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Partide Romanya lehinde 
sevgi gösterileri yapıldı 

C. H. Partisi Kamutay Grupu bugün 
(23.3.937) öğleden sonra Antalya sayla
vı Dr. Cemal Tuncanın başkanlığında 

toplandı. 
Söz alarak kürsüye gelen Başbakan 

İsmet İnönü: 
ı - Geçenlerde Ankarayı ziya.ret 

eden Romanyanın değerli Hariciye Na
zırı M. Antonesko ile görüşmelerinden 
Balkan antantının günden güne daha 
kuvvetli bir vaziyette olduğunun ve u
mumi siyasette tam bir görü§ birliği 

bulunduğunun müşahede edildiğini an
lattı. Parti Grupu Romanya lehinde ge
niş muhabbet tezahüratı yapmıştır. 

2 - Yugoslavya Başvekilinin geçen 
seneki ziyaretini iade eıtmek üzere ya
kında Belgrada gideceğini ve bu vesile
den istifade ederek umumi siyaset va
ziyetini dostlarımızla gözden geçirmek 

fırsatını bulacaklarını söyledi. 

Riyaset Divanr tarafından Kamutay 
Reis Vekilliğine namzed gösterilen 

Seyhan say/avı B. Hilmi Uran 

3 - Merhum Gaziantep saylavı Nu· 
ri Conk rden münhal bulunan Büyük 
Millet Meclisi Reiı Vekilliğine Sey. 
han Saylavı Hilmi Uranın Riyaset Di
vanınca namzetliği tensib olunduğunu 
bildirerek Parti Grupu Umumi Heye
tinin tasvibine arzolundu ve ittifakla 
kabul edildi. (A.A.) 

------------------~~----~------~--------------~------~-
Baıbetks 

Boğuşmalar 
Falih Rıfkı ATAY 

3()() ~t" ~~larınm arkasından 
n kıtılık bir alay yedi saat-

ten fazla ,.. b . . ... .. .. uren ir göıten yuru-
YU§unde bulunmuttur. Bu kurban
lar, sosyalist bqbakanın polisi ile 
vuruşarak ölen komünistlerdir· 

Egeliler şehid Kubiliyı 
derin saygı ile andılar 
Kubilay için Menemende yapılan 
törende binlerce kişi bulundu 
İzmir, 23 (A.A.) - lnkılib tefıidi Kubilay ve arkadaılarının hatı

raları dün binlerce halkın huzuriyle taziz edilmiıtir, Öğleden sonra 
lzmirden ve Manisadan kalkan hususi trenler, otomobiller ve otobüı
ler binlerce halkı Menemene tatmııtlardır. 

6 ıncıda 

Paris mektubu: Paristeki 
on hadiseler ve Kont dö 
Şambröne yapılan suikast 

HER YERDE 5 KURUŞ 

It"lya dış bakanı 
Belgrada gidiyor 

. Paris Elçimizin 
B. Blum' a ziyafeti 

Pari•. 23 ( A. A.) - Türkiye 
Büyük Elçi•i B. Suad Dava:& ile 
relikaaı dün B. Leon Blum ile 
~evce.ine parlak bir öile yemeii 
vermitlerdir. Birçok bakanlarla 
diplomatlar ue politika adamları 
bu yemekte h~r bulunmuılar
dır. 

Yemek, hararetli bir do•tluk 
hauaaı içinde gemçiftir. 

Belgradda bir 
anlasma imza .. 

edilecek 
Roma, 23 (A.A.) - Havas ajanarnın 

muhabirind n: Resmi olarak bildirildi· 
ğine göre Kont Ciano, bu akpm Stoya
dinoviç ile görü~ek üzere Belarad'a 
hareket edecektir. 

0 

Salahiyetli bir kaynaktan öğrenildi· 
ğine göre, Kont Ciano, Belgradda Jtaı. 
ya ile Yugoslavya arasındaki bütün 
halledilmemiş meseleleri halled«elı: o
lan biı- takım politik anlatmalar imza 
edecektir. 

Avusturya başbakanı B. Şuşnig. 

Kont Cianonun Belgrad yolculuğundan 
sonra Romaya giderek Duçe ile Avus
turya meselesiyle geneke merkez Av· 
rupası vaziyeti hakkında görüıııaıelerde 
bulunacağı ilave edilmektedir. Avus
turya başbakanının paskalya yort•ıaun· 
dan önce Romaya gideceği hakkuıdakl 
haber yalanlanmaktadır. 

(Sonu s. inci sayfada) 

M usolini Venedik 

sarayı balkonundan 

bir nutuk söyledi 

Siyah gömleklilere hitab etti 

Ve dedi ki: parola şudur: 
unutmamak, hazır olmak 

~o!11a, 23 {A.A.) - Fatist aava,çılar birliklerinin kurulmuııua 
18 ıncı yıldönümü dolayısiyle B. Musolini bir nutuk söylemiıtir. 

Parlamentoda birçok sual ve 
istizahlara cevab vermeye davet 
olunan Leon Blum'a, fransız sosyal 
partisi reisi albay Larok'u hapset
tirmek istiyen komünistler halk 
cephesi ekseriyetine mensupturlar. 
Aynı ekseriye~ten ra~ikal.~er. ise, 
bütün partilerın kanunı hur~ıyet-

Yakın köylerden biıılerce halk da bu ------------~~~~~~~~~~~~ • Venedik sarayının balkonundan yn... 

1 ·n· müdafaa etmektedırler: 
erı ı b' w 

''-Hayır diyorlar, ız ne ıag, ne 
de sol dik;atorya istiY_or'!z!,, Ha
kikat de odur ki, eğer ıktıdara g~
lecek olsalar, albay Larok ~omu-

j nistlere, ve kızıl T orez faşıstlere 
ancak zındanda yer verecekl~r-
d. H "z pek sağlam oturdugu-

ır.. enu Bl 
na §Üphe olmayan Leon . ~m, ~e
.. d 1 w korumak ıçın ehn-Jtm ur ugunu b 
den geleni yapıyor: fakat aca da, 
eğer ekseriyetin iki kolu arasın ~
ki anlaşmazlık artacak olursa, ıç 
buhranı daha fazla ağırlaşmaktan 
alıkoyabilecek midir? Çünkü fra~
sız buhranının bugünkü velev şe -
li hadliği ile iç harb arası~da. pek 
uzun bir mesafe olduğu ıddıa e-
dilemez. 

w ve 
Bu sırada İspanyanın sagı 

&olu, diş dişe tırnak tırnağa, haya!· 
tnemat kavgası yapıyor. lspan_Y: 
nın içrnde ve dışında Av~pa 1~1: 
Ye b··1·· ·· t•• . tahrikçıler, ıkı o unmuş ur. . . b" 
cepheyi tutu§turmak açın .u-
tün gayretlerini aarfetınekted~r
ler. Nevyork ve Londra nümaY'f"' 
lerinrn manası yok değildir. _o~
tnokrasiler iki dikta çembertn1!' 
tethiti altında kendilerini hürrı-
~:tl~rini ko~mak kaygısı iç!"1~ 

.~ırler. İngilizler deınokrasıyı 
~udaf aa etmenin en doğru yolu, 
ıç disiplin ve milli kudret davala-
rının 1 1 h ~ s ol Ya nız diktatorya ara a 

ı ":1adığını ve demokrasi hürriyet-
erı · · d l · eld •çın e dahi aynı netice enn 
iııp e edilmesi mümkün olduğunu 
F r,.a: etmekte buluyorlar. İf te 

' -... bu imtihandan geçiyor. 

törene iştirak etmiştir. Parti, halkevi bir
lik ve cemiyet azaları, izciler ve halk ka· 
sabanın spor meydanında toplandıktan 
sonra muzıkanm çaldığı istiklal marşiy
le törene başlanmıştır. Marştan sonra 
İzmir C. H. P. adına vali ve parti ba§• 
kanı B. Fazlı Güleç facıayı kötülemlş 
\:e o facia kur~anlannın hatıralannı 

saygı ile anmıştır. 

Valinin söylevinden sonra Manisa C. 
H. P. adına Dr. B. Necdet Otoman bir 
hitabede bulunmu§ ve bundan sonra İz. 
ınir erkek lisesinden B. Muammer bir 
şiir okumuş ve ordu adına Asteğmen 
Arif Yılmaz ve İzmir öğretmenlerinden 
B. Nevzad Ataç ve menemenliler adına 
da öğretmen B. Kemal birer söylev ver-

mişlerdir. 

Söylevler bittikten sonra anıtın bu
lunduğu Ayyıldız tepesine alay halin· 
de gidilmiş ve anıta çelenkler konularak 
ıehidlerin ruhları taziz olunmuştur. 

Törenden sonra İzmir, Manisa ve o 
civardan gelen halk aynı vasıtalarla yer-

lerine dönmüşlerdir. 
Bu münasebetle İzmir valisi B. Faz· 

Jı Güleç çok heyecanlı bir nutuk söyle. 
miş ve büyük inkılap şe~idinin hatıra
larını en derin bir saygı ıle anmıJtır. 

~-s w kuvvet rejimleri iıe, halk yı-
ğ::.arına kartı zor .i~arel~n~ hak 

k d rabl'lmek açın, bılilus, bu 
aza·nı . h d 

hürriyetlerin milletlerı .~~ ~~ .. ·~ 
buhrana sürüyüp goturdugunu 

örmek arzusundadırlar. Bunlar f anya itine karıştılarsa bu, r.e 
:'lnız ideolojiler bes~bına, n~ ~· 

y .. ürgeleıtırınek ıçm, 
ispanyayı ıoın .. l · · kendi 
b 'likiı kendi reJım ennın f 
~emleketlerindeki tali ve men a-
ati namına olmuttur· 

Fransız Başbakanı B. Blum çalışma odasrnda 

Fransız Paı·Iamen tosunda 

8. · Blum şiddetle 
tenkid edildi 

Pariı, 23 (Huıuıi) - Bugün Klişi 
hadiseleri dolayııiyle hük..imet parla
mentoda sorulan suallere cevab vere
cektir. Daha toplantı vaktinden epey 
önce, parlamento koridorları, büyük 
günlere has bir fevkaladelik gösteriyor-

du. 
İlk ıözü sağcı mebuslardan B. Vi-

nankur aldı. Umumi grevi şiddetle ten
kid etti ve hükümcti bu greve izin ver-

mesinden dolayı kötüledi. 
B. Dölanney toplantı hürriyetinin 

herkese eşid olarak tatbikini istediler. 
Ve mukabil gösterilerin hükümet üze
rinde baskı yapmaktan başka bir gaye
si olmadığını hilkümetin bu manevralar 
6ntinde boyun eğmemesi lazım geldiği
ni söylediler. 

Sol partiler delegasyonunun, par
(Sonu S. inci sayfada) 

l 
binlerce dinleyiciye hitab eden Duçe. 
savaşçılar birliklerinin yıldönümünün 
bu sene ilk defa olarak yeni Roma im. 
paratorluğu tarafından kutlanmakta ol
duğuna dikkati çekmiştir. 

Duçe, demiştir ki: 
·•- Yıldönümü, benim Afrika yol

culuğundan döndüğüm tarihe rastlıyor. 
Bu yolculuk, günü gününe evelce en 
ufak noktalarına kadar teıbit cdilmiJ o
lan bir programa göre yapılmıttır. Bu 
yolculugun ne uzatılmış. ~ kıaaJtılrnıf 
olduğunu bazı yabancı gazetelerinin o
kuyup yazmaktan aciz delegeleri bile 
anlıyabilirlerdi. Libyaya yaptığım yol• 
culuk sırasında İtalyanlar tarafından 

steplerde yapılan işlerin verirnlenmeye 
başladıgını gördüm. 

Bugun İtalyaya hücum etmek için 
hokkalarla mürckke-b sarfediliyor. l' . 
kat biz başkalarının yalanlarına karşı 

(Sonu S. inci sayfada) 

ISTANBULDA 

4G 

Ulua tayyare ile her sabah 
latanbula •evkeJilmelıt• 
dir. Sabahki Ulua öğleyin 

l•tQllbuldtulır. 
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Düsünüsler 
"' 

ültür ava e 
1 Egede satış Ankarada ilk okullar i 
koop ratifi yeni bina ar yapılıyor 

• 
1 rı 

Köy eğitmen eri 
Kültür Bakanlığı on sene zarfında 

bütün köylerimizi okula ve eğitmene 

kavuşturacak ve bu suretle en büyük 
davalarımızdan birini gerçekleştirecek 
olan programını sistemli ve özenli bir 
şekilde tatbik işine girişmiş bulunuyor. 
Geçen seneki ilk denemeyi genişlete
cek ve 550 eğitmen yetiştirecek olan 
beş yeni kurs yurdun muhtelif köşele
rinde açılmak üzeredir • 

Normal çalışma yoliyle başarılması 
için bir asırlık zamana ihtiyaç gö!>teren 
bir işin, bu derece hayati bir meselede 
bunca zaman beklemeye tahammülü ol
mayan inkilab rejimi tarafından inkilah; 
çı metodlara baş vurularak gerekli zama
nı onda bire indirecek surette hızlandı
rılması, biliyoruz, bazı septik kimseler
ce tereddüd ve endişe ile karşılanmak
tan geri kalmamıştır. 

Esasen, inkilabçı metodlar, her yer
de ve her zaman şüpheyi karşılarında, 
yenilmes.i gereken ayrı, bir enğel ola
rak bulagelmişlerdir. 

Her yıl sayıları arttırılacak kurslar
da köylerin kendi içlerinden seçilmiş 
elemanların süratle yetiştirilmesi yoliyle 
her köyün bir eğitmene sahih edilmesi 
teşebbüsüne karşı endişelerini şöyle 
formüle edenlere rastlıyoruz: Bir mem
lekette okumuş çokluğu ideal değildir. 
Kültür ve medeniyet ancak kütlelerini 
dirije eden yüksek tahsilli ve kaliteli 
yurddaşlar tarafından ileri götürülür. 
Tahsil imkanlarını kolaylaştırarak ka
litesiz diplomalıların sayısını alabildi
ğine çoğaltmayı değil, az da olsa, yük
sek seviyede kültür adamları yetiştir
meyi gaye edinmek lazımdır. Çünkü 
diplomalı işsizlerin çoğalması bir çok 
medeni memleketlerin şikayet ettikleri 
buhranlara meydan vermiştir. 

Burada yanlış bir muhakeme tarzı kar. 
şısında buunduğumuzu anlamak için me
seleyi bir de §U şekilde mütalea etme
liyiz. : 

Köy eğitmenleri yetiştirmek için 
bizim giriştiğimiz teşebbüs, normal tah
sil sisteminden tamamiyle müstakil ve 
onunla ilğili olmıyan ayrı bir iştir. Bir 

yandan bu i~e önem verirken, bir yan
dan da gerek liselerimizin ve gerekse 
üniversitemizin kültürel seviyesini yük· 

seltmeye calışmam~khğımız için hiç bir 

sebeb yoktur. Kalite ve kantite biribi-
rine müvazi iki dava halinde beraber 
yürüyecektir. Dikkat edilsin: Biz li
se veya yüksek tah~.il gençliğinin sayı
sı kabarsın diye bu müesseseleri hafif
letiyor değiliz, biliikis bu hususta Kül
tür bakanlığımız her zamandan daha 
haı;sas ve kısk'lnç davranmaktadır. 

Diplomalı bolluğunun medeni mem
leketlerde işsizlik buhranı doğurması 

meselesine gelince, keyfiyet ancak 
üniversite veya hiç olmazsa lise diplo
ması hususunda doğrudur. Mezunlarına 
hattf. bir ilk okul diploması kadar bile 
hak ve salahiyet vermiyecek olan köy 
okullarının böyle bir buhranla nasıl a· 
Iakalr gösterilebileceği kestirilemez. Bu 
okulları bitirenler tahsiller.ine devam i
çin şehirlere akın edecek değillerdir, 

sadece elde ettikleri bilgilerle köyleri-

nin yaşama ve üretme seviyesini yük
selteceklerdir. Okuma yazmadan başka 
fenni ziraatçilik. - tabii ihtısas def'il -

hakkında az çok maliimat vermek, sihat 
koruma ve insanca yaşamanın en basit 

şartlarını öğretmek, bizim köy okulla
rından bekl~diğimiz gaye bundan iba
rettir. Nüfusumuzun dörtte üçünü teş
kil eden köylümüzü gerek okuma yaz· 
ına, [!erekse görgü bakımından ümmilik
ten kurtaracak olan bu teşebbüs, mem· 
lekctte bir okumuş infilasyonu doğura
cak değildir. 

Birde, acaba böyle acele edinilen o· 
kuma ve yazma melekesi, bazı halk ders
haneleri mezunlarında görüldüğü gibi, 
kısa zam~nda unutulmayacak ve bu su
retle bütün emekler heba olnuyacakmı
dır Suali de hatıra gelebilir. Bu ihti
mali önlemek için, elbette ki, köyler ü
zerindeki kültürel çalışmalarımız bu 
okullara inhisar etmiyecektir. Her kö

yü, okul gibi, bir de okuma odasına sa
hih etmek, burada köylüyü alakalandı· 
racak ve onun seviyesini yükseltecek 
her türlü neşriyatı bulundurmak da, 

birinci dava kadar lüzumlu ve ona mü
vazi olarak ele alınaca.k ayrı bir ~ştir. 

Şüphesiz ki, alfabeden sonra eline ve· 
rilecek kitabı bazırlamadıktan sonra, 
köylüye okuma öğretmek bir şey ifade 
etmez. Bu hakikati pek iyi kavramış o • 
lan kültür bakanlığı köy k'titüphanecini 
vücude getirmek işini de ciddi surette 
tetkik etmektedir. Bir de köy eğitmen
lerinin, köylülere yalnız okuma ve yaz
mayı öğretmekle kalmıyacakları da u
nutulmamalıdır. Onlar köyleri için bi
rer medeniyet yapıcı vazifesini göre
ceklerdir. 

Medeni hayatın tecelli ettiği her sa
hada imkanları zorlamış ve mesafeleri 
kısaltmış olan inkilab rejiminin, bütün 
eserlerinde olduğu gibi bu tecrübesini 
de muvaffakiyetle sona erdireceği şüp
hesizdir. YAŞAR NABİ 

Otelciler llirliği 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Mem

lekette turistik vasıfları taşıyan otel
ler arasında iş birliğini ve gelişimi sağ
lamak için bir birlik kurulacaktır. Bir
liğ.in projesi belediye ve türing kulüb 
tarafından hazırlanmış ve otelcilerin iş
tirak ettikler.i bir toplantıda gözden ge
çirilmiştir. Birliğin kuruluşuna aid res· 
mi formalite iki haftaya kadar bitirile-

cektir. 

İstanbul süt üretmenleriyle satıcıları 
arasında anlaşmazlık 

İstanbul, 23 (Telefonla) İstanbulda süt 
üretmenleriyle süt satıcrları arasında fi
at meselesinden çıkan bir anla§mazhk 

vardrr. Uretmenler fiatı yaz mevsimin
de dokuzdan aşağı kabul etmiyecek

lerini satıcılar kilosunu yediden fazla
ya alamıyacaklarını iddia etmektedirler. 
Bugün şehirde satışı üretmenler kendi
leri yaptılar. Belediye işe karı§mak ni
yetinde değildir. 

Nevruz, Ergenekon ve hurt 

Evelki gün "Nevruz., bayramı idi. 
Bu bayram, bütün Asyaya eski bir 
türk efsanesinden yctdigar kalmıştır. 
Türklerin Ergenekon'dan kurtuluşla
rı martın 22 sine rastlamıştı. 

Bu efsanedeki kurtarıcı kurtu ha
tırlarsınız. Türk dilinde ''kurtar-
mak'', ''kurtulmak'', '"kurtuluş,, gibi 
kelimelerin "kurt" kökünden gel
mesi, bu efsanenin doğruluğunu gÖs· 
terir canlı deliller sayılamaz mı? 

Çemberlayn'e dair .• 

Son günlerde İngiltere, büyük bir 
diplomatını ve bir Londra gazetesi
nin yazdığı gibi, son l'ori'sini kaybet
ti: 

Babası da meşhur bir diplomat ve 
İngiliz emperyalizminin babası olan 
Osten Çemberlayn, Ingiltere adma 
Lokamo'yu imzalamıştı ve İngiliz 
parlamentosunda kırk beş seneden
beri devamlı surette mebus bulunu
yordu. Bu itibar ile en kıdemli me
bus olan Loyd Corc'dan sonra geli
yordu. 

Gene bir İngiliz gazetesinin haber 
verdiğine göre bundan birkaç ay e
vel Londranın cenub - garbında kü
çük bir otelde oturan O. Çemberlayn, 
o zaman dostlarına paraca darda ol
duğunu söylemişti. Son senelerde ya
zıp bastırdığı hatıralarda yazlık evi
ni nasıl elinden çıkarmağa mecbur 
olduğunu anlatır. Londranın son To
ri'si l:1U evi tekrar alamadan, yani fa. 
kir olarak ölmüş~ür. 

Edebi bir muvallakiyetin sırrı 

Fransada bir muharririn kazandı
ğı şöhret ve muvaffakıyetin sebebi, 
büyük babasının ölümünden sonra 
anlaşılmıştır. 

Bu muharrir, gençliğinde ilk ese
rini yazmış ve gÜç bela b.ir kitabçıya 
bastırnuştı. Toy bir muharririn ilk e-

lzmirde bir tarım satış koo

peratifleri birliği kuruluyor 

Ekonomi Bakanlığı Ege mmtakasın
da geçen yıl kurulan tarım kredi koo
peratiflerine muvazi bir şekilde çalış

mak üzere, bazı yerlerde satış koopera
tifleri teşkil etrneğe karar vermiştir. Sa
tış kooperatifleri, kuru üzümlerimizin 
bir el:len ve müstahsilin menfaatine en 
uygun şekilde satışını temin edecektir. 
Esasen organize edilmiş bulunan Aydın 
incir satış kooperatifi de bu faaliyet 
hududu içine alındıktan sonra, merke
zi İzmirde bulunan bir "Tarım Satış ko
operatifleri birliği" kurulacaktır. 

Üziim ve incir mahsulümüzün mü
him bir krsmmı dış memleketlere kadar 
gönderecek oları bıı birliklerin kurulma
sı işleri İş ve Ziraat Bankalarının teşkil 
ettiği Tariş limited şirketinin d"rektörü 
B. İsmail Hakkı Veral'a verilmiştir. 

B. Veral bakanlıktan icab eden di
rektifleri aldıktan sonra dün aksamki 
trenle İzmire hareket etm"ştir. 

Y eşilköyde karaya 
oturan Romen 

vapuru kurtarıldı 
İstanbul, 23 (A.A.) - Bir hafta ev

vel Yeşilköy feneri önünde karaya otu
ran Romanya bandıralı Bucuresti va
puru türk gemi kurtarma şirketinin 

alemdar ve hora kurtarma vapuru. 
lan tarafından bugün saat 15 raddelerin
de kurtarılmıştır. 

Bucuresti vapuru akşam üzeri İs. 
tanbul limamna gelmiş ve demirlemiş
tir. 

lstanbulda havacılık konferansları 
İstanbul. 23 (Telefonla) - Türk 

kuşu idare heyetinin ilk okul öğret

menleriyle lise ve üniversite talebeleri 
için hazrrlauığı seri hava konferansla· 

rma bugün başlandı. 

seri olmasına rağmen bu kitabın kısa 
bir zaman içinde tamamen satılmış 
olduğunu gören kitabçılar, büyük bir 
istidad karşısında olduklarmı hisset
tiler ve gen~ müeUiften yeni yeni ki
tablar istediler. Bir taraftan da bu 
hadise gazetelerin edebi tenkid .ü
tunlanna aksetmiş bulunuyordu. 

Muharrir de yazdı, aatmağa de
vam etti ve töhret kazandı. 

Günün birinde m~arririn büyük 
babası ölünce eWııin açılmıyan bir o
dasma girenler, edebi bir muvaffakı· 
yetin sırrını anlamı§ bulunuyorlardı. 
Zengin adamm hususi odası, tavanı
na kadar torununun ilk neırettiği ki-
tabla dolu idi. • 

Ah, bizim genç muharrirlerimizin 
de zengin birer büyük babaları olsa .•• 

Üç kıral arasındaki fark 

Bir ingiliz muharriri son günlerde 
Kıral Sekizinci Edvard'a, bayatma, 

karakterine, düşünü,lerine dair bir 
kitab neşretti. Bu kitabta, biribiri ar

dınca gelen üç İngiliz hükümdarı şöy
le mukayese edilmektedir: 

Yedinci Edvard, milleti ''tebaası" 

olarak tanırdı. 

Beşinci Corc, İngilizlere "milletim" 
derdi. 

Sekizinci Edvard ise "arkadaşla

rım" diye bitab etmiştir, 

Kadın köşesi 

İçine süt konan şişe ve surahlleri 

temizlemek için, kauçuktan yapılmış 

fırçaları tavsiye ederiz. 

Bu fırça alelade bez ve paçavra
lardan daha faydalıdır. 

Sıcak sodalı su ile Mit kablarını 

temizleyebildiğiniz gibi bu fırçaları 

da temizliyebilirsiniz. 

Sonra, ağzı dar şişelere bu fırça• 

ları soktuğunuz zaman kolunuza su 
sıçraması tehlikesi de kalmaz. 

Maarif • • 
ıçın işleri 

fazla 
hu sene hüdcede 

ayrıldı tahsisat 
Ankarada kültür sahasında son yıllarda iyi bir gelİfllle göze çar~ 

maktadır. Vilayetin kültür işlerinc!eki faaliyetinin ehemiyetli bir cep• 
besini köy mektebleri teşkil etmektedir. Hususi idare hüdcesinden son 
beş yılda köy mektebleri inşaatına ~apılan yardım 60 bin lirayı geç• 
mektedir. Önümüzdeki yıl içi·nde de mekteb yapılmasına devam edil~ 
cektir. 

Bugünkü 
amutay 

Bugünkü Kamutay ruznamesi şudur: 

Bir defa müzakereye tabi olan maddeler 
1 - Hudud ve sahiller sıhat umum 

müdürlüğü 1933 yılı son h:sabı hakkın
da kanun layihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası. 

2 - Posta, telgraf ve telefon umum 
miidürlübü 1933 yılı son hesabı hakkın· 
da kanun 13.yihası ve Divanı muhasebat 
necümeni mazbatası. 

3 - Tahlisiye umum müdürlüğü 

1933 y~lı son hesabı hakkında kanun 
liiyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatas1. 

1 ki defa müzakereye tabi olan madde
lerden birinci müzakeresi yapılacak. 

maddeler 
1 - Jandarma kanununun 18 inci 

maddesinin tefsiri hakkında Başveka

let tezkeresi ve Milli müdafaa ve Da
hiliye encümenleri mazbataları 

Kamutay çağrılan 
* Dahiliye Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. * Kamutay Maliye Encümeni hu· 
gün Umumi Heyet içtirnamdan sonra 
toplanacaktır. * Memurlar kanunu muvakkat en
cümeni bugün Umumi Heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Türkiyede kaç belediye 
vardır? 

2 - Ankaranın kaç evinde elek
trik vardır? 

3 - Türkiyede, bareme göre 
en yüksek ve en az; maa§ derece

leri nedir? 
4 - Büyük harbta yalnız harb 

meydanlarında ölenlerin ıaym ne 
kadardır? 

5 - Bugün kültür hayatımızda 
ehemiyeti olan har;gi hadisenin 
yıldönümüdür 

Dünkü suallerin cevabları: 

S - Ankarada bir senede kaç kilo 

et yenir ? 
C - 935 senesine göre 4.459.549 ki

lo • 
S - Hava gazı tenviratmı kim bul

muştur ? 
C-1804 senesinde ölen Filip Le

bon'ki zamane alimlerinin iti
razına uğrayan bu keşif ancak 
Lebon'un ölümünden 14 sene 
sonra Pariste tatbika başlan

mıştır. 

S / Alman demiryollarınm babası 

kimdir.? 
C-]. Bader'dir ki, 1831 senesinde 

hükümete ilk müracaat ettiği 

zaman kendisine güç belfı 200 
türk lirası ile yardım edilmiş
tir. 

S - Diinyanın en yüksek bendi ne
rededir? 

C - Kalifornia'da San GabrieJ ben
di ki yüksekliği 435 kademdir. 
78.204 galon su alır ve 25 mil
yon dolara mal olmuştur. 

S - Türk parasının kıymetini ko
ruma kanunu ne zaman çıkarıl
dı? 

C-22 şubat 1930 

Vilayetin köy mekt~bleri faaliyeti· 
ni Kültür Bakanlığının yetiştirdiği e• 
ğitmenler çok kuvvetlendirmiştir. Bu 
ders yılı vilayetin 79 köyüne inhisar 
eden bu çalışma önümüzdeki dert> sene. 
si içinde daha yüz köye teşmil oluna• 
caktır. 

Bilindiği üzere bu faaliyetin esasını 
orduda erbaş olarak yetişmiş yurddaş• 
ların bir kurstan geçirildikten sonra 
köylere eğitmen olarak tayin edilmeleri 
teşkil ediyordu. Vilayet bu çalışmanın 
lüzum gösterdiği idari işleri büyük bitı 
dikkatle takib etmektedir. O derecedo 
ki, bu eğitmenlerin köylerde yaratma~a 
muvaffak oldukları sağhk, tarım, sosyal 
ve kültürel meseleler bütün vilayet da• 
irclerinin en faal işlerini teşkil ediyor1 

Bugün Ankara merkezindeki 19 mek• 
tebten ancak altısı "çift tedrisat,, yap• 
maktadır. Yeni inşaat bu şekli de orta• 
dan kaldıracak ve merkez okullarında 

normal tedrisat başlayacaktır. 

Bu yıl vilayet merkezinde 4-00 biıı 
liralık bir tahsisatla yeni okullar yapıl· 
ması da kararlaştrrılmıştrr. Bu suretlf 
mekteb ahtiyacı kökünden ve tamamiY." 
le halledilecektir. 

Vilayet hususi idaresinin bu yıl umu• 
mi meclis tarafından kabul edilen 931. 
mali yılı büdcesinde maarif işlerint 

616.500 lira ayrılmıştır. Geçen mali yıl• 
da bu tahsisat 557.400 lira id.i. 

1935 - 1936 ders yılı istatistiklerine 
göre, Ankara merkezinde 19, merkeze 
bağlı köylerde 16, kazalaırda 15, kaza 
köylerinde 146 ilk mekteb ve üç yatı 

mektebi vardır. Faal vaziyette bulunan 
bu 199 mektebte 522 muallim çalışmak• 
tadır. Yatı ve hususiler dahil olduğu hal• 
de vilayet ilk ıncktebler.ine 24.960 çocul 
devam etmektedir. 

Kömür 
• • • • 

sergısı ıçın 

hazırlık 
Trenlerde fevkalade 
tenzilatlı tarife 

tatbik edilecek 
Enternasyonal kömür sergisi ıçın 

yapılan hazırlıklar devam etmektedir. 
Sergi sade Ankaraya inhisar etmiyecek, 
büyük memleket alakasını üzerine çe• 

keccktir. 

Bunun için tertibat ahnmaktadıt• 
Sergi devamı müddetince Ankaraya ge• 
niş mikyasta turist gelecektir. 

Bayındırlık Bakanlığı sergi müdde• 
tince trenlerde fevkalade tenzilatlı bitl 
tarife tatbik etmeği kabul etmiştir. :Bll 

tenzilatlı tarifenin Ankaraya geniş ınik• 
yasta turist akınına hizmet edeceği şUp• 
hesizdir. Tenzilatlı tarifenin na rl ola• 

Sergi cağı ayrıca kararlaştırılacaktır. 

devamı müddetince Ankaraya 
trenler tahrik edilecektir. 

1
- HAVA__,, ___ _..) 

avalar ısınıyor 
Dün şehrimizde hava geneıcc açı1' 

ve durgun geçmiş ve ısı 21 derece)~ 
.. işıerı 

kadar yükselmiştir. MetcorolOJ1 ıı· 
umum müdürlugünden verilen ırıalUtıı 

bıı• 
ta göre dün yurdda hava genetce .~ 

•"kS"'"' 
Iutlu ve yağışsız geçmiştir. En ytık·rdC 

D. arbe 1 
ısı İzmir ve Çorumda 24, ıy . ı:;tı 

d cedıf· 
25, Rizede 26, Urfada 27 ere oıcrC 

düşük ısı sıfırın altında olmak ta 3 
Kütahyada 1, Beyşehirde 2, l{ars 

derecedir. 
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rıllJf!lldillJI Valensiya bombardıman edildi 
Hükümetçiler Madrid cephesin Paris hadiseleri ve 

Blum hükümeti 

B )um hükümeti 1936 senesi ya
zının başında ikbdara geç· 

nıezden evel Fransanm büyük şehir· 
leri ve bilha;sa Paris ikide bir sağ ve 

sol zümreler arasmd~ kanlı nıücade--
• şu· 

lelere sahne olurdu. 1934 senesı 
h 

. h~ d' Fransayı 
at ayında çıkan hır a ıse, .. d 

dahili ihtilale kadar sürük!uyor u. 

M .. . f komünıstler ve 
ucadele bır tara tan . 

ftan da croıx 
sosyalistler, diğer tara S fdarite 
de F eu ,· eunesses Patriotes, o ı l 

• · ibi adlar a • 
Francaise ve Francıstes g h 

~ 
1 

sağ cena 
tında faaliyette bu unan ku bul-
faşist zümreler arasında ;u. d 

h ''k" eb ıktı ara 
nıakta idi Blum u uın b' 

· l d 1 cenah par • 
geçmezden eve e 50 k d bu şağ teşe • 
leri.n tazyiki karşısın a t 
k "ll h kk d tedbirler alınmış ı. 

u er a ın a · · de 
1936 senesi ikincikanun ayı ıç.ınl 

• kk .. ilerin ilga arı 
hu yarı askerı leşe u .. 'for· 

. • . uplarının unı 'Ve sıyası partı mens . · · . . . k edilınesı ıçın 
ına gıymelerının yasa 

F k t bu kanun 
kanun yapılmıştı. a a d t tbik 
Blum iktıdara gelinceye ka ar a 

• sollar arasın· 
edilmemiş, arada sag ve . . Blumu 
daki boğuşma devam etınıştl. ·k' . 
meşgul eden ilk işlerden bi~, ~ ı~c; 
kanun kanununu tatbik edı~ aşıs 

. . d • ak meselesı olmuş-
cemıyetlen agıtm 't t 
tu. Ve bu cemiyetler de kanuna ı aa 

ederek dağıldılar. . 
d en ehenu· 

Fakat bunlar arasın a 
. d f eu başka bir 

yetlisi olan croıx e ' k 
isi.m altında ve bu defa fransız a• 
nunlarına uygun şekilde kuru.lınSuşt~I· 

. · · •'Partı ocıa 
Ateş haçın yenı ısmı 

. . V b kurumun başrn-
Françaıs,, dır. e u 
da da eski ateş haç 1ider.i miralay d~ 

d B' nevı 
la Rocques bulunmakta ır. ır 
fransız Hitleri olmak iddiasında ~~.~-

d v • te"'ekkulun nan bu zatın kur ugu yenı "" 
bugünkü kuvveti rnaliiın değildir. Es-

k . ·x de Feunun sekiz yüz bin aza-
ı croı b' " 

sı vardı. icabında otuz kırk ın as-

k karabileceği de sÖyleniyordu. er., çı .. 
Her halde yeni teşekkul o kadar kuv-
vetli olmryacak. Çünkü bir kısım aza
lar, lider de la Rocquesun kanunu sa-

ni kanunları önünde gösterdiği tesli -
miyetten hayal sukutuna uğramışlar 

ve kendisinde bir Musolininin bir Hit
lerin cevheri olmadığını görerek yeni 
teşekküle girmemişlerdir. Hakikat 
§Udur ki f . t . . . . 

• • v. aşıs Partısının muvaffakı-
ytsı zlun lid · . . d ~ • erının aczinden zıyade e-
nıokrasiyi inkar eden böyle bir siyasi 

nazariyenin fransız milletine taınami
le yabancı olmasından ileri gelmekte
dir. İngiliz demokrasisinin de la Ro· 
cques'dan azacık daha tuhaf bir va· 
ziyete koyduğu İngiliz Hitler taklidi 

dt: MoseJey'dir. 
Her ne hal ise, işte birkaç gün 

evel, Clishy'de bir ainemada içtima 

yapmakta iken komünistlerin baskı • 

v yanlar croix de F eu'nun is-runa ugra , 

t
'h 1 . 1 n bu Parti Sodal Français 
ı a esı o a A 

1 'dı' Bu yüzden çıkan ha -mensup arı ı · 
ubat 1934 

dise Fransayı, ansızın ş . . 
.. 1' . . atmosferi içine atmış gıbı 

gun erının . h' 
.. .. .. da hakikatte vazıyet ıç 

gorunuyorsa v 

d d 
vahim değildir. Eger e o erece _ .1 Fransa'nın başında Laval gibi, ~sag ~ e 

aol arasında politika canbazhgı yap

ID k . t bir başvekil bulunsaydı, 
F 

a ıs ~~en . t o zaman tehlikeli 
ransa ıçın vazıye J 

olabilirdi. Vaziyet ne Fransa, ne e 

Blum hükümeti için tehlikeli olma • 
hlakla beraber, memleketi dışarıya 

k 
. . · tte gösterme

arşı anarşık bır vazıye 
. . . . milletlerarası 

sı ıtıbarıyle Fransanın 

P 
.. . • Ve faşist ıneml" • 

restıJını sarsıyor. 
· · ar ınev

ketlerinin bu hadiselen, ıstısnı 
k ırnıadıkları, 

zuu yapmak fırsatını aç . 
Roına ve Berlin radyolarının neşrıyat· 
larından anlaşılmaktadır. 

A. Ş. ESMER 

B. Valde Maryam 
öldürüldü mü? 

i.ondra, 23 (A.A.) - Deyli Ekspres 

gazetesi, N egüsün yakınlarından öğren· 
diğine göre Habe~istanm Milletler Ce

lniyetindeki sabık delegesi B. Valde 

l\1:aryamın son Adisababa ''habeşleri öl· 

dürıne,, sırasında öldürülmüş olduğunu 
~ildirmektedir. Hatırlardadır ki, B. Val-
de M: . · d ital· aryam, geçen ikincı teşrın e 
:>'anlar • a s• .-ınmıştı 

ileri hareke e devam 
Madrid, 23 (A.A.) - Havas ajansı .. 

nın muhabirinden: Hükümet kuvvetle
i dün Guadalajara cephesindeki muka· 

~il taarruzlarına devam etmişlerdir. A-
ilcrin şiddetli mukavemetiae rağmen 

:nların son hareket noktaları ola11 Al· 
madruese 6 kilometrelik ve J-ıdrak'a 8 
kilometrelik bir mesafeye kadar ilerle. 

mişlerdir. 
Hükümet kuvvetleri bu suretle Gu-

adalajaranın şimalinde kaybettikleri e• 
razinin yarısından fazlasını geri almış.· 

tardır. 
Valensiya, 23 (A.A.) - Bakanlar he· 

yeti, karışmazlık komitesine verilmesi 
ricasiyle İngiltere hükümetine verile· 
cek olan notanın metnini tasdik etmiş-

tit. 
Emin bir kaynaktan öğrenildiğine 

göre, bu nota ile İspanya hükümeti, 
cuınhuriyet kıyılarının asilere açıkça 
yardım eden devletler tarafından kon• 
trol edilmesini kabul etmemekte ve is· 
panyol bayrağım taşıyan gemilerin mu• 
ayene edilmemesini istemektedir. 

General Mola kurmayı ile beraber 

General .Mola btı§bakan mı oluyor? 
Hendaye, 23 (A.A.) - Öğrenildiği

ne göre, General Franko, Burgostaki 
askeri hükümetin yerine yeni bir hükü
met getirmeyi düşünmektedir. 

Bu hükümetin başbakanlığını Gene
ral Molaya teklif etmiş ise de 'General 
kabul ctrl"!emiştir. Franko, general Mo
laya verdiği karardan dönmesini rica 
etmiştir. Bugün iki tayyare Valansiya
yı bombardıman etmiştir. 

Karışmazlıkda yeni safhalar 
Londra, 23 (A.A.) - Havas Ajan. 

sı muhabirinden: İyi bir kaynak
tan öğrenildiğine göre Bay Grandi 
dün lord Plymut ile yapmış olduğu gö
rüşme sırasında karışmazlık kontrol şef
lerinin tayini hakkında henüz Romadan 
emir almamış olduğunu bildirmiştir. 

Hatırlardadır ki, kontrol seflerinin de. . , 
niz kontroluna iştirak etmiyen devlet-

ler tabasından olması konuşulmuş idi. 
B. Grandi, B. Musolininin meseleyi 

bizzat tetkik etmek arzusunda bulun
duğunu iHive eylemiştir. 

Karışmazlık komitesinin dün öğle
den sonra yapacağı toplantı bugüne br
rakılmıştrr. 

B. Musolininin kararı burada kay· 
gı içinde beklenmektedir. Bu kararın 
muvafık olacağı ümid edilmeketdir. 
Ancak general Frankonun hizmetinde 
bulunan italyan kıtalarınm Guadala
jara cebhesinde uğramış oldukları boz. 
gunluk dolayısiyle İtalyanlarla alınan
ların heyecan doguracak bir harekette 
bulunmalarından korkulmaktadır. 

B. Musolininin vaktinden önce 
Libyadan dönmesi italyanın Paris se
firi Cerrutinin Roınaya hareketi ve Bur
gostaki alman elçisi general Favpelin 

Berline dönmesi burada bir nebze heye. 
can uyandırmıştır. 

Londra ile Roma arasında yeni bir 
gerginlik çıkmsamdan korkulmaktadır. 
çünkü İngiliz gazeteleri GuadaJajara 
harbleri, "yeni Kaporetto,, diye vasıf
landırılmaktadır. 

İngiltere hükümeti, italyan gönül
lülerinin geçenlerde ispanyada karaya 
çıkmaları hakkındaki teşebbüse Roma
dan henüz bir cevab almamıştır. İyi 
malumat almakta olan mehafil İtalyanın 
karışmazlık anlaşmasının bozulmuş ol. 
duğu suretindeki görüşünde ısrar edece· 

ğini bildirmektedir. 

Siyasi mahfiller italyanların İspan
yaya çıkarmış oldukları gönüllüler mık
darının önce korkulduğu kadar ehemi
yetli olmadrğım bildirmektedirler. 

Diğer taraftan karışmazlık komite
sindeki Sovyet delegesi yabancı memle. 
ketlerde mevduat halinde bulunan İs
panyol altını meslesi halledilmedikçe 
gönüllülerin İspanyadan çekilmesi mese
lesini münakaşadan itaLyanlarla alman. 
larm çekinmeleri yüzünden doğan me· 
selesinin hallini kolaylaştırmak üzere 
hareketini değiştireceği öğrenilmiştir. 

ispanya üzerinde ltalyanın 
yeni politikası 

Paris, 23 (A.A.) - Jurnal gazetesi, 
Romadaki muhabirinden italyan politi
kası hakkında şu satırları alryor: 

"Duçeden uzun müddet enteınasyo· 
nal havayı düzeltecek sarih kararlar 
beklememek laz.m geleceği anlaş•hyor. 
Libyaya yolculuğunda söylediği yat,ş
tmcı sözler şampiyonluğunu yaptığı te· 
sirli barışa bütün kuvvetiyle hii:met et· 
miye çalı'lacağını göstennektcdir. 

Eko dö Paride Pertinaks, Valansiya 
hükümeti milletler cemiyetine başvur-

mak istedikçe cesaretinin kırıldığını 
kaydederek, bugün ingiliz kabinesinin 
Cenevreye müracaat lehinde bulunma
sını hayretle karşılıyor ve soruyor: 

Bu değişikliği nasıl izah edebiliriz? 
Bunun sebebi, ingiliz siyasi şefleri

nin, italyanlarm Akdeniz batı devletle
rinin muvasala hatlarz üzerinde yerleş
melerini artık aynı pasif şekilde karşı· 
lamamalandır. Cenevrede olacak en. 
ternasyonal görüşmeler tesirli olmıya

cak ve fakat her şeye rağmen enternas· 
yonal kanunun bozulduğu meydana çı· 
kacak ve aynı suretle ingiliz kamoyu da 
isyan ederek hükümetin harekete geç
mesi mümkün olacaktır. 

Ö:vr gazetesinde Tabui diyor ki: 
''Duçe, Romaya dönünce pek ziyade 

ehemiyetli kararlar almak zoru karşı

sında bulunacaktır. Zira İspanyada vazi
yet çok fenadır. Duçenin ya çok mikdar 

da takviye kıtalan göndeı:meğe karar 
vermesi1 ki buna Londra ve RonH ara
sındaki siyasi gerginlik elverişli değil
dir. ve yalıutl da lspanyadakL italyan 
malzemesine ve aynı zamanda vaziyeti
ne de kaybedilmiş nazariyle bakması 

icab edecektir. Zira Fı·anko'nun, yar
dım görmediği takdirde, hükümetçiler 
tarafından mağliıb edileceği muhakkak
tır.,, 

Figaroda, gazetnein Roma muhabiri 
yazıyor: 

"İspanyol ihtilalinin neticesiz kal
ması burada hakiki bir milli bozgunluk 
olarak hissedilecektir. Çünkü üç ay 
evet Burgos hükümetini tanımış ve yar
dım için birçok gönüllü göndermiştir. 
Bu haysiyet meselesinin, B. Musolininin 
bundan sonraki hadiseler için ıttihaz 
lüzumu karşısında kalacağı kararlarda 
mühim bir rol oynıyacağı şüphesiz

dir.,, 

Arnerika'da 
Feci patlama 
nasll oldu? 

Grev genel bir 
şekil alıyor 

Nev. London, 23 (A.~.) - Nev: London mek- . Detroit, 23 (A.A.) - Genel grev dolayısiyle po-

b
. · kmııt olan felaketın sebeblerı hakkında tah- lıs, Kraysler'rn dokuz fabrikasını işgal etmekte olan 

te ını yı 'J' k A k o l 1 6 000 ' ' ld ki d kikat yapmaya meınur as en omı~yo~, ça ~şn_ıa a- · grevcıyt o u arı yer en çıkarmaya teşebbüs 

d V m ederek mütehassıs Şav ı dınlemıştır. etmemiştir. 
rına e a ----...:...--------·--=----Mütehassıs, patlamaya binanın top· • • • Otomobil sendikası reisi B. Martin, 

rag· 
1 
altında birikmiş .ola. n gazların se- Ingılız başbakanlarına grev patladığı takdirde sendikanın şu

bat ayında kendisi ile bir anla§llla yap· 
beb olduğunu söylem1ştır. , "1 ;> 

f l
Ak t kurban gitmiş olan kaç para verı ecek. mış olduğu "General Motors,, a geçecc-

Oğlu e a e e 
rnekteb müdürü 60 yaşında B. Şav Sı· Londra, 23 (A.A.) - Bu hafta mec· ğini söylemiştir. 

klrk borusunun kumpanyanın gaz bo- lise verilecek ol~ hir kanun proJesı Bükümet memurlarının menetmiş 
ca 

1 
rı lir.erinden geçirilmiş olmasından başbakanın tahsisatını yılda 10 bin in- olmalarına rağme<n sendikaya dahıl iş· 

.:~ı:rr:ıen mesul,, olduğunu kabul ve fa· giliz lirasına çıkarmakta ve diğer na- çi, bugün öğleden sonıa büyük bir mi. 
kat kumpanyanın bu işi bilmekte oldu- zırların tahsisatlarını da, halen 10 bin ting yapacaklardır. 

. ingı'liz lirası alan Lord Şansöliye müs· o·· t ft D t 't' · d · 

g
Junu ilave etmiştır. . ıger ara an e roı nın en us-

d k ı tesna olmak üzere, beşer üin ingiliz li-

B Şa·• ifade verdiği srra a ço . s • trilerinden birçoğu grevcileri fahri· 
~ d N ha rası olarak birleştirmektedir. 

. . "d' bütün azası titreyor u. 1 - • katardan çıkartmaktan kaçınmış olan 
nırlı ı ı, . ıınak zorunda Eski başvekiller ıçin ikişer bin lira 
yet kendisini sedye ıle taş tekaüd maaşı ayrılmaktadır. Bundan Mişigan valisi B. Murplinin azlini isti-
kahnmıştır. . BB. Loyd Corc ile Makdonald faydala- yen bir dilekçeyi dolaştırıp herkese 

A apnuc: olan mımar · tt' k kl'f' d b ""ekteı.,·n planını y ' kl da B Loyd Corcun kabul ımza e ırme te ı ın e ulunmuşlar-
J.Y• u 1 naca arsa ' · 1 teshin yapmamasını uh 1 

Deffe, B. Şa~a ga;d: v unu söyleıniştir. etmesi pek az m teme görünmekte-

tavsiıye etnıış 0 g dir. 
örfi idare kaldırılınıştrr. 

dır. 

Daha şimdiden B. Murpliye kendi-

CÜMHURlYET'te Yunus Nad:, 
Hatay meselesinin son sathasından bah
sederek, B. Mencmencioğlunun fran ı~ 
heyetile Türk heyeti arasından csa lı 
bazı fikir ayt·ılıkları bulunmakla b:n-a. 
bcr, konseyin türk tezine uygun bir ka
rat· vereccgi hakkındaki söz.erini kay
dediyor ve Hatay davas nın daha ö cc 
ltonsey tarafından kabul edi mış o an 
prensiblerden aykırı bir şekilde ha.lo
hınmasına imkan bulunmadığını ve er 
geç bu meselenin de isteklerimize uy

gun bir surette neticclendirilcce;;.ini 
söyledikten sonra, ancak, bir yandan 
Cenevrede müzakerelP.r devam edcr~en 
bir yandan da Hatayda fransız sömür
ge memurlarile Suriyeli bazı yardakçı· 
farın takip ettikleri tedhiş ve tahrik po

litikasının ne derece >ersiz ve mantık
sız olduğuna da dikkati çekiyor. 

Muhat·rir Cenevre kararına ıözde 
karşı koymak için çete teşkili falan gibi 
hareketlerin gülünçlüğünü tebarüz et• 
brerek Fransanın ve Tiirk:yenin bat-
~ k • 

ta te başına Türkiyenin, Cenevreo.üı 
vereceği karan pek kolaylıkla tatbik 
ettirmek imkanına malik olduğuna ve 
bu hakikatin Suriyeli tahrikçiler tara
fından bilinmesi icap ettiğini ilave edi. 
yor. 

* KÖMÜR SERGlSl 

TAN'da Ahmet Emin Yalman, Zi
yaret ettiği Kömür sergisinden bahse
derek, henüz açılmasına bir aylık za.. 
man bulunmakla beraber, sergi binasın
da gördüğü eserlerin mükemmelliğini 

sitayişle ve iftiharla anlatıyor, ve Tür
kiyenin, yapıcılık ve yaratlcılık kudre
tine bu serginin de güzel bir ömek teı
kil ettiğini kaydediyor. Bu yap·c:ılık 
kudretinin i.dari mekanizmada bir in
kılabla memleketin hi%metİne daha iyi 
arzedildiği gün, yurdun manzaran çok 
daha kolaylıkla ve süratle değiıeceğioi 
tahmin eden muharrir, kömürü memle
kete tanıtmak ve yaymak için yapdaıı 
gayretlerin ne kadar yerinde olduğunu 
da izah ederek, kömürün türk toprak
larında tükenmez bir $ervet olduğunu 

anlatıyor. 

* NEVRUZ BAYRAMI 

SON POSTA'da Muhiddin Birgea 
umumiyetle bir Şii ve İran bayramı sa
nılan Nevruz'un en halis türk bayramla
rından biri olduğunu ve kökü Ergene
kon efsanesine dayandığım anlatarak, 
hayatın baharla taze bir hayata yeniden 
girişini sembolize eden bu gJnÜn bay
ram için en münasib zaman olduğunu, 
ıa•·k vilayetlerimizde hala nevruzun bü. 
tün diğer bayramlardan daha fazla kut
landığını, fakat garb vilayetlerimize 
yaklaştıkçaı nevruz'un ehemiyettea 
düttüğünü anlatarak dini tesirler yÜ

zünden gözden düşmüş ve unutulmuı 
olan bu milli bayramın yeniden canlan
dırılması teklifinde bulunuyor. 

* KÜLTÜR SEViYESiNi YÜKSEK 
TUTMAK 

AKŞAM'da Akşamcı Fransada ilk 

tahsil öğretmenlerinden aranan kültür 

seviyeıi yeni bir kanunla yükseltilmit 

olduğunu kaydederek, memleketi az ve 
acele tahsil görmüş pek çok inaanla dol
durmaktansa az fakat öz münevver ye
tiştirmek daha doğru olduğunu ileri ıİİ· 
rüyor ve acele ile kabil olduğu kadar 
fazla okumuş sayısı elde etmek tqeb
büslerinin mahzurlarına işaret ediyor. 

Ziraat Bakanı 
Antalya'dan ayrıldı 

Antalya, 23 (A.A.) - Dört gündür 

misafir.imiz bulunan Ziraat Bakanı dL1n 

şehrimizden ayrımıştır. B. Erkmen ha

raretle uğur1anmrştır. 

sine ölümle tehdid eden birçok mektuı>

lar gelmiştir. 

Eğer umumi grev patlak verecek o

lursa, 290.000 işçi iş başından ayrılacak 

ve şayed Ford fabrikaları işçisi do 

grevcilere katılacak olursa, grevcilNin 

sayısı 400.000 i bulacaktır. 
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r Yabancı basında okuduklarımız· J Dil Köşesi 1 
L 

arb en açınma), 

hemen hemen 
imkinsızlaştı 

Kültür Bakanlığı 
Dergisi 

''Komünistlik zanniyle mahkeme e .. 
dilenler •... ,, 

-ULUS'tan-

Yazan:--------

Emil Ludvig 
Current History 

dergisinden 

Dün bu s.ütunla.rda tanınmı:Ş ta
rihçi Emil Ludvigin gelecek harba 
dair yazdığı bir makaleyi neşret
miştik. 

Emil Ludvigin fikrince gelecek 
harb içtinabı gayri kabildir. 

Harbın kökü hisler ve heyecan
lar ülkesindedir. 

Emil Ludvig bugünkü vaziyeti 
tahlil ederek makalesine şöyle de
vam etmektedir: 

A lmanlar, dört sene müddetle bü-
tün cihana karşı durmuş olan or

dularının şerefinin kırıldığım söyle • 
mektedirler. 1919 ile 1930 arasındaki 

devirde Almanya fikir ve ilim sahasın· 
da gösterdiği başarılarla bütün harp -
sonrası dünyasmm takdirini kazandığı 
halde, bugün bunu kafi görmeyerek kı
rılan şerefini yerine getirmek için tek 
rar kılıca sarılmaktadır. 

Almanların bu aşağı düşmüş olmak 
kaygıları devam ettikçe, arada askeri 
ruhun hakimiyeti de devam edecek, bu 
da gelecek harbın başlıca sebeplerin -
den birisi olacaktır. 

On sene müddetle Göte'lerin, Beet· 
hoven'lerin, Humboldt'ların Almanya. 
sı, büyük ve ebedi Almanya, halkını 

militarizm manisinden kurtarmak için 
çalışmıştır. Rathenau, ve Stresemann. 
büyük liderlerdi. Büyük dimağlar, al -
man ihtirasını fenne ,ilme, ticarete, '/e

ni icatlara çevirmişlerdi. Yeni kitablar, 
risale ve derğiler, nehir gibi akıyorlar 
Bu vaziyet karşısında büyük harbm ver
diği derslere 300 senelik ananenin 
ortadan kalktığı sanıLyordu. 

Faka bu bir hata idi. Almanyamn 
büyük bir yığını Fransa ile sulh yap -
mak istemiyor, Avrupada milletler ce
miyetinin kurulmasını istemiyordu. 

Birçok bilginler de, Bismark'm za
manında oldu~u gibi mekteplerde bir 
general apoletindeki kırm:zı çizgileri 
ilat..i hatlar gibi göstererek bu maksa
da hizmet ettiler. On sene müddetle bir 
kaç alman ve birçok yabancı orta Avru· 
p2nm durumunu en iyi hale getirmek 
için bir haylı çalıştılar. Onlarca Avru -
p::ının alın yazısı, ne Rusyada, ne !tal
yada, ne de büyük harpte toprak kay -
betmiş olan Avusturya ve Macaristanda 
yazıJmıyacak, burada yaz lacaktı. On 
sene müddetle, Göte'nin, Bismark'ın, 

Şiller'in, büyük Fredik'in, Şophenha
ver'in, Hegcl'in Almanyalarına yaslanan 
Avrupa muvazenesini muhafaza edebil
mişti. 

Bu on sene içinde alınanlar mem. 
nun değillerdi. Asırlarca süren muha -
frzlıktan sonra kendilerine siyasete uy
gun olarak düşünmek öğretiliyor, şah
si mesuliyet fikri aşılanıyor, kendileri
ne zorla hürriyet veriliyordu. Onlar, 
Allah rızası için, bizi bu hürriyetten 
kurtarın.z, diye yalvarıyorlardı. 

Tenkide alrşmış italyan milletini di-

Tefrika ı o: 11 

• 
Gelecek harbı bir tek 

adam önliyebilir 
• ..,__R_U __ z_v_·E_L __ T_. _, 

siplin içine sokmak ne kadar güç ol • 
muşsa aynx tecrübe itaatlı alınanlar için 
o derecede kolay olmuştur. Musolini, 
Prusyada doğmamış olduğu için sık sık 
göğüs geçirmiştir. 

Kayserin Potsdam'ından cumhuri
yetin v ayr.1arrna giden yol, almanıarm 
önce tahrik etmiş sonra da adam akIUr 
öfkelendirmişti. Onlar başka hiç bir se
bep de olmasa, Fransadan muzaharet 
gördükleri için cumhuriyet liderlerine 
bir türlü itimad edemiyorlardı. Büyük 
harbta Büyük Britanya'ya karşı besle
nen bütün nefret hisleri şimdi Fransa
ya çevrilmişti. Tarihi bir sahne herke
si zehirlemişti. 

Altmış beş sene önce alman impaar -

torluğunun temel atılmasına sahne o

lan Versay'ın aynalı salonu, iki zavallx 

alman vatandaşm~n gayet ağır bir mua. 
hedeye imza koymalarını da görmüştü. 
Bu manzara, bütün almanlarm gözünün 
önünden gitmemiştir. Fakat bugünkü 
alman g.nçliği, gene aynı aynalı salon
da mağlUb Fransaya yeni bir sulh mu
ahedesi dikte ettirmeği tasavvur et -
me ktedir 1 er. 

Almanlar, sık sık bahsettikleri şark 

hakkında pek az malUmata sahibtirler. 

Hiç kimse bunu tasavvura muktedir de

ğildir. Lehistandaki nehirlerle şrhirle -

rin isimlerini bilen pek az alman var -

dır. Rusya ile Prusya arasında bir sene 

dostluk devam ettiği halde Almanya 
için Rusya tamamiyle meçhul bir ülke· 
dir. Bununla beraber alınanlar, garb ta
rafların: bilirler. (Onlar, komşularını 
şark, garb diye istikametle(l"iyle yade . 
derler.) Orada Ren boyunda ve Stras . 
burg'da yığınlarla eski hatıralar ve 
cemiyetler vardır. Orada asırlarca onı:ı
r.n şarabı içilmiş ve bunun yanı sıra 

alman şarkıları söylenmiştir. Büyük 
Briyan bir Avrupa birliği kurmak su -
retiyle 300 senelik bir düşmanhğı yatış· 
tırmak istediği zaman, alman karakteri 
hususunda kendi kendisini aldatmıştı. 
Onların f dsefesini deşğitirmeğe imkan 
yoktu. 

Fransa, sulh ve harp 

F ransızlarm sulh için beslediği 
arzuya nisbetle gelecek harb da -

vası ikinci derecede kalır. Bu, artık bir 

sır olmaktan çıkmıştır ve faşistler.in 

blokiariyle taban tabana zıddrr. Al. 
manlar, fransızların bu sulh sevgisi yü
zünden ne bir hücuma kalkacaklannr, 
hatta ne de bu hususta müttefiklerine 
yardun edeceklerini hi.liyorlar. Bundan 
dolayı almanlar, fransızlarm hücum ve 
taarruz kudretlerini yanlış hesab edi -
yarlar. Nitekim 1914 senesinde de bil -
tün dünyanın birleşip Fransayı koruya
caklarını hesab ve tahmin edememişler· 
di. 

" Fransızlar korkar!" alınan çocuk
ları bunu birinci defa olarak duydukları 
sırada Hitler, Ren'i işgal etmiş, bu su -
retle alman satvetini göstermişti. Buna 
hayret etmemelidir. Almanyada her 
mekteb çocuğu, her memur, her asker, 
heır hakim, her öğretmen Hitler'in Mein 
Kampf (Mücadelem) isimli eserinin 
1936 da basılan son tabını bile okumuş
tur ve bu kitabta fransızlar gülünç ve 
yar m zenci bir millet olarak tasvir e • 
dilmektedir. Fransızlar, bu tarizlere 

büyük bir pişkinlikle mukabele ediyor 
ve bu suretle komşularının zafeır ürni -
dini kuvvetlendirmektedir , 

Gelecek harbın üçüncü sebebinden, 

doğrudan doğruya olmamakla beraber, 

ingilizler mesuldürler dünyanın hiç bir 

tarafında Milletler Cemiy~rti fikri, in -

gilizlerde olduğu gibi, halk yığınları -

nm arasına işlememiştir. 

Almanya'da militarist anane, sulh • 

çu Almanyayı ortadan kald.nrken İn • 

gilterede ,tamamen bunun zıddı sebelo 
lerle, devamlı sulh için yapılan teşeb -
büsler d:: boşa çıkıyordu. İngilizler, ha
la, kendilerinin bir adada yaşadıkları 

kanaatmda idiler . .Mutavassıt sın.ftan 

bir ingiiiz, sulha karşı beslediği şiddet
li bağlılık yüzünden Londra'nın Ham • 
burg'dan hava yoluyla bir saat uzakta 
olduğunu unutuyorlardı. Aynı zamanda 
Fransa, sulhun iHin edildiği günden be
ri silahlanmağa başladığı halde İngilte
rede siiahsızlanmağa girişmişti. 

Bu hal on sene bir taraftan kilisenin 
bir taraftan da kad n cemiyetlerinin 
sulh propagandası ile on sene devanı et
ti. İngilterenin bile silahlanmak için 
sarfedeceği parası olmazsa başka millet
lerin hiç bulunmaz. telakkıisi faşistlerce 
ziyadesiyle gülünç görülmüştür. 

·Uzun zamandanberi neşriyatmı tatil 
etmiş bulunan Kültür Bakanlığı dergi
si yeniden, büyütülmüş ve tekemmül et
tirilmiş bir şekilde çıkmaya başlamış -
tır . 

Yeni serinin ilk nüshası olan 1 son· 
kanun 1937 tarihli 20 inci sayı, gerek 
münderecat, gerek tertib ve tanzim, ge · 
rekse baskı bakımından imrenilecek bir 
mükemmeliyet arzetmektedir. ,· 

Küçük kıtada parşömen kağıd üze 
rine 290 sayfalı kolan dergiye ayrıca O·· 

kul yapı planları ve muhtelif kültür ha
reketlerini güzel fotograflarla tesbit e
den kuşe kağıd üzerine birçok ilaveler 
yapılmıştır. 

Bu sayxda başlı başma birer mevzu o
larak ele alman ve geniş ölçüde incele
nen mesele şunlardır: 

tık öğretim ve eğitim meselesi, bu 
tetkikte ilk okulların durumu istatis • 
tiklerle tesbit edilmekte, halkevleri, 
halk dershaneleri, sinemalar ve tiyat -
ro1ar hakkında malUmat verilmektedir. 
İlk okulların idari işleri, öğretmen ye
tiştirmek, tedrisat ve teftiş meselesi bu 
arada gözden geçirilen bahislerdendir. 
Memleketimizin ilk öğretimi haıkkında 
tam ve etraflı .bir fikir edinmek için bu 
mükemmel tetkik yazısını okumak ka· 
fidir. 

Köy eğitimi 
Kültür Bakanlığının köy eğitmen

leri yetiştirmek hususundaki büyük te· 
şehbüsünü mevzu alan bu tetl/.k yazı
smda köy okullarının durumu, köy okul· 
lan için hazırlanan müfredat programt 
işi, köy okulu programına göre yazılan 
kitablar hakkında etraflı malUmat var • 
dır. Bu yazının sonuna gazetelerde, kül
tür bakanhğınm köy eğitmenleri yetiş· 
ti.nnek teşebbüsü etrafında yazdan ya~ 
zılardan birçok iktibaslar eklenmiştir. 

Diğer yazılar şunlardır: yeni ilk okul 
müfredat programı, Sovyet Rusyada 
ilk öğretim ve eğitim işleri, İtalyaca 
köy okulları, alman kır terbiye yurdla
rı, Fransada köy terbiyesi, Polonyadct 
Holoby ilk okul ve okul lehçeı>i, ilk öğ
retim haberleri, mesleki dergiler. 

Bu münderecatiyle Kültür Bakan -
lığı dergisi, öğretmenler için mutlaka 
edinilmesi ve okunulması gerekli bir 
hüviyet kazanmaktadrr. 

Esasen, öğretmenlere hitab eden ga
zeteler içinde, bu kadar zengin mater -
yel ve bilgiyi, bu kadar nefis bir cild ha· 
linde okurların istifadesine arzetmeh. 
ancak devletin yapabileceği bir işti 

Kültür Bakanlığının, bu sahadaki boş

luğu hissederek çıkarmış olduğu derg? 
her bakımdan eksiksiz ve mükemmel -
dir. 

Bu nefis eseri bütün öğretmenlere 

ve eğitim işleriyle alakah okur!anmı
za tavsiye ederiz. 

Dergiye konulmuş olan 50 kuruş fl. 
atın, içindeki malzemeye nazaran çok 
ucuz olduğunu da kaydedelim. 

AR 
Memleketimizin yegane güzel Sanat

lar mecmuası olan AR'm ü~üncü sayısı 
zengin ve mütenevvi yazrlar, birçok re
simlerle intişar etmiştir. AR'ın üçüncü 
sayısındaki başlıca makaleler şunlardır: 

Bizim davamız, Leopold Levy ile bir 

Her halde "suç,, dememek için zan 
kelimesi kullanılmı~. Halbuki burada 
Hsııç,,, cürüm karşılığı olarak yerinde 
idi. "Komünistlik zanm,, yanlış bir ter .. 
kibtir. , 

**'~ 

"Kanaatimizce ilk mekteb orta mek• 

tebe, orta mekteb liseye, lise de üniver• 

siteye bir mahreçtir. bir geçittir.,, 

- AÇIK SÖZ'den -

Geçid ve mahreç, burada kullanrl• 

dıkları manada biribicine tamamiyle zıd 

iki tabirdir. Lise üniversiteye bir ge .. 

çiddir, fakat üniversite liseye mahreç• 

tir. 

Mahreç kelimesini çıkarınız cümle 

doğru olacaktır. Fakat bu takdirde bir. 
bedahet ifade edilirken "kanaatimizce,, 
demeye ne lüzum vardır?. 

**':' 

"Muhterem Şehir tiyatrosu rejisörü 

Ertuğrol MuhSıin de bir gazetedo yazı,. 

ctlığa başlıyor.,, 

- AÇIK SÖZ'den -

''Muhterem,, Şehir tiyatrosunu mıı 
vasıflandırıyor, yoksa Ertuğrol Muhsi• 
nimi? 

Üçüncü enternasyanal' e 

karşr 
Londra, 23 ( A.A.) - Avam Kama• 

rasında muhafaza.kar mebus yüzbaşı B. 
Ram.say, İspanyada olduğu gibi İngil• 

tere ve Fransada da grev. ve iç baııb ha .. 

reketleri hazırlamakta olan üçüncü en• 

ternasyonala karşı müşterek bir hare-ı 

kette bulunmak için hükümetin Fransa 

ile görüşmelerde bulunmak niyetinde 

olup olmadığını sormuştur. 
B. Eden bu suale "Hayır., cevabınr 

vermiştir. 

Hilmi Malik'in 
Eserleri 

Çocuk Ruhu ve Terbiyesi (kalmadı)
Yarııtıcı Küçük İnsan 7 5 kuru~ 
Annelerin kızlarına öğütleri 20 kuruş 
Türkiyede Suçlu Çocuk 60 kuruş 
Türkiyede Sinema ve 
Tesirleri 75 kuru~ 
Demokrasi mefhumu ve 

mücrimlerimiz 70 kuruş 
İnkılab Yolunda 30 kuruş 
Revolutionary Turkey (İngilizce) 

150 kuruş 
Bu kitabları şu adrese yazarak ,satın 

alabilirsiniz: Posta kutusu No. 54, An· 
kara. 

23 Nisan 

l çocuk Haftasmın başlangıcrdır. 
-·--· 

mülakat, Modem bir neşir vasıtası: A· 
fiş, Zühtü Müridoğlu: Heykeltraşlık, 
FA: Abidin Dius, Ankara Halkevin.in 
resim sergisi Ayın Kronikleri ve neşri· 
yat fileminde. 

Mütemadi bir tekamül gösteren btl 
sanat mecmuasını okuyucularımıza tav• 
siye ederiz. 

ki bunun Cecil Rhodes olduğu bana sövlen -
rrüşti - ve kendisiyle hiç konu~1rtak isteme -
dim. Bunu neden böyle yaptığıma her zama 1 

hayret etmişimdir. 

toplanmıştı. ti; eminim ki Muhammed de böyle düşün
Oradan Atlas okyanosunu11 cenubuna 

doğru yola çıktık. Bir hafta müddetle gemi
ye çarpan dalgalar güverteden aşıyordu. Ge
neralin kamarası benimkine yakındı. Bazan 
dalga gürültüleri arasında onun bir yaralı 
fili andıran sesini duyuyordum. Zira General 
her manasiyle büyük bir adamdı. 

müştür.) 

Tauuhğım \'e tanmıadığım <lo~llaruna 

Gemi ile yeni Zclanda'ya giderken - ge
ne bu büyük denizler içinde gemimiz ne ka
dar ufak duruyordu - Wellington'da Pelorus 
back'a rastgeldik. Bubeyaz çizgili büyük bir 
köpek balığı idi. Daima gemiye limanın dı
sına kadar yoldaşlık eder, hükümet de uğur
lu ve mübarek saydığı bu balığı himaye etti
ği için kendisine dokunulmazdr. Sonradan bir 
hayvan, bu balığı vurup yaralamış, ondan 
sonra o da görünmez olmuştur. 

Adelaid'e vardrğ·rmız zaman kayıklar ve 
vapurlarla birçok insanlar karşıcı gelmişler
di. General, güverteden kollariyle bir takım 
jestler ve hareketler yaparak bu kalabalığa 
hitab etti. Yolda generalle bir çok konuştum. 
O benim toyluğuma merhamet eder gibi bir 
defa bana demişti ki: 

Bu heyecan, sonradan daha rasyonel bii' 
hale gelmişti; fakat bu yolda birçok insan· 
lar, ömürlerini sarfetmişlerdi. BenJ bu ada" 
ma büyük bir hürmet beslemişimdir. onu:ı 
başında Peygamber İsanmkine benzer bıt 
ateş vardı. Gene onun gibi tesiri daha ziyade 
kadınlar arasında idi. Bir daha onu Oksfo• ll .. 
da kendisine bir derece verilirken görrniir 
tüm. Orada kendisine pek yakışan doktor e • Yazan: 

Rudyard Kipling 
Çeviren 

Nurettin ARTAM 

İlk defa, kendimi taliin ellerine bıraktığı 
mm f arkmda olmryarak üç bin tonluk Moor 
ismindeki gemi ile Kap yolunu tutturdum. 
Bu gemide Simons Toun kumaudanhğmı al
mağa giden bir deniz kaptanı vardı ki ken
disi vle ahbab oldum; birli~te şcır:ı.p içtim \ e 
burada temeli atılan dostluğumuz ondan 
sonra devam edip gitti. 

Avusturalya'ya doğru yola çıkmadan hır 
diğer gün önce Adderley - Street'de bir lo -
kın tada yemek yerken bi.zim Moor' dak) yol
culanlan bahseden bir adama rast geldim -

\Vellington'daki halk, uzun kirpikli iri 
gözleriyle benim üzerimde avusturalyalı
lard.an daha iyi bir tesir yapmıştı. 

Iskoçyalılarm koyun sürüleri ve şeytan 
rüzgarlariyle yerleşmiş oldukları cenub ada
smda bir başka gemiye binmiş ve daha soğuk 
den~zler içinde seyahate çıkmıştım. 

Invercargill'de ''selamet ordusu,, kuman
danı General Booth'a tesadüf ettim. Ü.zerin
de uzun bir pelerin vardı; kırlaşmış saçları 
yüzüne vuruyordu ve gezindiği koyun kena
rında birçok insanlar kendinj görmek üzere 

'' Eğer Allah yolunda bir te'{ adam ka
zanmak için tepesi aşağı yürümek ve ayak 
parmaklarımla trampet çalmak lazım gdse 
onu bile öğrenmekten geri kalmam.,, 

Aynca bana bu işe nasil başladığını da 
anlattı. Söylediğine göre hesablarmı resmi 
bir teftişe tabi tutsalar~ belki de kendisini 
hapse atarlardı. Allah yolunda yapılan bu 
işte ancak Allahın nezareti altında bir des
potizm lazımdı. (Sen Pol'de böyle söylemiş-

bisesiyle bana doğru yürümüş, "genç adaıı:ı, 
ruhun nasıl?" diye sormuştu. 

İngiltere dışında yaptığı işleri pek nz gi'S
4 

rebildiğim bu selamet ordusundan hoşıarı· 
mıştım. Bunlara karşı bir takım tayfal_~r~~ 
itirazları vardı; fakat bir defa bu işe gorı .. 
bağlayan bir adam. bütün bu noktalar~ urıttg· 
tabiliyordu. Onların ordusiyle muhtelıf ırd 
manlar beraber bulunmuş olan Baggaol"' 
bunlarla seyahat etmenin çok iyi bir şeY 
duğunu bana söylemişti. 

(Sı-ın uvar) 
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(Başı ı. inci sayfada) 

lamento cephesinden önceki bir topla~
t~sında İç bakanı, fransız sosyal partı
sınin ancak mahkeme karariyle kapatı
labileceğini söylemiştir. Bu partinin, 
eski ateşhaç birliğinin yeni bir kurulu· 
şu olduğu meydana çıkarsa dağıtılması 
lazımgeleceg· i hususunda bir anlaşmaya 

· · · ateş 
varılmıştır. Eğer sosyal partısının 
h d • nlaşıl-
açın yeniden kuruluşu ol ugu a . 

d .• partı-
Inazsa, o zaman bu partiye ıger 
ler gibi muam. le yapılacaktır. . .. 

İç Bakanı Dorrnoy, hükümetın bu· 

t •. ·· ·ıerden sa· un partileri, umunıi gosterı . 
k 

· - · · ··yıemış· ınmaya davette ısrar ettıgını so 
tir. B . Grunbah bu isteği uygun bula-

. • . arık bu· 
rak, bilhassa Paris sergısının :ı •• • 

lunduğu zaman içinde Fransanın s~ku,.11 
· · · diJmesı la· ıçınde yaşadığının ıspat e 
zun geldiğini söylemi~tir. 

Senato .oı grupunun kararı : . 
Senato sol taraf demokrat grupu ıle 

radikal sosyalist grupu ittif.~k~.a kabul 
ettiği bir kara rsuretiyle h~~m~~t:n 
sokakta düzeni, iş hürriyetını, butun 

- k ve 
cumhuriyet kanunlarına başegme 

· · · g"lanınasrnı Vatandaşların emnıyetının sa . . 
istemekte· bu düzeni kurmakla vazıfelı , . .. . . bil-
olan inzıbat kuvvetlerıne guvenını 
dinnektedir. 

Demokrat radikal birliği parlamen· 
to grupu da kabul ettiği bir karar ~.ur~
tinde bütün fransızların toplantı hurrı· 
yetini garanti etmeye dav~t. et~ekte, 
Klişi hadiselerinin tahkiki ıçın bır p~r
lamento komisyonunun kurulmasını ıs-
temektedir. 

Çalı§ma hakl~ına kar§ı yapılanlar 
Parlamentoda söz alan müstakil 

mebus B. Mek, hi.ıkümeti son uınumi 
grev sırasında iş hiıriyetine riayet edil
memiş oldugundan dolayı iztizahta bu· 
lunmuştur. Hirist1yan sendikalar işçi· 
]erinin ölumle tehdid edildiklerini, tab
rikalardan koğulduklarını ve nihayet 
umumi iş federasyonuna girmeye mec· 
bur edildiklerini söylemiş ve dem· ştir

ki: "- Çalışma hakkına karşı yapılan 

bu şantaj nı .. samaha götürmez. Umumt 
ı, konfcd a b. . . nı 1 syonu r ınhısar yapa· 

z. Hukümct . b. nan hi · . e 1 ırligine hazır bulu· 
rıstıy n se d'k • . . 

derecede b. n ı ac lar asla ıkıncı 
m 

1 
. ır vatandaş gibi telakki edil

e erıni kabul edemezler. 
. Bundan sonrn fran rz sosyal partisi

nı·n ·parlamento grupu rci i Barnegalay 
klı ı h'ldiseleri ve dökülen kanın m ul
leri hakkında istizahta bulunmuş ve de• 
miştir ki: •·- Kaderin şu cilvesine ba· 
kınız ki kargaşalıkları bastırmak zoru 
siz,. sosvnlistlerin reisine, düştii.,. 

S.,s,ral parti isnadfan redc/edİ)'Or 
Barnegalay, o gün orada yağan kur 

şı.:nların büyük bir şeyi: Fransanın ye
ni ümidlere kavuşm:ısını vurduğunu 
söyledikten sonra, bu hadiselerde gü
ya farnsız sosyal partisinin mesul oldu
ğuna dair Umanite ve Populer gazete· 
lerinin neşriyatını şiddetle proteı;. 
to ederek demiştir ki: ·•- Bir ada

tnı ve bir partiyi halkın yerinde olan 
gazabına yem yapmak için uydurulan 
çirkin masalın yalan olduğunu söyle· 

rneliyim.,, 

Kuvvetli alman ordusu ve Franıa 
B. Bameglay, fransız sosyal partisi 

ll1ebt·s'arına karşı gCıya silah kullan~ık· 
ları a dair yapılan ıtlıamlan şiddetle 
Protesto etttıkten sonra bütiın Fransa 
içinde komünistlerin frans z sosyal pnr· 
tis ne çıkardıkları ha ii:.eleri ve bunun 
"~ticesinde hasıl ol.uı karışıhl klarda 
birçok da yaralılar olduğunu hatırlat-
rnı ve dem· tir ki: 

. "- Bu vaziyet de\ am edemez Ko
lll• nistler komintern'in ernri altında ça· 
ıış , s· · r ar ve ondan para alıyorlar. ızın 
h •. 
6

.. ' e nı ırınız ve hariciye nazırınız 
~Ylernediler mı ki, Fransan.n sulhu 
enılek t 'rindeki intizarn ve asayişimİ· 

Ze bav} d · g ıdır? Almanya bir esrar per e-
sıne b.. .. . b" §e urunmüş duruyor. Bildiğimız ır 

() 
'Y varsa o da, Almanyanm müthis bir 
rdıı , da , :trattı • dır ve kendi hududlann· 

rn .~r b'r ko'l'lü ıLt devletin kurul· 

• 'Bıı a .'.a .~üs~ade etmi~eceğid~r.,, 
le soz uzerıne komümstler şıddetv 

Ti Otest d d' ha 0 a buluarak "ihanet,, ıye 
ırrnı lardır . • 
llar ....... l ny dıs pı-l'tika mec;elesi ü-

sını katiyen istemedıgını soylemışur. 

B. Blumun müdahalesi 

Başbakan Blum, müdahale ederek 
demiştir ki: öyle sanıyorum ki, batib i
le meclisin çoğunluğu arasında çıkan 
ok vahim bir sui tefehbümü gidermek 

ç . 'f d' hepimiz için bır vazı e ır sanıyorum: 
Dış bir tazyikin Fransa üzerine yapıla. 
bileceğini B. Barnegalay kabul ediyor 

rnu? 
B. Barnegalay sözüne devam ede-

rek demıştir ki: Dış politika görüşme
lerinde aldığım durum odur ki, hisset
tirmeden şüphe eunek insafsızlık olur. 
Kanaatim şudur ki, Fransayı tek bir 
tehlike tehdid etmektedir. Alman tehli-

kesi. 

Kabine ve anlaşmazlık 

Bundan sonra hatib, kabinenin sağ 
tarafından radikallerin ve sol taraftan 
da komünistlerin bulunması neticesin
de doğan sui tefehhüme işaret ederek 
böyle bir sui tefehhüm içinde yapıla. 
cak her şefin kırılmaya mahkum oldu
ğunu söylemiş ve sözlerini şöyle bitir. 

miştir. 
Bizi kamoyu şaşırtmak için faşistlik 

ile ittiham etmeyiniz. Faşistleri - eliyle 
komünist sıralarını göstererek • işte 0 • 

rada aramalısınız. Partimize karşı tat
bik edeceğinizi bildirdiğiniz sanksiyon
lara gelince onlardan pervamız yoktur. 

Komüni•tleri itham 

Halkçı demokrat grupundan Rele 
Sut, Klişi hadiselerini wnumi ve eko. 
nomik politika üzerindeki fena tesirle
rini anlatmış ve komünistleri hüküme
tin giriştiği kalkınma eserinde zorluk
lara uğratmakla itiham etmiş ve sonra 
da herkesin nizam ve asayişe riayet eL 
tirilmesi lüzumunda israr eylemiştir. 

B. Blumun cevabları 

Bundan sonra Başbakan B. Blum 

istizahlara cevab vernıı:k için kursüye 

gelerek cumhuriyet hiırriyetlerınin meş

ruiyet dairesinde temin edilecegini, hiı

kiımetin t anlıklara meydan vermiye
ce ini oyledikten sonıa asıl müzakere
lcrın mevzuu olan Kli~i hadiselerine 
g çcrek demıŞtir ki: 

"- İlk tahkikattan anlaşıldıgına gö· 
re, mukabil göstericilerin sinemadan u· 
zak bulundurulması kararlaşmıştı. Klişi
dekı komünıstler halkın sinema ile te
masa gelmesine karşı koymak için elle
rinden geleni yapmışlardır. Fakat orta
da mııhiyeti şüpheli hir hadise vardır. 

Halkın bir kısmı alayın ıeflerini takib 
etmemiştir. Bilinmesi lazım gelen şey 

halka bu işte kimin önayak olduğudur. 
Kanlı bir hadisenin çıkarılması istenir 
şekilde hareket edilmiştir. Polis takvi
ye kuvvetleri görünür görünmez hücu· 
ma uğramışlardır. Mesuliyetleri başka
lar na yüklemek bahis mevzuu olamaz. 
Bütün mesuliyctleri üzerimize alıyoruz. 
Eğer ecza verilmek tazım gelecekse bu 
ceza verilecektir. Benim kanaatim şu
dur ki, pol"slere ateş emri verilmemiştir. 

Poli6İn kabahati 

Polisler, amirleriylt bağlan kesile
rek arbede i~inde kalınca insiyaki bir 
harekette bulunmuşlardır. Ancak benim 
kanaatim şudur ki, kumanda altında bu
lunan bır kıta için meşru müdafaa hak
kı yoktur. Kumanda altında bulunan 
kıtalar emir almadan ateş demezler, in
zibat tedbirleri bu yolda alınmalıdır. 
Polis fimirlerini cezalandırmak ve polis
lere ti.ıfek ve tabancadan baska vasıtalar 

verilmemelıdir. 

Perşembe günkü grev 

Perşembe günkü umumi grev hakkın· 
da B. Blum demiştir ki: 

.. _ Hükümet bu grevin Fransada ve 

dışarda yapacağı tesir1er itibariyle ol

dukça kaygı ile karşılamıştır. Grev Fa
ris mıntakasında ve ancak yarım günlük 
olmu§tur. Ben de bu münasebetle vuku 

bulan bazı hadiseleri teessüfle karş lar 
ve bunların yerinde olmadığını söyle· 
. Bunun1a beraber şurasını da kay-
nın. . "k" t 

1
. . ki cenaze törenı su une 

detme ıyım • . 
içinde geçmiştir ve l{Jişi hadiselen re-
jim ile işçi sınıf arasında çukur açma· 

mıştır.,, 

Nihayet B. Blum meclisten güven is
tiyerek demiştir ki: 

"- Bazı mahfillerde hüküme'tin da
yandığı çoğunluktan bir başka kimse, 
radikalleri komünistlere ve komünistleri 
radikallere feda etmek zorunda kalıp 

kalmıyacağı bahis mevzuu olmuştur. Bu 
meseleler, hükümetimizin çoğunluğu gi· 
bi bir çoğunluk için manasızdır. Hükü
met sizden ne idiyse öyle kalmak için 
guven istiyor: bir milli halk cephesi ve 
umumi menfaat hükümeti, milletten al
dığı vekalete ve teahhude sadık bulu
nan ve bütün işlerini milletin kollektif 
menfaati uğrunda yapacak bir hükümet.,, 

Eskrim müsabakalarına girenler 

M nfaatlerin en kıymetlisi cumhuri
yet düzeni, iç ahenk, işte ve kanuna say
~ıda k~rşılıkı anlayışlı çalışma birliğidir 
o~le .bır çalışma beraberliği ki politika 
hurnyetlerini muhafaza etsin. 

iktidar mevkiine gelince 
Butün partilere ve bilhassa çoğun· 

luk partilerine mi.ıracaat ediyoruz: ka· 
nuna riayet ettirilmesi işi yalnız bize 
bırakılmasın. Hazırlanmakta olduğumuz 

büyük bayramda, kamoyu kızdıran ve 
usandıran gürültülü gösterilerden sakı· 
nılarak partiler haklarını sükônetle kul
lansınlar. Biz iktidar mevkiine dört el· 
le sarılmış değiliz. Bizim vazifemiz ik· 
tidar mevkiini bu meclisin çoğunluğu 
bizde bıraktığı müddetçe ve rolümüz 
henüz bitmediğine kani oldukça muha· 
faza etmektir. Ve dünkü hadiseler bu 
ro_lü~üzün henüz bitmediğini göster· 
rruştır. Hükümet azası aralarında gü· 
veninizden başka bir şey istemiyorlar. 
Onlara hizmetlerini yapmak kuvvetini 
vereceksiniz.,, 

. Parlamento görüşmelerine garb sa· 
ati 23 de devam etmek üzere celseyi ta· 
til etmiştir. 

Parlamento saat 23 de tekrar topla· 
nacaktır. (Bizim saatimizle 2 de) 

Kli§i kablo fabrikasında grev 

Paris, 23 (Hususi) _ Klişi'de altı 

yüz işçisi olan kablo fabrikasında, mark
sist i çiler fabrikayı işgal etmişlerdir. 
İşçiler, geçen haftaki h!diselerden son
ra, marksist unsurlarla, faşistlerle sem· 
pati gösterilerinde 'bulunan 43 memu• 
ru işten çektiriJmesini istemektedirler. 
Fabrika direktörü, bu isteği red etti
ğinden, işçinin grevi başlamış ve fabri
kayı işgal etmişlerdir. Fakat Mdise bi· 
raz sonra bastırılmıştır. 

Sancakta 
silih 

dağıtıyorlar 
Lazkiye, 23 (Hususi) - Trablus 

civarında dolaflllakta olan jandarmalar 
llöeğli aşiretinden. bir çok gençleri~ 
şapka ile gezdiklerini gorerek bunları 
tevkif etmişlerdir. Bu suretle tevkif e. 
dilenlerden 17 kişi Halebe gönderılmiş· 
tir. Halbeteki fransız makamları şapka 
gio'menin bir cürüm teşkil edemiyeceği. 
ni bildiklerı için kendileri mevkuflar 
hakkında b 0 r mu mele yapmamışlar ve 
bunları vatani polisine tc lim etmi )er

dir. 
Vatani polisi tarafından şapka gi

yeni r halii tazyık gôrmektedirler. 

Silah dağıtılıyor 

Halcb, 23 (Hususı) - Sancakta par. 
tizan adım verdikleri bazı şahıslara ına
hallı hükumet ve manda memurları ta

rafından silah tevzi olunmaktadır. Bu 

tüfeklerden yeniden 300 tane dağıtıl. 

mıştır. Silahlardan bir kısmı türklerle 

meskun Kayıkhan ve asker çayırmda 
sakin ermenilerc ve araplara dağıtılmış 

tır. 

Silahlanan halk köylere dagılmakta 

Ankara bölgesi eskrim ajanlığı tara_ 
fından hazırlanmış olan, bölge sınıf a
!Yırma müsabakalarının birincisi pazar. 
tesi akşamı saat 20,30 da halkevinde ya

pıldı. 

Müsabakaları oldukça kalabalık bir 
seyirci kütlesi heyecanla takib etmiştir. 
Bunlar arasında Ankara sporcularına 
çok yardımı dokunan halkevi başkanr 
B. Ferit Celal daha bir çok tanınmış zat
lar vardı. 

Bu müsabakanın bir hususiyeti de 
ilk defa Ankarada yapılmış olmasıdır. 
Karşılaşmalar neticesinde Ankara cs
Jcrimcileri sınıflara ayrılmış olcaklar
dır. Bu suretle her sınıfta bir birincilik 
müsabakası yapılacak ve çarpışma im. 
kanları artmış olacaktır. 

Teknik neticeleri yazıyoruz 

Flöre: 
Bu &ilahta finale kalan sekiz es

krimci karşılaşmıştır. Neticede: Mus
tafa, Zihni, Bedevi, Melunet birinci 
sınıfa seçilmişlerdir. 

Epe: 
Bu silahta da sekiz eskrimci finale 

kalmıştır. Neticede: Bedevj, Mustafa 
Zihni, Mehmet kazanmışlardır. 

Kılıç Karşılaşmalar 29 mart 
937 pazartesi günü saat 20,30 da 
yine halkevinde yapılacaktır. 

İkinci katagori üzerinde bir müsa
baka da nisanın son haftasında yapıla
cak, mazeretleri dolayısiyle ve diğer se
beblerle iştirak etmemif bulunan eskrim 
cilcrin bu mliaabakalara girmeleri te
min edilmiş olacaktır. 

İtalya dış 
Belgrada 

halianı 

gidiyor 
(Başı 1. ınci sayfada) 

İtalya • Yugoslavya konuşmaları bir 
kaç ay önce başlamış ve iki memleket a
rasında devamsız bir anlaşma yapıldı
ğı, ekonomik bir anlaf013 yapıldığı, hat
ta Yugoalavyanın Roma protokollar na 
i9tirak ettiği hakkındaki haberler, iaha 
o zaman yalanlanmıştı. 

İyi haber alan mahfiller, İtalyanın 

bu son günler içinde görüşmeleri tacil 
ettiğini söylemektedirler. 

Duçe, dün Libyadan döner dönmez 
derhal bu mesele ile uğraşmıştır. 

Bu görüşmeler aşağıdaki meseleler 
hakkında olmaktadır: 

1 - İtalya hukumeti tarafından sıkı 

bir kontrol altına alınarak Abruzzes 

havalisinde ve adalarda tecrid edilmiş 

bir v'3Ziyette yaşayan ustaşi denilen yu

goslav tcthişçilerinin ltalyada oturma

sı b iyük harbdan sonra İtalya t biiye. 

~i?c giren ve mülkleri yugoslav toprağı 
ıçınde bulunan lskra halkının mulkleri. 

2 - Arnavutlukta ıtalyan ni.ıfuzu ve 
Yuboslavya tarafından lıenuz resmı o
larak tanınmamış olan Arnavutlu un 
fili vaziyeti. 

Birçok nokt 1 r üzerinde memnun 

olmaya deger bir anlaşma oldugu fa at 

heni.iz bazı noktalar hakk nda uyu ula

madıgı ögrenilmişur. 

Arnavutluk meselesi ayrıca goru iı· 

lecektir. Ekonom'k gorü el rle bu a-

yın sonunda hukumsiız ka acak ol ı n 

laşma yenilenecektir. Bu husust ı n· 

laşmaJar, Yugo lavyanın lehinde ol

mal.ln beraber liretin kıymetten du n • 

si yug lav menfaatlerini azalt1nı tıı. 

ve ti.ırkler aleyhine tahrikat yapmakta

dır. Başta kürt hacı Mehmet olmak ü

zere bir kısım satı}m.ş şahislar "türkler ( 

kafirdir,, diye aleyhlerinde tahrikat 1 
yapmaktadırlar. Bu ytlzden tecavüze ug-
rayan köylülerin mıkdarı artmaktadır. yi 

Yeni anlaşmaların tekrar muv, zene
temin edec gi i.ımid edilmektedir. 

l\fusolini Venedik 
sarayı hall{oııunda 
hiı· nutuk söyledi 

. ( Başı 1. inci sayfada ) 
munakaşa götünniyen, samimiyetimizle
~u~abel.e _edi~oruz. Dokuz ay süren ve 
hızı çevınşlerı gerilemeyle neticelenen 
ekonomik muhasara, İtalya halkının 
kabiliyetini göstttmiştir. Lakin şunu 
da söylemelidir ki, profesyonel aulhçu
lar tarafından tertib edilen bu hucum, 
şimdiki anlaşmazlıkları ve karışıklıkla
rı doğurmuştur. 

İtalya halkı Adua intikamını almak 
için 40 sene beklemiştir. 

Siyah gömlekliler, parolamız 9udur ı 
.. Unutmamak ve hazırlanmak. ,, 

8 . Musolininin dön.üt ıebebleri 
Paris, 23 (A.A.) - Ordre gazetesi, 

9unları yazıyor: 

B. Musolininin dönmesinde imil o
lan, bilhassa Orta Avrupa meseleleri
dir. Orta Avrupadaki karışık vaziyet 
ile, bu havalide henüz belinncmi§ olan 
yeni istikametlerin Duçeyi kaygıya rlu
şürdiıgü, kolayca anlaşılabilir. Alman .. 
İtalyan anlaşmasının zayıf olan kurulu· 
şu, İtalya ile tehlikelerle doludur. Da· 
ha şimdiden bu anlaşma yüzü'lden Tu. 
na havzas nın bir kısmındaki italyan 
nüfuzu tehlikeye girmiştir. 

Jurnal gazetesinin Roma muhahıri, 
pek yakında bir halya. Yugoslavya an· 
taşmasının imza edılecegini bıldirme • 
tedir. 

Londra, 23 (A.A.) - B. Musolini· 
nin ansızın Romaya dônüşu haberini td 
sir eden Deyli Ekspres gazetesi diyor .. 

ki: 
"B. Musolini, acaba seferber edebile· 

ceği bütün kıtaları Frankoya gönder· 
meyi mi karar verecek, yoksa halen İs· 
panyada bulunan İtalyan kıtalarının 

geri çağrılması için karışmazlık komi· 
tesi nezdinde teşebbüsdemi bulunacak? 
Zira, bahis mevzuu olan, İtalyanın as
k~ri şe"ref ve haysiyetidir ve lspanyadaı 
k1 son muvaffakiyyetzislikler sırasın

da B. Musolininin en iyi genera11erin
den birisi ölmüştür. Bununla beraber 
Duçenin kararını bekliyerek toplaşma 
kampları, İspanya için gönüllü kabulü-
ne devam etmektedir. ) 

ltalya, J•panyada bir komünİ•t 
cumhuriyc ·müsaade etmiyor 

Roma, 23 l A.) - Musolininin bu 
sabahki nutku bırçok cihetlerden 2 te • 
rincvvel 1935 de srlylcdigi nutku ha
tırlatmaktadır. Hukumetın en salahı
yettar agızlnrı birçok kereler ltaly n n 
İspanyada bir komunist cumhurı ti 
teessU une asla mu aade ctmıyeccgıni 
So} lem ştır. İtalyanın bu -..uı ı ~ tİ· 

yen de ı mış de ıldır. 

B. Benes'le B. Tataresk::> · 

arasında görüşmeler 
Pra , 23 (A A.) - C ı bur r 

B. Bcııcs, dun Romanya ba vekili B • 
'l'atareskoyu kabul etm'ştı/ B şbak n 
ı:od n, nom. nya ba bakanın n şercfıne 
bır ı}afct verımi tir. 

Sıyası mahfıllerc gorc, T tar s O• 

l > • nun rag 2:ıyaretı ve cumhur rcıs· B 
Bene ·n ya ında Belgr da 

1 

• } apaca ı 

y le ıhı un ku uk an n :na devleteri • 
ı nd i ba 1 rın ne kad r 

oldu un bir d ıl te il e 
B ı de Jetler, d er T ın d 
e m s a bir ı 

ist mektedirler. 



(Hıka~e) 1 l~-P~a_r_ı_s_~M~e_k_t_u~b_u~1I 
te~.! kar daya~.~c! .. ':!!~? Klişide çıkan hidise erden 
Bob von Szigethy 

Te m 'il, sabahın saat üçünde karı
sını uyand rmıstı. Eve geleli bir saat 
olmuştu; niyeti, ayaklarının ucuna ba • 
sarak girdiği yemek odasındaki kana • 
peye uzanıp yatmaktı. 

Radvanyi, sabah olunca, meseleyi 
karısına açmak istiyordu. Çünkü, anla
tacagı şeylere, sabaha kadar, icab eden 
şekli ver bileccgini ümid ediyordu. Ka
fasını allak bullak eden bin bir düşün
ce, kendisini asabileştirdiği ıçın 
uyuyamıyordu. Gözlerinin önünde tür
lü türlü rakamlar dolaşıyordu. Daha 
şimdiden sivil kılığa girmiş ve bir lok
ma ekmek peşinde koştuğunu hayalın
de canlandırıyordu. 

Radvanyi yerinden fırlayarak, biraz 
evel uyuyabi~miş olan karısının yattı· 
ğı yatak odasına kendini attı. Karısı 

uyanmış, kocasını bekliyordu. &kek, 
kapın.n ağzında duruyor, gözlerini ka
rısının yüzünden ayırmıyordu. Kendi 
kendine "alnında ne çok da çizgi var; 
halbuki, henüz yirmi yaşına bile basma
dı.,, diyordu. 

Kadın, kocasının baktığını hissedi-
yordu. 

- İmre, sen misin? 
Bu sualine, 
- Seni beklemedim diye darılma; 

ne kadar zayıf ve dermansız olduğumu 
sen de biliyorsun. 

Diye ilave ettiği zaman, kadının ko
nuşuşunda bir madun edası vardı. 

Teğmen, odanın içinde birkaç defa, 
bir aşağı bir yukarı dolaştıktan sonra, 
karyolanın kenarına oturdu. Boğuk bir 
sesle: 

- Mahvoldum; dedi. 
Kadın, dona kalmış. susuyordu. İ

çinde baş gösteren halecanı, yüzündrn 
okumak mümkündü. 

- Akıbetimin ne olacağını ben de 
bilmiyorum. Diyen teğmen, 

- Artık her şey bitti; diye ilave 
etti. Karısının yüzüne bakmıyordu. 

Gözlerini yan basmaktan çarpılmış, kö
şede duran birkaç çift kadın iskarpini -
ne dikti. 

- H psi de borçlarımla ilgili olan, 
aleyhimde beş ihbar var; dedikten son
ra, 

- Bunun gizli kapaklı bir tarafı yok 
Bizim aramızda bu pis işlerin içinden 
tertemiz çıkabilecek bir tek kişi yoktur. 
Bugün öğleden sonra beni sorguya bile 
çektiler. Ne yapacağımı şaşırdım. Ak -
rabalarımda da para yok; bu vaziyette 
bana ödünç verecek birini bulmak müm 
kün değil; alacaklılar artık yakamı hı -
rakmıyorlar. Hepsi, kene gibi bana ya
pıştı. 

Kadın ~ala susuyordu; fakat, artık 
tahammülü kalmamış olacak ki, hafif 
bir sesle söz~ başladı. 

- İmre, aşkımızın saadeti içinde ve 
müstakbel projelerimizi çizdiğimiz gün 
lerde, sen bana bambaşka şeyler vadet
miştin. Ben senin sadık bir karındım; 
seni dinliyor, sana, itaat ediyordum. 
Hatta o derece ki, seninle birlikte ge
zip yürümemize benim hastalığım.n en
gel teşkil etmekte olduğu intibamı bile 
bıraktık. Yıllardanb. ri bir tek tuvalet -
le geziyorum; fakat, seni sabahlara ka
dar beklemeğe bu da kafi geliyordu. Ne 
işler yaptığını bilmediğim halde, her 
yerde eksikliğini hissettirmemen lazım
geldiğini biliyorum. Ah İmre ah, bu ku
mar ve bu kadınlar yok mu, ah benim 
şuursuz sevgilim ... 

Kad n yatağın içinde doğruldu 
- Peki, şimdi ne olacak? 
Teğmen omuzlarını silkerek, 
- Her halde bir şey olacak. 
- Hiç bir çare kalmadı mı? Söyle, 

bir şey düşün 1 
Erkek bir sığara içti ve sanki bu su· 

ali bekliyormuş gibi rahat bir nefes aldı. 
- Yavrum, sana bir şey söyliyeyim 

mi? belki benden nefret edeceksin ama. 
Sen istersen kafama bir kurşun sıkarım. 

Bunun lafını bile işitmek, kadınca
ğızı çılgına çevirdi: 

- lmrel 
- Mukadderatımı sen tayin ede~k· 

ıin; artık her fCY sana bağlı; hatti bel
ki daha öğle olmadan, seni, şeref diva• 
nı çağırtarak, dinleyecek. 

- Beni mi? Aman yarabbi 1 
- Hayat berbad bir şey olduğu hal-

de, insan ona çok bağlı. Bunun böyle 
ol 'uğu, canımızı almanın bize ne kadar 
güç geldiainden de belli oluyor. 

ne :::~·,:::.!·~~~,:~h=:~··:~;~ sonra yapılan gene grev! 
le; diye haykırdı. 

- Sana acaib şeyler soracaklardır; 
akıbetin ne olacağım senin verecegın 

cevablar tayin edecektir. Ben .... ben. 
- Allahım seversen söyle; söyle, 

çünkü bu söyliyeceğin şeyler, benim 
ıztırabımdan daha korkunç olamazlar • 

Teğmen başını önüne egdi; karısı • 
nın yüzüne bakamıyordu. 

- Anlatayım: bizde biri borçlanın
ca. neden dolayı borca girdiğini sormak 
usuldendir. Bütün bunlar bir şekil me
selesidir; çünkü, herkes benim hayat 
tarzımı yakından bildiği için, cevab • 
}arımın samimi olmıyacağmı da biliyor. 
lar. Fakat, usulen, beni borca sokan se
bebler ne gibi şeyler olduğunu ve pa • 
rayı. ne yaptığımı Lana sordular. Ben 
de ..... 

Kadının yüzündeki teessür gittikçe 
daha bariz bir şekil alıyordu. 

_ Seni anlıyorum, İmre ; hepsi bu 
kadar mı? Tabii, bütün bu paraları hep 
benim hastalığım için harcadın; ateşe 

kar dayanır mı?! 
Erkek, başını bir parça daha eğdi. 
- Pek de senin söylediğin gibi de

ğil; ben ... ben dedim ki, sen har vurup 
harman savuran bir kadınsın .• 

Odada iki insan;n büyük bir asabi
likle biribirine çarpan nefeslerinden 
başka bir ses işitilmiyordu. 

Teğmen, başını hiç kımıldatmıyor, 
hala önüne bakıyordu. Bir müddet son
ra, karısı ona, 

- Vakit çok geç; artık yat; dedi. 

* Askerlik şeref divanı, meselede dü
rüst olmıyan bir cihet görmedi; gazi • 
noda tekrar buluştukları zaman, hadi • 
seyi yeniden münakaşa ediyorlardı. Di
vana başkanlık eden binbaşı, 

- Kendisini adamak.Ih payladım; 

Erkek denilen insan kazak olur. Böyle, 
bir hast yı yıllarca bakmak gibi bir fe
laket hepimizin başına gelebilir. Hele 
insanın karısına karşı olan bu vazifesi 
kat kat büyür. Ne var ki, her şeyden 

elini eteğini çekmiş olan bir kadının, 

sırf sinirleri bozuk olduğu için kapris
lerinin önüne geçilemiyor diye, mücev
here, tuvalete, süse püse para harcaması 
affedilir bir şey değildir. Şunu da iti
raf edeyim ki, teğmen'e, böyle bir ha • 
yat sürmekten ise, karıs ndan ayrılma
sını tavsıye ettim; diyordu. 

Bu sözleri dinliyenler, başlarını 

sallıyarak binbaşıya tamamiyle hak ve
riyorlardı. 

1 KU\,UK. _ıÇ hAJ:SGRL~Rı 1 
~ ı:.y.u>Le oar na.bıye - Bakanlar he

yeti İstanbul'da Ramiköyünde Eyüb ka
zasına bağlı olmak üzere yeni bir nahi
ye kurulmasına dair olan kararnameyi 
kabul eylemiştir. * Tazminat davalan barcı - Temyiz 
Mahkemesi umumi heyeti yirmi beş li
rayı geçmiyen tazminat davasından do
layı harç alınmasına lüzum olmadığına 
karar vermiştir. * Sular Umum Müdürlüğü - Bayın
dırlık Bakanlığı Sular Umum Müdürlü
güne sular istıkşaf ve rasad fen heyeti 
başmühendisi B. Salihattin tayin olun
muştur. * Kaıtamoni belediye reisliği - Kas
tamonı merkez belediye reisliğine seçi
len 8. Adilin seçimi yüksek tasdikten 
geçmiştir. 

* Kazanç itiraz komiıyonlarmda -
Kazanç itiraz tetkik komisyonlanna ek· 
sik evrak yollayan memurlann komis
yonların isteği üzerine cezalandınlmala
n kararlaşmıftır. Bu suretle evrakın 
noksan yollarulmasının önüne geçile· 
cektir. 

Maliyeye nasd memur 
aJınacak? 

Maliye Vekileti açık memuriyetlere 
müteferrik surette memur ıeçmelı: usu• 
lünü kaldırmıttır. Vekilet verdiği yeni 
bir kararla memurlar kanununda yazıh 
vasıf ve ıartian tapyanların her üç ay• 
da bir miisabab imtihanı yapılacaktır, 
İmtihanda muvaffak olupta açık yer ol
mam.asından dolayı tayinleri gecikenleı: 
ikinci üç ay içinde yeniden milaabaka 
imtihanına tibi tutulacalı:lardır. 

Kont dö Şambrönü 
yaralıyan 

kadının itirafları 
Tafsilatını telgraflarda okumuş olacağınız Klişi hadi

sesi, epidir sükun içinde yaşamaya alı~mış olan Paris'e• 

eski hadiseli günlerinin heyecanını tekrar yaşatmıştır. 

Hatta bir an için, şehirde hakiki bir isyan çıkmış olması 

zannına kapılarak dehşete düşen tanıdıkları veya akraba· 

tarının hayatı hakkında endişe duyan kimselere bile rast.. 

lanmıştır. 

Dün, hadisenin mahiyet ve şümulü iyice anlaşılmış ol- Kont dö Şambrön ve onu yaralayan kadın 
duğu hayat tabii halini tekrar almıştır. 
Ancak bu tabiiliği ihlal eden tek nokta 
Klişi hadisesinin işçi kurbanları ıçın 

ilan edilmiş olan dayanışma grevidir. 
'Grev, şehrin manzarasını bile çok 

değiştirmiş gibiydi. Her türlü nakil va
sıtalarından mahrum olan iş sahibleri, 
sabah erkenden, insan dalgaları halin
de, yaya olarak yollara düşmüşlerdir. 

Bu itibarla motörlü vasıtalar gürültü
sünün azalmış olduğu sokaklar - husu
siyle metro müşterileri hep yer yüzün
de kaldığı için - görülmemiş bir kala. 
balıkla kaynaş:yordu. Otomobil şoför
leri bile greve iştirak etmişlerdi. Ve 
meydanda husus. \,tomeıbillerden başka, 
nakil vas.tası namına bir ıcY görmek 
mümkün değildi. Bu hal, bazı eğıenceli 
sahnelere de meydan vermiyor değildi: 
mesela kendi otomobilini tek başına 

kullananları yaya yüı ilmek mecburiye
tinde kalan komşularını, tanıdıklarını 

ve hatta tanımadıklarını otomobille
rine davet ediyorlardı. Otobüs ve 
taksi kalabalığından kurtulmuş olan 
caddeler adeta büyümüş gibiydi. Husu
siyle meydanlar, daha havadar, ışıklı ve 
g~niş görünüyordu. 

Kahve ve gazinoların çoğu gecelik 
tuvaletleriyle kalmışlardı. Masalar ve 
iskemleler bir köşede üst üste yığılı 
duruyor, ve bu metruk manzara, insa
nın üzerinde, buradan sanki bir felaket 
geçmiş gibi hüzünlü bir int ha bırakı

yordu. Ancak bizzat sahihlerinin içinde 
çalıştıkları küçük kahve ve dükkanlar 
açıktı. Telefon kabineleri önünde halk 
uzun şeridler teşkil edecek surette nö • 
bet bekliyordu. Şaka değil, hemen her • 
k.s, işine, randevusuna vaktinde yetişe
miyecek bir vaziyete düşmüştü, ve me
suliyet düşüncesine fazla riayet eden 
memurlar, şeflerine bu zaruri gecikme
yi mutlaka bildirmeit istiyorlardı, fa • 
kat telefonda sıra beklemekle kaybet
tikleri zamanı biraz daha uzattıklarını 
da pek düşünmüyorlardı galiba 1 

Posta idaresinde memur almak için 
açılmış olan bir imtihanın saati bile, 
gecikmeler itibara alınarak birkaç saat 
so~raya bırakılmıştı. 

Metro'da ancak birkaç dakika bi
ribirlerini görmek fırsatını bulabilen 
sevgililerse, şimdi, yaya olarak çok da. 
ha uzun müddet arkadaşlık edebilecek
leri ve açık havadan faydalanacakları 

için adeta bu grevden memnun görünü
yorlardı. 

Sık sık tekrarlanmamak şartiyle, 

bir gün için, hergünkü itiyadların mo
notonluğunu gideren böyle bir grevin 
eğlence ve ne,e tarafı da yok değildi. 

Dünkü gün zarfında ufak tefek ha
diseler istisna edilirıe, zabıtanın müda· 
halesine ihtiyaç gösteren ehemiyetli 
tecavüzler olmamıştır. Fakat şurada bu· 
rada, çalıflDak ve çalışmamak mesele • 
ıinden işçilerle halk aruında kavgalar 
da eksik olmadı. Maneyyez'in nakara • 
tına entemaayonalin nağmeleriyle ce • 
vab veren dil dalqmaları da aık ıık gö
rülen ,eylerdendi. 

• • • 
Politik fakat •ntima.ntal bir cinayet 

Fransa'nın eaki İltanbul ve daha 
sonra Roma elçiai Kont dö Şambrön'ün 
bir tecavüz neticeainde yaralanmaaı hi
diaeti, Padı talanlarında, Kli9i hidi ~ 
'"inden daha u ehemiyetli olmıyarak1 

Bn. Madlen 
Kont· dö 
Şambrönü 

neden vurdu? 
Paris, 23 ( A.A.) - Müstantik Pier 

Dögirarol, dün öğleden sonra Madlen 
Karaböf'ü yeniden sorguya çekmittir. 

Zanlı B. Muaoliniyi nisan 1936 da 
Romada gördüğünü, temmuzda Duçe ile 
bir daha görüıeceiini fakat bu hususta 
davetiye almadığını sôylemittir. Kara
böf, Fransa elçiliğine gitmitse de elçi 
Kont dö Şarnbrön, kendisine Duçe'nin 
kimseyi kabul etmediğini söylemiştir. 

O zaman Bayan Karaböf, elçiye ba
zı 11rlar vermittir. Bundan sonra Duçe
den bir sörütme iıtemiı, Duçe de ken
disini aradan bir hayli zaman geçtikten 

sonra kabul etmiştir. Propaganda nazırı 
B. Alfieri, kendisine Parise dönmeği tav
siye etmittir. Geçen son teşrinde Bayan 
Karabö;, Romaya döndüğü zaman gö
rüıtüğü bazı İtalyan müfettiıleri kendi
sine, hakkında alınan kötü malümatm 
bütün ıırlannı açığa vurmuş olan elçi 
dö Şambrön tarafından verilmit olduğu
nu söylemişlerdir. 

günün dedi kodu mevzuudur. tık önce 
bir politik suikasd karşısında bulunul -
duğu hissi hakim olmuştu. Sonra bu 
meseleye bir aşk macerasının karıştığı 
öğrenilince yüreklere su serpilir gibi 
oldu. Her hC'lde hissi bir cinayet, daima 
peşinden beklenmedik hadiseler getiren 
siyasi bir suikasddan daha hayırlıdır. 

Fransa'n.n en iyi politika adamla -
rından biri sayılan, kibar ve nazik bir 
diplomatın, bir kadın tarafından yara. 
lanması türlü dedi kodulara meydan 
verdi. Fakat suçlunun verdiği izahlar
dan sonra m~sele oldukça açıklanmış 

gibidir. 
Suçlu kadın; gazetecilik hayatında 

Magda dö Fontany müstear adını taşı -
yan Madlen Koraböf isminde bir mace
raperesttir. Babası iyi bir ressam olan 
bu kadın 18 yaş nda bir valinin üvey 
oğluyla evlenmişti. Fakat fazla haris ve 
kibarlık düşkünü olan bu kızı, kocasının 
temin edeceği hayat mesud edem.di. 
Bunun için kocasından ayrılmıştır. Ön
ce Odeon tiyatrosunda küçük rollere 
çıkmış, fakat bu hayattan da memnun 
kalmadığı için tiyatroyu terketmiş, bu 
sırada birçok gazetelere sahib olan bir 
milyarderin gözdeleri sırasına girmit· 
tir. Bu say«ie birkaç gazetede birden 
imzaları görünmeye baflıyan Bayan 
Fontany için yeni bir hareketli hayat 
batlamıştır. Politikanın kulisleri, ziya· 
fetler ,kabullerde güzelliğinden ziyade 
cazibesiyle dikkati üzerinde toplamıya 
muvaffak olmu9tur. Yav&f. yavaş itibarı 
artmış, bu defa memleket dı9ında Fran
sa'yı tıemsil eden ehemiyetli gazeteciler 
ıırasına girmiştir. 

Bir müddet Cenevre'nin saionla
rında hayli dedikodulara meydan ver· 
mi,, çabuk hiddetlenen mizacı vilziln· 

den ,bazı tokatlaşma sahnelerinin de 
kahramanı olmuştur. 

Nihayet geçen temmuzda, B. Muso
lini ile bir mülakat yapmak üzere Ro
ma'ya gitmiştir. Venedik sarayının ih
tişamı, Roma politika mahfillerinin ka. 
dınlara karşı gösterdiği ananevi neza ~ 
ket, Duçe'nin şahsiyeti, bütün bunlar, 
henüz 30 yaşında olan kadın üzerinde 
çok kuvvetli bir tesir bırakmış, onun 
gözlerini kamaştırmıştır. 

Fakat günün birinde, Venedik sara
yının kapıları önünde kapanıvenni,tir. 
İşte Bayan Fontany bunun mcauliyeti
ni Kont dö Şambrön'e yüklemektedir. 
Kendisi sorguya çekilmesi esna11mda 
demittir ki : 

- B. dö Şambrön, dostum olan bü
yük bir 1..evlet adamının sevgisini bana 
kaybettirmiştir. Pek maruf olduğu için 
bu şahsiyetin ismini söylemiyeceğim. 

Sevdiğim adamla münneôctlerimi• 
zin devam ettiği dört ay zarfında fran• 
sız elçiliğine davet ediliyordum. Bu iti
barla B. dö Şambröne itiraflarda bu • 
lunmuş, ve bunu ifşa etmiyeceğine dair 
'ereii üzerine söz istemiftim. Halbuki 
o, sevdiğim şahsiyet nezdinde itibarımı 
dütürmck için elinden geleni yaptı, be
nim mazim hakkında fena niyetli sözler 
söyledi ve bu yüzden onun benden ao
ğumasına scbeb oldu ... 

Bayan Fontany, büyük elçiJi istaa

yonda beklemiş, konuşmak üzere yanı· 

na yaklaşmış, fakat yüz bulama· 

yınca, üzerinde taşıdığı zengin rö
nar kabın altından, tabancası ile 
ateş etmiştir. Kalabalık içinde önce 
kiır..se hadisenin farkına varamamıştır. 
Yalnız yarasını eliyle kapayan Kont. 
yetİ!fen bir polis memuruna, "bu kadını 
tevkif ediniz .. demiştir. Bu esnada ka • 
d.n, elinde tuttuğu ve artık ateş alını • 
yan tabancanın tetigini mütemadiyen 
çekmekteydi. 

Kont dö Şambrôn, - eğer kurtulur • 
sa - hayatını tabancanın at.f alma~•· 
na borçlu olacaktır. 

Fakat acaba suçlunun sözlerindeki 
hakikat derecesi nedir? Bu da ayrıc:• 

sorulmaya değer. 

Şimdilik, bu hadise, daha uzun ı•• 

man Paris salonlarına dedikodu mevzııd 
olmakta devam edeceğe benziyor. 

Afipj meseleai . 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Beted•1' 

yarın afişaj işini filen üzer"n.: . • 
dır. Şimdiki kadro bir şefle iki ~..
kuk bir tahsil üç af.iş memurundan ~ 
rettir. Tarife şehir meclisinin ~· 
devresine kadar değiştirilmiyec:ektit• 

Alman radyolarmda Sovyet Ru•r-
ne ı riya t ı 1.,,.0 

Berlin, 23 (A.A.) - Havas: • .,ıı 
radyoları bugünden itibaren her ef1İ• 
akşamı ıs dakika Sovyet baa1n1 

" er 
yat:nın hulasasını verecektir. sıa o ,,, 
riyat ''Sovyet Rusya sizinle konutııY• 
ismi altında yapılacaktır. 

23 Nisan .a. 
·ık r 

Çocuk bayramı hafta11nıo 1 içlll 
nüdür. Yavrularınızın bayradl' 

hazırlanınıs. 



== 24-3-1937 

n 

l·~;z~l MÜDAFAA VEKALETİ SATIN 
KOMiSYONU iLANLARI 

ULUS 

Dahiliye Vekaletinden: 
Bandırma İçme Suyu Tesisat ve 

İnşaat Eksiltmesi : 
İLAN . k" I"ra olan yedibin met-

1 - Beher metresine biçilen ederıffe 1:si;tıneye konulınuştur. 
re kurşuni kaputluk kumaş kapalı zar .. ~- esaat ıı cedir. 

2 - İhalesi 26 • Mart • 937 cuma gunu 

Bandırma şehri dahilindeki şebeke için icab eden boru ve sair 
malzemelerin tedariki ve boru ferşiyatının icrası ile iki depo inşası 
ile sair buna müteferri imalatrn yapılması kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

3 - İlk teminat 4050 liradır. M V Satın atına komisyonundan 
4 - Şartnamesi 280 kuruş M. · · 

alınır. " teminat ve 2490 sayılı. kanuk· 
5 - Eksiltmeye girecekler kan~nıb lgelerle birlikte teklıf me -

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya:-ı ı ~ evvel M. M. V. satın atma 
tuplarını ihale saatından en az bır saa 1-941 
K na vermeleri. (512) 

BİLİT "k lak halka 
b 66 000 tane çelı par 

1 - Müteahhid uam .;e besa ma ' 
açık eksiltme ile satı!1 alınacak~:·rtesi günü saat 11 dedir 

2 - Eksiltme 5 nıs~n /3~ı ~84 lira 79 kuruştur. 
3 - Hepsinın tabının ıa u tur 
4 - İlk teminatı 21 lira 36 kur -~ .. 1 ~-r Eksiltmeye girecekler 

·· Ko da goru u · · d M M V Sa-
5 - Şartnııme h;r ~. t; eksiltme gün ve saatın e • · · 

kanuni teminatları ıle bırlık (643) 1-1126 
tın alma Ko. da bulur.malan 

BİLİT A 

. 13 300 lira olan 727 kalem tıbbı ecza 
· b' 'len ederı • ı t 1 - Hepsme ıçı rfla eksiltmeye konu m~§ ur. 

ve sıhht malzeme kapalı za günü saat ıs dedır. 
2 - İhalesi 9 - nisan - 93? cuma 

3 _ İlk teminat 99_7,5 l~radrM v. Sa. Al. Ko. da görülür. 
4 - Şartname ve lıstesı M. . A teminat ve 2490 sayılı kanu-
5 - Eksiltmeye girecekle~ kdanunı zrh belgelerle birlikte teklif 

·· ·· addelerın e ya M M V t al nun ve 2 ve 3 uncu ın . en az bir saat evvel . · · sa m -
tnektuplarmı ihale ~aatınden (689 ) 1-1203 
ına Ko. na vermelerı. BİLİT . 

. 1 m otomobil malzemesı açrk ek-
OTOMOB İL malzemesı: ~61 k:r:psinin tutan (1998) liradır. 

siltme usulü ile satın alınac~tır. kliye şubesinden alınacaktır .. 
Evsaf listesi parasız olar ~~ .. saat on birdedir. İlk temınatı 
lhaiesi: 8-IV-937 perşez:1be g:ı~~den ilgili bulunanlar 2490 sayılı 

(150) liradır. Eksiltmeye gır~ced ı"stenen belgelerle birlikte eksilt-
kan .. .. maddelerın e . ı · l unun 2. 3 u~cu V tın alma komısyonuna ge sın er. 
ıne gün ve vaktınde M. M. ·sa 1-1202 • 

(688) 

Nafia Vekaletinden: 
K alı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
a~ ulan iş: Erzurum vilayetinde yapılacak ii-

1- Eksıltm_:ye ~011:1k rup inşaatrnrn 720,000 liralık kısmıdır. 
çüncü umumi mufettış ı g . .. .. 15 d Naf kAl 'ı 

. 4 937 azartcsı gunu saat e ıa ve a et 
2 -:-- E~sıltme 12· .. d· .. /gvü eksiltme komisyonu odasında kapalı 

yapı ışlerı uınwn mu ur u 
zarf usuJiyle yapılacaktır. .. . . 

3 -Eksiltme şartnamesi ve b~~al"~~teJerrı 1evr~.36 lıra bedel 
mukabilinde yapı işleri umum ~ü. ur ~gun. en a ma . ı ır. 

Eks'ltm e girebilmek ıçın talıblerın 32550 lıralrk muvakkat 
~ - 1 

• e;e nafia vekaletinden alınmış bir teahhüdde asgari 
temınat vermesı d y d . .. hh" l"k 'k "b 
400,000 liralık iş yapmış bulun uguna aır mutea ıt ı vesı ası ı -
raz etmesi lazmıdır. . . . 

ı teklilerin teklif mektublarıru ıkıncı maddede yazılı saatten 
bir ~at evveline _kadar komisyon reisli~ine makbuz m~kabilinde 
vermesi muktazidır. Postada olacak gecıkmeler kabul edılmez. 

(610) 1-1173 

Jandarma Gr-nel Komutanlığı 
alnta u ara Satı 

Komisyonundan: 
Polis mektebi ihtiyacı için bir kilosuna 65 kuruş fiat tahmin cdi 

len mühürlü örneğe uygıın sakarya malr 680~ ~ilo pamuk 5-4-937 
pazartesi günü saat ıs de açık eksiltme usulu ıle satın ~lınacaktı.r. 
Şartnamesi parasız komisyondan almabilec~k olan bu eksıltmeye gır
ınek isteyenlerin 331 lira 50 kuruşluk tcmı.nat makbuz v7ya ban_ka 
mektubile belli gün ve saat 15 e kadar temınatlannı kc.:nısyona ıb-
raz etmiş olmalrdırlar. (6SO) 1-1134 

Hava Yolları 

idaresinden: 

Devlet isletme • 

Ankarada Etimesut şosesi sekizinci kilometresi civarında bir 
· · n binasının inşası pazarlıga konulmuştur. 

telsız ı~tasyo . , 573 lira 83 kuruştur. Bu işe ait şartnameler ve mu-
Keşıf b~dtlı· ·~3 kuruş mukabilinde Hava Yollan İdare merkezin

kavele pro~e. erı azarlık 25 mart perşembe günü saat 11: 00 de An-
den almabıhr. P 'dak' . dare merkezinde yapılacaktır. 
kara Tayy~re ~eyd~f ın· ~a~xa Vekaletinden alınmış fenni ehliyet 

;Pazarlıga gır~~ kerın akkat temniatlariyle tayin edi1en gün ve 
ve sıkası ve 343 lır İdı muv ·kezine gelmeleri ilan olunur. 
saatte sözü geçen are meı 1-1151 

(653) 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICJ ILANLARI 1 
t LAN 

. . dada 9 parsel 24 metre murabbaı ar-
yeripde 681 .. ı~_cı/kadar bir ay zarfında pazarlıkla satı· 

sa 6 • nisan • 937 salı gunun ah günleri saat on buçukta be-
lacağından isteklileri~ her cuma v(~l~) 1-908 
lediye encümenine muracaatlarr. 

1 ASKERi F ABRiKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

• y 

100 Ton Mutahhar Avrupa Pamugu .. 
. ı · a olan yukarıda miktarı ve cınsı 

Tahmin edilen bedelı (S~OOO) 1~ m Müdürlüğü Satın Alma 
~xlı mcuzeme Askeri Fabrı~~1~.r =~5 te kap.tlı zarf ile ihale edi
kornisyonunca 4. 5. 937 Salı gunu sa mukabilinde komisyondan 
lecektir. Şartname (2) lira (75) ~uruş 

1 
(4000)lirayı havi teklif 

\ıerilir. Tcıliplerin muvakkat temına\o ~n komisyona vermeleri. ve 
?hektupi:>rmr mezkur gün saat 14 de a ar ddelerindeki vesaıkle 
ltendilerinin de 2490 say~lı kanunu~. 2 ve ~1':r3r (570) 1-1081 
tnezkur gün ve saatte komisyona muracaa .. İBRİT 

MÜTEAHHİT NAM ve HESABINA 1000 .~tLO K - . 
ANTİMON .• 

k da mikdarr ve cınsı 
Tahnıin edilen bedeli 1500 lira olan yu .. ~:.rrlüğti satın alma ko· 

J~Zılı tnalzeme Askeri Fabrikalar umum mu ; k eksiltme ile 
~1~Yonu.nca 5. 4. 1937 Pazartesi günü saat 14 e açı 

a e cdılccektir. .
1
. Talıplerin mu-

ş . dan verı ır. 2 
\> ' artnarne parasız olarak komısyon numaralı kanunun .. 
":~:at teminat olan 112 lira 50 kur~ş v~ 2~eO saatte komisyona rou· 
t trıaddelerindeki vesaikle mezkur gun 1 • 1136 
acaa ~:ı. (647)) 

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

mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefliğin
den alabilirler. 

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

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

A - 2490 saydı kanunun 16 ve ıf inci maddelerine uygun ola
rak (4330) liralık muvakkat teminat. 

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

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

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

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek
lif mektuplar . nın iadeli teahhütlü olması ve nihayet lıu saate kadar 
komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (522) 1-946 

7iraat Vekaleti 
Silo l{omisyonu Başkanlığından : 

Ziraat Vekaleti Sılo Komisyonu Teknik Bürosunda çalışmak ü
zere ücretli olarak bir ressam, lisan bilen bir daktilo ve teknik yazı
lan almancadan türkçeye çevirebilecek muvakkat bir mütercim alı-
nacaktır. . 

İsteklilerin imtihan edilmek üzere vesikalariyle beraber nihayet 
3~.3.937 t~rihine kadar Çankaya caddesinde Sümer apartımanında 
Sılo Komısyonu Teknik Büro Reisliğine müracaatları. (655) 

1-1153 

Jandarına 
Ankara 

l(omutanlığı 

Satı nalına 
I\omiı..;yonundan: 

1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uy~un ve bir metresi (295) kuruş 
değerl7nen 70,000 den 85,000 metreye kadar kışlxk elbiselik ve bir 
metresı (315) kuruş değerlenen 30,000 den 40,000 metreye kadar ka
putluk kumaş S-4-937 pazartesi günü saat (10) da komisyonca kapalı 
zarf usuliyle satmalınacaktır. 

2 - Cartname~i (1884) kuruş karş lığında komisyo~dan a~mabi
le~ek olan bu eksıltmeye girmek istiyenlerin (18820) lıralık ılk te
mınat ve şartnamede yazılı belgeleri içinde bulunduracakları teklif 
mektublarmı en geç belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş 
olmaları. (624) 1-1120 

Dahiliye Vel{aletinden: 
Elaziz Şehri İçme Suyu Tesisat 

ve İnşaat Eksiltmesi: 
ETazi:>: şehrine 3 t- 500 kilometre mesafeden su isalesi ve şehir 

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

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

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

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

4 - Eksiltme~e girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynr gün saat ona kadar komisyon reisliğine tes· 
hm etmis olmaları lazımdn. 

A - '2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun S820 
liralık muvakkat teminat. 

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

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

mek için alacakları vesika. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat on& kadar makbuz muka

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü ol

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunm;:sı lazım
dır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak isti} e.Jcrin Dahiliye Veka
leti belediyeler imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(S20) 1-944 

Arıi{ara Valil~J-inrien: 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin Maliye Vekaleti binasında 

terkettiği 14 adet camlı dolap 26.3.937 cuma günü saat 10 da bilmü
zayede satılacaktır. 

Beht:rinin bedeli 10 lira olup b~deli peşinen tediye edilecektir. 
Taliplerin Defterdarlık satış komısyonuna müracaatları. 

(693) 1-1205 

Etlilide Baytari l\ferkez LaLo
ı·atu varları Direk törl~Ofuıden: 
ı _ Müessese Scrom laboratuvarları dahilinde yapılacak Kalo

rifer Su havagazı tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilmeye konulmuş-

tuı 2-!.. Tahmin edilen bedeli '1~83 lira 53 kuruştur. 
3 _ Muvakkat teminatı 583 !ıra 76 kuruş olup banka mektubu 

veya vezne makbuzu i~e Ticaret oda .. ı vesikası ve Nafıaca tasdik. 
1i ehliyeti fenniye vesıkası. .. .. 

4 _ İhalesi 8-4-937 perşembe gunu saat 15 de Ziraat Vekaleti 
Muhasebe Direktörlüğünde toplanacak olan komisyonda yapıla • 
caktır. istekliler teklif mektupların~ muayyen gün ve saatten bir 

t evvel komisyon riyasetine vermış bulunacaklardır. 
saa 

5 
_ Bu işe ait fenni ve umumi şartname ile keşif varakası be-

delsizdir. 1 
6 _Yapılacak işin planını görmek v~. fa7I~ izah~t ile adl.~ı bil-

.. 
1 

k~ - 1 tıarı almak istiyenler her gun ıçın Etlıkde muessese 
d~rıke~. 1~Lne müracaat edebilirler. (694) 1-1209 
dıre tor ugu 

3~:~!~~~3 şe! ~~~~~i~ mü~:~~~~:~~:ı:fon ~ santralı, bütün kısımları tamam olarak müsait fiatla m 
satılıktır. 1-1142 m.· 

Ankara Elektrik T. A. S. ... 

.Tapu ve Kadastı·o Umum 
Müdürlüğünden : 

. ~?kar~ ~adastro idaresine 20 ve ı ı ,5 lira maaşlı fen memur mu. 
avını ıle katıb alınacaktır. İmtihan 25-3.937 tarihinde sa<:t 14 de . a
J ıı 3 "'ktır. Lise mezunlarından arzu edenler olduğu takdirde 11 ~ '.
te~ şahadetname ve nüfus cüzdanlariyle birlikte umum müdürlüğe 
muracaat eylemeleri ilan olunur. (668) 1-1175 

I>alıili ye Vekaletinden: 
İsparta Şehri İçme Suyu Tesisat 

ve İnşaat Eksiltmesi : 
Isparta ~ahilindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedat iki 

ve boru ~crşıy~t~nııı i~rası ile sair buna müteferri ima!atm yapılma
sı ve şehır dahıhnde uç depo inşası kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

1 - İş.in ~uhamn;en ~edeli 47719 lira 15 kuruştur. 
2 -:- ~ı;teklıler. ~u ışe aı~ şa~tname, proje ve sair evrakı 239 kuruş 

1~~-kadbılınd1 eb~1.ah1 ılıye Vekaletınde Belediyell'r imar heyeti fen şef
ıgın en a a ı ır er. 

. 3 - Eksiltme 30 .. n.isan. 93: ta~ih~ne rastlıyan cuma günü saat on 
?ırde Ank~rada Dahılıye Vekaletı lıınasında toplanacak belediyeler 
ımar heyetınce yapılacaktır. 

4 - Ek~il?Deye g~:ebilmek için istekliler.in aşağıda yazılr temi· 
nat ve vesaıkı aynr gun saat ona kadar komısyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 3579 
liralık muvakkat teminat. 

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

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

mek için alacakları vesika. 
S - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü ol· 

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunmaı lazımdır• 
Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar: 

Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (521) 1-945 

Belediye l\'Ieclisi Reisliğinden: 
Belediye meclisi 1 - Nisan - 937 perşembe gi.ınü saat on yedido 

kanuni toplantısına başlxyacağından azanın gelmeleri ilan olunur. 

Ruzname: 
1 - Encümenler intihabı. 
' - 937 büdcesinin sunulduğu hakkında encümen karan. 
, - 936 büdcesinde münakale icrasına dair encüm.n kararı. 

(702) 1-1211 

Kars VaJiliğiııdcıı: 
Iğdırda y:ıpılacak 140054 lira bedeli keşifli 239 adet göçmen evle .. 

ri in~aatma ihale giinünde talip çıkmadığından inşaat aynı ~erait ile 
pazarlığa bırakılm.ştır. 

1 - Bu inşaatın 35000 liralık kısmı 936 ı;cnesinden verilecek 
~ütebaki 105000 l~rası 9~7 sene:ıinden verilecektir. 29 mayıs tari~ 
,'une kadar 35000 lıralık ınşaat .n yapılmasr lazımdır. 

l - Eksiltme 29-3-937 tarihine müsadif pazartesi günii saat 15 do 
Kars iskan müdürlüğü odasında toplanan komisyonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 8252 - 76 liradır. 
4 - Bu işe aid plan keşif evrakı ve keşif hulasası tahlili fiat 

münakasa ve fenni şartname ve baymdırhk işleri genel şartnamesi 
7 lira mukabilinde İskan Müdürlüğünden verilecektir . 

İstiyenler Kars nafıa müdürlüğünde mevcut evrak tetkik edile .. 
rek izah edebilirler. 

S - İstekli olanlar pazarlığa iştirak etmek üzere muvakkat te. 
minatları yatırmış ve Nafia Vekaletinden bu derece bir inşaat için 
a_lmış oldukları 7.hliyet vesikası, ~icaret odası kayıt varakası ile bir• 
hkte muayyen gun ve saatte komısyona müracaatları. (1588) 

1-1212 

Dahiliye Vekaletinden: . 
Aydın ve Muğla Şehirleri İçme Suyu 

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

O + 750 kilometre mesafeden su isalesi ve şehirler dahilindeki şe .. 
beke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru ferşiyatının icra .. 
sı ile sair buna müteferri imalfıtm yapılma:lı ve Muğla şehri dahi • 
linde iki depo ve Aydın şehri için de bir filitre ve bir depo inşası 
ve her ikı şehre ait işler ber.ıber olarak aynımiiteahhioe ihale eml· 
mek üzere kapalı zarfla eksiltmeye knulmtiştur. 1 

1 - İşin muhammen bedeli Muğla için 64729 liıa 2G .uı t ,• \ e 
Aydın için de 91958 lira 20 kuruş olmak üzere ceman yekun 156687J 
lira 48 kuruştur. 1 

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

3 - Eksiltme 30. Nisan. 937 tarihine rasthyan cuma günü saat 
onbirde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak belediye
ler imar heyetince yapılacaktxr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi .. 
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim. 
etmiş olmaları liizımdır. 

A - 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun ola .. 
rak Aydın içi1: 5848 lira ve Muğla için de 4487 lira olmak ü ere 
muvakk t teınınat. 

B - Ka unun tayin ettiği vesikalar. 
. C -. Kanunun 4 _üncü ~a~desi mucibince eksiltmeye girın ye 

hır manı bulunmadıgına daır ımzalı bir mektup. 

D. "'."" Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir .., 
mek ıçın alacakları vesika. 

. . 5 - Tek~if mekt~ıp!~:ı ihale günü saat ona kadar makbuz muka· 
~ılınde komısyon ~eıslı~ıne ve.~il:.cektir. Posta ile gönderilecek tek· 
lıf ~ektuplarmı? ıadeh teahhutlu olması ve nihayet bu saate kadar 
komısyona gelmış bulunması lazımdır. 

B~ iş hakkı~~a faz~.a izahat almak istiyenlerin Belediyeler İma~ 
heyetı fen şeflıgıne muracaat etmeleri, (519) 1-913 

' 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: lll Telefon. 1230 

Belediye Reisliğinden : 
Bu aym 27 inci cumartesi gününden itibaren ,her cumartesi ve 

pazar günleri, Ulus meydanmdan: 

Çubuk. Barajına ve Orman 
Çiftliğine otobüs sef1erleri 

haşlıyor 
Cumartesi: Gidiş: Saat 14, 15, 16. 

Dönüş: Saat 16, 18, 20. 
Pazar : Saat 10, 11, 12, 14, 15, 16, 1·, 

Dönüş: Saat 14 1/ 2, 15 1/2, 16 1/2, 17, 18, 19, 20. 
Bilet ücretleri: Çubuk Barajma 25 Kr. Orman Çiftliğine 20 Kr. 

İ:lur. (697) 1-1210 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Meclisi 
hissedarlar umumi heyetini 29 nisan 1937 perşembe günü 
saat onbeşte Ankarada Banka İdare merkezinde alelade 
toplanmaya davet etmeye karar vermiştir. 

Hissedarların bankadan gönderilmekte olan davet va
rakalari y le birlikte toplanma saatinden evel bankaya gel
meleri rica olunur. 

Alelade Umumi Heyetin 
Müzakere Ruznamesi: 

1 - Bankanın 1936 yılr idare meclisi raporunun tetkiki, 
2 - Mürakabe komisyonu raporu üzerine bilançonun 

tasdiki ve temettüatın teklif veçhile tevziinin tasvibi, 
3 - İdare meclisinin ibrası, 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azasından: 

I) B ve C sınıfı hisselerine sahih bankalar ile şir
ketler tarafından iki aza intihabı. 

II) D sınıfı hisselerine sahih hissedarlar tarafından 
bir aza intihabı. 

5 - Müddetleri biten mürakiplerden: 
I) B ve C sınıfı hisselerine sahih bankalar ile şir

ketler tarafından bir mürakip intihabı 
II) D sınıfı hisselerine sahih hissedarlar tarafından 

bir mürakip intihabı. 1-1213 

Türlüye iş Banliasından: 
Bankamız heyeti umumiye toplantısı dolayısiyle, 29 mart 1937 

pazartesi günü gişelerimizin yalnız saat 12 ye kadar açık bulundu
rulup öğleden sonra kapalı kalacağını say:n müşterilerimize bildiri-
riz. 1-1206 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Cl SATIN ALMA 1 
KOMİSYONU iLANLARI 

tLAN 
1 - Ankara garnizon birliklerinin ihtiyacı için açık eksiltmeye 

konulan 31500 taze baklaya teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden 
1. nisan. 937 tarihine rastlıvan perşembe günü saat 15 de eksiltmesi 
yapılacakt r. 

2 - Ba'danın tutarı 3780 lira olup muvakkat teminatı 283 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al -
ma komisyonuna gelmeleri. (687) 1-1201 

11.AN 
1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 62500 kilo taze kabağa teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğündrn bir ay zarfında pazarl:kla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 2. 4. 937 cuma günü saat 15 de levazım amirli
ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kabağın tutarı 7500 lira olup muvakkat teminatı 562 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te· 
miant ma'~buzlcıriylc va7Tlı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

( 0 5) 1-1200 

ET DEMlRYOLLARI VE LİMANLARI 
MUM MÜDÜRLÜGÜ SATIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI 
İLAN 

1 
4. 3. 1937 tarihinde ek::.iltmesi yapılan bobin kurutma ve enjekte 

tesisatına talip çıkmadığından yeniden teslim müddeti temdit edile· 
rek eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 17.5.1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarfla 
Ankarada İdare binasında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6000 liradır. 
Bu işe girmek isteyenlerin ( 450) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın· 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank~~~da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflıgınden dağıtılmaktadır. (640) 

. 1 - 114.'i 

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

Pazart~si günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (4250.-) liralık muvakkat teminatile 
lianunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 936 gün ve3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisli-
ğine vermeleri lazımdır. , 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ıa-
tılmaktadrr. (596) 1-1083 

1LAN 
Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu 

takdirde 28116 lira olan 450.000 tane galvanize tirfon 4 • mayıs - 937 
ıalı günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada idare binasından satın 
ah nacaktır. 

Bu işe girme kistiyenlerin yerli olduğu takdirde 3863,60 ve ec • 
nebi olduğu takdirde de 2108,70 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
korr" : yon reisliğine vermeleri l~zımdır. 

Stlrtnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tıl. • '·r. (654) 1-1152 

Cumhuriyet l\ılerkez Banli~sı~n " -r 
Aktif Pasif ! 

ı--------------~~~2_0-:-M_a_r~t~t_9_3_7 __ V_a_zı_·y_e_ti __________ ~-'------~ I 
1 
____________ l __ L_IR_A __ 

1 
__ L_lRA ___ 

11 
_____________ 

1 
__ LlRA __ LIR.6 __ ' 

Kaaa: 
Altın safi 
Banknot 
Ufak!ık 

kilogram 21.042,071 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kilo~r-r-- 5.054,496 
A!tma tahvili kabil serbest 
döviz1e: 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Duuh~"' e ··· .... evrakı naktive 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
terine te'9Hkan hao:ine tara· 
fındıan vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat ciızdaru: 

A naktiyenin karşılığı es· 

29.597 .356,04 
14.244.049,-

1.301.015,93 

727.933,35 

7.109.552,63 

50.466,60 

49.322.585,08 

158. 7 48. 563,-

12.774.052,-

22.049.053,05 

45.142.420,97 

727.933,35 

56.482.604,31 

145.974.511,-

22.049.053,05 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi : 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 158.748.563,
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan hazine tara-
fından vaki tediyat ~774.052,-

Deruhte dilen evrakı naktiye 
bakiyesi 145.974.511,-
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 19.000.000,-
Reeskont muk:ıbili ilaveten 
ted. vazed. 16.000.000,-

Türk liras! mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 1.088,74 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 25.652.721,77 

Muhtelif: 

1 
15.000.000,-

1.551.182,53 

. 
180.974.511,- 1 

1 

13.702.477,27 

25.653.810,51 
96.619.208,86 1 

l 
Deruhte edilen evrakı 

ham vr tah•dtı\t (itibari 
kıymetle) 36.962.660,47 

B Serbest esham ve tahvilat1 _ _ 3_·9_5.2 __ ·8_7_2_•0_9_ , 40.915.532,56 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

L 
Altmış liraya 

ltlralık 
Lozan meydanına 100 adım, 

Düzenli sokakta 13 numaralr a
partımanda muşamba dö~eıi, H. 
gazı, furun, her türlü tefetruat
lr, methali müstakil, dört odslı 
bir kat. Telefon: 3878 

1-1143 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

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

1-1004 

Satılık Fidan 
Kastamonudan gelen ve aşı

dan itibaren 2-3 yaşlarında, A
masya cinsinden elma ve armut 
fidanları Evkaf apartımam ö· 
nündeki belediye çiçek seri ya
nında satılmaktadır, Taliplerin 
bu yere müracaatları ilan olunur. 

1-1208 

ZAYİ 
24.12.936 stnesi, cilt 220/21912 

2737 S.123.12.936 M. 100 taksim 
bedeli 20 lira Büyük Mmet Mec· 
lisi muhasebesinden aldığım 24. 
12.936 senesi No. 21912 çeki kay· 
bettim. Yenisini alacağımdan, 
eskisinin hükmü kalmadığı ilan 
olunur. 

Adliye sarayı karşısında Türk 
Mektepliler pazarı sahibi 
Cemil Tunay 1-1207 

Az Kullanılmış 

SATILll{ 
Fort Otomobili 

Bankalar caddesi No: 25 e 
müracaat. 1-2215 

HAVA KORUNMASI 
TEMEL KAİDELERİ 

Ankara: AKBA Kitapevi 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

54.141,34 
7.558. 763,51 

Yekfuı 

7.612.904,85 
4.500.000,-

10.096.230,08 

333.501.190,17 
Yekun 

333.501.190,l 7 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 5 1
/ 2 altın üzerine avans %41

/ 1 

Mecit 

İtfaive meydanında Kur • 
N tuluş apartımanında birinci 

kat. 
Pazardan maada her gün 

saat 17 den 19 a kadar hasta· 
!arım kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1-447 

Kiralık Apartıman 

Havuzbaşr Kızılay karşısın· 

da 47 numaralı aparttman<ia gP.
niş salonlu, ferah, konforlu i1'i 
daire kiralıktır. Kapıc~yd mür· 
caat. 1-1137 

Anl{.ara Ticaret ve Sanayi 
Odası Riyasetinden: 

Sicilli ticaretin 22 inci numarasında müsecce-1 bulunan Ankara 
Memurin kooperatif şirketi unvanı ticarisini haiz olan şirket namı
na imzaya salahiyetli olan zatların tatbik imzalarını havi sirkülerin 
vuku bulan talebe mebni dairede .mahfuz vesaike müsteniden 23.3. 
1937 tarihinde tescil edilmiş olduğu ilan olunur. 1-1214 

Dahiliye Velialetinden: 
1 - Vekaletin bodrum kat koridor ıarında beton direkler axasın

da yaptırılacak arşiv dolapları açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Yapılacak dolaplar 205,05 metre murabbaıdır. 
3 - Eksiltme 31-3-937 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 da 

Ankarada Yenişehirdeki Vekalet binası içinde toplanan satın alma 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Muhammen keşif bedeli 3731 lira 91 kuruştur. 
5 - Muvakakt teminat 279 lira 90 kuruştur. 
6 - İstekliler bu işe dair eksiltme şartnamesini vesair evrakını 

Vekalet Levazım bürosundan parasız alırlar. 
7 - İsteklilerin 31-3-937 gününde muayyen saatte teminatlarını 

ve belgelerini hamilen komisyona müracaatları ilan olunur. (588) 
-- 1-1061 

1 Kömür Sergisini Göriinüz 
Milli k.ömür davasının, her saf hası ile alakadar 

olan beynelmilel kömür sergisi~ 
şahsi menfaatleri halumından da 

yurddaşlarımızın 

görülecek bir 
yerdir. 

j 23 Nisan - Ankarada Açılıyor] 

Y ENi StNEMALAR HALK 
BUGÜN UB GECE 

Ş O V B O T 
İRENE DUNNE - ALLAN JONES 

AUL ROBESON 
Yepyeni müzik ve §arkı/arla bezenmiş 

çok nefis bir temaşa eseri 
İLAVETEN 

EN SON PARAMUNT JURNAL 

Ankara Palas tarafından celbedilen 
Gazino de Paris yıldızlarından VALE• 
RİA ELLANSKAİA cuma ve pazartesi 
18.45 de programa ilaveten numaralar 

yapmaktadır 

1 

GÜNDÜZ 

NiÇEVO 
Harry Baur - Marcelle Chantal 

BU GECE 

BÜLBÜLLER ÖTERKEN 
(Almanca Sözlü) 

Baş Rolde : 
MARTHA EGGERTH. 
HALK MATİNESİ: 

12.15 de 

ROMA ÇILGINLIKLARI 


