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dün bir öğle ziyafeti verdi 
-·A;q-;,;-;;il;;-~iY~f;tt;;··-·Ge~;kr;ty~;;u; 

• A 

samımı nutuklar verildi lnönünün 
Bel ad, 12 (A.A.) _ Bu ....... Batbabn lamet lnönü. ile Dq ~ 

bm~nfikRüfliiAruP~I ~bı olan-~~ m~ 
~apbktan IODI'& Naip Prmıa Pol umıyaret defterine 11imlerma rudır-
•ıJlardır. 

Saat • bire doiru ismet lnöal 
lle Tevfik Rütti Aru, Dıt baka• 
lıiında B. Stoyadino•İç tarafından 
kabul edilmitlerdir. 

Kıral naibi alt• prens Pol, be-
yaz sarayda, b~ saat ı.~ ~.e 
Türkiye Bafbak•n• lmıet lnonu • 
nü ve saat 12.45 de Dıt bakam Dr. 
Rüttü Araa'ı kabul etmittir. 

PNn• Poliin yernefİ 
Saat 13 de beyu aarayda kıral na· 

ibi AltH Prenı Pol Türkiye Batbakanı 
1amet İnönü ve refikunun ,erefleri. 
ne büyük bir öğle yemeği venniıtir. 
Bu ziyafette Dıı bakam doktor Rilftil 
Aru, Yugoalavya batbakanı doktor Sto. 
yadinoviç •..e refikası parlimento reisi 
B. Stefan Tıiriç Majeste kırat ikinci 
Pierin baf yaveri, münakalat bakanı B. 
Spaho. harbiye bakanı B. Morits, dev· 
let bakanı B. Behmen, Türkiyenin Bel. 
grad elç"si B. Ali Haydar Akbay ve re-

r·-'"""- MIQalavyanın Ankara elçili B. 
f irle . . viç ilt' büyilk tGrk mlMı; 
k" rı n ı·n· yanlarındaki satlar ve TOr.. 
ıye elçılıgi ileri gelenleri hazır bulun-

ınuştur. 

B. StoyaJinoui'in yemeli 
Başbakan B. Sto:yadinoviç Bu akpm 

ordu evinde Türkiye B8fbakanı hmet 
İnönü ve dıt bakanı Dr. Tevfik Rliftil 
Araa gercfine bir .ziyafet evrmigtir. Z~ 
yafeti parlak bir kabul re1111i takib et• 

iniştir. 

B. StoyaJinolliPn natlıa 
Belifad, 12 (A.A. - Bu akfamki 

)'emekte batbakan B. Stoyadinoviç ap. 
&ıdaki nutku ıöyiemittir. 

_ Ekselanı, ui.ı meslekdat ve dos- Yagoalıvyı nılbi S. B. Pr~m Pol 

söylevi 
Batbabnımn: iki devlet an• 
ıındald doealujun ve Balkan 
antantmm ...U. bakmnndan 
derin manisım psel bir dil· 
le anlatb 
Belgrad, 12 (A.A.) - Türkiye bq. 

vekili lamet lnönU. bu akpmld at• 
,afette yucoslav bapekili B. Stoyadi
no.için nutkuna ceftbeD qapdaki nut• 
ku .-öylemiftir: 

- Ba7 S.,O.ltil • ..U 4'oıtma. 
SUi Auarma ....., eımeiı 6i

J'ii' ,..., .,. .. ,,,,.. aail ,,,.,..,,. 
•iindenberi h w,,.a .,. p.l llod .....,.,.,,.tt. 6alanmM .. uinciıü .... 
döne emel edinmiftiın. S. m.,,.,.,,._ 
te maocualat eder _...., p.l ıöa. 
leriniain 6ühüa ~ çalı hlil 
bir aurette ilue •...WC ..cü ,... 
mimilik laar1C18UU l&Uwadm. 

Yqa.ld milleıiıu ~eJıetiıa 

............. d ..... ..,. --. "°"' .. ......., .wıtiı•Jtia ,... ... ,...u. ....... y.,..,_ .... 
,..,,. ............. .,. llÖ7f-lili-
.. ..;ı aö.ı.riıe ,,..... Tiir~ .,. 
lıiitiin *""'"" hl6iıul• ,..... 6ir 

(Soını 6. ıocı uylıdı) 

Maliye hakanımız 

dün geldi 
Bir mUddettenberi Anupada tedavi 

n bava tıebdllinde bulanmakta olan ma· 

1 
Ji19 bakam B. Fuad AiraJı dün aabab 
felu'lmke d&mlllftUr. 

~ucoılav hüküıneti merkulnde, 
dost Türkiye cumhuriyetinin en gibL Ku·. rddagv mda vazı·yet 
de ve eıa aalihiyetli mUme•illerinden 

blrf olan Türkiye Barekilinin pham- •tti k • ı • 
da çok ulı bir mi•firi aeJlml .... fır- gı çe gergın eşıyor 
latına nail oldufumdan dolayı çok me• 
•ud ve memnunum. • Hama, 12 (tfumal) - Kürddalma arab qinderinin ıinderile-

Brmd• ~'i ay .,,.ı, ~·-~ celi Jıakkmcla bir yaJIDlı dolapaaktadır. V•nlLw •11f bahmcluk· 
ili-. lailriınet merlresiıtd•, 6issat •· lan yerlerde qiret kesiflili ile üatiialük elde etmek mnelindedirler. 
aWe .,. yeni Tirlri~J'İ taalrlri 'Yf>- Bu b6fıe1e qiretlerin ıöaderflmeei ihtimali c..Mlidüruz' ela olclup 
ı....t1a itltıff •"-"' ona pnJi balan- ıibi bu bölıecle de bir hareketin valma ıelmeeipin sünün meeeleai 
dafa .. 6ıeya fGytlll .. ~ lıo7M- halinde teliWci edilme9inden ileri plmektedir. 
larıa ,.,._n ,.,,... .J•relı .,..,,..... Bir .Jtonın yaptılılan --------------

~ •-· stV··---- Halep, 1Z (Hu1U1l) - Franau 16- t 6ir1r- -zı- ·--!-:diın. .. •• u· eli 
..... ....,,.,.lretiıadia lra.,,,.tiM ~ ~ mürit subaylarr, Suriye mahalli bükü· m s an 
Ilı ......,_ TiJrlriye eanJaan79""' met ileri ıeltnlerinin S11riyenin bütiln 
>'u...ıao)'G wallılın" ~~ ;- irtica unaurlarr ile ifbirliiine karar H 
....., .,. luılrilri 4'Mtlalı lai.l~ • verdikleri maJOmdur. Bu it birliğinin a 
~ ol• inaflıın• talı~~ ı ı;naeklerinden biri de Grablus muma 
"fi .. wi. Teıneu...i 4'•ol•~ ballı ,Ameme köyilr.cle oturan nalqt 
~ NJ'Ui ,.ı; ıaralrıulatl tarihi 6ir blerinden Ebu Nuir'm oğlu tefh 
-.,. ahlmq olan 6a Joıtlalı, .,,,_ :leli belli bir l*'A kaqlbtuada Fnn• 
~ diler Jeuletı.rl• ~ ''!-'· ınahaıtt biikilmt'\ memurlan wa.. 
LıAı .,. iftilelı ,..;.,; ..,.etiyi• ;,Jı;,tıl • ve _, ... - .. ur. Şeyh Dlelinia 
9t-:- • • B • 611 fıadan •tın _........ 
., -·-.. .,. .............. -- ypifesi p.pka aıe1binde tabıik yap • 
.,::.ıu1e, •lı•I& ıl - ,...,,., .. ~ IDlk ve aakfl tahrikitı lebiııde pro~· 
at_. B. Rüftii A..,.,n. relui 7fa --'• aparken fraıwzlar lehine fa&li-
:-.r-ı _. 1..r..-..1 ... 'rr 5-- y • kendiaine t. a )'Qpmai ıınnm-• 'bdlgimlaktlr· Köleli 
'-lı a4Yftret1e yeni 6ir d.ıilinİ ,,..... = olan bir aç müridk bir~ ~~ 
' EL--'- ıua'daki tlrk ...,._;. ~tır. 

-.:l&DI ve aziz dostum, t h K8leli beDls ,..acuıutunun 
~ taıoalav toprapna muvua~· F~ • ':erbaleai olan Kırkmağ~ kiS
liiQ dan Çok nel, phRDJzcla ~- b~cı geldiği saman .. Şapka cıymeyl· 
~I laadetiyle toplamnıt olan P- ~ ka giyenler gtvur olur, nakfi ta• 

"'e Jüluek mezi1etler yuıot- nıs, PP (Sonu 6. ıncı sıylıdı) 
(Sonu 6. ıncı saylıdı) 

........... lçosu 
Loıu1ra. U (A.A.) - Hindinan ba· 

blu pçen balta Hincliatanın prb ti· 
maUadıki ~ iilın iqilia 
9'1baylanam Uateaini ne,retmektedir • 
Bu liateye J1r1 bir binbaff, 2 yibbafı 
2 tcjmen l)milftilr, Pepverclen celen 
haberlere ıarc bundan on cün kadar 
eni de bind • lnciliz lutaları iki subay 
kaybetmiflerdi. Yaralı 20 subayın vazi· 
yeti de ümi411iJclir. Bir aulb &örilflnai· 
ne girifmck 1olundakl ıayretler de 
flmdl!ik yarıda kaim•• eibi ıöaWrmek· 

tedir 

1 

13 NiSAN 1937 SALI 

s incide 

Dün çekilen Tayyare 
Piyangosunun tam 
Listesini neşrediyoruz 

verilirken Makineye __________ ...;::,. _______________ ~ 

Büyük edibimiz 
Abdülhak Himid 
dün gece sabaha 
karşı ikide öldü 

latanW, 13 (Sabah• kartı telefonla) - Bü,ülE tiiJk ediW AWid
latık Hlmid Tarhuı'm bu ıece J&rl9IDClan 10D1a eut ikide Maıı•• a 
luleki aputımanmda vefat ettifini büyük bir Ki ile haber .ı:O p 

Ce-•nin ne uman blk•caiı henüz teebit ecli~ _,. 
pirimis için biiJiik bir cenaze propwı ~. C-:.w ... 
ratimine laı .. adcWd bütün re1111I ve haeual müeeı•••'- .._.. 
•• yüluek mektebler, liaeler talebeleri iftirik edecelr.tir. ' 

Abdülhak Hamidin hayatı 
Elli altmf ~ne evel türk edebiya

tına en büyük yenilikleri getiren, bu· 
gUn eserleri ve phaiyeti ve dehuiyle 
bütün memleketin aevgi ve saygısını 
kıUanmıf olan Himid 1852 senesinde 
btanbulda Bebek'te doimuftur. Bü
yük babaıı Abdülhak molla babası 
Tahran ıefirl iken ölen Hayrullah efen. 
elidir. Kafkasyalı olan annniniu adı 
da Münteha'dır. 

Himid Bebekteki türk ve amerikan 
mektebleriyle Pariate ilk tahsilini yap• 
auftır. Himidin tahsili hususidir. Za
manının ilimlerinden Bahaeddin, Se· 
tim Sabit ve boca ishak efendilerden 

onferans 

türkçe, acemce ve arabp okumqtur. 
Acemce ile franau:ca ve inpıtace)'i çok 
iyi bilirdi. Pek genç iken Babdll ter
cüme odasına devam etmit. Tahranda 
16 yaıında iken babaaı ölünce t.t.aı.
la dönmü,tür. 

İltanbulda maliye ve turlfl dnlet 
kalemlerinde çalıpn Hlmid ım ele 
Paris sefareti ikinci kitibl o1mUf, on
dan vatanına döndükten aonra da Pod 
tebbenderliiine, daha IOllta Voloe 
B&ftChpenderliğine tayin edilmlttlr. 

1299 da Bombay BlffChbendori o&
mUf, ve Berut'ta sevgili etini kaybet. 

( Sonu 6. ıncı say/ada ) 

Montıa, 12 (A.A.) - KapitiiluJGıDfar konferamı bqüa IMt 11 
da la.içre cumhur batbnı 8. Motta tarafından açılmqtır. 

B. Motta cleleaelere hotıeldiniz, cleclikten sonra bab medeaiJeli. 
nin fikri ve teknik bapnlarmı kendisine mal eden Muır mill.tini ta
zimle ,.cletmit. lmçrenin Muıruı pek kı)'IDetli olacak olan ifbirli
iinclen mahnam bulunan Milletler cemiyetine ıirmeye ilk olarak d.
vet etmit olmumclan dola11 memnuniyetini bildirmiı ve clemittir ldı 

B. Muammer Eriş 
Londraya gitti 

B. Mu111J1D•r Eriı 

it Banhaı Genel Direkt&ril B. 

"- Mıur, yabancıl•• rejimi
nin dostane vultalarla tadilini ... 
min etmek için konf-- ...... 
-- tefebbüaünii ya .... -
iyi diplomatik metoc1f:a J.iım. 
imm yeni bir clelilini orta,. kor 
clu. 

( Soau 6, ıacı •,t.ı. J 

Eden'ın nutku 
lngiltere 
antanbn 

kararları 
tasvib 

üçük 

Muammer Erit. diln akpmld ekapre .. 
le latanbula hareket etmittir. B. Eriı 
lstanbuldan Londraya gidecektir. 

Londra. 12 (A.A.) - Lhaıpulda 
aöyledip bir nutuba lapten a. ı.. 
kam B. Eden lapanyada kanfmubk 
politikumr teltnr mildaf• etmif, ki. 
silk antantm Belcra&ı. nqretmlt ......_ 
ğu aon tebliii tMv&ü lbaıİf ft A..,. 
milletleri ~ ........,_. it 
birlifine milaaid bir bava yapmak içia 
yekdilerinin fikir" kanaatlerine ar,. 
~bakir bir zih.-üyet ricude pı.. 
meaı temenniainde bulUDDWftur. 

Genel direktörü, istaayonda. Eko
nomi Bakanı B. CelAI Bayar, mebua
lar, milli bankalar direktörleri ve ileri 
ıelenl~ri ve dostları uiurlamıttır. B. 
Muammer Eriı, kendisine Ulua adına 
iyi yolculuklar dileyen bir arkadatımı~ 
n, Londra'da bir ay kadar kalacacını 

ve bnkaya aid mali itler üzerinde tet. 
kikler yapacagını töylemittir. 

B. Muammer Eriı'e, lı Bankuı ma
li tetkikler direktörü B. Huim Atıf re• 
fakat etmektedir. 

~: Eden lspanyadald kanpnasbk 
~litikuını büyWc Britanya blk6metlıe 
mn tl cvelden kabul etmif olduiaml 
hatırlattıktan aonra bu poH•ilran• ,.. 
V&f yavaı ecnebi müdahale teblıdmlal 
evell tabdid ettiğini Ye IODra aalttJllit 
nı ileri ılirmüttür. 

B. Eden buadan aonn nutlama .. 
suretle devam etmiftir: 

( Sonu f. ıacr •Tf •4• J 



ÇI 
Kağtd Hatlarının birdenbire ehemi

yetli surette yükselmesinden doğan va
ziyet, nedense daima birbirlerine hor 
bakmaya ve ancak küçük grup • 
lar tes'·il ede ek :ıraiarın<la r~ ·;:bet et
meye 

0

alışık olan İstanbul kitabcılarmm 
bir arada toplanma1an için bir vesile 

teşkil etti. 
Kitabcıhğrmızın el birliğiyle mü

cadele edilmesi ve üzerinde müştereken 
tedbirler düşünülmesi gereken pek 
cok dert 'eri vardır. Bu vaziyet kanpsın
da kitab basmak işleriyle uğraşanların 
aralar-nda sıkt bir dayanışma ile dain>a 
birlik hareket etmeleri icab etmez: miy
di? Halbuki şimdiye kadar bunun ~ma
miyle zıddı bir manzara karşısında bu
lunmuştuk. ~çimsizlik, çekememezlik, 
hased ve iftira, kitabcrlığımrzın, harici 
derdlerden aynca, kendini içten içe 
yiyen müzmin bir hastalığı idi. 

Bu itibarla, Ankara caddesi kitabcı
lann.n aralarında yaptıkları toplantı

dan sonra cemiyet teşkili ve müşterek 

hareket kararı vermiş oldukları hakkın
daki haber memnuniyetle karşılanma-

lrdır. 

Kitabcılarımızrn bideşme1erinden en 
büyük fayda kitab dağıtma işinde görü
lebilir. Dağıtma işinin. bizde, kitab sa
tışlarında ne kadar ebemiyctli bir rol 
oynadığı malfımdur. Her kitab, kıyme
tinden müstakil olarak, dağıtıldığı nis
bette çok satılır. Fakat, dağıtma işinin 
muntazam bir ttşkilatın elinde bulun
maması, vilayet ve kazalanm.zda bayi· 
lik edenlerden çoğ\.mun da dürüst hare
ket etmemeyi prensip ittihaz etn:.:~ o'
malan, kitabcılarımızı çok müşkül bir 
mevkide bırakmaktadır. Bir kitz.bcı ile 
bir müddet iş yapıp onu kafi mikdarda 
aldattıktan sonra, bu sefer diğer bit lci
tabeı ile münasebet tesis etmek ve bir 
müddet de onun s:rtrndan geçinmd• ba
zı bayilerin usulüdür. Kitabcılar toplu 
ve ~lcilath hareket ettikleri takdirde 
böyle bir taktik tabiatiyle neticesiz ka· 

1 

Çocuk bayramıl 
're haftası isin .:a 

hazırlıklar 
23 nisan Çocuk bayramiyle çocuk 

haftasının kutlama törenlerini hazırla
yan tertip heyeti dün de öğleden sonra 
Çocuk Esirgeme kurumu Genel Mer
kez inde Başkan Dr. Bay Fuat Umay~m 
başkanlığında toplanmıs, programların 

son .şeklini tesbit etmiştir. 
Çocuk bayramiyle haftasının bu yıl 

geçen senelere göre daha çok parlak 
olması için bir çok noktalar kabul edil
miştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun hazır. 

lıklariyle çocuk müsamere ve balola

rı Halkevi, Stadyom ve okullarm geniş 

ha nrlıkları, spor gösterileri, otomobil 

gezintileri, konferans ve müsabakalar 

bu yıl çocuk bayramiyle haftasını çok 

z~gin bir programla kutlamağa yar

dun edecektir. 

Memeleketin jçinde ve yabancı iller

de Türkiye çocuk bayramiyle haftasr. 

nın uyandırdığı takdir ve ilginin bu yıl
ki tören ve hareketlerle daha çok artaca
ğr ve cumhuriyet yavrularının her taraf. 
ta geçen yıllardan daha çok sevinecek
leri şüphesizdir. 

Dün hava yağışlı geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı ve rüz

garlı geçmiş, ısı 11 derecye kadar çıka. 
bilmiştir. Meteoroloji işleri genel dL 
rektörlüğünden verilen malOmata g0re 
dün yurdun Karadeniz, Güney ve do
ğu Anadolusu yağışlı geçmiştir. Dün 
en yüksek ısı sıfırın üstünde olmak ii.. 
zere İstanbul, Bilecik, Konya ve DL 
yarbckirde 16, Eskişehir ve Çorluda17, 
Edime, Kocaeli ve Çanakkalede 18, An
talyada 19, Balıkesir, Bodrum ve Ada. 
na.:a 20 derecedir. 

En düşük ısr sıfırın altında olmak 
üzere Elaziz ve Vanda 1, Kayseride 2, 
Ulu 1rış1ada ve Erzincanda 3, Erzurum. 
da 10 derecedir. 

ım z 
hr. Fakat kitabcılarımız, teşkilatlanma 
yolunda bir ileri adım daha atarak, bü
tün kitab ve mecmua dağıtma işini bir 
elden idare edecek merkez} bir müesse
se vücuda getiremezler mi? Böyle bir 
müessesenin yalnız şimdi ayrı ayrı ça
lıştıkları için ziyana giren kitabçılara 
değil, fakat kitabçıhğı meslek edinmiş 
olmayıp da kendi hesablarma eser ba· 
sanlara da büyük hizmetleri dokuna
caktrr. 

Bir kitabcılık cemiyetinden bekliye
ceğimiz ikinci bir hiT.tnet de, bugün 
mevcudu bulunan bütün eserler için 
mufassal bir kitab rehberi neşretmesi
dir. Tercüme veya telif edilmiş pekçok 
eserlerimiz vardır ki, bunların vücu
dundan. hatta en yakından alakalılar bi
le haberdar bulunmamaktadır. İlan ver
mek imkansızlığı, tenkid yokluğu, kitab 
alakasının azlığı yüzünden ortaya çıkan 
bu ek-siği böyle bir rehber tamamlıya

bilir. 
Bir kitab basılmış mıdır? Mevcudu 

var mıdır? Kimin tarafından basılm.ş

tır? Nerede ve kaça satılmaktadır? Na
sıl tedarik edilebilir? Değil okuyucula
rın, hatta kitab ticaretiyle uğraşanları
mızın bile bu hususta pek kıt olan ma
lfunatlarmı bir tek kılavuzla halletmek 
iınkanr varken, şimdiye kadar kitahcı
larm her biri kendi hesabına küçük ve 
mahdud broşürler neşretmekle iktifa 
etmiş olmaları cidden esefe değer bir 
haldir. 

Dağıtma ve propaganda, kitabcılığı
mızm ana derdleri arasındadır, ve şim
dilik bu derdi izale için kitabcılarımı
zın müşterek faaliyetlerinden başka ça
re göremiyoruz. 

Milli kültürü yakından alakadar e· 
den bir sahada çalışan kitabcılarımızın 
kendi menfaatleri kadar memleketin de 
lehine olan bir çalışma tarzı ile, kHab
crlık sahasında kuvvetli bir inkişafa im
kan hazırlamalarını temenni edelim. 

Yaşar Nabi 

Çek sahtekarlığını yapanlar 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bir 

iki gündenberi iki ingilizin yap -

tığı söylenen çek sahtekarlrğrrutı iç yü

zü yavaş yavaş meydajla çıkmaktadır. 

Tahminlere göre sahtekarlığı yapanlar 

antikacıdan 500 ingiliz liralık mal satın 

alan ve yollarına devam eden ingilizler 

değil, bu çekler kendilerine verilmiş o

lanlardır. Tahkikat bitince meselenin 

kati vaziyeti anlaşılacaktır. 

Kör bir çiftçi 

Bazı insanlardaki karakter kuv
veti onlardaki bir takım zaafları te
lafi edebiliyor. Bir amerikan gazete
sinin verdiği şu haberle de bu müte· 
arifenin kuvelini ölçemez miyiz? 

"Petcrborovgh'da altmış beş ya
ı§mda bir çiftçi vardır ki. 65 yaşında 
olduğu ve gözleri hiç görmediği hal
de yUzlerce hektar genişliğindeki top
raklarını sürüp ekmekte, hayvanları
na bakmakta, yemlerini verip sütle
rini sagmaktadır. Bu ihtiyar ve göz
leri görmez çiftçinin tek arkadaşı ve 
rehberi bir çoban köpeğidir." 

Şcqkınlık 

Gece yarısı önüne çıkıp cebindeki 
saati zorla almış olan hırsıza tiril ti
ril titreyen yolcu: 

- Haber vereyim: saatim günde 
beş dakika geri kalır! 

Posta güvercinleri 

Bizde posta güvercinleri beslemek 

adet olmamış gibidir. Bazı şehir ve 

kasabalarımızda gjivercin besleyen• 

ler: o kadar azdır ki bunu, biraz da, 

bu hayvanların uğursuz oldukları 

hakkında şunun bunun ağzında dola

şan hurafeye atfebnek lazımdır. 

Fakat başka memleketlerde güver• 

cin yetiştirmek bir 6;evk ve kar işi sa. 
yılmaktadır. Meesla Jngilterede 20 
bin kişiye aid bir milyon, Fransa ve 
Almanyada o kadar ve ilk güvercin 
yarışlannm yapılmış olduğu Belçika· 

ULUS 

luz kanunu 
Tuzlalarda tuz sa tışlan 

ve tuz fia tları 
Tuz kanununun tatbik suretini gös

terir talimatname Bakanlar heyetince 
kabul olunmuştur. Talimatnameye gö· 
re tuzlalarda tuzun satış fiatı üç ku. 
ruştur. Yalnız Çamaltı ve Koçhisar tuz
lalarında satış fiatına 20 santim ekle· 
nebilecektir. Çamaltı ve Koçhisar tuz
lalarında yüz kuruşa kadar olan tuz sa
tışları gene üç kuruş olarak tesbit o
lunmuştur. Çam.altı tuzlasından Diyar
bekire gönderilecek tuzlar bütün mas. 
raflar da içerisinde olmak üzere dört 
kuruş altmış altı santime satılacaktır. 

Akdeniz, Karadeniz kıyı ve Marmara 
havzası bölgelerindeki ambarlarda tuz 
satış fiatları şimdiden sonra aynı ola
caktır. Endüstri erbabının tabakların 

ve müesseselerin kullandrkları tuzlar i
çin fiat gümrük ve inhisarlar ve ekono-
mi bakanlıklarınca beraber tesbit oluna
caktır. Tabaklık ve endüstride kullam
laca k tuzlara karrşttrılacak yabancı -
maddeler becleli tuz fiatlarına .zamıno
lunacak:tır. Tuzlalardan ve dökme tuz 
satış.t yapan ambarlardan 25 kilodan aşa
ğı satış yapılmıyacaktır. Garanti mekttı• 
bu karşılğmda Koçhisar ve Çamaltı tuz
lalarından elli tondan aşağı, diğer tuz· 
lalarda 1500 kilodan yukarı olmamak 
üzere veresiye tuz .satışı yapılabilecek
tir. Dökme veya etiketli tuzların taıpnı 
İstanbul, İzmir, Edirne, K·rklareli, 
Bursa, Balıkesir, Bilecik, Zonguldak, 

Kastamoni, Sinob ve Samsun vilayetle

rinde serbest bırakıfmıştır. Bu vilayet

ler dışında kalan vilayetlerde tuz taşını 

nakliye tezkeresine bağlı tutulmuştur. 

Ambarlarda dökme olarak satılan tuz

lar için yüzde iki buçuk, kaya tuzları 
için yüzde bir fire kabul olunacaktır. 
Talimatnamede ceza hi.lkümlerine, tuz 
gönderilmesi ve kontroluna dair geniş 
bilgiler vardır. 

Küçük evler yapı kooperatifi 
•Küçük evler yapt kooperatifi mü

teşebbisleri 1 nisan 9.37 tarihinde emlak 
bankasında açtırdıktan kooperatif he. 
sabma, aylık taksit .olarak verecekleri 
10 ar lirayı yatırıp mukabilinde alman 
makbuzlarla birinci noterde hazırlanmış 
olan mukaveleyi imza etmektedirler. 

Bu imza işi nisan sonuna kadar de
vam edecektir. Şimdiye kadar imza e
denler elliyi geçmekte olup bu mikdann 
yüzü tecavüz ettrilmemesi düşünülü

yor. Anlaşma 1 mayıs tarihinde ekono
mi bakanlığına verilecektir • 

da iki üç milyon güvercin vardır. A
merika ise bu işte de rekor yapın şbr: 

Oradaki güvercinler 15 milyonu bul

maktadır. 

Askere çağmlan kızlar 

Bir İstanbul gazetesi Hikmet adın

da evli bir kadıncağızın, kütükte er

kek olarak kayıdlı olduğundan dola

yı askere çağrıldığını ve kaydının dü· 

zeltilmesi için mahkemeye baş vur

duğunu haber veriyor. Bu g&bi yanlıt

laı- her yerde olabilir; fakat Hikmet, 

Saffet, Yaşar, Suad, Kudret ve ben· 

zeı-leri gibi erkeklerin de kullandık· 

ları isimlerle anılan kadınların başı

na bu gibi hadiseler gelince bu yanlı.ş

iarı yapmış olan kayıd memurlarını 

büyük bir kusur işlemiş saymamak la

zım gelmez mi? 

Çalınan kuzular 

Bandırmadan 125 kuzu getirmiş 
olan bir zat, bunları mezbahaya gÖ· 
türmek üzere komisyoncuya vermiş, 

fakat mezbaha bunları 8 eksikle 113 
olarak tesellüm etmiştir. Bu bir şey de
ğil. Bir adamcağız, başka bir mem· 
lekete giderken 100 koyunu teslim 

ettiği çobandan bunların hesabmı §ÖY· 

le almıştır: 

Gök çatladı, doksanının ödü birden 

patladı; 

Kaldı mı on? 

Kayadan atladı bat toklu, 
Ardından gitti bet toklu, 
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Kamutay toplantısı 

Başbakanlığın teşkilit 
kanunu dün görüşüldü 
Kamutay dün B. Refet Cawtez 'in reisliğinde toplaııımışbr. BaJba .. 

kanımıza, Sıhat Bakanı Dr. B. Refik Saydamın vekalet edeceği, hu 
itibarla Maliye Bakanımız B. Fuad Ağralı gelinceye kadar kendisine 
veki.let işinin, siyasi müsteıar B. Faile Baysal tarafından yapılması· 
nm yüksek tasdikten geçtiği hakkı ndaki hüküm.et tezkeresi okunmuş· 
tur. 

Belediyenin 
yeni büdçesi 

Geçen yıldan 117 bin 
lira fazladır 

Ankara belediye meclisi dün saat 
17 de toplanmıştır. Toplantıda açılan 

azalığa Bayan Nevber Sevüktekinin ça. 
ğırrlmasına karar verdikten sonra ruz_ 
namedeki işlerir, görüşülmesine geçiL 
miş ve bu arada, 

Ölçü ve ayarlar kanununa göre su 
idaresinin bir saat İstasyonu yaptırması 
gerektiğinden bunun şimdiden sipari. 
şi ile parasının 1937 büdcesine konul
masına ,1937 büdce projesinin ve büd
ce encümeni mazbatsmın basılarak aza
lara dağıtılmasına ve önümüzdeki pa. 
zartesi toplantısında görüşülmesine ka.. 
rar verildi. 

1937 gelir büdce projesi 936 yılı bücL 
cesinden 137 bin liralık bir fazlalık 

göstermektedir. 

Atina üniversitesinin yüzüncü 
yıl dönümü 

Bu aym 18 inde Atina üniversite. 
sinin 100 üncü yrldönümü dolayısıyle 
Büyük bir tören yapılacaktır. Dost Yu
nanistan hükümeti bu törende memleke
timizi temsil etmek üzere bir heyet ça
ğırmıştır. Heyet Ankara Dil, Tarih, 
coğrafya fakültesi dekanı ve Konya ILeb 

usu Prof. Ali Muzaffer Göker'in reisli
ğinde şu zatlardan mürekkeptir: Ankara 
hukuk fakültesi ticaret hukuka pro 
fesörü B. Şevket Mehmet Ali Bilgi
şin, Dil kurumu uzmanlarından Dr. Meh
met Ali Ağahay, İstanbul hukuk faküL 
tesi idare hukuku profesörü B. Sıddık 
Sami, doçentlerden BB. Fahir, Fahri 
Besim. Heyet ayın 16 sında İstanbuL 
dan hareket edecektir. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Atatürk ne zaman Başku
mandan seçildi? 

2 - ikinci Büyük Millet Mecli
si ne zaman toplandı? 

3 - Markoni ilk telsiz telgrafı 
Amenkaya ne ~man gönderdi? 

4 - Titanik vapuıu Amerika 
yolunda ne zaman battı? 

5 - Panama kanalı ue z;anıan 

açıldı? 

Dünkü suallerin cevabları: 

S - Etilerle mısırlılar arasında 
Kadeş anlaşması ne zaman yapıl· 

mıştır? 

C - lsa'da önce 1295 
S - IVIcte ne zaınan iı:nparator 

olmuştur? 

C - lsa'dan önce 209 
S - Kayseri bez kombinası ne 

zaman açıldı? 
C - 17 eylCıJ 1935 de. 

S - Sıvas - Erzurum demiryolu
nun yapxlmasma ne zaman baş

landı? 

C - 29 haziran 1933 de. 
S - Bakır yolunun açılış tarihi 

nedir? 
C - ~2 ilkteşrin 1935. 

ı~~~~~--,_.;;,_---~~~~-----

Kaldı mı dört? 
Birini verdik kasaba, ötekisini kat· 

ma hesaba. 

Kaldı mı iki 1 

Birini dün gece kurt yidi, 

Aha Ötekinin postekisi l 

Bakaınlar heyeti karariyle tayin 
olunacak yerlerde tatbik olun· 
mak üzere ceza usulü muhakeme
meleri kanununa ek layiha, adli· 
ye encümenının talebiyle bu en
cümene verilmiştir. 

Radyoloji, radyom, elektrikle tedavi 
ve diğer fiziyoterapi müesseseleri hak
kındaki kanun projesi ile Başbakanlık 
tcşkilnt vazifeleri hakkındaki kanun 
projesinin ilk görü§llleleri yapılarak 

kabul edilmiştir. 
Kamutay cuma günü saat on beşte 

toplanacaktır. 

Kamulaya gelen projeler 

Dün Kamutaya şu projeler gelmiş ve 
alakalı encümenlere gönderilmiştir: 

1 - 1936 yılı umumi muvazene ka
nununa bağlı bir kısım daire büdcele· 
rinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun layihası büdce encümenine 

2 - İç Bakanlığı merkez teşkilatı 
ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek 
3046 sayılı kanuna ba~b kadro cetvel. 
lerinde bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun layihası dahiliye ve büdce 
encümenlerine, 

3 - Hava saldırmalarına karşı pas
sif koruma tedbirleri hakkında kanun 
layihası dahiliye, milli müdafaa, adliye 
ve büdce encümenlerine 

4 - Hava yolları devlet işletme ida• 
resi 1936 mali yılı büdcesinde 39.000 
liralık münakale yapılmasına dair ka
nun layihası büdce encümenine 

5 - Hudud ve sahilJer sıhat umum 
müdürlüğü 1936 yılı büdce kan.ununun 
beşinci maddesiyle sarfına izin verilmi~ 
olan 400.000 liranın 500.000 liraya çıka· 
rılnıası hakkında kanun layihası büd· 
de encümenine, 

o - İstanbul adliye binasınm yan.; 
:ınası üterine teşkil olunan yenileme bü• 
rolarının kaldırılması hakkında kanun 
layihası adliye encümenine 

7 - İstiklal harbı malullerine veri

lecek para mükafatı hakkında kanun 

layihası büdce encümenine 

8 - Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 

mali yılı son hesabı hakkında kanun 

layihası divanı muhasebat encümenine 
9 - Yüksek Zira.at enstitüsü 1935. 

mali yılı son hesabı hakkında kanun 
layihası divanı muhasebat encümeni· 

ne. 

. Kamutay çağrılan 
* Arzuhal encümeni bugün parti 

grupu içtimaından sonra toplanacaktır. 

Kamutay ve 
Cum 

bi 

• 
rreıs 

al arı 

. ..,,, . 
gı 

Yapılması için kamutayca 4,5 milyon 
liralık tahsisat kabul edilen kamutay, 
Cumhur reisliği sarayı ve diğer uinala· 
ra aid projeleri yapmak üzere bir~ok 
memleketlerin mütehassıs mimar ve ıni.i· 
hendistermden bir kaçının elçilikleri. 
miz vasıtasiyle Ankaraya daveti karar· 

laştırılmıştır. 

Enternasyonal şöhret sahibi cnüte .. 
hassıslardan mürekkep teşkil olunacak 
heyet şehrin umumi vaziyeti ve erarifO 

l A •• •• •• d tutarak göre, imar p anını goz onun e 
binaların projelerini hazırlayacaklat"" 
drr. 

Hukuk Fakültesinde verilecek 
konferans 

Bugün Hukuk Fakültesinde profe

sör B. Ali Muzaffer Göker tarafuıda: 
''Devlet ve milli terbiye,. mevzuu etr 

fında bir konferans verilecektir. Jcoft• 
Fakülte dekanlığı bıı fayd:-~ı. bil• 

feranslara herkesin gelebileccgııll 
dimıektedir. 
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lf-'DYIJllW'i/ Hükümetçilerin hareketleri 1 ;!7tıtzt7illlffl!i 
!Bi:~~=~~: .. mbüyÜk .ı&ka başarı ile devam ediyor ::rf;;;~;~~:~~;;: 

ile takib ettiği Belçikadaki se· 
. .. . d k • • • • • • ı • t • t re yardım suretiyle içtimai yardım aa-

çım mücadelesi geçen pazar günu ~- H ruvazoru ıngı ız ıcare g ·ı . . A ·ı . hayetlendi. Telgraf ajan•l•"•m bil· U emı erını ası erın hasmda koymetli hizmetlerde bulundu. 

d

. tinin •• •• d k k • • B • k ğunu memnuniyetle kaydettikten sonra, 

ırdiğine göre, üç demokrat par tecavuzun en oruma ıçın ıs a l •tt. 
V Z 

J nd ye SU arına gı ı bu içtimai yardum, işsizlerle itt.-i arayan· 

hamzedi olan Baıvekil an ee • " .k .. ·ı ·m fla· Madrı·d, 12 (A.A.) - Havas ajansı- lar arasında bir müteva11ıt rotü gö--

' i yüz bin, Ea,i>t parb" • • m• . ·-

d l D g

relle ıse nın muhabiri, Jan Rollin'in bildirdiği· cek §ekilde genişletmek mümkün olup 

1 

1 d Bu s.eçi- ne go"re Madrid cephesinde ve bilhassa olmıyacağını araştırıyor: manların namze i o an e 
seksen bin rey a ınrşJat rr. • · t' · anlamak Kassa do" Kampo'ya hakim bulunan ve "Halkevleri için böyle bir hizmet 

nıin şümul ve eheınıye ını w 
• 

1 

it da yapıldıgı- ormanlik bir tepe olan Mut Garabitas yapmak hususunda büyük im'-"'-•ar 

oç;n r · ' ;',; şa<t •' a •• . _ nı hatııHyalnn: Belçikanın faşı~t.par· ve Kuesta dö Lae Perdikes, Kerro De-

vardır. Bir taraftan nerelerde ne gibi 
evsafta İ§Çİ arandığı kaydedilir. Diğer 

taraftan işsiz olarak müracaat edenlerin 
ne gibi hizmetler yapabilecekleri tahkik 
ve tesbit olunur. Sonra it arayanlar İ· 
le i~çi arayanlar biribirleri ile tamfb· 

rılır, lcab ederse devletin polis te,kili.. 
bndan istifade edilebilir. 

tisi olan Rex, seçim ınücadelesım par- aguila ve Karabansel bölgelerinde öğ• 
ti propagandası naınına istismar et• leden sonra da harb şidd~tle devam et-

mek için parlamentodaki ıneb~sl~~· ıniştir. 
d b

. · • çen ay istifa ettırmıştt. Saat 20 de Kassa dö Kampo'da harb 
an ırını ge • Hükümetin dayandığı üç partiye mey- ·bütün şiddetiyle devam etmekte idi. Bu 

dan okunı.a demek olan bu harekete bölgedeki faaliyet Kerro Deaguula'da 
karşı demokratlar başvekil v.~n ~ee- toplanmış ve cumhuriyetçiler bu ınev. 
land'ın namzedliğini ileri surduler. kiin birkaç noktasını zaptetmişlerdir~ 
Binaenaleyh seçim ınücadelesi bir ta· Öğleden sonra htikümet merkezi fasıla 
raftan demokrasi, diğer taraftan d~ ile bombardıman edilmiştir. Obüsler• 
faşistlik arasında bir mücadele şe.~ı· den birkaç tanesi şehrin merkez mahal. 
ni aldı. Faşistler Alrnanyaya nıute- lelerine düşmüştür. Grauvia kahvesine 
mayii olduklarından, demokrat par- de bir obüs isabet etmiş ve beş kişi öl· 

·ı · · Fransa ve in• tilerin sempab en ıse müştür. 
giltere ile beraber olduğundan g~çen 

.. .. ı n •eçıın· Belçika· 
pazar guna yapı a " ' 
nm dış politikasiyle de alakadar bu-

lunuyordu. . • 
iki zünıre arasındaki hararetlı sı• 

yasi mücadeleyi bütün Avrupa uzak-

tan seyretmiştir. . . 
Şunu söyliyelim ki Rex partısınden 

b k hiç bir tarafta başvekil Van 
aş a v d 

Zeeland'ın seçimi kazanacagm an 
§Üphe edilmiyordu. Belçika faşistleri-

. . ·· d le• •1 devam ederken 
nın seçım muca e a 

ısrarla tekrar ettikleri bu kanaatle-
rinde ne d,receye kadar samimi ol
dukları da ayrı bir meseledir. Fakat 
mesele şu idi: acaba $OD seçimden· 
beri demokrasi taraftarlan, Rex. par
tisinin iddia ettiği gibi zayıfladı mı? 
Yoksa kendi iddiaları gibi, kuvvetlen· 
di mi? Son seçiın ile geçen pazar gÜ• 
nü yapılan seçim arasında bir muka· 
yese yapılacak olursa, her iki parti 
tarafından da ileri sürülen iddialarm 

doğru çıkmadığı ve Belçikada vazi
yetin değişmediği neticesini çıkarmak 
gerektir. Bugün Van Zeeland'a yar
d~~ e.den üç parti geçen seçimde iki 
Yüz Yınni b . l dı B .. ın kadar rey kazanmıı ar-

• ugun de Van Zeeland'a verilen 
reyler aşağı yukarı o kadardır. Geçen 
seneki seçimde Rex partisi elli beı bin 
ı-ey almıştı. Muhtariyetçi FJamanJar 
da yirmi bin. Geçen pazar günü Rex 
ile Flamanlar beraber yürüdüklerin
den mecmu kuvvetleri yetmiş beş sek
ııen oin olmalı idi ki Degrelle'in ka
zandığı reylerin mecmuu da budur. 

Maamafih şu iddia edilebilir ki 
Rex partisi 'Ju mücadeleden mağlub 
çıkmıştır. Çünkü Belçikada efkarın 
kendi lehlerine ve muanzJarı aleyhi
ne değiştiğini iddia edenler onlardı. 
Hiç bir ınemlekette misli görülınemit 
bir politika manevrasiyle bunu dün
yaya isbat etroeğe kalkı§an gene on
lardı. Geçen pazar günkü mücadele 

kendilerini yalancı çık.ırını§tır. 
Belçikada demokrasi sağ~a_ındır. 

F 
. tı· v. ddeiyor Dış polıtıkada 

aşıs ıgı re • 
Belçika halkı Van Zeeland'm arka· 
smdadır. Yani kıral tarafından geçe~ 

b h d 
• ah edilen bitaraflık sı-

ııon a ar a ız l k 
. • 'b d" r Oçüncü o ara 

yasetını tasvı e ıyo . . 
da Flaman otonomisini kabul etını· 
yor. Belçika milli birliğine düş~Ü~· 
dür. İşte evelki gün yapılan seçunın 
rnanası •• A. Ş. ESMER 

Polonyada yahuCli düş~a~lığı 
Varsova 12 ( -\.A.) - Lıpskıde ya

hudiler. ale;hinde bazı hadiselere cer. 
yan etmektedir. J-Ialkın bir kısı:rıı yahu• 

· tınemkete· 
di mağazalarından alış verış e v 

dirler. Birkaç yahudi mağazası yagına e. 

d
. . h d. de taarruza 
ılmış ve on kadar ya u 1 

Uğramıştır. Polis dört nasyonalist tev-

kif etmiştir. -
Sosyalistlerle halkçılar arasrnda 

çarpışmalar oldu . sos· 
Montpolliye, 12 (A.A.) - Dün 

Yal
. d ~ bir kahVC• 
ıstlerin toplanmış ol ugu .. 

Ye farnsız halk partisi "Doriot partısı., 
~zalarından kırk kişi kadar hücum ed~
l'ek sosyalistlere karşı ateş etınişJerdır. 
birkaç kişi hafif surette yaralanmıştır. 
. Polis otomati:, tabancalar taşıyan 
ık· . 

• 1 Doriot partisi azasını tevkif etınıŞ-
tır. 

Asüere göre 
Navalkarnero, 12 (A.A.) - Havas 

Ajansının muhabiri bildiriyor: Dün 
milislerin Las Rozas, Aravaka ve Ka
rabanşel • Bajo bölgelerinde yaptıklar, 

hücumlar kendilerine 3.000 ölüye mal
olmuştur. Milisler, harb sahasında son 
sistem sovyet modeli birkaç tank, bir. 
çok tüfek ve ehemiyetli mikdarda cep
hane ve bomba terketmişlerdir. 

Son taarruzlar sırasında m11islerin 
mevzi almasını kolayla11tıran yeni bir 
sehpa ile cihazlı birçok ağır makinalı 
tüfekler kullandıkları görülmüştür. 

Hava karardığı zaman asiler mevzi· 
terini muhafaza etmekte idiler. 

Hud neden gitti? 
Londra, 12 (.A.A.) - Bazı politika 

mahfilleri, İspanyanın şimal kıyılarına 
gitmesi için saffıharb kruvazörü Hud'a 

verilen emri amirallık makamının Bil
bao'ya gitmekte olan dört ingiliz ge
misini korumaya karar verdiği şeklin
de tefsir etmektedirler. Zahire yükHi 
bulunan bu gemiler amirallığın tavsiye

si üzerine Sen • Jan - dö - Luz'da bek· 
lemektedirler. Politika mahfilerfoin bu 
tefsiri resmi makamlar tarafından ne 
reddolunmakta ve ne de teyid edil
mekte ise de bunun doğru olduğu 
İngilterenin, İspanyanın şimal sa
hilerini kontrol etmekle mükellef ol· 
maması ile de tebeyyün etmektedir. 
Diğer cihetten Alicante ile Valensiya 

arasında Gallant kruvazörünün bom
bardıman edilmesi üzerine İngiJterenin 
ittihaz ettiği hattı hareket hatırlatıl
maktadır. Filhakika bu vaka üzerine 
İngiltere hükumeti hemen tarziye ve
rilmesini istemiş ve dediğini de yaptır. 

mıştır. 
Londra, 12 ( A.A.) - Kabinenin bu 

akşam Sen - Jan • dö • Luz'da atd bir 
halde kalan gemilerin vaziyetini tetkik 

edeceği teeyyüd etmektedir. 

Dölarokcuların 
hüküm etten 

istedikleri 
Paris, 12 (A.A.) - Dö La Rok'un 

fransız sosyal partisi Ren'de bir mahal· 
li toplantı tertib etmi~ti. Fakat vali en 
son dakikada bunu menetmiş olduğu i. 
çin 25 kilometre uzakta bulunan diğer 
bir yerde yapdmıştır. İttifakla kabul e
dilen karar suretinde ziraat ürünlerinin 
kıymetinin arttırılmail ve halk cephesi 
politikasının kurbanı olan köylü ve es
nafın korunması istenmektedir. Karar 

k h··kı:- t. ''fesatrı" u-
sureti şimdi i u ume" ın ~ 
sullerini kötülemektedir. 

iki tayyare çarpıştı 
Roma, 12 (A.A.) - Forli civarında 

bir filo uçuşu sırasındcı iki tayyare çar-
e bu iki tayyarenin tayfalarını 

pışınıŞ v . . ··ıın·· t" 
teşkil eden sekiz kışı o uş ur • 

T 'yıne töreninde bulgar heyeti 
a~o~~a, 12 (A.A.) - İngiliz laralmın 

. töreninde bulgar laralını 
taç gıyme . D' w ta. 

K
. il temsil edecektır. ıger • 

Fens a · 
d leg

asyon Bulgaristanın eski 
raftan e al 

1 
. . Stankof ve lor m yave• 

ı..ondra e çısı b 1 
al 

T anal 'dan ınürekke o a. 
ri gener z 

caktır· 

Hükümetçiler tanklara hücum için şu usulü kullanryorlar: tankın üzerine bir şise 
benzin atıyorlar ve bu benzin parlıyor tankın çeliklerini kızdırıyor ve içindekil~ı 

tahammül edemiyerek dışarı çıkıp teslim ıoluyorları. 

Van Zeeland' ın zaferi 

lngiliz basını bunu 
demokrasinin basısı 

olarak karşılıyor 
Brüksel, 12 (A.A.) - Başbakan B. Van Zeeland tarafından Brük

selli seçmenlere neşredilen bir beyannamede şöyle denilmektedir: 
''Hükümet bundan sonra da, 
Milli menfaatleri gittikçe artan bir dikkat ve kuvvetlenen bir a-

zim ile gözetmeğe devam edeceki ir. Nihayet kurulacak olan sikin 
bir hava içinde teahhüd edeceği bu işi iyi bir şekilde neticelendirecek 
ve bütün helçikalılar müşterek vatanı sevmek için yeni bir yol hul-

mu~ olacaklardır. • 
Halk seçimlerin neticesini sü-

kunetle karşılamıştır. 
Kaydedilen yegane hadise 

binlerce sosyalist tarafından teş
kil edilen bir alay Reksist merke
zine hücum ederek bir yandan en· 
ternasyonali söyleyip bir yandan 

da: 
''Dögrel hapse,, diye bağırmaların

dan ibarettir. Sosyalistler polis memur
ları tarafından teşkil edilen kordonu 
yarmağa muvaffak olamamışlardır. E· 
sasen polis müdahaleye lüzum görme
miştir. Çünkü o aralık yağmur şiddet
le yağmağa başlamış olduğundan her• 
kes kahvelere s · ğınmıştır. 

B. Van Zeelandın zaferi çok 
ezici oldu 

Brüksel, 12 {A.A.) - Biitiin gazete· 
]er dün akşam hususi ta'"ıılar çıkarmış· 
lardır. Hükümet gazeteleri sevinç için· 
de olup en nikbince tahminler hudu
dunun bile aşılmış oldugunu söylemek· 

tedirler. 
Dögrel'den yana görünmüş olan 

''Endı:pandans Bclj,, gazetesi bile Van 
Zeelandın muzafferiyetini teslim et-

mektedir. 
Re} lerin mikdarı reksizmin bir mağ

lubiyete heın de mühim bir mağh1biye
te uğramış olduğunu göstermektedir. 

Dögrel'in organı olan Peyi Red ga
zetesine gelince, bütün partilerin koa· 
lisyonuna, rejimin tazyikine ve sarfe. 
dilen milyonlara rağmen reksizmin fev· 
kalade bir mukavemet göstermiş oldu

ğunu yazmaktadır. 
B. Van Zeelandın kazanması halıeri 

yayılır yayılmaz büyük bir halk kütle
si payıtahtın caddelerinde şurada bu
rada toplantılar yapılmı§sa da polis 
bunları kolaylıkla dağıtmıştır. Politi
ka nümayişlerinden ziyade karnaval 
cünbüşlerini andıran bir takım alaylar 
kurulmuştur. Birçok kimseler ellerine 
geçen türlü türlü elbiselerle kilık de· 
ğiştirerek halkın arasında Dögrel'e ve 
reksizme uydurına bir cenaze alayı ter. 

tib etmişlerdir. 
Jngiliz gazetelerinin yazdlklarl 

Londra, 12 (A.A.) - Deyli Teleg. 

Van Zeeland nutuk söylerken 

rag gazetesi, Brüksel seçiminin dünya
da demokrasinin artık son harbını yap
makta olduğuna inanan kimselere 
bir cevab vermiş olduğunu yazmakta
dir. 

Taymis gazetesi, B. Van Zeelandın 
hem kendi hesabına, hem de Belçikada 
demokrasinin davası adina bir zafer ka. 
zanmış olduğunu yazmaktadır. Belçika, 
kırallığın sembolü olan "kuvvet, birleş· 
meden doğar" olduğıınu bir kerre daha 
isbat etmiştir. 

Morning Post gazetesi, diyor ki: 

"- Bundan böyl.: hiç bir gi.ıçlüğe 
rastlamaksızın Belçika milletine o ka
dar büyük menfaatler sağlamı~ olan 
hayırlı politikasına devam edecek olan 
B. Van Zeelandı tebrik etmek gerektir. 

Deyli H erald gaı:etesi. Belçikanrn 
faşizm tehlikesinden kati surette yaka
sını kurtarmış telakki edilmesi lazım 

gelmekte olduğu düşüncesindedir. 
Niyüs Kronikl gazetesi, Doktor Şaht 

ile B. Bek'in yakında Brüksel'e yapa. 
cakları ziyarete telmih ederek dün fa. 
şizmin uğramış. olduğu bozgunu sulh iş.i 
için ilk zaruri adım olduğu düşüncesini 
1Jeri sürmektedir. 

Geçen hafta Karabük demir ve çelik 
fabrikaınnrn temel atma töreninde Bru
set müe11eaesinin mü.mesaili, yapılan 

mühim teşebbüsün bir de iıçi meselesi 
olduğundan bahsetti: 
. • - Bu fabrika kurulduğu zaman da. 
ımı aurette hayatını bu ite vakfedecek 
mütehauıs amele bulnıak " .... ~-- d 1&uıuı e er. 
Bu busuıta memleket halkmm yardam. 
ru isteriz, dedi. 

Zannederiz, bu sözün ehemiyetini 
ayrıca işaret etmeye mahal yoktur: Gö
rülüyor ki Türkiyede bir ağır sanayi 
fabrikası kurmak ve iılelmek vazifesini 
deruhte eden bir İngiliz müesseseıi "A
caba istediğim ameleyi burada bu)abi. 
lecek miyim?" diye ıimdiden enditeler 
içindedir. Memleket beaabma çalıpn 
yabancı bir müessesenin bu endiıeti sö. 
önüne getirilince balkevJeri için bu .... 
hada dahi bir vatan vazifesi bulunduğa 

anlaıılmıt olur." 

DUR EMRİ 

KURUN'da Hakla Suha Gezıin. 
medeniyet ilerledikçe, merdlik ve ..a .. 
Jetin yerini, riyakar zorba1ığa bırakbğı.. 
na işaret ettikten sonra, Hatay işinde 
çevrilen entrikalara, ve arkadan Till"IDa 

teşebbüslerine karıt, K.amutayda yapı
lan ıon heyecanlı müzakerelerden bab. 
sederek diyor ki: 

"- Türk milleti suriyelilere düt
nınn değildir; fakat Suriyeyi ve suriy .. 
)ileri felaketten felikele sürükleyen ya• 
bancdarın emirlerindeki vatani partisi
nin yaptığı işler kar1111nda tiluinti il9 
aarsılmamak da mümkün değildir. Suriy• 
de ve Hatayda cereyan edea facialarna 
ve kıtallerin rnüteşebbiı ve mesullerini 
tayin ebnek bizim için hiç de ıüç olmı.. 
yor. Bunlar Suriyenin batına musallat 
olan vatani partisi, manda memurlan 
ve zabitleridir. 

Bunlara verilen cevab hakikaten b• 
yecanh ve ulvi idi: Türk Kamutaymda 
söylenen son ağır nutuk, bir sınır nöbet-
. . . "D " . çısmın ur emrıne benziyor. Bundaa 
ıonra bir tek adım atanlar, ölüm uçu
rıımunun korkunç boıluğuna yuvarla• 
nacaklardır/' 

TORK YUGOSLAV DOSTLUCU 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 
başvekilimizin Belgrad seyahati Türlü· 
ye ile Yugoslavya arasındaki aaraılmaa 
dostluk ve ittifakı bir kerre daha parlak 
bir surette teyid ettiğini kaydedip b;ı 
dostluğun safhalarını 'ile sebeblerini izah 
ettikten sonra diyor ki: 

0 - Yugoslavya ve Türkiye, sulha 
hizmet ederken gerek kendi memleket 
ve milletleri, gerek insanlık için en iyi 
iti yaptıklarına kanidirler. Bu ise her ne 
bahasına oluna olsun harbten korktu
ğumu;r; için değil, belki sulhun yüksek 
kıymet ve nimetini pek iyi takdir etti
ğimizden dolayıdır. Başbakanunızın de
diği gibi bizler sulha hizmet edel·keo de 
ihmali caiz olnuyan milli kuvvetleriıni. 
ze dayanıyoruz, ve ındece onlan evvcl
beevvel iyi yollarda yürümek için kul
lanıyoruz. 

Başbakanımız doııt memleket başve

ki~ini~ geçe.n. sonbahaı-da Ankarada yap. 
tıgı zıyareli ıade edivor. fakat iki mil
let araı.ındaki dost.hık bağlannın çok 
kuvv.et1ı ve çok aamimi olmaaıodan do
layı. ışt~ b~ telakiler alelade bir ziyaret 
ve ıı>deı zıyarct çerçevesinden k k ·u ti . çı ara 
mı e erımizin gözünde derhal bi" ··•-

• A bO ~yu .. 
sıyası ır hadise ölrü•u"'nde b"' .. :r • uyuyor ve 

haklı olarak yekdiğerlerine bu kadar 

derin muhabbetlerle bağh iki b:iyiik 
millet için hunu çok görmemek, bilakis 
en tabii hal aaymak lazımdır." 
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tanley Baıdvin 
S tanley Bald

vin, bazı 

bakımlardan politi
kacıdan ziyade bir 
edili, :. · parti acla
muıd.an ziyade bir 
filosoitur. Görünü. 

İngiliz başbakanının 
hareket dolu hayatı 

sunda Makdonald 
kabinesini istifaya 
mecbur etti. Gerek 
Stanley Baldvin'in 
gerekse liberalle
rin lideri olan Her
bcrt Samue'lin de 

,ü kaba sabadır; fakat hakikat. 
tc kırılc>cak kadar ince bir adamdır. Çok 
lif aöyleıuektcn hoşlanınaz; lakin onun 
k~ aade konuşan bir batib enderdir. 
o. o kadar sade konuşan bir adamdır ki, 
hitabetinde bir sanat yoktur sanılır; 

halbuki onun asıl bu sadeliğinde çok 
büyük bir sanat gizlidir. Her halde 
Rudyard Kipling'in yeğeni ve meşhur 
ressam Burne .. Jones'in de yakın akra
bası oluşunun bir kerameti vardır. 

Baldvin, diplomatlıktan ziyade, açık 
yürekli bir İngiliz köylüsü gibi, çifti 
çubuğu ile mctgul olmaktan, kırlarda 
sulh ve sükun içinde dolaşarak piposu
nu püfürte püfürte içmekten en büyük 
zevk alan bir politikac·dır. 

Stanley Baldvin görünüşte sadedir; 
fakat, muhafazakar partisi gibi bir par
tinin, on be§ yıldanberi liderliğini ya -
pan ve üç defa başbakanlığa seçilmiş o
lan bir adamın, basit bir adam olamıya
cağmı acaba kayde lüzum var mıdır? 

Parlamento hayatında, liberaldir di
ye çatıl n Baldvin'i muhafazakar partisi 
niçin kendine başkan seçti? 

O ruhan belki liberaldir; ancak, o
mın liberalliği kalıb gibi bir liberallik 
değirdir. Çünkü o, en mükemmel mu -
hafazakar politikanın ilerilik yoluyla 
yapılabileceği kanaatindedir, çalışan 

halka karş çok içten bir saygı besle -
mektedir. 

B aldvin, bugün şansöliyesi bulun
duğu Kembriç üniversitesini bi -

tirdıkten sonra, babasının çelik ve de
mir fabrikalarında ça!ışmaga başladı. 

Çok geçmeden fabrikanın işçileri ara -
sında büyük bir sempati kazandı. 'Gü -
nün birinde, fabrikasının işçileri diğer 
fabrika işçilerinin bir grevine iştirak 

etmek mecburiyetinde kaldıkları za· 
man. o bı. grev esansmua, çoluk !(O -

cu •.,n aç kalmasın diye, işcsilerin gün
deliklerini kendi cebinden ödedi. 1908 

de bab smm yerine parlamentoya seçil
diği zar.ıan 31 yaşında idi. 

Beş yrl, Jlep arka planda kalarak, 
din•eıre ıle, çok okumakla meşgul oldu; 
çok ender e>larak konuşuyordu; alçak 
gönüllirfüğü ile herkese saygr telkin e
diyordu. Loyd Corc kabinesi, kendisine 
ik nd derecede bir vazife te=:lif e~ır.iş
ti. O tarihte muhafazakar partisinin 
J? 1eri olan ve aynr zamanda hazine ba
Jranlrğrm yap:?n Eonar Lav onu, arzusu 
hilafına olarak kendisine parlamentoda 
sekreter yaptı. Eonar Lav, onun hakktn
da "itimad edilecek kadar ağzı s kr, en
trika çevimüyecek: derecede de saf bir 
adam" hükmünü vermişti. 

Faı{at, üzerinden bir yıl geçtikten 
sonra, gene kendi arzusu hilafına ola • 
rak ve Sirf dostlarının ısrarı üzerine 
onu hazine bakanlıgının finans sekretc· 
ri yaptı ki, bu suretle Baldvin bakan 
derecesine yiikselmiş oldu. Baldvin bu 

mevkiinde bir fevkaladelik göstereme -
di. Osten Çemberleyn 1919 da Bonar 
Lav'ın halefi olduğu zaman buna rağ -
men mevlı:iini muhafaza etti. 

1922 de Loyd Corc ~abinesine hü -
cum ettiği zaman, onun bu hareketinde 
kimse bir i3hsi ihtiras görmemiş., ara -
mam ştı. Loyd Corc kabinesi devrilmiş 

ve yernie geçen Bonar Lav kabinesinde 
hazine bakanı bizzat Baldvin olmuştu. 

Baldvin hazine bakanı sıfatiyle• Bir
leşik Amerika hükümetleriyle borlilar 
andlaşması etrafında müzakereye mc • 
mur edildi. O, bu andlaşmanm İngiltere 
lehinde bir andlaşma olmadığt kanaatin· 
de idi; bu itibarla, reddedilmesini can 
ve gönülden istiyordu. Halbuki, böyie 
bir red c;mun politika hayatını sona er
direcek derecede çetin bir şeydi. And • 
la~ma, parlamentoya geldi. Münakaşa 

ve tenkidler başladığ"ı zaman, o, eserin 
müdafaası için hemen hemen hiç ağzını 
açmamış, söylenmesi icab eden şeyleri 

diğer bakanlara bırakmı~tı. 

O ldukça tehlikeli bir hastalık, nı -
san 1923 de Bonar Lav'ı istifaya 

mecbur etti. Halef olarak, yalnız Lord 
Gürzon ile Baldvin bahse konmuştu_ 

Gürzon yaşlı başlı bir devlet adamı ol
duğunu düşünerek. kıralrn, k;ıbineyi 

teşkile kendisini memur edeceğini yüz
de yüz ümid ediyordu. Fakat, k ral. o
nu değil, Baldvin'i başbakan o·~rak 

seçti. Üzerine aldığı vazife oldukça 
ağırdı. Nitekim bu ağırlık dolayısiyle 

cesıuetini kaybeder gibi oldu ve 1923 

ilk teşrininde parlamentoyu feshederek. 
hiç kimsenin beklemediği bir anda mem· 
lekcti yeni seçimlerle karşı kaqıya hı· 
raktı. Bu seçimlerde gerek Baldvin ge
rekse muhafazakar parti hezimete uğ -
radı. 1924 sonkanununda ilk işçi kabi -
nesi teşekkül etti. 

B irçok f rtınalardan sonra, finans 
ve el.onomi buhranı 1931 ağusto-

i~tirak ettikleri bir milli koa
lision kabinesi iş başına geçti. 1931 
ilkteşrininde yapılan yeni seçimlerde, 
parlamentodaki 615 mebustan 550 si bu 
hükümetin idi. 

Muhafazakar partisinin lideri olan 
Baldvin ile işçi partisi liderinin bir ka
binede çalışmaları büyük bir hadise idi. 
Böyle biribirine zıd iki zihniyet bir a
rada olabilir mi? Diye herkeste bir kay
gı, kafalarda bir sual dolaşıyordu. Bu 
sualin ka~ılığı. ıki de" let adam:nın bü
yük bir dostluk kurmaları oldu. 

Günün birinde muhafazakar parti, 
parlamentoda hükümet ekseriyetinin 
beşte dördünü teşkil ediyordu. Bu v::ızi
yet kar;ırsında muhafazakarlar. kendı -
terinden olan birinin kabine başına geç· 
mesini istiyorlardı. Fakat, Baldvin, 
parti arkadaşlannm bütün isteklerine 
göğüs gerdi ve Makdonald'm çekilme -
sinde mrar edecek olurlarsa, kendisinin 
de partiden ayrılacag nı kati hır lisan -
la bildirdi. Baldvin, Makdonald'ın sıha
ti başbakanlık mevkiini muhafaza et -
mesine elverdiği güne kadar, kendisi -
nin yerine geçmc:ği aklından geçirmeui. 

Kollektif emniyet esasına dayanan 
1935 baharındaki seçımlerde İtalyanın 

habeş seferi. kıral beşinci Corc'un ölü
mü, sekizinci Edvard ve onu takib 
eden hadiselerle alakadar olmak üzere 
~aldvin'in oynadığı büyük rolleri .cihan 
tarihi tebarüz ettirecek ve İngiltere ta
rihinde Baldvin daima büyük devlet 
adamlariyle birlikte sayılacaktır. 

1 K\JÇ\JK ıÇ hAlh: .. RLER 1 
X Noter!er ve avukat:1ar kanun pro

jeleri: - Adliye bakanlığı tamamen ha
zırlanmış bulunan a\o'ukatlar ve noter-

• lcr kanun projelerin.. bugünlerde baş 
lıakanlıga verecektir • 

X Sovyetlerin sabıh bavuıu: - Bü. 
yük harb gemilcrirun havuzlanması için 
sovytelerin Odesaclı yaptıkları sahih 
havuz dün akşam yedekte olarak İstan
buldan geçmiştir. 

J. X Pashmıa ve sucuklara etiket: -
İstanbul belediyesi, pastırma ve sucuk
lara hem yapıldığı yai, hem de yapıl
dığı tarihi gösteren etiketler konmadan 
satılmamasını kararla tırmı tır. 

X latanhul'un be~ yıllık planı: -
Şehir meclisi bugunkıi toplantısında hu. 
susi idarenin beş y:ıll k çalışma progra
mını vilayetin verdiğı gibi kabul etti. 

Hereke ve feshane fabrikaları 
birle§tİ 

İstanbul, 12 (Telf'i&11la) - Birleşen 
Hereke ve Feshane fabrikaJanrun yeni 
ismi "Türkiye yünlü dokuma ve yün 
ipliği fabrikaları anonim şirketi'' olarak 
tescil edilmiştir. 

lDu Köşesi f 
''Son gecenin iki kahramanı vardır: 
Biri: iri yeşil gözlerinde gök yüzü

nün bütün renk ve ışıkları yanan 24 ya
şında bir genç kız! .•. 

Öbürü: Kalın dudakları üzerinde 
kuvvetli bir erkek ağzının bütün ihtiras 
ve güzelliğini taşıyan 30 yaş .nda bir 
adam!. 

- AKŞAM'dan -
Yeşil göz yeıildi. içinde gök yüzü

nün bütün renk ve ışıkları yanan bir 
göz eleğimsağma unginde olmalr değil
midir? 

Erkeğin tasvirine gelince, bu daha 
tahal. Bizim bildiiimiz dudaklarm ü
zerinde burun vardır. Halbuki, muhar
rir. •aud;ıklarr üzerinde kuvvetli bir 
erk.ek ağzı,, olduğunu iddia ediyor. 
.. Kuvvetli bir erktk ağzı,. denilirken 
"kuvvetli" sıfatı, ağzı mı, yoksa erke
ği mi vasıl/andırıyor. Erkeği ise, her 
kuvvetli erkeğin ağzı mutlaka güzel ol-· 
ması İcab et.mez. Ağız hakkında bıl • 
Janrlmı![sa •·kuvvetli'' sıfatı gözlerimi
zin önunde bir şey canlandırmaz. Soa -
ra .. kırvvetli ağzın bütün ihtirası,,deni. 
lirken, bu ağzın ihtiraslı olduğu mu, 
yoksa ihtiras telkin ettigi mi kastedil -
diği anlaşılmamrş kalıyor. Heı iki tak
dirde de. kelime yerinde kullanılma -
mıştır. 

Yaşı anlatan sayılar, rakamdan ziya
de h<Yflerle yazrlmak icab ederdi. 

Enternasyonal otelcilik kongresi 
lstanbulda toplanıyor 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Enter
nasyonal otelcılik kongresi bu yaz İs
tanbulda toplanacaktır. Perapalas. kong. 
re azalarını parasız misafir edecektir. 
Kongre, pasaport, hayat pahallılığı, 

kredile~, bahşiJ, otel bonoları, propa
ganda neşriyatının dağıtılması gibi mev
zular üzerinde konuşacaklardır. 

lstanbul tehir meclisinin kabul 
ettiği kararlar 

İstanbul, 12 l Telelonla) - Prost'un 
yolcu salonu hakkında hazırladığı pro. 
jeyi şehir m:clisi kabul etti. Gene mec
lisin karariyle ağustos birden itibaren 
şehir içinde eşekle nakil yapılması ya
sak edildi. Meclisin kal:ul ettiği başka bir 
karara göre fakir hastalardan dispan
serlerde muayene içın ücret alınouya
caktır. 

Başı bo§ bir mayın 
Dün sabah balıkçı motorları boğaz 

dış.roda ve Anc:dolu kıyılarında başı boş 
bir mayın görmüşlerdir. Mayının bu. 
lunınası için tedbirle ralınmış ve sefer
deki vapurlara telsizle m."lyından haber 
verilmiştir. 

İstanbul mülk sahihlerinin birliği 
İstanbul:laki mülk sahiblerinden bir 

grup bir mülk sahib\eri birliği kurmuş
lardır. Birlik, mülklenn boş bulunduğu 
müddetçe vergiden istisnaları, buna mu
kabil vergi borçlarını ödemiyen mülk 
sahiblerindcn muayyen nisbetlerde ce
za alınması, İstanbuldaki ihtiyaçtan faz. 
la apartıman yapılmasına karşı tedbirler 
alınması gibi işlerle uğraşacaktır. 

lskan genel direktörünün tetkikleri 
Sıhat bakanlığı iskan genel direktörü 

Dr. Cevdet Atasagun bugünlerde Trak
yaya yerleştirilen göçmenlerin vaziyeti
ni yakından tetkik etmek ve icabeden 
tedbirleri almak üzere bir teftiş seya
hatine çıkacaktır. 

1 BiBLiYOGRAFYA 

Nanıık Kemal ve 
Vatan sevgisi 

Tckirdag. il Basımevi. 
48 sayıla. 25 kuruş, 

B. A. Hilmi Yücebaş imzasını taşı -
yan bu küçük kitabcık, Namık sanat ve 
vatan sevgisiyle yazılmıştır. Büyük va
tan şairi Namık Kemal hakkında kısa 

bir tetkiki, yazılarından muhtelif par
çaları ve Namık Kemal hakkında muh
telif entelektüellerimizin makalelerin· 
den parçaları ihtiva etmektedir. Yega
ne kusuru baskısının itinas.zlığı o!an 
bu eseri tavsiye ederiz. 

Varlık 
On :ıeş günde bir çıkan edebiyat ve 

fikir mecmua5ı Varlık'ın 90 ıncr sayısı 

şu yazılarla <iıkm..ştır: Behçet Kemal 
"münevveri davet", Yaşar Nabi "Ro • 
manyadaki Gagauzlar ve türk kültürü,, 
Hamid Gürel "şehirlerimiz ve sanat • 
kar,. Mesud Ken:al ''dünya nimetleri,. 
Naci Kum "Karakoyun efsanesi,, Rüştü 
Şardağ "Sarnıç palas,, Vasfi Mahir "fı~ 
tına,, Orhan Şaik "Şili zelzelesi,, ve 
Cevdet Kudret, Mehmet Ali Sel, Fuad 
Ömer, Oktay Rifat, Faruk Ediz, Reşad 
Cemal, Muanuner Nahid, Süreyya Bay
dargil, Orhan Şadi'nin şiirleri. 

Türkiye genel 
kimyakerler dergisı 

Bu derginin on birinci sayısı onbu· 

çuk forma kalınlığında olarak çıkmış .. 

tır. Bir kısım yazıları türkçeden başka 

almanca, fransızca ve İngilizce lisanla· 

rmda, aynen veya huUisaten ne~reden 

bu dergi. ana yurdumuzdaki kimya ça· 

hşmalarını dünya ilim alemine tanıtmayı 

yaramaktadır. Kimyanın her sahasına 

şamil bir kurumun dergisi olduğu için, 

yalnız kimyager için değil, aynı zaman• 

da kimyanın tatbikatından geniş mik " 

yasta istifade eden tıp, eczacılık, bay 

tarlık, ziraat gibi ilim şubeler.inde çalı

şanların da i~ne yarayan bir zenginlik".. 

tedir. Geniş bir bibliyografi kısmı var• 

dır. Kıvırcık koyunlarımızın sütleri Ü· 

zerindeki etüd ile yeraltı madenlerini 

geofizik uauliyle arama metodlarrnı bir 

araya toplayan yazılar bilhassa şayanı 
dikkattir. Bedeli aylnız 50 kuruş olup 
Adresi: Ankara Posta kutusu 50 drr. 
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ISTANBULDA 

ULUS her sabah tayyare ile f ıtan• 
bula gönderiliyor. Öğleyin lıtanbulda 
satııın yapıldığı yerler: 

KOPRO: Kadıköy iskelesi 
BEYOGLU: Hqet şubeleri 
BEYAZIT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütüncü Kamil 
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~ şeKspırden Hikayeler ~ 

tırmı~tı ki Prospero'yu tanıyamadılar. 
O, ilk önce "hayatımı kurtaran adam,. 

diye hitab ederek Gonzalo'ya kendisini ta
nıttı. Ondan sonra Napoli kıralr ile kardeşi 
Antonio da kendisine fenalık ettikleri Pros -
pero'nun karşısında bulunduklarını anladı -
lar. 

bunlar! demek ki içinde böyle insanların bu
lunduğu bir dünya da varmış . 

bütün böyle geçmişte çektiğimiz ıztırabları 
hatırlamamalıyız. 

Bunları söyliyen prospero, kardeşini~
caklıyarak kendisini affettiği hakkında yenı· 
den inanca verdi. Ona göre mukadderat, 
kendisini yoksul Milano düklüğiinden kızı, 
Napoli kıralının oğlu ile evlensin diye ayır· 
mıştı. Bu ıssız adada buluşmak suretiyledit 
ki genç prens kızına aşık olmuştu. 

··~~.,....~.-. ......... YTY9TTY~•·················· 
Yazanlar:; Çeviren: 

Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Prospero dedi ki: 
-- Öyle ise onları getir buraya. sen bir 

Ruh olduğun halde, onların çektiği ısur bı 
duyarsın da tıpkı onlar gibi bir adam olan 
ben nasıl duymam? Haydi Ariel'ciğim, şun -
lan biran evvel buraya getiriver. 

Biraz sonra Ariel, havanın içinde söyle -
diği şarkını ncazibesine kapılarak arkasına 
ta1:ılan Napoli kıralım, Antonio'yu ve Gon
zalo'yu üstadının huzuruna getirmişti. Bu 
Gonzalo, kötü kardeşi, Prospero'yu açık de
nizde sandal içine bırakıp mahvolacağını dü
şündüğü zaman, ona büyük bir şefkatle yiye
C" 1: içecek ve kitab getiren adamın ta kendi
si idi. Keder ve korku onları o kadar alıklaş-

Antonio, göz yaşları içinde ve gercek bir 
pişmanlıkla kardeşinden af diledi; N apoli 
kıralı da bu kötü işte Antonio'ya yardım et
ti ~inden dolayı mahcup olduğunu ve neda -
met getirdiö-ini söylüyordu. Prospero ikisini 
de affetti. Onlar, düklüğünü kendisine geri 
vereceklerini söyleyince Prospero Napoli kı
ralma dönerek: 

- Benim de, dedi, size verecek bir arma
ğanı mvar. Ve kapıyı açarak orada karşılıklı 
satranç oynayan Miranda ile Ferdinand'ı 
gösterdi. 

Baba ile oğulun bu beklenmedik buluşma 
karşısında gösterdikleri sevinçten daha bü -
yük bir sevinç tasavvur edilemezdi; çünkü 
ikisi de biıibirlerinin fırtınada boğulup git -
tiklerini samyorlardr. 

Miranda: 
--- Hayret! dedi, ne asil yüzlü insanlaı 

Napoli kıralı ela Mirandamn güzelliği ve 
zarifliğ'ine oğlu kadar hayran kalmıştı: 

- Bu kız kim? dedi, her halde bizi önce 
biribirimizden ayırtıp sonra buluşturan ka • 
dm tanrı bu olmalı. 

Babasının da ilk görüşte kendisinin düş
tüğü hataya düştüğünü gören Ferdinand gü
lümseyerek: 

- Hayır, dedi, o da bir fanidir; falrnt ba
ki olan kuvvetin takdiriyle o benimdir. Sizi 
ölmüş sandığım için, nzanızı alamadan, 
kendisiyle evlenmeğe karar verdim. Kendisi, 
birçok defalar şöhretini duyduğum halde bu
güne kadar yüzünü görmemiş olduğum Mi
Jano dükü bu Prospero'nun kızıdır. O, haya
tımı bana kazandırdı ve bu güzel bayanı ba
na vermek suretiyle de ikinci babam oldu. 

Kırat: • 
- O halde ben de onun babası oluyorum, 

dedi, fakat kendi çocuğumdan af dilemek ne 
acı bir şey oluyor. 

Prospero: 
- Artık bunlara ne lüzum yok, dedi, ma

dem ki bu kadar bahtiyar bir sonuca vardı, 

Prospem'nun söylediği bu tatlı ve şefkat
li sözler, Antonio'nun yüreğini o kadar utanç 
ve pişmanlıkla doldurmuştu ki bitev'ye agl~
yor ve ağzını açıp bir tek kelime söyl~ye~ı· 
yordu. İyi kalbli ihtiyar Gonzalo da ışlerııı 
böyle bir yatışma yoluna girmesinden d~la
yı duyduğu sevinçle ağlıy.or ve genç çıfte 
bahtiyarhklar diliyordu. .. "rı 

Prospero, kendilerine gemilerinin b~tu 
tayfalariyle birlikte limanda sap~ . s~glfe 
durduğunu ve yarın kıziyle kendısın~ di 
onlarla birlikte yola çıkabileceğini soyle 
ve dedi ki: rıe 

- Bu gece benim yoksul mağaramda 
3 

.. 

kadar rahat etmek mümkün ise o kada:r ~\J 
hat eder, misafirim olursunuz. Orada sıze ) 

(Sonu var 
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Piyango dün çekildi Troçki Gümrük ve inhisarlarda 
Kazanan numaraları Hakkında yeni tayin ve terfiler 

T hk 
• k t İzmir Gümriık Bat Direktörü BB. ğuna Edime gum .. .. 

Slras•ıe neşredı•yoruz a 1 a Seydfdi'. Badele gumrük memuru Hiısa. ru A~if Uzunköp;~~:=~~~~n~:y:~~ 
1 

me ın, Aydın gümrük memuru Yüm· memurluguna Nuseyb" 

06 8 
Meksiko, 12 (A.A.) - Troçlri hak. ni, İzmir idhalit gümrüğü memurluın· muru Raif tsiıh· ın muayene mc-

. 1.,anbul, 12 (Tolefonla) - Yi~ 275:~ ::.: ,.!~ 2::~~ ı::~: :35!5 kmda tahldkot yapan komi•yon Trnç- dan Hilmi, Ahmed Tevfik, Neoib, Sa- ğuna Anteb gü.:;~;;.uay<ne mc;; •u: 
llunci te<tib altme> kefid• tayyare p•- 2:16 14044 15851 11145 36340 19242 kinin 1902 "nesinde yabane> memleket. lih, Uda &il.~ük ~tibi Avni, Anteb ayn• ~Uuuük ıefliğine. İ.°m~::~ba< ::'. 
Y:11&o numaralarının çekilmesine bu- 2 1M54 20138 13644 31307 38287 23133 lerdeki faaliyetiyle uğraşmıştır. g~~r.uk katıbı Salıh, Akçay gümrük muru Şerif terfian Edirne anbar e-

gun de devam edildi. Kazanan nurna· !3521 %7214 288.50 415 7428 8&U Tahkikat Troç.kinin ilk defa olarak ~:du:dı Hb.arsan,dAyvahk g~mr~k. ~tibi murluğuna, Mürfete gümrüğü idare me4 
raları bildiriyorum r 21599 21788 2086! 27771 28135 14039 Siberyaya 4 sene için nefi edildiği ta.. . ı er erece terfı cttırılmişler· murluğundan açıkta Fehmi terfi n 

~oo.ooo 
lira 

22046 

9
""' 

30962 16520 
rihten itibaren başlamaktadır. dır. K .. n ~ .. b. . • 14468 28335 6010 21 ~v İ aş gumrugu ınncı sın.f muayene me-

20020 14<>76 29142 18716 2318 13173 'l'rcçki Sibcryadan ka~tıktan sonra .. ~-tanbul paket gümrüğü direktörü murlu~una, İslahiye gümrüfü vezneda-

1~56 12231 38509 10679 5568 
3

5
907 tevkif e<!ilerek 1905 senesinde yine o Ruştu İstanbul ba11. direkt"" ı·· • ·· b. · ..,... • T or ugu ırın· rı Hidayet terfian İzmit idhalat güm-

1 

....... 1 ...., ... 
10 37587 3

.,..
72 12525 36503 

ha valiye gönderilmişse de bir kere da- cı sınıf muayene memurlug· una Sirke .. ~ .. b 1 0 
.7T'T &.o-r = . .. .. . .. .. ' · rugu an ır memur uguna, rdu anbar 

31803 

.....,.
1 8250 9528 30081 12258 

ha kaçmıya muvaffak olarak Avustur. cı gumruk dırektoru Neşet İstanbul ba111 me C d A k ııba "'"" • •• •• • •• • T muru eva yanc:ı a r memur-

26479 

<Mw::

29 3368 16695 17870 171
96 yaya sığınmıştır. dırektorlugu şube dırektörlüğüne Gala 1 • H ba N . 0 ISVV • • •• ~ •• • • uguna, ope an r memuru acı r-

.t'H:.7 
20987 21908 9140 13436 16698 

Bundan sonra kendisini alman a- ta ıdhalat gumrugu baş muayene memu· d bar 1 ~ A ox.v H"" . 
1 

nb 
1 

u an memur uguna, ntıcb muaye. 
13992 36143 6030 988 10583 39617 janı olmakla itham eden İngiltere bil- r~ . useyın sta u baş müdürlük bi- ne mcmurluğWldan açıkta 'Mazhar Kar-

33
.,.., 

27035 22165 21170 3604 
30914 kümetinir1' isteği üzerine bir daha tevkif rıncı sınıf muayene memurlufuna u. gamı 1 • K .,.,, . .. . . . • ş muayene memur uguna, uşa-

l 7593 33954 12603 24858 36201 24510 edilmiştir. mum dırekto.rluk te~kık dırektöclügü dası gümrüğü memuru Mümtaz 

4915 35056 
Tıoçki bundan sonra Norvcçte otur- memuru Halıl lbrahım terfian aynı terfian Bod .. ..ğ.. k~ .bl" . 

k d
. . d ı· k b" d" k .. )""k k"k "-· ı··· rum gumru u atı ıgıne, 

muş ve en ısı ora a po ısce sı ı ır ıre tor u tct ı cuııır ıgıne, Muhase· İzmit idh l"t ·· .. ~ .. 

l

• k l · . .. .. • .. . a il gumrugu muayene memur~ 
50 ıra azanan ar: kontrol altına alınmış ve muhaberelerı be dırektorlugu tctkık memuru Alaad- lu<Tundan velr:"l t · d b 1 B h i • • • •• •• •• ..- il e .cmrın c u unan a ı 

kb 6348 
l5l

2
6 3078 34858 31732 32979 sansüre tabi tutulmuştur. dın terfıan aynı dırektorluk mwney. Mersin baş direkt'"rlüğ"" 1 ~ 

ÇI 
T k

. "ha . 1 . . 1· • Ek .k . 1 a· k .. ..... o u moınur ugunl. 

• • 

11752 21764 26103 21172 8897 19303 roç ı nı yet Meksıkaya ge mış. yız ıgıne, _onomı ı_ş er ırc. to:lug~ Mersin gümrüğü dahili ticaret kafbi 

29414 
l0354 33980 38903 35935 7714 tir. Kendisini müdafaa eden avukat memuru l•azılet terfıan neşır ışlen Osman terfian Payas .. r.. .. b Sonları 046 ralıanJarıy/e bı-

33
286 30755 13302 31129 32140 21463 Gol latmn Rodek - Piyatakof dava6'n. direktörlüğü müte<eimliğine, Silme< memuduğuna, Edfrue ı:::... "flU an u 

numaraya 

t b al "ela 
bir he· d bah d d" · · B nk k · k ·· • · d ··d memu u en ütün numar ar o 

5389 39947 32342 18303 23829 436 
an se en mıiek'dJinin ken ısıne ıs- a on1u tur sevı&Ul e etu memu- Ferhad Zonguldak anbar memurlu • 

aabiyle yüzer lira müha/al ala-
34662 2856 22271 331 16522 22894 

nad edilen suçlaun bi«< ilti.-atlan i· ru Mu tala tuife di<ektörlüğü memu<- ua, Samsun anbar memuru Fahd Ho u cak/arı/ır. 
29

272 39976 35092 
16009 18512 26270 

ba«t bulundu0 unu kolayca isbot ede- !uğuna. Hukuk müşavirliği mümeyyiz anbar memurluğuna. Samsun mua n: 
Amortiler: wnlan O, z.,:. 6• 8• 4640 18462 S750 

13939 28342 15238 
bileccg"ni sOylcmiş ve bu davaya aid o- vekili Zehnı tediau ayru ye< ikinci memu<u bet Gi«sun muayenem: u< 

rakamlariyle biten num?r ar 0 ": 
1770 150 

lan evrakın Pariste çalınmasını protes.. sınıf miımeyyizliğinc. İzmir idhalat luğuna, Eğirdir idare memuru Husnu·· 
:r 15737. to etmiştir. gümrügü muayene memuru Emin tet· Trebolu muayene memurluğuna. Kaı da bı·r heıabı"yle iki•er lıra amortı 01 9195 31919 23195 7007 

alacaklardır. Reis Devey, Troçkinin yedi türlü kik direktörlüğü memurluğuna, Zat iş· idare memuru Harun İzmit anbar mc-

40.000 lira kazanan 40 lira kazananlar: suçla .tham edilmekte olduğunu" bun- lcd direktörlügU mem"'u Samiye leva- muduğuna. lnnit kitibi Şekib tedian 
185

43 35286 37585 8924 38594 20202 
larm ayrı ayr.: te kik edileceğini bil. zıın direktörlüğü memurluğuna. Leva- Kefken gümrük memurluğuna, Trab.z:on 

numara 30907 dir. 31705 
3154 12852 11216 33058 26848 

drmşitir. Komite gelecek pazartesi giınü zım direktörlüğü memuru Seniha zat idhalat katibi Şükrü terfian Rize rne· 
sabahleyin yeniden toplanacaktır. işleri direktörlüğü memurluğuna, Mu- murluğun.a, İzmir baş direktörlük kati· 

Sonları 931 
ile biten bütün nu- 12171 23725 2496 13415 17297 21215 

hasebe direktörlüğü tetkik memuru E- bi Salih terfian Ku,adası memurluğu· 
..... "' AJ min stanbul baş direktörlük anbar me- na, Kuşadası manifesto memuru Emın --ralar onda bı·r heıabı.yle yu··.,.er 37024 8702 11079 37984 14097 29772 ]İğ• İ 

cu ~ _ rnurluğuna, Ekonomik ifler direktörlü- Bandırma manifesto memurluğuna ta· 
lira mu-k <-6at alacaklardır. 33636 3{)084 7739 6135 31322 75 ınan gen~ ~ 
20.ooo lira kazanan numara 10832 1426 l3689 28907 22l03 4605 6084 • k? ğü tetkik memuru Mustafa Arif İstan· yin olunmuşlardır. 

bü
. Sonları 832 rakamlariyle biten 17429 29712 12049 38871 5771 29030 0381} ye~ce • bul baş direktörlük üçüncü sınıf muaye-
. tün numaralar onda bir hesa- 3800 7452 3806 6467 34031 33954 Berlin, 12 (A.A.) - Alman gençlik ne memurluğuna, Galata idhalat güm-

l>iyle .. ı· -k"f 1 k 21062 39019 22739. n1-.:ıım 
1 

yuzer ıra mu a at a aca - te111kilatı reisi von Şirah dün <U>o~·· spo. r · rüğü ikinci sınıf muayene memuru Os. 
Haile Selasiye ve 

~mi yeti ardır. T il 50.000 liralılı miikôltıt: aarayında Hitler gençliği idarccı erın· man terfian İstanbul baş direktörlük 
- lS.000 lira kazanan numara den mürekkeb 12 bin kişinin önünde bil- ikinci sınıf muayene memurluğuna, Zon· 

Milletler 
" 1 ·430 dur. Keşideden sonra aynca çeki- · k. Sonları 

430 

rak . • . yiik bir nutuk söylemiş ve demiştır ı: guldak gümrük anbar memuru Esad 
ten b .. - amlanyle hı- len şu 100 numara onda bir itı- "- Bütün gençlik idarecilerini me- terfian İstanbul baş direktörlüğü an· 

Londra, 12 (A.A.) - Deyli Meyi 
gazetesi, Haile Selaı;iyenin Vard Praya 
la ~aptığı bir konutznayı neşr.etmekte• 
dir. 

sabiyr:~~:;~~ar ~k~af bir he- bariyle (50) şer lira kazanmış- mur yapmak fıkrinde değilim. Sonra bar memurluğuna, Uzunköprü merkez 
caklardır. mu a at ala· }ardır. Hitler gençliği teşkilatını düzenli bir memuru Fahri İstanbul baş direktörlü· 
30 

00 
32579 17295 3676 25.508 7905 31874 ôğrctim sınıfı veya başka vasıtalarla ğü muhasebe memurluğuna, İstanbul 'Haile Selasiye, Habeşistanın millet• 

ler cemiyetine güvenmeseydi harbe da
ha iyi hazırlanmıt olacağıru aoylemiş 
ve Habefi&tamn taksimi hakkındaki La· 
ftl • Hor plinr milletler ccaıiycti tara. 
fından kabul edilmit olan kendisinin 
de kabul edeceğini illve eylem.ittir. 

• O lirQ kazananlar: 
197

1\&. 
30894 1624s· 25749 18538 33231 mektebin bir devamı haline getirmek vv baş direktörlüğü anbar memuru Nedim 

21381 35016 38652 34087 481 10009 9613 15383 de istemiyorum.'' terfian birinci sınıf memurluia. İ&tan• 
ISOo lira ka•- 24654 16719 15538 8410 10088 4553 Von Şinh. Sar " Palatinat'daki ...... -=ı-..:•ği ·ı 

239 .....,a111ar: 1921 .-fiain do - Hltler ı..ı lth•-•-- ""'" .. .., .....,.. 
50 30002 

3 
24868 12779 10319 11316 5346 25311 bareketiae iltihak ettiğini bildirmit ve ru Fikri terfian l•tanbul bat direk• 

35937. 6469 9608 6589 11031 
29708 

35 37615 17151 29924 30229 demiftir iri: törlüğü ınanifeeto ınemurluğuaa. htan-
lO 

1103
5 36292 19895 14703 18051 1943 ·- Kilisenin ee.nç;eri terbiye ettiği idhalit gümriıgil manifesto memuru 

00 lira ı_ ·.u · ı ala Muzaffer terfian İstanbul bat dirck- •••••••••••••••••••••••••••••• 
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ugenie 
Grandet 

Yazan: H ono~e d: Balz~ Ba dar 
Türkçeye çevıren. Nasu y 

Nanon • ·· ı · · · · e guze 
çiz - Bakınız Mösyö, yeğenııı:~zın n ku or. 
h llleleri var Ne deri ve ne guzel ko Y .t:)u 1 . s· . yumur· 
taı n ar acaba ne ile temizlenir? ızın 

1 boyadan sürsek olur mu? b de-li}'iba. N anon, zannedersem yumu~ta i: nasıl 
})arı zar. Bana kalırsa, ona maro en bu 

atıla ~ . a· w • • ··yıe Evet, "İ'I cagmı bılme ıgını so · 1 · •. ~ c.tneı . · zıne ennı 
Cilala er m.arokenden yapılmı~' çı r'den 
1te111·~ak ıçin lazım olan şeyı saumu ı t• 
~ k is~ alıp sana getirsin. Bu~ları . ~r ~ • 
tin-ı. Çın boyaya şeker konuldugunu ışıtm ş 

lianon . . ki k· ....._ · • çızmelen ko ayara · 
'°<ıi ~Yle ise bunlar yenebilir, ceva~ 

· ay, vay, vay; şuna da bakınız: a· 

damIO kolonyası gibi kokuyor. Ne tuh~f şe~ 1 - Benimle, Loire kenarındaki çayırları de ...• 
-Tuhaf! Bir çift çizmeye, onları gıyenın gezmeye gelir misin? Orada göreceğim bir Eugenie, hayatının en ehemiyetli daki-

değerinden fazla para vermeyi tuhaf bulu- şey var. kası yaklaştığını ve noterin kendi hakkında 
yorswı değil mi? Eugenie, gidip pembe tafta astarlı hasır tatsız ve kati bir hüküm verdirtmek üzere 

Gidip meyva dolabın~ kapa~3:rak tekrar şapkasını aldı ve sonra, baba kız, eğri büğriı bulundugunu bilmeksizin dinliyordu. Gran· 
geri gelen Grandet'ye hızmetçısı so:du: yollardan şehrin meydanına kadar indiler. det, Loire nehri kenarında malik olduğu gü-

- Haftada birkaç kere olsun etlı yemek Grandet'ye rastlayan noter Cruchot: zel çayırlara varmıştı ve bu çayırlarda, otuz 
pişitmiyecek misiniz? nuz_?_ Böyle sabah sabah nereden geliyorsu- tane işçi, evelce kavakların bulundugu yerle-

- Olur. 
0 

ri temizlemek, doldurmak ve düzeltmekle 

_ Öyle ise kasaba gideyi_m. ostunun erkenden gezinıneye çıkmış me gul idi. 
_Ne lüzumu var? Sen bıze tavuk suyu olmasının sebebini tahmin eden Grandet Grandet ,notere dönerek: 

hazırlarsın; göreceksin ya, bizim ortakçılar cevab verdi: - Bakınız Cruchot bir kavak ne k dar 
seni bugünlerde rahat bırakmıyacaklardır. - Göreceğim bazı şeyler var. yer kaplıyor. 
Fakat Conıouiller'e bizim iç~n karg~_vunna- _Baba Grandet'nin görccegi bir şey bulun- Sonra biri çiye bağırdı: 
sını söyliyeceğim. Karga etınden dunyanın dugu_ zaman onunla birlikte kazanılacak p ra - jean, şu. ku .. ko .. laçla he .. he .. her 
en güzel et suyu çıkarılır. ,. . . ~ld~gunu da noter, tecrübesi dolayısiyle. bi- yanı ölç .. ba .. ba .. bakalım. 

_:Mösyö, kargaların yalnız iaşe yıdıkle· lırdı. Bu sebebledir ki yanından ayrılmadı. İşçi ~-lçtükten sonra neticeyi bildirdi: 
, Grandet de ona: - Dort defa ekiz ayak. 

ri doğru mudur. _ Nanon ne budalasın seni ~ar.~~. d~, - Geliniz Cruchot, siz dostlanmdansı· -.- ?.tu~ iki a~ _ k .zarar, dedi. Şu d" ide 
herkes gibi, ne bulursa onu y~r. B!z olu y~- n~z, dedi. İyi topraklara kavak ağacı dikme· ~enı~ uçyuz kava ım vardı, degil mi? t ldi 

Y
erek y_a~yor muyuz? Senın mıras dedı- nın abdallık olduğunu size ispat edeceğim.. uçyuz kere o ... o ... otu~iki be .• be .. be yüz 

gı-·n nedır ki? h. b' k klYokdsa sikz, Lodir:'daki çayırlarımzın demet yu ... yu ... yulaf yıyor. Buna, b·r oka· 
B ba Grandet'nin artık verecek ıç ır ava arın an azan ıgmız altmış bin fran- dar da yanlardan dolayı i .. i .. İla'\ie d .. 

emn

. akalma...ıTn-r ve kahvaltıdan ~nc.e.yarırn gı saymıyor musunuz? Nantes'da beyaz ke- Ortadaki di ileri de h 1 c ınız. UJ.Et• - b ı h" h" h. e a .:atınız: hep 

ı.k boş _ ....... anı daha bulundugu ıçın şap- reste u unmadığı sırada ağaçlarınızı kesti· ı.. ı.. ıç olmaz a bin de d• de t f 
saat 1 _._... •· - "ttı" • ğini.z ve her birini otuz franga sattıg-mız hal· ·? ·• ·• • yuıa kasını aldı ve kı.zını opmege gı • etmez mı. (Sonu r) 

• 
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llelgradda ikinci gün 
• 

Prens Pol lnönü şerefine lnönünün 
dün bir öğle ziyafeti verdi söylevi 

(Başı 1. inci sayfada) 

lav kırallığımn en hücra köşeleri
ne kadar aksetmiştir. 

Yugoslav milleti şahsınız -
da as::er cesaretini, devlet a -
damı kiyasetini ve büyük bir va
tanperverin fedakarlık ruhunu ta
nımaktadır. Bütün bu meziyetler, 
milletimizin ruhuna çok yakın ve 
onun için pek azizdir. Buna bi
·naendir ki, yugoslav milleti ekse
Janslarında yalnız kendisi ıçın 
çok aziz bir mi saf iri değil, aynı 
zamanda Kemalist Türkiyenin gü
ziae bir mümessilini selamlamak
la mahzuzdur. 

Ekselanslarının Belgradı ziya
reti münhasıran iki memleket a
rasında devamlı ve samimi bir 
dostluk tezahürü değildir. Bu zi
yaret aynı zamanda, Balkan an· 
tanlı çerçevesi içinde tesis ettiği
miz ve küçük antantın çok müle
yemmin bir surette tamamladığı 
müsalemetperver ve yapıcı siya
setin devamı, takviyesi ve tevsii 
hakkındaki müşterek arzularımı
zın da ifadesidir. iki memleket, 
müttefikleriyle samimi ve tesirli 
bir teşriki mesaide bulunmak ve 
istisnasız bütün komşulariyle de
vamlı bir barış mu haf aza etmek 
arzuları hakkında kafi deliller 
g:>stermişlerdir. İki memleket 
mümessillerinin toplanması barış 
için hakiki bir hizmet ve bunu sa
mimi surette istiyenler için mesud 
bir hadise teşkil etmektedir. 

Kadehimi Türkiye Cumhur 
Başkanı S. E. Kemal Atatürk'ün 
;erefine, aziz Başvekil ve dostu
mun ve Bayan lnönünün sıhatine, 
c!ostum Il. Tevfik Rüştü Arasın 
s:hatine ve Türkiye cumhuriyeti
nin itila ve terakkisine kaldın-
run.,, 

Dost memlekette alô.ka ve 
gJsteriler 

Belgrad, 12 (A.A) - Sabah gaze
teleri , ilk sütunlarını Türkiye lıaşbaka. 
nı ısmet İnönü ile dış bakanı Tevfik 
I!:.iştü Aras'ın Belgraı.lı ziyaretlerine a

yuma~ta ve dün ak~ctm istasyondaki 
kar~ılama töreninin mutantan ayni za
man-Ja dostça olduğunu kaydeylemek
tedir. Gazeteler Türı- ye başbakanı ile 
dış bakanının Bulgari:.tan ve Yugoslav
yadan geçişleri hakkında da malumat 
vermektedirler. Niş :stasyonunda yapı. 
lan kabul resmi bilhassa pek dostça ol
muştur. Kalabalık bir halk kütlesi baş
ba!{aıı İnönü ile Rüştü Aras'ı şiddetle 

alkışlayarak '"Yaşas111 Türkiye, Yaşa
sın Kamfil Atatürk, Yaşasın İnönü ve 
Rü~tü Aras'' diye bağırmıştır. 

Trenin Niş istasyonundan hareketi 
sırasında muhterem misafirler yeniden 
hararetle alkışlanmışla dır. 

Öte yandan türk hasını,. başbakan 
İsmet İnönü ile Tevfik Riiştü Aras'm 
Belgrau yolculuklarını türk kamoyu
nun şevk ve heyecanl;ı karşıladığı hak
kındaki tefsirlerini dercetmektedirler. 

Belgradda konuşulan meseleler 
Belgrad, 12 (A.A.) - Bütün akşam 

gazeteleri, İsmet İnönü ve B. Tevfik 
Rüştü Aras'ın Belg rad'daki ikametleri
ne bütün ilk sayfalarını tahsis ve b:r. 
çok fotoğraflar neşrctmektedirler. 

Pravda gazetes inin aldı ğı maJUma
ta göre, bu konferansta iki memleketi 
alakadar eden ve bilhassa son zaman
larda Belgrad'da vu;;.ubulan diplomatik 
faaliyetle miinasebettar tekmil mesele· 
ler görüşülmüştür. 

Öğleden sonra ikinci bir toplantı 
yapılacağım haber veren gazete diyor 
ki: 

Keza iki türk devlet adamının 

Belgrad'daki ikametleri es.ı.,;s<.ıda 

Akdeniz mest?lesi hakkında bir 
taraftan Yugoslavya, Türkiye ve 
Yunanistan ve diğer taraftan ltal
ya arasında geniş bir anlaşmamn 
tahakkuku imkanları da tetkik e
dilecektir. Yabancı matbuatın tel-

airlcrine göre, bu anlaşma lngilte· 
re ile ltalya arasındaki centlmen• 

1 agrementlerle hemahenk olacaktır. 
Diğer taraftan Samuprava gazetesi 

ezcümle diyor ki: 
Belgrad, diplomatik ziyaretler se

risine dahil olarak, diin reformateur 
ve devlet adamı Kemal Atatürk'ün ilk 
mesai arkadaşı Türkiye Başbakanı İs
met İnonü ile kendisine refakat etmek
te olan eski büyük dostumuz Dıs Ba
kanı Dr. Rüştü Aras'ı kabul fırsatını 

bulmuştur. 

Mouern Türkiye devlet adamlarının 
bu ziyareti, Balkan ant3ntının sarsıl. 

maz hir selabeti haiz olduğunu göster
miş olan ziyaretler serisinin yeni bir 
tezahürüdür. 

Yugoslavya ile Türkiye arasında , 

gerek menfaatlerinin aynı olması ve 
gerek iki memleket devlet adamlarını 
Balkanlarda emniyetin tesisinde ve ba
rışın idamesinde sevk ve ilham eden 
hissiyatın samimiliği sebebiyle, samimi 
ve dostane münasebat mevcuddur ve 
daima mevcud kalacaktır. Bundan do
layıdır ki, İsmet İnönünün Belgrad 
ziyareti Avrupada bütün barış dostla
rını sevindirmektedir, zira, bu ziyaret 
Balkan antantının ve onun dünyanın 

bu kısmında barışın takviyesi içni olan 
gayretlerinin yeni bir tezahürüdür. 

Abdülhak Hamid 
öldü 

(Başı J. inci sayfada) 
miştir ki Makber, Ölü, Bunlar Odur 
isimli eserleri bu matemin feryadını 

haykıran şaheserlerdir. Hamid Londra 
sefareti Başkatibi ve daha sonra müs· 
teşarı olmuş, hayatının 25 senesini Lon
drada geçirmiştir. 1908 de Brüksel se
firi, meşrutiyet inkılabından sonra 
ayan azası ve ayan reisi vekili olmuş
tur. 

Cumhuriyet inkılabından sonra 
Büyük Millet Meclisi kendisine hide-

matı vataniye tertibinden maaş bağla
mış, üçüncü Millet Meclisine mebus 
olarak girmiş, 1931 de Büyük Millet 

Meclisinin ilk açılışında en yaşlı aza 
sıfatiyle reislik etmiştir. Hamid Na
mık Kemalden 12 yaş küçüktür; fakat 

onun en yakın bir arkadaşı olmuştur. 

Eserleri Hamid zamanında gençliğe 

düşünme ve yükselme kabiliyeti aşıla· 
dığı için yasak edilmiştir. 

Hamidin ilk kar.sı Fatmadan Ab
dülhak Hüseyin ve Hamide adlarınd.t 
iki evladı olmuş, Fatmadan sonra İn

giliz Nelli ile evlenmiş, ve onunla 20 

sene kadar yaşamıştır. Şimdiki zevce
si ince zekasından ve Hamide göster
diği samimi şefkatinden dolayı herke
sin hürmetini kazanmış olan Belçika
nın Liyej şehrinden Bn. Lusiyendir. 

Abdülhak Hamidin neşredilmiş o
lan eserleri şunlardır: 

Macerai aşk, Sabrüsebat, İçli kız. 
Dühteri hindu, Nazife, Nesteren, Te
zer, Eşber, Divaneliklerim, Sahra, Ta
rık, Makber, Ölü, Bunlar odur, Sefile, 
Zeyneb, Sardanapal, Finten, İlhamı 
vatan, Turhan, Tayflar geçidi, Ruhlar, 
Arziler, İbnilmusa, Baladan bir ses, 
Garam, Yabancz dostlar. 

l(ürddabrında 

Vaziyet 
(Başı 1. inci sayfada) 

rikatına giriniz diye vaza başlamıştır. 
Türk halkının müthiş galeyaniyle kar. 
şılanmış, vaazı ıslıkla mukabele gör
müş, kendisinin türk ileri gelenleri ta. 
rafından hayatının muhafazası için ter
tibat alınmış, halkın kininden kendini 
gene ti.irklerin yardrnıiyle kurtarabil. 
miştir. Bu vaziyet üzerine şeyh Köleli 
muvaffak olamzyacağ ım anlıyarak ken
di yerine dönmüştür. 

Türkleri öldürünüz diyenleri 
himaye ediyorlar 

Lazkiye, 12 (Hususi) - Munbiç 
kasabasında Mustafa adında bir softa 
vaaz vermek bahanesiyle Munbiç cami
inde halkı toplamıştır. Fransız memur
ları ve Suriye mahalli memurlarının or. 

(Başı J. inci sayfada) 
akis bulacağından emin olabilirsini:z. 

En gü:zel ülkü için ve en gü:zel ül
kü ile biı'leşmiş olan iki memleketi
mi:z ve onların müttefikleri, endişe 

ve ümidin şaşırtıcı bir siiratle biribi
rini takib ettiği bu son seneler ııar

fında, ittifaklarının hakiki manasını 
ve manevi kuvvetlerinin derecesini 
tanımışlardır. Barış davası için her 
şeyi yaptık ve yaptığımız her şey de 
memleketlerimi:zin beynelmilel teşri
ki mesai ve dünya barışı dahilinde 
saadetini istihdaf etmiştir. Bu itibar
la, teşekkül ve inkişafına Yugoslav
ya ile Türkiye ve onların müttefikle
ri tarafından bu kadar hararetle yar
dım edilmİf olan Balkan antantının 

bugün tam bir inkişaf halinde ve 
ke:ndisine düşen mühim va:zifeyi ta
mamen yapabilecek kabiliyette oldu
ğunu, mülakatımız münasebetiyle 
müşahede ve teabit etmekle bahtiya-
rım. 

Biraz evel :zikrettiğim yıllar :zar
fında, Balkan antantının, Faaliyeti 
hiç bir :zaman endişe çerçevesi için
de değil. fakat daima ümid çerçeve
si içinde tezahür etmit olan bir un· 
sur olmuş bulunduğuna itiraz imhônı 
yoktur. 

istisnasız bütün komşularımızla iyi 
anlafma ve l:arış aiyasetinin hai:z ol
duğu mümeyyiz vasıf kazanılmış dost· 
luklarımızdan asla bir şey eksiltmek
sizin bunlara daima ilave imkanını 

veren sağlamlık ve ademi inhisardır. 
Gene bu itibarladır ki, Yugoslav• 

yanın hem kentlisinin ve hem de T Ür· 
hiyen;n komıusu bulunan ve kendile
riyle aynı dostluk münasebetini ida
me ettirdiğimi:z iki memleketle ahi
ren yapmaya muvaffak olduğu kıy-

metli anlaşmaları :zikredeceğim. Fil
hakika blok halinde ve yahut ayn 
ayrı Balkan antantı azası ile diğer 

devletler arasında karşılıklı teahhüd
ler çerçeveai dairesinde vukubulan 
bütün sureti tesviye ve anlatmalar 

gerek Balkan barııı ve gerek beynel
milel banş için tesirli ve kıymetli bir 
miizaharettir. Antantımı:zın karfılıklı 
bir itimad içinde birleşmiş olan a:za
aınt bağlıyan menfaatler, Balkan ca· 
miasını alakadar eden dıf itlerimizin 

sevk ve idaresinde hiç bir :zaman fal
solu bir ses çıkarmamıştır. Bu şartlar 
dahilinde, Balkan, ittifakımıD ve 

kendimize çiuliğimi:z müşterek ülkü 
sahasında itimad verici Türk - Yugos
lav münasebetlerini bekliyen günden 

güne daha mesud istikbalden şüp.'ıe 
etmiyorum. 

Bay Baıvekil ve azi:z dostum, si
ze dost ve müttefik memleketin kah· 
romanca başarmasını bildiği bütün 
ifler hakkındaki samimi takdir ve 
lıayranlığımı söylerken, müttefik Yu
goslavya siy4$etinin mesud inkişafı

nın hiç şüphesiz yÜksek şahsiyetini

:zin eseri olduğunu tebarü:z ettirmek 
isterim. 

Kadehimi S. M. Kral ikinci Piyer'in 
şan ve şerefine, temaşası Yugoslavya 
dostlarının kalblerini sevincinden dol

duran mükemmel başarıları hayirkar 
bas;rctiyle ilham eden S. A. Naib 
Prens Paul'un ve SS. EE. Niyabet 

Meclisi azasının şereflerine kaldırı

rım. Dost ve miittefik Yugoslavya
nın ı•e asil yugoslav milletinin daima 

daha yüksek olmasını temenni etti
ğimiz refah ve saadetine ve sizin şah
si saadetini:zle ve na:zik ev sahibi Ba

yan Stoyaainoviç'in saadetine içiyo
rum. 

gam olan softa söze şöyle başlamıştır: 
"- Türkler gavur oldu. Onların 

katli helaldir ı." 

Türkler aleyhine diğer unsurları 

canice maksadlara açıkça tahrik eden 

yobaz; camideki türkler ve çerkezler 
tarafından mukabele görmüş ve yobaz 
camii terke mecbur olmuştur. Camiler
de türkler aleyhine katliamlar tavsiye 
eden caniler hükümet tarafından hima
ye görmektedir. 

13-4-1937 

1 Eden'in mühim nutku 

lngiltere küçük antant 
kararlarını tasvib ediyor 

(Başı 1. ıncı sayfada) bu siyasetin prensibleridir. Bizce b" 
- Bizler, İspany;ıya müdahale et

mek ve oraya kuvvet göndermek iste. 
medikçe, - İngilterede hiç kimse bu si
yaseti tasvib etmemiştir • bedbaht İs

panyol milletinin ve bütün Avrupamn 
nefine olarak ancak sabırlı ve devamlı 
bir surette harici müdahaleleri evela 
tahdid etmek ve son:-a da bütün bütün 
durdurmak için çal•şmaktan başka bir 
şey yapamaz. İngiliz hükümetinin ka
naati şudur ki, yakında yiirürlüğe gi
recek olan İspanyanın karadan ve de· 
nizden kontrolü ecnebi tebaasının, si
lfıhlarınm , mühimma~ınm ve harb leva. 

zımının gönderilmesinde müessir suret

te önüne geçecektir. Bu anlaşma bir 

kerre tatbik edilmesi uzun süren 

itham ve mukabil itham devri kapa
nacaktır. HHiseleri tetkik edebilece· 
ğiz ve dedikodularla meşgul olmıyaca
ğız. Ancak salfıhiyetler, ve salahiyetdar 
görmenlerden karışm.uhğın bozulduğu. 
na ve ecnebi gönüllülerinin harbe işti-

rak etmek üzere İspanyaya gelmekte 

devam ettiklerine dair raporlar alır

sak İngiliz hükümeti lıu vaziyeti çok va

him olarak telakki edecektir. 
İngiliz hükümetinin fikrine göre • 

ki muhakakak karışmazlık anlaşmsın~ 

iştirak eden diğer bütün devletlerin de 

fikirleri budur • böy:e bir vaziyet yeni 

ve çok tehlikeli bir hal ihdas edecektir. 

Sulhu arzu eden her devletin menfaati 

böyle bir vaziyete m3ni olmaktır. 

Eden, İspanyada dahili harb netice
sinde memleket siyasetine ne faşi;min 
ne de komünistliğin hakim olamıyaca
ğı hakkıidaki evelki beyanatım tekrar· 

lıyarak demiştir ki: 
İspanyol milleti bu harbdan sonra 

da evelce asırlarca olduğu gibi kendi 
ırkına has olan o mağrur istiklal ve 
teferrüdü gösterecektir Yirmi dört 
milyonluk İspanyol, bu memleektin u
zun müddet ecnebi kuvvetlerin tahak
kümü altında kalamıyacağmın ve her
hangi bir ecnebi devletin tavsiyeleriy
le hareket etmiyeceğinin en canlı L-ir 
delilidir. İspanyol anlaşmazlı~ının ve 
bunlardan evelki harblardan alınan ne
tice bu harbın kısa sürmiyeceği mer

kezindedir. 

Küçük antant konseyi 
Eden, bundan sonra küçük antant 

konseyinin konferansından bahsederek 
demiştir ki: 

"- İngiliz hükümeti ve milleti bu 
toplantından sonra çıkan tebliğin muh. 
teviyatını samimiyetle tasvib edebilir
ler. Küçük antant devletleri Milletler 
cemiyetine ve onun prensiplerine bağ
hl :klarını teyi detmişlerdir. 

Bu devletler, Avrupa devletlerinin 
genel barışına ve harbın önüne geçil
mesine çalışmakta devam edeceklerini 
bildirmişler ve çok isabetli olarak, bu 
barış zihniyetinin bir zaaf alameti ol
madığını ve üç devletin her an milli 
haklarım müdafaaya hazır bulunduk
ların: ilave etmişlerdir. 

Bu beyanat ayrı ayrı ve heyeti umu· 
miyeleriyle önümüze çıkan meseleler
de bizim de siyasetimizi göstermekte· 

dir. 
Bunu müteakib küçük anlaşm"l dev

letleri her türlü beynelmilel ideolojik 
anlaşmaya katiyen muhalif oldukları

nı bildirmişler ve teşekkülü muhtemel 
şu veya bu cepheye dahil olmaktan ka
çınmışlardır. Büyük Britanyanın kati 

kararı da budur. 

Küçük antantın üç devleti, müsta

kil memleketlerin iç rejimlerinin kar

şıl klı hürmete mevzu teşkil etmesi i

cab ettiğini ve bu üç devletin İspan
ya ihtilafındaki hattı hareketlerinin 
bu prensipden mülhem olduğunu ilave 
e~mektedirler. Bizim hattı hareketimiı 
de bu prensipden mülhem bulunmak· 
tadır. 

Doğru ve basiretli olduğuna kani ol. 
madıkca neticeleri kati olacak bir ted. 
bir ittihaz etmiyeceğiz dedikten sonra 
şunları ilave etmiştir. 

Yakın bir istikbal için değişimez ve 
mufassal bir politika hattı tesbit etmek 
İngiliz kafasına yabancı bir keyfiyettir. 
Söylenmesi lazımgelen ve söylenen şey, 

prensiblerden birisi, memleketlerin an.c 
cak yalnız kendi haklarını değil fakaf 
aynı zamanda diğerlerinin de hakl&ııı 

rını nazari politikalar Uzer.inde mutao 
bık kalmaları takdirinde, iyi müna~ 
betler vücude gelebileceğidir. 

Diktatörlükte yalnız fenalık gör .. 
mek ve diktatörlükler için de demok· 
rasi kelimesi söylendiği zaman gözleri 
kamaşıtıran bir kızıl ziya müşahede et.. 
mek, hatadır. 

Enternasyonal münasebetlerle hem 
yaşamalı hem de diğerlerine yaşamak 
hakkı bırakmalıdır. Bu yaşamak ve d~ 
ğerlerine de yaşamak hakkı vermek k.a· 

idesi ile diğerlerinin işlerine karışma.. 
mak prensibi tatbik edilmezse sulha 
emniyet ve itimad etmek caiz olmıyacaL 
tır. İtimadın avdetini geciktiren yalnu 
diğer memleketlerin hududlan dahilin
de yapılan fili müdahale değil fakat aY· 
nı zamanda böyle bir müdahalenin vu
kua gelmesi ihtimali hakkındaki korku.. 
dur. Bu vaziyette açıktan ve gizlice y• 
pılan bütün müdahaleler hep birbirle.. 
rine çok benzerler. Milletler bir al~ 
ya sulhu bir fransa sulhu bir italyan sul
hu veyahud hatta bir İngiltere sulhu 
elde edilmek iç.in gayret sarfetmek fik .. 
rindedn vazgeçmelidir. Em.in olan ye. 
gane sulh milli bir sulh değil, fakat co
ternasyonal sulhdur. 

Bu enternasyonal sulhun elde edil. 
mesi için her millet yardım etmelidir4 
Çünkü her milletin devamlı menfaatı 
bu sulhdedir. 

Barışı muhafaza için toplanmış olaJl 
milletlerle enterna~nal nizam üzerin• 
kurulmuş enternasyonal barış ne kadar 
uzak gözükürse gözüksün bu· ülkü d· 
tikamette ilk adımın atılmaaı lazım ge-o 
leceğinde hepimiz müttefikiz: ve ilk a• 
tılacak en mühim adım da Avrupa mil
letleri için diğerini kendi milli mese
lelerini kendi tarzına göce halletmekte 
serbest bırakmaktır. Böyle bir poli~ 
ka, hakiki bir iş birliği vücuda getire
cek olan enternasyonal politika ha~· 
yı derhal tesis edecektir. 

Mısır l\lontrösü 
(Başı 1. inci sayfada) 

Bundan sonra Mısır Başbakanı ~e 
Mısır delege heyeti başkanı Nahas pa• 
şa söz alarak, kapitülasyonların Mısı
rın haysiyetiyle ve medeni devletler a
rasındaki rolünün müessirliği ile telif 
edilemiyecek bir istisna teşkil ettiğini 
söyliyerek demiştir ki: 

"- Kapitülasyonlara müsamaha t

dilemiyecek vergi muafiyetleri, ve adlf 

ve kanuni masuniyetler inzimam etıııif 
ve bundan da bir sürü suiistimaller çıP 
mıştır. Bu suretle muhtelit mahkeıııC' 

Jerin müudetine bitmiş nazariyle t>akl' 

labilir, fakat itidalini isbat etmek isti• 

yen Mısır lıu mahkemeleri makul bit 

müddet için muhafazayı kabul etınelcte• 
. 0ııt 

dır. Bununla beraber, bunların kan 

::.alahiyetlerinin muhafazasını kabul C' 

demiyecektir. 

Nahas Paşa bundan sonra bir sııt
sıntı olmadan intikalin temini için ııe• 
ler düşündüğünü anlatmıştır. .,. 

Nihayet, konferans şu iki ko111' 

yonun teşkiline karar vermiştir: r• 
M 1 .. .. .. unsıı 

1 - ısır gene statusunun it' 
larınr tetkik edecek olan genel k~. 
yon. Bu komisyona B. Politis baŞ 
hk edecektir. 

bteJif 
2 - İntikal devresinden rnıı ıtO 

mahkemeler teşkilini tetkik edecek ııJt' 
Mikael Hanssonun başkanlığında ç 
şacak olan diğer bir komisyon. pl" 

t0 
Konferans saat 10 da tekrar. ,ı:Jı• 

narak komisyonun reisini dinh)'e 

tir. 

Mısırda yabancılar c1ı:Jt' 
Montrö, 12 (A.A.) - tngilit rıf' i .. 

. M k . ··1a ·yonla n ge heyetı, ısırda apıtu ::. ·e ıte• 
b. prOJ 

gası hakkında kon ~eransa ır eSiııil'• 
. . B . . . k. . nıadd ... 

mıştır. u proJenın ı ıncı 11 e•· 
ı1ar• · ıı' 

bundan böyle Mısırda yabanC ·· st~ 
• ı;ıt1.I 

ternasyonal hukuk kaidelerı t~l>İ "' 
olmak üzere, Mısır kanunlarına 
lacağ ı bildirilmektedir. 



----
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Nafia VelcalP.tinden: 
Betonarme köprü inşaatı: 

- Elojlu yolların-
Maraş vilayetinde Kayseri - Maraş ve Ma~aş e Aksu köprülen 

da yapılacak betonarme Alikaya, Su~atı, T_e b vdelle ve kapalı zarf 
inşaatının yeni keşif tutan olan (l~_o.~O) ~ı~~ d: Nafıa Vekaleti şo
nsuliyle eksiltmesi 30-4-937 cuma guı:ıu saa dasında yapılacaktır. 
se ve köprüler reisli.ği eksiltme k~ısyon~ ~iğer evrak (903) kuruş 

Eksiltme sartnamesi \l>C buna muteferrı · ·ıe--ır.;r · · 1 ·~· den verı ~ ... · 
mukabilinde şose ve köprüler reıs ıgın 

Muvakkat teminat (10.275) Iiradır .. 
1 

. müteahhitlik vesikasını 
Ek 

· • il k · · isteklı erın b be r • s1ltmeye gırebı me ıçın O) 1. alık köprü ve una nz:e 
~braz ve bir teahhütte en u ~ (100_.00 ~eled meşnıttur. . 
ınaşatı iyi bir surette yaptıg·nı ıstıat e ··nü saat ıs şe kadar konns 

Teklif mektuplarmı.3~-4-937 cu(ı:2f ı-1557 • _ 
yon reisliğine vermelerı lazıındır. -

Kütahya Vil3yetinde_n: . , 
K 

l. ,..~-f usuliyle eksıltme ılanı aoa .- · k ı .. K .. tahya memleket hastanesı a o -

-

. ' 1 - - eye ~onulda:ıi ~ş is4:Z lira 20 kuruştur. .. 
rı~er tes ...... uır. Keşıf be · 'h' de cuma günü saat (15) de Ku 

2 _ Eksiltme 30. 4- 937 t~rı ~n Daimi Encümen huzurunda ka- ' 
tabya vilayeti hüküınet konagın a 
pal zarf usuliyle yaptlacak~ı\ 1 sai keşif Naha Vekaletinin kalo-

3 - Eksiltme ş~rtnamesı, .~ aferri evr~k bilabedel Kütahya Na
rifer talimatnamesı ve bu.ı_ıa ıınu ~leminde göt ülebilir. 
fıa müdürlüğünde ve ~nc~ıne~ . . taliplerin 1155 lira 50 kurur;luk 

ı Aydın ili Daiıni Encümenin de n: 
. ı _ Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinde memleket h as tanesi 

pavyon inşaatı~ır. . . 
Bu işin ~ıf bedelı (21838) liradır. 
z _ Bu i~e aid ~rtnamcler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B _ Mu.kavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif, metraj cetvelleri, 

"lirler. 
F- Projeler 
İsteyenler bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünden görebı 
3 - Eksi!tme 26-4-937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Elssiltıne kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1637 lira 85 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki ~i.kalan 
olduğunu göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikasL 
B - Bu gibi yapı inşaatını yaptığına dair vesika, 
C - Ticaret odas na kayıtlı olduğuna dair vesika. 
6 - İşi alan müteahhit 20 • mayıs • 937 tarihine kadar 400 

Daimi 

kuruş 
haiz 

O lira-

ir saat 
lık iş yapınağ.a veya malzeme getirmeye mecburdur. 

7 - Teklıf mektupları üçüncü maddede yazılı saatten b 
evveline kadar encümene getirilerek makbuz mukabilinde veri 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü m 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıs zarfın mühür mumu ı 

lecektiı 
adde ek 
"le iyi-

ce kapatılmış olmas• lazımdır. · 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (908) 1-1 564 

Ad1iye 'V ~k~aletinden: 
şart-

4 - Eksiltmeye gırebı_ııne Nı~~ Vekaletinden abnmış müteah -
~u"'.akkat. teminat ~ermesı ve 1~000 lira değerinde bir _kalorifer te
hıtlık vesıkasını haız olması ve ldu<>una dair vesika ıbraz etıne-&isatım ivi bir şekilde yapmış 0 " Aç,l~ .uıirhan~ye ~oterliğine imtihansız Noter olabilmek 

catları ıi lizmıd r. . 
1 2 

inci maddede yazılı ihale sa - larını haız taliblerın hır ay içinde Adliye Vekaletine müra 

İsteklilerin teklif .me~t~p arı:~ tam saat (14) de daimi encümen ~olunur. (906) 1-1560 

atinden bir saat evvelıne .f. ~ Y rınesi sarttır. Bu saatten sonra 
1
' 

reisliğine makbuz mukabı ın ~~ler .kabul edilmez:. (9i0) 1-1566 
mektup ve postada olacak gecı - Elektrik 

idare 
T. A. 
Meclisinden: 

l\lalatya 
Sirl{eti 

. . •, s' alelade heyeti umum.iyesi 29.3.1937 t.ari-
. Şır~~tın:•:.t 193~t~:~e ~nü nisabı içtimam ademi tahassülüne 

hıne ~~s~dıf pdaza d-~·g den esas mukavelenamenin 60 incı madde-
mebnı ıçtıma e eme ıgın . .. · ba " ·· 15 d . f'ka 28 4 1937 tarihine musadıf çarşam gunu saat e 
sıne tev ı n · · s·· B k k b' · k · · k · bulunan Ankarada umer an mer ez ınasm-
şır etımız mer ezı 
da tekrar ictima edece~i iHin olunur. 

Ruzİıamei Müzal{erat 
1 ) ıd H t

• mürakip raporlarının kıraatı. 
• are eye ı ve · ~ k'b" 'b 

2 
~ B"l"' tasdiki ve idare heyetı ve mura ı ın ı ras1. 

• 1 ı ançonun · ·ı · b 1 ı 
3.) İnhilal idare meclisi azalıktarma getırı mış u unan arın 

azalı~~ sıfatlarının tasdiki. 
4.) tdare Meclisi azalarına verilece~ ?akkı huzurun tesbiti, 
5.) Mürakib tavini ve ücretinin tesbıtı. 1-1578 

--· 
Ankara n.ı~nci icra Meınur.ugundan: 
Mahcuz olup paraya çe~rilmesine karar verilen şarapçılığa 

mahsus bir adet dolaplı şışe. ıslatma makinesi otamatik bir 
adet şişe yı~~ makinesi. o~matik iki adet kapsül şişe dol
durma makınesı, t~ra! ~abır edılen otamatik bir adet elli lit
relik motor ~azoz ımalıne mahsus o,tamatik iki adet 00 tü 
250 a~et boş şı-:.e kasası: 100 adet boş sifon şişesi, 5000 adet n~lı 
maa. şış~ 4 adet su deposu bir adet dolaplı şişe ıslama kaminesi ota

ma tık .?ır ~adet ş~rap filitresi bir adet keza şarap filitresi bir 
·~=~ dor~ ~gız1ı hır de iki ağızlı şişe doldurma makinesi bir adet iki 
• ah Uzum s km k' . f . vetinde 1 • a ma ınesı maa te erruat yedı buçuk 'beygir kuv-
pomna .~ototu ıle beraber iki adet şarap sevkiyatı için motorlu 
yük •b 1 1 adet Üzüm ezme makinesi motoriyle birlikte 95 adet bü
lol oş fıçı 800 ila 900 kiloluk 200 kiloluk boş ve · 120 .adet 300 ki-

uk fıçı üç büyük bomba 12 adet 200 kiloluk fıçı beş adet kesik 
kopa fıçı iki filitre bir ufak ağız:lı imla makinesi ilci rakı harman 
f~çxsı 12 adet dinlenme fıçısı iki adet rakı in.J:>iği bir mantar n:ıa~ 
kınesi iki baktrdan yapılmış sa deposu dört bi_don bozuk T~kı ıkı 
beş bidon 7000 ila 10000 boş gazoz şişesi takrıben 30000 kilo b~
yaz siyah şarap 3 marüken koltuk 3 kütüphane 4 yazı masas~ pı· 
rcs baskı makinesi bir adet kok kömür sobası 15 adet • Amerı~an 
sandalya iki aclet bardak vaz'ına mahsus cam ve camekan 4 a e~ 
tam fıçı maa teferruat iki adet hava gazı maa tefe~rua\~ adet. a~ı 
sandalya iki adet masa ve örtüsü ki cem'an 6785 hra _ıymetın e 
emval 16. 4. 1937 Cuma günü saat 9 dan beşe kadar e_s~ı . osmanlı 
bankası civarındaki Bozyük Müskirat fabri~asın~a bırıncı .. artır
maya çıkarılacaktır. Birincide muhammen kıymetın % '! 5 ını. b?l-

20 4 1937 cumartesi günü aynı saate kadar fabrıkada ı~ın-
~1· azsa · · karı1acaktrr. Müşterilerin satış günlerinde fabrıka· 
"' artırmaya ç . . 1·1579 
da 1'"'··- ... 1-.rı ılan olunur --------=-----------------------Encümeninden: İzmir ili Daimi 

Kapalı eksiltmeye konulan iş: K~rşıyakada Soğuk kuyu<la De

ğirmen tepede yaptırılac.ak otel kuragı, 
Keşif tutarı: 16924 lıra . . . 
Bu ıişe aid evrak aşağıda .gösterılmıştır: 
A • Eksiltme şartnamesı, 
B • Mukavele projesi · 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesz, 
D - Fenni şartname, 
C. Keşifname plan, ak Bayındırlık Direktörlüğünde 

İstekliler bu sartname ve evr r 
görüp inceliyebilfrler. w 'h .. ve saati: 22 nisan 937 per-

Eksiltmenin yapılacagı yer, tarı.! gun'nde muvakkat teminat: 
Şenıb .. .. d Daimi Encumenı • 
119 

e gunu saat 11 e l-1571 

-.:2~1~ir:a~-~(~10~9:4~)------~-----;----;--:;--~j-=-=--~-----
Anl{al9a Defterdarlığından: . 

. . . iha eölien mahalde demır ~r-
1 - Defterdarlık veznesı ınt 9f 7 den itibaren bir hafta mud· 

rtıaklık ve kişe yaptırılması 13. 4. 
detı e pazarlığa çıkarılmıştır. "nü saat ıs de defterdarlık mn· 
h 2 - Pazarlık 20.4.937 çarşa.ınha gu ı caktır 

asebe müdürlüğündeki komisyonda yapı a . 
3 - Bedeli keşif 602 lir~ 40 kur~şt~\~ muhasebe müdürlüğünde 

gör~ - Keşif ve şartnamesı defter ar ı i 
ulebilir. . ün ve saatte ınuha.m-

llıe 5 - İstekliler eksiltme için ~ayın :u=t~bu yeya defterdarl.ık 
~ezn ~delin yüzde 7,5 tutarına aıt ~lık muhasebesindeki konus-
Yon~esı_ makbuzu ile birlikte defter t-1567 

...........:'._ nıuracaatlan. (912) -

Anl{ara Hukul{ 
Fakültesi Dekanlığından: 

Sxy lu ta avukatlık ruhsatname-
si al asal Bilgiler okulundan ınezun ° P . . -'-'ddesi nıucibince 
i llıak i t" . 1 k ka nunun 2 ıncı u-llltih s ı yenlerın avukat ı ı;u b 1 aca ·gı ilan olunur. 

anlarının 10-5-937 tarihinde 1crasına aş ant-1'568 
(913) 

' 

ava Gene l 
er!{ez Başkanlığl.nda n: 

•ından İsimleri aşag da yazılı pilanör mal.,emesi satın alınacağ 
şartnan;eleri r,ürü!mek ve mikt"rlar ile ihale tarihi öğrenilm 
zere al~kada~~aı ın 17-4-937 cumartesi günü saat bire kadar k 

ek ü -
urum 

merkezıne muracaatları ilan olunur .. 
Alınacak Malzeme : 
A~erika? çam .kalası, kontrplak, çelik saç, çelik; boru, çel ik tel, 

rerıksız emaıt, tandör. 1-1577 -
l(ütaıı)a Uı·uuuı 

1\1 iidiirl iiğünd '° n: 
9 - Nisan_-. 19~7 gün \C 5637 nu111aralı Ulus gazetesinin yed 

sayfasında bıı~ınc: ~ütun~nclaki miib:ıyaa suretiyle alınacak dö 

inci 
rt ka-

lem eşyanın ~.ı.mclılık tehır edilcliği iJan olunur. (909) 1-1565 

-
Denizli e edivesinden: 

Kaoalı zarf us~liyle ek..,iltme ilam 
a .. ı. - .~l::si_ tmeye !·onan iş: Denizli belediyesine aid mc.dıai.ı 

mu!.emıl.atı mşasr. (l~eşif bedeli 12797) lira 66 ku uş.ur. 
2 - Bu işe aid ş<>rtname er ve evra!;: 5'.unlardır: 
A - Eksiltoıe" şartnamesi 
B - Mukavele nro"esi, 

ve 

C - Bayındırlık i~leri r,cnel şartn m'"si. 
D - Te ,vivei tıır l.ıiye, şose ve 1.l.i1JrLlleı in :ıatına dair fenni 

şartname. 

E - Hususi şartn:::.mc. 
F - Metraj cetveli, keşif cetveli, -

•İnde 
G- Proje 
İstiycnleı· bu şartnameleri ve evrakı Dcni?'1i b 1ediye rei liğ 

ince eyebilirler. 
3 - E .si .... ıe 8-4-937 tarihinden itibaren otuz: gün olup 7-5 

tarihinde cuma günü saat 16 dıı Denizli belediye dairesinde te.,.c 
937 

kkül 

edecek beleclive encümeni hu unında yapılacaktır. 
4 - E ·siltme kapalı r.:ırf usuliy,c y::ıpr1acaktır. 
.5 - Eksiltmeye girebilmek için iste dilerin 975 lira muva 

teminat vermesi bundtın başka aşagıd"'{i vesikaları haiz olup e 
kkat 
ncü· 

mene g-östermesi 15zımdır. 
A - Nafıa Vcl:aletindcJıt 937 senesi yapı işleri için alınmış mü· 

t:eahlıitli!: ve.sik~s , 
B - Tic<ıret od:ısı vesi1.ası, 

tten 6 - Teklif mektupları yu'.anla 3 üncü maddede yav.ıh saa 
bir 9at evveline kadar Denizli belediye dairesine getiriler: k eksı 
me komisyonu reisli~ine ınaltbuz mıı -abilinde vcrilecel.tir. 

·ı t· 

ya-Posta ile gönderilecek me\tup1arm nihayet 3 ünciı maddede 
zıh saate kadar gelmiş .olması ve dış zarfın mül iir mumu ile ka 
tılmı-. olm~s: lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 

pa-

(907) l-1553 

Ziraat e en: 
ede • - .......... 1onu ı mın .ı. .opru il~esınde hudutJan sartnam 

yazılı Ele •dagı ormanmrlan bir yıl içinde imal ve ihraç ~hınmak 
zere nu_ınaralanmış ve ölçülmüş gayri mamul 5107 metl'e mıkap 
040 desımct~e mı aba denk 926 adet c-ım ağacı 30 gün müddette 

Ü· 
ve 
ve 

Ü -

kapalı zart ıle arttırm . k nulrnuştur. 
2 __ -:: Arttırma 20-4-9->7 güııiı saat 15 de Kastamonu Orınan M 

eli 
dürlugunJe yapılacnktır. 

3 - Beher garri mamul metre mikap çamın muhammen bcd 
300 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 1150 lirad r. 

mu 
.. dsd- ~~rt~amhe ve .?'1uKkavelename pro

1
jesini görmek istiyenler 

et ıçmue er gun astamonu ve stanbulda Orman l\ır · ı· 
bu 
r-

lu .. kl . A k O U M"d' •ıuc u erme ve n ara rman mum u ıirlüğüne müracaat ede bi-
lirler. ((886) • 1-1531 

l\faliye Vekaletinden: 
1- Eksıltıneye konulan iş (Başvekalet ve eski gümrükler Vek 

Jeti binası çatı aktarılması ve su derelerinin tamiri). 
Keşif bedeli (1902 lira 27 kuruştur.) 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ;ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni şartname 

i· 

-
D- Kesif cetveli 
İstiyenl~r bu evrakı görmek ~e izahat almak için Maliye Veka 

Jeti Milll Emlak Müdiirlüğüne muracaat edebilirler. 
k 3 - Eksiltme -ız nisan 937 perşenihe günü saat ıs de milli Emla 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

-
. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
s - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 142 lira 67 kuruş mu 

vakkat teminatı yatırmış ol?1a~ı ve ~ndan başka Ankara Nafıa mü
dürlüğünden bu iş için verılmış ehlıyet vesikasını göstermesi la 
zımdır. (847) 1-1464 

ı~-4- ı:ı ... ı == 

İzmir Beledi ve-.-inden : .. 
~~!ediy~ hava gazı f~rikE1It.nın bir senelik ı tiyacı olan dört lıin 

yedı~z ell~ ton Zcro Dıs llive 7on uldak m den kö ı rf. 
lr e~sıltm~ ıle 27-~-937 s~lı günü saat on altıda belediye daımi encü· 
menınde ıhale edılecektır. Bedeli muhammeni beher tonu on lira 
?11. k~.ruştan kırk yedi bin dokuz yüz yetmiş beş lirad r. Şartnamesi 
ıkı yuz kırk kuruş bedel mukabilinde hava gazı ~üdürlü lınden sa
tılmakt~dır. Taş:a~"'n h::tiv~nle~ Ş03r::ınrn.e ve posta ücreti':ıi pe in 0 • 

!arak gondermelıdırJer. İftırak ıçın uç b,n beş yüz doksan sekiz Jira 
on üç kuruşluk muvııkkat teminat makbuzu 'eya banka te!Ilİnat mek· 
tub~ ile birlikte V90 sayılı l ~-· :ıun tarifi dairesinde hazırlan ı • .;ı 
te~hfler ihale Ş!iinü obn 27-4-937 salı {!Ünü saat on beşe kadar lz • 
r r B,.' ··-V- reio;li:'' verilmelidir. (1027) 1-14';"1 

l(iralık apartman t airesi 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Işıklar caddesin~e kfıin bankamıza ai.d Turhan aparttmanmın 
bodrum katındaki 14 numaralı daire açık artttırma ile kırava verile· 
cektir. · 

Budaire: Bodrum katın sol kısm nda dört oda bir matbah ve bir 
hela'dan ibarettir . 

O~alard_:n yalmz bir tanesi kapıcıya ve di~er üç oda bir mat• 
bah hır hela kıracıya aiddir. 

. İhales.i: 15.4.1937 perşembe günü saat on birde banlaı.mızda icra 
edılecektır. 

İstekli olanlann yi~i lira dipozito parasiyle birlikte ihaleden 
evci bankamız muamelat servisine müracaatları. (869) ı-~509 

Nafia Vekaletinden: 
26 nis~ıı 1937 P~zaıt\:Sİ günü saat 10 da Anl{~ra'da Vekalet Mal· 

'!eme eksıltme. komısyonunda 6284 lira 52 kunı~ mltha;nmen bedelli 
101 parça mobılyanın pazarlıgı yapılacaktır. 

. Kalkl<:ri vek~let malzeme miidürli.i iinde bulunan ıoı parça mo
lıılyaya aıd eksıltmc sartnamesi ve tcferruati lparasız ol-· k 
kur müdiirliikten alınabilir. ...rn mez• 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuruştur. 
!st~kli~crin :esmi gazeteni:ı 7.5.936 T. ve S2.}l7 sayılı nüshas nda 

n~ş~edılınış ~alıınatnameyc go~ e ~lınmış müteahhitlik vesıkası ile 
bırlıkte 26 Nısan 1937 pazartesı gunu saat JO da komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. (872) 1-1513 

1 
lk" lel iJPuıİl') ol hır• ve Limanfnn lJurnm 

l\l iicli&rliii!;ıi Satma ima Komis}ouu llitnla\·ı 

Devlet Demiryolları Umumi Müdürlüğünden: 
1 

1 
1 - Açık eksiltme ile ve mevcut nümuncsine göre (120,000) tug• 

a satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (19LO) liradır. 

z 
3 - Eksiltme (24.4.1937) cumartesi günü saat 10 da Ankarada 

. ind işletme binasmdaki kombyonca yapı1acalltır. 
4 - .ı:.1..-siltıneye girebilmek ıçin (144) liralık muvakkat teminatı 

at rmak ve e\•elce bu gibi teahlıüc1lcrin eyi suretle yapıldıgını bil· 
diren vesil:alarla kanuni vesikaları göstermek lazımdır. 
y 

p 

5 - Numunelerle şartname ve mukavele projeleri komisyonca 
aras z olarak gösterilmektedir. (916) 1-1570 

Devlet Demiryolları Umumi 
1 

l\ılüdüıdüğünden · 

e 
ş 

Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize 
!verişli çıkmak, türk tebaasınd::ın bulunmak ve 35 yaşını geçmemek 
artiyle idaremiz, /' 11 arada çulıştırılmak üze11e iki ressaın il~ islet· 

meler ihtiyacına göre lüzum ~örülecek mahallerde istihdam olun • 
mk üzere 6 şube şefi ve 1 S kısım şefi hizmete alaca1'trr. n 

Ressamı k ve kısım şefligi için Ankarada yôl dairesincle, lstan· 
ıılda Hııydarpaşa isletmesinde, 1 mirde de işletme merkezinde 
ı:l.4.1937 farşamba gunü miısalıaka imtihanı yap.Iacaktır. Ancak şu· 
e sefi olarak almacaklarm imtilınnları aynı g{inde yalnız Ankaı ada 
apılncagm lan bu istekte ol nların muayyen olan giindc bizzat An
aracla yol dairesine müracaatları lfizımdır. Şube şefi olarak al na

b 
ı 
b 
y 
k 

klarm yüksek tahsil görmuş olması lazımdır, Mühendis olanlar 
mtibanszz alınır, diı.:er talipler ve Nafıa Fen okulu me:ıunları ara -
nda imtihan yapıl r. 

ca 
i 
Sı 

Kısım o?Cfi ve res:;amlık imtihanına girecekltrin en aşağı tahsil 
rtı ortadır. Nafıa fen okulu m zunl:ırı bu hizmetler icin jmtihan • 
z alınır. Digerleri ar .. s nda yapılacak imtihanda sanat okulları ile 
e mezunları tercih edilir. 

şa 

sı 

lis 

ol, 
ad 
rni' 
mü 

İste_k!il~rin dilekçelerine nşagıd~ gösteı ilen vesaiki de eksiksiz 
arak ılıştırcrek en geç 26-4·937 tarihıne kadar doğrudan doğruya 
ı gı.:çcıı 1şlc.tme Müdurltiklerinc v_e Ankaro~la yol daıreni' reısliginc 
ıracaat etmış buluı:maları gerektır. Bu tarıhtM sonra yapılacnk 
racaatlar kabul ctlılmcz. 

bul 

sek 

1 - Diplor.ıa (veya Noterlikten suret) 
2 - Hiz?'1et vesai~i ~~n. son ve evvelki hizmetler i~in) 
3 - P~lı~ten t~dıklı ıyı ahlak belgesi. 
4 - Huvıy~t cuz~anı (nüfustan tasdikli), 
5 - Askerhk vesıkasr (askerli ini bitirmiş olmak veya alr.kası 
unmamak şarttır.) 

yu 

Ş~be şefi olanlarclan yiıksck okul mezunlarına bidayette 97 • yuk· 
bır ıı;e~tel?ten rı:e un olmakla beraber yabancı bir ı.ne.mlekettcn 

ksek \ur ı~tısas dıplomas bt lunanlar 130 lira ücretle hizmete ah
nır. Y e tatbı~ olun n esaslar daire ındc tcrfı eder ve zam görürler. 

ren 
Kısım şe!ı ve ressam olarak almacaklaıd~ yiıksck tahsil gö -
l~~e 97; lıse ve~ a ~uatlili me lek okulu mezuplarma 67; OC'ta tnlı
go:e~ler~ 57 lıra ucret verı ır. Garp lisanlarindan bir.ini bildigi 
J bır amtıhanla belli olanlar bir derece daha yukarı ücrc!t e alma
rlcr. 

sil 
ayr 
bili 

l:ır 
~ii .. met.im~ze gireceklerin terfilerı ve görecekleri otorruıtik r:am
ıdarcmı.ı: ıçin ta lıik olunan kanunu nıalısar; hiıkümlerine tcvfi· 
yapılır. Ankarada kenclılcrine vazife \crilenlerin a!acaidarı mes
beclelı yukarrla gosterilen urretlcrden lıariliHr. (8.~3) ı-ı 516 

kan 
l.en 

ti.AN 

rne 
Mulrnmmen bedeli (15194) lira elan mulltelif dns llistik malze· 
13-5~1937 perşembe gunü saat 15,SO ela kapalı zarf usulu ile An • 
ada ıdare binasında saun alınacaktır. kar 

B 
kan 

u i~e girı:ıek i~tirenl<;rin (1139,55~ liralık muvakkat .eminat ile 
unun tayın ettıgı vesakaları, resnu gazetenin 7-5-1936 gün ve 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai::-c.sinde 

mı~ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komiıoy 
5297 
al n 
reısl iğine vermeleri lazımdır. on 
ş artnameler p~rasız: olarak A~k:Uada malzeme dairesinden, Ha • 

aşada tesellum ve sevk şeflıgınden dağıtılmaktadır. (901) y darp 

1 
1-1559 

LAN 

mobi 
Se_nelik icar bedeli (1500) füa tahmin edilen Jcapal 0· b. 
lı 28 - 4 - 937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada ~ ır ı~ek oto. 

da a çık ek~iltme yolu ile kiralanacaktır. ıdare oına.ıın-
Bu cksıltmeye girmek istiyenlerin (112 50) Ural k 

mi na t ile k.anunun tayin ettigi vesikaları v~ ot()Olob~l ~~~kat te. 
arada ıcrayı sanata mezun bulunduklar n . .bi olup 
ki .kom~syon reisliğine vermeleri Hizım~ı~.ı<lair almıt olduklan 

Ank 
veui 

B 
den a 

u ışe .a~t şartname parasız olarak Ankarada l . . 
hnabılır. (900) ına zeme daıresın. 

1-1558 

PEK YAKINDA 

HUSUSİ TEŞKİLAT 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartafar Caddesi 
No : 111 Telefon. 1230 

Milli ~lüdaf aa Vekaleti 
Deniz Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Tahmin olur.an bedeli (66.000 ve teminatı 4.550 lir~) ola~ 
'(3000) ton mikdarmda Kardif kömürünü~ kap~lı zarfla e~sıltme~ı 
80 _nisan. 937 cuma günü saat 14 de Ve~~let bınasında mateşek.k.ıl 
komisyonumuzca yapılacaktır. Şartna,?1esının (330) kuruş mukabıhn-
'de komisyonumuzca verilmekte. oldugu. -· 

2 _ Eksiltmeye gireceklerın 2490 sayılı kanun geregınce v~sa-
lk ve teminatlarını havi kapalı zarflarını s~at 13,30 a kadar komıs -
yona vermiş bulunmaları ve posta~a teahhur vukuundan. do.~ayı va
ld müracaatların kabul olunmıyacagı. (13,30) dan sonrakı muracaat-
Jar kabul olnnmıyacaktrr. (575) 1-1058 

Ankara merl{eZ hıf zıssıhlıa 
müessesesi direktörlüğünden: 

1 _Müessese aşı şuLesi için 100 adet Dana ile daire kalori. -. : 
için 50 ton kömür ayrı ayrı .açık eksiltmeye konmuştu.~ ... 

2 _:>anaya ait açık eksıltme 14. 4. 937 çarşamba ;..•mu saat 11 de 
ve kok kömürüne ait açık eksiltme de aynı gün saat 10 da Ankara 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnameleri müessese muhasip mutemetliğinden 
alabilirler. . .. .. .. .. 

4 - Danaların kıymeti muhammenesi 3500 lıra kok komurunun 
ise 1400 liradır. 

5 - Danalar için 263 lira kok kömürü için 1-.-; li~a .?1~~-a.?ilinde 
teminat akçeleri hudud ve sahi~ler. sıhhat umum .n:u?urlugu vez -
nesine teslim etmeleri ve isteklılerın ayrıca bu gıbı ışlerle meşgul 
olduğuna dair vesika göstermeleri lazımdır. (758) 1-1301 

Ualıili ye Vekaletinden: 
ı - Yenişehirde Devlet mahallesinde ":ilaye ~: •. evinin harici 

projeKtör tesisat: kapalı zarf usulü ile eksıltmeye konmuştur. 
2 -- Eksiltme 14-4-937 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 da Ve-

kalet binası içinde toplanan sat~n alma ~omisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhamm n keşif ~deh 11276 hra 90 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruştur. 
5 - İstekliler bu baptaki şartnameyi ve sair fenni vesaiki Ve -

kal. Levazım bürosundan bila bedel alırlar. 
6 - İsteklile. in 14-4-937 tarihinde çarşamba gününde saat 1 l,30 

za kadar teklif mektuplarını satın alma komisyonu reisliğine ver· 
melcri ve makbuz almaları icabeder . 

7 _ Poı:;ta ile gönderilecl'k teklif mektuplarının altıncı madde~~ 
yazılı saate kadar reisliğe gelmiş bulunmac; ı ş~r~~ır. Posta?a n•.ac_ak 
geci~"meler muteber değildir. Dış zarfların muhur mumu ıle ıyı-;e 
kapatılmıs olması şartt·r. (750) 1-1305 

P. 1"'. Levazım 
1\1 Ü d iir l üğünd en: 

Kumaşın 
Miktarı 

Cinsi 
P osta grisi 
P olis grisi 

nı tre 
4500 
3600 -8100 

Muhammen 
bedel 
18000 
16200 

Muvakkat 
teminat 

1350 
ızıs 

Münakasa şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

1 - İdare ihtiyacı için cins, mikdar muhammen bedel, muvak
kat teminat ve münakasa ş kli yukarıda yaz ılı iki cins kumaş ayrı 
ayrı münakasa ile satın a.lınacakt · r. . .. .. 

2 - E ksiltmeler 19 nısan 937 pazartesı gunu saat (15) de P . T. 
T . Umum müdürlüğü satın alma komisyonunda yapılacaktır . 

3 - İstekliler teminatlarını idare veznesine t eslim edecekler, 
alacakları ·makbuz, veya kanunen muteber banka teminat mektubu
nu, ve şartnamede yazılı vesikalarla 3297 sayılı resmi ga~et~de yazı
lı müteahhitlik ehliyet vesikasını ve teklif mektubunu ıhtıva eden 
kapalı ve muhürlil zarflarını o gün saat ( 14) e kadar mezk ur ko
misyona tevdi edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P.T.T. Levaz ım müdürlüğünden, İs
tanbul Beyoğlunda P.T.T. Ayniyat şubesi müdürlüğünden verile-
cektir. 1-1372 

Bingöl ili daimi encüıneninden: 
Bingol ili merkezi olan Çapa', çurda yapılacak vali konağı ilavei 

inşaatı keşif bedeli (4025) dört bin yirmi beş lira (55) elli beş ku -
ruş olup bunun (2800) lirasr 936 tahsisatından mütebakisi 937 tah
sisatından ödenecektir. 

Eksiltme açık olarak 15-4-937 perşembe günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi, plan ve diğer evrakı Diyarbekir, 
ElaT.iz ve Bingöl Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ticaret odasında mukay -
yet olması ve buna mümasil yapı işleri yaptığına dair elindeki vesi
kalarını ihale gününden beş gün önce Bingöl Naf:a Müdürlüğüne 
ibraz edeıek ehliyet vesikası alması ve (302) lira muvakkat teminat 
vermesi l ii::nmrlır. (838) 1-1463 

Jandarma Genel K , omutanlığı 
Anl{ara satınalnıa l{omisyonundan 

Polis m~ -~-bi ihtiyacı için elde:d vasıf ve c .. 1eğine uygun 350 
battaniye kapalı zarf usulü ile 24-4-937 cumartesi günü saat on bir 
buçukta satın alınacaktır. • 

Bir tanesine on iki lira kıymet biçilen battaniye şartnamesi pa -
rasız olarak komisyondan al ·nabilir. 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin 315 liralık ilk teminat makbu
zu veya banka mektubunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektup!:uını belli gün saat on buçuğa kadar komisyona ver • 
miş olmaları. (818) 1 -1476 

Jandarma Genel Komutanlığı 
~nkara satmalma lcomisyonundan 

Polis mektebi ihtiyacı için: 
1 - Eldeki örneği bezlerinden vasıfları dairesinde mamftl olarak 

700 Nevresim battaniye kılıf, yatak çarşafı, ve 350 yatak kılıfı, ya
tak yüzü 350 yastık kılıfı ve 700 peçete ve yüz havlusu kapalı zarf 
\lsulü ile 24-4-937 cumartesi günü saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Tamamına 8309 kıymet biçilen bu eşyaya ait şartnameler pa
tasrz olarak komisyondan alınabilir. Örnekleri vardır. 

3 - Eksiltmesine girmek iı;tiyenlerin 623.18 kuruşluk iJk temi· 
ll_at mak?.u~. veya Banka mektubunu. muhtevi teklif mektuplarını ek-
sıltme gunu saat kadar komısyona teslim etmiş bulunmaları. 

(817) 1-1475 

Kiralık Daireler 
Kavaklıdereye giden asfaltta 

macar sefarethanesi karşısında 
bakanlıklara on dakika mesafede 
kain tahta köprü başındaki yeni 
binada her türlü konforu olan 
3 - 6 odalı ve güzel manzaralı ba
zı daireler çok ehven fiatla ki· 
raya verilecektir. İçindekilere 
müracaat. 1-1504 

Anl{ara Piyango 
Sayın Yenişehir müşterileri

ne kolaylık olmak üzere 

Atatürk Bulvarı 
Kızılay karşısı 

Güven Apartımanı 
altına bir şube daha açtı. İkra
miyelerinizi ve 23. üncü tertip 
biletlerinizi 14. nisan 1937 den i
tibaren oradan alabilirsiniz. 

1-1481 

~açhu·ı 

de ik ülenl~r 

KOMOfEN KANZUK 

Saç ~~ksiri 
Saırlaı ın dökülmesıne ve ke

pe klenmesine mani olw. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
c.ın gıdasıdır. Tabii renklerini 
t:.ozmaz Hafif bir rayihası vardn 
Konıo1en kanzuk saç ekı:;iri ma. 
ruf e1:2anelerle ıtriyat mağazala· 
rında buiunur. 

BAHÇE 
meraklrlarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
'ekilde verilir. Hal No. 3 Ti. 1425 

1-1004 

ZAYi 
Kıyaslar köyü okulunun be

şinci sınıfından 340 senesinde 
aldığım şehadetnameyi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

'Geredenin Çubuk köyünden 
Akbıyık oğlu Arif Başaraner 

1-1562 

ZAYi 
Sahibi bulunduğum 2058 No. 

Ankara kamyonunun pUikasm 
zayi ettim. Yenisini alacağundaı 
eskisinin hükmü olmadığını ga 
zetenizle bildirmenizi dilerm. 

Ankara - Haymana otelindt: 
Nevşehirli kamyoncu Hamdı 

1-1576 

UCUZ ARSA 
Şurayı Devlet arkasında as· 

falta nazır 3 parsel m2 (350) ku· 
ruc:tan acele satılıktır. Tel: 1475 

1-1333 

ZAYi 
9.4.937 tarihinde mühürümiı 

zayi ettim. Yenisini kazdıraca 
ğım, eskisinin hükmü yoktur. 

H. Mustafa Demircoğlu 
1-1575 

Ecnebi bir bayan 
Almanca, fransızca ve müzik 

dersleri vermek istiyor. Ankara 
post r~tant Bluth. 1-1574 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civannda 
Ulus Basrmevinde basrlmıştrr. 

r== Ankara Belediye Reisliği_l_ıa_: n_ı_a_r_ı ____ , 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1171 inci adada 17 parselde bulunan 173 metre 

murabbaı arsa ıs gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 432.5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 32.5 Liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün Yazı işleri kalem!ne 

ve isteklilerin 16 Nisan 937 Cuma günü saat on buçukda Beledıye 
Encümenine müracaatları. (794) • 1-1365 

1LAN 
1 - Yenişehirde 1082 inci adada 10 parselde 78.20 metre murab-

baı Belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 156.40 liraddır. 
3 - Muvakkat teminatı 11.73 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün Yazı işleri kalemine 

ve istekliler;n de 16 Nisan 937 Cuma günü saat on buçukda Belediye 
Encümenine müracaatları. (795) 1-1366 

tLAN 
1 - Yenişehirde 1080 inci adada 11 parselde 66.20 metre mura-

bbaı arsa 15 r,ün müddetle açık ~.tırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 331 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 24.5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün Yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 16 Nisan 937 Cuma günü saat on buçukda Beledi. 
ye Encümeni:ıe müracaatları. (B2) 1-1367 

!LAN 
1 - Yenışehirde 1038 inci adada 8 numaralı parselde 131 metre 

murabbaı arsa 15 gün müddetle aç k artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhamen bedeli 327.5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 24.5 liradır 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin 16 Nısan 937 cuma günü saat on buçukta Belediye 
Encümenine miiracaatları. (793) 1-1368 

iktisat Vekaleti ölçü ve 
ayarlar Müdürlüğünden: 

İktısad Vekaleti ölçüler ve ayar müdürlüğü için ali tahsil gör
müş elektrik ve makine mühendisleri alınacaktır. 

Şeraiti haiz olanların en kısa bir zamanda evrakı müsbiteleriyle 
birlikte Ankarada ölçüler müdürlüğüne müracaatları. (915) 1-1569 

Edirne Nafıa Müdürlüğü 1den: 
Kapalı zarf usuliyle eksilme ilanı 

Edirnede inşa edilecek Trakya Umumi Müfettişliği konağı 28 
Nisan çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli yekunu 34200 lira 47 kuruştur. İsteklilere in~aata 
aid proje resimleri, keşif kağıdları, şartname ve mukavele nümu
neleri Ankarada yapı işleri umum müdürlüğü ile İstanbul, Edirne 
Nafıa müdürlüklerinde 175 kuruş mukabilinde verilecektir. Muvak
kat teminat 2565 lirad:r. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu 
gibi inşaatı yapabileceklerine dair 937 senesine mahsus Nafıa veka
letinden almış oldukları müteahhitlik vesikasiyle ticaret odası ka
ğıdlarını göstermeleri lazımdı r. Teklif mektupları yukarıda yazılı 
günde saat on beşe kadar Edirne Naf:a müdürlüğü odasındaki ek
siltme komisyonu başkanlığına tevdi edilmesi lazımdır. (2022) 1-1572· 

Askeri l1'ahı·ikalar Umum l\liidiirliiiiü Satmalnıa 
Komhffonu İl:inları ________________ ... 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA MUHTELİF 
CİNS MAKKAPLAR 

Ta~min c: ı.lilen bedeli ( 17200) lira olan yukarda yazılı malzeme 
Asken Fabrıkalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
24-5-937 pazartesi g ün üsaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis •ondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken-
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (811) 1-1455 

Karadeniz Ereğli Kayma kamhğından : 

1 
Ankara Levazım Amir- ı 

Jiği Satınalma 
Komisyonu İlanlar 

İLAN 
1 - Ankara garnizon kıtaat 

ve hayvanatı için 550 dönüm ça· 
yır 24.4.937 cumartesi günü saat 
11 de açık eksiltme ile alınacak· 
tır. 

2 - Çayırın tutarı 4125 lira 
olup muvakkat teminatı 309 lira. 
38 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı 
gün ve saatte levazım i.mirliği 
satın alma komisyonuna gelme-
leri. (871) 1-1510 

lUilli Miidafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

İlan lan 
----·------~~~--------.... BiLlT 

Üç :,aş nakliye hayvanı satı· 
lacaktır. Satış günü 15.4.937 per .. 
şembe günü saat ondadır. İstek• 
liler hayvanları görmek üzer9 
Harbiye mektebi daire müdürlü· 
ğüne müracaat ve satışa girecek· 
lerin belli gün ve saatinde ko-
misyona gelmeleri. (888) 1-1543 

B!LİT 
15 kalem anbalaj malıc:nesl 

5 kalem alat, dört metre mikabı 
tahta, üç ka1em boş mantarlı ,i .. 
şe ayrı ayrı pazarlıkla alınacak· 
tır. Pazarlığı 14.4.937 çarşamba 
günü saat 10 dadır. lstekliLı· 
belli gün ve saatinde komisyo.ıa 
gelmeleri. {889) J-1544 

ZAYl 
Tatbik mühürümü kaybettim. 

Yenisini yaptıracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. Fatma 

1-1573 

Satılık 
Sekiz yaşında 

Saf kan arab kısrak 
Görmek istiyenler çarşamba. 

perşembe ve cuma günleri saat 
7-8 e kadar pazar yerinde, diğer 
zamanlarda telefonla 2831 de 
Burhan Eren'e 1-1561 

İdrar yolları ba.stalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka· 
suk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastaları
nı pazardan maada hcrgün 
saat on yediden yirmiye ka
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 

Ereğli köyleri için aşağıda mu fredatz yazılı 10 kalem telefon ve levazımı kapalr zarf uıuliyle aa• 
tın alınacaktır. 

ruhammen bedeli 3535 liradır. Muvakkat teminat 26ft liradır 
tale ~6.4:937 pazartesi günü saat 14 de Ereğli köy işleri müŞterek komisyonunda yapılacaktır. 
stekh~.er~~ mufassal şartnameyi görmek için hergün bizzat veya posta ücreti kendilerine aid o1'4 

rak teahhutlu me1ctupla kaymlkamhktan istemeleri g.!'l'ektir (1643) 
Tutarı • 
Lira K. Miktarı Evsafı 
1875 15000 kilo 3 M/ M En birinci nevi 

450 4500 a:~t yedi santim yüksekliğinde 

200 1 adet 
90 3 adet 

720 24 a ·~t 
50 1 adet 
11 ,50 1 çift 

Tarto marka 937 model 

•• ,, .. " .. " " 
,, 

,, " 
Avrupa mah 

,, 
" 

Cinsi 
Galvanizli tel 
Fincan, deve boynu demlrl il• 
beraber 
20 lik santral 
Masa telefonu 
Dıvar telefonu 
Seyyar telefon maklnaın 
Mahmuz maa bel kemeri 

48 60 adt~ 
Laklanşe fransız malı, hakikj 
A. D. marka Kompile,.il 

Mikrofon 30 3 adet 
60.15 20 kalem 

3534.65 ...... . ,. -

Tarto marka 
müteferrik Telefon malzemesi 

1-1242 

Y ENt SINEMALAI~ HALK 
BU GECE SAAT 21 DE 

İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından 
İki temsil birden 

1 - B AB A (Dram 3 perde) 
Yüksek sanatkar ERTUÖRUL MUH· 
SİN'in iştirakiyle . 
2 - AMAN HANIM BİRAZ SUS 

(Komedi 2 tablo) 

Gündüz 14, 16, 18 seanslarında 

Cinayet Masası 
İlaveten: Paramunt Jurnal ve Miki Mavs 

BUGÜN BU GECE 

TAYFUN 
Baş rollerde: 

George Bankroft • Ann Sothern 
Fevkalade bir merak ve alika iJe sil

rUkliyen kuvvetli bir macera filaU 
Ayrıca: En son dünya haberleri 

Tenzilatlı halk matinesi 12.15 deı 

İLK GECESİ 

Bu akşam oynanacak BABA piyesinin numaralı bütün yerleri tamamen sa· 
trldığından piyesin gördüğü rağbetten dolayı yarın akpm tekrarlanacaktır. 

Biletleri sabahtan gişelerden almalarını ~yın halka bildiririz. 


