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4 üncüde 

O. Çemberleyn'in Bri
tanya, Almanya ve 
sömürgelere dair yazısı 

HER YERDE 5 KURUŞ 
• 

Hatay konıitesi dün toplandı 
• 

Sancak anayasası için Hava tehlikesine karsı _, 

Türk projesi esas olarak 
alındı müzakereye başlandı 

esaslı hazırlık yapılıyor 

Görmenler 
Cenevre' de 

Lenevre, 8 (A.A.) - Havas a1ansı 
bildiriyor: Hatay meselesinin halline me
mur komite, bir haftalık bir tatilden 
sonra bugün saat 17 de belçikalt Bour
qui'in riyaseti altında tekrar çalışması
na başlamıştır. 

Fransız mürahhassı Decaix komi
tenin 1. oplantısında bulnınak üzere Ce
nevreye gelmiştir. Komite bu toplan. 
tı devresinde Milletler Cemiyetinin mü
şahitlerini dir.Jcyecektir. 

Başvekil lsmet lnönü Sıhiye Vekili ile beraber gaz maskesi 
tetkikler yaparlarken 

fabrikasmda 

Güzel Antakya şehrinin civarından bir manzara 

Görmenlerden iatenilen malıimat 
Cenevre, 8 (A.A.) - Anadolu ajan

ımın hususi muhabiri bildiriyor: 

Memurlar ve hususi 
müesseselerde 

çalışanlar kurs görecek Ba~betke : 

lık temeller 
Falih Rıfkı ATAY 

Kısa bir zamanda 32 bin köye 
eğitmen yolhyacağız. tık mesud 
değişme, köy içine tahsil yerine 
terbiye kelimesinin girmesinde • 
dir: Eğitmen mürebbi deınektir. 
Birkaç sene evvel aınerikalıların 
üstünlüğünden bahseden bir f~a!1~ 
sız muharriri: ''- ilk fark, bızı:? 
maarif bakanlığı adının orada egı
tim bakanlığı olmasıdır!" diyordu. 

Eğitmen eski köy hocasının 
yerini tutuyor: bu hoca, asırlarca 
orada kara kuvveti temsil etti; 
köyün en küçük adetlerine kadar 
karıştı. Balkan köy papası gibi 
kurtarıcı değil, o, bilakis, soygun• 
cularm ele başısı idi. Cumhuriyet 
eğitmeni köyde yeni rejimin nüve· 
si' dir. Bu nüveler halkalanarak, 
büyük disiplin vücud bulacaktır. 
Sesimiz köye erişecek, köy _bir 
şuur alemi içinde ağır şark uyku
sundan silkinecektir. 

Eğitmen kursları açılınak üze-
redir. Bu derslerde tarım. ve . ba· 
yındırlık gibi ljiyen bahıslerı ~e 
§Üphesiz esaslı yer tutacaktır .. Bız 
eğitmenlerin köye b ir ell~rınde 
kitab, bir ellerinde ağa~la gı~me • 
lerini istiyoruz. Her evın b1!.kaç 

h k .... muı1.te-
ıneyva ağacı ve er oyun ~ 
rek bir korusu, iklim ve su elhe
ı-işli yerlerde ağaçlarla . tarl~ u
dudu: yetişen ağaç, yetışen Aınsan 
kadar bu memleketin u~umı ~an· 
zarasmı değiştirecektır. Ab~aç 
em w. • Ankara'yı nasıl ter ıye 

egının l bul' da 
ett·w• • d" u"nu"·nüz· stan 

ıgmı uş · . k ·ı 
old w "hı' burada servıler esı • ugu gı .. ? Boz 
ıe tahammül edebilir mıyız • 
lur topraklarında fidana bakan, 
devlet ormanlarının bir d~lı~a na; 
Bd . kıyabilir? insan y~tı~tır?1esı 
filuini T a·nrı yetiştirmesı f ıkrı ye
tine koyduğumuz vakit, güzel ta· 
biat disiplinini kurmağa. ~l~rş 
0.lacağız. Çıplak köylü gıbı, gozle· 
~•nıiz, çıplak ufuktan kaçınınalı-
dır. _ 
. Köyde adet dinden de kuvvet· 
lıdir, ki ona biz görenek diyoruz: 
Cumhuriyet eğitmeni ilk günden 
Laşlıyarak, yeni adetlerin, kültür 
v_e medeniyet adetlerinin temelle
tıni atmağa başhyacaktır. Köyün 

Fransız gazetelerine 
gö~e karıımazlık 

Bir f spanyol gönüllüsli nişanlısı 
j/e veda ederken 

Komite bugün öğleden sonra geç 
vakte kadar içtima ve türk projesini e· 
Ba8 ittihaz ederek müzakerelerine de• 
vaın etmiştir. Bugünkü müzakere, sta
tünün birinci maddesi üzerinde olmuş
tur. Komitenin daveti üzerine Sancak'· 

Hükümet; iyi tatbik edilmesi ve güzel neticeler alınması ıçın, 
üzerinde alaka ile durduğu bir mesele hakkrnda yeni tedbirler al· 

(Soau S. inci sayfada) 

l 

mıştır. 
Bu tedbirler; gelecek harhlarla, hava hücumlarına kartı halkı tim· 

d iden hazırlamak ve teılrilitlandır mak gibi, bugün milli müdafaa it
lerinin en ehemiyetliJerinden biri ni letkil eden bir m e vzu üzerinde 
daha hcusas davranılmasını sağlıyacaktır. Ha1:ayda 

Tazyik hala devam ediyor 

Vataniler silihsız türk 
köyl~rine saldırıyorlar 
Haleb, 8 (Hususı) - Vatanıler son lık göstermiş olan Haleb yakınlarındaki 

zama~lar~a .propaganda faaliyetlerinin Aneden köyünden Şeyh Ahmed adında 
ehemıyetli hır kısmını ~useyr mıntaka· biri, sırf bu maksadla bu nahiyeye gön· 
smda toplamışlardır. Bır zamanlar Ku· derilmiştir. Şeyh Ahmed elinde bir mar-
ııeyr mmtakasnıda vataniler adına yarar- (Sonu s. inci sayfada) 

l 
Vilayet merkezlerinde açılmakta <>4 

lan hava tehlikesi ve zehirli gazlardan 
korunma kurslarında muvaffak olmı .. 
yanların sayısının muvaffak olanların 
sayısından daima çok olması, Sıhat ve 
İçtimai muavenet Vekaletinin dikkati .. 
ni çekmif ve vekalet alakalılara yeni 
direktifler vermiştir. 

Bütün memurları, serbest meale.it 

(Sonu s. inci sayfada) 

Fıkra: 

iki cumhuriyet 

ispanyaya Filistinde karışıklık 
Sancak sınırından bahsedildiği va .. 

kit işittiğiniz iki kelimeye bir dıhı 
kulak veriniz: bayır, bucak! 

Türk Sancağa bağlanıp bağlanmama
srnda tereddüd olunan iki nıbiye 
isimlerinin böyle tesadüf etmesine nt1 
dersiniz? Bunlar kaynak suyu kadar te .. 
miz türkçedirler; bunların iki hecesl 
içinde, türk köyünün bütün ,,-yzajlırı 
ve musikisi saklıdır. 

10·000.ita!y~n Örfi idare ilinedild. 
asken gıttı • 1 
Paris, 8 (A.A.) - Gazeteler karış

mazlık prensipine yapılan tecavüzler 

meselesiyle uğraşmaktadırlar. 
Eko dö Pari gazetesinin, kaynak 

bildirmeden neşrettiği bir habere göre, 
Cebelüttarik makamları tarafından te· 
yid edileceği zannedildiği gibi 28 şu· 
batta yani gönüllü toplanmasını ve sev. 
kedilmesini meneden enternasyonal 
anlaşmanın yürürlüğe ~onulmasr~dan 
sekiz gün sonra bir kaç ıtalyan mufre· 

. Cadikste karaya çıkarılmıştır. Ba· 
zesı .• 
zı kıimseler, bu müfrezelerin ıo.oo.o kışı. 

d 
.b ret oldugvunu söylemekte ıseler 

en ı a .. v 1 
1 da bu rakamı mubalaga ı 

de bazı arı 
bulmaktadırlar • . .. 

Ba an Tabui, Övr gazetesınde, dun 
Y · 'd d rek yakın-

d
. v • haberlerı teyı e e 

ver ıgı 
(Sonu s. ir.ci sayfada) 

- " 'sini kurtarmak, m a d -
m a n e v 1 ilk şartıdır. 
d ,. 'sini kurtarmanın 'ki 

ı k'"y kalkınması ı . 
H. olmazsa, o . b vı d 

lÇ b "tmesrne ag ı ır. 
sinin bera er gı 

vazıyet çok gergin 

Filistinde çıkan kanşıklrklarda ölen yah udilerin cenazeleri törenle kaldırılırken 

(Bu husustaki tcJgraflar beşinci aayfamızdadır) 

Le Temps gazetesinin türkçe anla• 
mamış olmasına hak verebiliriz. O Ha.
yır ve Bucak kelimelerini arabça dı 
zannedebilir. Fakat bizim teklif ettiği· 
miz aııayasa'yı demokrasici olmakla 
te11kid etmesinden ne mana çıkarmalı! 
Düşününüz: Türkiye cumhuriyeti ile 
Fransız cumhuriyeti arasrnda bir bölge 
ve halkı için anayasa yapılmak lizım.. 
geliyıor. Fransız ihtilalinin cümhuriye
ti, Kemalist cumhuriyete fazla demok .. 
rat olduğu için çıkışıyor! 

Ancak Le Temps'e aklım kaybetti• 
ren bir şey var: demokrasi Fransa ik .. 
tidarrnı Leon Blum'a verdi. Sağ Le 
Temp.> bundan o kadar ürkmüştür ki 
demokrasi sözünü duyar duymaz göz/ . . e-. 
rının karşısına Leon Blum'un koıkun 
hayali dikiliyor ve sol eli ile gözleriı~ 
kapayıp sağ eli ile bu hayali itiyor: 
- İstemem! 

!Şallah Leon Blum'un Cencvredeki 
delegesi Le Temps muharririnin fik
rirıde değildir: çünkü o vakit me.. 
seleyi bu kadar kolay tevil edeme
yiz, - Fatay 



2 =======================ULUS 

Değerli bir seyahat kitabı 

kara-Bükreş 
_ Jstanbul Tan Matbaası, matbaacı. J 
Jık ve gazetecilik bürosu • Yazan Sad
ri Ertem • Fiatı 50 kuruş -
Patience, Richard ve John, enter

nasyonal şöhret kazanmış bir fotoğraf
çı olan E. Abbe'nin üç çocuğudur. Ka
rısı Polly Platt ise evclce Nevyork sah
nesi artistlerindendi. 

Bu aile, dünyanın hemen bütün 
memleketlerini dolaşmış, aşağı yukarı, 
bütün dilleriyle konuşmayı öğrenmiş: 
tir. • 

Bu fotoğrafçının kızı Patience, kar
deşleri on yaşındaki Richard ve sekiz 
yaşında Johnny ile son zamanlarda 
"On bir senede dünya seyahati" adlı 
bir kitab neşretti: yirmi gün içinde 
20,000 nüsha satılan bu kitab, mevsimin 
en alaka verici seyahat kitabı sayılıyor. 

*** 
Juanita Harrison, • Misi&ipi'de doğ-

muş renkli bir amerikalı kadındır. Da
ha on yaşına gelmeden kısa bir müd. 
det mektebe gidebilmiş olan bu kadın, 
sonradan hayatını hizmetçilik, aşçılık, 
ütücülük gibi şeylerle kazanmış, bir 
müddet sonra genç hıristiyanlar cemi. 
yetine girmiş ve nihayet 1927 senesin
de bütün dünyada bir seyahate çık. 

mıştır. Okuması, yazması pek kıt ol
masına rağmen, görüşleri, sez.işleri çok 
orijinal ve keskin olan bu kadın da 
mevsimin en çok okunan seyahat kitab. 
Jarından birini vücuda getirmiş bulu
nuyor: "Benim büyük, geniş, güzel 
dünyam." 

•** 
Birisi üç küçük çocuk, birisi de ka-

lem tutmasını pek beceremiyen bir ka
dın tarafından yazıldığı halde Ameri
ka ve Avrupada büyük rağbetler gö
ren bu iki seyahat kitabının sayfaları
nı karıştırırken aziz dostum Sadri Er
tem, son kitabını bana armağan etti. 
Felsefe, ekonomi, tarih ve politika 
hakkında makale ve eser yazan; roman 
ve hikaye neşreden bu verimli muhar
ririn bu son eseri de, güzel bir tesadüf, 
"ANKARA - BÜKREŞ" adlı bir seya
hat kitabıdır. 

Olgun vedolgun bir seyahat kitabını 
ele geçirdikten sonra birincisi Naive
tesi. ikincisi <le, az buçuk, çetrefillıği 
yüzünden rağbet kazanan ilk iki kita. 
bı bir yana bırakacağıma şüphe yoktu. 
Yalnız Sadri'nin eserindeki ifade ve 
görüş kuvvetini, mukayese yolu ile, 
canlandırabilmek için, müsaade eder
seniz, masamın üzerinde duran öteki 
iki eserden iki ufak ·parça alayım: 

Patience ve kardeşleri Moskovadan 
bahsederken diyorlar ki: 

"Moskovada mektebe gittik. Bu 
mektebte pek fazla çaiişmadık. Daha 
çok resim yaptık. Bu mektebte musiki 
parçalarr da öğrendik: Enternasyonalı 
ve şu parçayı: 

Kapitalizm dü~üyor, 
Düşüyor, düşüyor, 

Kapitalizm düşüyor, 
Lenin böyle der. 
Komünizm yükseliyor, 
Yükseliyor, yükseliyor, 
Komünızm yükse!iyor, 
Lenin böyle der. 

~ 

Bu mektebteki çocuklar amerikalı 

idi. Bunlar komünist olduklarrnı söy. 
liyorlardı. Hepsi de fakirdiler. 

Öğretmen bizi de komünist yap
mak için çok uğraştı; laka komünisler 
fakirdi. Sonra biz, bütün kapitalistle. 
ri öldiirmek için harba girişmek fikrin
den de hoşlanmadık. Çünkü orada 
siz de öldürülebilirdiniz. insanlar, ne
den daima döğüşüyorlar? 

Juanita Harrison, kendi kitabında 

türklerden şöyle bahsediyor: 
"Türkler, kadın yolculara karşı çok 

nazik davranan, çocuklara ıefkat gös. 
teren ve yumU§Bk konuşan insa.nlardrr. 

Siziale dost olurlar, kendi işlerinden 
bahseder ve sizin işinizi öğrenmek is
terler. Beni ita/yan sandılar. Urun bir 
seyahatte, insan, çok defa yiyeceksiı: 

kalır. Ben de bir defa lcalmr~rm. Türk

ler bana kavun çekirdeği verdiler. Bu 
çekirdekler ünce turlu suda ıslandık. 
tan sonra kavrulmuştu. Benim bunları 
yemeğe uğraşmam onları bir hayli eğ
lendirdi.. .• '' 

Bugünlerde yazılan herhangi bir 
seyahat kitabında ırkların ve milletle
rin hususiyeti, rejimlerin farkı hakkın
da müşahedelere tesadüf etmemek im
kanı var mıdır? Yukarıki satırları o. 
kuduk~n sonra Sadri'nin Romanya va.. 

purunda rastladığı alman gençlerinden 
bahseden canlı satırlarını tekrarhya. 

lım: 
''Vapurun ucunda çantalarım başla

rının altrna yastık gibi yerleştirmiş sa. 
rrşrn insanlar vitrı'ne dizilmiş kundu· 
raltır gibi yanyana yatıyorlar. Bunlar, 
vapur kalkarken bir ağızdan veda mar. 
şrnı söyliycn alman delikanlrlarıdır. 

Kumanda ile nefes alır gibi uyuyorlar. 
Evvela Führer nefes alıyor, sonra ka
filenin ciğerleri hep birden bir körük 
gibi açılıyor. 

Muhakkak, rüyalarında Hitler'i gö· 
rüyorlar ve Göbels'in bir nutkunu din
liyorlar. Çünkü bu nefes alış "Heil Jlit
Jer" der gibi geldi bana .•. ,, 

*U 

Romanya vapuru boğazdan çıkarken 
Sadri Ertem eserine giriyor. Eğer is
tabullu iseniz ve eğer çocukluğunuz 1s
tanbulun Boğaziçi kıyılarında geçmış· 
se, ister Romanya mevzuu sizin için 
bir ilgi kaynağı olsun, ister olmasın, 
kitabın bu prolog kısmı ile derinden 
derine alakalanacaksınız. Beyaz renkli, 
sülün gibi süzülüp geçen Romanya va
puru, onun kıyılarda bağlı kayıkları 

bir.ibirine çarpan dalgaları, eski yalı
ların kayıkhanelerine sokulan ve ser
pintileri alt pencerelere kadar sıçrayan 
dalgalar ... 

Bugünün seyahatlerine çıkabilmek 

için başınıza bir kasket geçirip bir ya. 
nınıza bir dürbün, bir yanınıza bir fo. 
toğraf makinası asmak kafi değildir. 

Bilgi dağarcığınızın her gözüne, ön
ceden, birçok malzeme yerleştirip yuta 
öyle çıkmak mecburiyetindesiniz. 

Okuduğunuz zaman Sadri'nin "AN· 

KARA • BÜKREŞ" ini, bu bakımdan, 

mükemmel ve yüklü bulacaksınız. Bu 

kitabta Bükreş'i, macar sınırına kadar 

Romanya'yı, Romanya köylerini, Tuna 

boyunu sessiz bir filmde seyreder gibi 

değil, bir gözünüze tarihin ve sosyolo

jinin, bir gözünüze coğrafya ve politi. 

kanın adeselerini takarak "canlı film" 

görür gibi "mücessem., ve ''elle tutu

lur,, bir halde görüyorsunuz. 
Kitab, bugünü canlandırabilmek 

için dünkü Romanyanın ne olduğunu 

anlatmayı lüzumlu saymıştır. Bunun 

için Romanya vapurundan çıkıp hemen 

"tarih dekoru içindek.i Romanya" ya 

giriyorsunuz. Romanyalıların kimler

den olduğu hakkındaki rivayetlerden 

sonra 1881 de ilan edilen kırallığa ge

lirken kendi tarihimizi ilgilendiren 

bazı pasajlar da eserin zevkle okuna

cak kısımları arasında yer almıştır. Ki

tabın bu kısmını bitirirken "modern 

seyyah, iyi tarih bilmelidir" hükmünü 

vermişsinizdir. "Hayat dekoru içinde 
Bükreş" faslını okurken "seyyah, ha
yali kuvvetli bir romancı ise fena olmı
yor,, diyorsunuz. Bu iş için coğTa{ya 
bilgisine lüzum olduğu zaten 'üphesiz; 
"Vitrinlerin arkasındaki Bükre~", ''Se
faletin kısa bir tahlili,, ve "Petrol ku
yuları" ekonomi ve sosyolojsiz, ''parti
ler arasındaki Tuna boyu,, ile "dış po
litikanın temelleri.. politikadan anla
mak&ızın yazılamazdı. 

Bu türlü seyahat eserleriyle kitab raf
larını çoktan doldurmuş olan Amerika-

gönüllüler 

ispanyaya giden 

ispanyaya gi

den gönüllüler meselesi hakkında Lond
ranm politika mahfillerinde fÖyle bir 
hikayen.in ağudan ağza dolatmakta ol
duğunu pzeteler yazıyor: "Gönüllü 
ıönderilmesiııin fnumz hükümeti ta
rafından yasak edilmeıinden önce Pa
riıteki Oıterliç iatuyommdm franaız 
hududuna gitıaıe* üzere hareket eden 
trenin üçüncü mevki kampartİman)a. 

rmda İspanyol hükümeti tarafclan ve 

ikinci ve birinci mevki koma>artimanJa. 
nncla da Franko tarafclan sönüllüler. 
bulunuyor, istasyon nhbmı üzerinde l
se, esmer, zayjf Ye iapanyol olduğu belli 

bir genç dolapyordu. Bir zat bu ıence 
Jaldıapp sordu: 

- Siz de bunlarta beıahet- gitmiyor 
muaımmz? 

- Ben mi? Hayır, ben İspanyolum! 

lngiltere Kıralının taç giyme föreni 
Önümüzdeki may111D oa ilciııci aii

nü, İngiltere kıralı altıncı Corc'un taç 

Hayvan sağlığı 
· çin çalışmalar 

Mekteblerde yazı 
imtihan günleri 

Ziraat Vekaleti, memleketimizin değerli bir ser
vet kaynağı olan canlı, hayvanların sağlığı işiyle 
yakından atakalanmaktadır. Vekalet mücadele teş
kilatı bilhassa bulaşık hastalıklara karşı geniş öl
çüde bir savaş açmıştır. Ruam da bunların arasın

Maarif Vekaleti lise ikinci devre birinci, ikinci 
ve üçüncü sınıfların ikinci yazılı imtihanlarında 
ıualleri vekaletten gönderilecek ders ve grupların 
adlariyle bunların imtihanlarının hangi tarihte ya .. 
pılacağını tesbit etmiıtir. Lise müdürlüklerine bil
dirilmek üzere bulunan bu programı yazıyoruz: dadır. 

Geçen aylar içinde bu sav~tan alı-
nan neticeler hakkında rakamlı bazı 

malfımat vermiştik. O zaman yazdığı
mız gibi ruam savaşı yalnız İstanbul 
belediye hududları içinde devam edi
yordu. Artık bu hudud içinde de sa
vaşın esas kısmı bitirilmiş olduğun

dan bu işte çalışmakta olan heyetin se
kiz aylık çalışmasın n devamına lüzum 
kalmamıştır. Laboratuvar ve pratikte 
de çalışmak üzere, İstanbul belediye 
baytarlık işleri direktörünün reisliğin
de bayt~r ve fen memurlarından mü
rekkeb altı kişilik bir ekib bırakılm ş
tır. 

Önümüzdeki yıl içinde savaş ey!Ulün 
15 inci günü başlıyacak ve birinci ka
nun sonunda bitecektir. Savaş mınta
kası şu suretle tcsbit edilmiştir: 

Kocaeli, Bilecik, Bursa, Balıkesir, 

Çanakkale, Manisa, İzmir, Kars, Erzu
rum ve Ağrı vilayetlerinin bütün ka
zalariyle Kastamoni vilayetinin İnebo
lu, Küre ve merkez, Ankara vilayetinin 
Çubuk, Polatlı, Antalya vilayetinin 
merkez, İçel vilayetinin Tarsus, Silif
ke ve merkez, S vas vilayteinin Zara, 
Gazianteb, Elaziz, Diyarbekir, Muş, 

Bitlis, Siird, Van ve Hakkari vilayetle
rinin merkez, Trabzon vilayetinin Maç
ka ve merkez, Gümüşhane vilayetinin 
Bayburd ve merkez, Erzincan vilaye
tinin Refahiye, merkez kazaları. 

Vekalet mücadelenin yapılma şekli 
ve muktazi tes.kilat için bir program 
hazırlamaktadır. Vilayetler şimdiden 

mücadeleye tabi at sayılarım tesbit 
ederek vekalete bildireceklerdir. 

Gene hayvanların sağlığı için, Zi
raat Vekaleti ve devlet demiryolları i
daresi anlaşarak hayvan ve hammadde
lerini taşıyan vagonların temizlenme 
ve dezenfenksiyonlarını sağlıyacak ted
birler almışlardır. Hayvanlar ve ham
maddeler vagonlara yükletilmeden ev
vel fenni temizleme yapılacaktır. Sağ
lam ve şüpheli hayvanlara göre bu te
mizlik şekilleri de tesbit olunarak bü
tün istasyon müdürlüklerine bildiril
miştir. 

Diğer taraftan vekalet birçok mın
takalarda hastalık bakımından yaptır
makta olduğu muayenelere de devam 
etmektedir. Geçen aylar içinde Erzin
can vilayetinde 2358, Kars vilayetinde 
38558 baş ki ceman 41916 hayvan göz
den geçilrilmiş ve sağlam bulunmuş-

tur. 

da üç çocukla renkli bir kadının üstün
körü yazılmış kitabları bir ay içinde 
binlerce satılacak kadar rağbet görehi. 
lir. Bize lazım olan kitab ise, daha u
zun bir zaman için, Sadri'nin Roman. 
yadan yol hediyesi olarak getirdiği 

ANKARA - BÜKREŞ jarındaki eser
lerdir. 

*** 
Boğaçiçi kıyılarından başlıyarak bir 

Gagauz köyünde biten eser, dost Ro
manyayı iki taraftan iki türk kolu ile 
kucaklıyor. 

Nurettin ARTAM 

giyme töreni yapılacağım biliyoruz • 

Gazeteler bu töreo baklanda yeni 
yeni haberler veriyodar. Mesela, töre
nin yapılac:ajı yerlere nazır binalarm 
pencereleri, timdiden hemen kimiJen, 
kiralammt ve batti, bunlar izeri

ne spekülasyon bile batlamqbr. Tri
bünlerin Ön uralannclaki yerler, pa. 
nnnızla, 150 liraya alınıp aablm.kta
dll'. En iyi yerlerin fiati, banan, en 

az, bir mislidir. Bu yüksek 6atlan se

ve sen ôdeyealen selince : bunlar da 
amerikalılarla dominyonlar zeqinieri. 
dir. 

Parayı alıkoyunıu! 

İagilterenin Hindistan ordu9Ull& men
sub bir zat, kıral bqinci Corc'un bir 

heykeli yapılmak için lüzumlu paranın 
toplanmasını temin edecek bir uıul but
IDUf ve l:laaa "parayı alıkoyunuz" ad"" 
nı vermittir. 

-----------------, 22 mart; birinci sınıf (cebir), ikin-

Ankara~da 
evlenenler 

936 senesinde, 935 e 
göre fazlalık var 

Ankara belediye hududları içinde 
evlenenler sayısı, 936 da 935 şe göre bir 
fazlalık göstermektelir. 

935 de ikinc.i kanunda 56; şubatta 

47, martta 51: nisanda 52: Mayısta 60; 
haziranda 7 5; temmuzda64; ağustosta 

59; eylfılda 60; teşrinievvelde 58; teşri· 
ni sanide 70; kanunu evvelde 56 çift 
evlenmiştir. 

936 senesinde ise ikinci kanunda 63; 
şubatta 41, martta 49, nisanda 73, ma
yısta 58, haziranda 82; temmuzda 60; 
ağustosta 43; eylfılde 40; ilk teşrinde 
51; ikinci teşrinde 66; ilk kanunda 47; 
çift evlenmiştir. 

ci sınıf (edebiyat), üçüncü sınıf edebi
yat şubesi (kimya) • fen şubesi (fizik). 

24 mart: I (tabiiye), 11 (kimya), 
III (fizik) • (Kozmoğrafya). 

25 mart: 1 (hendese), il (tarih), 
111 (kozmoğrafya - kimya). 

26 mart: 1 (fizik), il (cebir), III 
(tarih) müşterek. 

27 mart: 1 (edebiyat), II (fizik), 
III (coğrafya) müşterek. 

29 mart: 1 (tarih), II (coğrafya), 
III (cebir - edebiyat). 

30 mart: I (coğrafya), 11 (tabiiye), 
III (edebiyat • cebir). 

31 mart: ı· (kimya), II (hendese), 
III (tabiiye) müşterek. 

1 nisan: yalnız Ü!jÜncü sınıfta (hen
dese ve müsellesat). 

Talebeler suallere bir bu!juk saatlik 
bir zaman içinde cevab vermeğe mec• 
burdurJar. Yalnız grup halindeki ders .. 
lerde bu müsaade iki buçuk saate çı· 

karılacaktır. 

Vekaletten gönderilen suallerle a. 
lakalı bahisler herhangi bir sebeble he
nüz talebeye okutulmamış ise o sual-

Yeni senenin ilk ayında evlenenle- ler yerine muallim tarafından talebeye 
rin sayısı 47 dir. başka sualler sorularak keyfiyet mu• 

Belediye ve hususi 
idarelerin tahsil 
usulleri 

Dahiliye vekfüeti belediye ve husu. 
si idarelerin muhasebe ve tahsil usulle
rinin birleştirilmesi etrafında tetk.ik
lerde bulunmak üzere bir komisyon kur
muştur. Komisyon Dahiliye vekaleti 
hususi id:ıreler umum müdürü B. Fa. 
ik'in reisliğinde dahiliye muhasebe mü
dürü B. Edip ve defterdar muavini B. 
Hasan Fehmiden müteşekkildir. Ko
misyon yakında toplanacaktır. 

Göçmenler için program 
iskan umum müdürlüğü bu sene yur

dumuza getirilecek göçmenlerin mik
tarını, nerelere yerlettirileceklerini ve 
hangi aylarda getirileceklerini teabit 
etmektedir. 

Afgan Büyük Elçisi izinli olarak 
memleketine gitti 

Afganistanın Ankara Büyük Elçisi 
Ekselans Sultan Ahmed Han dünkü 
trenle Afganistana gitmek üzere tchri
mizden ayrılmıftir. Büyük Elçiyi iataa
yonda kordiplomatiğe mensup zatlar ve 
dostları uğurlamışlardır. Sultan Ahmed 
Han'm mezuniyetitliiı üç ay kadar .U
receği haber verilmektedir. 

Ekmek fiatları 
Belediye, bugünden itibaren birin

ci ekmeğe on, francılaya 14, francalalık 
unun çuvalına 878, birinci nevi unun 
çuvalına 728, ekstra onun kilosuna 17, 
birinci unun kil9suna 13, ikinci unun 
kilosuna 11, üçüncü unun kilosuna 6 

kuruş fiat koymuştur. 

Uıul tundan i
baretti: ''İngiltere 
bankalarında ala
caklı hesabı olanlar, 

muaJ'Yen bir günde, bu heıabJanmn hep 
birden kesilerek İngiliz lirası "küıura

bnm" heykel hesabına geçirilmesine 

muvafakat edeceklerdi. 

Ba usul tathik olunOJU!tur. Bundan 
basıl olan paranrn mikdannı tahmin • 
debilir miıiniz? 

1.200.000 türk liraıı. 

Kurtulmalı ve kavU§mak 

Kötü kullandığımız tabirler arasnı

da kurtulmak ve kavuşmak, hele gaze

te aayfalannda, hemen her &ün bir kaç 

kerre knrıılaımakta olduklanmrzdan

dır; filan yer ıuıuzluktan kurtuldu, fa

lan yer elektriğe kavuttu gibi •..• 

Kecdilerinden kurtulduğumuz fey· 
lerin mevcudiyeti ve kendilerine kaVU§· 

tuğumuz §eylerin yolduğu bize dayanıl

maz utirablar vennİf olmak lizmıdır. 

Acaba hakikat bu mudur? 

cib sebebleriyle ve suallerin birer su
reti ile birlikte vekalete bildirilecek
tir. 

İmtihan kağıdları muallim tarafın
dan okunup not takdir edildikten &on· 
ra mektebte alıkonulacaktır. 

Su projesinin tatbiki 
hazırlı klan 

Nafıa vekaleti büyiık su projesinin 
tatbiki etrafında çalışmalarına başla· 

mı:ltır. Vekalet yapılacak işleri mıntaka 
itibariyle gruplara ayrımış ve bunun i· 
çin bir kadro hazırlamı~tır. Kadro bu· 
günlerde başvekalete verilecektir. 

Afişaj işini 
belediye alıyor 

İstnbul (telefonla) - Şehir mecli .. 
siııin bugünkü toplantısında belediye 
reisinin afişaj i~i hakkındaki teklifi o
kundu. Belediye reisi bu i'i belediye· 
nin üzerine alacağını söyliyordu. Uzun 
münakaışalardan sonra teklif esas iti .. 
briyle kabul edilerek encümenlere gön. 
derildi. 

Erzurum gecesi 
hazırlıkları 

Ankaradaki Erzurumlu gençler, ö .. 
nümüzdeki s-arıamba ve peflCbe akşam. 
ları Ankara halkevi salonlarında mem
leketlerinin 19 uncu yıldönümünü kut
layacaklardır. Bir aydan beri devam e. 
den hazırlıklara göre gecenin çok eğ
lenceli geçeceği ve Erzurum oyunla
riyle türkülerinin, her yıl olduğu gibi, 
bu yıl da geniş bir alaka ile karşılana• 
cağı anlaşılmaktadır. 

Deniz yolları tarife komiıyonu 
İ11tnbul (Telefonla) - Deni.z yolla• 

n tarife komisyonu bugün de toplan
dı. tetkiklerine devam etti. Hafta ltO• 

nuna kadar mesaisini bitirecektir. 

1 HAVA 1 
'----

Havalar ısınmakta 
devam ediyor 

Dün şehrimlızde hava umumiyetle 
hafif bulutlu geçmiş ve sıcaklık sıfırın 
üstünde ancak 15 dereceye kadar çıka• 
bilmiştir. Meteoroloji ~teri umum mü .. 
düdüğünden verilen malfunata göre 
dün yurdun hiç bir yerinde yağl§ ol• 
ınamış, bütün mmtakalarda hava bulut• 
lu geçmiıtir. Sıcaklık Trakya ve Ege 
mınta.kalarında gece biraz aoğwnufll& 

da gündüz umumi olarak 2 - 4 derece 
arasında yeniden wrumştır. En. düşük 
sı:caldıldar yalnız doğu Anadol.usunda 
ııfınn altmda olmalıc üzere Er:ı:ururnda 
7, Karsta 15 derecedir. En yüksek sı• 
cakWdar sıfırın üatüade olmak üzere 
Buna ve İzmirde 20, Manisada 21, A
dana ve Dörtyolda 22 derecedir. 



lngilterede 
grevler 

l-Ia va programının tatbiki 
tehlikeye düştü 

Londra, g (A.A.) - Hükumetçe ya. 

Pılan siparişler için çalışan tayyare fab. 

rikalarında çıkan grevlerin gittikçe art

ll\ası hava kuvvetlerini artırma progra

ll'ıının tatbikini tehlikeye düşürecek 
~ahiyettedir. Dört bini Rollsrey fa~ri-
asında ve iki bini de Gairey fabrıka-

•ına 1 ·1· t . a 0 inak üzere 6000 işçi grev ·1 an c • 
tttiştir ı... T ı 
1 

• ~ısmen yapılan grevler, sı aıl• 
anına 

t Programiyle beraber başlamış· 
ır. lş il . . 

d ç er. mütehassıs makınıstlerden 
aha aıı ~ 
.. yagı Şartlar altında çalıştrklarxnı 

lloyliyer 
. ek Yevmiyelerinin arttırılması. 

l'lı ıst 
emekte ve hükiim t tarafından ya• 

~ılan sip . . . . k 
arı~ler dolayısıyle ışç.ıler, te • 

r~r başlamanın mümkün olduğunu ile. 
l'l .. 

surınektedirler. 

bafM~h~elif sendikaların şefleri, bu 
ta ıçınd b" ı e 1r kaç kerre toplanacak-

Qrdır. Mesel . b '-~ ..... . eyı alletmek üzere hü~u-
•uetın send"k 
$a ~ 1 a şeflerini bir konferansa 

grrması ihtimali vardır • 

tur : 
.. Almanya, kuvvetlidir ve hiç 

tecavüz etmek tehlikesini 
se ona 

kim· 

gö.ı:e 

alamaz.,, 
Diğer taraftan binbaşı Jost, askeri 

bir mecmuada alınan ordusunun kıyme
tinin her gün arttığını yazınakta ve as. 

. d lan bölgede tahkimler ya-
kerlık ışı o . 

1m ldug· unu bildimıektedır. 
pı ış O 

Bu silahlanmanın sebebi fransrz -

sovyet pakttdı:-. 
Alman ileri gelenleri diyorlar ki: 

. bir Lokarno andlaşma. 
Bu anlaşma yenı 

büyük ve bafhca 
sının yapılmasına en . 

engeldir. 

tur. 
Öte yandan politik kısım şefi ve 

polis müdür muavini Heten'in istifası 
yalanlanmaktadır. 

Siyaıi mahfiıter, aağ partilerin ik· 
tidarr ele almak hususundaki projeleri· 
nin meydana çıkması neticesinde ne gi· 

bi cezalara çarpılacaklarım ve esasen 
bir ceza tatbiki bahiı mevzuu olup ol· 
ınayacağını merak etmektedirler. 

Teşebbfüı., proje halinde kaldığı için 
bazı kimseler, muhalif partilerin azası 
olan müteşebisler hakkında takiblerde 
bulunmanın zor bir iş olacağını bildir
mekte fakat bir yandan da hükfımc:t dar. 

bes.i.ni hazırlayanlara karşı harekete geç· 
menin lleride tehlikeler doğuracağını 

söylemektedirler • 
Öğleden sonra Gyer'da bir miting 

hazırlanmıştı. 

Birlesik bıristiyan partısi azasından 
olan eski başvekil Fredrih söz alarak 

demiştir ki: 
"- Karışmak sırasc gelmiştir. Baş

vekil hakkında yapacağı icraata göre 
hüküm vereceğiz ." 

Ayni partiden olan rahib Ernest, ya· 
bancrlarm Macaristan'm işlerine karış
malarınrn hoş görülmemesi lazım gele· 
ceğini kaydetmiş ve yabancı devletlerin 
Macaristan) kendi politikalarına filet e· 
decekleri için bunlardan fayda bekle· 
ınenin doğru oımıyacağmı söylemi§ ve 

gunları ilave etmiştir: 
"- Komünist formlillerini kabul et· 

miyelim. Fakat komUniıt düımanlan .. 

===========3 

Pilevne ve Strazagora bölgelerinden 

gelen bütün haberler, belediye seçimi· 

nin tam bir sükun içinde ve hadisesiz 
geçtiğini teyid etmektedir. Dağıtılan 

partilerin idarecileri bu seçime Jimdild 

hükümet sistemi aleyhinde bir plebisit 
mahiyeti vermek istemişler ve ıeçicileri 

beyaz bültenle • rey vermek suretiyle 
boykotaja teşvik etmişlerdi. Muvakkat 
netice şudur: reylerin yüzde sekseni, 
son defa kabul edilen kanuna göre nam· 
zedliklerini koymuş olan müstakil nam
zedler kazanmıştır ve yüzde yirmisi be· 
yaz bültendir. 

Habeşistan' da 
İtalyanlara 

mukabele bilmisil 
Londra, 8 (A.A.) - Avam kamara

smda, Adisababa'da Graziani'ye karşı 

yapılan suikasttl"n sonra Habeşistanda 

bir takım mukabeleibilmisil hareketlere 

geçildiği ve bunların çok insafsızça ya
pıldığı su~Jine cevab veren Lord Kran
born, filvaki bu mukabeleibilmisil ha

reketinin çok ciddi bir şekilde yapıJdı
ğmı ancak hiç bir İngiliz öldürülmemiş 
olduğunu söylemiştir. 

nın programından da sakınalım. Çün· 
kil bu program dünyada ayni derecede 
korkunç bir hekemonya kurmak isti
yor." 

* KOYLONON AY ACJNA GiDECEK 
MEMUR 

KURUN'da Aıım Uı, cumburi,.et 

hükümetinin köycülük ıjy.aetinia her 

ıün bir parça daha inkitaf ettiğini ka:r· 
dederelc köy ve köylünün yükaelmeai i 

çin ıon zamanlarda alınan tedbirler •· 

rasında, doinıdan doiruya köylerle mi 

nasebeti olan memurların binat köy

lünün ayaiıhll ıidebilınWni temin içia 

bunlann ıezıin ve atlı bir hale setiri
leceklerini aöylüyor. ZilW't memuru.. 
baytar, ııhhiye memuru, nahiye müdü

rü gibi devlet teıkilitına clahil olan me

murların ırezgin bir hale l'etirilmelm, 
köylülerin, itlerini takib için lı:aaabalar11 

kadar yorulmalarının önüne l'~eceii 

ribi, devlet memurlarının da köyü da

ha iyi tarumalarına ve ıerekli tedbirleri 

yerinde tetkik etmelerine imkan aça~

ğını söylüyor. 

Balkan antanb ticart 
odaları konferansı 
Balkan antantı ekonoınik konseyı•ıirı 

Yugoslavyada Bled'deki toplantısmda 
verilen bir karar üzerine romen seksi
yonu, Balkan antantına menaub mem
leketlerin t icaret ve sanayi odaları ara
smda bir kongre akdedilmesni karar

laştrrmı_ştı. Bu h ususta bu seksiyon ta· 
rafından hazırlanan rapor büyük vilt. 
yetlerimizin ticaret odalarına ıönderil· 
miştir. 

Ticaret odaları bu husustaki müta· 
lealarını bir rapor halinde hazırlıyarak 
bugünlerde ikttsad vekaletine göndere
ceklerdir. 
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Yabancı Basında Okuduklarımız Sun'i Aşk 

H itler'in ve Almanya A 
kamoyunu temsil e· 

den ileri gelen şahsiyetle· 
rin sömürge istekleri git· 
tikçe sıklaşıyor. Bu vaiz· 
yet, yalnız ingiliz - alınan 

münasebetlerinin düzel· 
mesine engel olmakla kal. 
mıyor; daha ileri giderek, 
ekonominin esaslı bir surette canlanma· 
tıı ve dünya ticaretinin hiç değilse eski 
haline yakın bir ölçüyü bulabilmesi 
için, en çok sulh ve sükuna muhtaç o. 
lan bir ciharıa yeni bir sükfinsuzluk un
suru katıyor. 

Bundan başka, Almanyanın isteği, 

tabiatiyle, İngiltere ve dominyonlarına 
olduğu kadar, Fransa, Belçika, Japon· 
ya gibi diğer sömürgeci devletlere de 
dokunuyor. 

Fakat, yalnız bununla mı kalıyor? 

Bahsin mevzuunu hakikaten yalnız 

"manda,, hk toprakları mı teşkil edi· 
yor? Her zaman olduğu gibi, alman is
tekleri nereye çekilse oraya gidecek 
kadar vuzuhsuzdur. Ne bu isteklerin 
nereye varacağı katilikle biliniyor ve 
ne de tatmin edilmesi için lazım olan 
tavizlerin nelerden ibaret olduğu an • 
}aşılıyor. • 

Daha 1913 son kanununda Sir Ed· 
vard Grey Sir Bennel Bod'a yazdığı bir 
rnektubta diyor .ki: 

" Son yıllarda mücadele etmek mec· 
buriyetinde kaldığımız müşküllerin en 
büyüğünü, Almanyanın ne istedigini bir 
türlü anlayamad ğımızm teşkil ettiğini 
söylemekte haklı idiniz • ., 

Bu nereye çekilse oraya gider key • 
fiyet Almanya'nın polit.ikasına daima 
hakim oimu;aur. Bununla muay;en bir 
gaye güdülmekteclir. Almanya her gö
rüşmede koparabildiğini alıyor; fakat 
yemeğe başlayınca iştahı açılıyor ve 
arkasından daha fazlasını istiyor. 

ki: 

ukarda lafı geçen mektubta, 
Grey. sozüne devam ederek diyor 

" Almanlar, Almanyanm neye sahib 
olması lazım geldiğini I...ord Salisburi'ye 
anlatmağa muvaffak oluyorlardı: çün· 
kü, Fransa ve Rusya ile olan münase· 
betlerimizin kötüluğiı karşısında, Al • 
manya ile anlaşmazlığa düşmek istemi· 
yorduk. Bugün artık infirad devri geç· 
miş oldu un an, boyle b"r tavır takın -
m nın da yeri kalmam ştır. Dostluk te
sis 'ne hazır ve mü:, ey}a isek, dostlar 
bulmak m cburiyetindeyi.z ... 

Hıtler son deidki nutkunda, Al • 
rn nya'nın, kendi .. in.1 ... n sömürge alma
mı o.an de\ }etlerden sömürge isteme
dibıni açıkça söyledi. Ancak, İngılte -
renin, kendi sömürgelerinden bır ka • 
rış yer bile feda etmeden başka millet
lerın zararına olarak Almanyanın istek
lerini tatmın f'debilecegi fikrini veren 

bazı alman miıtaleaları da ortaya atıl. 
d·. Malumdur ki, cihan harbından ev
vel, Almanya, gözünü Portekiz'in Af· 
rika'daki sömürgelerine dikmişti. 

•e 

--
a- e 

e 
Her zaman ol
duğu gibi al -
man istekleri 
nereye çekil· 
se oraya gide
cek kadar vu
zulı~:=:lur. Ne 
bu i•teklerin 
nerey :aca
ğı katiyetle bi· 
liniyor, ne de 
tatmin eclilme
•i için lazım -
gelen tavizle • 
rin neden iba· 
ret olduğu an
:aşılıyor. 

.ı!AN: 

Osten Çemberlen 

No)c Zülırer ~aytun;.;'t1j 

dan ikinci bir andlaşmayı Grey ile Lih
novski im:ı:alamışlardı. Orts geçen yılın 
mayısında Chatham House'da verdiği 

bir konferansta başka bir hadiseyi ha • 
tırlatmıştı: 

''1914 martında fon Yagov fransız 

elçisine, Afrikadaki sömürgeleri ken • 
di aralarında paylaş lmak için, Alman
yanın Fransa ve İngiltere ile anlaşma· 
sı lazımgeldiğini söyledi. Böyle bir an· 
laşmanın Belçika'yı feda etmek sureti· 
le mümkün olacağını da ilave etti.,, 

Bugün istediği bütün sömürgeler 
lngiltere'nin elinde bulunduğu bir sı • 
rada bu hadisenin cereyan etmesi, dik· 
kate çok deger bir meseledir. 

Bundan dolay:, Almanya, evvela bu· 
tün istediklerini açıktan açığa ortaya 
koymalı ve kendi kanaatince, bu taleb
lerin hangi esaslar üzerinde tanzimine 
imkan olduğunu soylemelidir. 

ger ingilizler, bazı yerlerde ta -
vizler yapmak suretiyle geçici 

bırsükuna varmak yolunu tutacak olur· 
tarsa, buyle bir hareket, İngiltere için 
en tehli .. eli bir politikayı ifade edece
ği gibi, neticede önüne geçilmez yeni 
bir münazaaya da çığır açmış olur. Çün
kü, karş taraf bu gibi tavizleri öclenen 
bir taksit diye telakki edecek, daha 

temin edemediği hammadde kaynakla
rına muhtaç olduğunu da ileri sürdü. 

n 

. 
iğer taraftan, ekonomik sebeb • 
lerin sık sık ileri sürülmesine 

rağmen, sömürge talçbinde 
politik sebeblerde rol oy· 
namaktadır. Nitekim, de
niliyor ki, Almanya, "hiç 
kimseden bir şey aşırmıya
rak bir sömürge meydana 
getirdi.'' Buna mukabil, 
kendisinin kışkırttığı bir 
harbtan sonra, galib dev

letler bu sömürgeyi kendisinden aşır • 
dılar; yahud Göbels'in dediği gibi, Al
manyanm sömürgeleri elinden alındı .. 

Şimdi, evvela ekonomik sebebi ele 
alalım. Bu sebebin ne kadar haksız ol. 
duğunu, Ameri, dış işler enstitüsünde 
verdiği bir konferansta izah etti: 

" Dünya harbmdan evvel Almanya
nın çok geniş sömürge sahaları vardı. 

Almanya bu sömürgelerden, hammad -
delerinin yüzde 0,5 nisbctini temin e • 
diyordu. Memleket dışına çıkardığı 
şeylerin yalnız 0,6 nisbetini sömürgele
rine sevkediyordu. 30 yıl içinde, Al • 
manya, sömürgelerine 20,000 kişi bile 
gönderip yerleştirmedi . Cihan harbm
dan önceki on yıl zarfında her yıl mem· 
leket dışrna göç eden 25,000 kişiden, 

vasati olarak 30 • 40 kişi sömürgelere gi· 
diyordu.,, 

Dahası var: 
" 1929 da - mahsus bu tarihi ele a· 

lıyorum; çünkü ekonomik vaziyet nis
beten iyi idi. - Bütün alman sömürge
leri 12 milyon İngiliz lirası tutarında 
ithalat yapmışlardı. Bütün bu ithalatın 
yalnız Almanya'dan yapılmış olduğunu 
farzedelim. Aynı yıl içinde Almanya • 
nın yapmış olduğu 600 milyon iingiliz Ji. 
rası tutarındaki ihracatın yanında bu 
rakamın ne kıymeti olabilir?,, 

Bu rakamlardan daha beliğ "ne ola • 
bilir? Fakat şunu kaydetmek lazımdır 
ki, Almanyanın başında bulunanlar dö
vizleri başka gayeler uğrunda kullan
mam.ş olsalardı, daha doğrusu, tereya
ğı yerine top istememiş olsalardı. Al
manya, halkına istediği kadar yağ ve 
iaşe maddeleri temin edebilirdi. Ameri
nin anlattığı gibi, Almanya, 1933. 1935 
son üç yıl zarfında dogu Afrikasına 

1,429,415 İngiliz lirası tutarında mal 
satmıştır. Aynı müddet zarfında doğu 
Afrikasmdan satın aldığı şeylerin tuta· 
rı 1,080,567 ingiLiz lirasını geçmemek. 
tedir. Buna göre 400.000 İngiliz liralık 
doviz Almanyanın matlubuna geçmiş 
oluyor ki, şefleri bunu bambaşka mak • 
sadlar peşinde harcamışlard r. Ve niha
yet Britanya Kamerun'u, 1934 deki it
haliitrnm yüzde 40 rnr Almanyadan yap
mış ve ihracatının dörtte üçünden faz. 
)asını Almanyaya göndermiştir. Ha. 
sıl , sömürge talebinin ekonomik sebeb
leri ciddi bir araştırmaya tahammül e· 
decek bir kuvvette değildir. 

Yarının çocukları 

Nasıl doğacak! 

• 
Dünyanın İki ucun-
da biribirlerini tanı
mayan ana ve baba 

.. • 
1 n t•pte ço 

Hayatı idame ıçın dünya ölçüsün
de mütemadiyen vukua gelen mucize· 
ler arasın.ı insanın dahası da karıştı 

ve bir noktada neslin dahasına galebe 
de çaldr. Amerika hekimleri birliğinin 
gazetesinde France 1. Seymaur ve Al

fred Koener isminde iki Nevyorklu he- ı 
kimin çalışmaları hakkındaki bir ıra· 

zıyı okurken bu kanaati elde etmekte
yiz. Bu çalışmalar neticesinde kadınla 
erkek arasındaki suni münasebetler 
metodik ve müessir bir şekle girmiş 

bulunuyor. 

• Bundan böyle hekimler birbirin· 
den uzak olanları birleştirebelicekler, 

kısır olanı canlnndıracaklardır. Bu va
ziyet bu itibarla iki nebat arasında bir 
leştirme vasıtalığı eden üçüncü bir ne
batı ne kadar andırmaktadır. 

İşte insanlığa oynanmış olan bu ye
ni oyunun senaryosu: 

Çocuksuz kadın hekime yazıyor, 

kocasınrn da muvafakatini bildirerek 
arzusunu ifade ediyor: Sporcu, veya 
entelektüel veya kocasına benzeyen bir 
çocuk istemektedir. 

Hemen hayat pınarı açılıyor; kanı 
vericisini andıran sessiz muhabir, ır
kın istikbalini suyun ceryaruna terk 
ed.::n balığın kayıtsızlığiyle kendini bar 
c,, or. 

Am~rikalr alimler, hayatı böyle kay
nağından elde etti.kten sonra onu tü-

gözleri önüne getiriyorlardı. 
Almanya harb taliine güvenerek 

mağlüb oldu. Har:bta galib gelmiş bir 
Almanya'nın büyük Britanya ve mütte· 
fiklerine ne gibi sulh şartları koşacağı
nı acaba bir tek alman bir defa olsun 
aklına getirmiş midir ? 

Acaba ondan merhamet bekliye. 

bilir mi idik? Ne tutarda bir harb taz. 
minatı ödiyecektik biliyor musunuz? 
Belçika ve Belçika kongosundan acaba 
geriye bir şey kalacak n idi? İngilte -
ren.in doğu ve batı Afrikasındaki sö· 
mürgeleri yahud denizaşırı kömür de
polarından acaba bir tanesi elinde ka· 

lacak mı idi ? 
4 

bün içinde hapsediyorlar, ve günlerce 
müddet sıfıradan aşağı elli derecede 
muhafaza etmek suretiyle, onu tehdit e 
den ölüm boşluğunu izale ediyorlar ve 
bu hayat iksirini, kök salacağı rere 
naklediyorlar. Bu ameliye esnasında 

yeni bir insana hayat vermekte olan i· 
ki insan birbirini tanımamışlar, ve hat· 
ta birbirlerinin mevcudiyetinden haber
dar bile olmamışlardır. Erkek tohum, 
yeni dünyayı bir baştan bir başa a. 
şarak, başka bir gök altında, eşi olan 
dişi tohuma rastlaınağa gidiyor. Bu, yar,ı 
nın cinsi münasebetlerinin muazzam uçu, 
rumudur, bu uçurumun etrafında hiç 
bir çiçek açmaz; bu, nikel ve camın his.. 
sin yerini tuttuğu laboratuvarların mut .. 
lak boşluğudur. Bu, mahrumiyet ve 
asepsi içinde ifa edilen vazifenin ba .. 
ridliği, otoklavın nankör yanlızlığı, bu 
yorgunluksuz, gürültüsüz, mücadele., 
siz veludiyet; aynı zamanda ulvi ürpe .. 
rişlerin sonudur. Bakışların kadifeli 
yolundan aşkın mükemmel intihabı, sa. 
danın, jestlerin fizik daveti, kaybolmuş 
cennetten birini arayan ve daima bir 
birine rastlayan iki vücudun mukadde
rat gecesi içındeki haykırışları, bütün 
bunlar artık, sabah erkenden taahh.üdlü 
olarak postadan çıkan bir kapsülle ni
hayet bulmaktadır. 

Günler geçmiştir; çocuk doğmuştur 
ve meşru olarak doğmuştur, çünkü 
Amerikan kanunları, gayri meşru - mü
nasebeti kocadan başka biriyle bedeni 
birleşme şeklinde tarif etmektedir. Şu 
halde kanun tasvib etmekte ahlaki rıza 
göstermektedir. 

Artık cinsi günahlar yok, aşk ve 
onda.ı doğan zevkler, lezzetler, heye
canlar, hummalar, buhranlar yok. Ve on .. 
larla birlikte beşeri davayı teşkil eden bU 
tün hasretler, acılar, göz yaşları ve bun
ları terennüm eden edebiyat tarihe ka.. 
rışmaktadır. Ademin kayıtsızlığı içinde 
bir erkek kendisinden bir kaç hücre· 
nin ayrılmasına razı olmuş, ve tayyare 
ile mesafeler kat eden bu hücreler, mey .. 
vasız b: yuvada çiçek açmaya gitmiş
tir. 

başka taleblerde bulunmak için sadece p olitik sebebler sanki daha ııagw • fırsat gö.letliyeccktir. 
1 

d o aha ortada hiç bir şey olmadığı 
. am mı ır? Vaktiyle Almanya, bir anda, alman genel kurmayı, 

Marian'da çıkan 

P o l 1\1 o r a n ' ı n 

yaz ı sı n d;ın n aklen 
Bu itibarla, Almanya'nrn daha şun bır tek lafla Avusturyayı teskin edebı·-d'd · · · bahtsız başvekile, Belçikanrn istiklali 

ı en ılerı siırdüğü talebleri, politika Jecek bir mevkide oldug·u halde, bı'la~ • k · b hakkında teminat vermeğe bile müsa· 
ve e onomı akımından iyiden iyi araş- kis onu alahildig·ine kıı::kırttı. Grey'ı'n k f d d • T ade etmedi Herhangi · · kimse, Avus-
tırma ay asız egildir. Doktor Şaht umumi bir konferans toplanması hak _ b 

1 
bl · 

1 
. turyanm Sırbistana verdiği ultimato - 9 • mart • 937 den itibaren birinci 

u ta e erın e mnom:k mahiyeti haiz kındaki teklifini reddetti. Ve nihayet • olduklarını söyledi ve Almanyanın, nü· ta.m Avusturya görüşmelerini yaptıg·ı mu yahud Brest • Litovsk muahedesini ekmeğe on, francalaya 14, francalalık 
f f 1 

1 
· bir defa okuduktan sonra, Almanyanm unun çuvalına 878, birinci nevi unun 

us az as nı yer eştırccek topraklara bır sırada Rusya'ya harb itan etti. 19l4 ihtiyacı olduğunu ilave etti. Bundan ğ mağlüb olmuş bir clüşmandan daha az çuvalına 728, ekstra unun kilosuna 17, 
a ustosunu yaşamış olanlar, Almanya. bir şey taleb edeceğini yahud galib gel- birinci unun kilosuna 13, ikinc.i unun 

başka, Almanyanın, mamullerini süre - nın harba sebeb oldug·unu söyledı'klerı· 

Belediye Reisliğinden : 
Günün birinde Portekiz'in bu sö • 

mürgelerinden vazgeçmek mecburiye
tinde bırakılması göz önünde tutula • 
rak, kati surette Almanyaya devrine 
dair vaktiyle Lansdovnc ile Bülov ara
sında bir andlaşma yapılmıştı; sonra • 

k 
1 

. dikten sonra daha hafif f lar koşmuş kilosuna 11, üçüncü unun kilosuna 6 ku .. 
ce yer ere, dövıı:i olmadığı için artık zaman, işte bu hadiselerin cereyanını 
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1 
K a N C I rak: oz ar eş, Movgli'nin ardında yalana- - Boz kardeş, sen ne diyorsun? - İyi bir düşünce bu. Gördükten sonra 

- Onlar seni bir defa aralarından kovdu- o''ld" k · · b kl k · · d - ·1d· G'+ - Biz seni takib ediyoruz, brz seni takilı urme ıçın e eme ıyı egı ır. ı.., 
d

. d d' b' ,. . lar; bir defa ağzının kenarını taşla yaraladı- toplantı kayasında onların hepsine seslen. 

~ NG KiT AB I 
e ıyoruz, e ı, ır yenı konuşma zamaııı ı B ld • · ··1d.. - · 11 ar. u eo yu senı o urmege gönderdıler. O ·Jaman ben de mı"demdekı' du"şu··ncelerı· so··y 
dışında her zaman senin arkandan gelı'yoruz. .. -Seni kırmızı çiçeg· in içine atacaklardr. On - len"m Fakat bu · k n m nda 

Movgli yavaş bir sesle sordu: · yenı o uş a zamanı 
- İnsan sürüsüne giderken de arkamdan ların kötü ve duygusuz olduğunu söyliyen onlar gelmiyebilirler, beni unutmuş olabi• 

Yazan: Çeviıen: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Movgli tam cevab vermeğe hazırlanıyor
du ki köyün dış mahallelerinden doğru ge
len beyazlar giyinmiş bir kız karşılarına çr
kıverdi. Boz kardeş, birden bire gözden kay-
bolmuş, Movgli de beri yandaki tarlanın 

yükselmiş ekinleri arasma doğru, sessizce 
geriledi. Ekinlerin sıcak başakları yüzünU 
kapatırken az kalsın, eli ile kıza dokunuyor
du; fakat bir hayalet gibi hemen gizleniver
di. Fakat bir hayalet gördüğünü sanan k1z, 
korkudan haykırdı ve göğüs geçirdi. 

Movgli iki eliyle ekinleri iki yana ayıra
rak kız gözden kayboluncaya kadar arkasın
dan baktı. Sonra o da bir göğüs geçirerek: 

- Şimdi, dedi, bilmiyorum; çağırdığım 
zaman niye gelmediniz? 

de ben deg-ildim,· sendin. lı"rler 
gelecek misiniz? · Bütün Cengel'i onlara kartı kışkırtan ben Movgli, düşünceli düşünceli onun arka .. 

- Bizim eski sürü seni kovduğu zaman - ben daima kendi sürümün arkasından gide- sında Boz kardeş, dört nala koşarken arka
arkandan gelmemiş miydim? Ekinler ara- rim - değildim; sendin. Sonra bizim kırmızı sına dönerek dedi ki: 
sında uyuduğun zaman seni uyandıran kimdi? köpekler için düzdüğüm şarkılardan daha - Sen hiç bir şey unutmamış mısındır? 

- Pekala, fakat tekrar?. ı 1 k d'' d B acı arını on ara arşı uzen e gene ben de- Başka bir mevsimde olsaydı, bu haber 
- u gece seni takib etmedim mi? ğildim; sendin. bütün Cengel'e yayılır, oradakilerden bir"" 
-. Peki ama, tekrar, tekrar? Boz kardeş, - Ben sana, sen ne dersin? diyorum. çokları bir araya toplanırlardı. Fakat şimdi 

bu ış tekrar olabilir. · Hem koşuyor, hem konuşuyorlardı. Boz ilkbahardı ve hepsi kopnakla, oynamaklaı 
Boz kardeş, susuyordu. Biraz sonra ken- kardeş, bir müddet hiç cevab vermedi. Son- şarkı söylemek ve avlarını öldürmekle meş• 

di kendine söylendi: ra kes~k kesik konuşmaya başladı: guldüler. Onun için Boz kardeş, hepsine bi• 
- Siyah hayvan doğru söylemiş. - Insan yavrusu - Cengel'in üstadı - rer birer giderek haykırıyordu : 
- Ne söyledi ki? Rakşa'nın oğlu - benim inde kardefim - her - Cengel'in üstadı insanlara gidiyorf 
- İnsan insana gider. Anamız Rakşa de- ne kadar ilkbaharda kısa bir zaman için se- toplantı kayasına geliniz! 

mişti ki..... ni unuttumsa da, gene senin yolun benim yo- Keyfleri yerinde ve bahtiyar mahluklar 
Movgli mırıldandı: lumdur; senin inin benim inimdir; senin avın ona şu cevabı veriyorlardı: . .. 
- Kırmızı köpekler gecesinde Akela da benim avımdrr; senin ölünceye kadar döğü- - Yaz sıcakları başlayınca gene gerı d': 

öyle söylemişti. şün benim ölünceye kadar döğüşümdür. Ben ner. Yağmurlar bastırınca gene inlere gel.it• 
- Hepimizden daha akıllı olan Kaa da üç kişi adına konuşuyorum. Fakat sen Cen- Haydi bizimle koş şarkı söyle, Boz karde~ 

öyle söylüyor. gel'e ne diyecek5in? (Sonu var 



Ul 
=n 9-3 - 1937 

İspanyaya Filistinde karışıklık 
on bin İtalyan Örfi idare ilin edildi 

askeri gitti vaziyet çok gergin 
(Başı ı. inci sayfada) 

da 25 bin kişilik bir italyan ınüfrezesi
nin İspanyaya gitmek üzere Napoliden 
hareket edeceğini tasrih etınekte ve şun-
1" rr ilave etmektedir. : 

"İtalyan makamlarının, bu kıtaların 
şarki Afrikaya hareket edeceğini bil
dirmelerine rağmen iyi haber alan ba· 
21 Roma mahfilleri bu kıtaların hazır· 
hklarını bitirir bi~irmez İspanya için 
Yola çıkarılacaklarını söylemektedirler. 
Diğer taraftan öğrendiğimize göre, en 
kıaa zamanda tankların sevkedilmesini 
öğretmek için Venedik'te bir mekteb 
açılmııtır. 1spanya'dan alınan ha~e.r· 
ler, kuvvetli İtalyan müfrezelerının 
halen Pier Sier Dominik'e vardıklarına 
Şüphe bırakmamaktadır." 

Republik gazetesi diyor ki: .. 
"İtalya İspanyadaki hareketını o 

kadar şiddetle tacil ediyor ki, eğer Fran 
lco kazanacak olursa, bu zaferi ne kadar 
kati olursa, Fransanın, Afrika ile mil· 
nasebetlerinin cmniyeti11den o kadar 

korkmalıdır." 
BiT fran11z. vapuru. ugo.Lav 
komünistlerini götürürken 

yakalanJı . . 
Belgrad, 8 ~f\.A.J - Mars·vla lı-

manma mensub :>l.in ve bir kaç g.:nden 
beri demirlemiş bulunan fransız vapu· 
ru yogoslavya karasularında tutuluıuş· 
tur. Bu gemi nazırlar meclisi tarafın~a~ 
alınmış olan J.omünist.ık tedoırlerını 
bozmak suretiyle genç yugoslav komü
nistlerini almak için Yogo .. ıav ,aya gel 
mişlerdir. Geminın, kaptanı da dahil ol· 
mak üzere fransız tayfları ile :ince ge· 
miye binmiş olan 200 yugoilavh komü· 
r.ist tevkif edilmiştr. Gemiye 2<.ıO ko
münist daha alınacak idı. Bu meseleden 
politika mahfillerinde de büyük bir 
hararetle bahsedilmektedir. 

Sancak 
Anayasası 

(Başı 1. ınci sayfada) 
ta~ Cenevreye gelen görmenlerin San· 
ca rn cenub hududuı,daki Bayır Bu· c: c •• ve H z:ıe nahiyeleri hakkındaki 
goruş erini d inlemeye karar vermiştir. 
Komite her gün toplanacaktır. 

fi aran C ebbare C enevreye 
ne derneğe gitti? 

Cenevı e, 8 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

S mart tarihli İstanbul gazetelerin
de Suriye Maliye Naz rı B. Hasan Ceb
barc'nin beyanatı intişar etmiştir. Bu 
beyanatta Hasan Cebbare, Milletler 
Cemiyeti komitesi tarafından vaki olan 
davet üzerine Cenevreye gittiğini söy· 
lemiştir. Ne Milletler Cemiyeti ve ne 
de Cenevrede içtima eden komite ta· 
rafından böyle bir davet vaki ohnamıt· 
\>'e komite yaınız konsey tarafından 
Sancağa gönderilen tarafsız görmenle
ri davet etmiştir. 'Görmenler bugün 
gelmiştir. Olsa olsa sancakta maliye 
müdürü olan Hasan Cebbare, komitede· 

Kudüs, 8 (A.A.) - Ge!ren hafta 
Filistin'de arablar ile yahudiler ara
sında çıkan kanlı hadiseler dolayısiyle 
örfi idare ilanına karar verilmiştir. Ay
ni zamanda bir takım inzibati tedbirler 
de alınacaktır. Bu tedbirler, seyrüsefe· 
rin durması, mağazalarla sinemaların 
kapanması, askerlerin kıpalardan dısa· 
n çıkarılması, devriyeler do1aştırılması, 
dört yol ağızlanna atlı müfrezeler ko
nulması gibi teylerdir. 

Örfi idarenin ilanı, alınacak pek tid
detli tedbirlere bir ba11angıç olduğu 
söylenmektedir. 

Bombalar patlıyor 
Kudüs, 8 (A.A.) - Hadiseler çık· 

maktadır. Dün atılan bir kaç el silah· 
tan bir arab ölmüş ve bir çocuk yara
ıannuıtır. Halk, yahudi mahallesinde İ· 
ki araba hücum etmittir. Bir bombanın 
vaktından evel patlaması, Hayfa'da 4 
arabın ölümüne acbeb olmuştur. Bütün 
memlekette polis, müdahaleye hazır bir 
vaziyettedir. 

Karışıklık, ikinci kanunda kırallık 

tahkik komisyonunun Londra'ya hare
ketinden sonra, tekrar başlamıştır. Ko
misyonun kararları, mayısta neşredile· 

cektir. İngiliz hükümetinin bulacağı 

kati hal şeklini bekliyerek zabıta, asa
yişi temin etmeğe uğraşmaktadır. Bir 
ihtar mahiyetinde olmak üzere şimdi

lik örfi idare ilin edilmiştir. 
Memleket ekonomisi asayişsizlikten 

sarsılmaktadır. Gezgiııler, memleketi 

Filistin müftüsü Filistin ileri 
gelenleriyle beraber 

dolaımaktan ise, Hayfa limanında va
purda kalrnağı tercih emektedirler. 

Tahkik komisyonunun raporu sa-
nıldığına göre h d. . •1 .'. , ya u ı a1an ı e yuksek 
arab komitesi ileri gelenleri tarafından 
:eklif edilen şekillerden ve bilhassa Ma-
veraişeria emiri Abd··11ah' t . 1 . u ın avsıye e· 

".nden ilham alacaktır. Emir, İngiltere

nın kontrolü altında ve §ahsi rejim çer

çevesi içinde yahudi • arab muvazenesi

ni temine matuf hukuki bir nizamna

menin tatbikini istemektedir. 

Hava tehlikesine karsı , 

Memurlar ve hususi 
•• muesseselerde 

ça alılar kurs görecek 
(Bap 1 ıncide) k 

] 
. . . nı orumak ve kurtarmak insani vazi 

sa nblerını ve halkı alakalandıran bu fe · d h k · • 

d
. k · rı . sı e er esın ayrıca bir vatan bor· 
ıre t.ı erı aynen alıyoruz: cudur. 

Hava hücumlannJa memurlarımız. Bir Jevlet vazile•i: 
"40 num ralı hava ve zehirli gazdan 

korunma kursları talimatının (a) fık· 
rasında muhtelif meslek, ihtısas ve va
zife sahibi butün hükümet ve belediye 
memurları ile sınai ve ticari muessesat 
mı.imessillerınin kurslara devamı mec
buriyeti sarahaten yazılıdır. Bu mecbu· 
riyet gelecek harblarda vukuu muhte
mel tayyare ve zehirli gaz hücumları
na karşı vücudlandırılacak (vilayet 
koruma teşkillerinde) bu memurlardan 
her birinin meslek ve ihtısası ve işine 
göre anıir veya memur olarak resmen 
bir vazife alacağı ve bu vazifeyi Ha 
için havadan saldırıf ve koruma pren
siplerini ve vasıtalarını yakından bil
mesi Jazımgelcceği bedihtdir. Yeter ki 
böyle bir saldırıf esnasında kendini ve 
çolui;ru çocuğunu, yalcn vatandatları-

ki fransız delegesinin müpviri olarak 
Cenevreye gelmi' olabilir. 

"Bu kuralar hemen daima mesai sa
atinden ayrılmış, muayyen bir vakitte 
cereyan etmekte ve bwtlara devam tali. 
mat mucibince ve vilayet emir ve tensi
biyle teveccüh etmiş bir hükümet vazifesi 
bulunmaktadır. Bunun için müdavimi
nin kurs saatleri başlamadan evvel kurs 
mahalline girerken ve bittikten &onra 
çıkarken, imzaya tabi tutulmak suretiy. 
le devamın disiplin altına alması muk. 

tazıdır. Bunun aksine hareket edenler 
reanıen verilmiş bir vazifeye gelmemiş 
telikki edilerek haklarında vilayetin in-

zibat salahiyeti dairesinde takibatta bu
lunulması ve hareketleri bu salahiyetin 

fevkinde takibatı istilzam edenler için 
de mensup oldukları vekaletlere yazıl
makla beraber isimlerinin ve yolsuz ha
reketleri derecesinin bildirilmesini ve 
içinde bulunduğu yıl hiıkumetçe, ' bir 
derece daha tekamül ve genişletilmesi 

B. Eden dış 
politikayı 
izah etti 

Londra, 8 (A.A.) - Hariciye Na
zın Eden, söylediği bir nutukta demiş· 
tir ki: 

.. "- Bugünkü silah yarışının bütün 
dunya .k~moyunda tesiri ne kadar endi· 
şe verıcı olursa olsun bundan h b .. .. . ar ın 
onune geçılemiyeceği neticesine var-
~k do~ru degildir. Buyuk Britanya, 
boyle bır şeyi katiyen kabul d 
B

. 
1 

e cmez • 
. ~r ıarbın ölçülemiyecek derecede bü

yuk olan tehlikeleri, bugün he h . b. h r angı. 
ır arbm başlıca maniini te kil d 

b b
. .. . f e er 

ve u utun mılletlerin ve onlar "d . . ı ı are 
edenlerın daıma göz önünde b 1 d . u un ur-
maları ıcab eden bir mesele old -.. uguna 
şuphe yoktur. 

Taç giyme merasiminden sonra top
lanacak olan imparatorluk konferanaıı.
da harici siyaset meselesinin görüşüle
cek en mühim mevzulardan biri olaca
~ı açıktır. Büyük Britanyanın niyeti 
ımparatorluk konferansında hadiseleri 
gördüğü gibi bütün çıplaklığı ile anlat
mak ve imparatorluk azasının refahı
na olduğu kadar dünya sulhuna da hiz
met edebilecek bir hareketin ana hat
ları üzerinde anlaşmaya varmaya çalış· 
maktır. 

Şunu katiyetle beyan eder.iz k.i ha-. . . , 
rıcı sıyasetimizin başlıca hedefi sulhun 
idamesidir. Fakat mütemadiyen silah
larunakta olan bir alemde Büyük Bri. 
tanyanm silahları milli mesuliyetler.i. 
le mütenasib olduğu kadar Ullparator
luğun ve enternasyonal vaziyetin me
suliyetleriyle de mütenasib olmalıdır. 
Öyle ümid ederiz ki sulh, nihayet kuv
vet devrinde hak devrini .ikame edecek 
olan enternasyonal yeni bir nizamın 

kurulması ile temin edilecektir. Aynen 
bizim gibi düşünenlerle beraber teşriki 
mesaide bnlunmalıyız ve teşriki mesai 
dairesini genişlettirmek için de bütün 
gayretimizle çalışmalıyız. 

Merinos koyunları 
İstruıbul (Telefonla) - Ziraat ve. 

kiletinin yeni merinoeçuluk mütehauJaı 
Baron Von Kotto Karacaboyden geldi 
ve bu akf&ID Ankaraya hareket etti, mü. 
tehaaıııs Almanyadan getirilen damız-

lık merinos koyunlariyle suni ilkah su
retiyle 8 bin yerli dişi koyunun aşılan-

dığını alınan bu memnuniyet verici neti 
ceden sonra Karacabeyde merinosçuluk 

öğretilmek üzere bir kurs açıldığ ı, bir 
kaç sene sonra bütün türkiye koyunları

nın ırk itibariyle merinos cinsine tahvil 
edilebileceğini söyled. 

beklenen hava ve gazdan korunma ta

lim ve terbiyesi ve nropagıandasınrn 

salim ve emin bir tarzda yürümesi için 

vilayetin kanuni salahiyetleri daire

ainde gereken her türlü tedbirlerin alın

ması bildirilir.,, 

Diğer vekaletlerimizde, kendi daire. 

lerine aynı şekilde ve bu sahadaki çalış· 

maya azamt yardım ve alakanın g&te

rilmesi hususunda kati emirler vermit

lerdir. 

Elen kralının 
Giridde 

ziyaretleri 
Hanya, 8 (A.A.) - Kıral ve b c. 

kil Akrotiri'ye giderek hürriyet a e .. 
&.inin dikilecegi yeri ve sonra da Veni· 
zelos'un mezarını ziyaret etmişlerdir. 

Adanın kurtulu u için sava mış o
lan .eski Girid göniılluleri kıral ile baş
vekıle sadakatlerini teyid ederek "Bü
tün yunanlıları milli hükümetin idare
sinde birleşmiş gördukleri şu anda mem 
nun olabileceklerini,, bildirmişlerdir. 

Hanya be1ediye reisi kıralı selimlı. 
yarak bütün hazır bulunanların heyeca
nı arasında demiştir ki : 

"Girid barışın melikesi ve iç savaş
ların 5<>nunu gösteren bir sembol sıfa
tiyle kıralını karşılayor. Hürriyeti elde 
etmek için bir çok fedakirlrklar yap. 
mıt olan Girid, kıralın ve başvekilin 

yunan milletiyle daimi temasındaki yük· 
11ek manayı diğer her hangi bir bôlge .. 
den daha iyi takdir ve ilan edebilir ·'' 

Hat:ayda 
. (Başı 1. ınci sayfada) 

bn yanında ailfiltlı bazı adamlar oldu 
hald k " k.. d gu e oy oy olaşmalcta ve tiırk hal-
kını taciz için her vasıtaya baş vurmak
tadır. Maksad tahrik yapmak ve turk 
halkını ihtilale sevketmektir. Türk koy
lüleri Şeyh Ahmed ve avenesinin tah
riklerine sükunetle mukabele etmekte
dirler. Vataniler ve manda memurları; 

halktan Suriye lehine yardım göreme
yince tehdid yolunu tutmuşlardır. 

Silalmz. türk kö)'lülerine 
SalJınyorlar 

Hama, 8 (Hususi) - Yukarı Ku
seyr nahiyesinin Sofular köyunden Har
biye yoluyla gelen bir kafile vatani 
menıubları &ilihaız türk köylülerine te
cavüz etmitlerdir. Bu tecavuz Bedevi 
caddesinde olmuştur. Tecavüze inzibat 
kuvvetleri kayıdsız ka'nuşlardır. Bu gi
bi hadiseler bu civarda çoğalmaktadır. 

Dolandırıcılar 

Lazkiye, 8 (Hususi) - Vataniler 
tarafından yapılan tahriklerle bazı arab 
mıntakalannda saf halk iane maksadiy· 
le dolandınlmaktadır. Bu dolandıncılık 
bilhassa "silAh alacağız, cephane alaca
ğız ve Sancagı böylece Sunyeye ilhak 
edeccgiz, o zaman Sancağın guzel top
raklan bol mahsulleri yağma edilecek
tir." gibi sözler, saf halk ara ında cer 
vasıtası haline konulmaktadır. 

Türkkutu filosu 
İstanbul (telefonla) - 1zmrdc bu

lunan Türkkuşu filosunun yarın Bursa 
yoliyle buraya gelmesi beklenmektedir. 
~ ' rimizdeki hava bayramı Türkkuşu
nun gelmesi münasebetiyle pazar gimü 
yapılacaktır. 

Mongol ve türkmenlerin 
Latin alfabeleri 

Moskova, 8 (A.A.) _ Mongol ve 

türkmen latin a!fabeleri ile ıimal mil

letlerinden on üçü için rua alfabesi e• 
sasına göre alfabeler kabul eden karar
lar Sovyetlir birliği merkez icra komi
tesi divanı tarafnıdan tasdik edilmittir• 

Tefrika .N o: 6 

Eugenie 
Grandet 

kesine düşürmüş olduğu kansı, iş bahsinde hemi · · b'l · · ·d· M'. ·· G d yetını 1 meyen bazı gençler - beyaz ve 
onun, en uygun sıperı ı L osyo ran et yaldızlı derler idi; tepesi kalın olan burnu 
hiç kimsenin evine gitmezdi; ne misafir ka- tun b • bul etmek ve ne de kimseye yemek yedir- d ı un unun, haksız olmıyarak "kurnazlıkla 
mek isterdi; hir gürültü etmezdi ve her şey- Bo udur,, dedi~le~i ~~arlı bir ur taşırdı. 

alışmış olduğu bir hareketle, daima şapka -
sının kenarında aynı ycr:e yerleştirirdi. Sau
mur bu zat hakkında başka hiç bir :ıey bil
mezdi. 

~ u çehr~ tehlikelı bır ıncelik, hararetsiz bir 
den, hatta hareket ve faaliyetten bile sanki ~uskarlık, bütün hislerini pintilik zevk
tasarruf ederdi; mülkiyete karşı mütemadi lerı ve kendisi için hakikaten bir şey olan 
bir saygı duygusiyle, başkalarının evinde kızı ve te~ varisi Eugenie üzerinde teksife 

Yazarı: H onore de Balzac hiç bir şeyi yerinden oynatmazdı. alışmış hır adamın bencilliği okunurdu. Za-
Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar Bununla beraber, sesinin yumuşaklığına ten ~.u~ş, tavır, gidiş, her şey, onda her te-

sahih olan şu dört cümle yeterdi: ''Bilmiyo- rağmen, ihtiyatlı tavır ve haline rağmen, ~ebbusunde muvaffak olmuş insanın kendine 
~ın; Yapamam. istemiyorum; bakalım . ., Ka- kendi her taraftakinden çok daha az sık· ınanışını ifade ederdi. Bundan dolayı zahi -ı:Yen ne evet, ~. bayır der, ne de eline ka- makta olduğu evinde bilhassa sesi ifitilir, r~ y~uşak tabiatlı ve gevşek oldu~ halde 

rn alırdı itiyadlarının ne olduğu görülürdü. Mosyo Grandet tunç karakterli bir adamdı; 
Re d · :Möayö Gran.det,__vücudca beş ka~e~ boyun- her -~~-n ayru şekilde giyindiği için, onu 

ğuk .n isine bir şey söylen?i~i z~an so • da, kalın ve dort koşe endamlı, on ikı parmak bugun gorcn, 1791 den beri ne halde ise o 
ık bır .tavırla dinler, çenesını s~g avucuna muhitinde baldll'ları, yamru yumru mafsal- halde görmüş olurdu. Onun kaim fotinleri 
,.0 Yhup ~ırseğini de sol elinin tersıne ~yar dı ·· .. 1 ·• er h · d b da ıarı ve genit omuzlan, olan bir adam ; yuzu ıımm a bağlanırdı; her mevsimde yün çorap 
ha _'Ş .. akkmda, edindiği f_ikır .en 

1 
ır veri- toparlak, esmer, çopurdu; çenesi düzdü; du- kahverengi kaba çuhadan ve beli gümüş ke'. 

.:i .. ~erı donmczdi. En ehemmıyetsız a ış <laklarında hı"ç bı·r ı~ı.ın yoktu ve dico:le.ri mcrli kısa bir pantolon; bir yolu san ve bir 
:ı ~un uzun d.. .. ·· d.. K ndaki adam ıu v " ıtıakul b" . uşunur u. arşısı f ' beyazdı; gözlerinde sakin ve halkm.!>_aZ!lı~ yolu s_i~ahıms~ ~adifeden yapılıp boynuna 
rafınd ır görüşmeden sonra, onu zay~ t~ - adını verdig~i efsanevi hayvana atfcttıgı yıyı· kadar ılıklenmı.ş b.ır yel.ek, geni_! etekli ve ge-
la an Yakalamıı, olduğunu umarak ıddıa- e k h b d rının sı · b. ·rade vardı· ufki çizgilerle dolu olan n a ve rengı ır re mgot, sıyah bir kra-

rrmı kendisine arınca: cı ır ı ' K ' alnında manalı sivrilikler ek~ ~eğildi.~~: vat ve b~ kuaker ş~pkası giyerdi; jandarma-
len; anından akıl danışmadan işi netice- e 

1 
.... düşmuş·· saçtan ı~ın - Mosyo l~ınkı kadar saglam olan eldivenleri yir-

ıremem, derdi. rımsı v A.ll b" ak d M" .. G --~--Gr::uıaet hakkında yapılacak ır ş anın e- mı ay ayanır ve osyo randet bunları, 

Şehirden yalnız altı kişinin bu eve gel· 
mek hakkı idi. Bunlardan ilk üçünün en ehc-
miyetlisi Mösyö Cruchot'nun yeğeni idi. Bu 
delikanlı, Saumur bidayet mahkemesi reis _ 
liğine tayin cdildiginden beri, Cruchot adı
nın önüne Bonfons'unu da ilave etmiş ve 
Bonfo~s'un Cruchot'ya üstün oldugunu an • 
latmaga 5aı~.şm~kta -bulunmuştu. 

Ona Mo~yo Cruchot,, diyecek kadar 
fark ve temyızden mahrum olan davacı b 
kem d b ah k , ma .. . e e, ~. ~.a lığı derhal sezerdi. Ha _ 
kim, kend~~ın~ Bay başkan,, diyenleri ko -
rur, fak.~t ~osy~ de Bonfons,, diye hitab 
e~en mudahınlen en zarif gülümseyi . il 
hımaye ederdi. şı e 
. B~y Baıka~ otuz üç yaşında idi; yedi bin 

lı_rfatliı~~ gahie~ırbe.n. J:lonfons (Boni Fontis) 
ç.ı gıne s tı; ıkısi de oldukça zengin bi· 
lınen ~uc~ı.N.oter Saint-Martin du Toul'.s 
ruhanı meclısınm mansıbmı haiz diğer amu
~~1 Papas Cruchot'ııun verasetini bekliyor· 

(Sonu var) 



===' 

(Hik&ye) 

• 

Kadın - (Kapl aralrğından seslene· 
.rek) Anladmrm, Mitsi ? bak kurnazlık 
gösterebilirsen, sana, geçen hafta mas
keli baloda giydiğin çizgili ipek bluzumu 
veririm. Hiç düşünme .. balodaki kava
liyenin el yeri, bluzda bir hatıra olarak 
kalmış .. Haydi haydi uzatma •• (kapıyı 
kapayıp, yemek odasına girer) Püf .. pis• 
bir tütün kokusu sinmiş .. pencereyi a. 
çıp havalandırmak lazrm. (Birdenbire 
gülmeğe başlar.) Neden olmasın? bura
da sigara dumanının da bulunması la· 
zım geldi ğini az kalsın unutuyordum ... 
(Kapının zili çalar) Kocam! (Ani der. 
hal kapıyı kilidler.) 

E rkek - (Dışarda) Ne sersem şeysin 
sen! ben kabusmuyum ki benden ür
küyorsun? karrm evdemi ? ... Niçin keke· 
liyorsun? (odaya girmek ister) bu ka
p ı neden kilidli? (kapıyı vurur) Ani... 
(Daha kuvvetli vurarak) Ani ... 

Kadında hiç ses sada yoktur.) 
Erkek - Ani! .. buna ne oldu acaba •• 

hey ! y avrum .... . uyuyormusun ? 
Kadın- (Ürkek bir sesle) Kim o? 
Erkek - Benim canım ! .. 
Kadın - (Titrek bir sesle) Neden 

içeri girmiyorsun? 
Erkek - Kapı kilidli ... Açsana •.. 
Kadın - Peki peki. .•• 

Erkek - Ne oluyorsunuz yahu! Hole 
giriyorum: Mitsi beni görür görmez a
fallıyor ... yemek odasının kaplsı kilid
li..Sen ise titreyorsun .. Bir türlü aklım 
almıyor .. .. · 

Kadın - Senin geleceğini umma
yorduk •• başka zamanlar bu kadar er
leen gelmiyordun da onun için .... 

Erkek - Erken mi? {saatine bakar) 
Hakikaten .... henüz saat altıya gelme
miş .... on iki dakikası eksik . 

Kadın - (Asabi) Rica ederim . alay 
etme! .... 

Erkek - Öyle anlaşılıyor ki, bugUn 
ten taraflndan kalkmışsın .. .. 

(Etrafl koklar) burada sanki sigara 
l~ilmlş gibi pis bir koku var ... . burada 
biri sigara içmiş .... 

Kadın - Burada kimse sigara iç
medi.. 

Erkek - Afedersin ama, benim bur. 
a.um aldanmaz .. 1 

Kadın - (Hiddetle) Allahını sever-

•en lizme beni .... 
Erkek - Kapıyı niçin üzerine kilid

ledin? tuhaf şey, öğleden sonra saat al· 

bda .... kapl kitidlenmiş ! 
Kadın - Çünkü •.. çünkü, acaib bir ro

ınan okudum •• ve bu romanda rastladığım 
bir çok cinayetler .... (bülbül gibi anlat. 
trıağa başlar.) Aman yarebbi ! bir adam 
uzun zaman işsiz kalmış; bu şaşkın 

•aziyetinde son parasiyle gidip adam 
akıllı içmiş ve körkütük sarhoş evin~ 

l!önmüş; karısını döğmüş, ondan sonra 
Uç çocuğunu boğmuş, nihayet kendini 
as.mı~ ve sonra çıkıp gitmiş! ... 

Erkek - kendini "asmış olan,, bu 
adam nereye çıklp gidiyor ? 

Kadın - (Kendini toplar) Öbilr 
Öünyaya. 

Erkek - (Gülerek) Şimdi mesele 
aeği~ti. Bu kitab nerede? ver şunu ate· 
şe atacağım! ..... Bu büyük sanat ese
rini n adı ne? 

Kadın - Adımı ne? bilmiyorum, a· 
Ümı unuttum, kitabı şimdi sana göste-

Deneme! 

• ;.I 

Yazar.ı: 
Alexander Pelerdy 

Almancadan çeviren 
H. T. 

l remem; nereye koyduğumu bilmiyorum. 
Erkek - Haniya biraz evvel oku

muştun .. ? 
Kadrn - Biraz evvelrni? hayır, biraz 

evvel okumadım; dün okudum. 
Erkek - Dün okudun, bugün kor. 

kuyorsun. Acaib şey! (odada dolaşma
ğa başlar) . 

Kadın - (Haykırarak) Ne oluyor'

sun? 
Erkek - (Tabladaki bir sigarayı 

ahr.) Ben demedimrni, burada sigara 

içilmiş. 

Kadın - Elbet de sigara içildi; ben 
içtim. Sen daha gelir gelmez, ben sana, 
dişim ağrıdığı için sigara içtiğimi söy
lememişmiydim ? 

Erkek - Yavrum, böyle bir şey sen 
söyledinmi? hiç hatırlamıyorum. 

Kadın - Tabii, söyledim. 
Erkek - İhtimal.... 
Kadın - "İhtimal,, filan değil, haki

kat. Dişimin ağrısını dindirmek için, 

senin s.iğaralarından bir tane aldım; bu 

kadar korkunç bir işmi ki ? 1 
Erkek - Bu sigara, benim sigarala.. 

rımdan değil. Ben, bu cins sigara içmem 
sen, bilirsin ya!.. .. 

Kadın - Evet, hakkın var ; senin si
garalarını bulamadım .. bunun üzerine 
Mitsi 'ye çarşıdan sigara aldırdrm. 

Erkek - Öyle ise, gene mesele de
ğişti! (Yatak odasının kapısına doğru 
gitmek iste) Hava çok soğudu, paltomu 
alacağım 1 

Kadın - Sen dur ben alıp getir.irim. 
Erkek - Neden zahmet ediyorsun? 
Kadın - Yatak odasına girmeni is-

temiyorum da . 
Erkek - Niçin? 
Kadın - (Acele) Çünkü - çünkü -

orada, bir şey.. . . senin görmemen la
zımgelen bir şey var . 

Erkek - Benim görmemem lazım 

gelen şey de nedir? 
Kadın - Sorma. 

Erkek - {Gülümsiyerek) Buna 
rağmen girersem ne olacak ? 

Kadın - (Sert bir ıesle) Yalnız be· 
nim ölümü çiğniyerek geçip girebilirsin 

Erkek - (Şaka ile lr_..•:ık bir kor
ku göstererek) Öyle ise ben de ölünü 
ç.iğncmeyiveririm ! seninle boğazlaşma
ya hiç hevesim yok. İyıisimi, paltomu 
sen getir ~ yahud, sana bir şey söyliye
yim mi? sokağa çıkmaktan vaz geçtim. 

Kadın - Hayır, hayır. Bir parça ge. 
zinecck olursan daha iyi edersin. Zaten, 
başım ağnyor, demiştin. 

Erkek - Yanılıyorsun (gülerek) 
ben böyle bir şey söylemedim. 

Kadın - Hayır, söyledin.! 

Erkek - Kısacası: sen beni başın
dan savmak, yalnız kalmak ist~yorsun. 
Öyl ise yavrum, ben de gidiyorum. 

Kadın - Demek &okağa çıkmak is
tiyorsun. Bari paltonu giy. Git. Kendin 
al. 

Erkek - Ölünü çiğneyerek mi? 
Kadın - Ne münasebet f Sana izin 

veriyorum. Liltfen buyurunuz .... 
Erkek - Hele ~imdi hiç bir fCY an· 

lamıyorum. 

Kadın - (Kıacasınm boynuna aaıı. 
hr) Ah benim canım, 1 •••• fCkerlml 

Erkek - İşte bunu ela kafam alma· 

1 
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Sarayköyde bayındırl.k 

Bir oark ve bir gazino yaplld 
munıarlar bir örnek giydirildi 

Sarayköy, (Hususi) - Kasabamız

da bayındırlık faaliyetine geçilerek 
halkın ehemiyetle ihtiyaçlarının temi
nine başlanmış ve bu arada kasabanın 
tam ortasında bir parkla bir gazino 
yaptırılmıştır. Pek yakında bir de mez
baha yaptlnlacaktır. Aynı zamanda Sa
rayköy kasabasının ilerdeki planı tan· 
zim ettirilerek tasdik edilmek üzere 
vekalete gönderilmiştir. 

Köy işlerinin yolunda gitmesi mak· 
sadiyle geçen sene bir kurs açılarak 

köy muhtarlariyle ihtiyar meclisi aza
larına köy ~anunu, hayvan sağlık ve 
hayvan çalınmasının meni hakkındaki 
kanunlarla köylerle alakalı diğer ka
nunlaı okutturulmuştur. Bundan başka 
köy kanunu tatbik edilen 27 köyün 
muhtarları bir örnek giyindirilmiş ve 
kıravat taktırxlarak medeni kıyafete 

sokulmuştur. 

dıl 

Kadın - (Kocasını kucaklar, tekrar 
öper) Benim sadık kocacığım! 

Erkek - Bütün bu yaptıkların be. 
nim için bir muanuna halini aldr .... 

Kadın - Şimdi sana hepsini anla. 
tayım. Bundan bir kaç gün evvel El
zayı ziyarete gitmiştim. Dereden, tepe. 
den bahsederken, söz kıskançlığa inti
kal etti. Elza, her erkeğin kıskandrnla
bileceğini iddia ediyordu. Ben, koca· 
mm bana çok büyük bir itimad besledi
i{in.i ve bu itibarla asla kıskançlık gös
termiyeceğini söyledim. Bunun üzerine 
Elza dedi ki: "Kocanrn da diğer erkek
lerden zerre kadar farkı yoktur f ben 
kocamın başka erkeklere benzemediği. 
ni ileri sürdüm. O bu iddiama, "Kocan 
bir sebeb görmediği müddetçe kıskanç. 
lık göstermez, fakat ufak bir şey sezer 
sezmez o da kıskanmağa başlar. bir de
fa tecrübesini yap dedi. (Utangaç bir
tavurla) ben de onun dedi~i gibi, bir 
tecrübe yaptım. 

Erkek - (Kahkaha ile gülüyor) Fev
kalade, fevkatade .... kah, kah, kah, Mit
si'de acaba onun için mi ürktü? 

Kadın - Benim direktifim üzerine .. 
Erkek - Ya kapının kilidlenmesi. .. 

sigara kokusu ... ., "yalnız ölümü çiğ. 

niyerek geçip ~irebilirsin !,. sözleri : 
Kadın - Seni kıskandırmak iste

yordun .... 
Erkek - (Gülerek) Llkin... . Ha, 

öyle ise bumektubda ... (Cebinden bir 
mektub çıkararak yüksek bir sesle oku. 
mağa başlar) "Baymı ! işler pek yolun. 
da gitmiyor! senin kancığın çok gü
zel..!,. bu mektubu da ıen mi yazdın? 

Kadın - Mitsi yazdı. ben söyledim. 
o ya~dı. Peki ama, bu mektuba da hiç 
aldırış etmedinmi? 

Erkek - Muziblik olduğunu anla

drm. 
Kadın - (Kocasını kucaklıyarak) 

sende hiç bir <ı İ.i1)he uyanm::ırhmr ? 
Erkek - Nic aklıma bile gelmedi! 

on bir yıllık evliHk hayatından sonra 
bilhassa senin gibi bir kadınla... hatta 
bu mektubu başkalarına anlata anlata bi
tiremedim ...• Arkada!?ın Elzaya benden 

bol bol selam götür 
Kadın - Peki ba' ilstüne ....... . 
Erkek - Şimdi, yavrucuğum, yarım 

saat için ben sokağa çıkacağım. Kapıyı 
kili<lli bulursam .. 

Kadın - Ne yapacaksın? 
Erkek - (Kalın bir sesle) .... anah· 

tar deliğinden "Sayın bayanım 1 Otel
lo gibi seni kıskanıyorum 1,, diye ba
ğıracağım. 

Kadın -(Kocasının omuzuna vura
rak) seni gidi çapkın seni. ....• 

Erkek çıkıp gider. 
Kadın - (Bir müddet olduğu yerde 

durduktan sonra omuzlarını silker. Te· 
lefona giderek numaraları çevıirir.) Al
lo ... . senmisin Valter.. efendim? ben 
Anlyim. Sesimdenml tanı dm? .... Bende 
ııenl.. Valter, aözlerlıne dikkat et: Ya. 
nn seni saat beşte bekliyorum. Mesud· 
musun? Ben ele çok .mesudum.... Ko
camdanmı 7 ah aende ...• Hiç korkmal.., 
Onun bana itimadı vaT ... kendini Uzme 
aakm .... onu bugUn becı denedim ... aana 
hepsini anlatacağrm... Demeli, yarln t., 

Denizli Sarayköy'de hepsi bir örnek giydirilen muhtarlar 

1 Bafra Halkevide 1 

Bafra llalkevi üyeleri, Çarşamba Halkevi üyeleri ile beraber 

B afra (Hususi) - Halkevimiz; yakın ve komşu kazalara sıh nk 
geziler yapmaktadır. Bu arada geçenlerde Çarşamba kazasına 

gidilmi§tir. iki Halkevi gençleri aralarında kazalarının ıoıyal duru
muna aid samimi görüşmeler olmuş ve bir işbirliği yapılmaıı karar
/aşmıştır. 

Çarşamba Halkevi, Bafra Halkevinin ziyaretini iade edecektir. 
Temsil şubesi ''Himmetin oğlu" nuoynamıf ve gençler çok takdir edil
mişlerdir. 

lzmirde 1 
• 

yenı 

mektebi er 
İzmir, (Hususi) - Vilayetçe beş 

yıllık mekteb inşaati programmın ha
zırlanmasına devam edilmektedir. ln
~aat programında hangi köy ve kaza
larda kaçar dershaneli iık mekteb yapı
lacağı tesbit edilmektedir. Program ya
kında tamamlanacaktır. 

Kültür direktörlüğünce esasları çi
zilmiş olan programa göre. beş yıl için
de İzmir merkezi ile kaza merkezlerin
de tam teşkilatlı olarak 60 ilk mekteb 
binası yaptırdacaktır. Köylerde de nü
fui nisbetine göre yeniden yaptırılacak 
mekteb mikdarı dört yüzdür. 

Bu mektebler üç ve beş dershaneli 
olacaktır. Beş yılda bütün mekteblerin 
yapısından sonra bu mekteblere öğret
men bulmak meselesi çok kolay olacak
tır. 

İzmirde bir konserve 
fabrikası 

İzmir (Hususi) - Dikili kazasın
da zayıf hayvanları bakmak, ehli domuz 
yetiştirip Yunan ve İtalyan adalarrna 
satmak için bir (besi çiftliği) kuru
lacaktır. 

Haber aldığımıza göre çiftliğin te· 
tisi için sarfedilecek olan 60,000 lira 
Ziraat Vekaletinden değil, Ziraat ve İf 
bankalarımızdan verilcektir. Çiftlik ye· 
rlni tesbit etmek üzere vilaye baytar 
müdürü Bay Adil Yergök ile ziraat milı-

Şiltelerin 
içindeki 
altınlar 

lzmir, (Husuıu) - Kemer cadde

sinde 122 numaralı evde oturan Bayan 

Leyli ile oğlu Bay Faik'in. bu evin 

bodrum katında bir define buldukları 

ve fakirce yafayı:Joları birdenbire de· 

ğiştiği zabıtaya ihbar edilmiştir. Ev· 

de yapılan araştırmada filtelcrlc yas

tıkların içlerinde 249 türk a\tınr bu· 

lunmu,tur. Bay Faik ve Bayan Leyi&, 

bu altınların kendiledne aid oldukları• 

nı söylemişlerse de onların fakir ol

duklarını yakından bilenler. göçmen 

sıfatiyle İzmirc geldikleri sırada bu 

ailenin yaşayışlarını anlamuşlar ve 

sonra birdenbire zenginleferek ev satın 

almalarından, çok para aarfetmelerinden 

hayrete düştüklerini söylemiperdir. 

Bayan LeyHi, hastadır ve söz aöylieye

memektedir. Zabıtaca Bayan Leyla ile 

Bay Faik adliyeye verilmişlerdir. 

dürü Bay Nadir Uysal sah günü Diki· 

liye giderek tetkikler yapacaklardır. 

Besi çiftliğinde zayıf hayvanları ~

lemek ve iyi Hatla satmak için bol Ç~ 

yır hayvan pancarı yetiştirilecek ve i. 

leride hayvan etlerini konserve yap.ıııak 
için küçük mikyasta bir de kon:.ierve fa.b 

rikası kurulacaktır. 



Dahiliye Vekiletinde~ 
Elaziz Şehri İçme Suyu Tesı~t 

ve İnşaat Eksiltmesı : . 
. federı su isalesi ~e feh~r 

Elciziz tchrine 3 + 500 kılometre aıe-:aire malzemelerin tedarı
dahilindeki şebeke için icab eden h?~ ve müteferri imalat n yapıl
lci ve boru ferşiy~t~nın ic!ası ile ~ıt 1u~ı sarfla ekailtmeye ko
tnası ve şehir dahılınde bır depo ıllf8S 
nulmuştur. 1 lira 77 JnıruftUr· 

1 - İşin muhammen bedeli 9l40 o"e ye sair evrak 457 kuruf 
2 - istekliler bu i!e •i! ta!tbena;ı'~iyp:ıe~ imar heyeti fen fefli • 

mukabilinde Dahiliye Vekaletı e 
tinden alabilirler. . 937 tarihine rasthyan cuma giin\t ~t 

3 - Eksiltme 30. N~~n. Vekaleti binaırnda toptanacak beledı
on birde Ankarada Dahıbye 
yeter imar heyetince yapılaca~t_ır: isteklilerin a,ağıda yuıh temi-

4 - Eksiltme~•e girebilıne n~':adar komisyon reisliğine tes· 
nat ve vesaiki aynı gUn saat 0 

lim etmiş olaıaları lizılll<lır· 
6 17 inci maddelerine uygun 5820 

Satılık Apartman: 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeni Hal kar,ıamda Avrupa oteli bititigindeki Abdullah apartı· 

manı ismiyle maruf Tasarruf kıraethanesiyle Anadolu lokantasının 
işgal ettiii apartıınan 11.3.1937 perşembe günü aaat 2-4 arasında 
Aakaıa icra daieni gayri menkuller Atıf memruluğu marifetiyle 
satılacaktır. 

İhaleyi müteakip apartıman bankaca muhammen kıymetinin 
yüzde ellisine kadar ikrazatta bulunabilecektir. 

İstekli olanların aatıt gününden evci icraca muhammen kıy
metin yüzde yedi buçuğu nisbetindeki teminatlariyle icra gayri 
menkuller Atıf memurluğuna baş vurmaları ve bu hususta daha 
fa.zla malOmat almak istiyenlerin bankamız muamelat müdürlüğü-
ne müarcaatlan. (525) 1-926 , 

1zmir Belediyesinden: 

M. M. V. Deniz Merkez 
Satınalma K: Reisliğinden: 

3- ma!1- 93! ~ü kapalı zarfla yapıla.o ejmiltmeıinde prta mu 
allak teklıf verıl~gınden dolayı ~alesi yapdmamıt ol n 10900 lira 
muhammen bedellı 90 Breyk Beygır kuvvetinde iki adet Benzin 
ınotöru?un pazarlıkla eksiltmesi 12 - mart • 937 cuma guniı saat ıı 
de komısyonumuzca yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 818 liralık teminat mektuplariy 
le. tesbit .ol~nan g~n ve saatte ~azır bulunmaları ve şartnamesin 
gormek ıstıyenlerın VeUlet bınas nda müteşekkil komisyonumuza 
müracaatları. (518) 1-942 

Dahiliye Vekiletinden: 
Bandırma İçme Suyu Tesisat ve 

inşaat Eksiltmesi: 
A _ 2490 sayılı kanunun 1 ve 

liralık muvakkat temi?at. • wsikalar. · 
B - Kanunun tayın et~esi aıucibince eksiltmeye girmeye 

1 - İzmir ve civarında Belediye eliyle ifletilecek otobüsler için 
ilk parti olarak 4 veya 6 ıilindirli tam dizelmotörlil 20-24 kişilik ve 
tehir yoJlarında çalışan tiplerden olmak üzere bq adet komple oto
büs kapalı zarfla ve kırk beş gün müddetle münakasaya konulmuş-

Bandı~ fehri dahilindeki febeke için icab eden boru ve sair 
~ze.melerın tedariki Ye boru fCffiyatmm icruı ile iki depo in,ası 
ıle saır buna müteferri imalatın yapılması kapalı zarfla eksiltmeye 
konuımu,t,r. C - KanunUft 4 ilncil . zalı bir mektup. . 

bir mani bulunmadığ~na dair Ulli f n tefliğinden münakHaya gır -
D - Belediyeler ı~r heyet e 

nıek için alacakları yesıka.. 
1 

-ffnii saat ona kadar makbuz muka-
5 - Teklif mektupları ıha e .&... .......: 

. l'ğine venlece .. ur. . ahh""tlü 1 
bilinde komisyon n;ıs 1 kl. f ktuplarının iadelı te u ~ 0 • 

Posta ~le gönderılecek t~a: k:r:iayona gelmif bulanması lazım
ması ve nıhayet bu aaate ka 
dır. almak istiyenlerin Dahiliy_e Veka· 

Bu if hakkında fasla i~t ,efligine müracaat etmelerı. 
leti belediyeler imar heyetı en 1--944 

(520) 

Hava Yolları Devlet işletme 
İtlaresiuden: . 

. fabrikası lı:arfJSIDd&Ju Uçak alan mı· 
ı - Aııkaar'da • ç~t~ -killeri heyetinden alınmıf mena-. ., __ . hak~- ıcra .... 

zın genışletJ~l iUerine: 
m umumiye ıstımWr ~~ı büküınlerine göre teşekld11 eden heyet-

İstiınlak karanıaınesının hi leri tarafından vaki itirazlar Anka
çe ~akdir edilen .b~delle~el •:elek itirazların varid olmadı; hakkın
ra belediye meclıBJn~:ın eucibe mazbatası Dahiliye Vekaletince 
da tanzim kılınan eı Aı ;:1ara ilbayhğınlan bildirilmiştir • 
ta&vib edilo;ıiş oldugu rı:mesinin 13 üncü maddesi mucibince: 

2 - lstımJi~ .:ra 'Cmltkin ahzolunacıgı, ve 17 inci maddesi 
9-3·937 den ıtı ~~hinden itibaren esbabı emlakin takdir edil • 

m~cibince de: 11A~btı1ltti veya iddia1ar nı beyan etmeleri ilin O• 
mı, otan ınet>ıltr ... 1-958 

lunur. (534) --------------------------------

Kars Valiliğinden: 
ta yapılacak 27536.96 lira bedeli keşifli hükümet ko • 

~ıkamı~ b sarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
nağ; ~~ut!: 2f-3-937 tarihim müsadif çarşamba günü saat 15 
d Ka Vitiyeti Enctımen daimi odasında yapılacaktır. 

e 2 ~ fft18atm ımrnkkat ~minatı 2066.20 lirad r. 

1 _ fntaatm istinat ettiği miinama f1rtnamesi planı kefif, tah
lili fiat bordTosU fenni .. rtname ve baymdttl k itleri genel tart· 
nameaı l,311 lira mukabit'nde Kan Naf a Müdürlüğünden veri
lecektir. 

4 - .İstekli olanlar teklif mektupları ile beraber huıuıi. idare 
veznesine yatudık1arına dair makbuz veya banka mektuplarını ve 
Nafıa Vekaletinden bu gibi işler için almış olduğu ehliyet vesikala
rını ticaret odası kayıt varakasını bir zarfa koyarak makbuz muka
bilinde encümeni daimi reisligine makbuz mukabilinde yukarda ya
zıb saatten bir saat evveline kadar vermeleri lhundır. Teklif mek
t~p~a~ında inşaatın istinat ettiii bllttin evrakıa oboup kabul .m
dı~ının yazılması lazımdtt. Postada vaki olacak gecllaneıler JrabuJ 
edılmez. (1255) 1--960 -
ANKAaA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankaranm I>oiaıabey mahallesinin Kaı')'aidı S. 22 mnna~da mu
kim İbrahim ofla Sat:bmt tarafından aplan w admm Samı olarak 
d v • tirilmesine dair olan danıım yapdan darupmsı sonunda: S:-
tı~!::, adınm (Sami) olarak değittirilmesine ve ilinına karar nr.ıl· 
mi• oldu-. i1&n olunur. 1--953 

i:w.Wdi e R~isJiiinden: 

Ankara Sayın Halkına 
sa1J üııündeD itibaren saat dokus ile OJI :ki 

llardtıab.do~;:1:'uddet~ canavar düdükleri teçriibeleri yapıla· 
arasın a ır. h-ıı •• bildi illi' (530) 1-93f 
caktır. Keyfiyet aayıo ..... r • 

Meı;in Belediyesinden: . 
. . . . • ıetmeai bet yıl müddetle kiraya veri-

l - Belediye bahçesuım ı,.. 

~:.;,in edilen yıllık kira be~eli bin liradır. mucibince bah~eae 
2 - Belediyede ıııevc~t prOJ~ ve flI'ın:aktır. 

müstecir tarafından 3500 ;liralık ıq.ıat {,:Belediye Ji'm Müdürlü-
3 _ Şartname ft proıe ~ ola 

ğünden alınacaktır. __ 
1 

~u.ı• saat 15 ele Belediye daiteain• 
4 - Arttırma 23 mart 937 .-&I 5-

de 7apdacairtır. ·--;:.tır 
5 - Artmm açık olarak yapı__. : 
6- Kunkkat teminat Qaikdan 37.s liradır. ıaa dair ftlib 
7 - Talipler ticaret od•mda .kayıtlı ola~l 

İbrazedeceklerd~ir~.~(1~126~)------------_;,:.::.;.. __ .-.-.-. 

Isparta iplik Fabrikası 
T. A. Şirketinde~: 

daran adi ıoptantıaı apiıdaki nu• 
Şirketimizin 1936 aeneıi hille . saat 10 c1a Iaparta4a fabri· ::-e dalu1indc 23 • mart - 931 ~ pnil m veya tevkil ec1ecekleri 
biııaamda yapıJacağmdan hı~=da .buır bulnnmaJarı ve el-
~ ınezkilr giiD ve uatte bu ıç . ldukları müabit vesaiki 

rtndeki bine ıenetleri ve bunl.ara ~ıp ~ kete &«eli ederek tlu • 
~ liinündıea bir hafta evvelıae .-ar flr 
..._.,,. -.rakam almaları rica olWIUI'· 

ltuznamei Müzakerat: 
l - _..: porlarmın okanmaar. 
2 - Mecliıi idare ve mur-•P ra hesaplarının tetkik •• 
. -:- 936 1enelİ bilanço ft lrlı' ve zarar 

taadıkı ve idare meclisinin ibraaL • • d Bay Rifat Moralınm 
~ - M-=Hsi idare uitığımlan istif•. e . en Sümer 8IDk 

Yerıne mecliıi idaremisce m.vaJrkaten ıntıbap edilen . tibabmm 
P-.uuu llemucat Mücliirii Bay ŞeTtet T.urgudun m 
~diki. . 

4 - 937 yılı devrei buabiyeai için mürakip intihabı ve ınumaı· 
lcybe verilecek iicretin tayini. "raki Ucre • 

. 5 - idare meclisi ahmm banr llaklarmın ve mu p 
tibın tesbiti. 1-940 

tur. -- 1 - İfin ~~en bedeli 61597 lira 98 kunıftur. 
2 -: ~ateldıler. ~u ı,e ait f&rtname, proje n aair evrakı 308 kurut 

mukabıl~n.de Dahılıye Vekaleti belediyeler imar heyeti fen ,efligin• 
den alabılırler. 

2 .- Beherinin bed~li muhammeni Gümrük. .Muamele, Belediye, 
T~J:'e. ve .kor~n resımleri belediyeye aid olmak üzere İzmir Be
I~_ıyesı. ıt!aıye bınas. ?nünde teslim edilmek prtyle altı bin yedi 
yuz ellı lıra .ve bep1>1~ın otuz üç bin yedi yüz elli liradı(. 

3 --;- .Malı ve !ennı şartnameleri yüz altmıf dokuz kuru' bedel 
muka~ılınd~ İzmır belediyesi makine ve elektrik mühendisliğinden 
t~~arık edı.lı~. Taşradan istiyenler '8J'tname ve posta ücretini petin 
gondermelıdırler. 

~-;- İhale 23 • nisan • 937 cuma günü saat 16 da Şehir meclisinin 
tasdıkı şartına bagh olarak İzmir belediyesi daimi encümenince ya
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat iki bin bet yüz otuz bir lira yirmi bet ku
t'Uft\lr. 

.. 6 - Nakden yerilecek teminat akçesi ihale tarihinden asgari bir 
gun evvel Beledıyeden alınacak fit mukabilinde İt Bankasına yatı
rılacaktır. 

7 - TeklJ! yap~cak firmanın otobüsler hakk:ndaki bilumum ka
talog ve teknık resım~erle broşür plan ve izahnaınelerini ve yedek 
parça katalogunu ve fıat listelerini vermesi mecburidir 

• 8 - ~ştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesind~ ihzar edil· 
mıt t~klıf mektuplarını ihale tarihi olan 23 - nisan • 937 cuma günü 
azamı saat 15 şe kadar İzmir Belediye Reisliğine vermelidir. 

(628-517) 1-933 

Mersin Belediyesinden: 
. 1 - _Belediyeye aid plajm itletmeıi be§ yıl müddetle kiraya Ye

.rilecektır. Tahmin edilen yıllık kira bedeli 700 liradrr. 
.. 2 -:- Belediyede mevcut proje ve f&rtname mucibince plljda 

muatecır tarafından 3466 liralık inpat yapılacaktır. 
3 - Şartname ve proje parasu; olarak Faı lılüdüdülünden alı

ııacaktır. 

4 - Artırma 23 mart 937 sah günü saat 16 da belediye dairaiade 
yapılacaktır. 

5 - Artırma açık olarak yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat mikdan 262 lira 50 kW'UfbU'. 
7 - Talipler ticaret odaamda kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz edecektir. (1125) 1--870 

Valiliğiuden: 

~ lletreıı. = Dlpedt 
eekl No. Ura Kr. Ura EL 
za 52 10 oe 11 21 

Jılffkü w hududu 
Ankaamın Afatı Ayvalı mevki• 
inde 6435,10 metre ınuaıbbaın-
dan ibaret Potin oğlu, yol, den 
ve boz ile mahdud Mercimek oğ· 
la Aadoa wledi Ohanistcn met-
rik 390 Kapı, 690 umum No. 1u 

lenelilr fcad 
Llra Kr. 

Dipodt 
Lira Kr. 

tarlanın senelik icarı. 25 00 1 90 
Yukarıda e..ıı y.W pyri mMlnıUeda may• 938 gayesine 

bdar icannm ihalesi 17 mart 93'1 çarpmba günll uat 14 de yapı1a
mtır. 

lateklilerin hizalaruada ı&teıilea dipozito makbıulariyle IÖSI 
cecaa pa N uattıe defwduJıkta kunalaaı Atıf JroaM.yomma JDi• 
ıac:•tt...t. <-> ~ 

Dahiliye Vekiletinden: 
Aydın ve Muğla Şehirleri İ911C Suyu 

Tesisat ve İnşaat Eksiltmsi : 
Aydm .mrıne 5 + 903 kilometreden "le Mu.flı 'ehline ele 

G + 759 kilomette mesafeden n haleei Ye tetrit"lft dahilindeki~ -
beke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru ferfiyatmm icra
sı ile sair buna mütef erri iınalitm yapılması ve J1ui1a ,ehri dahi • 
lınde iki depo ve Aydın tebri içia 41e bir filitre w bir depo infuı 
ve her iki fehre ait itler beraber olarak aynımüteahhide ihale edil
mek tillere kapalı sarfla elcailtmeye lmullDQftar. 

1 - iş.in muhammen bedeli Mağla için 64721 Un 21 am.. n 
Aydın için de 91951 liıa 20 kunlf olmak bere ceman yeldm 156187 
lira 48 kuruftllr. 

z - lıteJdiler bu iflen ait '8'~e. proje ve ..U enala '14 la.ı· 
ruf mukabilinde Dahiliye Vekileti Belediyeler imar ileydi fım tef· 
liğiadal mbi!idcr. 

3 - Eksiltme 30. Niaan. 937 tarilrim natlıyaa cmm pma 8Ut 
onbirde Ankarada DabiliJe VelrAleti bjne•,.1ı tDpi•ecek Wecli,e-

ler ar heyetince Y:~~·. . :--a..a.:ı . ~ 1 ......__J 

4 - Ebiltmeye 
0 

mııı;ıa ~ ••'-ÇlliH ~ ••.&'":" ~ 1 ~-
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komieyon Nialiiıne tealım 
etmit olmalan an.sır.. 

A _ 2490 eayıh bmm1111 16 ve t7. tnd aaldelerine anun oh· 
rak Aydın için 5848 lira ve Muila iıçm de 4e1 Jira ~ es .. 
muvakkat t.cmiDat. • • 

B - Kanunun tayin etuii velikalar: • 
~ _ KM"ı&llUll f üııcü ma~deal ~cibince ebikmeye ,ırmeye 

ilk_. -.ı-.w..ıtığma dair imzalı bır mektup . 
D - Belediyeler imar heyeti fen ,efiijlndeıa mftnalra•ıya P • 

... jçiD aJar4d•ı ftlilra. .._ 
5 Teklif mektupları ihale ıBaU Rat ou klMlar -~ -ıra-

lııililMle __.,.. nia1iğine verilecektir. Poata ile shderi1ecek tft-
lit mektaplarmın iadeli teahhütlil olmalı ve aihayet bu IMte bc1ar 1 

· elmlt bulunması lb..ıar. "on:':-~da fula inbat al-1c iatiyeıılerin Beledlyelu 1ıau 
heye: fen tcfiiiine münıcUl etmeleri, (519) 1-943 

~ - Eksi!t~ 30 Nisan. 937 tuibine raatlıyan cuma günü saat 
~nbır~e Dahılıye Veklleti binasında toplanacak belediyeler imar 
tieyetınce yapılacaktır. 

4 - Ek~il.tmeye g.irebilmek için iıteklilefin apgıda yazılı temi• 
nat ~e vesaıkı a~nı gün uat ona kadar komilyon reisliğine teslim 
etınıı olmaları laz mdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve ı 7 inci Gıaddelerine uygun ola
rak (4330) liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin Ntiği Yeaikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulurunadıgına dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliginden müııa.lıcuaya gir • 

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

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile göaderilecek tek
lif mektuplar nın iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu uate kadar 
komisyona gelmiş bulunması lazımdır . 

Bu if hakkında fazla malfımat almak istiyenlerin Belediyele.:: 
imar heyeti fen teflifine müracaat etmeleri. (522) 1-946 

Hava Yollan 
İdaresinden: 

Devlet işletme 

1 - Ankara • lstanbul arasında İfliyen yolcu ve potta uyyarel .. 
rimizin hareket •aatleri qatıya yuılDlJftır • 

•....• Kal kıt 
S. D. 

Ankaradan 10 00 
latanbuldan 15 00 
2 - Bilet aatan Acentelerimiz: 

Varıt 
S. D. 
il 50 lıtanbula 
16 50 Ankarayı 

A - Ankarada - Bankalar Caddeıinde P. T. T. Geııel Direktör• 
lüğü binasındL Telefon aumaraaı 3682 

B - latanbalda • .Karaköy • P. T. T. §u.beai binuında. Telefon 
numaruL 41137. 

3 - Yolcularımızı ,ehirden meydana paruu nakleden idare 
otobilllümüz: 

Ankara Acente binası önünden saat Sl.30 da 
Jatanbulda. Acente bio.uı önünden saat 14 de hareket eder. 

4 - Bil• lc:ıetJeri: 
Allbra • M s tut Pllt 12 Un 
• • .. .f Un (J y..-·••r ~ tpn) 
• • • ıa Un (S-7 ,., ~iri çocuklar 

Jçia) 
U afla arfmcla mulılbel' olmak Uezre (Gidit • d&alf) bileti 

için yüzde yirmi tenzilit ,apılu. 
Saym ,olcularmusa na. olunur. (513) l-957 

Ankara PaJas Türk 
Anonim Şirketinden: 

Ankara PalM Tilrk Aa..U- Şirketi He)oeti U.....u,.i 31 mart 
1937 tlırihiae millaclif prflllllba gilail aaat 15 de Ankara P.ıu ote
tlned ıuretl a&ye4e JGtbna edecetbu1en hl•edarların mulı:Qr gün• 
de içtima& tefriila'i ve malik oldukları ~ eenedleriai firket 
merkezine kaydettirmeleri rica olunur. 

Müzakerat Ruznamesi Berveçhi Atidir 
1. - MecHsl tdare n.ponmun Jmaatf1 

Z. - M1U'akib raponımm lnanti, 
3. - Bilinço Ye klT 'Ye nnr hesabatmın tetkik ve kabu11. 
4. - Mcc:l~at _idarenm n nmralabin ~crbı tbr9ı, 
5. - Jdeetisl idare ansmın intı1ıabı n QWa bamrlannm tarfıl. 
6. - MunlnD hıtı1ıabı n iicr'etlnin taybtt, 
7. - Meclisi idare &111ına Ticuet ICanuannua 121 w 124 mad• 

delerinde yuıb allhlyetlerin itası. t-954 
I 

Dahiliye Vekaletinden: 
İsparta Şehri içme Suyu Tesisat 

ve İnşaat Eksilb1ıcsi : 
Isparta dahilindeki fObeb • icıb edeD -•--Jeriıa teclarikl 

ve bora feqiptmm lcmlı ile .m balla mllttilem imalim rapılma· 
11 •e tehir daWlincle ~ depo ...... kapalı sarfla ebUU.,e konul
muttur. 

l-ttia-' tM ._...ff71tBraU-...-. 
2 - İstekliler iN ife ait pıtname, pıoje ~e sair evrik! 239 lmrut 

mukabilinde Dahiliye VckAJetinde Belediyeler imaı heyeti fen tef· 
liğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30. niauı. 937 tarihine rutbyan cuma ıünU saat on 
binle Anbrada Dahlu,e Vftl!etl binamda tophmacak 1leledlye1er 
ilmr tse1etince ~· 

4 - Bbiltmeye pebilmetr ~n htekH1erltı qapta ,anlı tem{. 
nat w v..u.ıl a,nı sfin 9Ut ona kadar tıo.ı.,-on relaffllne teslim 
etmit oltna1erı 11nmdll'. 

ı\ - M90 aydı bnBUD 16 ft l 7 inci ...sdelerine UJptn 3579 
linbk -vaktalt teminat. 

B - ~un tayla ettlll wailııalar. 
c - SanUIMlll 4 8ndl macWesl macibhlce elııllltmeye cirme,e 

bir tmmi ..._.ıtma dair imnlcbir melmıp. 
D - Belediyeler imar ı.,etl fen teflllladen mlnabaya gir • 

lmlı: içla a.lecaklan valb. 
5 - Teklif mekt1apllln ihale pmil uat ona kadar mak1Nz muka

biliDde komilyoe nıWiitM nrilecektir. 
Pasta ile tladerilecek lıekllf mektuplannın iadeli tealahlltll ol

ama w llibqet 11u ..... bıdar komiıyoaa celmit J>Wuamaı lhandır. 
Bıı it Mlrheda facia iaJaat almak lati,.&eria BeWiyeler tw 

ee,.d P• lefliliae llllnıcut etmeleri. (521) l--945 



.ez ULUS 9 - 3 - 1937 

PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafarular Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

M1LL1 MÜDAFAA VEKALETl SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU iLANLARI 

BlLİT 
1 - 44 adet Baroğraf ile 8 kalem malzemesi pazarlıkla eksilt -

meye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 10.800 lira olup ilk teminat parası 810 

liradır. - - -
3 - İhalesi 10. mart - 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. Satın alma komisvonunda bulunmaları. (421) 1-742 

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

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

alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu -

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
K. na vermeled. (512) 1-941 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRLlCJ SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN 
ldareleri İstanbul levazım amirligine bağlı müesseseler için 25 

ton zeytin yağı 25. mart. 937 perşembe günü saat 15 de lstanbul'da 
Tophanede sat.n alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır: Tahmin bedeli 17500 liradır. İlk teminatı 1312 lira 50 ku -
ruştur. Şartname:.i komisyonda görülebilir. İsteklilerin ihale saatin
den bir saat evvel kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 
komısyona vermeleri. (527) 1-947 

1LAN İLAN 

1 - Cebeci hastanesi ihtiyacı 
i)in 12500 litre içme suyu 
22.3.937 pazartesi günü saat 15 
de a~ık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Suyun tutarı 1000 lira 
olup muvakkat temınatı 75 lira
dır. Şartnamesi komisyonda gö

rliliır. 
3 - İsteklilerın kanunun 2, 3 

cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle beraber ya
zılı gün ve saatte levazım amir. 
liği satın alma komisyonuna gel-
meleri. (500) 1-882 

ZAYl 1 

1 - Ankara garnizonu birlik
lerinin ihtiyacı için 600 ton buğ
dayın öğütülmesi kapalı zarfla 
eksiltmesi 23.3.937 salı günü sa
at 15 de yapılacaktır. 

2 - Buğdayın tutarı 9000 lira 
olup muvakkat teminatı 675 lL 
radır. Şartnamesi komisyonda 
parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 
cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif 
mektuplarını yazılı gün ve sJat• 
ten bir saat evveline kadar le
va.:ım amirliği satın alma ko. 
misyonuna vermiş bulunacaklar-
dır. (503) 1-885 

!;1.:9 tarihli Şerife adlı mühü-
rü zayi ettim altı ay evvel kay- t 
bettigimden ve yenisini hakket-
tirece ~iırdcu, eskı mühürün hük· 
mü olmad ğı ilan olunur. 

Hatuniye mahallesinde ye
ııişehir sokağında (41) 
numar:th haned~ Mah· 

Dı:. VLE~I UEMIRYOL· 
LARI ve LiMANLARI 
UMUM MüDüRLOCü 
SATIN ALMA KOMlS 

YONU lLA NLARI 
İLAN 

rn11t kızı 5erife. 
1-952 

Kiralık Daire 
Yt:nişehir Selanik caddesi 

ikinci kat No: 51 
Bütün konforu havi bir daıre 

kiralıkt r. Sabahları 1347 ye te-
lefon edilmesi. 1-962 

4AYı 
Evimin tapu senedi ile nüfus 

ve asker tezkeremi kaybettim. 
Yenilerini alacagımdan eskileri· 
nin hükmü yoktur. 

Elbiseci Hasan Kasım 
1-963 

Beher teneke bedeli 9 kurut 
tahmin edilen ve bir sene müd
det teahhüt edilecek yevmiye 
asgari 20 azami 60 teneke içme 
suyu 24-3-1937 çarşamba gunu 
saat 15,30 da açık eksiltme ile 
Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(121.50) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tahlil raporunu aynı 
gün muayyen saatte komisyon 
Reisligine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler Ankarada Malze

me dairesinde görülebilir. 
(531) 1-956 

l(av eri ve Civarı Elektril{ 
T. A.. Şirketinden: 

Şirketimiz heyeti umumiyesi 31 mart 1937 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 14 de Kayseride Maarif Hanında bulunan Şir -
ket Merkez binas nda alelade olarak toplanacaktır. 

Bu toplantıda hazır bulunacak hissedaranın hamil oldukları his
se aenedatını veya bunu müsbet vesaiki içtima gününden bir hafta 
evvel Şirket veznesine makbuz mukaiblinde tediye etmeleri lüzimdır 

Ruznam~i l\Iüzakerat: 
1 - Meclisi İdare ve Mürakıp laporlarının okunması. 
2 - .1936 devrei heıabiyesine ait bilanço kar ve zarar hesapları

nın tetkık ve tasdikiyle, meclisi idarenin ibrası. 
3 - Nizamnamenin 34 ce 35 inci maddeleri mucibince kıdem iti

barile çıkarılacak iki azi yerine aza intihabı ve meclisi idare hak
kı huzurunun tesbiti. 

4 - Münhal azalığa meclisi idarece intihab edilen bir zatın 
azalığının tasdiki. 

5 - Mürakıp intihabı ve ücretinin tayinı. 
Esas mukavelename ve Ticaret Kanunu ahkamına tevfikan his

aeda .. ..,nın yevmi mezkurda bu toplantıda hazır bulunmaları ilan o-
lunur. 1-955 

1 ANKARA BELEDiYE Rt.lSLIGt İLANLARI 1 
( CEZALANAN ESNAF ) 

Demirköprüde Erceyif fırını müsteciri Emin Hamur ekmek çı
kardığından 20, Hacımurat mahallesinde f ırmcı İsmail hamur simit 
'ıkardığından 20, Hacıdoğan mahallesinde simitçi fırınında Mua • 
tafa hamur simit çıkardığından 20, Hacımurat mahallesinde Yeşil 
Çifte fırın sahibi Salih hamur ekmek çıkardığından 20, Ulucanlarda 
fırıncı Ziya hamur ekmek çıkardığından 20, Leblebici mahallesin
de Yenişar mahallesinde 67 numaralı dükkanda bakkal Hidayet 
karışık kahve sattığından 5, Halk fırını müsteciri Recep hamili" 
ekmek çıkardığından 20, Cumhuriyet un fabrikası müsteciri 
Recep birinci un evsafında olmıyan bir un çıkardığından 10, 
Kayaşta un fabrikası sahibi Bahattin birinci unlar evsafında 
olmıyan bir un çıkardığından 10, Sakarya mahallesinde fı
rıncı Meh~et. . h~ur ekmek çıkardığından 20, Ulucanlarda 
!ırnıcı Arıf bırıncı un evsafında olmıyan bir undan ekmek yaptı • 
gından 10, Çocuk sarayı caddesinde İstikamet fırını müsteciri Mus· 
tafa ha_rnur ekmek çıkardığından 20, Samanpazarında Çocuk sarayı 
c~~desınde 1 numaralı dükkanda bakkal Hakkı yenilecek kaşar pey
nırı evsafmd~ ol~uyan kaşar peyniri sattığından s, Samanpazarında 
6 numaralı dukkanda baklavacı Abdurrahman yenilecek baklavalar
dan olmıyan baklava sattığından S lira hafif para cezasiyle cezalan·. 
dmlmışlardır. (537) 1-959 

Ordu Bayındırlık 
Direktöı·lüğünden: 

1-Fatsa- Unye yolunun 0+000-12+198 kilometreleri arasında 
yedi adet bir metrelik dört adet iki metrelik, iki adet üç metrelik, üç 
adet beş metrelik menfez ile bir adet 2x7 ve bir adet dokuz metre • 
lik ve mecmu bedeli (32.799) lira 95 kuruştan ibaret imalatı sınaiye 
inşaatı ile o+ooo- 9+509 kilometreler arasında 7573 metrelik kısmın 
'ose olarak inşası ( 15.169 ) lira 22 kuruş ki ceman ( 47.969 ) lira 18 
kuruş bedel ile ve 10.3.1937 çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere 
kapah zarf usuliie eksiltmeye konulmu11tur. 

2- Bu işe ait ~rtname ve evn.k tunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele proje9İ. 
C - Bayındırlık işleri benci şartnames.i. 
D - Şose, kaıgir ve beton inşaata dair fennı şartname. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiyat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje, grafik. 
istekliler bu şartnameleri ve evrakları 250 kuruş bedel mukabi

linde Ordu Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme 10 311937 çarşamba günü saat 14 de Ordu encü -

meni daimi kaleminde yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3598) lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olması lazımdır. 
A - Ticaret odası vesikası. 
B - Nafıa Vekaletinden alınmış ehlıyeti fenniye vesikası 
6- Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir · saat 

evveline kadar encümeni deimi vilayete getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine ıerilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada kalacak 
geçikmeler kabul edilmez. ( 1052) 1-780 

Jandarma 
Anliara 

(onı u tanlıAı 
Satı nalına 

l(oıni-;yonundan: 
Kumaşı verilmek diğer malzeme"ve dikimi müteahhide ait ol

mak üzere (6080) takım kı~lık erat elbisesi 19.3.937 cuma günü 
saat 10 da kapalı zarf eksiltme ine konulmuştur . 

( 9424) lira fiyat tahmin edilen bu dikim eksiltmesinin şartna
mesi parasız komisyondan alınabilir. Eksiltmesine girmek istiyenle
rin ( 706) lira (80) kuruşluk ı,k km inat makbuz veya Banka mek 
tubu ile şartnamede yazılı belgeleri içinde bulunacak teklif mektut>
larını eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar komisyona vermiş 
olmaları. ( 427) 1-7 55 

' . - ~ . . 
HEYEClHLI, H~YATIHIZ ltlN EL1EftDIR 

Meşgalenız çalışmanız . • • • • her 
günkü hayatınızdır ••.. Her hususda 
arkadeışınız olan saat: tam ayarı ıti· 

barile fedak6r bir muttefikıniz olma· 
lıdır işte bu preısıziyon Revue saat-

ııc:;=-::a !erinin beışlıca kalitesidir. 

Ankara"da salı$ yeri ı 

RIZA GÖZLÜKÇÜ 
Bnnkalar CaddlHI No. 8 

AYARI OAHA DAKiK - Fİ YATI DAHA 

'f l_T G L -~ 
İnıalatçılarının nazraı dilialine 

Ankara Değirmencilik Limited Şirketinde satılık linyit 
tozu vardır. Telefon : 3223 

Kızılay Ankara 
Merkezi Başkanlığından: 

Kızılay Cemiyeti Ankara Vilayet kongresi, nizamnamenin 78, 79, 
80, 81, 82, 83 üncü maddeleri hükümlerine tevfikan 13 Mart 937 Cu
martesi günü saat 15 te Yenişehirde Kızılay Genel Merkezi salon
larında toplanacaktır. Ankarada Kızlaya kayıtlı olup 1936 yılı taah
hüdatını ödemiş bütün azanın mezkur günde toplantıya gelmeleri 
rica olunur. · 

Görüşülecek işler: 
1 - 193/ yılı büdcesinin tetkik, kabul ve berayı tasdik Merkezi 

Umumiye takdim. (Madde - 84) 
2 - 15 zattan mürekkep Ankara Merkez heyetinin üçde birini ku

ra ile ihraç ve yerlerine reyi hafi ile yeni aza intihabı. 
3 - Kızılay menafiine a.id teklifatı müzakere ve bu bahta ki 

kararları Merkezi Umumiye arz. 
4 - Kmlaya fevkalade hizmet edenlerin taltif ve takdirini esba. 

bı mucibesile Merkezi Umumiye inha. 
5 - Umumi Kongreye S murahhas intihabı. 

1-924 

ZAYİ 

YENt 

lVIütercim Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar 

Umum Miidürlüğündtan: 
Almancadan türkçeye türkçeden almancaya tercümeye mukte • 

dir bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalariyle mart 937 so-
nuna kadar umum müdürlüğe müracaatları. (405) 1-770 

Ankara Sehri İmar • 

Müdürl~Oünden: 
Keşif bedeli 3~49 lira 75 kuruf olan mezarlıkta yapılacak piıı su. 

?1ecra~arı 19 mar~.1937 cuma günü saat 17 de İmar mudürlüğünde 
ıhalesı yapılmak uzere eksiltmeye konmuştur. 

Taliplerin şartnamesini ve sair evrakını görmek üzere hergün 
İmar müdürlüğüne ve ihale günü teminat makbuzlariyle komiayo-
na müracatları ilan olunur. ( 489) 1-874 

Erzurum Vilayeti Nafia 
Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan i ·: Üçüncü U. Müfettişlik merkezi olan 
Erzurum şehrinin İstanbul kapusundan başlayıp kiremit, toprak 
Kars ve sud nisan tabiyalarından geçen hattı muttasıl ve Sankamış 
dekovil istasyonu ile yeni mezbaha şimalinden bir kilometTe mesaf~ 
den geçen hattı mevhum dahilinde meskun ve gayri meskun kısım• 
!arından bin hektarının haritası aluuna işidir. 

2 - Bedeli muhammeni hektarı 20 şer liradan yirmi bin liradır. 
3 - Bu iş kapalı zarfusuliyle eksiltmesi yapılacak. 
4 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Nafıa Vekaletince kabul edilen şehir ve kasaba1arın hali 

hazır haritalarının alinmasına aid şartname 
B - Erzurum şehrinin haritasının alınmasına diar hususi şaartııa• 
me. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. İstekliler bu şartname 
ve evrakı Erzurum vilayetinden alabilirler. 

5 - Eksiltme 15-3·937 pazartesi günü saat 14 de Erzurwn vili• 
yeti Nafıa Müdürlük odasında teşekkül eden komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

6 - Eksil:meye gireb~lmek için isteklilerin 1500 bin beşyliz lira 
muvakkat temınat vermesı. Bundan başka aşağıdaki şartlan haiz ol
ması lazımdır. Şimdiye kadar her hangi bir şehrin 200 hektardan 
aşağı olmamak şartiyle haritasının alındığına dair vesika ibraz et• 
mesi. İsteklinin harita mühendis veya bu işi yapabileceğine dair 
Nafıa Vekaletinden veya Harita U. Müd. den alınmış vesika olmaSI.ı 

7 - Teklif mektupları yukarda be_iinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Erzurum Vilayeti Nafıa Müdürlüğü odasın• 
da teşekkül eden eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilin· 
de verilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Bu mektupların iyice mühür mumu ile kapatılmış ve mlihürlenmiJ 
olması lazımdır. (993) l-7S9 . 

Antalya Valiliğinden: 
1 - Antalya vilayetinin Akseki - Manavgat yolunda 1551 met

relik kısımda yapılacak olan 15986 liralık tesviyei türabiye işi 20.3. 
1937 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapah zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Teklif mektuplarının saat 11 re kadar Vilayet makamına 
verilmiş olması lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat 1199 liradır. 
Talip olanların keşifnamelerini Antalya ve İstanbul vilayetle-

ri Nafıa müdürlüklerinde görebilirler. (499) 1-881 

Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

isl{an Uınum Müdürlüğünden: 
Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri Yozğat, Çorum, To. 

kat ve Sivasın Şarkışla kazala.riyle diğer yerlerde iıkin edilen ve 
edilecek olan muhacirler için (2500) çift (5000) adet öküz pazar,. 
hkla satm alnacaktır. 

Pazarlık 10.3.1937 çarşamba günü saat 15 de Sıhhat Vekile• 
tinde yapılacaktır. 

İdari ve fenni şartnameler İstanbul, Kayseri, Sivas, Adana. 
Erzurum, Kars Vilayetleri iskan Müdürlüklerinde ve Ankara'da 
İskan Umum Müdürlüğünde mevcuttur. lateyenler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip (5000) öküz için prtnamede 
yazılı muhammen fiyatın % 7,3 nisbetinde muvakkat teminat 
vermeğe mecburdur. (394) 1-715 

Ankara Valiliğiııden: 
Keşif bedeli 38994 lira 10 kuruştan ibaret bulunan Ankara latan .. 

bul yolunun 10 + 000 - 12 + 000 mcı kilometreleri arasında yapı .. 
lacak varyant yol inşaatı 1-3-937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeey konulmuş ise de vakti muayyeninde geleo 
isteklilerin teklifi layıkı had görülemediğinden işin arttırma ek • 
siltme kanununun 40 mcı maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan 
22.3.937 günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 2925 liradır. Eksiltme şartname ve teferruatı 
Ankara Nafıa ",'Iüdürlüğünden 1 lira muka.bilinde verilir. 

İsteklilerin; teklif mektupları, ticaret odası vesikası, muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzu ve Nafıa Vekaletinden alınını' 937 
senesine aid müteahhidlik vesikasile birlikte 22.3.937 günü saat 14 
de kadar eksiltme komisyonu reisliğine vermeleri Hizımdır. (477) 

1-855 

SiNEMALAR HALK 1054 sayılı otomobil plaka -
sım kaybettim yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yok -
tur. Hamamcı oğlu Mehmet 

BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

1-950 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

9 UNCU SENFONİ 
WlLLY BİRGEL. LİL DAGVER 

Fevkalade kuvvetli bir mevzuun, 
nefis bir müziğin kayrıa§tığı emsalsiz 

bir aşk hikayesi 

İlaveten 

EN SON FOKS DÜNYA HABERLERi 

4üncü Aşk 
Kay Francis - Gene Raymond 

Ricardo Kortez 
Meraklı ve çok enteresan bir mevzu 
taşıyan bu eser hakiki bir aşk ve 

ihtiras filmidir 
İlaveten: iki kısımlık gayet eğleceli 

Şort (Çocuk tiyatrosu) 
Halk matinesi (12.15 de) Yaşamalr 

Korkusu 


