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3 üncüde 

Fransız parlamentosu 
362 reyle kabineye 
güvenini bildirdi 
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l(ont Ciyano Belgraddtı 

-

Siyasi müsteşarlıklara 
. d·ıd·? kinıler tayın e 1 . 1 • . 

• A •• te<>arlıklara aşağıdaki zatların tayı-
(A 

A ) Sıyası mus ,.. . . 
Ankara, 24 • :. -::. .. k k tasdikine iktiran "!ylemıştır: 

ni Cumhurreisi Atat~rk un yu sse, Ahaddin Yargı, Milli müdafaaya De-
K l mebusu a a b Abd""l Adliyeye: ocae ı . .. ttka Dahiliyeye: Malatya me usu ı.::. 

nizli mebusu Necib Alı Kuçu ' busu Nafi Atuf Kansu, Ziraate: 
M arife· Erzurum me Aı.! a· r·· l 

muttalib Oker, a • /kt" da· K"nya mebusu u ıza ure, 
R

. Ertan ısa . 
Mardin mebusu ıza ' D Sıhhat ve içtimai muavenete: Ay· 

b 
busu 5ırrı ay, 

Nafiaya: Tra zon me 
dın mebusu Dr. Hulusi Alataş. 

Başbeıke 
Ziraat Bakanımız 

dün gel,di 
Ayar noktası 

Falih Rıfkı ATAY 

Davamızın tereddüd edecek ta
rafı yoktur: her türlü entern_asyo-

Bugün orman mühen· 
dislerinin toplanbsına 

reislik edecek ltalyan Dış Bakanr Kont Ciano 

Biri e ono~ 
oli ik i i 

imzala a 

. " 
1 

ş 

ak 
Çekoslovakya, bu görüşmeleri 

memnuniyetle karşılıyor 

• 

Roma, 24 (A.A.) - Kont Ciano bu sabah ekspresle Venedik yolu 
ile Belgrada hareket etmiştir. Geçenlerde yapılan ekonomik ve politik 
görüşmeler neticesinde bu şehirde perşembe veya cuma günü Kont 
Ciano ile Yugoslavya başvekili ve naib Prens Paul arasında kati mü· 
zakereler olacaktır. 

iki anlcqma 
k kendı na•· 

nal dalgalarına arşı,d y • En 
· · · "dafaa e ecegız. 

yonal'ımızı mu ık 
b 't k""ltür jc;.lerinden, en karış 
ası u ~ 1 1 . kadar 

ekonomya ınese e erme k ' 

Cenub vilayetlerimizde tetkiklerde 
bulunan ziraat bakammrz B. Muhlis 
Erkmen dün sabah şehrimize dönmüş.. 
tür. 

Karışmazlık suya düşüyor 
Roma, 24 (A.A.) - "Giomale d'l

talia", Belgrad'daki italyan • yugoslav 
görüşmelerinden bahsederek diyor ki: 

Biri politik ve biri ekonomik imza
lanan iki anlaşma italyan - yugoslav mü• 
nasebetlerinde yeni bir devir açmakta• 
dır. Şurasını kaydetmek lüzumsuzdur 
ki, italyan • yugoslav anlaşmasiyle açı
lan ve yalnız iki memleket münasebet• 
lerine değil bütün Tuna havzasına ve 
Balkanlarda tatbik edilecek olan poli• 
tika Avrupanın bu bölgesinde her dev• 
let için bir çevirme maksadı takib et
memektedir. Biricik hedef herkesle iyi 
komşuluk münasebetleri kurmaktır. 

hepsinde bu müdafaa şuurunu· o• 
• C h yerıne rumak lazımdır. e P e y 

ş u u r tabirini kulllandıgımıza 
dikkat ediniz. . f 

Bu memleketin biçbır men a· 
. ı· 'k faati ekonoınya atı [po ıtı a men ' . ı.: b' 

menfaati, kültür menf~atı]b avç dı· 
ri, başka bir memleketin .. '!1r~. ~ 

b ı deki menfaatı o çusu 
aynı şu e er . B. 
ile görülüp kıyas edile~ez. dj~: 
hıs veya bir ınüessese.nın ma ıg 

enf aati harekete getıren herhan· 
~ bir telkin, ilgili olanlara, man· 
tık ve hakikatlerin eneyisi gibi 
görünebilir. Bazen münakaşa ha
linde olduğumuz herhangi böyle 
bir mesele hakkında bizzat bizim 
iddialanmıw .• y ... b:ıncı iddiacıla
rın şl>yle bir cevab verdiğini görü
yoruz: '' - Fakat birkaç gün ön
e~ xxx şehrindeki türk ticaret
çıleri sizinle aynı mütaleada de· 
ğildi!'' 

Bize böyle bir mül~hazada ... h~· 
lunanlarm büyük hataları, salahı
yetli ve mesul olanlardan gayri
lerile temas aramalarından ibaret
tir. Salahiyetli ve mesul olanların, 
milli her türlü menfaat mülahaza-
larına istinad ed.en I?~hak~me ~1-
.... 'I günün 1 şlerını gundelık çusu ı e, . . 1 k 

menfaat düşüncesı ıle ayar ama 
istiyenlerin dar terazesı arasın
da derin bir fark vardır. 

Bütün enternasyonolll~re b k~~-
K l . m nosyona ı: u ıs-

şı emo ız nl 
tiklalin nefyettiği cereya ar a-

'ş ı'slam ve daha 
rasında, genı r 
nıahdud osmanh e~te~n~syonalı 
d d Avrupayı bır ıslam, ~a. • 

e var ır. 1 hepsını 
l<anları bir osman 1ı sonkra .. .. ·ıe' 

1. t·· gozu ı 
ayrı ayrı, Kema ıst ur .. . 
görünüz. Bizim ideo~oJ~m~_z, g.er· 
cekte bizim hürriyetımız uzerıne" 
k~ • dd" ne manevı, urulmustur. Ne ına ı, . . . ı 
hiçbir y~bancı disiplin zıncırıne, 
ne kafa ne kol, ne de ayakdka?.1t~r· 

k 
. • . d 1 1 rdan egı ız. 

nıa nıyetın e o an a r 
lç ve dış politika ela ve h

1 
u. Pd ı· 

tikanın her çeşid değişim erıı° e, 
hiçbir enternasyonal'in [bunlları~ 

'] haya erı-
sayısı hergün artıyor· 1,. · ·n 
ne degv il keneli nosyona ım~lzlı 
h ' Hrmıe-akikatlerine bağlıyız. e .. . 
te göre dünya ev\l'ela gunej1°' 
sonta da kendi 

1

yurdunun etra ın• 
da döner: osmanh saltanatın~n 
PeykHkten başı dönmüş oldugu 
devirleri tarihte okumuş ve ha.ya~
r~zda gÖrmüş olarak, bizler pe 
Yı hatırlarız. f 

K 1. · · men a· endi nasyona muzm b' 
atlerini unutmaksızın, yalnız ır 
tek enternasyonal Cenevre enter· 
}Q•Yonali içinde her türlü im~an· 
I arınıızı kullanıyoruz: o da Mıllet-
er Cenıiyeti davasını tamamen ve 

rn·· h · ·ıı t 1 un . asır an, insani, yanı mı. e • 
~~ hurriyeti ve eşitliği gaye~ın~e 
r:ı~~kliğimi7dendir. Bizim ıstık

ırnız de bu hürriyetler arasında 
\>e o-• - ' b .. d "''I 'd" ? :·· ~n ırı egı mı ır. 

Orman kanununun tatbikleri üze
rinde görüşmelerde bulunmak: üzere 
şehrimize gelmiş olan amanejman gru
pundan 30 mifüendis bugün bakanın 

reisliğinde toplanacaktır. 

• • 
Italya ispanyadaki 

askerlerini geri 
çekmiyeceğini bildirdi 

Orman mühendislerimiz eski emni
yet işleri umum müdürlüğü binasına 

yerleşmişlerdir. Toplantılar, kanunun 
tatbikine aid hususlar tesbit edilinceye 
kadar devam edecetkir. 

Küçük anlaşma ve 

Balkan· anlaşması 
nazırları toplanyor 

Bükreı, 24 (A.A.) - iyi 
malU.mat almakta olan mahfil
lere göre küçük itilaf ile Bal-
kan itilafı hariciye nazırları, 
Romanyanın milli bayramı 
münasebetiyle 15 mayısta bu· 
rada toplanacaklardır. 1 

Ümanite gazetesi Musolininin 
iki kolordu daha ' göndereceğini 

haber vermektedir. 

Londra, 24 (A.A.) - Havas ajan• 

sx muhabirinden: 
Politika görmenleri, Grandi'nin gö

nüllülerin geri çağrılmasr meselesini 
görüşmekten saktnmasr neticesinde va
him siyasi ihtilatlar olmasından kork· 
maktadırlar. 

İtalya elçisinin, Trablusgarb"dan 
dönen Musolini'nin verdiği karar neti
cesinde bu hususta birdenbire kati o• 
larak red cevabı verdiği sanılmaktadır. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

• • 
Italya ile lngilterenin 
arası gittikçe açılıyor 

B. Musolininin söylediği son nutuk 
ingilterede fena tefsir edil11ıektedir 

·ı . Akde nizdeki son manevralarrnda 
1 1 harb genıı erı 

ta yan v .. k.. t lan haberler, hayretle karşılanmaktadır. 
(A A ) - .nU ume . . . b" d. Trablus, 24 • · , k· Hükümct reısının tes ıt e ılen ta. 

hf·ıı rınde Duçe'nin İtalya ya va "hten önce dönmesinin sebebi, Leptis • 
ma ı e ' k d bazı ya- rı 
. d .. ce dönmesi hak ın a (Sonu s. ıncı sayfada) 
tın en on f dan ortaya atx· 
hancı gazeteler tara m 

\ 

Karışmazlık komitesinde İtalyan delegesi 
B. Grandi 

Halayda 
tazyik 

Kendi yaptıklarını 
türklere yüklüyorlar 

Haleb, 24 (Hususi) - Sancakta türk. 
lere yapılan tecavüzler şiddetini artır
maktadır. Bu şiddetli hareketten dolayı 
kendilerim özürlü göstermek istiycn a
lakalılar bu defa da türklere tecavüz 
fili yüklemeye başlamışlardır. Nitekim 
İskenderunda neşredilmekte olan Elli· 
va gazetesi 16 mart tarihli sayısında 
türklerin bir bağa tecavüz ettiklerini 
yazmaktadır. Satılmış gazete iftirasına 
şöyle devam etmektedir: 

"Kara Hüseynili köyü türkleri Mihail 
Bennaya aid bağa tecavüz ve bağı tah
rib ve dikenli telleri yağma etmişlerdir. 
Hükiimetin bu h&diseyi gözönüne ala
rak tecavüz ed enleri başkalarına ibret 
olmak üzere şiddeti!' ceı:alandıracağmr 
ümid ediyoruz ... 

Bir taraftan koylere saidırılan türk 
düşmanı yobaz tahrikçilerin, silahlı çe
telerin faaliyetinden sonra şimdi de 

(Sonu ~. rncı sayfada) 

Konuşmalara büyük ehemiyet 
veriliyor 

Roma, 24 (A.A.) - İyi haber alan 
mahafilde kont cianonun Belgrad ziya• 
ı l!lİne büyük eheııtlyet verilmektedir. 
Bclgrad - Roma arasındaki politik ve e. 
koııomik konuşmaların bir neticeye 
yaklaşmakta olduğu sanıhyor. Başvekil 
Stoyadinoviçin senatodaki beyanatı, Ro
ma siyasi mahafilinde hususi bir ehe-

(Sonu 5. inci sayfada) 

fıkrcı 

Medeniyetin 
palı ası 

Bütün meşrutiyet lstanbulu, Saray• 
burnu parkından dolayı, bir şehremini• 
ne isyan etti: 

- Paran varsa hastalara ilaç veri 
Diyorlardı. Bir şehir halkına h a • 

v a'mn hastaya ilaç kadar lazım ol· 
duğunu ancak bir m e d e n 1 takdir 
edebilir. Bahçelerinden biri Haydpark 
olan Londrada meşrutiyet lstanbulu ka· 
dar aç ve mu/Jtaç vardı. 

Türkiyede jilet /§mı yapmıyoruz. 

Diişiinüııüz, hrrgün traş olan tür.kler, 
bu adetlerini Jıaftada ikiye indirseler, 
ne büyük bir döviz tasarrufu olur/ Ni· 
tekim bizim çocukluğumuzda yanağı 
herdem taze olanlar, yeni güvey/erdi. 

Size medeni diye cebrolunan her 
şeyi tasarruf edebilirsiniz. Rahmetli S1> 

va.s mebusu Muammer, kendi kanaat 
ettiği aylığın bütün mebuslara, ve on· 
dan aşagısınrn, derece derece, bütün 
memurlara neden kati gelemiyeceğini 

anlayamaılan vefat etti. 
Tasarruf ve israf: fakat on/ann, 

maddi manevi, birer hududla111 vardır. 
100 kazanan 100 harcar, ve bu bastalllc 
bütiin vatandaşlara sirayet ederse, ne 
şa/Jsi, ne de mWi sermaye ve refah ka· 
Jır. Fakat 100 kazanan 75 ini kavanoza 
gömerse, o memlekette medeniyet d~ 
teessiis etmez. Çünkü onun esas dayan· 
cı olan kültilr ve adetleri kurulamaz de. 
melair. 

Yaşamak sanatım elde etmeye çalışı• 
nrz: israf ve tasarruf düsturlaıım siz• 
eıı ıyi o gösterecektir. 1 b t ; ya ç ı ı • 

Vt', i h t ı y a ç s r z : bu iki tabirin 
gözünüzün önüne getirdiği insarı yı• 

gınlannı ve onların manzarasını düşü• 
nünüı - Fatay 
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okul ve gazete 
Benim gibi henüz otuzuna varma

mış olanlarımız bile, zihinlerinde mek
teb hatıralarını biran: için canlandıra
cak olurlarsa, sınıf ve mütaleahane sı
ralarında, bir gazete veya romanı, ade
ta bir suç işler gibi gözden kaçırarak 

okumuş olduklarını hatırlarlar. Daha 
yak:n zamanlara kadar okulcularımızın 
gözünde ders kitabı dışında her • 
hangi bir matbua, şüpheli bir hüviyete 
sahibti. Gazeteyi talebenin yakınına 

sokmamak, onun ahlakını korumak sa. 
yılırdı. 

Her türlü gerilik alametleri kültür 
sistemimiz arasından kogulmuş olmak
la beraber, hala da, kolayca izale edile
mi yen bir itiyad eseri olarak, okul 
icinde kitab ve gazeteye karşı sarsıl· 

maz bir antipati muhafaza eden öğret· 
menlerimize rastlamak gene de mfun
kündür. 

Kültür Bakanlığımızın itina ile ha· 
zırlıyarak ortaya koymuş olduğu ve es
kisine nazaran büyük bir tekamül teşkil 
eden yeni ilk öğretim programı, gaze
teyi, bir yardımcı ders vasıtası h::ıline 

getirmekte ve çocukların daha okul sı· 
ralarmda iken, bilgilerini arttırmak 

iç.in gazeteden faydalanmaya alıştırıl

masını emretmektedir. 
Tahsil, olgun bir adamın sahih ol· 

ması gereken bütün bilgiyi ona vermek 
gayesini taşımaz. Tahsil eğer ferdi, ol
gunlaşma çalışmalarım tek başına ilerle

tebilecek bir seviyeye getirirse va?.ifcsi
ni yapmış sayılır. Fakat, hayatın deva
mınca devam edecek olan bu olgunlaş
ma çalışması, ancak. gazete ve kitab o
kumak itiyadını daha okul sıralarında 
iken almaya bağlıdır. Vaktinde alınma· 
mış olan bu itiyadın eksikliğini sonra· 
dan hiç bir şey tamir edemez. 

Yeni ilk okul programının, derste 
ga?:eteden faydalanılması için koydu· 
ğu prensip her bakımdan takdire değer. 

Orman Çiftliği 

ve Baraja 
otobüs · şliyoı· 

Fiyatlar çiftliğ 20, 
baraja 25 guruştur 
Ankara belediyesi önümüzdeki cu

martesinden itibaren Orman çiftt:ğine 

ototüs seferlerine ba;?lıyacaktır. Beledi
ye verdiği yeni bir kararla şehrimizin 
en güzel mesire yerleri arasına girmiş 
bulunan Çıbık barajına da cumartesin· 
den itibaren otobüs işletmeğe başlaya· 
caktır. Orman çiftliğine gidiş veya dö. 
nüş bilet ücretleri 20, Çıbık barajına 

ise 25 kuruştur. Ot1Jbüslerin gidiş ve 
dönüş saatleri şunlardır: Cumartesi 
günleri gidiş saatleri 14, ıs, 16 ve dö
nüş saatleri ı 6, 17, ve 18 dir. Pazar 
giinleri gidiş saatleri 10, 11, 12, 14, 
ıs, 16, 17 dir. Dönüş saatleri 14.30, 
lS.30, 16.30, 17, 18 19 ve 20 dir. 

Egitnıen ku slarına 
öğret'"m şefleri seçi di 

Kültür bakanlığı köy eğitmenleri 

için bir kanun projesı hazırlamaktadır. 

Bakanlık bu sene açılacak olan kurs

ların öğretim şeflerim tayin etmiştir. 

Kars kursunun tedrisat şefliğine 

Samsun ilk öğretim müfettişlerinden 

BB. Ali Erdoğan, Edirneye İzmir ilk 

öğretim müfettişlerinden Ferid Oğuz, 

Erzincana Ankara ilk öğretim müfettiş· 

lcrindcn Nejad, Eskişehire Eskişehir 

mufettişlerinden Remzı, Bayram ve İs

tanbul ilk t edrisat müfettişlerinden Sü

leyman Edib tayin edilmişlerdir. 

Cağaloğlu halk evi konferans ve 
spor salonu 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Cağal
oğlundaki halkevi binasına ilave olarak 
yapılacak konferans ve spor salonları· 
nın inşası bugün ihale edildi. Açış tö
reni cumhuriyet bayramında yapıla

caktır. 

Unutmıyalım ki bizde, talebe kadar 
öğretmenlerin çoğu da okumak itiya
dına malik değildirler. Programa uy• 
mak için arasıra gazete karıştır

maya mecbur olmaları, onların üzerin-
de de hayırlı tesirler yapabilir. 

tık okulda yurd bilgisi ve hayat 
bilgisi dersler.i, yalnız hacmi dar bir 
kitabç:ğın taşıdığı malfunata istinad 
etmemelidir. Hayat kadar geniş hadise
lerin akisleriyle dolu olan gazete, ço
cuğun gerek kendi yurdu, gerekse u
mumiyetle hayat hakkındaki mali'ima
tını genişletmek için hududsuz imkan
lar arzeder. 

Gazeteyi çocuğun eline ders sıra

smda ve öğretmenin elivle vermek, o
nun körpe ruhunda, mektebten sonra 
da her adımda karşılaşacağ ı bu kağıd 
tomarına karşı saygı ve tecessüs hisle
ri yaratır. 

Sonra, unutmıyalım ki, gazeteleri
mizin, komşu memleketlerle bile kıyas
lanamıy"acak kadar küçük trajlara ma
lik olmalarının sebebini de, yaşıyan ne

sillerimizin gazeteye ebemiyet vumeyi 
okul sıralarında öğrenmemiş olmalar·,,._ 
le izah etmek mecburiyetindeyfa. Ço
cuklarrmızda gazete ve kitab okumayı, 
tatmin edilmemesi uzvi bir eza verecek 
bir ihtiyaç haline getirmek iç.in harcı· 
yacağımız emekler sayesinde, kültür 
hayatımızın çok aleyhine olan bu eksi
ğimiz de izale edilmiş olacaktır. 

Kültür Bakanlığımız derdi teşhis 

etmek ve tedavi çaresini göstermek 
için üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. 
Şimdi, vazife ve mesuliyet, programı 

tatbikle mükellef olan öğretmenleri

mize intikal etmiştir. Konulan esasın 

muvaffak netice vermesi onların bu hu

susta gösterecekleri iyi niyet ve alaka· 

ya bağlı olacaktır. 

YAŞAR NABİ 

fstanbul'daki sütçüler 
anlaşmaz ığı 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Üretmen 
ve satıcı sütçüler arıısındaki anlaşmaz
lık henüz halledilemedi. Vaziyeti tetkik 
eden ticaret odası meselenin satış işle
rinin düzenlenmesi lüzumunu ttyid e
der;nahiyette olduğu hakkında bir ra
por hazırladı. 

Sütçülerin ihtilalı 

l.tanbuldaki ıüt üretmenleri ile süt 
sabcılan arasında ihtilaf çıkmıf. Üret· 
menler, "ıütü dokuz kuruştan aşağı ver
meyiz", satıcılar da "yedi kuruştan 

fazlaya almayız!" diyorlarmıf. 

Eğer bu ihtilaf, kısa bir zaman için
de halledilemezse iti lstanbul su şirketi
nin sütüne havale etmeli, onun vereceği 
karara göre davranmalıdır. 

Çünki5 malum ya halkın içtiği süt
lerde İnek, koyun, keçi ve mand ra sa. 
hiblcri kadar onun da hakkı vardır. 

Siyasi nezaket 

Bir amerikan gazetesi şu satırları ya. 
zıyor: 

''Ne olsa şu avrupalılar nazik insan
lardır; hele siyasi nezaketi hiç de elle
rinden bırakmazlar. 

Bakınız, ispanyaya harb etmek için 
gönderilen alman ve İtalyan asker!erine 
hala "alman gönüllüleri", "italyan gö
nüllüleri" deyip duruyorlar. 

Kadın köfe•i 

Bir çok kadınlar vücudlarının biçi. 
mini bozmamak ve şiımanlaJ,llamak için 
yiyeceklerini kJqr, perhiz yaparlar. Bu 
işte ileri gitmenin bazan sinir hasta!ık
lanna, knusızlığa yol açbğı görülmüş
tür. 

Son posta ile gelen amerikan mee• 

mualarında okundui:runa göre Holivudda 
filim yıldızlannm az yemek yemeleri, 

sdu perhiz yapmaları yasak edilmiştir. 

Yıldızlar timdi yemeklerde adam akıllı 

karmlanm doyurmakta, ondan sonra şiş
manlamamak için yol yürümekte spor 
yapmaktadırlar. 

Kamutayın 
toplantısı 

Kamutay dün Fikret Sılayın başkan. 
lığında toplanarak merhum Nuri Con
ker'in - Gazianteb • den münhal bulu
nan Kamutay başkan vekilliğine Hilmi 
Uran - Seyhan - ı seçmiş ve posta tel. 
graf ve telefon, hudud sahiller ve tah· 
lisiye umum müdürlükleri 1933 yılı 
hesabı katilerine aid mazbatalan kabul 
etmiştir. 

Kamutay pazartesi &ünü toplanacak
tır. 

Kamutay çağrıları 

Arzuhal encümeni bugün saat on 
beşte toplanacaktır. 

Bakanlar Heyeti 
toplandı 

Bakanlar heyeti dün akşam üzeri 
toplanmı§ ve oplantı geç vakte kadar 
devam etmiştir. 

Profesör Beger'in 
konferansı 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Profe
sör Beger bugün seçkin bir kalabalık 
önünde ikinci konferansını verdi. Bu 
akşamki ekspresle Parise döndü. 

Anadolu tahviJlerinin değiştirilmesi 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Cumhu_ 

riyet merkez bankasında Anadolu ve 
Haydarpaşa liman ve <lemiryolu tahvil
lerinin S.vas ve Erzurum hisse senedle
riyle değiş.tirilmesine aid kanunun tat. 
bilrine bugün başlandı. 

KUÇUK IÇ HABERLER 

* Tayinler: - Çorum defterdarlı
ğına Fatih maliye tansil şubesi tahak. 

kuk şefi B. Salih, Maraş defterdarlığı
na Manisa varidat kontrol memuru B. 
Adil, Zonguldak defter<larlrğına Tun
celi defterdarı l"ı!ehmet tayin olunmuş
lardır. 

* Hollanda ile anlatma: - Yeni 
Hollanda kliring anlaşması bakanlar 

heyetince kabul olunmuştur. Ticaret 

anlaşması ise tasdike arzedilmek üzere 

başbakanlığa verilmiştir. 

Bir benzerlik 

Nevyorkta çıkan Troy Record gaze
tesine göre siyasi toplantılarla kiliseler
deki cemaatlar, ~ok defa biribirine ben
ziyorlar: ikisinde de orada bulunması 

lazun gelenler bulunnuyor. 

Kısa hikaye 

Bir İngiliz lordu ölmüıtü. Cenaze
sine gelen çelenkler arasında bir tane
sinin kordelasına yazı!an ıu satırları 
herkes merak ve hayretle okudu: 

"Ateşleri söndürdüm; kapılan kilid. 
ledim; her ıey tamamdır. Allah rahat
lık versin Efendim." 

Bu çelengi getiren, lordun emckdar 
uşağı idi. Kendisine neden böyle ıözler 
yazdığını soranlara o, göz Yaılan için
de anlatb: 

- Otuz senedir, Efendime hizmet e

derim. Her akşam uyuyacağı zaman ya

nına girerek bu sözleri söyler, böylece 

tekmil haberi verirdim. 

Şimdi ki efendim en son uykusuna 

dalmaktadır; bu sözleri tekrarlamadan 
edebilir miydim 7 

Eski insanların ömrü 

Bir çoklarımız hayflanınz: insanla. 

nn ömrü kısald•; eski insanlar yüzlerce 

sene yaşarlarmı§, derız. 

Halbuki fransız ilimler akademisin

den Prof. Henri Vallois'İn fU keşfine 

bakınız: 

Tarih • Öncesi devirlerinden kalmış 
olan iskeletler üzerinde yapılan tetkik-

ler neticesinde mağara adam!annın kırk 
Ya§Ina kadar yaıadıklan, hiç birinin el
li yaıına ermediği anlaşılmı§br. 

ilk okullarda talebe 
gazete okumağaalışacak 
Gazete okuyan 

,,_ 

çocugun 
hayatla tem ası vardır 

Kültür Bakanlığı, gazetelerimizdeki çocuklara mahsus olan neşri• 
yatı yakından takib etmektedir. 

Bakanlık, bu neşriyattan yavrularımızın tam faydalanma.smı sağ• 
lamak maksadiyle, bu ders yılı başında yürürlüğe giren ''ilk okul ders 
programları,, na yepyeni hükümler koymuştur. 

Emniyet işleri 
düzene alınıyor 

Bakanlar Heyeti ka
raı·nan1eyi kabul etti 

Emniyet ve düzenlik işlerinde vila
yet, kaza ve nahiyelerdeki jandarma ve 
emniyet hizmetlerinin yapılması ve sa
lahiyetlerinin kullanılması suretini ve 
aralarındaki münasebetleri gö:;teren ka
rarname bakanlar heyetince kabul o. 
lunmuştur. Talimatnamedeki esaslara 
göre: 

Vilayet, kaza ve nahiyelerin güven
lik ve düzenliğinden doğrudan doğruya 
vali, kaymakam ve nahiye müdürleri me
sul olacaklardır. Her gün saat 11 gü
venlik ve düzenlik saati olarak ayrıl
mıştır. Belli iş olsun olmasın tam bu 
saatte ehemiyetli hadiselerde saat kay· 
diyle mukayyet olmtyarak emniyet a
mirleri, jandarma kumandanlan ve bu. 
lunmandıklan takdirde bunların vekil-
leri valinin veya vekilınin yanına gide· 
ceklerdir. Emniyet amirleri ve jandar
ma kumandanlan bu gidiş sırasında va
liye veya vekiline 24 saat içinde kendi 
memuriyet ve inzibat bölgeleri içinde 
olan siyasi, idari, ve güvenlikle alakalı 
bütün vakalan bildireceklerdir. 

Talimatnamede polis ve jandarma
ların çalışma tarzları, dosya usulleri, 
haber verişilmesi, polis ve jandarmanın 
biribirlerine yardım şekilleri hakkında 
uzun hükümler varır. 

Talimatnameye göre gerektiği za· 
man emniyete yardımcı olarak jandar. 
ma verebilecek ve bu jandarmalar em
niyet amirinin emri altında iş görecek
lerdir. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Dünyada ne hadar hıristi
yan vardır? 

2 - En yaşlı mebusumuz kim· 
dir? 

3 - Dünyada kaç kifi çince 
konuşur? 

4 - Dünyanın en u~un köprü
sü hangisidir? 

5 - ilk adli kanunumuz han
gisidir? 

Dünkü suallerin cevabları: 

S - Türkiyede kaç belediye var
dır? 

C-536 
S - Ankaranın kaç ev.inde elek

trik vardır? 
C - Ankaradaki 17322 evden 

5531 inde elektrik vardır. Geri ka
lan 11791 ev petrol yakar. 

S - Türkiyede bareme göre en 
yüksek ve en az maaş dereceleri 
nedir? 

C - En yüksek barem derecesi 
150 lira aslidir ki 600 lira, en az 
derece 10 lira aslidir ki 40 liraya 
tekabül eder. Fakat bu mikdarlar
dan vergi kesilir. 

S - Büyük harbta yalnız harb 
meydanlarında ölenlerin sayısı ne 
kadardır? 

c 9.000.000 
S - Bugün kültür hayatımızda 

e'hemiyeti olan hangi hadisenin yıl
dönümüdür? 

C - Türk çocuklarının ilk tah
siJlcrini türk mckteblcrinde yap
maları kanununun yedinci ylldö· 
nümü. 

Bu yeni hükümlere göre ilk okulda 
talebe, gazete okumağa alıştırılacak, 

kendisine gazeteden nasıl faydalanaca• 
ğı anlatılacaktır. 

Her gün ~line aldığı gazeteye gö~ 
gezdirmesini öğrenen çocuk bir müddet 
sonra, toplu emek sarfetmeden ve far· 
kında olmadan, maliımat sahibi oldu-4 
ğunu görecektir. Hele öğretmen gaze-o 
tenin içinde çocuğu ilgilendirecek me• 
seleler üzerine onların dikkat na.zarla· 
rınr çekmiş ve o yazı hakkında biraz dll 
kendisi izahat vermişse fayda büsbü• 
tün artacaktır. 

Bfr gazetenin içinde çocuğa faydalı 
pek çok yazı bulunabilir. Ulusal bay• 
ramlar, ulusal mahiyeti olan meseleler 
ve vakalar, türk inkilabının muhtelif 
yüzlerini ilgilendiren yazılar, memle• 
ket haberleri, memleketimiz.in muhtelif 
mıntakalarınm tarihini, coğrafyasını 

ve iktısadi durumunu gösteren yazılar• 
resimler, karikatürler... bütün bunlaı 
günlük hadiselerin içinden akıp gider.e 
ken, yarının büyüğü demek olan bu• 
günkü çocuğun yabancı kalması bir za• 
rardır. 

Çocuk, sorulduğu zaman okuduğıı 

tarih dersinden istifade ederek, Erzu• 
rumun 1918 yılında ruslann ifgalin.e • den kurtarılmış ve ana vatana kavuştu'" 
rulmuş olduğunu hatırlıyabilecektirt 

Fakat, bir de ''Erzurumun kurtuluşu'" 
nun 19 uncu yıldönümü tesid ediliyor,. 
diye bir haberle alakadar olur. Bu mü'" 
nasebetle söylenen sözler;i dinler veya 
okursa artık bu hadise onun hafızasın'" 
da hem de heyecanlı bir ifade halinde 
yerleşmiş olur. 

Talebenin, hayatla sıkı teması 
temin edilecek 

Çocuk büyüyüpte hayata atıldığı ~ 
man bir~k müşküllerle karşılaşmakta 
ve bu hadiselerden çok kere kmlmaktllı 
dır. Bunun için daha küçük yaştan ço• 
cuğun hayatla .intibakı temin edilecek~ 
Ve bir gün mekteb sırasından hayatın 
içine atılan çocuk pek yabancı şeyler'" 
le karşılaşmış olmıyacıa.ktır. 

Öğretmen etraftaki hadiseleri, tabi• 
ati çocuğa acayip şeylermiş gibi göS• 
termiyecek onların tabiiliğini izah ede"' 
cek ve çocukların hayat hadiselriylo 
yakınlık peydahlamalarım temin ede• 
cektir. , 

Bu sahada gazetelerimize de düşen 

chemiyetli vazifeler vardır. Güzel ço"' 
cuk sayfaları, çocuklarımız için fayda• 
1ı neşriyat, ulusal ve yurd bilgisine ta• 
allfık eden yazılarda mümkün olduğı.i 
kadar tabii lisanı kullanmak ve onları 
çocuğun anlıyabileceği bir dille yat" 
mak ..• 

Öğretmen de bu hususta çok dikk~O 
li bulunmak zorundadır. Hiç bir hf'id1

" 

seden çocuğu mahrum bıra~Y' 
gayret edecektir. Mesela Atatürk'W'I 
okulun bulunduğu kasabaya gelişi, ":"' 
ya böyle bir hadisenin yıldônümii ~ıı• 
tün önemi ile çocuğa Jzah edecektıl'• 
Bu hadisenin görünen şeklinin ııltıt1: 
daki manayı tebarüz ettirmeye çalış' 
cak ve çocuklara nüve halinde bulutları 
milli duyguları inkişaf ettircce~ 

ı= HAVA ~ 
Havalar ısınıyor 

D.. h . . d h h r·r buıutiıJ un şe rımız e ava a ı 
cc:" 

geçmiş ve ısı sıfırın üstünde 24 \iC~.e W 
ye kadar yükselmiştir. MeteoroloJ'ııı' .. 
leri umum müdürlügunden verılerı ç
llımata göre dün yurdda hava açı~:111ı· 
miş yalnız Erzurum, Kars ve sarı ıut• 
şa yağmur şeklinde yağış ~ıın~aııl• 
Dün yurdda en yüksek ISI tzınır. z6. 
· · bekirde sı lı ve U rfada 2 5, Dıyar .. iik ı 

Dörtyolda 29 derecedir. En duŞ rıı111' 
f k 

.. e :grıu 
sı mn altında olma uzer 
da 1, Karsta 2 derecedir. 



Akdenizde İngiltere 
ve Italya 

İ talya faşist lideri Musoı;,_; 
Trablus garbta on gün süı·en 

seya'ıatini bitil·di. Musol:ni, nıal 'ırn 
olduğu Üzere, bu seyahatini, Trablus 
garbın Mısır sınırından, Tunus sı • 
nırına kadar uzanan iki bin kilomet
reye yakın bir otomobil yolunu aç -
rnak için yapmıştı. Akdeniz anlaşm~
sının imzalanmış bulunmasına rag
rnen, lngiJtere ile ltalya arasındaki 
münasebetlerin yakın tarihini hatırlı· 
Yanlar, bunun lngiltereye karşı bir 
llÜınayiş mahiyetini alacağını sanmış
lardı. Musolini, bu seyahatinden san
sasyon bekliyneleri bu defa hayal su· 
kutuna uğratmıştır. Filhakika .seya • 
hat haddi zatında sansasyoneldı. ltal· 
Yadan nadir zamanlarda dışarı çıkt-n 
Musolini, bir harb gemisine biner~~ 
'rrablus garba gitti ve ltalya. ~~
hendisliğinin şaheseri olduğu bıldırı· 
len yol üzerinde Mısırdan Tunusa ka· 
dar seyahat etti. MusoJini geçtiği yer• 
lerde büyük tezahürlerle karşılandı. 
Fakat Musolini sansasyonu arttıra • 
cak söz söylem

1

emiştir. ltalyada bir· 
kaç yüz dönümlük bataklık kurutul • 
duğu zaman bunu büyÜk tezahür ve· 
silesi yapan faşist lideri, iki bin kilo
ınetrelik yolu açarken yeni bir 0~:1-
Yİ§ yapmak fırsatını kaçırınayabılır· 
di. Musolini seyahatinin fngi)tereye 
karşı bir nümayiş mahiyeti almasın -
dan çekinmi~, hatta Trablus garbta 
bir İngiliz gazetecisine verdiği beya -
natta İngiliz • İtalyan dostluğundan 
bahselmiştir. Büyük ve ehemiyetli 
ingiliz gazeteleri de seyahat hakkm• 
da menfi tefsirlerde bulunınaktan çe
kinmişlerdir. Bununla beraber, ingi -
liz kamoyunun seyahatı mahsus bir 
asabiyet içinde takib ettiği de ınuhak· 
kaktır. Ve Musnlininin diğer ınemle· 
ket sömürgelerinde yaşayan müslü • 
nıanlarla kendi sömürgelerindeki müs
lümanlar arasında bir mukayese ya -
pıp da kendi müsliimanlarınm daha 
rahat ol<luklarını söylemesi Üzerine 
az kaldı gürültü kopacaktı. Fakat 
Centilmen anlaşması buna mani oldu. 
Bi~a.enaleyh seyahat gürültüsüz geç
mıştn'. 

da F.ak~t. hu centilmenliğin arkasın • 
n ıngılız it 1 

tedir ln .
1 
• a ya rekabeti belirmek-

. gı h•r · 
arttırın k . ~ ~ın deniz silahlarını 

a ICJO y t w f I ya tehl'k : . ap ıgı son hamle, ta -
1 esının dikte ettiği bir zaru -

retten d w k ogmuştur. İtalyanlar buna 
~rşı, tedbir almaya başlamıştır. BÜ· 

yuk faşist kongresinin verdiği karar -
lardan başka İngilterenin şarki Ak • 
deniz ile muvasalasını kesmek ıçın 
bazı İtalya adalarını tahkim etrneğe 
karar vermiştir. İtalyanın hakimiyeti 
altındaki memleketleri gösteren bir 

haritaya bakılacak olursa, İngiltere 
için vaziyetin ne kadar nazik olduğu 
anlaşılır. ltalya Brener geçidinden 

başlıyarak Akdeniz içine uzanan bir 
Yarım adadır. Bundan sonra çok dar 

bir geçid geliyor. Sonra büyük Sicilya 
adası. Bu .ada da gene İtalyanın sahib 

olduğu Afrika sahillerinden oldukça 
dar bir geı;id ile ayrılmıştır. Sonra 
'rrablus garb Kufra vahalarına 
kadar uzanıyor. Ve yeni eline geçen 
lıabeş imparatorluğiyle beraber Mısı
rı sarıyor. lngilterenin şark ile garb 

arasındaki muvasalasını temin eden 
Sicilya adasiyle Afrika sahilleri ara
sındaki geçidi kapamak için ltalya • 
nın büyük bir donanrnaya sahih olına
aı lazım değildir. Denizaltı gemi!e.ri 
'Ve tayyare kafidir. Yani İngiltere ıçm 
tehlike, ltalyanm coğratya vazi.yetin· 
den doğuyor. Garibtir ki lngıltere, 
1911 senesi sonbaharında ltalyanın 
l'rablus garbta yerleşmesine en çok 
Yardım eden devlettir. O zaman kar
~ısında rakip olarak Ahnanyayı gören 
ngiltere, İtalyayı ittifalumüsellesten u
::taklaştırmak için bôyle bir politika 

ta.biyesi kullanmı~tı. Fakat ingiliz si
Yas t' 1 e ıne karşı çok uysal davranan 
talyanın, bir zaman gelip de lngil • 

tere k .. ··ı Ye afa tutacağı o zaman goru • 
1?leınişti. Nasıl ki 1890 senesinde He
ıgol • d y ~ an ı almanlara verirken b\l laf 
ıgının b' lık . m, on beş sene sonra, ır asır· 

~d ıngiJiz deniz hakimiyetini tehdid 
en hah · .. ·· ... .. "ş· le d' rıye ussu olacagını gonıemı 

<li~- ı. Fakat bir defa bu tehlikeyi gör-
"'ten . · ln~;he ~on.ra hunu bertaraf etıne~_ ıçı~ 

ha:. ... , 1.c~ın yaptığı hamle, bugunku 
-~ n1 antlmr. A. Ş. ESMER 

Hükümetçiler Madrid ceb esinde 
ileri ~_r_ek_e_t_e_d_e_v_a_m_e_d~iyorlar 

ı Franko kumandayı bizzat eline al 
leri Madrid ve merkez cephesinin muh
telif noktaları üzerinde Alkala ve He
naros ü,~erine tesirsiz birkaç bomba at
mı~lardır. Düşman tayyar~leri, avcı 

Frankıo'nun alman asker şapkasiyle 
çıkarılmış bir resmi 

Londra, 24 (Hususi) - Madridden 
alınan haberlere göre, cumhuriyetçi kx· 
talar, Madrid civarında Guadalajara 
mıntakasmda ileri hareketlerine devam 
etmektedirler. Bir avcı müfrezesi epey
ce ilerlemiş ve istikşaflar yapmıştır. 

Hükümetçiler, Padilla ve Hita'ya ka· 
dar yürümüşlerdir. Fakat asi karar
gah bu haberi yalanlamakta ve hükü
metçilerin burada bozguna uğradığını 
bildirmektedir. 

Madrid müdafaa komitesi şu tebliği 
neşretmiştir: 

Guadalajara bölgesinde : büyük faa
liyet vardır. Kıtalarımız tazyiklerine 
devam etmekte ve son defa alman mev
zileri kuvvetlendirmektedir. Tayyare 

]erimiz birçok istikşaf ve bombardı
man uçuşu yaparak düşmana büyük za

yiat verdirmişlerdir. Düşman tahkima
tı zarara uğramıştır. Düşman tayyare-

Fransız Parlamentosunda 

B. Blum 215 reye karşı 
362 reyle güven kazandı 

-
Müzakere sabaha kadar sürdü 
Paris, 24 (Husu· 

si) - Dün akşam 
saat 23 de toplanan 
parlamento Klişi 

hadiseleri dolayı .. 
siyle açrlan miizıa.· 

kereye sabah saat 
altıya kadar (bizim 

saatimizle 8 e ka· 

dar) devam etmfs .. 
' 

tir. Birçok mebus. 
lar hüki.imetin le· 
hinde ve aleyhinde 
söz söylemişlerdir. 

Halkçılar cephesi 
parti !eri delegeleri 
tarafından bir tak
rir verilmiştir. Bu 
takrirde şöyle de
nilmektedir: 

"Parlamento da· 
hilde sulhun mu· 
hafazasınm ve de
mokrasi müessese• 
terinin normal fa
aliyetinin zaruri 
şartı olan kanuna 
hürmet dairesi da-

Komünistleri şiddetle tenkid eden halkçı 
partisi başkanı Doriot 

hilinde herkesin hürriyetini temin et
mesi için hükümete itimad beyan eder 
ve buna başka herhangi bir şey ilavesi
ni reddederek müzakere ruznamcsine 

geçer." 
Müzakereler sırasınra radikal say· 

lavlardan Kolomb, Klişi'de yapılan gös
terileri anlatarak bu gösterilerde bulu
nanların kütle halinde gösteriye davet 
edildiklerini söylemiş ve demiştir ki: 

''- Eğer devletin genel kuvvetleri 
bu işe müdaha1e etmemiş olsalardı, 
fransız sosyal partisi mensubları katli· 
am edileceklerdi. Şu halde hükümet 
genel kuvvetleri vazifelerini yapmış-

lardır. 
Komünistlerden B. Duklo, Klişi ha-

diseleri mesullerini 6 şubat hadiseleri 
mesulleri arasında aramak lazmıgeldi
ğini ve işi kıskırtantarrn ~ö. La Rok'un 

dostları olduğunu söylemıştır. . . 
Bundan sonra fransız halkçı partı.~ı 

k B 
Doriot söz almış, ve komu-

baş anı · . 
nist partisine hücum etmiştir . Dorıot 

}
" b'r fırkanın l'ıatta yemden teş-

evve a, ı . d' 
. d'l . bı' r birlik da hı olsa feshe ı· 

kıl e 1 rn1ş . . 
• v. • rünkü aksi takdırde bır-

lemıyecegını, " . . " kanunsuzluğa sevkedılmış 
tik azasının 
olacağını söylemiştir. .. . . 

b d 
sonra komunıstlerı 

Hatib un an • v . · sovyetlere dogru 
halkçılar cephesını . . 

g
ötürmekle itha:rn etroıştır. ah 'k"t 

k ·· izın t rı a ı 
Komünistlerin omun 

. . 17 senedenberi Moskova. 
yapmak ı~ın f nk alınış olduklarını 
dan 250 ınılyon ra v et Rusya
söyledikten sonra eger Sovy 

nın nakdi yardımları olmasaydı, Hu
manite gazetesi, şimdiye kadar intişar
da devam edemezdi demiştir. 

Radikaller namına söz söyliycn B. 
Kanmpinşi, radikallerin hükümetle ko~ 

münistler ve sosyalistlerle mesai birli. 
ğine devam edeceklerini bildirmiştir. 

Ve demiştir ki : 
''- Fakat, hürriyet, yalnız bir fır

kaya hasrolunmııyacaktır. Ortada mev
zuu bahis olan yegane mesele, iktidar 
mevkiini ele geçirmek için kullanıla
cak usul meselesidir: Şiddet şiddete 

müracaat bahsinde katiyen müsama· 
balı davran.lmamahdır. 

Eğer fransız sosyal fırkası, kanun
suzsa, hükümet çabuk ve şiddetli hare
ket etmelidir. Eğer Dö la Rok bir fe
sadçı değilse, bütün politik partiler 
rüesası gibi kendisinin himaye edilme
si ic:ıbeder. 

Bu esnada Kichy'nin komünist 
mebusu B. Hamel, işe karışmış, sağ ce. 
nah sonu mebusları, kendisine söğme. 
ğe başlamışlardır. Bunun üzerine bir 
gürültü çıkmıştır. 

Hatib, komünist hrkasrn:n fransız 
sosyal fırkası tarafından yapılacak nü
mayişin menedilmesini iste!!liş ve fakat 
dahiliye nazırının bu talebi kabul et
mek istemediğini söylemiştir. 

Nihayet gürültü, artmıştır. Sonra 
muhtelif takrirlerin reye konulmasına 

geçilmiştir. 
Nihayet reye oıüracaat edilmiş ve 

parlamento 215 reye karşı 362 rey ile 

tayyarelerimiz tarafından .. .. .. gorununce 
derhal çekilmişlerdir. 

Merkez cephesinin diğer bölgelerin
de kayda değer bir şey olmamıştır. 

Havas ajansı muhabiri, dün akşam 
Aravaca mmtakasmda hükiimetçiler ta
rafından yapılmış olan taarruz hakkın
da aşağıdaki malumatı vermektedir: 

Taarruz, Frankistlerin bütün mevzi
lerine karşı yapılan kısa, fakat şiddet
li bir topçu ateşinden sonra başlamış
tır. Topçu ateşinden sonra milisler, 
Carogreun şimalinde ufak bir tepeyi a
şarak meyilli araziden inmişler ve p 0• 

zuelas ve Carogne yollarının birleştiği 
noktaya doğru ilerlemeğe başlamrşlar
dır. Frankistler, bunun üzerine milis
lerin yoJlarmı kesmek üzere bir baraj 
ateşi açmışlardır. 

Askeri mehafil, hükümetçiler tara
fından yapılmış olan taarruzun tabiye 
bakımından hiç bir manası olmadığını 
yalnız malCımat elde etmek üzere esir 
almak iç.\n yapılmış bulunduğunu söy· 

lemektedirler. 
Diğer taraftan Salamankadan alınan 

maHlmatta asilerin birçok cephelerde 
kayda değer hiçbir hadise olmadığını 
bildirdiklerini göstermektedir. Yalnız 

Sovno mmtakasmda hükümetçiler bir ta· 
arruza teşebbüs etmişlerdir. Fakat bu 
taarruz püskürtülmüş.tür. Tebliğe göre 
hükümetçilerin Madrid cephesinde 
yaptıkları taarruz da püskürtülmüştür. 

Salamankadan alınan bir haber, fe
na havaların her türlü piyade yürüyü
şüne mani olduğunu bildirmektedir. 
Topçu kuvvetleri, dün Jamara mıntaka· 
sında, hükümetçi siperlerini bombardı
man etmiş ve büyük hasara sebebiyet 
vermiştir. Tayyareler, Alcale ve Ke
nerasda mühim.mat fabrikalarını bom
bardıman etmişlerdir. Paristen bildi· 
rildiğine göre Pöti Pariziyen gazetesi, 
Londradan ı;u haberi almrştır: 'Gua<tala
jara mıntakasında General Bergcnzoli
nin yerine cephedeki askerlerin kuman
danlığını bizzat General Frnako almış
tır. 

Fransızların yardımı 
Roma, 24 (A.A.) - Giornale d'İtalia 

gazetesi, İspanyada, B. Eden'in Avam 
kamarasında söylediği gibi, İtalyan or
dusuna mensup teşekküllerin mhuarebe 
etmekte olmadığım bildirdikten sonra 
bükümetçiler tarafından Fransa hudu
du yoluyla cellıedilen birçok zabit, as
ker. ve malzemeyi gösteren bir liste neş
red1yor. 230 zabit, 5290 asker, 5150 tü· 
fek, Fransada yapılmış 7 5 bin otobüs, 
fran~ız markalı 20 bin rüvelver, 1800 ton 
teçhızat, 15 fransız tayyaresi, 125 bin 
litre b.nzin, 5 bin gaz maskesi ve 400 
kamyon. 

Hükümetçi gemiler bombardıman 
edildi 

~alamanka, 24 (A.A.) _ Asi gemi
l~r .lımanlan ve lıükümetçi harb gemile
rını ateşe tutmuşlardır. Caspe ve Sas
tagodaki düşman fabrikaları ve kışlala
rı talırilı olunmuştur. 

Blum kabinesine güvenini 
tir. 

bildirmiş-

Blum kabinesi için menfi 
tahminler 

P~r~s •. 24 (A.A.) - Radikal sosyalist 
partısının eski genel sekreteri B. Mil
hand, ''Er Nuvel,, gazetesinde memle
kc tin reyini göstermesi içiıı parlamen
tonun dağıtılmasını istemektedir. 

A mi dü Pöple gazetesi diyor ki: 
"Halkçılar cephesi kabinesi, manevi 

sermayesini tüketmiştir. Fransayı istik
balde artık Blum kabinesi değil, hadise
ler idare edecektir. 

Eko dö Pari "duruksama,, politika
sının ölmüş olduğu düşünceı;ındedir. 

Le Jur gazetesi, Kli~i hadiselerinin 
iyi bir tepkisi olacağını ummuıı; olan 
kimselerin hepsi de hayal inkisarına 

uğramışlardır. 

Pari Midi gazetesi. kabinenin B. 
Blumun zabıtaya karşı hi~bir tedbir al· 
mıyacağını söylem.si iizerine yalnız 
12 kadar radikal - sosyalistin reyleri 
kaybetmiş olduğunu yazmaktad1r. 

Balkanlarda dostluk 
ve birlik 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi 
Romanya Dış Bakanı B. Antone.,,ko ~ 
nun Ankara ziyareti dolayı&iyle Tür • 
kiye ile komşu Romanya arasmda mü
nasebetlerin heı· zamankinden daha 
dostça ve samimi olduğwıun bir kere 
daha tebarüz ettiğini ve yakrnda Ro
manya Başbakanının da Türkiyeyi zi
yaretiyle Başbakanımızm Bükreı ve 
Belgrada yapacağı seyahatin balkan 
anlaşması devletleri arasında birliği 

ve dayanışmayı kuvvetlendirmeye yan. 

yacağmı kaydederek, Avrupa politi· 
kasında her gün vukua gelen bin tür· 
lü sarsıntılar içinde Balkan anlaıma• 
&ının sağlam ve kuvvetli vaxiyetini 
hiç bozmadığını anlatarak, Bulgari .. 
tanın da bu anlaşmaya girme.ini ve 
bu suretle de Balkanlarda aulbun bü• 
bütün sağlamlaştrılmasmı Lemenni e· 
diyoı'. 

* TARiHi ROMAN VE TARiH. 

CUMHURlYET'te Peyami Safa, 
son zamanlarda memleketimizde ta • 
rihi romanlara rağbetin pek fazla ar• 
tığını, tarihi hakikatleri tahrif eden 
bir sürü neıriyat meydana geldiğini 

kaydederek, ancak asıl tarihle ne ka· 
dar az meşgul olduğumuza ipret ., 
diyor, ve tarih kurumunun faaliyeti de 
olmasa, bu vadide hemen hiç bir §eY 

yapılmamış kalacağmı söylüyor, V• 
tarihimizi aydınlatacak büyük mü .. 
verrihlerin yetiımesini temenni edi • 

yor. ... 
HATA YDA 1Kl YOZLO POLlTlKA 

501~ POSTA'da Muhiddin Birgen 
Halayda sömürge memurlarınm, yer· 
li tahrikçilerle elele vererek takib et• 
tik\eri iki yüzlü siya&etin tahlilini ya• 
pıyor, bir yandan Cenevrede müzake
reler devam ederken, bir yandan da, 
guya bu müzakereler üzerinde teair 
yapmak maksadiyle Suriyede çevrilen 
entrikaların dostlukla telif edilemiye
cek olan garib karakterine ip.ret edi-

yor. 
Muharrir, türk milletinin izzeti 

nefsine karşı komşu ülkede her gün 
vaki olan tecavüzlerin fena bir oyun 
olduğunu ve her tahammülün de bir 
hududu bulunduğunu sömür1tecilere 
ha trrla tıyoı·, 

* HOLLANDA lLE TiCARi 
MÜNASEBETLER 

TAN'da Ahmet Emin Yalman, Hol
landa murahhaslariyle İm:zalanmıı o
lan ticari anla~ma dolayısiyle, biribi
rinden uzak iki memleketin bu ticari 

münasebetler sayesinde biribirlerini 
daha iyi tanımak ve biribirleriyle 

meıgul olmak fırsatını bulacaklarını 
kaydederek, iki memleketin menfaat· 

lerine uygun bir iıbirliği kurmak im
kanının mevcud olduğunu ve timdi 
bu yola girilmiş bulunduğunu aöyliye• 
rek başlamış olan münasebetlerin an
cak en emin bir şekilde inkiıaf edebi· 
leceğini tebarüz ettiriyor. 

* 
BALKAN BOZCUNU 

KURUN'da Asım Us, gazete.inde 
Balkan bozgununun sebebleri hakkın· 
da başhyan bir tefrika dolayıa.iyle 
yazdığı yazıda, Balkan bozgununun 
sebebleri türk milletince çok iyi anla
ıılmak lazım geldiğini, çünkü bu 
harbta türk ordusunun değil, çürümüt 
ve bozulmut osmanlı idaresinin mağ
IUb olduğunu, bu hakikatm aonraki 
harblarda türk ordusunun yarattığı 
kahramanlık destanlariyle bir kere 
daha isbat edildiğini anlatarak bu 
büyük tarihi dersten laznn gelen in • 
tibahın alınması için, Balkan harbını 
~~ ne !artlar içinde geçmit olduğunu 
ıyıce bılmek gerekliğine iıaret ediyor. 

lstanbulda 

ULUS 
Satılan yerler 

Köprüde: Kadıköy iskelesinde 

Bcyoğlunda: Haşet tubelerir.de 

Bayazıt meydanında• Ak T • saray op-
kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi lsh k 

Sultanahmet Ayasotya karJısmda: 
Tramvay durağında tütüncü KimiL 
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r Yabancı basında okuduklarımız J Amerikadaki müthiş 
facianın korkunç tafsili -ı Emil Ludvig'e 

il 

gore: 

arb çıkacak ır 
Petrol, bütün memleketler için bir 

servet kanyağı olduğu halde Amerika 
tarihine geçecek müthiş bir faciaya da 
sebebiyet vermiştir. 

Petrol tarlalarından sızan gazlar, 
Teksas'da yeni Londradaki orta mekte
bin kazan dairesine girmiş. orada deh
şetli bir infilak yaparak ve birkaç sani. 
ye içinde 650 talebe ile kırk öğretmeni 

öldürmüştür. 

l gibi idi. Bunları harekete geçirmek için 
asker getirmek lazım geliyordu. Yol· 
tara birkaç dakika içinde on binlerce 
otomobil birikmişti. Bunların içinde 
çocuklarım kurtarmağa koşan babalar, 
ellerinden gelecek yardımı yapmağa geı 
lenler, meraklarını tatmin için yola çı • 
kanlar vardı. 

F azla geç kalmış olmakla beraber, 
İngilizler alınanların ta~ıdığı harb 

ruhunu anladılar. 1924 de Hindenburg
un reis olmasiyle ağır ağır başlıyan bu 
harb ruhu, Hitler'in hükümet darbesin
den sonra bir öç alma hareketi haline 
girmişti. Çok geç olmakla beraber, İn
giltere hatasını anladı. Bunun üzerine 
ingilizler, harbı, aşağı yukarı, hazırlan
mış olacakları 1938 senesine kadar ge • 
lecek harbm geciktirilmesi lazım geldi
ğini takdir ettiler. 

Bu, bugünlerde alınanlara karşı gös
terilen dostluğu izah eder. Bugün al
manlar bir harb, öbürgün değil de yarın 
patlak verecek olursa ingilizlerin ken
di taraflarında harbedeceğine inanmak· 
tadırlar. Böylece ingiliz silahlarının 

noksanlığı almanları, harbı biran evvel 
çıkarmak hususunda aceleye sevket • 
mektedir. Dünyada üç tane saldırgan 

devlet vardır: Almanya, İtalya, Japon
ya. Fakat A vrupadaki harb kararını ve
recek olan Almanyadır. Almanyanın Ja
ponya ile ittifakı ya iki tarafta harbı 

çözecek, yahud da bir devletin ötekini 
istilasını mazur gösterecektir. 

Bu takdirde Japonya, Asyanın şar • 
kında bin mil murabbaında toprak eli
ne geçirecektir. Fakat bu, medeniyet 
bakımından Almanyanın Rusyadan yüz 
mil murabbaı toprak eline geçirmesi ka· 
dar ehemiyetli değildir. Alman ve ja
pon menfaatleri arasında müşterek o • 
lan çok noktalar vardır. Her ikisi de or
ganizasyon ve kifayet, itaat ve harbct
lık bakımından komşularını geçmek· 
tc<lirlcr. 

Irk nazariyesi güden alman, sarı • 
ların kendisiyle menfaat bölüşmeğe 

kc:.lktıkları zaman, J aponyanın sarı ır· 

ka mensup olduğunu anlıyacaktır. 

Tatmin edilmiş ltalya. 

S aldr"anlık felsefesinde ikinci o • 
larak gelen İtalyan milletir kendi 

ha ıblcriyle kitablarının etraftakileri ik
na etmek istediklerinden daha az harb· 
cıdır. Haheşistanda kazandığı kolay za
fer, İtalyayı memnun etmiştir. Bundan 
dolayı kimse intikam almağa kalkmıya
cr.ktır. Alman saldırganlık psikolojisi
nin uyandıracağı şüpheler, İtalyanla • 
rmkinde yoktur. D şardan !talya, bu • 
gün saldırganlık hususunda meşbu bir 
hal~ gelmiştir; içerden ise saldırganJrğı 
yoktur. Musolini, İtalyan karakterinin 
hadlerini g<'yet iyi bilir. <'mm Afrika
da kazanmış oldu~u zafer, ona gelecek 
harbta hiç olmazsa, bitaraflık fırsatını 
verebilir. 

Almanyada ise vaziyet tam bunun 
zıddınadır. Oradaki bütün milli tema
yüller barba doğru yönelmektedir. Dün
yanın askerliği en çok seven milleti O• 

lan atmanlar, aynı zamanda itaath ve 
disiplinlidirler. Bunlar, öç almak iste • 
yen biricik millettirler. 

1914 senesinde Almanyanın bu mi· 
litarist ruhunu kırmağa kalkışanlar, 

bugün daha tehlikeli bir Almanya kar
şısındadırlar. Çünkü bugünkü Alman
ya (ikinci Vilhelm Alrnanyası + inti
kam) dır. Almanların en derin arzulan 

Tefrika No: 12 

Çünkü alınanlar henüz 
dünvadaki rollerini tam ., 

olarak. oynamamıslardır 
.. ..> 

Tanınmış tarihçi Emil Lud
vig,in dünyada harbın içtinab 
kabul etmez bir hal aldığına 
dair iki yazısını neşretmiştik. 
Emil Ludvig aşağıya koyduğu
muz yazısında harbın neden 
dolayı çıkacağını izah etmek
tedir. 

yeni Fürer tarafmden yerine getirilmiş· 
tir. O, siyasi düşünceleri yasak etmiş, 

bütün üniformaları, renkleri, müzıkala
rı, bayrakları diriltmiştir. Bu suretle 
on dört senelik korkunç hürriyet kabu· 
su ortadan kalkmıştır. 

Son üç sene içinde baştan başa si • 
lilhlı bir kamp haline getirilen bu mem. 
leketin harb sever halkı arasına alman 
ırkının bütün dünya ırklarından üstün 
olduğu kanaati de yayılmıştır. Tuhaftır 
ki bu teoriye önayak olan üç kişi de 
yal..ancılardandırlar: Chamber]ain İngi
lizdir. Gobineau fransız, Woltemaun ise 
yahudidir. Kala kala kendisine daya -
r.ılacak bir tek alman kaltyor ki o da 
ırkmdan istihza ile bahsetmiş olan Nie
tzs'.:he (Niçe) dir. İnanılmayacak şey • 
dir ama, üçüncü Rayh'a bu akidelerı ve· 
ren Niçe değil, bestekar Richard Wag
ner'dir. 

Moskovaya kar§ı muharebe 

A imanların tutturdukları metod -
!ardan birisi de, 1933 senesinde 

Almanyada ufacık bir komünizm tehdi
di olmadığı halde, bolşevizme karşı nü· 
harebe iddiasıdır. İncilden vaaz eden 
papaslann bu işi kabul etm~dik!eri 

gündenberi mekteblerle üniversitelerde 
yapılan her bombanın Moskovaya aley· 
hinde k ı!lanılacağı söylenerek bir ye -
nı haçlıiar propagandası ya~ ılmakta, 

buna mukaddes bir hava vcr:lmektedir. 
A!man liderleri, alman zal.ıitlerinin 

verdiği her kumandanın bulutlanlan 

indiği mistiğini vermcğe çalışmaktadır

lar. Onun için her yeni alman topunun 
yüzde onu felsefedir ve her zehirli gaz 
biraz da lirik bir şiir ihtiva eder. 

Hitler'in kendi otobiyografisindeki 
ırk teorisi bütün alınanları bir tek li -
der altında toplamak demekse buna şöy· 
le bir teori deyip geçmek mümkündür. 

Musolini gençliğinde kilise ve kar. 
dinaller hakkında bir roman yazmış, fa
kat şimdi bunu ortadan kaldırtmıştxr. 

Hitler'in kitabı ise bir siyasi mukad
des ki tab telakki edilmekte ve bütün al
mna çocuklarına ırk teorisini aşılamak
tadır. Bu teorinin ilk kurbanları yahu • 
diler olmuştur. Bu memleektte resmi 
etnografi lfüabları, gençlere Hollanda-

da, Danimarkada, Çekoslovakyada ve 
lsviçrede bulunan alınanların, Alman
ya'ya aid olduğunu öğretmektedir. 

Buna rağmen Memel'in, Ukrayna' -
mn, Bohemya şimalinit\ alman hareke
tinin hedefleri. olduğu hakkındaki ka
naat yanlıştır. Bunlar, Almanyaya aid 
olan yerleri geri almak hareketinin bi. 
rer başlangıcıdırlar. 

Büyük ve kati hedef, Fransadır, baş
ka yer değil, hatta almanlar, şarkta üç 
barba girişmek ·zorunda da kalsalar, 
dördüncüesünde muzaffer olarak gene 
garba yürüyeceklerdir. Bu bütün Av· 
rupa'nın tahmininden önce gerçekleşe
bilir. 

Bir geminin bir bölmesinde çıkan 

yangın orada söndürülebilir, Afrika kı. 
tasında çıkan bir muharebede oraya 
münhasır kalabilir. Fakat onun dı§ıln -
da buna imkan yoktur. 

Harbın nerede başlıyacağı mühim bir 
mesele değildir. Bitaraflar da bir müd
det sonra buna karışmak zorunda ka
lacaklardır. Hulasa, harb patlamasından 
birkaç saat sonra ateş bütün Avrupayı 
saracaktır. 

Diktatörlüğün kanunları. 

A lmanya'nın gene tehdidler sa· 
vurarak şimdiye kadar muvaffak 

olduğu şekilde, gayesine erişeceğine i
nanan optimistler (nikbinler) vardır. 

Bunda yanılıyorlar. Çünkü Almanya, 
şimdiye kadar, hiç bir yabancı toprağı
na saldırmamıştır. 

Tabii, Hitler, harb etmeden ve ken

di mevkiini tehlikeye koymadan mak • 

sadlarma nail olmayı ister. Fakat dik

tatörlüğün Napoleon tarafından bile 

çiğnenememiş olan bir takım kanunları 

vardır. İkinci Vilhelm de harbtan ka

çınmak, onu yirmi sene ateşli nutuklar

dan sonraya bırakmak istemişti. 

Şiddet ve diktatörlüğü gene şiddet 

ve diktatörlük yıkıp devirir. Bütün mil

letler gibi Almanya da bu hükümden 
müstesna değildir. 

Harb çıkacaktır; çünkü alınanlar 

henüz dünyadaki rollerini oynamamış -
lardxr ve bugün kendilerini bu işe girı
şecek derecede kuvvetli hissetmekte • 
dirler. 

Harb çıkacaktır; çünkü alınanlar, 

kendi çetin kuvvetlerini faşizmin harb 
felsefesiyle mezcetmek istiyorlar; ken
di ırklarının üstünlüğünü gerçekleş • 
tirmek istiyorlar. 

Göte şunları yazmıştı: ''Almanlar 
birer ferd olarak çok şerefli ve toplu 
bir halde çok berbad kimselerdir; fakat 

tan'' ımı son görüşüm oluyordu. 
Oradan bombaya dadrmı görmeğe gittim. 

Teksas'ın şarkındaki petrol saha
sında kurulmuş olan yeni londranın bu 
mektebi, Amerikanın en büyük taşra 

mekteblerinden birisi idi. Burada oku
yan çocuklar, bu petrol yüzünden mil -
yonlar kazanını§ olanlarla, o milyoner
lerin yanında çalışanların çocukları idi. 
İnfilak vukua geldiği sırada bunlar, son 
derslerinden çıkmak üzere idiler. 

Tehlikenin yaklaştığına dair hiç bir 
haber vermeğe imkan olmamış, beş mil 
uzaktan duyulan bir tarrakadan sonra 
koca bina çöküvermiştir. Döşemeler yu
karı fırlamış, dıvarlar düşmüş, bundan 
sonra da çatı, olduğu gibi çökmüştür. 

Binanın bu kısmında bulunanlardan 
hiç birisi kaçamamıştır. Bu infilak ne
ticesinde parçalanıp havaya fırlamıyan
lar, bundan sonra her tarafı bürüyen a
levler içinde tutuşup yanmışlardır. 

Cesedler, küme halinde mektebin 
bahçesine düşmüştür. Çocuklarının ba· 
şrna ne geldiğini anlamak üzere büyük 
bir telaşla petrol sahalarından koşup 
gelen babalar, fırlayan direk ve taş par
çalarından kendilerini koruyabilmek 
için yerde emeklemeğe mecbur olmuş -
lardır. Her yerde panik, telaş ve koşuş
ma görülüyordu. Hükümet dairelerin
de, petrol sahasında, şehir dışındaki ev· 
lerde ne kadar insan varsa hepsi otomo. 
billerine atlıyarak kaza yerine koşmuş
lardır. Daha itfaiye yangına koşmadan 
yollar binlerce otomobille dolmuş bu -
lunuyordu. Bu izdiham yüzünden dok
torlar ve hasta otomobilleri bile durak
lamışlardı. 

Vaziyeti Avrupaya telefonla bildi -
ren Hatherwick şunları söylemiştir: 

" Vaziyet, polisin hakim olamıyaca
ğı bir haldedir. Herkes felce uğramış 

kendileri bunun tam zıddına inanırlar.,, 

Ruzveltin sulh anahtarı 

A lman harbr, Sparta'nm Atina'ya 
karşı harbı gibi içtinabı imkan -

sızdır. Fakat tarih muzaffer Spartadan 
ne kadar az ve mağlub Atina'dan ne ka
dar çok bahsediyor 1 

Gelecek harbı bir tek adam önliye -
bilir. Bu adam. Franklin Ruzvelttir. 
O, bunu bilir ve kendisine düşen tarihi 
vazifeyi takdir eder. Llkin amerikah
lar, yanlış olarak, Avrupanın kendi ya
ğı ile kavrulmasına taraftardırlar. Bun
lar, Japonya ve Almanya kazanacak o
lurlarsa, kendilerinin nelere mecbur O· 

lacağını bilmek istemiyorlar. 

Reis Ruzvelt'in cihan sulhunu ko • 
rumak için kati bir adım atması imkan 
içindedir. Onun, bu hususta bütün mil
letinin tezahürat:na ihtiyacı vardır. Fa
kat bugün, millet, değerini tabir ede
mediği reis Vilson'un gölgesini gözü -
nün önüne getirmektedir. 

A'.merika müdahale etmediği takdir
de harb ictinabı imkansız olacaktır. 

Ölü yığınları arasında kendi çocuk· 
larmı aramak için dolaş_.an zavall baba• 
ların sinirli ve muztarib haykırışlarını 

duymadığınız için bahtiyarsınız. Bütün 
civar kasabalardan hasta otomobilleri 
gelmekte ve ölüleri morga götürmekte 
idiler. Sade Henderson•dan yüz çocuk· 
la dört öğretmen ölmüştür. Henüz infi• 
lakın hakiki sebebi anlaşılmamıştır ve 
bunun anlaşılması için de birkaç gün 
geçecektir. 

Kaza mahalline ilk gelenler ölüleri 
ve yığın halinde ölmek üzere bulunan. 
tarı görerek kendilerini kaybetmi~Jer .. 
dir, 1 

Yardım teşkilatı daha yetişmeden a .. 
levler bütün binaları bürümüş bulunu • 
yordu. 

Yollarda gidip gelmeyi tanzim il& 
mükellef olan polis memuru B. M. Fra• 
zier demiştir ki: 

- Üç tane radyo arabası kullanmalıi 
suretiyle yolJardaki izdihamı ancak ya• 
rım saatte dağıta.bildik. 

Bu suretle hasta yardım otom-0bille• 
ri buraya müthiıJ bir süratle gelebildi • 
ler ve haykıran yarı ölü çocukları taşı• 
yarak döndüler. 

Baptist hastanesinde bütün yatak'" 
!ar dolmuş ve zavallıları kurtarmak için 
elden gelen her şey yapılmıştır. Kaza•. 
ya uğrıyanlardan hastaneye alınanlar

fena halde yandıkları ve kavruldukları 
için kurtulmalarına pek az ihtimal var .. 
dır. Bu kurbanların yaşları on ile on 
yedi arasındadır.,, 

Dil Köşesi 1 
" Şimdiye kadar neşredilen bütün 

tarihi tefrikaların en meraklı, heyecan• 
lı, hakikı ve güzeldir . ., 

- Son Tclgraf'tan -

"En güzeldir,, değil, "en güzelidir., 
denilmek lazımdır. Fakat gene cümle 
tamamiyle doğru olmıyacaktı. ''Heye .. 
canlı" nın aldığı ek "sr'', "güzel,, in ''i,, 
dir. Bu itibarla eklerin her kelime so• 
nuna ilavesi de İcab ederdi. 

* * $ 

" Bu kızları alacak damatlara ne 
mutlu!'' · - Son Posta' dan -

Bir adam evlendikten sonra, evde 
kızın akrabası varsa damad olur. Bura• 
da "almak" fiili istikbal sigasiyle ol • 
duğu için "damad,, kelimesi kullanıla• 
maz. 

• * * 
" Tutulan bu vahşi balık çok büyük 

olduğundan ... ,. - Son Posta'dan -

Balığın ehlisi de olur mu? 

• * "' 
" Bir manda gövdesinden daha ağıt 

olan bu canavarın boyu, dört buçuk 
metreden uzundur.'' 

- Son Posta'dan -

Boy, ağırlıkla kıyaslanır mı? 

Kendime Kadıncağız, çok ihtiyarlamış, fakat değişme
mişti. Beni göz yaşlariyle karşıladı. Oradan 
da 92 <le evlenmek üzere dehşetli bir enflu
anza salgını olan Londra'ya geldim. Her ta
rafta cenazeler taşmıyor, sağ kalanlar ise 
yatakta bulunuyorlardı. Bu salgın, insana -
nesil?erclenberi unutulmuş olan - vebanın 
l\fan~uri sınırları dışına doğru hareket ettiği 
hissini veriyordu. 

rinde idik. Karlar içinde bulunan kanada
dan başhyarak dünyanın etrafında dolaşa -
caktık. 

Daha sonra Yokohama'ya gittik ve ora
da bize karşı hiç bir şey borçlu olmıyan bir 
erkekle karısı bizi dünyanın en nazik tavriy
le karşılamış, ağırlamışlardı. 

dan büyük babası olan bir fransızm yıl• 
larca önce yapmış olduğu eve döndük. K~ " 
çük bir çiftliğin içinde bulunan bu eve Blı~5 
Cottage adı verilmişti. Bunu alıp basit bıt 
şekilde döşedik. ,.a 

air 
Tanıdığım ve tanımadığıuı dostlarıma 

1 

Yazan: 
Rudyard Kipling 

Çeviren 
Nurettin ARTAM 

Evlenme ve Amerikada hayat 

Kolombo' dan Hindistamn o zamana ka
Öar hiç görmediğim en cenub noktasma git
miş ve orada bindiğim trenle dört gün, dört 
gece seyahat ederken etrafımda hiç anlaya
madığım bir dilin konuşulduğunu görmüş· 
tüm. Nihayet şimale ve Lahor'a geldik. Bu
rada birkaç gün kalıp bizimkileri ziyaret et-
tim. Onlar da İngiltereye dönmeğe hazırla
nıyorlardı. Onun için bu ziyaretim, bu "va-

Bu vaziyet, herhangi bir genç adamı ne 
kadar müteessir ederse. beni de o kadar mü
teessir etmişti. Bir an önce bu hasta evinden 
sıyrılıp çıkmak istiyordum. Çiinkü varlıklı 
bir adam değil mi idim? Cebimde iki bin li
radan fazla param yok mu idi? Onun için 
Kuk şirketinden bütün dünyayı dolaşmak ü
ııere iki bilet almağa karar verdim. Bu iş mu
vaffakiyetle tanzim olunabilmişti. 

Böylece kulesi kurşun kalem ucu gibi siv
ri olan Langham kilisesinde nikahımız kıyıl
dı. Orada bulunanlar Gosse, Henry James ve 
kuzenim Ambrose Poynter idi. 

~ ~ :{. 

Bir kaç gün sonra sihirli seccadenin üze-

Bir gün şafak sökerken dehşetli bir zelze
le başladı ve biz de kendimizi bahçeye attık. 
Bir müddet sonra sağlam servetimin bulun
duğu bank:mın Yokohama'daki şubesine bir 
az para çekmeğe gittim. Bir öğle sonrası itli. 
Oradaki müdür: 

- Niçin daha fazla almıyorsunuz? diye 
sordu, bu gayet kolay bir iştir. 

Kendisine, dalgın ve kayı<ls z bir adam 
olduğum için üzerimde fazla para bulundur
mak istemediğimi. fakat hesablarıma bak
tıktan sonra tekrar geleceğimi söyledim. De
diğim gibi yaptım. Fakat bu müddet içinde, 
kapısına asılmış olan iiandan anladığıma gö
re bankam tediyatı tatil etmişti. 

Gene gerisi geriye, bu sefer büyük Okya
nosım şimal kısmından geçerek, hala karlar 
içinde bulunan Kanada'ya, yeni İngiltere 
şehrinin eteklerinde karımın baba tarafın -

Kitablarımı ve hikayelerimi satıp p~- .. 
kazandıktan sonra bunun döşemesini yenı ~
dim. Buradaki evimize N aulahka adını ~ 1 

miştik. e1' 
O sıralarda bu çiftliklerde hayatın,. ~

yalnız ve pek ıssız geçtiğini sö!'lemek la~ ra 
dı. Henüz avnıpalılar fazlasıyle bura ~ı. 
yerleşip eğlenceli çiftlikler kurmamışl:U-111~ Bu ülkede siyasi düşüncelerde p~k ıı.ı "' 
notondu. Buradaki insanlar, pek nadır 0ıa "' 
rak kendi sınırlarının dışına baktıkları ve 
man, İngiltereyi hala karanlık, korkunç tJiı' 
kendisinden korunulması lazımgelen 
düşman gibi görüyorlardı. gel"' 

Fakat ben, bu doktrinin nasıl ac1k.ta•1 
· aıP 

ğa sömürüldiiğünü 96 da Vaşi~gt~n : g rı o· 
orada o zaman bahriye nezaretı mu t nrııı~ 
lan Teodor Ruzvelt'i görünceye kad~[ 

0 
ı tı"' 

yamamıştım. Bu zattan ilk görü te 1 ı·nd<ıı' 
dun ve kendisine olan ina 11 sonu ::ı ) 

(S n u ' 
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Karışmazlık suya. ~~~0?,~~~w-
' 

Hukumet b'd 1 000 tanesi in· 
(Başı J. ıncı sayfada) 5 ooo ecne ı en · 

Çun.. ku" 1 Gua· pışarı 3 • .. ·ıere motörlü kıtalar 
Duı-e, italyan kıta arının . . İtalya ası 

:r gihzdır. . . • 
dalajara cephesinde uğradıkları bozgun- tır 

d göndermış . f d 285 italyan ve 103 
luğun intikamını almak arzusunda u-. A il r tara ın a . 

. s e . d Hükümetçilerın 
Sovyet delegeleri dün İspanya rıın tayyaresı var ır. . 

1 ese alman . b 1 nan sovyet tayyarelerı-
yabancı memleketlerdeki altın ar m • hizmetınde u u .. 
lesini görüşmeyi kabul etmiş oldukla. · -•kdan 200 dur. 

da nın u.•• • • k lık 
d . . - yol bura l ·•a•ıyeh aran rın an Grandi'nın tuttugu Fransız ar " ..., 

büyük bir hayret uy.:ındırrnıştır. İta!· görüyorlar 
. . b mesele ı- . (AA) _ İtalyan murah· 

Yan ve alman dclegelennın u parıs, 24 • · . . 1 
le .. ''11"1 . . ag·rılınası mesele· karışmazlık kom.ıtesınde S· gonu u erın gen Ç haslarınm . . d 
. . ... "Imesi husu- d k' "nüllüler meselesını re • 

sınin ayni zamanda goruşu d panya a ı go 
sunda israr etmiş oldukları hatırlar a- detmesi basında bir endişe uyandırmış· 
dır. .. .. -

'tesinin dun og. 
Tali karışmazlık koını L d Pli· 

leden sonra başladığı celsede or le 
, bu mcsc 

rnut, Grandi:Ye İtalya nın ıniş oI· 
h . . d .:vabı ver 
akkında nıçın re c 1 · · cevab 

duğunu sormuştur. İtalya e çıs~ ı Ü· 
. . cak Roma ı 

olarak bunun sebebın~, a.n. . lduğunu 
k.. . . . h •meae ızınh o 
umetının ıza e. ., · t'r. . .. . ·1·ve etmış ı . 

hıldirmı·ş ve şu sozlerı 1 a ·· 
·ıd·-·me go-" B . şahsan bı ıgı - enım b' b'r ·-· "ddetçe ıç 1 

re, harb devam ettıgı mu . ecektir ... 
gönüllü İspanya'yı terketınıy b 

uyandıran u 
Grandi'nin heyecan d • 

et ve İsveç e 
sözlerini fransız ve sovy . t' Bun. 

1 . t kib etmış ır. 
legelerinin söz en a n tedbirlerin 
lar, İtalya tarafından alına _ t hli· 

. · · varlıgını e 
karışmazlık komıtesının . d" Hatta .. ı ınışler ır. 
keye koyduğunu soy e h ·1 rı· gide· 

"" . k" da a ı e sovyet delegesi !naıs 1 lh u da 
rek bu hareketin Avrupa su. u~ 

·aaia etmı~tır. 
tehlikeye koyduğunu 1 • 

. . · "ylediklerı Sovyet elçısmın so 1 k 
( A A ) - Karışmaz r 

Londra, 24 '.. • .. toplantısında 
komitesinin bugunku h'' · · 'talyan u-

b.. ..k elçisi ,Maıskı, ı 
so\Tyet uyu .. diyen ar-
kümetinin İspanyada. mut:.~ tinden 
tan müdahalesi üzerıne hu ~me. d"k· 

·b· kornıtenın 1 
aldığı talimat mucı ınce 

b tın ortaların-
katini cclbetmiş ve şu a 't !yan 

b. d n fazla ı a da İspanyada 60 ın e . . 
danlıerı mık-

bulunduğunu ve o zaman -
t s olacagınr 

darın mühim surette ar mı• . 
". 1 yabancı bır 

söyliyerek bu, Ita yanın . . • 
memleketi askeri bir tarzda ~st1~asına 

· · :Maıskı der· 
benzemektedir.,. dcmıştır. . .. 
ha] hususi bir komisyon teşkılı ıle, 

l. _ 20 şııl.ıattan sonra İtalyanların 
İspany.:ıya asker ve harb levazımı çı

kardıklarını, 

2. - Muntc.z:ım italyan ordusu cii-
zütaml:ırının askeri hareketlere i ştirak 

ettik !erini, 

tahkik etmek üzere İspanyaya gönde· 
rilrnesini teklif etmi tir. 

d 
Crandi ve R'bbcntrop hükümetlerin

en t ı · a ımat istiyecekl · · söylemisler-dir. erını . 

Meselenin tali komisyona havalesi 
kararlaş ırr lmıştır. 

Musolini iki kolordu f!Önclerecekmi§ 
Paris, 24 (A.A.) - Hu~aııite gaze

tesi, Musolini'nin askeri şeflerle görüş· 
tükten so'lra İı;panya ya ııçıkça iki ko
lordu göndermcğe ve ademi ıniidahale 
itilafnamesine Fransa tarafından teca
'7Üz edildiği balıancsivle bu itilafnameyi 
feshetmeğe karar vermiş ol<luğunu yaz-

maktadır. 

Kaç yabancı asker var? 
Londra 24 (A.A.) - Morning Post 

t . . ' Cebelüttarik muhabirine gaze esının 
göre simdilik İspanyada 90.000 yaban· 
cı ~sker bulunmaktadır. Bunlardan 
55.000 i, asi saflarında çarpışmaktadır. 
n k 1 . 30 OOO i italyan, 20.000 c.u as er erın . 
i alman ve 3.000 i irlantlalıdır. Geri ka. 
lan 2.000 kişi hakkında malumat yok

tur. 

tır. 

''Jur" diyor ki: . 
''Şurası bir vakıadır k~, 48 s~atten-

b 
. Avrupanrn havasr bırdenbıre ıra~ 

erı k'k~ b' 
t r Bütün hükümetler ha ı ı ~r 

rışmıŞ ı · 

d. ı'dndedir Musolini bir muvaf· en ışe :r • 
fakiyetsizliğin altında kalmasını sev-
mez. Bunun içindir ki hariçte bu mu
vaffa.kiyetsizliğin aksi büyük bir endi

şe ile beklenmektedir.,, 

Bulgaristan da 
komünistler 

Sofya, 24 (A.A.) - Siyasi polis i
daresi, bir lise mualliminin evinde giz
li bir komünist matbası bulmuştur. El
de edilen eserlerin mühim bir kısmı ü. 
zerinde "bulgar halkçı cephesi,, imza
sı vardır. 20 komünist tevkif olunmuş
tur. Rayiştag yang.nı davasında Dimi
tirofu müdafaa etmek istemiş olan a
vukat Deçief de bunlar aras odadır. 

İtalyanın arab 
politikası 

Roma, 24 (A.A.) - B. Musolini Lib
yacla iken, Şamda çıkan Elcenireh gaze
tesinin direktörüne İtalyanın impara. 
torluk müslüman halkına karşı olan ha
reketini bir kere daha kaydetmiş, Ye
mene karşı İtalyanın bütün diğer arab 
memleketleri gibi Yemenin de istikla
line riayet etmekte olduğunu bildir-
miştir. 

1 RADYO l ----
ANKARA 

Öğle Neşriyatı: 
12,30 - 12,.50 Muhtelif plılk neşrıyatr, 

12,50 -13,15 P15.k: türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13,15 - 13,30 Dahili ve harici 
haberler, 17,30 _ 18.30 İnkıl5p dersleri 
(Halkevinden naklen), 
Akşam Neşriyatı: 

18,30 - 19,00 Muhtelif ptak neşriyatı, 
19,00 - 19,30 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Makbule ve arkadaşlar.), 19,30 • 
19,45 Saat ayarı ve arabca neşriyat, 

19,45 - 20,15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaş
ları), 20,15 • 20,30 Konferans: Kazım 

Nami Duru (Terbiye), 20,30 • 21,00 
Plakla dans musikisi, 21,00 • 21,15 A· 
jans haberleri, 21,15 - 21,55 Stüdyo sa • 
!on orkestrası, (1 - Tosti La serenade, 
2 - Meyerber Robert le dinble, 3 -

Strauss Künsler !eben, 4 - Delınas 
Tandresse, 5 - Ponchielli Cioconda, 
6 - Gilbert Puppchen), 21,55 • 22,00 Ya 
nnki program ve İstikıat Mar_§:ı. 

Kont ıano 
Belgradda 

( Başı ı. inci sayfada ) 

miyetle telakki olunmuştur. Bu beya
nat, politik,: ve ekonomik sahada İtal
ya ile Yugoslavya arasında dostane bir 
iş birliği vücude getirilmesi için esas 
teşkil edebilecek mahiyette görülmek· 
tedir. (D.N.B.) 

Kont Cianonun Belgrad seyahati 
ve Çekoslovakya 

Prağ, 24 (A.A.) - B. Ciano'nun 
Belgrad'a yapacağı ziyaret Prağ'da hay. 
retle karşılanmamıştır. Zira Yugoslav
ya yapılan müzakereler hakkında Çe
koslovakyaya muntazaman malUmat 
vermiştir. Burada söylendiğine göre, 
Çekoslovakya İtalya . Yugoslavya mü· 
nasebetinin aldığı şekilden ancak mem· 
nun olabilir, çünkü Prağ'ın Roma ile 
çok arzu ettiği işbirliğine bazan imkan 
hasıl olmaması, İtalya ile Yugoslavya 
arasındaki münasebatm uzun müddet 
pek az memnuniyeti mucib bir şekilde 
olmasından ve Çekoslovakya'ıun da bu· 
nu hesaba katmak mecburiyetinde bu. 
lunmasmdan ileri gelmiştir. 

Fransızlar nasıl tefsir ediyorlar ? 
Faris, 24 (A.A.) _Kont Ciano'nun 

Belgrad seyahatini mevzuubahs eden 
Pertinaks mütalaalarına şu suretle de· 
vam etmektedir : 

"Öyle zannolunuyor ki, her ne baha· 
sına olursa olsun dostluklar temin ede
rek "fransız sistemi" ni bo7.guna uğrat
mak arzusu, B. Cianoyu Yugoslavya le
hine olarak, evelce Arnavutluk ile yap· 
mış olduğu iki avlonya muahedesinde 
tadilat yapmak manasına gelen yeni bir 
muahedeyi B. Stoyadinoviç'e teklife 
sevkedecektir. 

Yugoslavya elçisi Ro.manya hükü
metine malumat verdi 

Bükreş, 24 (A.A.) - Yugoslavya 
elçisi bugün hariciye nezaretinde An
toneskoyu ziyaret etmi~tir. Öyle zan· 
nediliyor ki, Yugoslavya elçisi italyan 
dış bakanı Cianonun Belgradı ziyareti 
hakkında nıalfunat vererek Yugoslav· 
yanın müttefiklerine ma!Umat vermek· 
sizin hiçbir şey yapmıyacağma dair te
minatta bulunmus ve esasen İtalya ile 
Yugoslavya arası~da henüz kati bir an· 
laşma yapılmadığını söylemiş.tir. 

Hatay da tazyil{ 
(Başı ı. inci sayfada) 

böylece gazeteler vasrtasiyle de türk 
lıalkr tehdid edilmektedir. 

Elliva gazetesinin yazdığı hadise ol
muş fakat hadiseyi yapan ve bu hadise
de alakalr bulunanlardan hiçbiri türk 
değildir. Elliva gazetesinin bu neşri
yatı İskenderun türkleri arasında bü· 
yük acı uyandırmıştır. Türkler kendile
rine yükletilen hadisenin yalanlanması. 
m istemektedirler. 
Müddei umuminin a~ık düşmanlığı 

Humus, 24 (Hususi) - Elliva gaze
tesinin türklere karşı yaptığı kötü is
nad İskenderun müddei umuınlsi mü. 
teassıbi arab olan vatanilerin ve manda 
memurlarının elinde bir alet olmaktan 
başka hiçbir meziyeti olmayan Ebuhay
darın kanunlarr, sarahatleri, beşeri mev
zuatı çiğniyerek efendilerine varanmak 
için verdiği bir karara dayanmaktadır. 
Adalet ve hak mefhumunu gözönüne 
almayan müddei umuminin bu açık duş· 
manlığıru çok fena karşılanmıştır. 

ltalya ile ngı terenin 
arası gittikçe aç lıyor 

( Başı 1. inci sayfada ) 
Magne kazısını ziyaret etmekte olan ya
bancı gazetecilerini de Trablus'a dön
mek zorunda bırakan kum fırtınasıdır. 

Esasen basılmış olan yolculuk prog· 
ramında tayyare ile uçmak imkanı olma
dığı takdirde Duçe'nin bir gün önce İ· 
talya'ya döneceği tasrih edilmiş bulu. 
nuyordu. 

• 
Musolininin nutku 

Paris, 24 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiı iyor: 

Gazeteler, italyan politikasının son 
tezahürlerini büyük dikkatle takibet
mektedirler. 

B. Musolini'nin Roma'da dünkü söy
levini tetkik eden Ami dö Pöpl gazete
si diyor ki: 

"B. Musolini İngiltere aleyhinde 
pek şiddetli bir nutuk söylemiştir. Bü
yük ve barışçı bir milletin izzeti nefsi
ni yaralayacak imalarla, daha dün hah. 
settiği Avrupa i~ birliğine B. Musoli
ni'nin nasıl varmak istediği sorulmağa 
değer bir meseledir." 

Pertinax, Eko dö Pari gazetesinde, 
şu fikri ileri sürüyor: 

"Valensiya hükümeti yakında ge
nel sekretere başvurarak milletler cemi· 
yeti konseyinin toplantıya çağrılmasını 
istiyeceğini ihsas etmektedir. Lord 
Kranborn'un icab ederse böyle bir is
teğe ingiliz hükümetinin de müzaharet 
edeceğine dair olan nutkundan sonra 
İspanya hükümetinin bu isteği zaten 
bekleniyordu. 

Gerek bu hadise, gerek italyan fır
kasının Madrid önündeki muvaffakiyet· 
sizliği ve gerek italyan askerleri arasın. 
de görülen kaçmaların netice olarak 
B. Musolini'nin Trabhı.s'daki ikametini 
kısaltnuştır, denilebilir. Acaba İspan
yaya yeni italyan kıtaları gönderilecek· 
midir? Vaziyeti ağırlaştıracak olan böy· 
le bir harekete meydan verilmiyeceğini 
Umid etmek isteriz.'' 

lzvestiya nasıl telıir ediyor? 
Moskova, 24 (A.A.) - Tas Ajansı 

bild.iriyor: 
1zvstiya gazetesi, B. Musolininin 

Libyaya seyahatinin ve orada söyledi· 

ği nutukların Fransa ve bilhassa İn· 
giltereye karşı İtalya tarafından harb 
tehdidi mahiyetinde olduğunu kayde· 
derek diyor ki: 

''Gerçi B. Musolininin hareketlerin
de ve İtalyan politikasında bu tchdid 
basit şantajlarla beraber yapılmıştır. 

Faşist İtalya, rüyasında bile takib ede· 
miyeceği yeni İngiliz silahlanmasın

dan ciddi surette ürkmektedir. 
Diğer taraftan Libyadaki sembolik 

ehramlara yapılan ziyaret, herhalde 
Mısırın hakiki ehramları ile candan ar
zu edilen telakkiye bir hazırlrk olsa ge
rektir. 
Bü~ün bunlardan çıkan mana şudur

ki, geçen &ene sonunda vücuda getiri
len ingiliz - İtalyan anlaşmasr, Akde· 
nizde hakiki bir sulh temin etmek şöy
le dursun, Halyan faşizminin tecavüz
leri neticesinde vücud bulan tezadların 
inkişafında bir mütareke bile teşkil et
memiştir. 

Fakat, B. Musolininin Libya seyaha
tinin, İtalyan satvet tezahürlerinin ve 
Cebelüttarrk'tan Basra körfezine kadar 

bütün arab dünyası üzerinde hüküm 
sürmek hususundaki İtalyan arzuları

nın İtalyan kuvvetlerinin Guadalajara 
cephesindeki bozgunları ile aynı zam:ı
na tesadüfü kaderin bir alayıdır. Ve. 
bundan dolayıdır k.i, faşistlerin, İs

panyadaki karışmaları kanlı bir suret• 
te takviye ederek sarsılan şeref ve hay .. 
s;yetlerini kurtarmak için yapacakl:ırı 
yeni teşebbüsleri çok dikkatle takib et• 
mek Jazımgclir. 

ita/yanın teşebbüsü 
Londra, 24 (A.A.) - Zannedildigi· 

ne göre kont Ciano, geçende Sir Erik 
Drummond ile yaptıgı mülakat esna
sında ingiliz - İtalyan münasebetleri 
üzerinde pek vJhim tesirler bırakabi· 

lecek olan ıingiliz matbuatının bu son 
.ıamanlarda italyaya karşı yaptıkları 

hücumlara elçinin dikkatini çekmiş• 
tir. 

ltalya aleyhinde neıriyat 
Londra, 24 ( A.A.) - Akşam gazete· 

]eri, B. Musolininin nutku hakkındaki 
yazılara büyük bir yer ayırmakta de

vam etmektedir. 

Star gazetesi diyor ki: 

"Londradaki diplomatların fikri, 

iki memleket arasındaki münasebatın 

ingiliz filosunun Akdenize yollandığı 

sırada olduğu kadar had bir devreye 

girdiği merkezindedir.,, 
Star gazetesi, İtalyaya şiddetle lıü· 

cum etmekte ve Adisababadaki katli
amlardan dolayı ita1yayr kabahatli tut

maktadır. 

Okslord ekipi Kembriç ekipini 
yendi 

Londra, 24 (A.A.) - Oksford eki. 

pi 13 sene devam eden mağlUbiyetler. 

den sonra, bugün Kembriç ekibini, kii· 

rek yarışında mağli'ıb etmiştir. Oksford 

ekibi, mesafeyi 22 dakika 39 saniyede 

katetmiş, Kembriç'dcn üç sandal boyu 

evel gelmiştir. 

Bütiin İn~ilterede çok büyük bir a. 
laka uyandıran lıu müsabakalarda şim
diye kadıır Kcmbriç 47, Oksford 41 ke
re galib gelmiştir. 1877 deki müsabaka 
ise beraberlikle bitmiştir. 

Ankarada 
Uludağ ·gecesi 

Ankarada yüksek tahsillerini yap· 
makta olan buısalı ve Bursadan yetişen 
gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Ankara halkevinde bir Uludağ gecesi 
yapmağa karar vermişlerdir. 

'Gecenin her cihetten mükemmel ol· 
ması için Gençler çok dikkatle çalış· 
maktadırlar. Zengin programlarında 

Bursanın bütün güzelliklerini ve husu
siyetlerini göstenneğe dikkat etmek· 
tedirler. Geceyi 26 mart 937 akşamı yap
mağa karar vermişlerdir. Aynı akşam 

9,5 la 10 arasında Ankara radyosu Ulu· 
dağ gecesini progı amma almıştır. 

Şehir otobküsleri gecenin sonunda 
davetlileri evlerine kadar götürecek· 
tir. 

Tefrika o: 18 
r~;.::~;.:.:..:;.._.~------, 

Eug ... nie 1 
r ndet 

Charles idi - kendine hitab edildiğini işitin -
ce boynuna bir .zincirle asılı duran bir tek 
O'cizlüğü alrp sağ gıözüne yerleştirdikten, ma
~anın üzerinde mevcud olan .şeyler!~ etrafına 
sıralanmış bulunanlnrı tetkı~ ,ettık~e? ve 
O'··zlüoünü Madam des Grassms e çevırıp onu 
d~ kü~tahca süzerek her şeyi gördükten son-

Yirmi iki yaşında güzel bir delikanlı olan 
Mösyö Charles Grandet, aristokratça halle
rinin zaten oldukça isyana sevkettiği bu vi -
!ayetlerle acaib bir tezad teşkil ediyor ve ala
ya alınmak maksadiyle de onlar tarafından 
tetkik olunuyordu. 

görünmek arzusunda idi. Bunun içindir ki 
Charles Paris'in en güzel av kostümiinü, en 
güzel tüfeğini, en güzel bıçağını, en güıcl 
getrlerini alıp oraya götiirdii. hususi bir di 1 

-

kat ve ihtimamla biçimleri tayin edilmiş ol 11 

biıtiin yeleklerini yanına aldı: bunlar ara n
da boz, beyaz, siyah, böcek kabugu renğinde 
olanları, altın gibi parlıyanları, elvanlıları, 
çift katlıları, saldan yapılmış olanları, d'k 
ya':alıları, devrik yakalıları, gırtla a kad r 
dügmelileri vardı. 

J -
Y . Honore de Balzac . 

azan. . . Nasuhı Baydar 
Türkçeye çevıren. 

- Dili yok mu? ,·m: y~bc.ınct 
Bu sahneye hayret eden dya.: · ; 1üstc

oıa d" ~ 1 . M'' ·· Gran et nm 
b. u: ıger en osyo. . B nunla bera -
ıtçe hallerine alışkın ıdıler. tt ya~ 

her, bu iki sualle bu iki cevabta~ . sonrlaerinin 
ban k erdi çızm e er alktı, sırtmr ateşe v ', uzattı 
tabanlarım ısıtmak üzere ayakıarını 
:\>e E , · · ugenıe ye: dedi. 
r_r - • Teşekkür :derit;-, yeğeninı, 
cuı s da yemeğimı yedım. ,.. tti · 

Ve sonra, Grandet'ye bakar:ık ılave e d;· 
... i .- Biç bir istediğim yok, yorgun da 
g lını. Madam des Grassins sordu: ~. . ? 

- Payitahttan geliyorsunuz de~ıl r.ıı. d 
]:);::ri ~ıi Mösyö Grandet'nin ogtu - a 1 

ra:_ Evet Madam, dedi ve ilave etti.: "Yen-
e tombala oynayorsnnuz. Rica ~derım . dc
~am ediniz. İnsan böyle eğlencelı şeylen br-

rakanıai. · 1 
M-dam des Gr ... ssins yolcuya yan goz e 

bakarken düşünüyord?: ·:Bunun, yeğeıı.erı 
olacağından zaten e~ıınd:m. 

İhtiyar papas bagırdı. . 
- 4 7, Madam des Grassıns_. nur;ı~r~?mzı 

Bu numara sizin degıl mı ıdı · 
kapatımı. 1 k t ıba K d verici duygulara kapı ara , on . -

e e~ dü ünmcksizin bir Parisli yeğene ~ır 
layı hıç, . ş' e bakan Madam des Grassıns 
de Eugenıe ~. ın· e kocasr bir fis koydu. 
. numarası uzer . .. d 
ın 1 Gr<mdet yeğenine belh etıne e~, 
Madmaze nazarlar fırlattı ve bankerın 
zaman zama~~ şlardaki hayret ve merakın 
k~n.sı da bu kt: olduğunu farketti. 
gı ttıkçe rtma 

Delikanlılar, yirmi iki yaşında, birtakım ço
cukluklar yap cak kadar çocukluğa yakındır
lar. Bundan dolayı da bu gibi gençlerin yiiz
dc doksan dokuzu Charles Grandet gibi ha -
reket etmek pek tabiidir. O akşamdan birkaç 
gi.in evvel, babası ona, birkaç ay kalmak üze
re, Saumur'e, kardeşinin yanma gitmesini 
söylemişti. Belki de parisli Mösyö Grandet 
Eugcnie'yi dü ünmüştü. İlk defa olarak bir 
vilayete giden Charles orada, modaya uygı.m 
bir delikanhnm üstiinlüğiyle görüıuneği, lü
ksü ile sancak halkını kendine hayran etme
ği, bir tarihl hadise gibi anlamagı ve Parı::; 
hayatının icadlarmı oraya ithal etmeği ka
rarlastırdı. Hulasa, hepsini bir kelime ile izah 
etmiş olmak üzere kaydedelim ki Charles 
tırnaklarım fırçalamak için Saumur' de Fa
ris' tekinden fazla zaman sarf etm k ve zarif 
bir delikanlıyı hazan daha fazla bir incelik 
ver"n mühmelce hali hıral-ıp son derece sık 

O devirde moda olan bütün yakalrklari -
le kıravatlarını da andıl.larma ye le.,t"r 
Anasının h diyesi olan allın tuvalet ta 
lar nı unutmadı. Bir züppenin ne 'bi u k 
te e i varsa hepsini ve bunlar arasında, ön -
ce kadınların sevimlisi tarafından, Anne e 
admı veı di.0 ~ ve im~i l.oca ıyle birlikte ıç 
sıkıntıları ıçmde ve bır şuphe yüzunden saa
detini feda cd"p İsl oçya'da s yahat etme. e 
bulunan bir aile k mı tarafından hediye e
dilmiş enfes bır diviti ve on b ş gunde hır o
na mektup y k içiıı hir çok çıcili bi i 
kagıdları ela bavullarma koydu. N ay t, r 
duelloya başlamaba yardım eden 1.amÇıdan 

(Sonu var) 
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Mısır hududunu Tunus hududuna bağlayan 1812 kilometrelik asfalt yolu gösterir harita 

Af rikada üç rakib: 
• 
lngiltere, 

• 
Fransa, ltalya 

Bay Musolini, Afrikaya yaptığı se-
yahat esnasında, Mısır hududunu Tu .. 
nus hududuna bağlıyan 1822 kilometre 
uzunluğundaki yeni sahil yolunun açım 
törenini de yapmıştır. Büyük sömürge 
eserlerinden biri olan bu yolu inşa için, 
takriben 2.200.000 metre mikabı toprağı 
yerinden oynatmak icab etmiş ve yüz • 
lerce kilometre boyunca 924.000 metre 
mikabı taş döşenmiştir. Bu iş için 100 
silindir makinesi, 100 kamyon, 30 oto. 
mobil, 1000 küçük vagon, 70.000 metre 
ray, 25 lokomotif kullanılmıştır. Bu iş• 
te 21.400 işçi çalışmıştır ki, bunların 
800 Ü İtalyandı. Yolun inşa çalışmaları-
nı on iki ayrı teşebbüs, hükümetin kont-
rolü altında, paylaşmışlardır. 

Bu eserin meydana getirilmesi pek 
de kolay olmamıştır. Her şeyden evvel, 
Afrikan:n kızgın ve eritici güneşine 

mukavemet edecek bir asfalt terkibi 
bulmak icab etmiştir. Sonra, insansız ve 
susuz çöller boyunca binlerce kişilik iş
çi kafilelerini, tıpkı bir ordu gibi bes • 
lcmek ve su ihtiyacını temin etmek bir 
çok güçlüklere ve masraflara yol aç • 
mıştır. İşçiler inşaat esnasında, kolay• 
ca nakledilebilen çadırlarda ve tahta ba-

B. Musolininin 
Libya seyahati 
Nasıl tefsir ediliyor? 

•• 
~ 1 

rakaalrda b;ırınmışlardır. 1.1J~lllb 

Akdenizde işbirliği ve İtalya 
Fransızca "Tan" gazetesi B. Muso· 

lini'nin Lıby:ı seyahati hakkında bir 
bd.~makale yazmak diyor ki: 

B. Musolini'nin, İtalyan emperya • 
lizminin bütün gösterişini taşıyan mu
azzam bir mizansen içinde yaptığı Lib· 
ya seyahati, Duçe'nin, İngiltere ve 
Fransa ile faal, devamlı bir işbirliği 

kurmak hususundaki tikirlerden ve 
hatta sulhun devam ve kuvvetlenmesi -
nin en emin garantisi olarak görülen 
Akdeniz ve A.fri katla iiç devlet : .' · r ıi
ği düşüncesinden gittikçe uzakla~tırıct 
ve katı bir vaziyet almış olduğunu te -
yid edccf k nıahiyetteöir. 

Faşist hükümetinin, agır neticeleri. 
ni şiıphesiz müdrik bulunmakla 'Jera · 
Ler bugün üzerinde yiırüdliğü bu yola 
atılmak için tcreddüd ettiği zannolu · 
nuyordu. 

Habeş harbı, ve bu harbın enternas
yonal politika üzerinde yaptığı ıhtil~t
lı tesirler yeni İtalyanın hareketini ta· 
cil ettirdi. 

Hadiseler, Duçe'nin nihayet son ka
rarını verdiği, ve Avrupa'da bir gün ge
lip yalnız lıa~ına kalacağı kor!rnı,undan 
memleketinin mukaddcıatını Almanya 
ile birleştirdiği, bunu da Berlin ile 
Roma aras nda evvelce tasarlanmı§ ve 
şimdiye kadar yalnız Hitlerci Almanya
nm faydalandığı bir politika arkasın • 
dan yaptığı, ve nihayet hiç kimseyi teh
did etmediğini ve her milletle işbirliği 
yapmağa hazır olduğunu söylemekle be
raber son oyununu da oynadrğı zannını 
verecek mahiyettedir. 

Deyli T elegraf ..,.uharrirlerinden 
Jane Soames bu yol hakknda, yerin
de yaptığı tetkikleri gazetesinde yaz
mıştır. Bu yazıyı alıyoruz. 

İ talya, 1912 senesinde Trablusu 
türklerden aldığl zaman memle

ketin idaresi yolunda değildi ve hudud
ları iyice tayin olunmamıştı. Memle
ketin zabtından senelerce sonra Kont 
Volpi 1921 senesinde umumi vali taylı: 
olunduğu zaman da memleketin ancak 
sahildeki ova kısmı italyanlann filen 
elinde bulunuyordu. İtalyanın Trablusu 
tesirli ve fili bir surette işgali ancak bu 
tarihten sonra başlamıştır, diyebiliriz. 

Memlekette yol yoktu, münakale va· 
sıtası yoktu. İç taraflar isyan halinde i
di. Trablus garbin altmış mil cenubun
da bulunan halka itimad etmek imkanı 
yoktu. 

ltalyan b"§bakanı B. Musolininin 
son defa libya'ya yaptığı seyahat, 
ve italyan deniz kuvvetlerinin bü
yük manevralarında bulunması 
Avrupa basınında türlü türlü tel -
sirlere yol açmıştır. Hakikaten 
ltalyanların Tunus'tan Mısır hu -
duduna kadar yaptırdıkları yol 
hem ticaret hem de askerlik bakı -
mından çok ehemiyetlidir. Bu mü
nasebetle Avrupa gazetelerinden 
Musolininin ıon seyahati hakkın· 
da yazılan bazı yazıları alıyoruz: 

Her ne kadar bu isyanlar 1929 sene
sinde bastırıldı ise de bunun ufak tefek 
akis'.eri dört sene evveline gelinceye 
kadar devam etti. Bu sebeble gayet çe
tin, susuz ve yolsuz toprakları olan bu 
memleketi yola getirebilmek için uzun 
bir müddet çete harblerine devam et· 
mek lazım gelmiştir. Bu sıralarda İtal

yanlar, isyan çıkan mıntakalarda gayet 
~iddetli cezalar vermekten de geri dur· 
mamışlardı. 

Bütiın bu işler yapıldıktan sonra en 
mühim mesele olarak ortada münakale 
meselesi kalıyordu. Libya haritasına ha· 
kacak olursanız, bunun bir çok yerleri
nin çöl olduğunu görürsünüz. Sahilde 
iki mümbit kısım vardır ki bunun ara
sını da yine kurak bir çöl bölmektedir. 
Bundan dolayı Trablus şehri ile Binga
zi arasında şimdiye kadar, gidip gelme
ler ya hava, yahud deniz vasıtalariyle 

yapılırdı. 

1934 senesinde italyanlar, Mısır hu· 
dudundan Tunus hududuna kadar geniı 
bir yol yapıp ikiye bölünmüş olan ~ .. 
mürgelerini birleştinneğe karar vermiş. 
lerdi. Şimdi bu yolun inşası tamamlan .. 
mıştır. İşte bu yol şimdi Bay Musoli• 
ni tarafından açdacairtır. 

Eski romaltlar büyük yollar yapmak., 

la şöhret kazanmışlardı. Şimdi de faşist
ler onlardan bunu tevarüs etmiş olmak
la öğünmektedirler. 

Tarihten önceki zamanlarda bile kara
dan geçilmesi imkanı olmayan bir sahada 
böyle büyük bir yolun inşasını, tarihi 
bir hadise olarak kutlamak imkansız 

değilse de bunun sırf ekonomik bir se
beble yapılmış olduğuna inanabilmek 
güç ve zamanla bunun sabit olması da 
şüphelidir. 

Bu yeni yolun planı yapıldığı zaman 
Trablus ve Misratayı Tunus hududu· 
na, Bingaziyi Ageyla yolu ile Derneye 
bağlayan muntazam yollar vardı. Yal
nız Sirte körfezinin etrafında Tobruk'· 
dan Mısır sınırına kadar 813 kilometre
lik bir saha yolsuz bulunuyordu, 

Bu kısmı da yeni yapılan yola bağ
lamak düşünüldüğü için bu iş yarım 

milyon ingiliz lirasmdan fazla masrafa 
mal olmuştur. Bu yol tamamlandıktan 
sonra tarihte hiç imkan altına girme
miş bir iş, Nil boylarından Atlas okya• 
nusu sahillerine karadan seyahat etmek 
mümkün olacaktır. 

Bu yol inşa halinde iken oralardan 
geçtim. İşçilerin çoğu kırmızı sarıklı 
ve yağız çehreli arablardı. 

Bu işçiler mecburi bir hizmete alı

narak çalıştırılmıyorlar, günde kendile
rine beş, altı liret gündelik verildiği ve 
bu para bu yoksul memlekette yüksek 
bir ücret olduğu için işçi bulmakta müş· 
kilat çekilmemektedir. 

B u tarafları gezerken vaktiyle or· 
du tarafından yapılmış eski bit 

yol üzerinden dağlık bir sahaya çıktık, 
Buralarda bir zamanlar dehşetli muha· 
rebeler olmuştu. Orada, hareket halin· 
'de bulunan ve tabii manialardan fayda· 
lanan bir düşmana karşı durmanın no 
kadar güç olduğunu düşündüm. 

Şimdi üzerine bir beton köprü ya· 

pılmış olan Vatli - el • Kuf isminde bir 
yere gelmiş bulunuyoıduk . 

Yol, bir taraftan zikzaklar yaparak 
tepelere doğru gidiyor, bir taraftan da 
boğazın içine iniyordu. 

Bir isyan zamanında bir italyan kı
tası burada pusu kurmuş olan yerliler 
tarafından son neferine kadar öldürül
müşlerdi. Bu yo'un bir kenarında bulu· 
nan bir kayanın üzerine bu acı hatıra
yı anlatan bir plaka konulmuştu. 

Biraz daha şarka dönüp Deme üze· 
rinden denize doğru inerken bir arab 
çocuğu önümüze ı;ıktı. Çocuk yolun or
tasında durarak ellerini havaya kaldır
mıştı. Telaş, korku ve heyecan içinde 
anlayamadığımız kelimelerle haykırıp 
duruyordu. Arabamızı durdurduk ve ha
disenin ne olduğunu anlayabilmek için 
indik. Bizim kendi dilinden anlayama· 
dığımızr gören çocuk, eliyle karşı taraf
daki tepeyi gösterdi. Orada aşağıda ka
zılmış bir topraktan yukarıya doğru bir 
çok arablar hızlı hızlı tırmanıyorlardı. 

- Her halde bir kayayı dinamitledi
ler; şimdi kaçıyorlar; bu iş tamalanın

caya kadar burada kalmalıyız ; ileri git
mek tehlikeli olacak. 

Üstü başı kirli, küçük dostumuz ni
hayet ne demek istediğini anladığımızı 
gorunce çok sevinmişti. Ben, bu 
çocukla birlikte manzarayı daha iyi gö· 
rebilmek için bir kaç yüz yarda yan ya• 
na yürüdük. Çok geçmeden müdhiş bir 
gümbürtü oldu; topraklarm ve taşla

rın havada uçuştuğunu tepenin bir kıs
mının yuvarlandığını gördük. 

Sonra biz, yolumuza devam ederken 
küçük arab çocuğu infilakm olduğu ye
ri yakından görmek üzere o tarafa doğ· 
ru seğirtiyordu. 

B u yolun geriye kalan 500 millik 
kısmım tamamlamak için büyük 

bir süratle çalışılıyordu. Yağmur az 
yağdığı, iklim çok kuru olduğu için bu
rada yol yapmak ziyadesiyle kolaylaş· 
maktadır. Çünkü günün birinde bir sel, 
bir tufan çıkıp yapılan.yolun bozulması:· 
na imkan yoktur. Bu yüzden yolun ü
zerinde, uzun zaman, tamir ihtiyacı da 
duyulmaz. 

ou yeni yolun bir çok yerlerinde yu
nanlardan, fenikelilerden, romalılar

dan kalmış bir çok harabeler vardır ki 
bunlar turist için çok cazib manzaralar 
olacaktır. 

Bu harabelere bakan bir göz, Lib
ya'nın bir zamanlar çok zengin bir 
memleket olduğunu ve bugünkü nüfu· 
sundan çok fazlasını refah içinde besle
diğini görür. 

Bay Musolini'nin Avrupa gazetele· 
rinde türlü türlü tefsirlere yol açan son 
seyahatinin sebelerinden birisi yeni bir 
yolu açmak olduğu anlaşılmaktadır. 

B. Musolini Trab usda 
ar ahlar tarafından 

nasd karşı'andı 

M usolini için sokaklara gerilen 
arabca levhalar 

İtalya Başvekili Bay M usolini Trab
lusgarb'a gitti, döndü. Bu seyahatin 
bütün atfsilatı gazete ve ajanslarda o
kunmuştur. Burada size, kısaca, faşist 
liderinin üstün esreli dille, naslı karşı
landığını ı;österiyoruz. 

İyi arabça bilen bir zatın yanlış ol
duğundan bahsettiği bu iki levhadan 
birisi ''yaşasın faşizmin müessisi", ö
tekisi "yaşasın lider ve imparatorluk 
müessisi" diyor. 

ltalyanın islam do•tluğu politikası 

Fransızca Tan gazetesinin Roma 
mu:ı biri, gazetesine bu mesele hakkın
da yazdığı yazıda şöyle demektedir: 

Duçenin yakınlan, B. Musolininin 
"islamın hamisi,, unvanını taşımak ni
yetinde olmadığını tebarüz ettirmekte
dirler. Sömürge bakanı Mareşal Bal
bo'nun beyannamesinde zikri geçen bu 
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ı-=---_~_P_o_R_j 
Hukulc Fakültesi 
Ziraat Enstitüsü 
talebeleri maçı 

Ankara yüksek mektebleri arasmd&o 
ki spor temaslarının bir güzel eserini 
de dün Ankara Gücü sahasında seyret-o 
tik. 

Üç gün evel Hukuk fakültesi, YüJC.. 
sek ziraat enstitüsü ve Gazi Terbiye 
enstitüsü talebeleri arasında yapılan 
voleybol maçlarmın tafsilatını ve ne .. 
ticelerini bildirmiştik. 

Yüksek tahsillerini yapan gençleri. 
miz arasmda yeni bir kaynaşma ruhu 
yaratan bu temaslar çok faydalı olmak
tadır. 

Dün Ankara Gücü sahasında saat 16 
da Ankara Hukuk fakültesi ile Yüksek 
Ziraat enstitüsü gençleri arasında ya
pılan futbol maçı da çok güzel ve nezih 
oldu. 

Uzun zamandanberi başlarını kitab
lardan kaldırıp da ayaklarını topa vur• 
maya vakit bulamamJş gençlerin oyunu, 
geçen bayramda seyrettiğimiz tekaüdle
rin maçından pek farklı değildi. Fakat 
yavaş yavaş açıldılar. Ve oyunun son
larına doğru zevkli bir hava yaratmağa 
muvaffak oldular. 

Ziraat Enstitüsü talebeleri hukuk
çulara nisbetle daha güzel oynuyorlar. 
Etraftan: 

- Zaten onların spordan başka işle
ri güçleri yoY.tur, gibi sözler duyulu• 
yor, Hukukçuların zaifliği mazur gös
terilmek isteniyordu. 

Neticede 1-4 Hukuk fakültesi saha
dan mağliıb vaziyette çıktı. 

Sporu ve gençliği seven ve koruyan 
Tüze bakanımız B. Şükrü Saraçoğlu bu 
maçların galibi için güzel bir kupa va· 
detmiştir. 

tabir şahsi bir şekilde kullanılmıştır. 

Duçe, pek tabii bir şekilde, ancak Lib
ya ve Etyopyanın ''Roma kanunu al· 
tına konulan" müslümanlarının hamisi 
olmak tasavvurundadır. 
Şu halde bazı ecnebi gazetelerinin 

dedikleri gibi son seyahatte esrarlı bir 
taraf yoktur. Bu seyahat tamamiyle 
normal bir karakter taşımaktadır; Hali· 
fe Ömer'in kılıcının taklidi olan isla
mın kılıcına gelince, bu ancak dekora· 
tif bir sembolmüş ve hiç bir politik 
manası yokmuş. Prens Karamanlı bu 
ktlıcr, Duçe'ye, ancak müslümanlara 
tazyikler yapan habeşler üzerindeki za· 
ferlerinin bir hatırası olarak vermiş 1 

İfratlı görünen bazı ecnebi reaksi
yonları, Duç!'nin yakınlarınca, ital
yanlarla müslÜQ'lanlar arasında teza· 
hürlerin mana ve şümulünü tahrif mak· 
sadiyle yapılmış addeclilmektcdi~. A· 
şikar olan şudur ki, İtalya, her şeyden 
önce kendi müslüman tebaalarının sa
dıklığını temine çalışmaktadır. Bu is-
tikamette, imparatorluğunu sa~lamlaş
tıracak bir askeri politika takib edi
yor. Mısırın karşısında Libyanın stra· 
tejik vaziyeti, şimali Afrika sömürge· 
]erinde İtalyanın miisli.iman dostu bir 
politika takib etmesini zaruri kılmak

tadrr. 

İtalyanın müslüman dostu te7ahiirlc
rinin miislüman aleminin muhtt"lif kr
sımlarında tesirler yapması biishütün 
imkansız değildir. Fakat bu tf'sirler 
herhalde yerli halkın Libvadökilere na· 
ıaran daha fazla inki~af içindf' bııluıı· 
dukları fransız şimali Afrik;ısı için 

vaki değildir. Kem31İst rejimin eski 
istam ananeleriyle al:ikasınr kesmis ol· 

duğu Türkiye için c'e ıı · ·, · • , . ·r 

mevzuu bahsolamaz. 
Buna mukabil, bu te7ahiirlrr. bir de

receye kadar Filistinde . bur;ı~i! ital· 

yanların müslüman dostu politika"' a· 
cık bir antisemitizm telakki edilebilir· 

L. az· sc, Maverai Şeriatla, Yemende, l ıc 
da, yani İngiliz ve İtalyan politikala• 
rınm birihirleriyle rekabet halinde bu· 

ıın· lundukları ve bazı nasyonalist cereY 
larm ingiliz sömürge bakanlı;:rn•ıı rn~· 
halefetiyle karşıla~tığr memekctıcr e 

tesir icra edebilirler. 
. fer· 

Unutmıyahm ki, Afr.ikadakı za 
· 'deki ,,a· indenberi, İtalyan Kızıldenız 

· · k' · d b b k dır Düııya• zıyeti es ısın en am aş a · oJtJ• 
nm bu mmtakasında, Hindistan Y 11 

t 1yan1 

nun ve hassas noktasında ta t• 
.. .. . · 'k takib e 

muslutn3ın dostu bır polıtı a ı·ti· 
. d ttı pO 1 

mesi, İngilterenin yahudı os . ftıır 
kası karşısında beklenmedik inkışa 
gösterebilir. 



Belediye Reisliğinden : 
her cuaıartesi ve 

Bu ay n 27 inci cumartesi gününden itibaren ' 
pazar ~ünleri, Ulus meydanından: OrınaD 

Çubul~ Barajına ve l • 
Çiftliğine otobüs sefer en 

haşlıyor 
Cumartesi: Gidiş: Saat 14, ıs. 16• 

Dönüş: Saat 16, ıs. ~0• 16 17 
Pazar : Saat 10, 11, 12, 14, 1 ' ~/2. l6 1/Z. 17 •. ıs .. ~~· 20• Kr 

D.. .. ... Saat 14 1/2, 15 .,_ orınan Çıftlıgıne 20 • 
onu,.. . na 25 ~· 

Bilet ücretleri: Çubuk Bara1ı ı-1210 

• 

dur. (697) -
Z. v kaletinden: 
ıraat e i in kapalı zarf usu-

. . cıs edilecek dosya odasiha~e 5 nisan 937 pazar-
Ve~aletınıızd~ te. dolap yaptırılacaktır.. dc1 yapılacaktır. 

lü ile 43 tane çehk sa~ ka.let sat n alma ~omısyonun ve resimler pa· 
tesi günü sa~t ~~l:e375~ liradır. ~~ işMaıtat3~!~atı:~inat 281 fü;ı 50 
Muhammen e . dan aJınabıhr. uv Komis onunda hazır 
rasız olar:ık ko~ısy~n 1 ününde Satın alma y 1-1065 
kuruştur. İsteklıler ıha e(~gg) 
bulunmaları ilan olunur. 

Mefsuh Halk İktısat 
Aksaray kazası . 

T f e Heyetınden . 
Bankası as ıy. . 

1 936 tarihindeki fevk~lade içti-
ti umumiyesının 2: 1 • r verilmiş ve tasfıye hamı§ 

Bdankba hkeayneın fesh ve tasfiyes.~ne .~amraaddesine tevfikan bankada 
marn a an 444 uncu 1 · •1A 
ld ~ ndan ticaret kanunun f d bil müracaa isbat etme erı ı an 

o ugu b' sene zar •n a 1 • 1096 
alacağı olanların ır 
olunur. 

. N f Müdürlüğünden: 
Eskişehır a ıa suLI iLE EKSiLTME ILANI 

KAPALI ZARF U 12+550 _ 34+000 kilometreleri a-
"d' volunun A • • tı Sivrihisar - Hamı ıy~f b d 1li yeni pe ve imalitı sınaıye ınpa. 

da lS665 34 lira keşı e e . saat 14 e kadar kapalı zarf usuby-
rasın • =••adif pazartesı 
12-4-937 tarihine m..- r . A .. 

!
Marmara Vssü Bahri 

Sahnalma Komisyonundan: 
Tahmini tutarı ilk teminatı 

Cinsi Kilosu Lira Lira 
Ekmek 200,000 20.000 1500 

Komutanlık Deniz erleri ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve mikdarı 
yazılı ekmek kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 26 mart 937 cuma günü 
saat 15 de lzmitte Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyondan bedelsiz alınabilir. İsteklilerin hizasında 
yazılı ilk teminatlariyle birlikte kanuni belgelerini havi teklif mek· 
tuplarını muayyen .gün ve saatten bir saat eveline kadar komisyon 
reisliğine vermelerı. (558) 1-998 

P. T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

1 - idare ihtiyacı için açık eksiltme ile (3400) lira muhammen 
bedelli ve (255) lira muvakkat teminatlı (100) adet manyotolu ma
sa telefonu alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 nisan 1937 çarşamba günü saat (15) de Ankara· 
da P.T.T. Umum müdürlüğü satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teminat mektuplarını idare veznesine yatırıp a
lacakları makbuz veya muteber banka mektubu ve şartnamede yazı
lı vesaikle mezkur saatt komisyona müracaatları. 

4 - Şartnameler Ankarada levazım müdürlügünden, lstanbulda 
levazım şube müdürlüğünden verilecektir. (389) 1--693 

Anlcara Mektepler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Sıyasal bilgiler okulu talebesi için ;n azı 720, en çoğu 810 metre 
elbiselik kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 30.3.937 salı 
günü saat 14 de Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplanan ko· 
misyonda yapılacaktır. 

Kumaşın azami mikdarına göre tahmin edilen bedeli 4657 lira 
50 kuruştur. İlk teminat 349 lira 31 kuruştur. Şartnamesi ve kumat 
nümuneleri hergün mektepte görülebilir. (541) 1-972 

Kütahya Vilayetinden: 
Kütahya Memleket Hasta nesi için Je eksiltmeye ko~ul~uşt~1,,· et dairesinde toplanan daımı encumcn hu 

Ek 'itme Eskışehır vı .,,y ' 
sı . kt·r 

zurunda icra edılece ı • 74 90) liradır. Muhammen bedeli 
Muvakkat teminatı <26 · sınai imalata aid hülisai keşif, grafik Beheri 
Bu işe ai~ evraklar '::ı:~iyle mukavele ~r?jeleri ~nkara ~e Lira K. Adet 

fenni ve eksı~tme .. ~üklerinde, projeler tafsılit ve hulasa keşıf- 25 50 25 Kemerli, çelik somyalı karyola 
latanbul Nafıa mudilr 'ltme ve bayındırlık işleri genel şartnamele- 30 00 ı İngiliz ıiıtemi kırma karyola 
leri, grafik fenni v~ e~~kitchir nafia müdürlüğünde görülebilir. g 50 55 Demir etajer 
riyle mukav~le proJ~! . Jeri yapmış olduklarına dair nafia vekile- 27 oo 1 Portrigatör 

fsteklilerın b~. ~~tlik vesikası ile senesi içinde ticaret oda- ıo oo 2 Eakabo 
tinden alınmıt m~\·fa;et vesikasını 2490 numaralı kanunun tarifi 70 00 2 Arabalı sediye 
sınd~n alnm_ı; maktu~Jarına lef eylemeleri lazımdır. Teklif mektub- 5 50 2 Demir sandalya • 
veçhıle teklı me tesi günü saat 13 e kadar encümeni daimi ri- 26.3.937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek Uzere açık eksıltme-
ların~n 12·4;:1~uktazidir. Postada vaki olacak teahhür nazarı ye konulmuştur. isteklilerin 104 lira muvakkat teminatiyle mez.kQr 
ft~~~:1;~ınaz. (1471) 1-1128 gün ve saatte Kütahya vilayeti daimi encümenine müracaatları ılin 

Hava Yolları Devlet 
işletme idaresinden: 

Devlet hava yolları ihtiyacı için 60 ton 74 oktanlık tayyare ben
zini satın a1ınacaktır. 

~·~uanun tahmin edılen bedeli 24,000 liradır. 
l d ksıltnıe kapalı zarf usuliyle martm Z9 uncu puartesi günü at -
e en sonra saat iki burukta Ankarada Devlet bava yolları idaresi 

merk · " ezınde yapılacaktır. • 
Şartname ve projeler sözü geç.m idare merkezınden bedelsiz 

olarak al nabilir 
İsteklilerin (.ISOO Jirahk) muvakkat temina. makbuzu veya B~'?-· 

ka mektubu ile,; ve ico1beden belgeler;yle ~ksiltme s~.maıundan ır 
saat evvel teklif zarfını komisyona vermıf olmaları ılin olunur. 

(552) 1-1021 

Erzurum Valiliğinden: 
Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı 

1 
_ Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Muallim mektebi yapısı-

nın biti.rilbmedsil~i~kiyüz kırk iki bin altı yüz yetmiş bir lira kırk ae-
Keşıf e e ı ı 

k. k ştur ız uru : "d .cırtnameler ve evrak şunlardır. 2 _ Bu ışe aı r- . 

A ) Eksiltme şar~esı. 
B ) Mukavele pro1esı. • 
C ) Bayındırlrk işleri genel şartnamesı. 
D) İnşaata aid fenni şartname. 

E ) Keşif cetveli. 
F ) Proje. d 1 k bakanlığında ve Erzurum bayın· 

· • Bayın ır ı Talipler pro1eyı .. bT kr 
dırlık müdürlüğünde gore ı ır ~ireyi oniki lira on kuruş ~uka· 

İstekliler şartname ve evrakı Kültür direktörlüklerınden 
bilinde Ankara, İstanbul ve Erzurum • 

alabilirler. . C ma günü saat 14 de Erzurum Kül· 
3 = Eksiltme 9 Nısan 937 u caktır 

tür direktörlüğü dairesinde yapı~fıe ap;lacaktır. . .. .. 
4 - Eksilbne kap~ı z~rf us~ i isteklilerin on üç bın uç >;1Z 
s - Eksiltmeye gırebılme~ ıç. n · ve bundan başka aşagı-

. kk t temınat vermesı 
seksen dört hra ~uva a "sterme i lazımdır. 
daki vesikalar. haız ?1 u~ go d 51 vesikası. . 

A ) 1936 yılına aıd tıcaret o a ~ yüz elli bin lıiralık bu 
bak nhğından en aşagı 

B ) Bayındırlık ~ air a)ııunış vesika. . t 
nevi inşaat yapabileceğıne ~ .. cü maddede yazılı saatten ~ı~ saa 

6 T klı'f mektupları uçun . k .. 1" -ü dairesine getırılerek 
- e .. 1 .. dıre tor ug . k · 

evveline kadar Erzuruı;n ~~ tur makbuz mukabilinde ver~.ıece ~~· de 
eksiltme komisyonu. reıslıgıneektupların nihayet .. ~çüncu ı;a . ~ce 

Posta ile gönderılecek m d ş zarfın mühur mumu ı e ıy 
1 . lması ve ı 

yazılı saate kadaır ge mış 0 
1 

ll69 
kapatılmış olması şart~ır. kabul edilmez. (662) • 

PostatM olacak gecıkmeler 

- ı Satı alma Ankara l\lektep er 
• ı;;r.;ndeır Konıi~yonu Reıs.l.Sf,...- kt t:n verilmek u-

1 kumaşı me ep . ko-
Siyasal bilgiler okulunun ya ~ız. . aliycsi açık e sıltmeye k 

zere 265 • 275 takım talebe elbısesın~~ !.m aat on beşte Ankara me • 
nulrnuştur. Eksiltme 30.3.937 salı gunu .s onda apılacaktır. (\s~r 
tepler muhasebeciliğinde toplanan ~oını~Y2750 ıfra tahmin edılmış· 
".e sair malzeme ile beraber imaliey u~f~! de kullanılac~k. astar ve 
tır:_ İlk te ninat 206 lira 25 kuruş.tur... 15~tepte görülebıtır. 
tela nüm:.ı 'leleri ile şartnamesi hergun me ı-973 - -

olunur. (545) 1-976 

ı ~ 

Erzurum Valiliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Nümune hastanesinin işi· 

dit. 
2 - Keşif bedeli 12700 liradır. 
3 - Ekailtme ka.,.İiı sarf uaul Je\ur. 
4 - Bu ite aid evrak fUDlardır : 
A-Plin 
B - Umumi prtname 
C - Bayındırlık itleri genel prtnamesi 
D - Keşif ve silsilel fiat cedveli 
s _ E' siltme 9-4-937 cuma günü saat ıs de nafia mildürlOğü o

<lasmda yapılacaktır. 
6 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin dokuz yüz elli üç li

ra muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki şartları ha· 
iz bulunması lizımdır. 

7 - Şimdiye kadar bu işleri yaptığ.na dair Nafia vekiletinden 
almış olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi 

8 - Ticaret odası vesikasını ibraz etmesi 
9 - İşbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve lstanbul 

Nafia müdürlilğünden okuyabilirler 
10 - Teklif mektublan befinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Erzurum nafia miltlürlüğü odasında te,ekkill eden ko
misyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektublar 
beşinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar gelmi' olması 
ve dıf zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmı' ve mühürlenmif 
veya imza edilmesi şarttır. 

Postada vuku bulacak geçikmelor kabul edilmez. (1531) 1-l182 

l ANKARA LEVAZIM AMIRLICJ SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

iLAN 

Tümen birlikleri için 240 ton yulaf kapalı zarfla alınacaktır. Ek
siltmesi 8. 4. 937 saat 16 dadır. Muhammen bedeli 15600 lira ilk temi
natı ı 170 liradır. Teklif mektupları saat 15 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin ş~rtnameyı görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatte teklif mek~upları ve kanuni vesikalariyle 
Lüleburgaz tümen satın alma komısyonunda bulunmaları. 

(664) 1--1160 

lLAN 

1 - Erzurum askeri ~stanesinde yeniden yapılacak olan bir 
pavyon ile bir koridor kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuftur. 

2 - Keşif bedeli 28219 lira bir kuru,tur. 
3 - flk teminatı '-116 lira 43 kuru,tur. 
4 - Eksiltme 27 u:ıart 937 cum:ırteıi saat 11 dedir. Teklif mektup

ları mezkur saatten ~ır ~t evvelıne kadar komisyon bafkanlığına 
verilmiş veya göndenlmı' olacaktır. • 

5 _ Şartname, keşif ve resi~leri görmek isteyenlerin her gün 
Erzurum askeri satın alma komısyonuna müracaat etmeleri (579) 

1--1030 

1 ASKERi F ABRtKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

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

Thmin edilen bedeli (1550) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

1 alzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
yKazı ~ m nca 7 4. 937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile 
omısyonu • 1 k k · dan ·ı· T ihale edilecektir. Şartname parasız o a:a omısyon verı ır. a• 

. 1 . vakkat teminat olan (116) hra 25 kurut ve 2490 numaralı 
lıp enn m: 3 maddelerindeki vesalkle mezkUr gün ve saatte ko
k~unun ·~:..C..tıarı (663) 1 • 1170 
uıısyona mu . 

Fidan Me raklılal"ına 

l\1lJJDE 
Orman Çiftliii fidanlıklarn.da toprl'k vıa a ... 1~me 

uygun yetittirilmit olan her çeıit meyveli • . aiz 
fidanlarla her boyda mazılar ehven fiyatla aabuğa çı· 
karılmıttır . 

Siparİf kabul eden maiazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoğlanda merkez 
mağazası telefon No. 
Y enitehir mağazası 
telefon numarası 
Saman pazarı M. Ti 

3755. 3680 

3576 
3633 

1-828 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI VE LiMANLARI 
UMUM MODORLOCO SATIN ALMA 

KOMiSYONU lLANLARI 1 
Devlet Demir Yolları Umumi İdaresinden 

l - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile en az or
ta tahsili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı: Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayse• 
ri, Adana. Malatya, Afyon, Balıkesir, İzmir, Mudanay, Erzurum iş
letme merkezlerinde yapılacaktır. 

3 - Müsabaka imtihanı: Fenbilgisi, hesap, hendese, memleket 
coğrafyas• ve yabancı lisandan yapılacaktır. Yabancı dil veya liae 
derecesinde tahsil, aynı notların kazanılması halinde tercih hak
kını verir. 

4 .... Müsabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları 
işletme mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı tartla
ra ait vesaik ve altışar vesika fotoğrafiyle beraber pulsıu bir iıtida 
ile müracaat etmeleri gerektir. 
Şartlar: A - Türk olmak. 

B - Yaşı 18 den aşağı 28 den (dahil) yukarı olmamak, 
C - En az iki sene için askerlikle alikaaı olmach&ına da· 

ir askerlik ,ubesinden veıikası olmak, 
ç - İyi hal eshabından olduğuna ve devlet hizmetinde 

çalıştırılmasına mani bulunmadığına dair alikadar 
makamatın musaddak vesikası bulunmak, 

D- Müsabakaya ittirak etmeden evvel idaremiz merku 
sıhhat heyeti tarafından muayene edilerek faal ıer• 
viste çalışmağa mani bir gWıa sıhhi aruaaı ve haı· 
talığı olmamak lizımdır. • • 

5 _ Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra ıdaremızcı 
temin edilir (Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek ıureti• 
le muayeneleri yaptırılır). 

6 .... Aynı prtları haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilenler 
yalnız telgraftan imtihan ed~li~ler. . 

7 _En son müracaat tarıhı (10 • nısan • 937) kadardır. Bundan 
sonra vaki olacak müracaatlar muameleye konulnu:.z. . .. .. 

8 _Müsabaka · anı (17" Nisan • 937 cumart.sı) gunu saat 
on dörtte yapılacaktır. . . ı . 

9 _Kazananlara şehri (elli yedi) lira ücret verılecektır:~ sım • 
Jeri de gazetelerle ilan edileceği gibi kendilerine ayrıca teblıgat ya• 
pılacaktı:-. (657) 1-1154 

tLAH 
Muh•mmen bedeli (24000) lira olan 240 ton yulık reddO yağı 

1-4-g37 pertembe günU saat ıs te kapalı sarf usulü ile Ankarada 
İdare binasmda satın alınacaktır. 

Bu ife girmek iıtiyenlerin (1800) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 Gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmıf vesika ve tekliflerini aynı güniı saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay• 
darpaafda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (673) 

1-1185 

MiLLi MODAF AA VEKALETi SATIN ALMA 
~OMISYONU iLANLARI 

iLAN 
1 -- Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan ve her bir tanesi• 

ne. tahmin edilen fiatı dokuz kurut senen dört santim o:an 17.000 
tane mendil açık eksiltmeıine istekli _çıkmadığından pazarlıkla alı• 
ıu.;caktır. • 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlerin 
her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 127,5 lıradır. 
4 - İhalesi 1-4-937 perşembe günü saat ıı dedir. 
S - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 lincU mad• 

delerinde yazılı vesikalarla birlikte ilk teminatlarını ihale ıaatın • 
da M. M. V. Sa. Al. K. na vermeleri. (615) 1-1088 

iLAN 
1 - Bir adet Şakuli Fireze makinesi pazarlıkla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olup ilk teminat parası 

375 liradır. 
3 - İhalesi 26 • Mart • 937 cuma günU saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad• 

desinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. Veka • 
Jeti satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (549) 1--980 

lLAN 
1 - Herbir tanesine biçilen ederi 65 kuruş olan on iki bin tane 

yerli mam(i]atı matara kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen• 

lerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 .... İlk teminat miktarı 585 liradır. 
4 - ihalesi 5-4·937 P. ertesi günü saat 1J dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ü cU 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek4 

tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. {658) 1--1155 

Ankara Birinci 
Kadastro 

Mıntal{a 

Müdürlüğünden ı 
Keçiören nahiyesinde kadastro yapılmasına başlanacaktır 
Ankara belediye Han tahtasına ve mahalline asılan ilanlarda taf• 

ıilat v:u-dır. Ali~adarlarm b~yannamelerini alıp doldurduktan son• 
ra gen vermek Uzere mahallinde bulunan posta memurlarına miıra-
caatları ilin olunur. (703) t--1220 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Nacı Anafartalac Caddesi 
No: 111 Telefon. lL..>0 

Sivas Nafia Direlctörlüğünden: 
16 • 4 - 1937 cuma günü saat 14 de Sıvas Daimi Encümeninde 

(68840) lira (38) kuruş keşif bedelli Sivasta yapılacak on sınıflı ilk 
mektep inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak vilayet dai
mi encümeninde her zaman görülebilir. Muvakkat teminat (5183) 
liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 
ibraz ve bir teahhütte en az (50000) liralık bina ve buna benzer in • 
şaatı iyi bir surette yaptıklarını isbat etmesi meşruttur. Teklif mek· 
tuplarınm 16-4-1937 cuma günü saat 13 çe kadar Daimi Encümene 
vermeleri lazımdır. (15R4) 1-1222 

İnhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğünden : 

Çamaltı Tuz Fabrikamızın insan eli değmeden fenni usullerlt 
hazırlayıp kiloluk kutulara konulan sofra, ve çuvallar içerisinde bu
lunan mutbak tuzlarımız satışa arzedilerek sandıkla, çuvalla sat • cı· 
lara verilmektedir. 

64 kiloluk sofra tuzunun bir sandığı 686 kuruş ve bir kiloluk pa· 
keti 10 kurus 71 santimdir. 

50 kiloluk mutbak tuzunun bir çuvalı 318 kuruş ve bir kilosu da 
6 kuruş 36 santimdir. 

İstiyenlerin idaremizin istasyondaki ambarımızdan almaları ge· 
rektir. (702) 1-1219 

l(ızılcahölülc Beledi ye 
Reisliğinden : 

Kapalı zarf usulile eksi 1 tme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli Vilayetinin Davaz kazasına 

bağlı Kızılcabölük nahiyesinin meskun, gayri meskfin kısımlarında 
100 hektarmm hali hazır haritasının alınmasıdır. 

2 - Bedeli muhammen hektarı 18 zer liradan 1800 liradır. 

3 - Şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına aid 

şartname. 

İstiyenier bu evrakı Denizli Nafıa Müdürlüğünde görüp ince • 
liyebilirler. 

4 - Eksiltme 12-4-937 pazartesi günü saat 15 de Kızılcabölük 
belediyesinde teşekkül edecek encümen huzurunda kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

5 - Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin 135 lira muvakkat 
teminat akçası vermesi ve bundan maada aşağıdaki vesikayı haiz ol· 
ması ıaz;mdrr. 

193? senesi için harita işlerine aid Nafıa işleri müteahhitlik ve· 
sikasııu haiz bulunmak. 

6 - Teklif mektupları yukarda 4 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Kızılcabölük belediyesine getirilerek eksilt· 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet 4 üncü maddede yazılı saatıe ka
dar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu il eiyice kapatılmış 
bulunması lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul olun -
maz. (696) 1-1217 

Orma.n. Amenajman 
lT~üncü Grup 

~~n1ül endisliğindeı1: 
Ad t 

( 1 
(20 

1 ( 1 
( 1 
( 2 
( 1 
( 1 

27 

Cins 

1 S Yazıhane 
il S Yazıhane 

1 S Orta masası 
1 S Kütüphane 
1 S Siğara masası 
1 S Etajer 

Tahmin olunan bedel 
mecmuu Fiatı 
L. Kr. 

4499 

l S Telefon masası 

- ---
Atlet 
( 4 

2 (23 
( 3 

311 

Cins 
III S 
iV S 
v s 

Yazıhane 
,, 3985 
,, 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

337,43 

298.88 

-------------------------------------------------------Adet 
(17 
(24 

3 (21 
(14 
(13 

89 

Adet 
( 1 
(19 

4 ( 8 
(14 
(42 

84 

Cıns 

il S Siğara masası 
I S Kartoniyer 
I S Büro dolabx 

II S Etajer 
II S Orta masası 

lins 
I S 

II S 
III S 

I S 
I S 

Yazıhane koltuğu 

" ,, 
,, ,, 

Maroken koltuk 
sandalye 

5950 446.25 

2880 216.00 

1 - Yubr~o. cinsleri yazdı dört parti eşya ayrı ayrı eksiltmeye 
konulmustur. Tahmin olunan bedeller hizalarına yazılmıştır. 

2 - İ~tekliler eksiltme, umumi ve hususi fenni şartnamelerile 
mukavele projesi ve resimleri üçüncü grup baş mühendisliği mua
vinliğinden parasız alabilirler. Ve her hususta izahat isteyel:>ilrlf'r. 

3 - Eksiltme 12 nisan 1937 pazartesi günü saat (15) de Ankarada 
Hal arkasında tenekeciler sokağında bolupalas binasında Orman 
Amenajman üçüncü grup baş mühendisliği odasında toplanacak o • 
lan komisyonda olacaktır. 

4 - Eksiltme (Kapalı zarf usuliyle) yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat miktarı yukardaki cetvelde her bir parti 

eşya hizasında gösterilmiştir. Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine bir
den iştirak edecek isteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ve 
şartnamede de açıkça yazıldığı ş.ekilde bu teminatı vermeleri ta· 
.ıımdır. 

6 - İstekliler ayrıca 2490 numaralı kanuna göre ve şartnameler 
de de yazılı vesaiki vereceklerdir. 

7 - Teklif mektupları 12 Nisan 1937 pazartesi günü saat (14) te 
ka, .ır ı.rra numaralı makbuz mukabilinde komisyon reisliği yapan 
üçi.i•·~ · i grup baş mühendisliğine verilecek veya gönderilecektir. 
Postau;> ,.~ '·i olacak gecikmeler kabul edilmez. (704) 1-1221 • 

ANl(ARAYI HAZIRLANINIZ 

KÖMÜR 
SERGİSİNDE 

En kullanışlı, en iktisadi, en ucuz ve 
• memlekete en faydalı teshin aleti se· 
çilecek ve Türkiyede kullanılmasını 
temin için kolaylıklar gösteriecektir. 

Kömürle işliyen vasıtaların en iyi 
ve en elverişlisi tesbit olunacaktır. 

B. 1(. s. 

TARiHi 23nLan 1937 
1 ANKARA BELEDİYE RE1SL1Gl 11.ANLARI 1 l{ızılay Genel Merkezinden : 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1074 adada 
6 parselde 327 metre murabbaı 
arsa 15 gün müddetle :ıçlk artır· 
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 981 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 73.60 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale. 
mine ve isteklilerin de 9 nisan 
93? cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat-
ları. (215) 1-1230 

İLAN 

1 - Belediyede mevcut 15 a
det bisiklete istekli çıkmadığ.n
dan açık artırması 10 uzatılmış
tır. 

2 - Muhammen bedeli 180 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 13.5 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is· 
tiyenler hergün Yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 2 nisan 
937 cuma günü saat 10.5 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(216) 1-1231 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1152 inci ada· 
da 1 numaralı parselde 700 met
re murabbaı arsa 15 gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3500 
liradxr. 

3 - Muvakkat teminatı 262.50 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 6 nisan 
937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat-
ları. (212) 1-1232 

İLAN 
1 - Kızılbey caddesi üzerin· 

de 850 ind adada 7 parselde 405 
metre murabbaı arsa 15 gün müd
detle kapalı zarfla artırmaya ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8100 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 607.50 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün Yazı İşleri kale
mine müracaatları ve ihale 9 ni
san 937 cuma günü saat on bir.ie 
belediye encümeninde yapılac:.ı
ğından istvklilerin o gün saat o. 
na kadar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını belediye en- ı 
cümenine vermeleri. (218) 

1-1233 

İLAN 

1 - Kızılbey caddesinde 850 
inci adada 6 parselde :. 78 met.-e 
murabbaı arsa 15 giin müddetle 
kapalı zarfla artırmaya konul. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 7560 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı !:.67 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenler hergün Yazı İşleri kale
mine müracaatları ve ihale 9 ni
san 937 cuma günii saat on yedi· 
de belediye encümeninde yapıla· 
cağından isteklilerin o gün temi
natlariyle birlikte teklif mektup
larını saat ona kadar belediye en· 
cümenine vermeleri. (219) 

1-1234 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde bas1Jm1ştıc. 

İLAN 
1 - Şehirde çıkarılmakta o

lan simit ve pideler için kullanı
lacak unların 70-75 gram mevad· 
dı nişaiyeyi, yüzde 13 grama ka
dar rutubeti, yüzde 11-14 g"ram 
elastiki glüteni, yüzde 0,06 ha· 
mıziyeti ve yüzde 0,15 sellülozu 
havi olacaktır. 

2 - Unun rengi beyaz olacak 
ve nevi itibariyla ekstra ekstra 
francalalık un kullanılacaktır. 

3 - Unlar acılık, ekşilik ve 
gayri tabii kokudan, kurt ve bö· 
cek ve mevaddı turabiyeden ve 
ecnebi hububattan ari olacaktır. 

4 - Belediye yasakları arası
na alınan yukarıki maddelerde 
yazılı hususata riayet etmiyenler 
cezalandırılacaklardır. (220) 

1-1235 

Gazino, büfe vıe lokanta iş· 
terinden anlar hesabı kuvvetli 
bir idare memuru alınacaktır. ~ 

~~ Taliplerin Ordu evi müdürlü-
ğilne müracaatları. 1-1229 

Satılık Singer 
makinesi 

Singer marka yepyeni ayaklı 
dikiş ve nakış makinesi. İstan· 
bula göç dolayısiyle ucuz bir fi. 
atla satılıktır. 

Görmek istiyenlerin Ulus i<.la· 
rehanesinde odacı Hamdiye mü-
racaatları. 1-1227 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Ek~siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. , 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 

rmda buiunur. 

Genel Merkezimiz bugün saat on birde Yenişehirdeki binasında 
toplanacağından sayın azanın gelmeleri rica olunur. 1-1223 

Ankara Defterdarlığından: 
Mükellefin Kazanç V. Tarh İhbarnamenin 

ismi Nevi iştigali Lira K. No. Senesi cilt varak No
4 

Ahmet Çavuş Müteahhit 61 82 410 1933 27 52 
İhbarnamenin muhteviyatı yukarıya çıkarılmış ve mumaileyhin 

adres ve mahalli ikameti meçhul olmak itibariyle işbu tebligat ila
nen yapılmıştır. Tarihi tebliğden itibaren 30 gün zarfmda müke11e· 
fin itiraz hakkı olup bu müddet içinde itiraz etmediği takdirde yu
karıda mikdarı yazılı verginin lazmııttahsil hale geleceği ilan olu. 
nur. (698) 1-1218 

AYVALIK İCRA MEMUR
LUÖUNDAN: 

Ayvalıkta tüccardan Ali Rı· 
za sansöre olan borcundan dola
yı aleyhinde yapxlan icra takiba
tı üzerine borçlu Ayvalığın Ke
malpaşa mahallesinde ihtiyat 
zabiti priştineli Ahmed Rifata 
çıkarılan ödeme emri ikametga
hrnm meçhul olması dolayısiyle 
tebligat yapılamamış olduğun
dan H. U. K. nun 141 ci madde· 
si mucibince kendisine ilanen 
tebliğine karar verilmiş oldu. 
ğundan ilan tarihinden itibaren 
ı ay içinde itiraz etmediği tak
dirde ödeme emrinin kendisine 
te,bliğ edilmiş sayılacağı ilan o· 
lunur. 1-1225 

UCUZ ve TAKSİTLE 

Satılık Arsalar 
Yenişehirin kibar ve itina ile 

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

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 

Kiralık Daire 
ALTI ODA, BİR HOL 

Yenişehirde Demirtepede E
konomi sokağında yeni ve geniş 
bir daire kiralıktır. Kaloriferden 
maada bütün konforu ve ne:ı:areti 
mevcuttur. Fiatı mutedildir. İs· 
teklilerin mezkur haneye veya 
3146 telefona müracaat eyleme-
leri. 1-1226 

Kiralık Apartıman 

Havuzbaşı Kızılay karşısın
da 47 numaralı apartnnanc;a gP.· 
niş salonlu, ferah, konforlu i1' i 
daire kiralıktır. Kapıc1ycı mür 
caat. 1-1137 

Satılıl\. Arsa 
Orduevi arkasında ceı.hes( 

Sözenler caddesinde 648 me•ro 
murabbaı üç katlı ev yapılır. Pa{.c 
ta 144, parsel 6 kitabcr Tank F.
dibe müracaat. 1-1164 

Satılıl\. Hane 
Yenişehirde Çarşı yanında 

lnkılab sokağında beş odalı ve 
geniş bahçeli 13 No. hane satılık
tr. İstiyenler içindekilere miira· 
caat edebilirler. Telıefon No. 3231 

1-1224 

HAVA KORUNMASI 
TEMEL KAiDELERi 

Ankara: AKBA Kitapevi 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 

BAHÇE 

meraklılarına ve 
Bahçevanlara 

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

1-1004 

DOKTOR 

Sayan 
yolları hastalıkları 
mütehassısı 

~ İtfaive meydanında Kur -
~ tuluş apartımanında birinci 

t kat. 
~~ Pazardan maada her 
~~ saat 17 den 19 a kadar hasta· 
~ tarını kabul ve tedavi· eder. 
~~ Telefon: 1769 t-447 
~,~..,~T~~ 

YENt SiNEMALAR HALK 
BUGÜN GÜNDÜZ 

Ş O V B O T 
BU GECE 

BEBEKLER PERİSİ 
Magda Schneider 

Paul Hörbiger - Wolff Albach 

Ankara Palas tarafından celbedilen 
Gazino de Paris yıldızlarından VALE
RİA ELLANSKAİA cuma ve pazartesi 
günleri 18.45 de programa ilaveten nu· 
maralar yapmakta olduğundan sayın 

halka bildirir,iz. 

1 
BUGÜN UB GECE 

Sabırsızlıkla beklenen musikili 
ıbüyük film 

BÜLBÜLLER ÖTERKEN 
MARTHA EGGERTH'in aımanca 

sözlü son eseri 
Programa ilaveten: P ARAMUNT 

JURNAL 

Halk Matinesi: 12.15 de: 
UNUTULMUŞ SENFONİ 


