdir '1 
4 - Dünyanın en yükaek ben

di nerededir 1 
5 - Türk paraaının kıymetini 

koruma kanunu ne acıman çıka

rıldı '1 

Dünkü ..uıllerin ceuabları: 

S - Atilla Büyük Hün imparator· 
luğunu ne zaman kurmuştur? 

C- lsadan sonra 437. 
S-Türkiyede kaç koyun vardır? 
C-13.590.878. 
S - Büyük Setçuk devleti ne za

man kurulmuştur? 
C-lsadan sonra 1040 da. 
S -Avrupadan Amerikaya ilk kab

lo döşemek fikri hangi tarihte 
ortaya atıldı? 

C - 1853 senesinde. 
S - Galvani kurbağa Uzerinde ilk 

elektril. tecrübesini ne zaman 1 
yapmıştır? 

C - 1791 senesinde. 

Nüfus aiyaetemiz: ve köylünün sağ• 
lığı halmnmdan çok ebemiyetli olan 
ye hayırlı neticeler vermesi muhıakkak 
bulunan bu teşebbüsün fiil ahasına 

getirilmesi için bütün hazırlıklar ta.. 

maınlanmıştır. Bu yeni teşkilit 1937 
mali yılı içinde faaliyte. geçmif bulu. 
nacaktır. 

Bilindiği üzere bugün mcmleke. 
timizde ebe yetiştiren bir tek müessese 
vardır. Lstanbul üniversitesi tıb fakül
tesine bağlı bulunan bu mktcb; kaza
lara .kadar türk şehir ve kasabalarında 
çalışan ebeleri yetiştirmektedir. Ancak 
buradan çıkanlar kazaların ihtiyacını hl• 
le gideremiyor ve bilhassa köyler ebe.. 
•İz kalıyordu. Şehfrde yeti~n ve §ıCh

re al~ bu zümreyi köylerde çalıştır
makta güç oluyordu. Talebe sayısınr 

çoğaltmak auretiyle .ihtiyaçlara cevah 
vermek de imkansız görülüyordu. Gerçi 
bakanlık (tababetin icrası) hakkındaki 
kanunun verdiği halfilıiyete dayanarak 
eskiden köy ve kazalarda diplomasız e
belik yapanlara doğum teJkilitı olan 
hastahanelerde üç ay sitaj gördürerek 
mtimkiin mertebe açığı kapatmağa çalış• 
mış ise de köylerden okuyup yazma bi· 
tenlerin azlığı ve eski ebelerin çok ca
hil bulunmaları maksadı temine yetmi .. 
fordu. 

Bakanlık bu vaziyeti kökünden hallet 

mek .c fena prtlar içinde yapılan do. 

ğumlarla kaybolan nufuau ıyurda kazan

dırmak azminde idi. Köylerde ebe bu

lunduracak tefkilitı meydana gctir4 

mek husuaundaki bu kararını yeni teş. 

kilit kanuniyle halletmiştir. Teşkilat 

kanununun bir maddesi köy ebeleri yetif 

tirilmesini nazar"ı itibara almıt ye bu 

ebe1erin yetiştirilm~i için mektcbler 

aÇılacağıru tasrih etmİJtİr. 

Hazırlanan programa göte önü~üz .. 

deki mali yıl başmdaıı itibarea yavaf 

yavaş açılacak olan bu miicaııeacler fU 

pldlde olacaktn': 

Muhtelif viliyetlerde doğam evleri 

vardır. Y-w:lerce vatandaşın hayatım 

kurtaran ve bir mekteb denilebilecek 

..Uyette bulunan bu dolum evlei.ne .kö)f! 

ebeleri yetiftirec:ek tefkil't i.Jj..e oluaa

caktır. 

.Mektebe ilk tahsilini yapını' veya 

o derecede okuınut olanlar alınacaktır. 

Naauıedler mtktebde bir yıl okuduktan 

eoma ellerine yalıw: köıylerde çalqma• 
ğa izin veren birer diploma verilece~ 

tir. Köy ebeleri kazalarda ve ytibek 

mektebten çıkan ebelerin bulundukları 

bqka yerlerde çalıtamıyacaklardır. B• 

kanlığın bütün diğer yurdları gibi para. 

mı: yatılı olan bu mekteblere 30 ya• 
~ kadar köy kızlan . gireceklerdir. 
Nmmetlerin evli bulunanları tercih e
dileceklerdir. 

Bu ebelere bir köy veya mıntakast 

verilecek ve bunlar en çok dört bia nu• 
fasun doğum işlerine bakacaklardır. 'fe• 
kilit kanunu bu ebelerin aylıklanlW' 
.köy sandıkları veya hususi idareler ta· 
rafı.odan temin edileceğini emretaJC~ 
tedir. Köyler dilerlerse yalııu: Jreodi 
köyleri .için bir ebe tutabilecelderdir· 

Müesaeseler yalııız buluııdaJU.atS 
~ilayet halkından değil kolllfu viIAy~t· 
lerden de talebe ~dedebileceklerdıt• 
Yalnıa bunlarda her halde kendi .kÖ)'Jr 
rinden veya yakın köylerde çaırşacalt~ 
Jardır. Bakanlık bu kararına ilive ~ 

·u· 
rak önümüzdeki mali yıl başmdall ~ 
baren bakanlığa bağh dispanserle 
butlarında da doğum yapabilece~ 
kilit vüwde getirecektir. Bil )ıll1ıl 
aerlerin kadrolarına lizım gelea te ., .. 

vuifedaclar ilave olunacaktır· ;-• 
denbeci faaliyette bulunan 
(İçtimai lufz.ıaaıhha numune~ 
ri) bu yeni tetkilita örnek ittihN e 

miftir. 



B. Antonesko ile 
Dr. Aras arasında 

Romanya dış bakanı Ekselans B. An

tonesko türk topraklarından ay~lır~~n 
dı b k nı B. Tevfik Rüştü Arasa gon-

ş a a · R" tü Aras ta-
derdiği telgrafla Tevfık uş 

. b aşagyıdadır. (A.A.) 
rafından verılen ceva 

Ekse/an B. Rü~tıi Aras 

T .. k · sahillerin· 
Misafirperver ur ıye .. 

.. 1 memleketınızde den ayrılırken, guze 
f k t rok güzel salit-

geçen çok kısa ve a a :ı d. 
J • d'" .. .. e orada bana göster 1-
crı uşumıyor v -. ı· pek dostane ka· 
gıniz pek Jıararet ı ve k 

. l ;;rnıı te rar bu/den dolayı nıınnettar 11:> 

etmeği bilhassa arzu ediyorum. 
Büyük milletiniz ıçin tam ~a~ran

·ı k n ıstıkba· lıkJ:ı ve bizi bağlayan ıttı a ı . 
.. um Azız 

li için tam itimatla donuyor · 
b merbutıyet 

akan dostum, en dostane .. _ 
. . n kabulunu 

ve minnettarltk hıssıyatrn11 

rica ederim. 

Viktor Antonesko 

Ekselans B. Antonesko 
· al buyu

Ekscliırısrnız taraftndan ırs 
· hak ruJan telgrafr aldım. Memleketım • 

kın<Ja izhar bııyuwlan qok dostane hıs· 
.s~Jatt~n dolayı pek minnettarım .. Eks~
lans/arrmn Türkiyede gördük/en sa:zı'· 
ll:ıi k b 1.. k k sahsiyetıne, a u un, onun yu se . 
~edyun olduğumuz tazim eseri ~J~u
gunu ve memleketimi memleketınıze 
bağ/ıyan derın dostluk hissiyatını ak· 
.Settirmekte bulunduğunu kendilerine 

ı~1}'1in edebilirim. Bu dostluğun en b~
lıg remzi iki memleketi bağlıyan itti· 
iaktır. Aziz bakan dostum, en dostane 
ll:ıerbu · ı ·· ·· rica t Yet hissiyatımın kabu unu 
f!derim. 

Trijuek'in leci' manzara.. 

Trijuek: 22 (A.A.) -- Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: 79 uncu kilomet· 
re tepelerinde Trijuek köyü büyük bir 
yıkıntı halinde yükselmektedir. Bütün 
manzara harbin ne kadar şiddetli oldu· 
ğunu gösteriyor. Burası Guadalajara 
cephesinde nasyonalist hatlarının en i
leri noktasıdır. Her tarafta bombaların 
ve otomatik silahların izleri göze çarpı
yor. Bir çok top bataryalariyle ve mü
himmat sandıklariyle gizlenmiş mitral
yözler hala oldukları yerlerde duruyor
lar. Üzerinde dondurucu bir rüzgar es· 
mekte olan köye, şurada burada yatan 
beygir ve katır leşleri daha korkunç 
bir manzara vermektedir. Buradan ay
rılacağımız anda üç motörlü üç nasyona
list bombardıman tayyaresi gözüktü. 
Bunları 14 tane daha hafif tayyare ta
kib etti. Derhal cumhuriyetçi hava mü

dafaasr faaliyete· geçti ve cumhuriyetçi 

hava filosu da yükseldi. Nihayet hava 
harbi başladr. Saldıranlar kayıb vermek· 
sizin çekildiler. 

Şarkta, Brihnega istikametinde hil· 
kümetçilerin saflar gerisinde asi tpoçu 
bombardımanının yükselttiği büyük siyah 
sütunlar gözüküyor. Asiler hükümetçi
lerin asker tahşidlerine mani olmak is· 
tedikleri anlaşılıyor. Umumi intiba şu
dur ki, asiler çekildikten sonra şimdi 
toplanıyorlar ve yakında bir mukabil 
taarruzda bulunacaklardır. 

• • * 
Madrid, 22 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Hükümetçiler, dün Guadalajara cep

hesindeki ileri hareketlerine devam ve 
öğleden sonra Brihuega'nın 20 kilomet· 
re şimalindeki Kollogoz kasabasını al
mışlardır. 

Hükümetçiler, sabahleyin Parilla de 
Hita kasabasını işgal etmişlerdi. 

General Fuller'in bir yazııı 

Londra, 22 (A.A.) - General Ful
ler, Sunday Dispeç gazetesinde, Fran
ko ispanyasında yaptığı bir yolculuğun 
neticesini anlatarak diyor ki: - İspan
yada cereyan eden -~ı~rb bir Avrupa .~e
selesidir yani komunızme karşı muca
dele meseles•dir. Nasyonalistlerin işga
·lllll epJeıe>fl?.lUııu ununınq epuıH.e !I 
z~m· ve hak hakımdir. Her tarafta y~ye· 
cek boldur ve fiatlar ucuzdur. Mıllet 

1. e memnundur. Generaı Franko 
neşe ı v . . y 

P
hesi gerisinde yenı bır İspanya dog· 

ce .. ı· İ 
k d N izam ve dısıp ın spanyası. ma ta ır: 

Asilerin tebliği 
Bü ilk U· Salamanka, 22 (A.A.) - !_ . 

. karagah saat 22,30 da teblıg edı-
rnumı . ..f k 

. . fırka. ehemıyetsız tu e 
Yor. Beşıııcı · _ 

. . k ker hatlarımıza sıgınnıış. 
ateşi bır ço as 

tır. "'fek ve topçu ateşi. 
Alt c fırka : tu 

ın ı . . . fırka. Sanolndio mınta
Sekıııncı · . -1 · 

hemiyetlı mevzı erıd düşmanın e 
kasın a . K 1 ıntakalardan ka· 

. . 1 ttık ızı m 
nı ışga e · köylü hatlarımıza 
çan bir çok asker ve 

g~ ınmıştır. , 
sı p dilla Deni tanın ce· 

Oria f~~ka:ın 1~ rus tankının yardı· 
nubunda duşın . . · hücum et-

. . d f mevzılerınııze 
miyle ıkı e a bl la tardolunınuştur 

~ r kayı ar 
miş ise de a~ı .. ıcıxııştır. Badiel ırma. 

D.. man 40olu bıra ülleri· 
uş . . d .. şman tecemm 

ğı vadısınc!e u 

Franko askerleri kamyonla 

ni dağıttık. Bazı köylerin işagali hak. 
kmdaki düşman haberlerini bir kere da
ha yalanlarız. İsmi geçen köylerden bir 
kısmını hiç bir vakit işgal etmemiştik. 
Düşmanın bu kere işgal ettiği diğer ba
zılarının da hatlarımızdan çok uzak ol
maları sebebiyle stratejik hiç bir kıy. 
meti yoktur. 

Avila fırkası: Bildirilecek bir şey 
yoktur. 

Madrid fırkası: Bildirilecek bir şey 
yoktur. 

B. Musolini 
dönüyor 
İspanya vaziyetini tetkik 
edecek, General 
Franko'ya yol gösterecek 

Londra, 22 (A.A.) - Deyli Herald 
gazetesi, Romadan haber aüyor: 

B. Muaolini'nin acele TrabJua garb· 
ten dönmesine kum fırtmalan resmi 
bir özür teşkil etmektedir. Fakat şura
aı muhakkak ki, İspanya hadiseleri B. 
Musolini'nin bir an önce Romaya dön
mek kararında çok tesirli olmuştur. 

Musolini askeri ileri gelenleri ile İspan
ya'dan gelen son tebliğleri tetkik eyli· 
yecek ve Franko'ya yol gösterecektir. 

Paristen • bildirildiğine göre de Eko 

dö Pari'nin Roma muhabiri şu haberi 

vermiştir: B. Musolini İspanya h1idi

selerini askeri ileri gelenleri ile tetkik 

etmek iızere manevralarda kısa bir 

müddet kaldıktan sonra Romaya acele 

dönecektir. 

cepheye giderlerken 
Cenub ordusu: devam eden fırtına 

her türlü askeri harekatı önlemektedir. 

Kot'un hükümetçilere yardımı 
Paris, 22 (A.A.) - Adisiyon Fran

sez gazetesi, hükümetçi ispanyol tayya
recilerinin Pariste bulunma:.ını bahis 
mevzuu ederek fransız hava nazırı ko
tun bunları satın aldıkları ehemiyctli 
techizatı vermekle kalmadığını ve fakat 
Hollanda ve Çekoslovakyaya tayyareie
ri satmakla da meşgül olduğunu yaz
maktadır. 

Atatürkle 
Şehinşah 
Arasında 

(Başı ı. ıncı sayfada) 

lik doyğulariyle kutlular ve ıahsi sa
adetleriyle, kudretli idareleri altında 
lı•r ,ün Jaha :aiyaJ• inkiıal elm•lıl• 
olan cloat /ranın r•lalıı halılıınJa ha. 
liaane lem•nnilerimi ar.ıı•Jerim 

ATATÜRK 
Turkiye Reisi Cumhuru 

Kemal Atatürk 
ANKARA. 

Doğum günümün yıl dönümü müııa· 
scbetiyle zati devletleri tarafrndan iz
har buyuru/an muhabbetli tebrikler zi
yadesiyle meserret ve teşekkürlerimi 
mucib olmuştur. Ben de kendi tarafım
dan zatı devletlerinin selametlerini ve 
yüksek idareleri ve önderlikleri altmda 
dost \'e komşu Türkiyenin saadet ve pa
yidarlrğım samimi kalbimle dilerim. 

RIZA ŞAH PEHLEVi 

! Kamutay dün toplandı 1 

Kamııtayrn dünkü top Jantrsrndan bir görünüş 

ıs şubatta kış tatiline giren Kamu
tay, verdiği karar mucibinre, dün top
lanmıştır. Yoklama yapıldıktan sonra 
gümnik tarife kanununun birinci mad-

desinin tefsiri hakkındaki tefsir tale
biyle, buğdayı koruma karşılığı hak
kındaki kanunun 13 üncü maddesine 

ek kanun layihası ve muamele vergisi 

kanununun bazı maddelerinin değişti· 
rilmesi hakkındaki kanun layihası hü· 

kümetin talebi iızerine geri verilmiştir. 

Reis B. Refet Canı tez ; Kamutay a

zalarının yeni dağılmış olan projeler 

üzerindeki tetkiklerini yapabilmeleri 

için, ruznamede bulunan kanun proje

lerinin yarınki toplantıda görüşülmesi

ni teklif etmiş ve bu teklif kabul edil· 

miştir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

ziyor muyuz? 
lptidadan hazll'lanmadan, düıün

meden bir ilham halinde ağızdan dö
külen &Özler seyyal bit- kuvvet halin· 
de ruhların her günkü bblağmı çö ~ 
züyor, bütün damarlara yüluek in
aanlık telakkilerinin güzelliğini, CÖ • 
merdliğini yayıyordu. 

Bet on dakikalık bir zaman tutan, 
bir gazetenin bir iki aütmıuna aıia• 
aözler içinde bir filozofun, bir alimin. 
bir ıairin cildler doluau yazı ile ifade 
edemiyeceği ve duyunumyacajı balô
ka tler vardı. Bu aözlen:le bütün bir 
cömerd hayat aistemi bir araya top .. 

lanmııtı. 

Atatürk bize ve bütün milletlere, 
bütün insanlara, yatamanm ve bayat
ta neıeye, aaadete, manevi haz ve gü. 
ezlliğe kavupnanın temiz ve ~zel 

yollarını göstenn.i~tir. 
. ... Atatürk hodbinlik içinde ken • 

di kendilerini kemiren fel'd ve millet• 
lere, hayatta bulunamıyacak 19yler 
arayan bütün körler• ve acizlere, dar 
ihtiraslarının eairi olan bütün biçare
lere temiz, tükenmez bir kudret ve 
kuvvetin kaynağını gösteriyor. Km • 
dimiz içi.n çalıımayı hepimiz için ça
lıımak haline koymak, gelecek neail· 
ler~n iyiliği için uğraflllak ve çırpm
mak zevkini duymak, hayah böyle 
kabul etmekte kendi hesabanıza da 
en genit verim bulunduğunu anla • 
mak ... 

• • • 
ATA TORK'ON DONY A GöROŞO 

Cumhuriyette aynı mevzuu ele a• 
lan Peyami Safa da diyor ki ı 

'' Milliyetçiliği birinci plina kay. 
malda beraber onu hemen senit bir 
inaaniyetçilik idealine bağlıyan Ata
türk'ün dııan politikamıza çizdiii ia
tikamete bakanlar, bu dünya gÖl'ÜfÜ· 

nün fili aahada ıimdiye kadar ne mu• 
vaffakiyetli aafhalardan geçmİf oldu· 
ğunu daha iyi anlarlar. T~klüiü İn· 
aanlığa bağlıyan Atatürk, milli ve 
beıeri idealler aahaamda.ki tezadla • 
rın ahengine vardırılması için tutula· 
cak yol üzerine parmağını uzatıyorı 

Yani timdi ye kadar kendiııi tarafm -
dan tutulmuı olan yol üzerine. 

Ziraat Bakanı 
Antalyada 

Sıcak iklimler nebatl~n 
istasyonunda tedkikler 

yapıldı 
Antalya, 22 (A.A.) - Ziraat bakanı 

B. Muhlis Erkmen 18 mart günü Mer
sinden Antalyaya gelmiştir. B. Erk

men lıseyi ve ilk okull rı g miş , 
retmenler için açılan ipek böcekçıl ~ 

kursunun ilk dersini vermiştir. Bakanı
mız, ıpckçilik enstitüsünde, sıcak ik

limler nebatlar istasyonunda, portakal 
ve muz bahçelerinde incelemeler yap

tıktan sonra çiftçiler birliği azası ile 

uzun muddct goriişmiıştür. Akşam ye. 

mcğini çiftçilerle beraber yemiş ve on. 

!arla mesleki konuşmalarda bulunmuş. 

tur. B. Erl:men Serik ve Manavgat ka

zalarına giderek (Ulan) ovasında tet

kiklerde bulunmuş ve köylülerle gÖniJ
müştür. 

Ziraat bakanı dün öğleden önce An. 

talya civarındaki çiftlikleri gezdikten 

sonra ilkbahar at koşularında ve hay

van sergisinde bulunmuştur. Belediye

de şerefine bir ziyafet verilen bakan 

gece leyin öğrebnenlerin tertib ettiği 
aile toplantısına iştirak etmiştir. 
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[ Yabancı basında okuduklarımız J 
ar 1 Fransız · tikrazı 

ve silihlan--
eee 

G elecek harbtan kaçınmağa imkan 
yoktur; çünkü onun esacılı sobe· 

bi felsefi bir mahiyettedir. İki rakib 
devlet, biribirini tehdidle, karşılıklı si· 
Hihlanmakla, nazik jestlerle ve yahud si· 
Jahsızlanıyor gibi görünmekle oyalar 
ve harbtan alıkoyabilir. Fakat l>irıbiri· 
ne muarız ruh taşıyan iki zümre :ıi·ibi· 
rine karşı duracak olurlarsa o zaman 
gerginlik arada bir şerare çı~dan 

yatışamaz. 

Bu defa, hak ile kuvvet ka'şı karşı· 
ya bulunuyor. Geçmiş devirlerde } apıl· 
mış olan din harblarının yüzlerce rea
list seb:bleri vardı. Knedi hanedanları
nın bekası ve yeni yeni eyaletlerin sı
nırları içine alınması için harb açan kı· 
rallar, bu hareketlerine manevi birer se
beb bulmak da lazım geliyordu. 

Bugün ise ordulara karşı ordular de
ğil, kadını, çoluğu, çocuğu ile millet • 
lere karşı milletler seferber edilmekte 
ve liderler, eskisinden daha çabuk orta
ya konacak maksad ve fomıüllere ihti· 
yaç gösterm ktedirler. Bunlar, yığının 
taassubunu tahrik etmekte, bu suretle 
kendi şahsi ihtiraslarını gizlemektedir • 
ler. 

Evvelce Almanya'da ''anavatan" ke· 
limesi milleti harba hazırlamak için ka
fi gelirdi: daha sonraları Grossmacht 
(büyük devlet) kelimesi kullanılmağa 

başlandı. Eskiden bir milletten bahset
mek harbı haklı gösternıeğe kafi gelir
ken bugün bütün dünya ırklarına üs
tünlük davası güdülmektedir. 

Bu maksad uğrunda en modern tek
nik ve teçhizat kullanılıyor. Binlerce 
hayatı kurtarmak gibi insani bir maksa
da hizmet edebilecek olan radyolar, bir 
cinayet vasıtası halini almaktadır. 

G ~ıttükleri saldırganlık siyasetine 
hane bulmak isteyen devletler, 

iıç sebcb ileriye sürmektedirler: 
1 - Hammaddeye, 2 - fazlala~ 

nüfusların yerleştirecek yere ihtiyaç -
]arı olduğunu; 3 - Memleketleri dı
şında bulunan kendi ırklarından azın -
lıkları koruyacaklarını söylüyorlar. 

Bu hususta ileri sürülen bütün de -
liller mugalata1ıdır. Zira bu hükümleri 
veren müteh sı ların hepsi iyi bir vic 
danla hareket etmemektedirler • 

Sömürgelerde bulunan s rvet k-tf· 
naklarmdan faydalanmanın b·ridk ye • 
lu harbctmek değildir. Son yirmi r.ene 
içinde yapılan teknik keşifler say~in
de ışimdiye kadar görı.ilmemiş bir ölçü
de gelişmiş ve süratleruniş olan dünya 
ticareti, eşya mübadelesi için gösterilen 
arzu, o kadar artmış, o kadar ilerlemiş 
tir ki bugün her isteyen, her istec!ıği 
hammaddeyi çabucak elde edehilir ve 
yap lmış mallanm gemiye yükleyeıex 
istediği mesafeye kadar gönderebilir. 

Bir orta • «jağ zihniyeti olan otarşi 
bugün göründüğü kadar, hiç bir :zaman 
manasrz görünmemiştir. Elektrik ve 
tayyare dünyayı o kadar küçültmüştü: 
ki bütün dünyayı dolaşmak İ«jin her
hangi bir söze bir kaç saniye, hı:r han
gi bir şahsa birkaç gün kafi gelmekte -
dir. Bu suretle tabii servet kaynakları 

elde etmek şeklinde ifade edilen harb 
ıebeblerinden birisi ortadan kalkmıştır. 

Bir memleketin fethedilmesi, artık, 

Tefrika No: 10 
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YAZAN: EMİL LUDViG 

Bir harb artık kaçınması 
imkansız bir hale gelmiştir 
Current Histoy 

dergisinden 

o memlekette bulunan petrol ve demir 
gibi bir takım zengin maddelerden an -
cak fatihin istifadesi manasına gelrr.ek • 
ten çıkmıştır. Fetih, bu maddeleri fati· 
he ucuza da mal edemez. Mesela, İsviç· 
re, bugün, İngilterenin kendi sömürge
lerind ın aldığı pamuk kadar, dışardan 
pamuk alır. Sulh devam ettiği müddet
çe, ticaret dünyası, hakikatte, bir Mil -
letler Cemiyeti halindedir. Her hangi 
bir ürün ve yahud her hangi bir yapıl
mış madde, bir tek millete aid olmaktan 
çıkmıştır. 

Bundan başka, hiç bir sömürge, sa
hibine muhta«j olduğu hammaddelerden 
üçten fazlasını kafi mikdarda temin e
dememektedir. 

Bunun gibi, tıbbi keşiflerle yeni 
makineler de yalnız onu bulanlara has 
olmaktan çıkmıştır; çünkü gayet ko
lay faş edilmektedir ve taklidcilerin 
m~hareti artmışt.r. 

S ömürgelerden birçoğu, üretim'le· 
rin daha pahalıya mal olmakta -

dir. On sene evvel, alman vatandaşla • 
rına, sömürge isteyip istemedikleri hak
kında sualler sorulmuştur. Almanlarm 
çoğunluğu menfi cevab verdıler. O sı
ralarda bir İngiliz devlet adamı bana 
şu sözleri sölemişti: 

- Almanlar, sömürgelerimizder bi· 
risini bizden alacak olurlaısa memnun 
oluruz. 

Son zamanlarda bir Portekiz rn mu
ru da eger Portekiz sömürgeleri satılı
ğa çıkanlacak olursa bundan çok sevi· 
neceğini söylemişti. 

Bununla beraber, hiç bir memleket 
6Ömürgc1erini prestiji bozulacagı kor
kusu ile satılığa çıkaramaz. Pcestij, işte 
bir k lime ki bugünkü dünyanın başınd 
bela olmuştur. Bitler, Bismark anane 
sine uygun olarak Mein Kampf (müca 
delem) isimli eserinde sömürge bahsi
ni sükfttla geçiştirdi.'.:i halde bugünkii 
Almanya, prestij uğrunda yeni bir so· 
mürge davasına kalkmışt r. İtalyanlar, 

Hab~istanın kendilerine daha ne za -
mana kadar masraf kapısı olduğunu öğ
rendikleri zaman apışacakiardrr. 

s aldırgan milletler tarafından 
harb bahanesi olarak ortaya atı -

lan ikinci sebebe, nüfus fazlalığı sebe· 
bine de pek inanmak caiz değildir. İn -
giltere ile Belçikada nüfus, İtalya ve 
Almanyadakinden daha k~iftir. Bun -
larm hiç birisinin sömürgeleri bu k~sa
f et meselesini halledememiştir. 

Bir iki sene içinde yarım milyon 
İtalyanın Habeşistanda yerleşeceğini -

bu memleketi gezip gördüğüm için bun
dan şüpheliyim ya - kabul de etsek 
geriye kalan 42.000.000 italyan ne ola • 
caktır? Diktatörler, bir taraftan fazla 
nüfusu için yeni topraklar isterken, bir 
taraftan da dört çocuk sahibi olan 
ailelere nüfus kesafetini arttırdıkla
rı ıçın ceza vereceklerine prim 
vermektedirler. Bu fazla nüfus yetiş -
timıek arzusu istikbal için daha fazla 
askCT bulmak arzusundan başka bir şe
kilde tefsir edilemez. 

Saldırgan milletlerin üçüncü harlı 

vesilesi olarak gÖ6terdikleri hudud dı
şındaki soydaş azmlıklarm korunması 

da ilk ikisi kadar manasız ve esassızdır. 
Eğer Almanyanın hududu Nilin yuka
rısında bulunan ve orada kendi anadili 
ile konuşan azınlıklar Afrika yerlile -
rinin yaptığı gibi papirüsten kulübeler
de otursalardı, o zaman, belki, buna bir 
harb vesilesi diye bakabilirdik. Halbuki 
Avrupa memleketlerinde yaşıyan azın
lrklar, o memlekete sahih olduğu söyle
nen milletler kadar asayişten, tahsil v: 
terbiyeden ve sıhhi tedbirlerden fayda
larmıaktadırlar. Bugünkü günde Avru -
panın yirmi dört sının arasındaki biri • 
dk fark, yiyecek farkıdır. Dil meselesi
ne gelince bu da esaslı bir iddia değil • 
dir. Alman muhacirlerinin bugün bir 
dil yerine iki dile sahih olmaları bir 
zarar mıdır? 

Bil.ün ameli ihtiyaçlar ve ekonomik 
meselelerin harb vesilesi olarak göste -
rilmesi kadar abes bir iş yoktur. Öte 
taraftan m.mleket içindeki çekişme ve 
ihtilaflar da barba yol açamaz. Birkaç 
Avrupa memleketini tehdid eden ihti
lal bile bütün Avrupanın barba girme • 
&ine sebeb olamaz. 

Harbın kökü, hisler ve heyecanlar 
ülkesindedir. Bugün barba sebeb olabi
lecek bir mesele, iktidar lie kudreti art. 
• ıı mak hevesinden ileri gelmektedir ki 
bu da eskimiş bir lakırdıdır. 

lstanbırlda 

ULUS 
Satılan yt:r.er 

Köpriide: Kadıköy iske!esinde 
Beyoğlunda: Ha~et !Ube erinde 
Baynıt me,.daıımcsa: Aksaray Top-

kapı tramvay yeri tütüne~ Hamdi ishak 
Sultanahmet Ayasotya karııamcb: 

Tramvay durağ.nda tütüncü Kamil. 

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

hazırlanınız. 

Geçen cuma günü, Fransa hüküme
ti beı milyarlık. bir tahvil çıkarmıştr: 
birkaç saat içinde bunlar tükendi. 

Bu sabah yeniden üç milyarlık tah
vil çıkarıldı; akJamdan önce bunlar da 
satılmış olacaktır. 

Böylece, uzun bir fasıla ve, ıonra, 
hükümetin kredisi yeniden teessüs et
miştir. Tahvilleri aatm alan fransız 
halkının tasarrufudur, yoksa yabancr 
sermayesi değil. 

Bundan bir müddet evet, Britanya. 
mn büyük bir Dominyonu Londra pi
yasasında hir iç istikraz yapmak istedi. 

B. Nevil Çemberlayn buna hayır 
cevabını verdi, evvela silahlanmamız la
zımdı~. İngiliz sermayeleri bugün İngil
terenin milli müdafaa istikrazına inhi
sar etmelidir. 

Bir kaç gün önce, yüzde dört bu. 
çuk faizli fransız istikrazının Londra
da tahvil olarak piyasaya çıkarılmasr 
mümkün olup olmıyacağı araştırıl

dı. 

Hazine nazın: 
- Hayır, diye cevab verdi, Domin

yonlara verdiğimiz hakkı Fransaya 
tahsis edemeyiz. 

- Peki,. Londrada tahvil satacak 
bir gi,eden vazgeçtik, İsviçrede oldu
ğu gibi fransı:ı tahvillerinin kuponla
rını ödeyecek bir müessese olsun aça-
maz mıyız. 

N. Çembcrlayn: 
- O da olmaz c..eva.bını verdi. 
İngiltere, silahlanması için dört se

nede 42 milyar istikraz etmek, halbuki 
bugün sermayeler, sabit gelirli tahville
re rağbet etmiyerek karlanmış olan i~ 
lere iştirak etmek istiyorlar. Bu itibar
la B. Çemberlayn'in bu hususta fazla 
nazik davranmamasının hayrete değer 
tarafı ıyo!ctur: Aylardan beri ingiliz 
tahvilleri düşerken bakır, kurşun ve l a
lay fiatlannda baş döndürücü yükseliş 
devam ediyor. Başlıca maden Hatları
nın 19l4 vasatısiyle şimdiki fiatları şöy. 
le kıyaslanmaktadrr. 

1934 1937 

vasati şubat 

Bakır 157 492 
Kurşun 230 732 
Kalay 351 542 
Demir cevheri 372 599 

Çinko 246 587 
Başbakanlığın son tebliğlerinden 

birinde şöyle deniliyordu: "Ham mad
delerdeki yükseli~ dünya konjoktürüne 
hakim bir vaziyet almıştır.,, 

Ham maddeler hesabsız sermayeleri 
kendine çekmektedir ve Londra bugün 
kasırganın merkezi olmuştur. 

T ahminleTin üstünde rağbet 
Onun içindir ki franıız istikrazı. 

na yabancı sermayelerin iştiraki çok e
hemiyetsiz olmuştur. Bu istikrazın 

muvaffakiyetini temin eden fransı ... ser
mayesidir ve bu muvaffakiyette bu iş

te yapılm.q olan iki tahmin hatasını be· 
lirtm:ktedir: 

Evvela bir teknik hata: Tahvi1lerin 
satılması için yüzde 4,5 faizin dzem 
olduğu sanılmıştı. Halbuki daha az yük. 
sek bir faiz de kafi gel~cekti. 

İkincisi de politik bir hata: lngi-

lntransigeantda 
A. L • .Jeune 

yazıyor 

liz ve Amerika sermayelerinin yardı

mr oluyordu; halbuki fransu: sermaye .. 
&i bitecek hale gelmişti. 

Avnıpa •ilah/anıyor 
Avrupa silahlanıyor. Sermayelerin 

ham maddeler satın almak suretiyle si-
18hlanma işine yardım ediyor. Diğer bit 
kısmı da tahvillere yatırılan milli mü. 
daiaa masraflarını karşılamak üzere ha~ 
ı:inenin emrine giriyorlar. 

Fransa iç istikrazınr çıkarıyor. 
İngiltere silahlanması için dört se4 

nede 150 milyardan fazla sarf edecek .. 
tir. 

Bu milyarların seferber edilmesidir. 
Günün birinde insanları sefebrer etmei 
mecburiyetinde kalmamak için, bu ça

reye baş vuruluyor. 

1 D il Köşe;fJ 
''Gene her muharrir ve belki her ya, 

bancr dil bilenler hayretle görürler ki .. ,4 

- Cumhuriyet•den -
"'Her bilenler,, denilemez. Cemi eda• 

tı fazladır. Bu failin ve fiilin müfred 
olması lazımdı. 

**" 
" Davanın rüyeti 3 Nisana talik c .. 

dildi . .'' 
''Rüyet,, ve ''talik,, pek küçLk bit 

dikkatle kullanmak itiyadrndan kendi• 
mizi kurtarabileceğimiz tabirlerdendir, 

*** 
"Yiyecek mallarında hafif Ur düş• 

künlük başlamıştır.'' 
- Akşam'dan -

''Yiyecek" malları değil maddeleri. 
Sonra yiyecek mal/arz düşmez, yiyeceli 
maddelerinin listı düşer. 

0Düşkünlük,, burada "sukut'' karşı· 
lığı olarak kullanrlmış. Fakat sukutun 
türkçede bir kaç karşılrğı vardır: DÜ!j• 
künlük, düşüklük, düşme. 

Düşkünlük, zavallılık, fakirlik gibi 
manaları ifade eder. Onun ıçin burada 
düşüklük veya düşme tabirlerinden bi· 
rinin kullanrlması lazımdı. 

.. "' * 
" Aman sakın yüz verme, muhak • 

kak kasit bir niyeti var.,, 
- Son Telgraf'tan -

"Kasit niyet,, ne demektir? 

*** 
"İskenderun sancağının statüsünU 

ve te~ki1atı esasiye kanununu hazırla

makla memur edilmiş olan eksperler ko-
mitesi... (A.A.) -

- ULUS'tan -

Anla~jllan bu cümle ''lıazırlanmakla 
tavzif edilmiş,, şeklinde düşünü/mÜ!jı 

"tavzif,, Jcelimesi kullanılmamak için 
yerine ''memur., konulmuş. Fakat böf'" 
le olunca, "lıazırlamaya,, demek lfızırD'" 
dı. 

toplanan ve sabahlara kadar edebiyat mese
lelerini konuşan bir grupa ben de katılmış 
oluyordum. 

rı kendi Observer gazetesine basmış, aradan 
ihtiyat müddeti geçinte, Times de bunları 
olduğu gibi istinsah etmişti. 

daha şefkatli AndrewLang1 büyük, sevimli 
güzel söz söyliyen ve pek çabuk ölen Eusta~ 
ce Balfour, zaman zaman, pek akıllı ve pel;; 
neşeli Herbert St.::phen hazan kendi alevhi "' 
ne söylediği güzel hikayelerle ortalığı lor ~ 
geçiren çocukların da ,büyüklerin de sevdı 
ği Rider Haggard, bir bilgi kayasını andır~ 
ve benim kendisine daima saygı beslediğıtıl 

Tarmhğım \'C tanımadığuıı dostlarıma 

Henley'in kusurları, ölümünden sonra 
kendisini seven dostları tarafından bütün 
dünyaya ilan edilmişti. Bereket versin ki ben 
onu, nazik, cömerd ve sürüsünün içinde en 
iyisini seçebilen cevherli bir gazete sahibi, 
sonra öküzleri bile havrete diisürecek kadar 
iyi konuşan bir adam olarak tammışLım. 

Bu adam, Gladston'dan ve bütün liben.
lizmden de nefret ediyordu. O sıralarda hii
kümet bir İrlanda cemiyetinde yapılmış bir 
cinayet dolayısiyle tahkikat yapmak üzere 
bir komisyon teşkil etmiştir. Bu mevzu et
rafında "cleared,, isimli kabaca bir manzume 
yazmıştım. Önce Times gazetesi bunu bas -
mak istedi~i halde, sonradan, vazgeçmişti. 
Bunun üzenne bunları Frank Harris ismin
de hiç anlaşamıyaca;,ım bir adam tarafından 
çıKanlan aylık bir dergiye vermem tavsiye 
olundu. Bu adam da manzumeyi okuyarait 
koyamıyacağım söyleyince ben de bunları 
Henley'e vermiştim. Siyası cereyanlar hak -
kında pek fazla düşünce sahibi olmıyan ve 
bunlara pek akıl erdiremiyen Henley, bunla-

Savil'e, o zamanlar Pıkadilli'de bulunan 
küçük Savil' e aza olaral> kabul edilmem gt' 
rurumu okşamıştı. Orada bulunduğum ilk zı
yafette Hardy ile Vvalter Besant bile vardı. 
Bunlardan sonuncusuna ne kadar borçlu ol -
duğumu hatırlarsınız; şimdi bu borcum bir 
kat daha artıyordu. Bu adamın kendine mah
sus fikirleri, naşirleri vardı. Bir "müellifler 
Cemiyeti,, ya kurmak üzereydi; yahud da 
kurmuştu. Bana da kendi işlerimi bir ajana 
havale etmemi tavsiye etmiş, beni ona gön
dermişti. Bu adam, benim yaşımda bir oğlu 
olan A. P. Watt'dı. Babası benim işlerime 
akıllıca el koymuş, ölümünden sonra da, oğ
lu buna devam etmiştir. Kırk sene icinde 
bunlarla aramızda üç dakikalık bir göriismc
nin halledemiyeceği hiç bir ihtilaf çıkma
mıştı. Bunu' da Besanf a borçlu idim. 

Saintsbury hep burada idiler. / 

Afrika, A vusturalya, Yeni Zelatl 
Yazan: 

Rudyard Kipling 
Çeviren 

Nurettin ARTAM 

Borada yaşı biraz geçkince bir kadından 
arslan ve mamot şarkıları dinlerdim. Bun -
dan başka burada hikayeler ve monologlar 
cia söyltnirdi. Bu aralık Hindistanda iken 
ç-0k iyi tanıdığımı sandığım ingiliz askerle -
rinin, İngilterede bulunan kardeşleriyle de 
yarenlik ederdim. Bunun neticesi olarak "kış
la odasının manileri0 ni yazdım. Bunları ön· 
ce ''Scots'' u daha sonraları national obser -
ver'i çıkaran Henley'e gösterdim. Beğendi 
ve daha fazla yazmamı istedi, Bunun üzeri
ne T ir 0 "'ter - Square'de küçük bir lokantada 

"Küçük Savil,, de büyük bir nezaket ve 
müsamaha vardı. Acı ve ağır başlı mizaciyle 
Hardy, dışardan bakınca. bir bulut kadar ala
kasız görünen, fakat sizinle hiç meşgul gö
rünmediği zamanlar bile sizin içın herkesten 

İşler bu halde yürüyüp giderken ben d~ 
para biriktiriyordum. Bir gün banka defte_ 
rimde bin lira yazılı olduğunu götdüğÜI11 vı:ı .. 
kit, artık strand bana dar gclmeğc başlaf111:,. 
tı. ·~· a-

Bir aralık kırk beş yaşıma geldıgım .1
\ 1 

man ölen babamla annem de bir ziyare~ 1bit 
gelmişlerdi. Ben "ingiliz bayrağı,, adlr kC11 
şiir yazmıştım. Bu vesile ile konuşulur il" 
annem, ''İngiltere'de bilinen şeyleri~. l~iŞt 
tere'nin bildiği şeyler olduğunu,, soyl "Z~' 
babam da bu fikirde bulunmuştu. Buııu~ ~1111 
rine, içimde, İngilterenin öteki parça a 
da gezip dolaşmak arzusu doğmuştu. ) 

(Son uvar 
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Devlet Demiryolları 
... -....~resinde inzibat 

inzibatsız halleri görülen memurlar 
hakkında ne ceza yap~lacak? .. 

Memleketten 

kısa haberler 

*İzmir fuvannın e!ektr:k i'i: - İz
mir fuvar komitesinin aldı !iı bir karara 

•• b 
gore enternasyonal İzmir fuvarındaki 
elektrik ~esi~a~ının yer altında olması 
kab~l edılmıştır. Bu yıl yalnız büyük 
gazıno arasındaki cadde tenvirat tesis
ı:rini.1:1 .~op~~k altından yaprlma.sı müna
sıb gorulmuş ve keyfiyet eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu iş müteahhide ihale edil· 
miştir. 

Hindin en güzel 
g·yinen kızı 

Ankaraya geldi 

Parsi Başrahi- 1 
binin güzel ve 

i.stidatlı kızı 

Bayan Bapsy 

ve erkell kardqi 
Bay Paııry 

.. tahdemlerı talıınatnamesının 
Devlet demiryolları memu~ ve :ı:~ tirilmiştir. Bu değişikliklere 

bazı maddeleri Bakanlar hey~tıI?bce g 6aııeri ()'örülenler hakkında 
g.. ·a bl dan 1nzı atsız 

0 

ore: ı are mensu arın b la ın nevileri şunlardır: 
tatbik olunacak cezalar ve ~n r ·ı· · ınucib olacaktır. . vazifesıne fe tenzı ını 

Memur ve müstahdenll 1 • Haysı'yet kırıcı bir suçtan mah-
d"k 'd ı veya ı kate davet etmek, ihtar, ı ar k. ıınak şahsi bir menfaat uıukabi-
. . . le muay· um o . ınzıbati noksanları dolayısıy 1. de vazifesini suistimal etmek, vazı-

. ·ı zaya tev· ın . Yen bir işten dolayı ven en ce f başında serhoşluğu itiyad edınmek, 
b .h hd in ücret veya e k ı , memur ve müsta em .

1 
~,.....· evrakı kasten ortadan yok etme , 

.. 1" v kadar kesı • re ..... ı . d . 
Yevmiyesinden 15 gun uge .. • ka ak ve nıemnu eii"yayı bılerek emır. 
,..... · ·1 · kanunen ınus.e- ç • k •&4esıne ücret kesı mesı, . 1 vasıtasiyle nakletmek, resmı a-

h 
erıye hı- yo . . 

ak olduğu kıdem zamlarının g tlar üzerinde tahrıfat yapmak ihraca 
h" · kıde- Y1 

rakılmasına kıdem zamları te ırı, .
1
. sebeb olacaktır. 

rn· .. . e kadar tenzı ı· . . d 3 d f .. k m uç aydan bır seney .. Bir sene 1çın e e a ceza gorme 
n k . . r ve mustahde- d k' ·1 t . e ıdem tenz.ılı, meı:nu . 

0 
cezanın üstün e ı ceza ı e eczıyeye 

. . ~ indiriJı:nesıne nıın hır derece aşagrya . _ sebeb olacaktır, 
derece tenzili, bulunduğu vazıf~den a İşten el çektirilenlerin ücretleri 
şağı bir işe naklolunmasına vazıfe ten- derhal kesilecektir. Suçlu olmadıkları 
zili, ve bir daha idarede kullanılmamak tahakkuk eden bu gibi memurla-
Üzere çıkarılmasına hizmetten ihraç de- ra boşta kaldıkları müddete aid ücret· 

nilmektedir. Ieri tamamen verilecektir. 
Arkadaşları ile iyi geçinmeme~, ka· 

nunlara nizamlar; talimatlar ve emır ve 
kararlar ile muayyen hususlar hakkın· 
da lüzumsuz işarlar ve sualler~e bulu· 
nanlara ihtar cezası verilecektır. 

. d ı k · zamanında Vazıfccle kayı sız 1 • ış 
başka işlerle uğraşmak, vazife e.snası.n: 
d 

. . 
1 

.. ··.,mek verıJen ışı 
a zıyaretçıler e goruı"'-- •. . 

vaktinde yapmamak, işinde ın_tız~ıı:ısız
lık göstermek maiyetini kendı ışın~e 

k d. aıd 
kullanmak ve iş zamanında en ıne 
işlerle uğraşmak, borcunu ve~e~e~, 
fazla borç yapmak, terfi ve tahvıl ıçın 
tavsiye mektubu getirmek tevbih ceza

sı verilmesine sebeb olacaktır. 
İş sahihlerini lüzumsuz yere beklet

mek, mezuniyetsiz mazeretsiz işine 
gelmemek, hastal ğını bildirdiği halde 

hasta olmadıgınm görülmesi, gizlenmi
ye k derecede sarhoş olmak ve sefa
hat hay nı itiyad edinmek, işletme 
mü-iürünün ve umum müdürün müsaa
desi olmadan idare muamelatını baska
larına söylemek, gazetecilere beya~at· 
ta bulunmak, ücr t kesilmesini icab et
tircce kt ir . 

Amirine ka lanmak hl 
1 
rşı saygısızca sözler kul-

' a a <: ve 
söz ve f ill d umumi edebe aykır 

Viyana - Peşte .. Prag 
mihveri 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Nasyonalist 
mebuslardan ve ''Suj Magyarsağ'' gaze
tesinin başyazıcısı Stepan Milotay, bu
gün gazetesinde yazdığı bir makalede 

diyor ki: 
''Bir Viyana - Peşte • Prag mihve

ri kurulması projesinin iç yüzü şudur: 
ı. - Çek paniği, 
Çekoslovakyanm alman azınl ıkları 

meselesi gibi mcs. lelerle ala.kahyan iç 
ve dış vaziyeti, Polonya ile münasebet
lerin ancak ~öyle böyle mevcud olması, 

İç ekonomik buhran. 
Macaris tanda ancak sosyal demok· 

ratlar bu Çek plfinlarma alaka göstere
bilirler. Bu, alman ve italyan dostlu
ğuna derin bir tarzda bağlı kalan mem
leket kamoyunun çoğunluğuna tama
miyle muhaliftir. Yahudi kapitalıst l ıgı 

de bu mihvere t ar.af tardır. Çünkü A· 
vusturya, Macaristan ve Çekoslovakya 

aras.nda yapılacak bir ittifakta kendi 
işleri için yeni bir mahreç ve kazanç 
ihtimalleri görmektedir. Bir alman ge
nişlemesi tehlikesinden bahsedenler şu-

ne zorluk er e bulunmak, iş sahibleri-
b 

1 
çıkarmak, fena muamelede nu düşünmelidırler ki, Macaristan on· 

u ~nmak, seyahat kolaylıkları göster- Iara asla hıç bir fenalık yapmamıştır. 
m. hususunda yolculara karsr farklı Buna mukabil, karşılarında her şeyi 
m . 

3 nisan pazar günü kostümlü bir 
çocuk balosu verilecetkir. Balonun gü
zel olması için bir komisyon kurulmuş· 
tur. 

* Konya öğretmenlerinin yardım 
ıandığı: - Konya ilk okul öğretmen
leri aralarında bir yardım sandığı kur· 
muşlar ve gereken formaliteyi tamam1a
~ışlardır. Her öğretmen bu sandıktan 
hır. kefil .. g?.stermek suretiyle maaşı nis· 
betınde odunç alacağı gibi gene her öğ
r~tmen de ~uraya maaşı nisbetinde, bir 
lıradan aş~gı olmamak şartiyle aidat 
~ermektedı.r. Bu sandık ayni zamanda 
olen muallımlerin ailelerine yardım e· 
decek, malen kalanlara el uzatacak ve 
emekliye ayrılanları maaş alıncaya ka· 
dar koruyacaktır. 

• lki büyük köprü: - Divrik - Zon· 
guldak şosası üzerinde ve Divrik kasa
b~su~~ ._girilen yerdeki büyük ırmak 
koprusu çok eskimiş olduğundan yeri
ne bayındırlık bakanlığı tarafından bir 
~eton _kö~.rü yaptınlmasma başlanmış· 

r. Kopru 46 bin liraya çıkacaktır. Ge
ne~ Çaycumayı istasyona ve Bartına 
baglayan ve bayındırlık bakanlığı tara
fı_~~?-° 57 bin liraya ihale edilen köp· 
runun de yapılmasına baslanmıştır. 

• Trabzon vilayet büdcesi: - Bu 
yll Trabzon vilayet büdcesinde bayın
d_rrlık, kültür, ziraat ve sıhhat işleri i· 
çın geçen seneye göre çok bir para ay
r~lmışt.ır: 937 büdcesinde bayındırlık i
~1? 168.807, kültür için 169.309, ziraat 
ıçın 9383 ve sıhhat içil"\ de 30918 lira ay
rılmıştır. 

. B.u sene ayrıca Trabzonda bir lise 
hınası yapılacaktır. İnhisarlar idaresi de 
y~ni. bir. ?ina yaptırmak maksadiyle es· 
kı hır kılıs_e binası satın almıştır. 
. Hal~~~.ı önündeki büyük binanın i

çınde b1;1t~n spor kulüblerinin spor ha
rek~tlerıru yapabilmelerini temin mak· 
sadıyle atletizm, güreş basketbol, vo
leybol, atlama, jimnastik yerleri yapıl
~aktadır. Yakında bütün sf>or kulüble
rı spor hareketlerini burada yapacaklar-

dır. Stad-Y.o~ inşası için de merkezden 
yardım gorulecekir. 

* Mersin ticaret mektebinde: - Mer
sinde yedi senedenberi faaliyette bulu· 
nan akşam ticaret mektebinin muallim 
kadrosu kültür bakanlığınca arttrnlmış 
ve muallim sayısı dörde çıkarılnuştır. 
Şimdiye kadar ticaret odası binasının 
alt katında bulunan mektebin yeni oku· 
ma yılı başında daha geniş bir binaya 
nakledileceği ve bunun için de şimdi
den hazırlıklara başlanıldığı haber alın-
mıştır. 

* Karabülde çalışma: - Safranbo
lıınun Karabük mevkiinde kurulacak uamelelerde bulunmak, yollarda se- ezen, bir mılyon mncar son nefesine 

hebsiz yere vagonları kesip eşyanın kadar tazyik eden ve Macaristana teca-
Yerlcrine geç varmalarına sebeb olmak vüz için Bolşevikleri kullanacak olan olan büyük demir ve çelik fabrikasının 
kıdem tehirine sebeb olacakt.r. bir Çek emperyalizmi vardır." inşasına başlanmıştır. Karabüke bir çok 

Bir ayda dört ve bir senede yirmi yabancı ve türk mühendisler gelmiş, i-

gün mazeretsiz işine gelmemek, tica- şe başlamışlardır. Alman ve İngiliz harb gemileri K b"k f b ·k d al k ı 
retle ug- ras, mak, hatası yüzünden yol- ara u a rı asın a Ç ışaca o an arasında bir kıyaslama ··h d' 1 · D" 'k k cuları ve muamele sahihlerinin zararı- mu en ıs erın, ıvrı azasının Tefen 
nı mucib olmak kıdem tenziline se- Londra, 22 (A.A.) - Morning Post nahiyesi merkezinde oturmaları için ye-
beb olacaktır. gazetesinin deniz muhabiri yazıyor. niden 30 kadar bina yapılmasına teşeb-

Nöbette iken sebebsiz yetini bırak- 1936 ve 1937 programlarında bulunan büs edilmiştir. Bu arada Divrik kaza 

k 
. h"bl . 14 İngiliz kruvazörü ougu .. n yaprlmakta merkezinin Tefene kaldmlması irin de 

rnak, iş başında uyuma , ış sa ı erın· :s d d. . t k . olan alman kruvazörlerinden aşağıdır. bir teşebbüs olduğu öğrenilmiştir. 
en bahşiş veya he ıye ıs eme • sıya- * Simav'da kooperatif faaliyeti: _ 

s tl "f b da dövü~ Yeni ingiliz kruvazörleri iki model ü-e e uğraşmak, vazı e aşın T- 450 ortağı olan Simav kooperatifi, bir 

Kardeşi de 
kendisiyle 

beraber 
Bombay Parsi baş rahibinin istidad

lı ve güzel kızı Bayan Bap"y p . .. avry, 
Londraya gıderken bir hafta müddet! 
kalmak üzere Ankara ya da ug~ ramı tı e 

B 
ş r. 

ıı, Bayanın Türkiyeye vaki ol 
ilk ziyaretidir ve kardeşi Dr. Jal Pa an 
k d

. . vry 
en ısıne refakat etmektedir. Avrupa-

ya sık sık giden bu Bayan, bütün dün. 
yayı gezip dolaşmıştır. 

Bombayda zengin bir Parsi ailesine 
mensub olan Bayan Bapsy, Hindistanın 
en iyi giyinen kadını olmak üzere ta
nınmaktadır. 1928 de Londrada kıral 
Corç ve kıraliçc Mari'ye takdim edil· 
miş olan Bayanın Londra sosyetesinde 
mevkii vardır. 

Tahsilini Hindistanda ve Amerikada 
yapmış olan Bayan, Nevyorktaki Ko
lombiya üniversitesinden edebiyat Dok
toru olarak çıkmıştır. Eski bir İran ai
lesine mensub olan Bayan Bapsy, eski 
İranm kahraman kadınlarına dair güzel 
bir kitab yazmıştır. 

Par•i lideri ve müellil Dr. Jal 
Pavry Ankaraıcla 

Hindistandaki Parsi cemaatinin li· 
deri bulunan Dr. Jal Pavry de, İngilte
reye giderken bir hafta müddetle kal
mak üzere 20 mart tarihinde Ankaraya 
gelmiştir. Bu, Doktor Pavry'nin Türki
yeye yaptığı ilk ziyarettir. Kendisine 
kızlcardeşi Bayan Bapsy Pavry refakat 
etmektedir. 

Dr. Pavry Bombaydaki Parsi baş 
rahibinin oğludur. Kendisi, sık sık 
Londrayı ziyarte eder ve orada iyi kar· 
şılanır. Doktor, 1928 senesinde kırat 

sa majeste Corc'a takdim edilmiştir. 
Kendisini Londradaki siyası mahfiller 
20k iyi tarurlar. 

Avrupada, Amerikada. yakın ve or
t.a şarkta bir takım seyahatler yapmış
tır. Yakın dostları arasında bir takım 
Avrupa hükümdarları. şark büyükleri 
ve ileri gelen devlet adamlan vardır. 

Hindistaııda ve Amerikada tahsil gö
ren Pavry, edebiyat doktoru olmuş ve 
Nevyorktaki Kolombia ünive.rsitesin
den ~e~sefe doktoru derecesini almıştır. 
Kendisi İran tarihi ve dini hakkında 
yazılmış bir kaç mühim eserin muhar
riridir. Bir çok enternasyonal konferans
larda delege olarak bulunmuş ve bir ta
kım ilmi toplantılarda hitabelerde bu· 
lunmuıtur. 

Dr. Pavry, "din vasrtasiyle enter. 
nasyonal sulh konferansı'' nın ve ge
rek lngilterede, gerek Hindistanda bu
lunan diğer bir takım iliın cemiyetleri
nin azasıdır. 

nı.ek derece indirilmesini ınucib olacak· zerine yapılacaktır. Bunlardan bir kıs- yıl içinde ortaklarına 50 bin liradan 
tır ını 8 bin ve bir kısmı da 5300 tonilato· fazla ödünç vermiş ve tahsili gereken 

'Kuma< oynamak, bi< sene içinde 20 Juk olacak ve alt> pusluk toplan bulu· taksitle<i vaktinde alm<§hr. Toplanan Hasta Bakıcı Aranıyor 
1 

nacaktır. Halbuki inşasına başlanan üç kooperatif üyeleri ortaklardan istiyen· S 
günden fazla mazeretsiz işine geme- lere kooperatifçe iki ve dört tekerlekli ağlık Yurdu Sıhat Vekaletinden 
..... k 

1 1 
b. alman kruvazörü onar bin tonilatoluk d ~ "k ı b' h •ue , bahşiş mukabilinde yo cu arın ~- araba temin ederek agıtılmasır.ı muva- ves.ı a ı ır asta bakıcı veya ebe ara-

f.__R_A_o_v_o __ f 
ANKARA 

Öğle Neşriyatı: 
12,30 - 12,50 Muhtelif plak neşriya- ' 

tı, 12,50 • 13,15 Plak: Türk mu il.isi ve 
halk şarkıları, 13,15 - 13,30 Dahili ve 
harici haberler. 

Akşam Neşriyarr: 

18,30 - 19,00 Muhtelif plak ncşrira· 

tı, 19,00 • 19,30 Türk musikilii vt halk 
şarkıları (Ferit Tan ve arkadaşları), 

19,30 - 19,45 Saat ayau ve arabca neşri· 
yat, 19,45 - 20,15 Türk musikisi ve hal!. 
şarkıları (Hikmet Rıza Sesgör ve arkı:ı· 
daşları). 22,15 - 20,30 Konferan'l: Prof. 
Dr. Server Kamil Tokgöz), 20,30 - 21.00 

Plakla dans musikisi, 21,00. 21,15 Ajar.s 
haberleri, 21,15 - 21,55 Stüdyo salon 
orkestrası, (1 - DaveJ Saboat lnfcm:al, 
2 - 'Gounod Faust l. er. Fa.utaisie, 3 -
Strauı; Neu · Vien, 4 - Chaminad~ L'h
curc du Muster, 5 - Gilbert KatJa, 
6 - L. Sicd İntermezzo), 21,55 - 22 00 
Yarınki program ve İstıklal maışı. 

letsiz seyahatine müsaade etmek vazı- ve toplan da sekiz pusluktur. fık bulmuştur. maktadır. 1-1071 

~~==~~~~~~--~~----~~~~~~~~ dedi. ka scbcb olmuş ve mulıayyilelen ~iddet'c 
meşgul etmekte bulunmuş olan yolcu d::ı oru 
takib ediyordu. Bu zatın bu eve gelişi ve bu 
alemin içine diişüvcrişi arı kovanına bir si!
müklü böcegin sokuluşuna veya !ıer hangi biı 
karanlık köy kümesine bir tavusun gıdşine 
benzetebilirdi. 

1' efrika N o: 17 
r-
E U g E! n i e 

Grandet 

tılar. 
"\ Mösyö Grassins: 

1 

- Biz de gitseydik, bu kapı çalışta b!r 

kötü niyet seziyorum, dedi. 
Mösyö des Grassins, kocaman iki san-

dıkla bir takım çantaları sürükkyen mesa -

jeri memuru~un berabe~~n.?e .. içeri girrııe!de 
olan bir delıkanlınm yuzunu kapı aralıgın-

Papas Cruchot sordu: 
- Bu zat genç mi? 
Mösyö des Grassins cevab verdi: 
- Evet; en az üç yi.iz kilo ağırlığında 

sandıklan da var. 
Eugenic merak etti: 

Yazan: Honore de Balzac . 
Türkçeye çeviren: Nasuhı Baydar 

:t-loter: , 
- Kapıyı bu biçim çalan Saurnur lu ola· 

ll'ıaz d a· , e ı. 

Nanon bÖylendi: 
ıı k- İnsan kapıyı böyle çalar mı? Kapım!-

grnak mı istiyorlar? 
randet bağırdu N Bu han O'i münasebetsiz, acaba? 

ile b ~nan iki ş~mdandan bi~n~ ahp, Grandet 

M··aber, kapıyı açmağa gıttı ... 
t1:au ubhem bir korkuya kendını kaptıran 

_:ırn Garndet: 
~asınaGrandet ! Grandet ! diye kocasının ar -

an kostu 
OvP·ı · · · 'b' · b lr ., ... ...,.,,sr ba~mdakiler hırı ınne a .. -

dan ancak görebildi. Grandet, birden bire 

karısına doğru dönerek: 
- Madam Grandet, haydi toınbalanı-

zın basına gidiniz. Beni bırakınız da bayla 

anlaşayım, dedi. 
Sonra salonun kapısını htzla çekip kapadı. 

Oyuncular yerlerine döndüler ,fakat ovuna 

devam etmediler. 
Des Grassins'in kansı sordu: 
_ Mösyö des Grassins, gelen Saumur'lu 

mu? 
_Hayır; bir yolcu. . 
_ Her halde Paris'ten gelmekte~ır. • 

Noter, iki parmak kalmlığındakı e~k~ 
ve bir Hollanda gemisine benzeyen saatıııı 
cebinden çekip bakara~: 

_ Tam dokuz, dedı, vay can.ına 
büronun posta arabası hep vaktınde 

büyük 
gelir, 

- Nanon da hata gelmedi. 
Mahkeme reisi söze karıştı: 
- Akrabanızdan biri olma1r. 
Madam ~randet, yavaşça: 

M .. -.:8aydı paralarımızı koyalım, dedi. 
o.syo Grandet'nin canı sıkılmış olduğunu 

s~~~n~en an1adım. Kendi işlerinden bahset ~ 
tıgımı görerek belki de memnun olmaz. 

Atlolphe, yanmclaki Eugenie'ye dönerek: 
.. - .. Gelen m~ıtlaka yeğeniniz Grandet'dir. 

~osyo de Nucmgen'in balosunda görmüs -
tum. P'"'k güzel bir adam.. ~ 

Adolphe devam edemedi. Anası ayağına 
b.as~ıştı .. sonra yüksek sesle ondan on san -
tun ıstedı. ve kulağına eğilerek: 

- Koca abtal, susar mısın? dedi. 
K?ca N anon'la hanunalın ayak sesleri 

merdıvenlerde aksettiği serada Grandet sa
lona avdet etti. Deminden beri bunca mera· 

Grandet: 
- Ateşe yakın oturunuz, dedi. 
Genç yabancı, oturmadan önce, orada ha

zır bulunanları gayet zarif bir eca ile selam
ladı. Erkekler kalkıp terbiyeli bir e~ilisle 
ona mukabele ettiler, kadınlar da resm bi; r 
reverans yaptılar. 

Madam Grandet: 
. - Muhakkak iişümüş olacaksınız cleö-il 

mı? Şeyden mi geliyor... .u 

. .Elindeki mektubu okumaktan vaz e en 
ıhtıyar. bagcı, kadmcagızm sözünü kes~i:ç 

-1.şte kadınlar, böyledir ı carn P •. 
yöyü rahat bırakınız. • ' ... mos -

Euf~nic itiraz etti: 
• - ~ _Yi ama b:ılıa, belki Mös önün ir ı 
tıyecegı vaıdır. 

Bağcı, sert bir tavırla cevab \ er.dı: 
(Semt v ) 



.==6 

(Hikaye) 
intikam 

Yazan: 
Jt. P. Çehof 

Siyodor Siyodoroviç Sigayet laırı
ıı hakkında her şeyi öğrenmişti: Bir sa
at sonra, "Şunuke ve kumpanyası,. si
lah mağazasının vitrini önünde durmuf 
tabancaları gözden geçiriyordu. 

" Artık başka çare kalmadı! Nadya 
namusumu berbad etti. Burjuva sosye
tesinin bir azası ve ahlak sahibi bir adam 
sıfatiyle intikamını alan bir insan rolü
nü oynamak mecburiyetindeyim. Evve
la Nadya'yı arkasından dostunu yere 
sereceğim; ondan sonra kendime bir 
kurşun: cavvv ! ... Hadi öbür dünyaya,, 
diyordu. 

Siyodor Siyodoroviç'in bugüne ka -
dar tabanca hakkında en ufak bir bilgi
si yoktu; adam öldürmek aklından bile 
geçmemişti. Fakat, bu anda, kan içinde 
kalmış üç cesed, bu cesedleri heyecan 
ve asabilikle seyreden bir yığın halk 
ve nihayet morgun mermer masaları gö
zünün önünde canlanıyordu ••. O, timdi, 
efine dostuna hazırhyacağı feliketi, 
kendisine karşı hainlik etmiş olan karı
siyle girişeceği ölüm mücadelesini bü
yük bir hazla düşünüyordu; hatti gaze
telerin bu kanlı facia etrafında ne yaza· 
caklarını zihninden geçirerek hepsini 
ezbere okuyordu. 

Siyodor Siyodoroviç içeri girdiği za
man, mağaza sahibi hürmetle eğilerek 
kendisini selamladı. Sonra, mükemmel 
bir tabanca çıkarıp önüne koydu. On • 
dan sonra, tevazu la ve gülümseyerek: 

- Size, fevkalade mükemmel bir 
Şmit Venson tavsiye ederim. Bu taban
canın tesiri akıllara hayret verecek bir 
ölçüdedir; mermi altıyüz metreden bi
le hiç şaşmadan isabet etmektedir. En 
modern bir tip bayım ... Tabanca, şaki
lere, kurdlara, kadınları ayartanlara 
karşı koymağa en elverişli bir silah ol
duğundan her gün düzünelerle satıyo -
ruz. Bu silah hem kadmı ve hem de onu 
baştan ç::,aranı bir anda tepeliyor. Hele 
intihar arzu buyuruluyorsa bu silahtan 
daha mükemmelini tavsiye edemem! .. ,, 
dedi. 

Sigayet: 

- Fiatı nedir? 
Diye sordu. 
- Kırk beş ruble efendim. 
- Hım 1 bana bir parça pahalı gele-

cek! 
- Efendim, bizde istediğiniz çeşid 

ve fiatta tabanca var l mesela bu Löfoşö 
on sekiz rubledir. Fakat, bu sistemin 
modası geçmiştir. Löfoşö tabancasiyle 
karısını öldüren bir kimse, büyük bir 
zevksizlik etmiş olur. 

Sigayet canı sıkılmış bir halde, 
- Ben, ne karımı ve ne de başka bir 

kimseyi vurmak istiyorum. Ben köye 
gidiyorum ve h ·rsızlara karşı ... 

Dükkan sahibi çok manalı bir gülüm 
seme ile, 

- Hayır, efendim, hayır; ne maksat
la tabanca aldıklarını müşterilerimize 

sormak adetimiz değildir. Fakat, Lö · 
foşö tabancasiyle hırsızları korkutmak 
kabil değildir: çünkü patlad ğı zaman 
çıkardığı ses, hem boğuk ve hem de ha
fiftir, Hatta ürkütmek maksadiyle ku
ru sıkı atan bir tabanca, böyle bir işe 

çok daha elverişlidir. Gelin ben size dü· 
ello tabancası dedikleri bir mortimer 
vereyim .• ; dedi. 

Bu esnada Sigayet'in kafasmda "bu 
alçağı düelloya davet etsem acaba nasıl 
olur?,, diye bir düşünce dolaştı. Ondan 
sonra, kendi kendine ''hayır, hayır, böy
le bir şey ona karşı çok şerefli bir mu
amele olur. Onun gibi bir akak, köpek 
gibi gebertilir.,, dedi. 

Dükkan sahibi müşterisinin önüne 
alabildiğine tabanca diziyordu. Haki
katen en gösterişli olanı da Snıit Ven 
son markalı olan tabanca idi. Sigayet 
bu sistem tabancalardan bir tanesini e· 
line aldı. Ve alır almaz da müthis facia 
gözünün önünde canlandı. Kendisine 
karşı sadakatsizlik göstermiş olan Nad

ya yerde kıvrılıyor .. Her tarafa kanlar 
akıyordu •.• Fakıat bütün bunlar onu tat· 
ınin edecek mahiyette bir ceza değildL 

Kendi kendine "evet, karımı haftan 
çıkaran alçağı yere serer, ondan sonra 
kafama bir kurşun sıkarım. Fakat, ka. 
dını hayatta bırakırım. Vicdan azabı ve 
halktan göreceği hakaret, ergeç onu da 
mezara götürür. Böyle bir muame1.e, 
ona, ini bir ölümden çok daha büyük 
bir ıztırab verebilir.,, diyordu. 

Çev1retJ 
H. T. 

' 

Sigayet'in gözU anUne kendi cenan 
alayı geliyordu: 

O, yüreği kırık dökük olduğu halde 
tabutta gülümseyerek yatıyordu; solup 
sararmış olan karısı, kendi kendini it
ham etmenin korkunç acısiyle, tabutun 
arkasından gidiyor, kalabalığın kendi • 
sini lanetleyen gözlerinden nereye ka
çacağını bilmiyordu .•• 

Mağaza sahibi, Siagyet'in hulyala -
rını keserek, 

- Efendim, görüyorum ki Smit ve 
Veson markası hoşunuza gidiyor. Me • 
rak etmeyin, fiatta uyuşuruz. İsterseniz 
daha ucuzları da var; dedi ve tekrar b!r 
düzine tabanca çıkararak Sigayet'in 
önüne sıraladı. 

- Bunların tanesi otuz rubleden faz. 
la değildir. Birçok kazalara sebebiyet 
veren Tula tabancalarının yanında, 

bunlar hakikaten değerli tabancalar -
dır. O tabancalarla, sadakatsizlik gös • 
termiş olan karısını öldüreyim derken, 
insan kendini vuruyor ... 

Sigayet, birdenbire, karısının çeke • 
ceği azabı görüp yaşamadan ölecek o -
lursa, çok yazık olacağını düşündü ve 
"evvela, karımı ayartanı vursam daha 
iyi olmaz mı? O gömüldükten sonra 
kendimi öldürürüm. Fakat, onun cena· 
zesi kaldırıldıktan sonra, beni tevkif e· 
dip, silahı elimden almaları büyük bir 
ihtimal dahilindedir. İyisi mi: ayartanı 
öldürür, kadını hayatta bırakırım ... Ben 
istiyorum ki.. Şimdilik kendimi öldür • 
mem, varsın beni tevkif etsinler. İnti
har etmem için daha vakit var. Tevkif 
edilmenin diğer bir faydası da, muha
keme esnas:nda, karunm rezilce hare • 
ketıerini halkın da öğrenebilmesidir. 

Halbuki, ben hayatta olmayınca, karım 
istediği gibi manevralar çevirerek, bü • 
tün bu işlerde kabahatin bende olduğu 

hissini uyandırmağa çalışacaktır. Onu 
hakir görecekler, benimle de alay ed!! -
ceklerdir. Fakat, ben hayatta kalaca
ğım ... 

Sigayet, düşüncelerini derinleştir -
meğe devam etti: 

"İntihar edersem, bütün kabahati 
belki de bana yükliyecekler ve bana bir 
kahbe gözüyle bakacaklardır; çünkü yi
ğit olmıyanlar intihar ederler. Bu iti -
barla, şöyle hareket edeceğim: ayartanı 
vururum; kad na hiç dokunmam; gider 
polise teslim olurum. Mahkeme beni 
ııiahküm edecek; lakin Nadyayı da 

mahkemenin huzuruna çagıracaklardıı .. 
Avukatım kendisine bazı nazik mesele
leri sorunca, onun ne müşkül vaziyete 
düşeceğini düşünüyorum da ... ! besbel
li ki, mahkeme heyeti bana karşı sem -
patiyle hareket edecek halk ve gazeteler 
benim tarafımı tutacaklardır.,, 

O. bu düşüncelerle meşgulken, mı
ğaza sahibi, durmadan silah çıkararak 
tezgahın üzerine sıralıyor ve müşteri. 

siyle hasbıhal etmeği bir vazife telakki 
ediyordu: 

- Bu gördükleriniz, bize geçen haf

ta gönderilen yeni sistem İngiliz taban
calarıdır; ancak Smit ve Veson bunla
rın hepsine bedeldir. Her halde gazete -
)erde okumuşsunuzdur; subayın biri bir 
kaç gün evvel bizden yeni bir Smit ve 
Veson almıştı. O, karısını baştan ç ka • 
ran adamı vurdu; tasavvur buyurunuz. 
Efendim! menni, adamı delip geçtikten 
sonra bir masa lambasını devirdi; ondan 
sonra piyanonun kapağmı delip dıvara 
çrapıyor ve geri gelerek bir de kanarya 
öldürüyor. Bunun üzerine subay tevkif 
edildi. Birkaç gün içinde küreğe malı -
kum edilmesi muhakkaktır' Sebebe ge
lince: evvela bizdeki kanunlar artık es
kimiştir; ikincisi de, mahkemelerin, da
ima ayartanın tarafmı tutmakta ol
malarıdır. Niçin? Diyeceksiniz. Bunun 
cevabı gayet basittir 1 bizzat, jüriler ve 
müdafaa mevkiini işgal edenler, yasak 
meyva yenmesini hoş görüyorlar da o
nun için .. Hakikaten, ne kadar evli er -
kek varsa hepsi Sibiryaya sürülmüş ol· 
sa, kibar mahfilleri çok memnun ola • 
caklar. Sizi temin ederim ki, bu umumi 
t'reddi benim fena halde canımı sıkı • 
yor Erkekler, aiğara veya kitab alır gi· 
bi, ba9kalarının karılarını alıyorlar. Ta. 
banca satışımız yıldan yıla azalıyor; 

liıkin, bunun manası, karıları baştan çı· 
karanlar azalıyor demek, değildir. Bu • 
nun manası evli erkeklerin, kendilerini 
yaVilf yavq vaziyetin lcablarına uydur .. 
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1 Garb Paktı 1 Paristeki hlidiselerde ölenler 

meselesi 300.000 kişilik bir 
Belçika 
Londr.a 

luralının 
yolculuğu 

Paris, 22 (A.A.) - Belçika kıratı
nın Londraya yolculuğu gazetelerde bir 
çok tefsirlere yol açmakta devam edi
yor:. 

Pöti Jurnal diyor ki : Belçikanın 

garb paktına mani olacak bir şey iste
miyeceğini iimid ettiren bir keyfiyet 
varsa o da tıpkı Paris ve Londra gibi 
kollektif emniyete bağlı bulunmasıdır. 
Ve Fransa ve İngiltere olmaksızın kol· 
lektif emniyetin Belçika için hiç bir 
manası kalmaz. 

Belçikanm genel seçiminden önce
ki böyle buhranlı bir anda bir takım en. 
ternasyonal anlaF11zlıkların iç ıişleri 
müteessir etmesinden hiç bir menfaati 
olmadığına şüphe yoktur. 

Jurnal gazetesi de şöyle yazıyor: 

Öyle anlaşılıyor ki İngiltere, Belçika 
projesini kabule uygun bulunuyor. Son
ra İngilterenin, görüşmelere Belçika· 
nın tarafsızlığını granti eden bir fran· 
sız - alman an1aşmasının esas tutulma
sını istemektedir. 

lngiliz gazetelerinin yazdıkları 

Londra, 22 (A.A.) - Belçika kıralı 

Leopold'un bugün buraya gelmesi bek

lenilmektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi bu münase

betle diyor ki: 

"İngilterenin Lokarno paktı Almanya

tarafmdan bozulduktan sonra, iki 

kurmayın görüşmelerine hususi bir e

hemiyet verildiği doğru değildir. Bu.. 

nunla beraber ingiltere diğer milletle

ri hava hücumlarına karşı uyanık bu

lunmağa davet ediyor. Bundan başka 

kıral Leopold'un B. Edeni Brüksele 

belli olmıyan bir zıyaret için davet et

mesi de muhtemel görülmektedir. 

Deyli Meyl gazetesi Belçikanm st

ratejik ehemiyetinin hava kuvvetlerinin 
gelişiminden sonra azaldığı kanaatinde· 
dir. İngiliz kabinesinin bazı azası, Bel. 
çika toprakları üzerinden tehdid edici 
maksatlarla yabancı tay;yareler geçtiği 
takdirde ingiltere ile fransaya haber ve
rilmesi vadini Belçikadan almak istiyor
lar. 

Yeni bir garb paktı vücude getiril
mesi meselesine gelince, İngiliz hükü
meti henüz alman ve İtalya notalarını 
tetkik etmekle meşguldür. Bu hususta 
kati bir karar vermeden önce, kıral Le
opold'Ja yapılacak görüşmelerin netice
sini bekleyecektir. 

makta oldukları ve mahkemelerle "hi
dematı şakka,. dan korktukları şeklin • 
de izah edilebilir. 

Sigayet, kendi kendine "bir alçak 
için, kendimi Sibiryaya sürdürmek ha· 
kikatcn manasız bir şey olur. Beni "hi
dematı şakka,, ya mahkum edecek olur
larsa, karım tekrar evlenir ve bu suret· 
le, bir ikincisini daha aldatmak imka -
nmı bulur. Oh ne ala şey! hayır, hayır 1 
varsm karım hayai.ta kalsm; ben kendi
ni öldüren bir adam olmıyacağım; karı
mı ayartan da ölmesin! daha akıllıca 

bir şey düşünmeliyim. Buldum: onu 
hor görmek suretiyle kendisini cezalan
d rır ve ayrılma davası açarım •.. ,, diyor
du. 

Mağaza sahibi, 
- Bu tabancan ·n emniyet tetiği, 

çok ustaca yapılmış ... 
Sigayet verdiği son karardan sonra, 

artık tabancaya ihtiyacı olmadığı kana
atinde idi. 

- Peki; sonra gelir bir tane seçe • 
rim; yahud ... birini gönderir aldırırım. 

Fakat, el alemi uzun uzad:ya rahat
siz ettikten sonra, eli boş çıkmaktan 

utanıyordu. Kapının üst tarafında asılı 
duran yeşil bir ağa gözü ilişti. 

- Bu, kapının üst tarafındaki şey 

nedir? diye mağaza sahibine sordu. 
- Bu mu? Bir kelebek ağı. 
- Fiatı? 

- Uç ruble! 
- Onu sarıp bir paket yapınız. 
Iztırabı çok büyük olan koca, üç 

rubleyi vererek mağazadan çıktı. Şimdi 
yarım saat evvelkiden çok daha müşkül 
bir vaziyette idi; çünkü bu sefer, btr de 
kelebek ağıylo ne yapacağını düşünmek 
taauı vardı. 

törenle gömüldü 
( Başı 1. inci sayfada ) 

di. Alayın geçmesi saat 12.30 dan 19.45 
e kadar devam etmiştir. 

B. Daladiye'nin bir nutku 

Faris, 22 (Hususi) - Ruen'den bil· 
dirildiğine göre radikal sosyalist fede
rasyonu tarafından hazırlanan bir gös
teride nutuk söyliyen B. Daladiye, 
Blum hükümeti kadar hiç bir hükümc
tin sosyal sahada başarı göstermediğini 
söylemiştir. Bakan demiştir ki: 

"- Fakat şimdiki vaziyette işçile

rin de isteklerinin bir haddi olması li· 
zımgelir. Bugünkü ekonomik şartları 

da göz' öminde bulundurmak lazımdır. 
Düşünmelidir ki orta sınıfların ve kü
çük mal sahihlerinin de yaşamaya ve 
rahat etmeye hakları vardır. İşçi sını
fının mesul olmıyan unsurlar tarafın
dan tehlikeli bir hayaloe doğru sevke· 
dilmesine müsaade etmek işçiyi kasdet
mek demek değildir, Fransa, diktatör
lüğün her nevine karfı şiddetle kartı 
koyacaktır. 

Biz radikal sosyafüıtler bu ınakaa
dın halk cephesi hükümetir.in kurulu· 
şuna yardım ettik. Bizim yardımımız 

oJrnasaydı, halk cepheu kurulamaz vt 
yaıpyamazdı.'' 

Komüni•t parti•i kimden para 
alıyor? 

Paris, 22 (Hususi) - Fransada.ld 
partilerin ve bilhassa komünist partie' 
sinin kaynakları hakkında tahkika• 
açılmasını ba,bakandan iıtemif o1aıa 

mebus Bay Doriyo, komünist partisi .. 
nin kuruluşundan beri bir yabancı hU.. 
kümetten en az 20 milyon frankı bulan 
para aldığını iapat eden vesikaları ol· 
duğunu bildirmi9tir. 

B. T orez' e cevab: 
Bay Vladmi Donneson Figaro gue

teainde, Franaanın dış politikasının a
lın yazısını tahlil ederek diyor ki: 

''- Fransa komünistlerin davaaına 
yardım ettiği niabette Avrupa da llitı .. 
rin davasmı ele alacaktu. Torez'iıı 

Kli9i'de söylediği nutuk bir iç harbı 
tahrik etmekten başka bir ıey değildi. 
Bu nutuk fransızların hürriyetini teh• 
did etmiştir. Bu nutuk, enternuyonal 
bir harb çıkaracak mahiyettedir. Çün
kü Torez, yabancı hükümetleri tahkir 
etmİftİf .'' 

Haf ayda tazyik, işkence 
( Başı ı. inci sayfada ) 

kaklarda ve pazarlarda rast geldikleri 
türkleri silahla ve bıçakla tehdid etmek
te ve açıkça taarruz etmektedirler. Ta
arruza uğrayanların şikayetine polis hiç 
kulak asmamaktadır. 

Yeniden tevkifler yapıyorlar 

Hama, 22 (Hususi) - Reyhaniye 
hadisesi dolayısiyle hala türkler arasın
da tevkifler yapılmaktadır. Altuni zade 
Halil, Neşet oğlu Ömer Şemsettin, Ab· 
durrahman, Şeyh Mehmet, tüylü oğlu A
hit, Mehmet oğlu Sıtkı Hamid, Arif za
de Memduh, Reyhaniye belediye kati
bi Hasan ve Reşid, İhsan bir kaç gün 
evvel tevkif edilen suçsuz insan]ar ara
sında bulunmaktadırlar. 

Sancakta manevralar 
Humus, 22 (Hus.ısi) - Son gün

lerde Sancak'daki milisler sık srk ma
nevralar yapmaktadırlar. Bu manevra
lar münasebetiyle kıtalar yerlerini de· 
ğiştirmektedirler. B11 meyanda Kırık
han'daki milisler Antakya'da toplan· 
mıştır. 

Demir gömlekliler 
Hama, 22 (Hususi) - Sancağa ye-

B. Tatarek·o Prağda 
Prağ, 22 (A.A.) - Romanya başve· 

kili B. Tataresko, milli müdafaa müs
teşarı general Gladz ve hususi kalem di
rektörü B. Sibiteanu ile birlikte bu sa
bah buraya gelmiş ve istasyonda başve
kil Doktor Hodza ve diğer hükümet a· 
zası tarafından selamlanmıştır. 

B. Tataresko öğleden önce Doktor 
Hodza ve dış bakanı B. Krofta ile gö
rüşecek ve öğle vakti cumhur reisi ta
rafmdan kabul edilecektir. 

l(omünizm 
clüsmanlarının 

' k.ongresi 
Nevyork, 22 (A.A.) - İlk komü

nizm düşmanı dünya kongresinin teşki
lat bürosu umumi kitibliğine tayin e
dilen İsveçli Vilsmon Bahr, Associated 
press derğisine şunları söylem' ştir: 

"- Bir çok memleketlerin komü
nizm düşmanı teşkiliitlarmm daveti Ü· 

zerine geçen eylülde gizli bir komünist 
düşmanlığı konferansı toplanmıştır. Bu 
konferansta üç kıtada yaşayan 20 mil
letin delegesi hazır bulunmuştur. 

44 delege konferansın çalışmasına 

iştirak etmiştir. 

Bağdad' da bir cinayet 
Bağdad, 22 (A.A.) - Teşrinievvel 

ihtilali esnasmda öldürülen milli müda
faa nazın Cafer paşanın kardeşi B. A
li Elaskeri, bu sabah evinde tabanca i· 
le öldürülmüş olarak bulunmustur. 

1 
niden demir gömlekliler gönderilmekte
dir. Şam'dan ve Haleb'ten gelen de· 
mir gömleklilerin toplanma yeri timdi· 
Iik Frat paşa mevkiidir. 

Tel Ebyaz.'daki kuvvetler 
Şam, 22 (Hususi) - Tel Ebyaz'da 

bulunmakta olan fransız istihbarat za
bitinin maiyetindeki milis kuvvetleri 
Dirzor'dan getirilen kuvvetlerle takvi
ye edilmiştir. 

Suriye hududu üzerindeki gerek ma• 
nevra, gerek garnizon değiştirmek su· 
retiyle yapılan hareketler dikkati çeken 
bir hal almıştır. İki gun evvel de iki za
bit kumandasında yüzden fazla süvari 
Akça kalenin üç kilometre cenubundald 
Aynaroz köyüne gelmişlerdir. 

Türkiye aleyhinde vaız 
Trablusşam, 22 (Hususi) - İnkilab 

Türkiyesi aleyhinde tahrikat yapmak 
için tutulan yolda devam olunmaktadır. 
Bu maksadla İskenderun'dan yurd ka· 
çaklanndan Hafız Mahmud Celilettin 
para ile Türkiye aleyhinde vaaz ver• 
meye davet edilmiş, bu hain de bu va• 
zifeyi kabul ederek vaaz vermişse de, 
halk tarafından hakarete uğramıı ve 
kimse yobazın sözlerini dinlememiıtir. 

Vindsor Dükünün 
çocukları olursa 

Londra, 22 (A.A.) - Eski kırat Ed• 
vardın Vindsor Dukalığı hakkmdald 
emirname fili olarak yürürlüğe gjnnİf 
bulunmaktadır. Diğer dukahklardaki u
sul hilafına olarak bu yeni dukalığa bat" 
kaca bir imtiyaz verıilmemektedir. vuıd" 
sor dukasının çocukları prens ve prd'
ses unvanlarını alacaklarsa da bunlarıO 
çocuklarına kıral daha yüksek bir_.,,. 
ki vermezse yalnız nezaketen Lord .,, 
Lady denecektir. 

İngiltere' de tek bir İtçİ partili 
teklifi reddedildi . 

Londra, 22 (A.A.) - Dollan koJIJS.:,. 
yonu azasmdan biri işçi partisinin ~. 
kov'da yaptığı bir toplantıda söy~~ 
nutukta, ingiliz komünist partı51 ·'(# 
müstakil bir parti olarak görülec:ei1 

çükü onun Sovyet Rusyanın ente;::; 
yonal ve askerlik politikasına u 
zannında olduğunu kaydetmiştir. ~ 

İşçi sınıf arasında tek bir cephe J&ıJt' 
rulması hususundaki takrir 76 reye 
şı 114 reyle reddolunmuştur • 

- - -------./ 
Almanyadan Türkiyeye 

yapılan ihracat 1>il-
Ankara, 22 (A.A.) - Al~~yll 

yük elçiliği tarafından neın rı 
gönderilmiştir: aıe~ 

Son günlerde bazı İstanbul g 11-
leri Almanyadan Türkiyeye ihraç r;; e
masına alman hükümetince ınüsa~~f' 
dilmediği hakkınt'a bir haber n~şr .. 

. d - deii°ldır. ı~rdır. Bu haber, ogru .. 
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1 1 1-=:ı FABRİKALAR UMUNMU ~~~rco 1 ~"""'SATIN ALMA KOMISYO 

100 TON FERRO MANG~Nmiktarı ve cinsi ya· 

'fahmn edilen bedeli (13000) lira olan ~~lüğU aatın alına kof 
zıh malz1.me Askeri Fabrikalar Umum. .. il saat ıs te kapalı ~a.r 

. ·ru d pazarteaı gun . dan verılır. 
!Jlısyonunca 3. S. 937 tan n e olarak komısyon . ktu ıa-
ıle ihale edilecektir. Şartname para;~;S) lir&fl baYi teklıf. ıne ke~di· 
Taliplerir> muvakkat teminat 01~ komisyona ver~e::ıJ: mezklir 
rını mezkur günde saat 14 de ka ar maddelerindeki v l-l082 
lerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ye ı!r. (571) 
gün ve saatte komisyona müracaat • 

0 
KiLO CAM TOZU 

ESABINA so 
MÜTEAHHİT NAM ve H RAT oöPOTAS 

1000 KİLO KL~ ukarıda miktarı ve cinsi 

Thm. d.l bedeli (1550) Iıra olan y uu··dürlügyü Satın Alma 
ın e 1 en ·kala umum ,.... 'l ·1 

yazılı malzeme Askeri Fabrı bar gu .. nü saat 14 te açık enı.lt:neTı e 
K . 4 937 çarşanı k ·syondan verı ır. a· 
omısyonunca 7. • rasız olarak om1 ralı 

ihale edilecektir. Şartname 
1
Pa (ll6) lira 2S kuruş ve 2490 nunıako 

r ·nat o an - ·· saatte -ıple in muvakkat temı . deki vesaikle mezkur gun ve 1 • 1170 
kanunun 2 ve 3 ınaddelerın 

l
'"i•yona mumaatl••'- n (663) tRLIGI SATIN ALMA 71 

ANKARA LEV AZIMuAfLANLARl 
KOMiSYON 

t LAN Muham· te-
men B. minatı 

Miktarı Lira Lira K. 
Adet 336 

448 363 
Fildekoz fanila 726 300 
Patiska don sOOo 

Cinsi 

Mendil 250 5oo 
Eldiven 1499 112 42 

. 'htiyacı olan dort kalem mel
Kmkkale Asken Sanat me~~piie~;t 13 den 15 e kadar açık ek • 

busat 7. Nisan. 937 çarşamba gun . 
siltme sureti} le satıı~ aıınacak~r~ ibaret il.k temınatlarını K~r~k

İsteklilerin 112 Jıra 42 ku ş T ği veznesıne makbuz mukabılın
kale Askeri Fabrikalar ınuhasebecı ı ktep satın alma komisyonuna 

. .. ve saatte ıne O 
de yatırılarak bellı gun 1-11 3 
gelmeleri. (621) tLAN 

• . liğine bağlı müesseseler için 25 
İdareleri İstanbul levazım amı~ıJe günü saat 15 de İstanbul'da 

ton zeytin yağı 25. mart. 93? perş~da kapalı zarfla eksiltmesi yapı
Tophanede satın alma ~omısy~?~dır tık teminatı 1312 lira 50 ku • 
lacaktır. Tahmin bcdclı. 17 5~~aır örüİebilir. İsteklilerin ihale saatin
ruştur. Şartnamesi korııısyo 'ka~ariyle beraber teklif mektuplarını 
den bir saat evvel kanunı vesı 1-947 
komisyona vermeleri. (527) t L A N 

İlk 

Miktan Muhammen B. teminat 
Cinsi Adet Lira Kr. L. K. 

311 Çift 217 70 
Terlik 736 1472 00 
Firenk gömleği soo 250 
Yüz havlusu 293 512 75 
Yün fanila 3000 Çift 900 00 
Tire çorap 

3352 45 251 43 
Kırıkkale As. sanat mektepleri ihtiyacı olan yukarda cins ve 

miktarları yazılı beş kalem melbusat 7. Nisan. 937 çarşamba günü sa
at ıs den 17 ye kadar açık eksiltme suretiyle satın alınacakt ır. 

İsteklilerin 251 lira 43 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkka-

le Askeri Fabrikalar muhaseb .. ciliği veznesine makbuz mukabilinde 
:yatırılarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gel-
nıeıeri. (622) 1-1104 

1 MlLU MUDAFAA VEKALETi SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU iLANLARI 

BİLİT 

İkı' ·1 b' la abo dolap ve bir kimya ocağı ve 1 kurutma masa ı e ır v b ünü saat 10 da 
etejeri yaptırılacaktır. !halesi 25.3.937 perıem e g. . 
dır, Tahmin bedeli (1200) bin iki yüz liradır. İlk temınatı ~~O) lıra
d E f tnameaini alınalı: isteyen (6) lıuruf mukabılınde .M. 
~~·v. ":tm":.ı~ komisyonundan verilecektir • . !hal~ye gircc~kleri? 
belli gün ve saatınde 2490 sayılı kanun?unda gosterılen vesaıkle bır-
: :.te satın alma komisyonuna gelmelerı. (669) 1-1171 

EİLİT 

h 
etresine biçilen ederi em yedi buçuk kuruş olan 

1 - Be er m fl k ·1 . t e yazlık elbiselik bez kapalı zar a e sı uneye 
250 ila 350 Bın me r 
konulmuştur. .. · 15 d' 

ıh 1 
: 7 Nisan çarşamba gunu saat te ır. 

2 - a es. ·k· b k ı· ad r . b' bin üçyüz onı ı uçu ır ı • 
3 - İlk temınat on ır 

. J'ra yedi kuruşa Ko. dan alınır. 
4 - ~artnamesı on ı . 1 k 

':i • • kler kanuni temınat ve 2490 sayı ı anu· 
5 - Eksıltmeye gırec~ d azılı belgelerle birlikte teklif mek· 

.. ·· ınaddelerın e Y 1 nun 2 ve 3 uncu . az bir saat evel M. M. V. satın a ma 
tuplarını ihale saatınden en 1-1167 
Ko. na vermeleri (660) 

1 ANKARA BELEDiYE RElSLICI İLANLARI 
tLAN 'l .. 

k a ~ lar 9 • nisan • 93 cuma gu· 
.. Otobüs id.aresi~d.e bulunan 1;'~f: s!tıl~cağından taliplerin .. her cu-

nune kadar hır ay ıçınde pazır b lediye enciımenıne muracaat 
. burukta e 2 tna ve salı gunlerı saat on "' 1-103 

larr. (581) 1 
VE LİMANLARI 

1 DEVLET DEM~RY.~LLOA~b SATIN ALMA 
UMUM MODURL 

KOMiSYONU iLANLARI 
!LAN y 

40 ton yazlık rezidü yagı 
Muhammen bedeli (24000) lira o~ı2 zarf usulü ile Ankarada 

~-4.937 perşembe günü saat 15 te kapa . 
dare binasında sat n alınacaktır. . 1 k muvakkat teminat ıle 

n • (1800) lıra ı a·· ve 
QU işe girmek istiyenlerın • zetenin 7-5-1936 . un. 

~~nunun tayin ettiği vesikaları, resm~ galan talimatname daıre~ınde 
al 97 numaralı nüshasında intişar et~_ış .? saat 14 de kadar komısyon 
r ~n~ş vesika ve tekliflerini aynı gunu 
eıslıgine vermeleri lazmıdır. M 

1 
me dairesinden, Hay· 

darŞartnamcler parasız olarak A~~~~n ~aziıtılmaktadır. (673) 
Paaşda Tesellüm ve Sevk Şeflıgın ı-1185 .., 

BÜLBÜLLER öTERKEN 
MARTHA EGGERTH 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Karacabey Belediyesinden: 
1 _ J{uabaya getirilecek Gölecik 11uyunun inp ve tesisi kıs

mından su kulesi ve su hazinesi çıkarılmak suretiyle keşif bedeli 
65244 lira 83 kuruş olmak üzere yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 _ Borular getirildiğinde peşin ve defaten, diğer kısım inşa ve 
tesisatında yapıldığında her ay istihkak raporu ile derhal verile-

cektir. t . tın 'kmaJ .. dd . .. hh' 1 h' b' 3 _ nşaat ve tesasa ı mu etı mutea ıt e ıne ır se-
nedir. Daha evvel yapılması kabuldür. 

4 _ Muvakkat teminat miktarı 4512 liradır. 
s _Yapılacak teklifler jbale günü olan 15 - Nisan - 937 perşem· 

be günü saat ıs de Karacabey Belediyesi binasında toplanacak ko • 
misyona ihale saatından evvel verilmiş olacaktır. (1570) 1-1194 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 
İzmir Ağamemnun ıhcalarında yaptırılacak binalarla tesisatının 

projesinin tanzimi işi 20 - mayıs - 937 gününe kadar müsabakaya 
konulmuştur. 

İstenilen bu projeyi tanzim eyliyecek isteklilerden birinciliği 
ibraz ed .. ne (2000) lira miıkafat verilecektir. 

Tanzim olunacak bu proje Ankara, İzmir, İstanbul Bayındırlık 
direktôrlüklerınde mevcut şartname ve vaziyet planına göre olaca
ğ.ndan istekliler mezkur dırektôrhiklere baş vurarak evrakı inceli· 
yebilirler. Tanzim olunacak projenin 20 • mayıs - 937 günün kadar 
lzmir Bayındırlık Direktörhigiine yollanması ilan olunur. (667) 

1-1187 

Nafia l\lüdürl .. ğünden: 
l - Bksıltmcye konulan iş: Balıkesir vilay. t merkezinde mali

ye dairesi bina inşaatı. 
Bınanın k if becl li 15969 lira 25 kµru" olup be ı tetki ve t s 

dik Vekalete gonderı · tir. Ke if cetveli ü erind n Vek 1 tçe ya· 
pılacak tadil t ve t h'h ta göre tutacak bedel asıl k bul edilecektir. 

2 - Bu i e id ş rtn eve evrak şıınl rdır: 
A - E sıltm ş rtn esi, 
B - Muk vele prOJ ı. 

C - B yındırhk i leri genel şartname i. 
E - Fenni ve hu usi şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiat cetveli. 
G - Beş adet plan. 
İstekliler bu şartname ve evrakı vilayet Naf a Dair sinden göre

bilirler. 

3 - Eksiltme 15-4-937 tarihine musadif perşembe günü saat 15 
de vilayet konagında }'apılacaktır 

4 - Eks~ltme kapalı zarf usuliyıe yapılacakt r. 
~ - Eksıltmeye girebilmek için 1197 lira 70 kuruşluk muvakkat 

temına~ vermesi, bundan başka aşağıda razılı vesikayı haiı olup gös
termesı lazımdır. 

. ~bil~eyc girebilmek için y .. niden vekaletten verilmiş müteah· 
hıtlık vesıkası bulunup ibraz etmesi şarttır. 

. 6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede v;lzılr saatten 
hı~ s~.t evveline kadar vilayette teşekkül eden eksiltme komisyonu 
reıslıgıne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta il~ gönderileceklerin nihayet 3 üncü mad~ ~e yazılı saate 
kadar gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile ıyı..:e kapatılmış 
olması lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1579) 1-1192 

irinci S Ih 
ulcuk Hakin1liğinden: 

Devlet DemıryoJJan Umum MüdürJuiü vekili avukat İbrahim 
Rauf tarafından lapartanın Eğirdir halkından olup Ankarada hm~ 
paşa mahallesinde Uzunyol 42 No. Ju evde Hacı Mehmet oğlu toför 
Hüseyin Sahir aleyhine açılan 17 lira 40 kuruf alacalı davasının cari 
muhakemesinde. Dava olunana gazete ile ilanen yapılan gıyap kara· 
rına rağmen mahkemeye gelmemi, olduğundan 20 gün müddetle 
hakkında yemin davetiyesi verilmi, ve mahkeme de 12-4-937 pazar• 
tesi günü saat 9,5 ğa bırakılmış oldugundan mezkur günde hazır bu
lunmadığı v~ya vekil göndermediği takdirde mahkemesine gıyaben 
bakılacağı tebliğ makamına kalın olmak üzere ilin olunur. 1-1190 

Adliye Vekaletinden: 
ı - Temyiz mahkemesi binası boduru~ katındaki iki odaya 

şartnamede yazılı olduğu üzere 180 metrelik raf açık eksiltme su· 
retiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksilbne 7-4-937 tarihine müsadif çarşamba günü saat ıs de 
vekilet levazım müdürliıgıi odasında eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 
3 - Rafların tahmin edilen bedeli 971 lira 42 kuruştur. Muvakkat 
teminat 73 liradır. 

İsteklilerin şartnamede yazılı vesikaları ve t mhat mektup ve 
yahut makbuzlariyle birlikte eksiltme günü ve saatinde komisyona 
oaşvurmaları ve şartnameyi görmek ve fazla tafsılat almak için her 
gün saat 9 dan 17 ye kadar levazım Müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (691) 1-1197 

. 

Adliye Velciletinden: 
1 - Vekilet ihtiyacı için yaptırılacak 44 parçadan ibaret kü

tüphane, dolap, masa ve sandalyalar kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Eksilune 7-4-937 çarşamba günü saat 14 de vekalet levaz m 
müdürlüğü odasında eksilune komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütef rri cvra.k vekalet leva
zım müdürlüğüİıdcdir. İstekliler her zaman görüp icap eden tafsi
latı mezkur müdürlükten istiyebilir. 

4 - Tahmin edilen bedel 7460 lira olup muvakkat teminat 559 
lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin teminat mektup veya makb ı 'a
riyle şartnamede yazılı vesikaları şartname mucibince vermeleri 
lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının eksiltme günü ıoaat 13 çe kadar ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri laz m gelip pos-
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (690) 1-11% 

Çankaya Birinci Mıntaka 
Taılu Sici) Mulıafızlığındaıı: 

Ankaranın yukarı Öveç yatağı mevkiinde kain olup v rginin 
l~-4 numar~sı altında Tüfekçi oğlu Mehmet namına kay tlı bulun n 
bır kıt.a evlı bagın tapuda kaydı bulunamad gmdan Mehmet adına 
senetsız tasarr~fattan tescili istenilmektedir. Bu yerin mulkiy i 
hakkın.da talıkıkat yapılmak ü ere 8-4-937 perş mbe güniı saat (10) 
da yer~ne me~ur g?nderilccektir. Bu yerde benim hakkun var di
y~nlerın elle.~ındckı ~elgeleriylc birlikte mıntakamıza ve yahut ta
yın edılen gundc yerme varacak memura baş vurmaları bildirilır. 

(674) 1-1184 

İstanbul C. H. P. 
ilyöııl{urul Başlcanlıf!ında : 

. b 
A) Emınonü halkcvi yanında yaptırılacak spor ve konfcr n a

lonu ve teferruatı bin ı kapalı zarf ile eksiltmeye konmuştur 
Keşif bedeli (57.914) liradır. · 
B) Proj si (290) kuruş mukabilinde Eminönü Halkevi b kan • 

lığından alınabilir. 
C) Eksiltme 9 - Nisan - 1937 cumartesi günü saat 16 da Cagal • 

ogluoda Parti İlyönkurul merkezinde yap lacaktır. 
D) Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat (4.145) lira 70 kuruştur. 
F) İsteklilerin Belediye heyetinden fenni e'hliyet vesikaları al

mış olmaları lazımdır. 
G) Teklift:r 9 - Nisan - 1937 cumartesi günü saat 15 e kadra Ca· 

ğaloğlunda parti ilyönkurul merkezinde inşaat komisyonuna verı • 
lecektir. 

H) Müteahhidin bu işi yapabileceğine dair Nafıa Fen heyetin • 
den bir vesika ibraz etmesi şarttır. (1576) 1-1193 

1"'ürkiye Büyük Millet 
Meclisi idare Heyetinden: 

1 - Büyük Millet Meclisi otomobilleri için (600) teneke benzin 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konmu~ur. 

2 - Münakasa 12 - 4 - 1937 pazartesi günü saat 15 de Büyük Mil
let Meclisi İdare Heyeti odasında yapılacaktır. Bundan bir saat ev· 
vel zarfların tevdii Hizımdır. 

3 - Muhammen bedel (2670) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (200) liradır. (Banka mektubu olacaktır) 
5 - Şartname her gun Buyuk Mıllet Meclisi Daire Miıdı.irlu-

ğünden bedelsiz olarak alınır. (671) 1-1186 

HAVA KORUNMASI 
TEMEL KAiDELERi 

Ankara: AKBA Kitapevi 
İatanbul; Hilmi Kitapevi 

Muhasip aranıyor 
Muhasip istiyorum. Taliple· 

rin Bankalar caddesinde 25 nu-
maraya müracaatleri. 1-1198 

ZAYİ 
Motosikletime Ankara bele

diyesinden aldığım 25 No. lu 
plaka kaybolmuftur. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Sedat Nalçacı 

1-1189 

Kiralık Apartıman 
Havuzba,ı Kızılay karııaın· 

da 47 numaralı apartunancia K~· 
niş salonlu, ferah, konforlu j\ı i 
daire kiralıktır. Kapıcıy .. mi!r 
caat. 1-1137 

Satılık Arsa 
Orduevi arkuıncLt ceı;hesl 

Sözenler caddesinde 648 metre 
murabbaı Uç katlı ev yapılır. Paf. 
ta 144, parsel 6 kitabe: 1'uık F.
dibe müracaat. 1-1164 

Satılk kö§k 

Etlikte aşağı incirlik mevki· 
inde dört wla, bir mubah, iki ga-
raj, bir ahır ve 20 dönüm bağı 
ile köşk satılıktır. Ulusta Halis 
Apak'a müracaat. 1-1132 

Bahçivan 
Meraklılarına 

Satılık Gübre 
2202 - Telefon edınız. 

1-1191 

T AKYA UMlJMI MUFETTIŞLIGINDEN: 
l 11 an._y a Umumi Müfettişliği Bölğesinde I{urulan PANAYIR ve SERGİLER) 

- -'f>T 'f C' A ""l ----

2 -
0 

z, merkez 
8 - 10 Hayrabolu, merkez 

AôUSTOS 

12 _ Babaeski, merkez 

12 _ 19 Lüleburgaz, mer .ez 
22 _ 28 Lapseki, Çardak 
24 _ 26 Vize, merkez 
31 - 2 Ey. Saray, merkez 

ANAYIRLAR 
MAYIS 

1 - 3 Uzunköprü 
5 - 7 Edime, Sarayiçi 

20 - 25 Pınarhisar, merkez 
26 - Kırklareli, Karaumur 
26 - 31 Ayvacık, merkez 

EYLÜL 

2 - 5 Çanakkale, Çınarlı 
7 - 9 Çerkezköy 
8 - 15 Keşan, Sebzepazar 

13 - 16 Uzunköprü, B. Köp-
rübaşı 

15 - 17 Hayrabolu, merkez 
16 Kırklareli, Karaumur 
18 - 19 Pehlivanköy, merkez 
21 - 25 Malkara, merkez 
25 - 27 Çorlu, merkez 

HAZiRAN 

4 - 8 Biga, Çanpazar köy 
8 - 11 Biga, merkez 
8 - 10 Çorlu 

BtRtNCt TEŞRİN 

5 - 8 Tekirdag, merkez 

TEMMUZ 

tKfNCt TEŞRİN 

8 Pınarhısar 

SER GİY.ER 

19 Ağustos - Lüleburgaz 
6 EylUl - Edirne 

25 ,. - Çorlu 
(684) 1-1195 



• 
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ILCO ·radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalaı Caddrsi 
No: 111 Telefon. 1230 

Ni«de 
ö 

ili l\ıladen 

Şarhaylığından: Nalı ivesi .. 
Madde 1 - Eksiltmeye konulan iş: Madenin Bereketli mahalle· 

sine getirilecek içme suyuna aittir. Keşiç bedeli 500 liradır, 
2 - Bu ic:e ait şartnameler şunlardır: 
A - Mukavele projesi, 
B - Nafta işleri şeraiti umumiyesi, 
C - Hususi şartname: 
D - Eksiltm1: şartnamesi. 
E - Keşif cetveli, 
F - Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Niğde Nafıa MUdürlüğün· 

de ve Maden Belediy~sinde müracaatla görebilirler. 
3 - Eksiltme 9-3-937 tarihinden 1-4-937 pazartesi günü saat 14 de 

Nafia Müdürlüğüne müracaatla Maden Uray encümeni huzuriyle 
ihalesi yapılacaktır. 

4 - Eksiltme aç.k eksiltme usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteyicilerin 384 lira 38 kuruş 

muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 
6 - Müddeti zarfında mukavelesini tanzim ve Belediye riya

setine verdiği takdirde vermiş olduğu teminatı irat kaydedilmek 
le beraber vukubulacak zarar ve ziyan müteahhide ait olacaktır. 

7 - İhale tarihinden itibaren inşaat 5 ay zarfındaikmal ve tes -
lim edilecekti.. Bu müddet zarf nda ikmal edilmediği takdirde ge
çen günler için müteahhit yevmiye beş lira ceza olarak verecektir. 

8 - İnşaat kontrolu ve fen memurunun vereceği rapor üzerine 
müteahhit vezneden t'( 10 tevkifle para alabilecektir. 

9 - İnşaatın ikmali Nafıa Müdürlüğünce tasdik edildikten son· 
ra bedeli (8) inci maddede gösterilen % onun yarısiyle beraber ta • 
mamtn verilecek ve çeşmeler bir sen~ müddet içinde arıza göstere
cek olursa .nüteahhit tarafından yaptırılacak ve arıza göstermediği 
takdirde kabulü kati muamelesi yapılacak ve % 5 i aynen verilece-
ği il5n olunur. (582) 1-10:14 

Kuruluo 
18Q1 

lT YAN 1 ~ 

İ~ınir BPlf'dİyesiııden: 

~ervett tünun 
verine çtkar 

1 - lzmi. ve civarında Beıediye eliyle işletilecek otobüsler için 
ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam dizelmotörlü 20-24 kişilik ve 
şehir yollarında çalısan tiplerden olmak üzere beş adet komple oto
büs kapalı .,arfl:ı ve kırk beş gün müddetle münakasaya konulmuş
tuı. 

2 - Be .e •• nın bcdelı muhammeni Gümrük, Muamele, Belediye, 
Tahliye ve kordon resimleri belediyeye aid olmak üzere İzmir Be
ldiyesi itfah·e binası önünde teslim edilmek şartyle altı bin yedi 
yüı: elli lira ve hepsinin otuz üç bin yedi yüz elli liradır. 

3 - Mali ve fenni şartnameleri yüı: altmış dokuz kuruş bedel 
mukabiiin le İzmir belediyesi makine ve elektrik mühendisliğinden 
teclıııik edilir. Taşradan ıstiyenler şartname ve posta ücretini peşin 
gönrlermcl:clirler. 

4 - İhale 23 • nisan • 937 cuma günü saat 16 da Şehir meclisinin 
tasdiki şartına baglı ol3rak İzmir belediyesi daimi encümenince ya
pıJ:u·:ıl. tır. 

5 - Muvakkat teminat iki bin beş yüz otuz bir lira yirmi beş ku
ruştur. 

i - Nakacn erilecek teminat akçesi ıhale tarihinden asgari bir 
gün evvel Belediveden alın cak fiş mukabilinde İş Bankasına yatı
rılac ktır . 

7 - eklif }'apacak firmanın otobüsler hakk ndaki bilumum ka
talo.., ve teknik resimlerle broşür plan ve izahnamelerini ve yedek 
pare 1.atalo unıı ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

S - İştirak ircin 2 90 sa ılı kanunun tarifi dairesinde ihzar edil
miş te .lit ın.ktuplarını ihale tarıhi olan 23 - nisan - 937 cuma günü 
azamı sa t 15 se l•ad r İzmır Belediye Reisligine vermelidir. 

( 517) 1-933 

Naıia V pf~alt.\tirulıı:n: 
Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı 

1- Eksiltm1.:ye .Konulan iş: Erzurum vilayetinde yapılacak ü. 
çünc'i umıımi müfettişlik grup inşaatının 720,000 liralık kısmıdır. 

2 - E .siltme 22.4.937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekaleti 
yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle vapılaraktır. 

3 -Eks1ltme şartn:ımesi ve buna müteferri evrak 36 lira bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gıı ebilmek için talihlerin 32550 liralık muvakkat 
teminat vermesi >1e nafia vekaletinden alınmış bir teahhüdde asgari 
400,000 liralık iş yapmış bulunduğuna dair müteahhitlik vesikası ib
raz etmesi Ja71mdrr. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(610) 1-1173 

Nafia Vekaletind~n: 
Betonarme Köprü İnşaatı: 

31.3.937 tarihli çarıpamba günü saat 16 da Nafıa Vekaletinde şo· 
se ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında İzmir vilave • 
tinde ve Menemen • Muradiye yolu üzerindeki 43006 lira 29 kÜru~ 
keşif bedelli betonarme Değirmendere köprüsü inşaatı kapalı zarf 
usuliyle ~ksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 215 kurut 
mukabilinde Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabi
leceği gibi İzmir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (3226) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasmı 

göstermeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 31-3-937 çarşamba günü saat 15 e kadar 

komisvon reisliğine verilmesi lazımdır. (528) 1-987 

İzmir tli D . " 
aımı Encümeninden: 

(25987) lira (39) kuru' keşif tutarı ile ve kapalı zarf usulü ile 
eksiltmesi ilan edilmit olan Dikili • Ayvalık yolunun yapısı eksilt
mesine istekli çıkmadığından 2490 sayılı yasanın 40 ıncı maddesi 
gereğince bir ay içind ... pazarlıkla eksiltmesi uzatıldığından istekli
lerin İzmir İli Daimi Encümeninin toplantısı olan pazartesi ve per· 
fembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar batvurmalan ilan olunur. 

(742) 1-1101 

• Kuru/ il 

o 11 ıu r-. 
[&lraal: ~ 

Nafia V el{aletindeıı: 
5 nisan 1937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Vekalet malzeme 

eksiltme komisyonunda 6284 lira 52 kuruş muhammen bedelli 101 
parça mobilyanın kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Kalkler.i Vekalet malzeme müdürlüğünde bulunan 101 parça mo. 
bilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak mez
kur müdürlükten alınabilir. 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7. 5. 1936 T. ve 

3297 sayılı nushasında neşredilmiş talimatnameye göre alınmış mü
teahhidlik vesikası ile birlikte 5 Nisan 1937 Pazartesi günü saat 
14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri la. 
zımdır. (645) 1 • 1146 

' Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği 
Müdürlüğünden: 

1 - Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği hayvanatı ihtiyacı i
çin 100.000 kilo arpa 125.000 kilo yulaf, 8.000 kilo mısır tanesi kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Arpanın beher kilosuna altı kuruş, yulafın beher kilosuna 
altı kuruş, mısır tanesinin beher kilosuna altı kuruş fiat tahmin e
dilmiştir. 

3 - Eksiltme 26 • mart - 937 tarihine müsadif cuma günü saat 
on beştir. 

4 - Eksiltme Karacabey harasında müteşekkil merinos yetiştir
me çiftliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat olarak (1050) hin elli lira alınacaktır. 
6 - İsteklilerin gün ve saatında ve 2490 sayılı kanunun tarifatı, 

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

"41JY 
H•m•n bir eara yakın bir 
tecrübe devreaıne d•y•• 
nan Revue aaatlorl ; aıze 

tam016yar ve tamlnfttıı bır 
aeat takdim ederler. Te· 
kemmOI •tmı, fenni alet• 
ıer. kontrol ve çaıı,ma 

metodu ııayeıılnd• Rovu• 
saatıerlntn muvoffek olma• 
lanna batlıca &mlllardlr,ı 

Ankara'da ••h• y•rl 1 
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._7i/ill'~· ~6.. ~Bankalar Cacıcıeaı l"O 8 
~--:ıı. -~ Ayarı daha dakik " 

Fiyatı daha ucua 

~ CiCt tla:'ll 

Dönümü 50 Liraya Arsalar Tel: 1475 

P. T. T. Levazı 
Müdürlüğünden: 

1 ) - İdare müstahdemini için ( 440) adet Pelerin açık ek füme 
ile alınacaktır. 

2) -~Muhammen bedeli (4840) muvakkat teminatı (363) lira o
lup eksiltme 2.4.937 cuma günü saat (15) de Ankarada P.T.T. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 ) - İstekliler teminatlarını İdare veznesine yatırıp alacağı 
makbuz veya kanunen muteber banka mektubu ve şartnamede yazılı 
vesikalarla eksiltme günü saat (15) de mezkur komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4 ) - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, 
İstanbulda P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdürlüaünden verile
cektir. (598) b 1-1084 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekaletimiz kalorifesrinde yakılmak üzere 120 yuz yırmı ton 

SömiJ.ok açık eksiltme ile satın alınacaktır. İhale 26.3.937 cuma gü
nü saat 15 te Vekalet satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 3360 üç bin üç yüz altmış liradır. Teminat tutarı 
olan 252 iki yüz elli iki liranın ihale gününden evvel yatırılması 
şarttır. Şartnamesi satın alma komisyonnudan parasız verilir. İs· 
teklilerin gününde Vekalet satın alma komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (560) 1-997 

İznıir Belediyesinden: 
Belediye Hava Gazı Fabrikasının bir senelik ihtiyacı olan dört 

bin yedi yü~ elli t.on zero diz lave Zonguldak maden kömürü kapa
lı z.~rfJı ~ksıl~me ile ~-4-937. cuma günü saat 16 da belediye daimi 
encum7~ınce ıhale edılecektır. Şartnamesi iki yüz kırk kuruş bedel 
n_ıukabılıncle Hava Gazı Müdürlüğünde satılmaktadır. Taşradan ia
tıy7nler. ş?rtname • posta ücretini peşin olarak göndermelidirler. 
İştırak ıçın. üç bin beş yüz doksan sekiz lira on üç kuruşluk mu • 
vakkat temınat makbuzu veya banka teminat mektubu ile birlikte 
2~.90 sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklifler ihale gü
nu olan 2-4-937 cuma günü saat 15 e kadar İzmir Belediye Reisliği-
ne verilmelidir. (734) 1-1078 

• 
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~ TÜRK HAVA KURUMU ~ - -
~ BUYUK PiYANGOSU ~ - -- -~ Şimdiye kadaı binlerce k.i~iyi zengin etmiştir. $ 
§ 6 cı keşide 11 Ni!4an 937 declir. · § - -s Büyük ikramiye 200.000 liradır s 
~ .Aynca : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra- ~ 
:=mı yeler le ( 50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır ... := - -
~ Diklcat: ~ - -
~ Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşamına kadar biletini~ 
=: değiştirmiş bulunmalıdır. := - -ES Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur § 
iiı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111 mnui 

Afyon İlbayhğından: 
10 Mart 937 gününde birinci ihalesinin yapılacağı evve1ce ilan 

edilmiş olan İl merkzine bağlı İscehisar köyündeki somaki mermer 
ocokları 25 sen~ müdd7t ve senede (150) metre mikap taş çıkarmak 
ve % 5 buçuk nı~bi r~sım. vermek üzere talibine birinci ihalesi yapı· 
J.>ılacaktır. İhaleı kat~yesı 25 mart 1937 per~mbe günü saat 15 de 
ıcra olunacaktır. Talıp olanların belli gün ve saatte İlbaylığa ve 
fazla tafsilat almak isteyenlerin Afyon Ticaret Odası Baş Sekre
terliğine müracaatları ilan olunur, {1399) 1-1046 

SAKARYA ECZANESİ 1 
1 

Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlarda itidal. Tel: 2018 
Rontken filimleri • lıtanbul fiatınadll'. 

f:lil!f:IS Ankara Halk Sineması sırasında 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 

Ankara Valiliğinden: 

Bir seneden altı seneliğe ka
dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
şekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

DOKTOR 

~1ef•İt Sayan~ 
t' 

İdrar yolları hastalıktan ~ı 
mütehassı~ı J 

İtfaiv~ meydanında Kur - E~ 
tuluş apartımanında birinci 
kat. 1 

Pazardan maada her gün 
saat 17 den 19 a kadar hasta
larını kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1-447 

İmtiyu sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi netriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü Naauhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevind• basrlmıJtır. 

Sokağı Miktan 
veya 

Mahallesi Mevkii Cinsi M:ı 
Bostani Eğin Arsa 33 

" ,, ,, 5 
Bozkurt ,, ,, 16 
İstiklal Sivas ,, 37 

" " n 4 
Balikehriz Harapbağ 5555 

Tulum taş Köyü Çayır 6030 
Zir nahiyesi Tarla 3676 
Kilise arkası 

Hisse 
Miktarı 

Tamamı 

" 
" .. 
" 1/ 2 sı 

Tamamı 

,, 

No. 

1 
1 
ı 

34 
35 
26 

Ada 

4-0 
40 
40 

190 
190 

Par. 

21 
23 
22 
12 
25 

Kıymeti 
L. Kr. 

66 00 
10 00 
48 00 

185 00 
20 00 

450 00 
195 36 

Jq 38 

Muvakkat 
teminat 
L. Kr. 

4 95 
o 75 
3 60 

13 90 
1 50 

33 75 
14 65 

1 38 

Çankaya Evli bağ 7780 20/ 280 sı 76 423 29 31 i5 
Yukarıd aevsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 7 • Nisan - 937 çarşamba günü sa~ 

at 14 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur, İhale bedeli nakten ve peşinen tediye edilr 
cektir. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen dipozit ınakbuzl~riyle sözü geçen gün ve saatten evvel Defter ~ 
darlıkta kurulan komisyona müracaatları. (675) 1-1183 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGÜN UB GECE 

Ş O V B O T 
İRENE DUNNE - ALLAN JONES 

PAUL ROBESON 
İLAVETEN 

En Son Paramunt Dünya Haberleri 

Ankara Palas tarafından celbedilen 
Gazino de Pari yıldızlarından V ALERİA 

ELLANSKAİA cuma ve pazartesı· 
günleri 18.45 seanslarrnda programa 

ilave olarak numaralar yapmaktadır. 
Her seferinde yeni numaralar. 

1 
BUGÜN UB GECE 

NİÇEVO 
Harry Baur - Mıarcelle Chantal 

Vazife ve kahramanlık hislerini 
s-o.t canlı bir ~eki/de tasvir eden 

kuvvetli bir film 

AYRICA 
DÜNYA HABERLERİ 

HALK MATİNESİ: 
12.15 de 

ROMA ÇILGINLIKLARI 


