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Asiler Madrid'i gene 
bombardıman ettiler 
Şehirde yangrnlar çıktı 
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Başbatmnımız ve Dr. Aras Kral 
Boris tarafından kabul edildiler 
ismet İnönü dün Sofya' da temaslar yaptılar 

ve akşam türkiyeyA~ ~~~!:!.:~:~:~.o., Ba· 
Sofya, 20 ( f:k ·Rüştü Aras, bugün Bulgaristanm misafiri bulun~

kanı doktor Tev 1 misafirlere kaTJ• gösterilen hüsnü kabul, çok samı

Bulgar Kıralı Majeste Boris 

Gündelik 

Türkiye ve 
Sovyetler 
Birliği 
. Haziranda Bağdad ve T ahraın'ı 

21Yaret edecek olan Dış Bakanı
~hz, bu seyahatine Moskovada 
nı ~yet verecektir. 
k Doktor Aras'm cenub ve şark 
0mşularımızm payıtahtlarından 

;okra, 1921 martından beri dost· 
hu ... ve kardeşlik muahedesiyle 
~glı bulunduğumuz Sovyetler 

B1!liği merkezini de ziyaret et
tnesi, Türkiyenin dünyaca bilinen 
dostluk ve barışçılık politikasına 
en uygun bir harekettir; kaldı ki f ürkiye ve Sovyetler Birliği, "mi/-
etlerin uhuvveti esasını ve akva· 
ının kendi mukadderatını serbest· 
~e tayin etmek hakkını tanımak
ta m.iittehid olan,, iki tarafm "te
vessü ve istila siyasetine karşı O· 

lan mücadelelerindeki tesaniidl~
tini'' ve ''iki milletin mütekabıl 
Fnenafiine müstenid devamlı dost-
l . ol " uk rabıtalarının caygır masını 
haşına kaydetmiş oldukları b~ 
dostluk ve kardeşlik muabedesı
nin akdolunduğu, güçl~~er~e do-
lu g" J d beri halukı bır an-un er en 1 • in 
laıına ve dayanışma havası ıç. : 
de . . k 1 k mfrnasebetlerıını 

, ıyı omşu u M la 
tanzime çalışmışlardır. • i~\e 
1~22 senesi temmuzunda Tı~ 1:k. 
hır demiryollan mukavelesı 
d l · za-etınişler, ve bu mukave en~n, . 
bıanla edilen tecrübeler netıcesın· 
~e, iki taraf demiryolları i~are~e: 
tınce gösterilen lüzum üzerıne 1~ 
bta.ddesinin tadil ve tefsirine daır 
bir anlaşmayı da geçenlerde Mos· 
koYada imzalamışlardır. Şark ~u: 
dudlarmnzdaki meralardan ıkı 
laraf halkının karşıhklı istif a~e 
etnıesi meselesi bir mukavele ıle 
esaslı bir hal suretine bağlanmış
tır. Hudud üzerindeki nehirlerden 
\te sulardan istifade etmek, hu· 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

yorlar. Muhterem 
mi olmuştur. d da Çaribrod'a hususi bir tren gönderil~~ ve 

Yugoslav budu ~larrnda misafirleri, Türkiyenin Sofya elçısı Şev
daha yugoslav topr d miryollan idaresi direktörü B. Kolçef karşıla-
ki Berker ile bulgar e . Sol yad an bir görünü§ 

mıştır. kt Tevfik -------------------------------

Rü:::.!:.öb!ı~:, ~2!:!. Bilbaonun ablokası Kont Ciano 
Dragoman hud~ 15 

na protokol 

bulgar hük~ın;t~l nar;;;İş direktörü Tı·ran a 
r.1~!iue:ı·:~a:~:ı:!~: Avam kamarasında muhalifler 
önüne mihmandar ~yl ef ve dok· h .d. 
çilik müsteşarı.~ ad~rlığuıa ta~ hükümete ücum ettiler gı ıyor 
tor Aras'ın mı .. :n başkatibi 8. 
yin olunan elçılı laınlanınJfiır. 
Radef tarafından se 

ile Sofya arasın• 
Trende, Dragoroan 

1 
ikranı oıunınu~ 

da misafirlere kahvea tI 

tur. donatılınIŞ olan 
Bu münasebetle -ı ıııümessil· 

da kıııcuID 
Sofya istasyon~n. Panef ile yaver 
}eri olarak başkatıb B· kıaJ1 B l{öseiva. 
miralay Şiepçef, baş~a h':ı...:;.:.,.t azala· 

b""tiın ı.u-.. ...--
nof ile refikası, u Yun.anistan 

1 Romanya, . d 
rı, Yugos avya, Sof a elçilerı, ış 
ve Çekoslovakyanın ~arı Türk.iye 
bakanltk yüksek ın~ur tü;k • bulgat 

•• v. • 1 ri gelenlerı, . .. ... a. 
elrıhgı ı e . · l'k dıva.nı -

:$ • yetı reıs ı 
muhadenet cem~ . bir çok bulgar ve 
larr türk kolonısı ve h em ınisaf,ir· , ·ı ınu ter 
ecnebi gazetecı ~r'. !stasyonda, aynx za-
leri beklemekte ıdı. v ile bir de 

k ve sancagı 
manda, nıızı a bulunuyordu. 
'h · k tası yer alınış · · · ı·s-ı tıratn ı a gırışı, 

• · istasyon ·ı 
Hususı trenın ·11" marşı ı e 

b lgar ını ı f ' tiklal marsı ve u f''"seivano 
' b bakan B • .ıı..O 

karşrlanmış ve aş ndaki bu-
' safirler arasr '[{"' 

ile muhterem mı Bayan o-. ,. olmuştur. . 
luşma çok samımı t "nüne ve dı-

B İsmet no 
seivanof, ayan .. 1 buketler ver· 
ğer bayanlara çok guze 

miştir. t .. il kendisine 
Basbakan tsrnet non , Ueri· 

takdi~ edilen hüküınet azasınbın ~akan 
a yanında aş ni sıkmış ve sonr neral 

Köseivanof ve harbiye nazırı ge 

Londra, 20 (A.A.) - Bugün Avam Kamarasında muhalefet işçi 
mebusu Aleksandr Bilbao meselesini tekrar bahse mevzu alarak İngi
liz hükümetini ticaret gemilerine müeısir yardımda bulunmamak 

ve Bask sahillerinin ablokasını kabul etmek ve bu suretle kadın ve 
çocukların açlıktan ölmelerine müsaade etmekle itham eylemiı ve 
Bilbao önünde Franko'nun filen ablokasımn bulunmadığını iddia 
eylemittir. 

r • 

J,!ııhalefet işçi lideri B. Atli 

Gene muhalefet liberal me
buslarından Acland Lile, İngiliz 
harb gemilerinin ticaret vapurla
rını kara sularına kadar himaye 
etmeleri lazım geldiğini ileri sür
müştür. 

Hükümct namına söz alan bahriye 
bakanı Sir Samuel Hor demiştir ki: 

"- Bilbao önünde fili ve hakiki bir 
abloka vardır. Asilerin Bilbao açıkların
da bir zırhlısı, bir kruvazörü, bir torpi. 
dosu ve bir çok da mtisellah ticaret ge~ 
mileri vardır. Buna mukabil İspanyol 

hükümetinin ancak bir torpidosu ve bir 
de müsellah balıkçı gemisi vardır, Ma
yinJer meselesi bir müeyyideden başka 
bir şey değildir. Bilbao açıklarında iki 
veya iiç mayin tarama gemisi torpile 
çarparak bundan altı hafta kadar cvel 
batmıştır. Franko son günlerde mayin 
dökmeğe devam etmiştir. İspanyol ihti
lafında ilk defadır ki muharip taraflar
dan biri İspanyol topraklarından bir 

(Sonu S. inci sayfada) 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Lord Lansburi B. Hitlerle f Af~tii;ki~ .. j 
uzun bir konUŞ!118 yaptı l B. Azana l 
Almanya ekonomik sahada j ~~~o~!~~! .. ı l 

. b•rıı•.., ı•ne ı•ştı•rake hazır ! milli bayramı münasebetiyle, Reisi: 

g ! Cumhur Kemal Atatürk ile fspan- : 
iŞ 1 ! ya Reisi Cumhuru B. Azana ara- : 

B H"tler dün ingiliz işçi partisi liderlerin- : sında aşağıdaki telgraflar teati o- : 
Berlin, 20 (Hususi) - .• ı 8 bakanlık müsteşarı B. Lam- ! lunmuştur: : 

den B Lansburi'yi kabul etmıŞ vke aş a ı'ki buçuk saat sürmüştür. · I d ~ bu oDU§Dl : Ekselans Reisi Cumhur B. Azana : 
ıners'in de hazır bu un ugu 8. Lansburi bu konuşmadan : MADRlD : 

- • • •. •. • • • • • • • • • • • • • •• sonra Royter mümessiline yaptığı : lspanyol milli bayramı müna- : 
.• • • • • • • • • b yanatta Cumhur Reisi B. Ruz- ! sebetiyle Ekselansrnızdan en bara- : 

.. = Dost Mısır la .~ v:lt veya herhangi başka bir dev- : retli tebrik/erimle gerek kendi şah- : 
Jet reisi tarafından bütün millet- ! si saadetleri gerek lspanyanrn refa- ! 

! : ler arasında ekonomik işbirliği : hı lıakkındaki samimi temennileri- : : }aşmalar : ve anlaıma yapılması için toplan- : mi kabul buyurmalarrnı rica ede· : 
! afl . : tıya çağrılacak bir konferansa Al- : rim. : 

: Dost Mısır ile aramızda im- ! uıanyanın ittirake hakkı olduğu- : K. ATATÜRK: 
• 'k t ua • bildirmiştir ! Ekselans Reisı' Cumhur Atatürk : 
: zalanan dostluk, ı .~e m - : nu . • • 
•. hedenameıiyle tabı.ıyet.muk.a. - •. Vaşingtondan bildirildiğine göre • ANKARA : 

l 
d ! lspanyol milli bayramı münase- • 

• l name.inin metın erı, un • amerikan mahfilleri böyle bir konfe- • "kl • • ve e 'anı • . d B V • betiyle Ekselansınızrn tebrı erin- • 
• ce yarısından sonra aı • ransm B. Ruzveltten zıya e . an • d 1 k . • • • ge . , .J• • 

1 
v 1 • den o ayı ço samımı surette te- • 

: tarafından ne§rediluı. ! Zeeland tarafından top antıya çagn · : şekkür eder ve Ekselansınızdan : 
: iki kardeş memleket ara- : masını muha~kak surette tercih et- : şahsi saadetleri ile vatanınrzın re- ! 
: ndaki işbirliğinin en kuovet· : mektedirler. ! /ahı hakkrndaki temennilerimi ka- : 
• sı b 'k • • . • 
•• li tezahürleri olan uk'Vell a· .• lngiliz gazetelerinin /iki~leri • bul buyurmalarını rica ederım. • 

: MANUEL AZANA ! 
: [arı okurlarımız yarın ı sayı· ! Londra, 20 (Hususi) - B. Hitlerle • • 
• d b l ki dır • ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • mız a u aca ar • • (SonJ s inci sayfada 
• ••••••••••••••••••••••••• •••• 

Roma, 20 (A.A.) - Kont Ciano
nun mayısın ilk günlerinde yahud nisa
nın son günlerinde Tirana gideceği ta

hakkuk etmektedir. Yarı resmi mahfiL 
ler, vaktiyle yalanlanan bu haberi ş.im
di teyid eylemektedir. İtalyanın Tiran. 
elçisi, ziyaret programını tesbit mak. 
sadiyle son günlerde Romaya gelmiştir. 
Kont Ciano, Tiranda üç gün kalacaktır, 
Bu ziyaret Yugoslavyıa ile tam bir an
laşma halinde yapılmaktadır. 

Şuşnig 
MusoJini 

•• •• • 
goruşn esı 

Vcnedik, 20 (A.A.) - Sanıldığma 

göre Şuşnig • Musolini konuşmaları Ve
nedik önlerinde Santa Marıia Della Salu.. 
te de demirliyecek olan Duçenin husu
si La.mora yatında olacaktır. Avustur
ya heyetini, Kont Cianoyu ve B. Alfi
eri'yi kabul için hükümet sarayında ve 
şehrin büyük orellerinde hazırlıklara 

ba~lanmıştır. 

İpi fak iri İngiltereye mukaddes 
cihad açtı 

Londra, 20 (A.A.) - Delhiden bil
dirildiğine göre, İpi fakiri cami cami 
gezerek İngiltere aleyhinde mukaddes 
c::.ihad için vaizde bulunmaktadır. 

Arsolkotta bir kaç ingiliz müfrczc
ei hücuma uğramıştır . 
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Sözüıı gelişi: 

anaatlere 
Milli küme maçları yapılırken Ankara stadrnın kalabalığını gi

denler içerden, gitmiyenler de dıtardan gördüler. Yirmi bef, otuz 
bin kiti almak üzere yapılan bu modern spor sahasının temelleri 
kazılıp direkleri yükseldiği günlerde, belki de, yüz yirmi küsur binlik 
Ankara halkı için bu kadar büyük bir stadı fazla görenler olmuştur. 
Hafızanızı biraz yoklayacak olursanız: "Kırk yılda bir yapılacak bir 
takım enternasyonal temaslan düşünerek işi bu kadar genit tutmak
ta ne mana vardı?" yollu sözler habrlarıımz. 

Stadyom açılalı, henüz birkaç ay oldu. Öyle iken bir iki hafta 
evelki maçlarda iki haf-taymı91 da seyretmek için oturacak yer bula
mıyan, bunları ayakta seyretmeğe katlanan birçok vatandq görme
diniz mi? 

An \aranın yeni ıpor sa.hasmı ilk açddığı günlerde dolduran ka
labalık arasında birçoklarının küryozite zoru ile oraya geldiğini ka
bul edebilininiz. Fakat geçen gün, genİJ caddeleri doldurarak oraya 
giden ve gene bir nehir gibi oradan çıkan kalabalık, muhakkak ki, spor
la ilgili idi? Maçların heyecanını duymuftu ve ırk ıık bu modem 
atada gitmenin bir ihtiyaç olduğuna inanmıt bulunuyordu. 

Bu sabrlan, herhangi bir ıporyazısı olsun, diye yazmıyonız. 
Staddan bahsederken iyinin, rahabn, güzelin bir insan sosyetesi için 
ne zaruri ihtiyaçlar olduğuna bir misal göstermek gibi bir maksad 
pef indeyiz. 

Cumhuriyetten önceki devirlerde sözüm ona "düşünür" ler, her
hangi bir müessesenin kurulabilmesi için evvela halkın o türlü bir mü
esseseye ihtiyaç duymasını, bu iht"yacını düpedüz, açıktan açığa mey
dana vurmasını beklerlerdi. Halbuki halkın ihtiyacı, yığın psikoloji
sinden anlamıyanlara karşı daima sessiz kalmqtır. O sessiz ifadeyi 
sezebilenJerdir ki yığmlan harekete yürüyüşe, ilerleyiıe ve dinamiz
me doğru götürebilirler. 

Sessiz sinemayı kaldırıp yerine seslisini getirebilmek için halkın 
bu ihtiyacını açığa vurmasını bekleseydik, zavallı yığın, timdi, se
bebsiz yere Avrupa ve Amerikad· ki insanların tattıklan zevklerin 
birisi·nden mahrum kalmıyacak mıydı? Halbuki Türkiyede sesli film
ler gösterilmesinin ilk aylarında gördüğüm bir hadiseyi, hali, hatır
larım: Bir sinemada filmin ses kısmı bir aralık bozulmuştu. Halkın 
gürültü ve isyanını görmeliydiniz. Bu gürültüyü çıkaranlar, daha bir
kaç ay önce seyrettikleri bütün filmlerin baıtan ~ğı ıessiz olduğu
·nu hatırlamağa lüzum bile görmemişlerdi. 

Türk inkılabını başaranlar, türk yığınlarının bu sesıiz dileklerini, 
büyük bir ön-görü ile ıezınit olar lardır. Ticaret, münakale, ekono
mi, ziraat, sıhat ve ıporun lüzun- lu ıeyler olduğuna inananlar için 
bu mefhumları gemi, demiryolu, şose, banka, fabrika, modern çift
lik, hastahane, laboratuvar ve stadyom gibi gözle görülür ve elle tutu
lur bir hale getirmeleri bir zanıre: tir. 

Geçenlerde Ankara için bir tiyatroya lüzum olup olmadığı konu
§uldu. Bana kalırsa, bu bahsi ortaya abnak için lıtanbul teliir tiyat-
rosunun bir temsiline giden ankaralıların günlerce, yer bulamıyarak 
geri dönmesine kadar da sabretn:ek lazım değildi. Temaşa sanatının 
güzel sanatlardan bir ıube olduğunu, bunun da medeni bir insan sos
yetesinde lüzumuna kani miyiz? Bu kanaatimizin betondan ve de
mirden yapılacak bir abidesi oln:ak gerektir: Ankara şehir tiyat-
rosu. 

Halk evinde 
Himid 

için ihtifal 
Bu akşam saat 21 de halkevinde HL 

mid için bir ihtifal yapılacaktır. lhti.. 
falin programı şudur: 

ı - istiklal marşı 
2 - Açış nutku (Fuad Köprülü) 

3 - Hamid hakkında (İsmail Müştak 
Mayakon) 

4 - Abdülhakhimid (Hasan Ali 
Yücel) 

5 - Sanatkar Hamid (Vedad Ne.. 
dim Tör) 

6 - Hamidin hayatı ve eserlerinin 
tarifi (Enver Behnan Şapolyo) 

7 - Himid için şiir (Behçet Kemal 
Çağlar) 

8 - Makberden parçalar (edebiyat 
komitesinden Burhan Çeltik) 

9 - Eşbcrden parçalar (halkevi tem.. 
sil şübcsi) 

Hamid için Souyetler Birliğintle 
bir toplantı 

Leningrad, 20 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği Bilgi Akademisinin doğu ens
titüsünde, enstitünün türk cemiyeti 
dün bir toplantı yapmıştır. 

Akademisyen Samoiloviç, 1stanbul
da ölen türk şairi Abdülhak Hamid 
için söylediği nutukta, Hamidi TürJci. 
yenin en ileri mütefekkirlerinden biri 
olarak tavsif ve türk edebiyatı tarihin
deki mümtaz rolünü kaydeylemiştir. 

Kamutay Çağrıları 
• Dalıiıiye Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 

* Maliy·~ Encümeni bugün Umumi 
11 t ictimamdan sonra toplanacak-
tır. 

Nurettin ART AM 

Ge ıe hizmetçilere dair 

Fakat, her '§eyin beteri olduğuna 

inanmak lazım ..• 

Evet, Anlcarada bir hizmetçi mese
lesi vardır; evlere hizmet etmek üzere 
giren kadınlar, bir kaç zaman sonra, 
fena hatıralar bırakarak çıkıyor: onla. 
rın yerini alan diğerlerinden alınan in
tiba dalıa kötü oluyor; "Gelen gideni 
aratrr .. sözü, ev ev, kapı kapı dolaşan 
bunlar için doğruluğunu hemen dainıa 
isbat ediyor: ve hizmetçi meselesi ev
lerden k;ırakollara, karakollardan ge
m! evlere ve bazan mahkemelere intikal 
ede ede, ehemiyetini muhafazada in:ıd 
gösteriyor. 

Fakat, her feYİn beteri olduğuna i
nanmak lazım: Pariste, oturduğu ev
lerden her çıkışında, malca hafif ve 
pahaca ağır eşya kaybolduğuna dair 
tekerrür eden şikayetler üzerine nihayet 
yakalanan bir aşçı kadının, gerek ken. 
disi ve gerek - evden çıktıkUın sonra 
verdiği tarifler üzerine - erkeği tara
fın<hn, bir sene içinde, çalınan eşya 

kıymetinin - inanmassrnız - tam beş 

milyon franğı • yani türk parası ile a
şağı yukarı - 300.000 lirayı bulduğu an
la§rlmıştır. 

Aşçı kadımn, poliste ifade veren e
fendileri, ondan, eşi bulunmaz bir aş
çı, hamarat, nazik, işgüzar bir hizmet
çi olarak bahsetmişlerdir. 

Hadise dikkate layilctir: falcat biz. 
deki hizmetçi meselesinin.dört milyon 
niifuslu Paris ölçüsünde bir tezahürün
den ibaret değilmidir. - N. B. 

Mühim Java 

Nevyorklu Bayan Martha Halt 12 
milyon türle lirası ve bir de vasiyetna
me bırakarak öldükten sonra gene nev
yorklu B. John Jay Morgan bu vasi> et-

ULUS 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutayın bugünkü ruznamesi şu

dur: 

BİR DEFA MÜZAKEREYE TABİ 
OLAN MADDELER 

ı - İtalyan tabiiyetine girdiğinden 
dolayı Konya istiklal mahkemesi kara
riyle ailesiyle birlikte milli hudud dı. 
tına çıkarılan Suad Remzinin türk va
tandaşlığına kabulünün muvafık olup 
olmıyacağına bir karar verilmesi hakkın· 
da başvekalet tezkeresi ve adliye ve da
hiliye encümenleri mazbataları. 

2 - Tekaüd maaşiyle muallim ve 
müderrislik, doktor, eczacı, baytar, mü
hendis ve kondoktörlük maaşlarının bir 
zat uhdesinde içtima edebileceğine da
ir olan 900 sayılı kanunun birinci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tez
keresi ve büdce encümeni mazbatası. 

BİRİNCİ MÜZAKERESİ YAPILACAK 
MADDELER 

1 - Arazi tahriri hakkındaki 2901 
sayılı kanuna ek kanun liyihası ve mali
ye ve büdce encümen!eri mazbataları 

2 - İdare heyetinin, Büyük Millet 
M celisi memurlarının tqkilit ve vari· 
feleri baklandaki 2512 sayılı kanunda 
bazı değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve büdce encümeni mazbatası 

3 - Satın alınan ~ark demiryolları 

imtiyazı ile şirkete aid malların tesellüm 
ve işletme muamelelerine dair kanun la
yihası ve nafıa ve büdce encümenleri 
mazbataları. 

Elektrik sayaşlarının kontrolu 
için yeni bir cihaz 

Ekonomi Bakanlığı ölçü ve ayarlar 

müdürlüğü elektrik sayaşlarmm mua
yene ve kontroluııu yapmak üzere Av
rupaya bir elektrik .cihazı ısmarlamış. 

tı. Bu cihaz gelmİf ve İstanbulda te

sisi için hazırlıklara başlanmıttır. 

Cihaz son sistemdir. Ölçü ve ayar· 

lar müdürlüğü bu modem alet vasıta

siyle elektrik sayaşlannın dakik bir su. 

rette muayene ve kontroluuu temin et

mi~ olacaktır. Bu ~uayene ve kontrol 

şimdiye kadar İstanbulda yüksek mü

hendis mektebinde yapılmakta idi. 

ııamenm uk o:; ... r.ru yerine getinnek 
vazifesiyle hakem tayin edilmİf m. 

Halbuki bir tek h.ikmü vardır: Rah
metli kadının babası ıalımetli B. Hall'm 
hatırasını taziz etmek .•. 

Ölmüş bir adamın .ıatırası nasıl taziz 
edilmez ki! iıte hakem, bunu tayin et
meyi düşünürken her ~ün yüzlerce zi
yaretçiyi kabul etmek ve binlerce mek
tub almak vaziyetinde ka!mııtır. Ziya
retçiler n mektublar, tabiidir ki, ölü
nün hatırasını taz.iz tarzı hakkındaki 
dütÜDcıeelriııi bildirm::?ktedir. 

Fakat ziy...etçiler:n .. yısı Ye po5ta 
tevzi memurlarının kapı çalışı öyle ço
ğall'Tllf, öyle çoialmı\'tır ki B. John J;;ıy 
Morgan biç im adres bırakınaclaa Nn. 
yorktan kaçıp gitmek zorunda k~ 

tır. 

Acaba, nlbmetli B. Hali'm batınanı 

nasıl taziz etmeli? 

Viski faciası 

Lord Drunk - Jonkina, aşçı kacluı 

bana dedi ki, siz, düu akıam sarhOJ i. 

miısiniz ve içki mah:z:<:ııinden büyük bir 

fıçıyı yukarı çıkarmağa uğrapmJaıD1z. 

Bu doğru mu? 

Uf&k - Evet, Milord. 

.Lord Drımk - Bu hçula .e nrdı? 
Upk - Siz Milord ! 

Japonyada gazeteler 

Biliyormuaunuz ki Tokyodan kalka
rak seçenlerde Londraya gdea japon 
tayyaresi Aıahi Şimbun adındaki saze
tecilik aenclikasmm malı Ye han yolcu
luğunu muvaffakiyetle yapan tayyareci
ler de bu gazete send'kasının muharrir. 
leridir; ve fazla cXarc'lk, bu sendikanın 
emrinde daha on beş tane tayyaTC var
dır? 
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23 Nisan bayramını 
kutlamaya hazırlı 

Bu yıl çocuk haftası ço~' 
eğlenceli geçecek 

Öbür gün bütün yurdda, Ankarada Kamutayın açıldığı günün on~ 
yedinci yıldönümünü kutlayacağız. Kamutayın 17 yıllık mesaisi Tiır
kiyenin büyük bir zafer ve on yedi ıenedenberi gittikçe geliten bir 
inkılib devresidir. 

Bugün aynı zamanda çocukla
rımızın bir haftalık bayramlarının 
da başlangıcıdır. Yarını yafata
cak yavrularımızrn bayramları 
nı neşeli geçirmeleri için alakalı
lar ıüzel bir proıram hazırlamış
lardll'. 

Ulus meydamncla toplantı 
Cuma günü saat 10.30 da Ulus ımy

danında "1 okullar toplanacaklar, bir 
geçid resmi yapacaklardır: ismet İn
önü Kız Enstitüsü, kız ve erkek lise
leri, ticaret lisesi, kız ve erkek orta o
kulları, sanatlar okulu, mürik öğret

men okulu, inşaat usta okulu, ilk okul
ların ~inci sınıfları. 

Meydanda toplantı tamam olduktan 
sonra talebe bando ile birlikte iıtiklal 
ve çocuk mar~tarını söyliY.eceklerdir 
Bunun arkasından verilecek i,atet Ü

zerine hep birlikte and içeceklerdir. 
And içme töreni biter bitmez çocuk e. 
sirgeme kurumu, kültür bakanlığı ile 
bir kız ve erkek okut adlarına bayram 
hakkında birer söylev verilecektir. 

Geçid re•mi 
Toplantı ve söylevlerden sonra ge. 

çid resmi şu şekilde olacaktır: 
En önde okulların bir kısmı bulu. 

nacak ve çocuk esirgeme kurumunca ço. 
cuklar adına haz.rlanmış büyük bir çe. 
lenk süslü bir kamyon bunları takip ede
celctir. Arkasından yine bir kıslm okul
lar ve bunların hazırlryacağı kamyon 
geçecektir. Bundan baş.ka mızıka ve 
okullar n arabaları bulunacaktır. 

Yiırüyü~ başlarken çocuk esirgeme 
kurumunun hazırladığı büyük çelenk 
Atatürk anıtına konacaktır. 

Alay çocuk sarayı önüne g .. · ince, 
mızıka saray karşısında yer alacak ve 
alay samanpazarına doğru yürüyerek 
geçid resmi sona erecektir. 

i=f ·if~~~·;;:~:r n:~:::~;-·-········ı 
1 - Ekber .Şah ne .ZClllMlll tür:k i 

! - 'lıind İmparatora Oldu 1 ! 
i 2 - Köpriilii Melamed Pcqa ! 
! ne zaman öldü 1 i 
i 3 - Giilhane laattı ne .zaman i 
! fıkarddı ? i 
: 4 - Amerikada ilk ekspres : 
i treninin isleme tarihi nedir ? ~ : . 
: 5 - Süoeyı lııanalı ltQf Nne- ! 
:. • sinde açıldı ? o} 

i Oünkii suallerin cevabi arı: i 
: : . . 
: S - Sivas kongresi ne zaman : 
: ld ? : : açı I : 

: C - 4 eyliıl 919 da. i . . 
i S - Anadolu ve Rumeli mü- : . . 
: dafaai hukuk cemiyetleri ne za- : . . 
: man kuruldu ? : 
i C - TeyJiıl 919 da. i 
i S - Atatürk Türkiye Büyük i . . 
: Millet Meclisi Reialiğine ne za- : 

i man seçildi ? i 
i C - 24 nisan 920 de. i 
i S - Birinci İnönü harbinin ta- i 
: : 
: rihi nedir ? : . . 
: C - 9 ikinci kAnun 921. : . . 
: S - Sakarya meydad'l muharebe- ! . . 
: si ne zaman yapıldı ? i 
i C - 23 ağu$los 921 de. i 
: ............ -·····--· ................................ . 
~··~·..._.. ...................... . 
iOkuyormu sunuz? 
4 
~ Cevab vermeden önce clüıünü· 
: nüz ki sadece okumakla, seç
~ kin eserleri okumak araıında 
"' büyük fark vardır. 
~ Seçkin aerlerden en yeni 
~ çıkanını size tavsiye edelim: 

~Bilinmeyen İnsan 
~ ................ ~············ 

Büyükleri ziyaret 
Bayram günü öğlcuen sonra okul ta• 

lebeelri arasından ayrılacak bir heyet o
tomobillerle büyüklerın ziyaretlerine gi
deceklerdir. Geçen yıllarda olduğu gibi 
büyüklerimiz küçükleri kabul edecekler
dir. Bilindiği üzere 23 nisan çocuk haf
tasının birinci günüdür. Bu sebeble di. 
ğer günler de boş bırakılmamıstır. 

Çocuk balom 
24 nisan cumartesi günü balkevinde 

saat l5 den 18 ze kadar bir çocuk baolsu 
verilecektir. Bu baloda çocuklarımız için 
türlü eğlenceler hazırlanmıştır, Mini mi
niler burada kendilerine göre eğlenecek· 

lerdir. 
Çocuk esirgeme kurumu balonun ço

caklan sıkacak kadar kalabalık olmama. 
sı ve yalnız çoculdann güzelce eğlene
bılmeelri için icab eden tedbirleri atmıı

tır. 

Diğer günler 
25nisan pazar günü çocuklarla aile

lerine çocuk esirgeme kurumu tarafın
dan saat 15 den 19 u kadar stadyomda 
ıpor oyunları tertib edilecektir. 

26 nisan pazartesi günü öğleden son
ra saat 14.30 da çocuk esirgeme kurumu 
tarafından çocuklara otomobillerle bir 
gezinti hazırlanacak ve kendilerine An
karanm görülmeğe d'!ğer yerleri göste
rilecek, Keçiörendeki anakucağı mües
sesesi ile Çıbık barajı ziyaret edilecektir. 

27 nisan sah günü saat 14 den 17 ye 
kadar halkevinde temsiller verilecektir. 

Gürbüz ıürk ,ocıığu 
Haftanın en entercı,an günlerinden 

biri de gürbüz türk çocugunu seçmek :i.. 
çin yapılacak miısabakaya rastlamakta
dır. 28 nisan çarşamba günü öglden 
sonra saat 14 de kurum merkezinde bir 
jüri heyeti önünde muhtelif yaşta ço
cuklar arasından güzel ve gürbüz çocuk· 

lar seçilecektir. 

Haftanın son günü 

Perşembe günü çocuk esirgeme ku
rumu bahçesinde çocuklara ve ailelerine 
idman :ve spor eğlenceleri tertib edecek 
ve akşamı da feneralayı ile çocuk haha

sı kapatılacaktır. 

Haftanın 26, 27, '28 ve 29 nisan gün
leri her gün Aat 10 dan itibaren Halk 
ve Yeni sinemada çocuklarımıza ahlaki 
ve terbiyevi bedava filmler gösterilecek· 
tir. Haftanın her gününde öğleden son
ra kurum merkeziyle Keçiörendeki ana· 
kucağında askeri muzikalar çalacaktır. 

it kanunu hakkında asılıız 
haberler 

'Bazı gazetelerde iş kanununun tat· 
bikinin geçikeccği hakkında çıkan ha· 
berter, bize verilen malfımata göre, a-

sılsızdrr. 

Kanun, metninde yazılı olduğu gibi, 
15 haziranda meriyet mevkiine girece1c. 
tir. Kanunun tatbikini temin için ieab 
eden yerlerde iş dairesi teşkilatı yapıl· 
mak üzere hazırlıklara ve tetkiklere de· 

vam edilmektedir. 

------------------------------........................ ·-·-· ·-· _ ................. : 
: HAVA i :._ ...................... ~ ... -.... . ....... . 

Hava yağışlı geçti 
b 1ut· 

Dün şehrimizde hava kısmen u 
lu aeçmif ve ısı 19 dereceyi bulrn~•-• a· ktor· 
tur • .Meteoroloji itleri genel ıre d" .. 

.. e """' r·w .. den aldıiımız mallımata gor 
ugun "' tı ~e 

yurdun her bölgesinde hava kapa a· 
w • • En ~ok Y yer yer yagıtlı ge)mııtır. ::ı 13 

g- ııı Boluda olmuş ve kare metreyedda 
T D"' yur 

kilo gram su bırakmıştır. un "e 
f .. .. de kalrnıf 

ııı tamamen ıı ırın ustun ya· 
en diifük ısı Erzurum, Sivas ve 1'~~se1' 
da ı derece kaydedilmiştir. En Y tal· 

. h" d 19 An ısı İstanbul ve Eskışe ır e · eıı· 
ya, Balıkcair ve .Edimede 20. goca 

de 22 derecedir. 
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~;;;.~:~~;;;~~;~ı:: edildi bir çok yangınlar çıktı .:~;;.~;;:::;~~;. 
panya hududlarımn enternasyonal mu· ekonomisi bakımından ehemmiyetine 
rakabesi başlamışlo'. Haylı geciken bu işaret ederek diyor ki : 

murakabenin başlam'\ııiyle Londra ka· Jngı·ıı·zıerı·n Hud kruvazörü kontrol ı· c;:}erı· ı· ttı·n 
n,mazlık komisyonu çahıma progranıı· ~ ~ 
nın ikinci merhaleıinı tahakkuk ettir-miş ve üçüncü maddesine geçmit olu· B i s k a y a y a har ~ k e t e t t i 
yor. 

ispanya harbının Avrupaya yayıl
masına mani olmak için Londra kant· 

• eli~ · rograın 
mazhk komisyonunun ÇiZ gı P 

§U idi: , .. 
1 - Evvela her devlet ispanyaya ' g~ 

. · ı--ı.. için tedbır 
nüllü'' gitmeııne rnanı 0 rnaa 

alacak. 
2 - ikinci adım olarak lsp~nyanın 

D 
. d karadan murakabesıne bat-

enız en ve 
la nacak. 

3 - Bu da temin edildikt~n sonra 

1 d k
. .. .. llülcr geri çagrılacak. 

spanya a ı gonu 
4 - Ve bu üç tedbirden sonra da 

hpanya harbı hala devam ederse, dev· 

leUcr tavassutta bulur.acaklar. 
Şubabn yirmisinden beri İ spanyaya 

" .. ··11··n "tıne•ı"ni her devlet menet· gonu u gı o • 

miştir. Alakadar devletler, bu mcmnuı-
yetin müessir şekilde tatbik edi ld i ğin. 
den ;min olmak için İspanya sahilleri· 
nin ve hududlarırun enternasyonal mıı· 
rakabe altına alınması Jaznndı. Muraka· 
benin prensiplerini b.?r devlet kabul et
tiği halde bir türlü bunun tatbikine ge
çilemiyordu. Önce martın yedisinde baş
lanması düşünüldü. Sonra marbn on Ü· 

çüne bırakıldı. Bundton sonra yirmi do
kuza tehir edildi. Fakat arada tıpan. 
Ya harbı çetin bir safhaya girdi. Mura• 
kabe başlamazdan evel harekata nihayet 
Vermek için ltalya kıtalarının yapbğı 
tetebbüı hezimetle neticelendi. Bu sıra• 
larda da Londrada kantmazlık komis
yonu murakabenin ıon teferrüabnı karar
latbrıyor ve ispanyadan gönüllülerin 
:;~ çekilmesi maddesine geçiyordu. 

uzakere yapılırken sovyet murahhası 
ltaıyayı, 20 §ubat karanna rağmen la
~yaya gönüllü göndennelde itham et
ti ve bir tahkik komisyonunun gönderil
-..İni istedi. 

lcı ltalya murahhası bir taraftan İtalya 
\-~tarırun mağlubiyeti hakkındaki yazı. 
--- hi4 tan d d-ıienerek, diğer taraf • 
tığı ak ~"Yet murahhasmın yap• 
nın h te lıfe içerliyerek İtalya • 

arb b" d 1 d ·· nüıı·· ı . . ıtme en spanya an go-
B u erının geri çekilmiyeciğini bildirdi. 
k U aralık Muıolininin İspanyaya birkaç 

olorJu asker de ıevketmeğe karar ver
diği rivayet edildi. Ve karıtmazhk ko
misyonunun mesaisi neticesiz kalacak 
gibi görünüyordu. Bir harbten bile bah
sedenler oldu. 

Fakat havayı karartan bulutlar ça. 

buk dagıldı : ltalya hükümeti, gönüllü 
askeı lcrin geri çağrılmıyac:ağı hakkında 
murahhası tarafından ıöy!enen sözleri 
be . di Sovyet hükümeti de lı-

nunseme • .. d .1 • 
P hk"k komisyonu g on erı mesı 

anyaya ta ı . 
hakkındaki teklifini gm aldı Muraka~
• • •

1 
• • • ha~u uk da devam etti. 

nın ta to. u ıçıo . • 
V Ik" .. den itibaren de sıyası ta• 

e eve ı gun 1.1 • bu 
rihte bir misline te adüf et ı mıyen 
tnur, .,. Je başlamıf bulunuyor. • • 

.. betlerinın azamı 
Mu.et craı ası munase . d 

d 1 d ğu bır sıra a 
erecede gergin bu ı.ın u. . .. .. bir 

b .. 1 
.. d.. l"""''nı buyuk 

oy e bir t esanu un ....... k' t' 
llluvaff k" tt' Ve bu muvnffa ıye ın a ıye ır. . d" 
başlıca amili de şüpheliİZ lngılte:.e. ır. 
A • f . t •e komunıst, • 

'rupa devletlerı aşıs ' 
&ağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılmı§• 
t ı b" g· ve sol da· 
ır. spanya harbı da ır sa l 
V\sıdır. E •er bu ideoloji harbında n
t iltere ta zhk sh asctİ takib e~e
ıeydi ve telkın ettiği itım d ile b~ sıya· 
•etini d• er de' !etlere kabul cttırem~
&eydi A b" fel k te sürüklcnebı· 
ı. • vrupa ır 

ırdi. 

"'" . b"k l gcçıldiği nıurakabcnın tat ı • ına 
bu Ünde milleti rar sı münasebetle -
~ndc bir salah lıis e dilmektedir. 

ondra karışmazlık kom:syonu lspan· 
)'adan gönüllülerin geri çağrılma 1 ~c
~lesini tetk"k etmek için b"ı· tali komıs· 
)'on kurmuştur. Filh:lkika bu, tatb"ki, 
llıurakabcdcn de dah ~ zor olan b ir te. 
!ebbi.ıstür. Çünhü bau devletler için Is· 
l>_anyada mücadele eden tebaalarını ge· 
~ı ç k .. e ınck kolaydır. fakat bazıları ıçın 
~L d ~~ .. to dur. Hatta be ld de imkansız ır. 
ta'~~enaleyh alakadar devletler bu nok· 
hik~~erinde uyuşsalar da bu itilafın tat· 
(~ ı kolay olmayacaktır. Fakat b ir de
' nıu al.abcnin tatb;kine geçildikten 

<>nr teh!i· 

Londra, 20 (A.A.) - Bordo'dan 
bildiriliyor: İngiliz Hod zırhlısı Bordo. 
dan Biskayaya hareket emiştir. 

General Franko'nun bir 
kararname•i 

Salamanka, 20 (A.A.) - Radic .. 
National general Frar.ko'nun bir karar
namesini neşretmiştir. Bu kararnamede 
önce Falanj'larla Rekrtes'lerin "nasyo
nal • sosyalist işçi gen~liği'' ismini taşı. 
yan siyasi bir grupda ayni şefin emri 
altında toplanacakları beyan olunmakta· 

dır. 
Öteki bütün partiler, kapatılmıştır. 
Saniyen yeni teşkilat, devlet reisinin 

hükümetle işbirliğinde bulunmak için 
dahili bir anakanun hazırlamağa memur 
siyasi bir komitenin y e büyük mil~i _mC: 
selelerle uğraşacak milli bir meclısın ı· 
daresi altında bulunacaktır. . 

Salisen falanjlarla reketesler tek b~r 
"milli milis" teşkil edeceklerse de kendi· 
terine has alametleri muhafaza edecek. 

. . ·ı· ı rin ba• re· 
}erdir. Devlet reısı de mı ı.s e • 

isi olacaktır. 

Madrid yeniden bombardıman 
eJilJi 

Madrid, 20 (A.A.) - Madrid'~ gece. 
. bo b dıınan edılmeaı 

yarısı yenıden m ar . 
. . 1anı• ve bır kaç 

yüzünden ıkı yangın çı • 

kişi ölmüşür. k tleri 
Dün cumhuriyet topçu uvve 

Toledo silah fabrikasını bombardınıaıı 
etmişlerdir. nnu 

Fabrika binasının bir kısmı ya ş.. 
tır. • d mhuriyet 

Guadalajara cephesın e cu 
. . t plandıklan nokta· 

tayyareleri, isılenn o . Siguenza 
tarı bombardıman etmışler ve . 
. d ühiın tıir otomobıl kolunu 
cıvannda a m . . terdir 
ateş altına alarak tahrıb etnUŞ rnburiyet 

Siguenza'nın cenubunda cu 
ile Tatuera 

tayyareleri Almadrones t 
~h bombardıman e • 

tayyare kararga ını . . e bir 
mişlerdir. Bombardıman netıcesınd 
benzin deposu patlamıştır. . 

. F te Eveıuna 
Kordu cephesınde uen . 

bölgesinde cumhuriyet kıtaları yenıden 
mühim mevziler işgal etmişlerdir. 

Cephelerde •ükiin var 
Madrid, 20 (A.A.) - Müdafaa mec· 

tisi tarafından dün öğle vakti neşredi· 
len bir tebliğde şöyle denilmektedir: 

"24 saattenberi merkez cephelerin
de mühim hiç bir hadise kaydedilme· 
miştir. 

Cumhuriyet tayyareleri Trujillo, 
Valdetorre, Zorita ve Logroson'ı bom· 
bardıman etmişlerdir. 

Bir tayyare muhareben 
Bilbao, 20 (A A ) 3 t"' 1.. .. . · · - mo or u uç 

tane ası tayyaresi pazar günü Bilbao'-
yu 3 kere bombardıman etmiştir. Bom
bardıman neticesinde bilhassa kadın 
ve çocuk, birçok kimse ölmuştür. Hü
kümetin avcı tayyareleri asi tayyarele
r ini takib ederek bunlardan iki tanesi
ni tahr ib etmişl erdir. Üçüncüsü kaç· 

mıştır. 

Cumhuriyet topçu kuvvetleri E ibar 
mıntakasınd kı düşman mevzileriyle 
Mondragon mınt. kasındaki asi tahşida - ı 
tını bombardıman etmiştir. 

Kontrol ve ita/yanlarla alm~nlar 
Valansiya. 20 (A.A.) - Bahrıye ne-

zareti tcblıg ediyor: 
Karışm zlık komitesi İspanyaya 

harb malzemesi gelmesina mani olmak 
i~in bir deniz kontrolu kurulmasına ka.. 

rar verıni tir. 
Bu karara enternas onal huku~ .ny~ın· 

dır. Cünkü meşru hükumetle a~ılerın 
hükünıetini miı avi addetrnekdedır. Kont 

1 Yalnız karışmazlık misakına imza 
ro 1 . ·1 
larını koymuş olan millet erın gemı e-
. arnı'ldir İspanya italyan ve alman 

rıne ş · . tasıyan gemilerın kontrolunu 
bayragını . 
kabul etmemektedır. . 

Biz İngiltere ve Fransayı ı talya ve 

= 
1 akt

nn çıkmı§b•·· Acaba bunun u-
ke o ın ~ 

• b"r anla":naya çığır açacagmı um-
ınunu ı :s• • 1 

k fazla bir nikbinlik mı olur. 
ma A. ş. ESMER 

lngilizlerin Hud kruvazörü 

almanya ıle karıştırmıyoruz ilk iki dev. ı----------------

Atina •• • • • Jetin dürüst hareketlerinden emınız, 

bıalbu ki alman ve italyan gemileri düt
manlarımızı adam ve mühimmat nakli. 
ni himaye etmekte ve bize karşı yapı. 

lan barba ittirak eylememektedirler. 
Bugünkü '3rtlar filomuzun ve tayyare. 
terimizin cumhuriyet gemileri ile bi. 
zim yardımımızı istiyen yabancı gemi. 
teri himaye etmek mükellefiyetini yük. 
lemektedirler. 

Bizim harb gemilerimiz, bu gemile· 
rin arattınnalarına mani olmağa çalıt· 
maktadır. Harb gemilerimiz, kara sula· 
rı hududu içinde, yardımlarını istiyen 
veya kabul eden gemileri himaye ede· 

cektir. 
Bu himaye, bilhassa Akdeniz böl-

gesinde yani İtalya ve Alrnanyanın 
kontroluna verilmiş olan bölgede te
min olunacaktır. 

Eğer bu vazifenin yapılması, daha 
büyük bir fedakarlığa ihtiyaç göstere
cek olursa, bu vazifeler tereddüdsüzce 

kabul edilecektir. 
Bu ahkam, harb gemilerine ve kıyı· 

ların gözetilmesine memur filolara teb. 

liğ edilecektir. 

Cebelüttankta kontrol 
Cebelüttarık, 20 (A.A.) - Karışmaz

} k kontrolu bu gece başlamıştır. Cebe. 
ı~• ttarık'tan geçen ve İspanyaya giden 
u i bir görmen tarafından mua-

ber gem . 
yene edilecektır. 

unıversıtesı 

Üç profesöriimüze fahri 
doktorluk tinvanı verdi 

Atina, 20 (A.A.) - Atina üniver
sitesi fahri doktorluk ünvanını verdi
ği bir çok Avrupa ve Amerika üniver. 
sitesi alimleri meyanında Fuad Köprü
lilye Felsefe, Doktor Muhtar ve Ali İb· 
rah=me de tıb doktoru unvanını tevcih 
etmiştir. 

Montrö konferansı· 

nın çalışmaları 
Montrö, 20 (A.A.J - Kapitülasyon· 

lar konferansı çahşmalarının ilerleyiıi· 

ne müteallik olarak muhtelif dt"legas
yonlar arasında umumı bir nikbinlik in
tibaı hüküm sürmektcJir. İntikal devre-
sinin müddeti meselesi hakkında Nahas 
paşanın kararlaşmış o duğu üzere İngil. 
tere kıralının taç giyn e töreninde hazır 
bulunmak üzere LonG.ra'ya gidebilmesi 
için oldukça ıyakın bir zamanda bir an. 
laşma elde edileceği ümid olunmaktadır. 

Konferans toplantılarının kısa bir 
müddet tehiri, mayıs ayının üçünC'Ü haf
tasına doğru imza edi:ecek olan kati met
nin tercihine yarayac:ıktır. 

1 Ankara halk:evinde halk konserleri 1 

H~lk,...,i I lk sanat karlan bir ar da 

Ankara H lkevi ar şubesi, Ankarada 1 
bul unan ve guıel saz çatan, halk şarkı· 
ları söyliyen, halk oyunları oymyan 

halk sanatkarlariyle ciddi şekilde meş. 
gul olmaktadır. Sayıları şimdilik on be· 

şi geçen bu halk sanatkarları derli top· 
lu bir hale konmuş ve bir arada çalış-

tırılmıştır. 
Halk senatkarlarından miırekkeb o-

lan bu heyet dördlincü konserini dun 
gece halkevinde vermiş ve çok alkıştan· 

mıştır. Ar ub i bilh 
tenha kö eler"n ıt 
halkı bu musiki mu am relerine ça 

mıştır. Mu mer le e her 1 aft munta. 
zaman dev m olun caktır. Çunku halk 

bu mu amerelerden son der cc mute· 
hassis olmak dı 1 r. Bu musamerelcr
den nra hnlka s hi, içtimai fihmler 

b' Jh sa p rtimizın büyük emeklerle 

memleket h:ıyatına ve hadiselerine aid 
hazırlattığı filimler gösteri lmekted ir. 

"Bir asra yakın bir zaman evvel o.. 

malı imparatorluğu ile beraber Tuna 
kenarından çekilen türkler Cümhuri-
yet idaresinin akilane ıulh siyaseti ile 
yeniden buraya gelmi,tir. Tunanın iki 
tarafında en mühim mevkiler Romanya 
ile Yugoslavyanın, bıllkan antanına da
hil olan bu iki dost cevletin elinde bu-
lunuyor. Bu vaziyet Tuna yolu üzerinde 
Türkiyeye aid ticaret anlaımalarını ko
layla,dıracak bir amil olabilir. Bu iti
barla bizim için harici ticaret bakımın
dan Tuna mevzuunu ehemmiyetli sa. 
rette tedkik etmek zamanı gelmittir. 

Bir kaç yıl evvel lktisad Veületi 
memleketimizin harici ticaretinde ~u
na yolundan istifade edebilmek için luı
radenizde ve Tunada iıliyen vapur klD 
panyaları, ve romanyadaki demiryola 
idareleri ile bir an.laşma yapmıştı. Fa
kat bu anla§malar filiyatta beklenen ne
ticeyi vermedi. Bundan Tuna yolunun 
Türkiye için faydasız olduğuna hük
metmek lazım geldi. Bunun sebebini 
tatbikatta yapılan kusurlarda aramalı

dır. Bu kusurlar zaman ile 11lah oluna
bilir. Balkan Antantının iktisadi mecli
si bu noktadan faydalı hizmetler söre.. 
bilir. 

OKUMAYI YAYMAK iÇiN 

KURUN'da Hakkı Suha Ceqi-, 
okumayı yaymak için kültür bakanlıjı• 
nın yeni tedbirler alacağı haldundUi 
haberler dolayııiyle memnuniyet söı• 
rerek, fÖyl~ yazıyor : 

''insan iki midelidir. Hem karniyle, 
hem kafaıiyle yer. Ve ne yazık ki b. 
fanın beslenmesi pahalıya mal oluyor. 
Maddi açlıkla boiuımak kolaydır. Fa
kat ruhu, Mfl doyurmak öyle deiiL 

Bir mühendis, bir edebiyatça. bir 
ressam. bir doktor kendi yolunun tölt
retlerini tanımadan b•r adım ileri si. 
demez. Hele ihtirası kuvvetli bir ad.. 
olursa, bütün dünyadaki fikir, sanat " 
zevk akışlarını görmek ister. Ölçülerde
ki değiıiklik, bir beğenişden bir baıb
sma seçiıin izleri. yeni cloium aancıla.. 
nnın muhitlerde bıraktığı luvran....ı-. 
hep tartılacak, yoklanacak, kavranacak 
ıeylerdir. Bütün bunlar okumakla olur. 
Kitabı uyanık adamın urbası saymak 
zorundayız. Bilgisizliğin bir çıplaldık 
olduğunu herkese anlatmak zamanı çok· 

tan geçti. 

Yalnız şunu unutmıyalım 

Bugün örnek saydığımız ülkelerde 

bu i, çok ilerlemi,tir. 

fakat • ah geç kalmışız diye eliz 
dövmekten çekinelim. Batlamak içia 
hiç bir zaman geç değildir. 

Her teyden önce dliuya karıııında, 
hatta Balkanlann kitap varlığı karp-
11ndaki eksiklerimizi duldurmağa çabşa
lım. Okumak kitap ile olur. Saklamak 
neye yarar. Bugün kitabımız yoktur. 
Yahud çok azdır." 

Anakucağına 

yapılan ziyaret 
İsmet t nönu kız enstit u taleuele

ri Profesör Bayan A fet ile o rctmenle. 
rinın refakatinde dun çocuk esirgeme 

n kuca ı 

tir. 

Bu de erli 'y 

küçuk y vrular t ınd 

scvgı çocuk c ir me kuru , u g nel mcr. 

kezi ile Anaku ı mu se e ini evin. 

dirmiştir. Kurum genel m r e ı ile mu 

e sese yavruları te ekkurlcrıni sunar. 

lar. 
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Fahir memleketler 

Ş ikayetçi memleketlerin delegele
ri bu müzakerelerde hazır bulun

muyorlardı. Fakat münaka~. bu mem
leketler tarafından ileri sürülmüş olan 
mütaleaları itibara alarak yapılmıŞ;tır. 

Almanyanın tezi şudur: 
1 - Almanya hammaddeler bakı -

mından fakirdir. Hammaddelerini ha
riçten satın alması tediye muvazenesi -
ni bozmakta ve parasını kıymetten dü-

H 
aınmaddeler meselesi 17 yıldan
beri Milletler Cemiyetinin daimi 

mevzuları arasındadır. Ne zaman fiat
lar düşerek müstahsilleri iflasa sürük
lese, yahud da yükselerek alıcılar için 
yasaklayıcı bir seviyeye çıksa, bu mev
J:U hemen yeniden görüşülmeye başlar. 
O zaman, bir enternasyonal komisyon 
toplanır, fakat müzakerelerini tamamla
maya vakit bulamadan vaziyet değişir, 
hammaddeler piyasası muvazenesini 

tekrar bulur. 
Ha n adde er meselesinin 

ünnektedir. Eğer Almanya sömürge -
lere sahih bulunsaydı, bu vaziyet kıs -
men düzelirdi. 

2 - Almanyayı otarşiye ve sömür
ge talebine sevkeden hammadde bakı -
mından zengin olan memleketlerin hi
mayeci politikaları olmuştur. Daha 1919 da İtalya tarafından orta-

ya atılan bu dava sonra Almanya tara - fhaları 
le re'-< son senelerde en had safhasına 
girmiştir. 

6.A&&.A.A~&A6.A ... ~•••••••AAAA.A ... 
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~ Milletler Cemiyeti'nin 
ham maddeler üzerin
deki çalışmalarının 

rinin himayeci bir politika takib et me

leri olmuştur. 
Hammaddelerin sınıflanması 
Milletler Cemiyeti sekreterliğinin 

hazırladığı raporda, meselenin muhte -
lif safhaları kabil olduğu kadar objek
tif bir şekilde anlatılmıştır. Bu vesika 
hammaddeleri şöyle ayırıyor: 

1. Esas hammaddeler: 
a - Kömür, petrol ; 

1 neticeleri 

• memleketlerin b - Demir, bakır, kurşun, sinko, ka
lay, alüminyom, nikel, kükürd; 

c - Kauçuk, pamuk, yün, ipek, yağ
lı çekirdekler ve nebati yağlar, kereste, 

odun hamuru. 
11. Tali eheıniyette hammaddeler: 
a - Manganez, krom. tungsten.mo-

libden, antimuan, civa. 
b - Jüt, kenevir, keten: 
c - Nitrat, fosfat, potas tuzları; 

d - Grafit, amiyant, 
Hammaddeleri smıflandırdıktan ve 

tarif ettikten sonra, başlıca hammadde 
müstahsillerinin kimler olduğunu is
tatistiklerden araştırmak icab eder. 

Genel sekreterliğin tanzim ettiği 
vesika şöyle demektedir: 

'' Başlıca hammaddeierin istihsali ge
niş bir surette beş devlet veya devletler 
birliğinin elinde teksif edilmiştir. Bu 
beş birlik ıı-u maddelerin yüzde 50 sini 
üretmektedirler: Kömür, petrol, demir, 
kauçuk, pamuk, yün v. s.; % 25 ila 50 si
ni: bakır, odun hamuru, fosfat v. s. 
Britanya imparatorluğu başlıca ham -
maddelerin 37 sinden 32 sine en zengin 
surette sahib bulunmaktadır. Jüt ve ni
kel monopolü onun elindedir, ve kur -
şun, kalay, kauçuk ve yün üretiminde 
hakim bir mevkiin sahibidir. Tamamiy
le mahrum bulunduğu, ancak, kükürd, 
soya, zeytinyağı v. s. gibi birkaç mad
deden ibarettir. Diğer tar.Utan Ameri
ka Birleşik devletleri 37 başlıca ham -
maddenin 2f:' ine zengin bir surette sa
hihtir. Sahih olmadığı yalnız kalay. ka
uçuk, ipek, 

0

jiit ve zeytin yağıdır. Fa -
kat Birleşik devletlerle ingiliz impara
torluğu hisseleri tayin edilirken, üste
lik, bu devletlerin politik hakimiyetle
ri altında buhınmamz.kla beraber eko -
nomik kontrollları altında bulunan bazı 
memleketleri de itibara almak liizım -

dır. 

Fakir memleketlerin üretimi 

B aşlıca üreticilerin dışında diğer 
bazı memleketlerin üretim vazi -

y ctleri tetkik edilirse ~u neticeler elde 

edilir: 
Almanyanrn. dünya üretimine naza

ran ehcmiyetli üretim nis:.. .:tlerine 
sahih olduğu maddeler şunlardır: 

l• Fakir 
.. tezleri, Zengin mem:. 
4 

~ leketlerin de mukabil 
~ tezleri nedir ? 
• 4 ............................. ,.. ....................... ..,,.. 
zikretmeliyiz : Civa (% 31,6), kükürd 
(% 20,3), kenevir (% 17,8), boksit (% 
10,3), ipek(% 6,3), Polonya'nrn başlıca 
hammaddelerinin nisbetleri şunlardır: 
grafit (% 28,8), kenevir (% 7,9), keten 
(% 4,4), ftıponya ve sömürgeleri: ipek 
(% 80,9), soya (% 14,3), Belçika ve sö
mürgeleri: nebati yağ (% 13,9), bakır 
(% 8,6), kalay (% 3,7), keten (% 2,9) 
kömür (% 2,4), Çekoslovakya: antimu

an (% 6,9), grafit (% 3,1~. 
İsviçre gibi bazı memleketler ham -

maddelerder: tamamile mahrumdurlar. 

Sömürge üretimi 

I
• statiklerd .. n sarih surette çıkan 

mana şudur ki tamamiyle, yahud 
tamama yakın bir surette yalnız sö
mürgeler tarafından üretilen hammad -
delerin sayısı azdır. Bunlar palın yağı, 
kauçuk ve kopradır. Bunlara tali dere
cede kalay ve fosfatlar ilave olunabilir. 
Fakat sömürge tabiri maksadı ifadeye 
kafi gelmemektedir. Britanya impara -
torluğunun dominyonlarmı veya Fran -
sanın iç nizamları ayn olmakla beraber 
bir tek ıpolitik birliğin içinde bulunan 

bütün memleketleri ifade edecek hir 

tabir bulunmak lazımdrr. 
Hammadde bakımından fakir olan 

memleketler harb veya abloka halinde, 

zaruri ihtiyaçları olan hammaddeleri 
bulamamak ihtimalinden endişededir -
ler. Sonra, son Habeşistan harbında gö -

rüldüğü gib' zecri tedbirlere tabi tu· 
tulan bir memleket aynı sıkıntıyı his -
sedecektir. Böyle olunca, hammaddele

re malik olmanın milli müdafaa bakı -
mından ehemiyet kazandığı görülmek

tedir. 
Diğer taraftan fakir memleketlet, e

konomilerine gerekli maddeleri dı~ar -
dan satın almak mecburiyetinin dış ti -

Bu güçlükleri halletmek için, İtalya 
ve Almanya, fenni araştırmalar ofisleri 
vücude getirmek suretiyle milli üretim 
kaynaklarını inkişaf ettirmeye çalıştı
lar. Bundan başka sahih olmadıkları 
hammaddeleri, bunların yerini tutacak 
diğer benzeri maddelerle değiştirmeye 

uğraşıyorlar. 

Fakir memleketler, hammaddelerin 
enternasyonal mübadelesine zengin 
memleketler tarafından konulan tah -
didleri itham etmektedirler. Bunların 
doğrudan doğruya başkalarının sömür
geleriyle ticari münasebette bulunmala
rı tercih esası üzerine kurulmuş güm -
rük knyıdları yüzünden imkansızlaş -
maktadır. Hatta açık kapı siyasetinin 
meri olduğu yerlerde bile bu prensipin 
ilgasına doğru gidilmektedir. 

Hatıra gelen çareler 

B u vaziyete karşı nasıl çareler bu
lunabilir? Milletler Cemiyeti Ge

nel Sekreterliğinin hazırladığı vesika 
bütün dünya gazetelerinden toplanmış 
tekliflerden nıürekkeb bir fasılla bit -
mektedir. Bu arada şunlar göze çarp • 

maktadır: 

1 - En emin ve tesirli çare, mlilet
lerarasmda malların serbestçe mübade -
lesine karşı konulmu' olan bütün kayıd
ların kaldırılması ve mübadelelerin ha
raretlendiıilmesidir. Bu politika para 
istikrarına dönüşü temin edecektir. 

2 - Bütün sömürge sahalarına açık 
kapı politikasının te~ili. 

3 - Sömürgelerin mandaya tahvili, 
yabud da s ömürgeler idaresinin enter -
nasyonal bir organizme verilmesi, 

4 - Hammaddelerin dağtılması işi
nin mille1erarasında organize edilmesi 
ve üretimin kontrol altına alınması. 

5 - Hammaddelerin adil bir şekil
de değılışını :temin edecek milletlera -

rası mukaveleler akdi. 

6 - Üretimi kontrol eden kartellere 
yoğaltmanlar delegelerinin iştiraki; ü
retim kartellerinin enternasyonal bir 

kontorla tabi tutulması. 
7 - İmtiyazlar rejiminin nizamlan

dırılması; büyük kollektif mali prog
umların tahakkukuna imkan verecek 

bir enternasyonal bankanın kurulması. 

8 den 12 marta kadar toplanmış olan 
eksperler komitesi, kendisi için genel 

sekreterlik tarafından hazırlanmış olan 
vesikayı müzakerelere esas olarak ka -
bul etmemiştir. Eksperler, §ahsi kana -
at/eri hesabına müzakere etmiş olınala-

İtalyanın tezi prensip itibariyle Al-

ki Habeşistanm fethinden sonra ltal • 
yanın sömürge talebi ikinci plana geç -
miı,tir. 

Japon eksperi, memleketinin 100 mil
yon nüfusunu beslemekte büyük güç -
lük çektiğini ve hammaddelerin ihracı
na, bir de muhacerete karşı tahdidler 
konulmasına bir nihayet verilmesi 1ü -

zumunu söylemiştir. 

Polonya ve Çekoslovakya sömürge 
talebinde bulunmuyorlar. Bu iki mem -
leket mübadelelerin daha serbestleşme • 
sini istemekte ve meselenin halli için 
kredinin organize edilmesini teklif et
mektedirler. 

Hanunaddeye sahih olmıyan İsviçre 
açık kapı politikasının genişlemesini 
temenni etmiştir. Fakat tahdidci bir 
sistem takib eden memleketler ister is
temez buna mecbur olmaktadırlar. Bu 
itibarla meseleyi tek tek değil, millet
lerarası bir şekilde ele almak ve bir ne
ticeye vardırmak lazımdır. 

Zengin memleketler: 

Z engin memleketlerin tezleri de 
şöyle sıralanmaktadır: 

lngilterenin tezi şudur: 
1 - Hammaddeler listesine gıda 

maddeleri ve hububat ta dahil olmalı -
dır. Bunlar diğerlerinden daha ehem.i

yetlidir. 
2 - İstatistik tetkikleri inkişaf et

tirilmeli, dünya üretim ve yoğaltunını 
son yıllardaki fiat hareketlerini, bütün 
memleketlerin ihracat ve ithalatlarını 
doğru bir şekilde ifade edecek hale gc· 
tirilmelidir. 

3 - Hiç bir memleket, kendi ken -
dine tamamiyle yetemez ve bir arazi te"T

ki suretiyle mesele halledilemez. 
4 - Britanya imparatorluğu bir e -

konomik birlik şeklinde telakki edile -
mez, çünkü Londra hükümeti domiııyon
lat ın ekonomik politikaları üzerinde 
hüküm sahibi değildir. 

tlollanda ve Belçika, kendilcıir.in a· 
çık kapı politikasını takibe hazır bulun
d•ıkları ve bu sistemin bütün dünyac.a 
tatbikini arzu ettiklerini söylemişler -

dir 
Sovyetler Birliğinin tezi şu teklif-

lerde hulasa olunabilir: 
" 1 - Bolşevik hükümeti sömürge 
problemi üzemide bir münakaşay~ işti
rak edemez, ancak ticaret politikasını 
alakadar eden meseleler üzerinde görü

febilir. 
2 - Sovyetler birliği kimseden bir 

fey istememektedir. Hammadde piyasa
larının daha iyi organize edilmesini te
menniye değer bulmaktadır, fakat her 
~eyden önce sulhun organize edilmesi 

ni istemektedir. 
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(oiı Köşesi] 
''Acaba liman idaresi, mutlaka pro

jesinin aprupalı bir mimara yaptırıl

mış denmesini mi .istiyor?,, 
- AÇIK SÖZ'den -

Cümle "proje için., avrupalı bir mi. 
mara yaptınlmış "denmesini mi isti
yor?,, şeklinde yazılmış olsaydı doğru 
olurdu. 

* "Peynir, Sihat Vekaleti tarafından 
bildirilen süt ve sütlü maddeler tal i

matnamesinin istediği şekilde hazırlan

dırılmaktadır. ,, 
-TAN'dan

"Hazrrlamak, hazırlatmak, hazırlan
ekil dısında bir "hazır-

esasen buna lüzum da yoktur. 
~ . 

"Genç türk mimarları arasında da 
her !halde avrupah meslekdaşlarmı a. 
rattırmayacak derecede çok kıymetli 
varlıklar ve değerli istidadlar var.,. 

"Aramak,, fiilinin mutC11ddi §ekli 
"aratmak., dır. "Arattırmak,, .şeklinde 
ise müteaddilik eki iki defa kullanılmış 
oluyor: bu itibarla doğ~u değildir. 

* "İktisad Vekaletince verilen bir ka· 
rara göre bütün sanat müesseseleri iki
ye bölünecektir. Bu hususta on yıldan
beri teşviki sanayiden istifa~e ederek 
ilerliyen sanat hareketleri de göz ö
nünde tutulacaktır .. , 

Bu cümlede iki defa geçen sanat 
kelimesinin "endüstri,, manasrnda kul· 
Janrldığına dikkat ediniz. Halbuki bu. 
na evvelce ''sanayi,, diyorduk, sanat de

ğil. 

cari borçlarını ödemek hususunda para 
bulanıamaktan şikiyet eden devletlerin 
müstakbel barba sebeb olacak topları 
yapmak için bunlardan kafi mikdarda 

bulmaları garibtir. 
4 - Bugünkü kadar karışık bir devir

de, politik problemleri ve sulhun or • 
ganizaayonu meselesini göz önünde tut· 
madan fU veya bu ekonomik mesele mü

nakaşa edilemez. 
Hammaddeler komisyonu, müzake -

releri neticesinde bir "istatistik" tali 
komisyonu teşkil etmiştir. Bundan baş
ka "hamınaddeler arzı" ve "hammadde
ledn tedariki ve tediyesi,, meseleleri
le uğraşacak iki tali komisyon daha ku 

rulmuştur. Gelecek toplantı 21 hazira • 
na bırakılarak komisyon dağılmıştır. 

Netice 
Milletler Cemiyeti, büyük barin ta

kib eden ıs senelik politik sük\ın devre
ıinden faydalanarak enternasyonal' 
ekonomiyi organize etmek işini bcçere• 
medi. Konferanslar, konferansları ta • 
kib etti. Hepsinin esas mevzuu ticaret 
ıerbestisini temindi. Fakat enternasyo· 
nal ekonomi muvazenesini bir türlü bu-

lamadı. 

Şimdi aynı problem, sömürgeler "e 
hammaddeler meseleleriyle ağırlaşnııf 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ba:r:ı 
nıemleketlerin Milletler Cemiyetinden 
ayrılmış olmaları meselenin hallini da• 
ha güçleŞ;tinnektedir. 

Milletler Cemiyetinin toplantıları 
zaman kazanmak ve tecriibe sundaj1arı 
yapmak bakımından faydalıdır. Millet• 
ler Cemiyetinin sulhsu çalışmalarınını 
eninde sonunda, iyi bir neticeye var • 

Potas tuzları (% 59,5), Grafit (% 
15,7) 'k ö m ü r (% 12,4), çinko 
(% 9,3), kurşun ('fu 4,3), ve demir cev
heri (% 4). ltıılya'ya gelince şunları 

caret muvazenelerini bozduğundan şi -
kayetçidirler. Bunların iddialarına gö -
re, kendilerini kambiyo ve mübadele -
ler üzerine kontrol koymaya mecbur e
den, hammaddelere sahih memleketle -

rına rağmen, münakaşalar politik bir 
mahiyet almıştır. Burada milli tezler 

karşılaşmıştır. 
3 - Hammaddeler kıtlığından ve ti- nıası mümkündür. ,,,,,,,, 

Tefrika No. 12 rerek: 
- Aman yarabbi, dedi, gördüğüm melek 

midir, nedir? Sen, güzel olduğun kadar da 
akıllı mısın? 

Yazanlar: ~ Çeviren: Afallayan köylü: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM - Ah bayancığım, dedi, eğer bende akıl 

O t 
• .. olsaydı, ormanda yolumu bulur da işimi gör-

f a - yaz gecesı ruyası meğe giderdim. 
• Karşısındakine gönül veren kıraliçe: 

Titania hala uyuyordu ve Oberon, onun • - Orrnanm dışarısına gitmek ar.zusuna 
yanıbaşmda ormanın içinde yolunu kaybet- kapılma, dedi, ben sıradan bir peri değilim, 
miş bir köylünün de derin uykuda olduğu- seni seviyorum; benimle gel, senin yanma 
nu görünce dedi ki: hizmetlerine bakacak periler veririm. 

- Bu herif, birazdan benim Titania'nın Bunun üzerine her biri bezelye çiçeği, 
aşıkı olacak. arslanağzı. kekik, hardal tohumu gibi birer 

Sonra köylüye bir eşek başı taktı; bu çiç~k ismi taşıyan dört periyi çağırdı. Kı
baş sanki gercekten omuzlarının üzerinde ralıçe bunlara: ' , .... , kendiliğinden çıkmış gibi, yakışmıştı. - Bu cana yakın efendinin yanında U'l-

Her ne kadar kıral. bu eşek başını usul- tunun; onunla beraber yürüyün; onun gö
cacık yerleştirdiyse de bu dokunuş köylüyü zünden kaybolmayın! Kendisini üzümle, 
uyandırdı ve adamcağız, Oberon'un kendi- kaysı ile besleyin; arı kuvanlarından bal 
s ine ne yaptığının farkında olmıyarak, ile- petekleri çalıp kendine getirin, diyordu. 
riye doğru seğirtti ve orada bir tümsek üze- Sonra köylüye dönerek: 
rinde uyuyan kıraliçeyi gördü. - Gel, yanıma otur, dedi, senin sevimli 

Titania gözlerini açarak ve gözlerine ve kıllı çenenle biraz oymyayım, benim gü
sür .. ı ,, "c:; olan mor çiçek de tesirini göste- zel sıpam ! İri gözlerini öpeyim de içim acıl-

sın! 
Kıraliçenin aşkına pek o kadar aldırış 

etmiyen, fakat maiyetine perilerin verilme
sinden pek memnun kalan köylü: 

- Bezelye çiçeği nerede? diye sordu. 
Küçük bezelye çiçeği: 
- Buradayım efendim, dedi. 
Alık köylü, şaşırıp dedi ki: 
- Pekala, bay arslanağzı, dedi, şu ağa

cın fö:erindeki arı oğulunu öldürüp balları
nı bana getir. Bay arslanağzı, bu işi görür
ken kendini pek fazla yorma; sonra getirir
ken petekler kırılıp bozulacak diye de pek 
tasa çekme. Arıları yüklenip uçmak sana 
zahmet olacak ama neyse ... Hardal tohumu 
nerede? 

- Buradayım efendim, dedi hardal to-
humu, dileğiniz nedir? . 

- Hiç bir şey, fakat bu işi yaparken be-
zelye çiçeğine yardım etsen?. 

Şimdi berbere de gitmeliyim; galiba yü-
zümde tıraşım fazla uzamış. 

Kıraiiçe diyordu ki: 
- Güzel sevgilim, ne yiyeceksin? Be

nim atılgan perilerim sana yuvalarından 
kuşlar, fındık ağaçlarından fındıklar top.la-

yıp getirsinler. . . aSı 
Başı eşek başı olduktan sonra, ıştıb 

da eşek kadar açılan köylü= di 
- Bana kuru bezelye getirsinler, de~ 

fakat rica ederim. şimdilik siz?ı ınill~!~ii 
hiç birisi beni rahatsız etmesınler; çu 
uywnağa niyetliyim. eııiJl 

- Öyle ise uyu, dedi kıraliçe, b~n s :sil· 
yüzünü kendi kollarımla yelpazeı:rı~· ti.itle 
sen, seni ne kadar seviyorum; senın ilS 

ne' kadar titriyorum. . . 1:coııa· 
Peri kırat~ köylünün ılaralıçenın filli .. 

rında uyuduğunu görünce ilerledi ve kr dil 
çeye, eşek başlı bir herif için bu .~~arlıl uı·. 
döktüğü, bu kadar sevgi gösterdıgı 1~ 
kıldı. bCyaı 

Eıek başlı köylü, başının etrafını attlğı 
çiçeklerle süslü bir halde kolla~nd~ ~18ya· 
iç.in kıraliçe, bu söylenen sözlen Y :ı 
bilecek bir halde değildi. . .. cıuktetl 

Oberon kıraliçeyi bir baylı uz1. }(ıra· 
' · · d ~ l iste< 1

• -"'ı sonra gene kendisın e~ .o~ anı !>il' f;.ŞJP 
liçe de kocasının kendısını başk~ 11esindeıı 
kollarmda uyutur bir halde gorı dı' · d nıc · 
utanarak oğlanı vennemezlık e e var) 

(Sonu 
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Başbakanımız geliyor_. 
ta ekspres trenının 

G ·· Ü!ii:ı1lelere (Başı 1. inci sayfada) or ,. kadar devam edil-

Türkiye ve 
Sovyetler 

Lord Lansburi 8. Bitlerle 
uzun bir konuşma yaptı 

Mukof olduğu halde, ihtiram kıtasını g~çe~reği zamana 
teftiş etmiştir. Bundan sonra. ihtiram rnıştı · 16 34 de Türkiye başbakanı ve Saat · f yaptığı konuşma hakkında B. Lansbu-

kıtası, misafirler önünde bir gerid res· _.,iyetindeki zevat So ya. ll d bakanının u.-. ri'nin söyledigi sözler İngilterede el-

mi yapmıştır aışn Scmplon trenine bin. mi!ii:ler, İs· • d 7 verişli bir akis uyandırmıştır. 

f stasyondaki törenin bitmesinden İ .. il ve Rüştü Aras ıse aynı trene 
sonra, İlk otomobilde 1sınet tııönü ve :11aaett ln6~~3 de Kaziçene istasyonundan Deyli Telegraf Almanyanm bu ha-b.Id BBn " (Başı 1 inci sayfada) reketinin enternasyonal münasebctle-

B. Köseivanof, ikinci otomo ı e "
1 

binınişlerdır. dudlardan geçmek ve hudud a·n- · İsmet İnönü ve Köseivanof olduğu ha . Kendı"lerinc Sivilingrad'a kadar rın düzelmesi yolunda büyük bir adım · laı:mazlıklarını tetkik etmek hu- oldug~ u f k t b .. ·· ı kl ·ı 

(Başı 1 inci sayfada) 

Birliği 
Prens Nikola 
Romanyadaı1 

aYrılıyoı· 
de. alay halı'nde hareket edilı:niştır·.. .. d · 11 direktörü 1' nu, a a utun zor u arın zaı 

1 
protokol şefi, emıryo arı . ' susunda mukaveleler yapılmııı.tır 1 d ~ İsmet İnönü ve Bayan tsrnet ?~o·nue ve polis direktörü refakat etmektedır. 1' o ma ıgını yazıyor ve Sovyetler Birli-

ile B. Rüstü Aras, Türkiye elçilı~1ne ki bu son mukavelenin, gene geç- ğinin bu konferansa iştirakinin bahis 
· ise eınır • Bulgar gazetelerinin yazdıkları miş tecrübeler göz önüne ahnarak mevzuu edilmediginc işa<et edmk. Bükreş, 20 (A.A.) - Ku·al Karol"un 

inmisler, diğer heyet azası '1 n "Bul· daha faydalı bir şekle ifrağmı te- Sovyetler iştirak etmezlerse bu konfe· kardeşi sabık prens Nikola, otomobille 

rine hususi daireler ayrılmış 0 a s f 20 (A A ) Slovo gazetesi · ak d. } b fi • 

1 

dir o ya. • • - mın m sa ıy e azı tara arının <anstan memnuniyet vedci bir netice Snagov ptosunu terketmiştic. Prensin 

garia" oteline giunış er 
1
· İnönü Tu""rkiye başbakanı ismet İnönü ve dış d"l" • • h l 1 · 

5 d

e ba«bakan s .. met . ta ı ı ıçın azır anmış o atı yem elde edilcmiycceğini ilivc ediyor. Gc· hükilmet merk<"inde dostlannm yanm· 
J proıe ugun er e, os ova a, ı ı ne u gazeteye göre Amerika, müspet da bulundugu ve Nikola Brana ismi nl-

rllll~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-· ~t!··~f'r~a~s·~ın~S~o~ff:a:v~ı ~z~iy~a~r=e~t-~~~~-~~~~--~~~;~~~;;;;;:~~··~~· ~~~;~~~~~~~~~~~~~;.~~~~~~~~ ve •• d "bmandarları oJdugu en mlck<tinde oturacağ• 
fakatlarm \~n~ek hususi deftere isiı:n· ezcümle diyor ki: ''İsmet 1nonü ile Rüş. müzakere oluıunaktadır. naat edinmeden hiç bir teşebbüste bu- rıvayet e m 
de, saraya gı e . tu·· Aras bugu··n misafirimiz bulunuyor- Sovyetler Bı"rlı·gwı· ile memleketi- lunmıyacaktır. · 1 ·· l !erini kaydeuniş!ordır. . . Ba" mah!dler. a t. S<ne once yap'" 

1 O 50 

de muhterem m•sahrler • la<.. miz arasındaki ticari münasebet • Deyli Meyi, meselenin ehe mi yetine uuş olan bir evlenme için .pren•i hakla. 

Saat · B K"" d ·· ·· d anlan bu ler e•kı"denberı· bı"r takım muka-doş bakanbğona gidmk başbakan ·. 
0

• Yugodavya önuşun e Y 1 • işmı ederek bunun entern'5yon•I ya· rından mahrum eden naiblik meclisinin 
. t tmişlerdır. Bıraz ziyaret iki komşu memleket arasındaki velelere bağlı olarak devam et- tışma yolunda büyük bir merhale teş- bu kararına hayret emekte ve kararın si. 

seivanof'u zıyare ,e . · B d d .. . f uhtereı:n mısahr- dostluğun parlak bir tezahürüdür. u mekte ise de bütün dünya a e· kil edecegwini yazıyor. ya&i .sebeblcre dayandıgw ı hakkındaki ya· 

sonra B. Koseıvano' rn . ·w• 1 !ere bu ziyaretlerini Türkiye elçfügm· iki komşu bundan on sene evvel anla- ğişmiş bulunan mübadele usu ve Morning Post, bu beyan•tın resmi ymtılara inanmaktadırlar. 
de iade eylemiştir. rında ilk olarak ebedi dostluk paktını 1artlanna göre bu mukaveleler;• bir İngiliz delegesine değil, bir muha· Bu mahfillere göre hidise hakikatte 

Saat 

11

_

30 

da ismet lnönü, rdaka· im,. etmek suretiyle diğer bal~an bazı değiıikHkler yapılması ta İİ !elet liderine yap•lmasm• tenkid et· son umanlarda vahim bir şekil alan biı 
tlnde kıralın maiyeti erkanından b": zat memleketlerine örnek olmuşlardır. bulunduğundan bu usul ve şartla- mekle beraber. bu beyanatın bir dün· aile anlaşma'1•ğmdan doğmuştur. "trniş ve nıa1este Komşularımız türklerle biz asırlar- ra göre hazırlanmış olan bir tica- ya ekonomik konferansı teşebbü&ünü Prens, kansına prenses ünvanı ve-
olduğu halde, saraya gı . . tı" • "k k l · · • •· · d ·ı · d • d laral Boris tarafmdan kabul ed~Ş. r. danberi biribirimizi tanmz ve pohtı ret mu ave esı proıesı uzenn e ileriye götüreceğini ya.uyor. n m<Sm e ""' ve or u genci mtlfetrişl 

d ha 
ıcıye v ·11 tl ·m· kar Ankara'da, Türkiye ve Sovyetler • K "kl · b b p sıfatiyle kıralın askeri maiyeti erkan ve 

Majeste, yarım saat sonra a r anlaşmazlığa ragmen mı e erı ız • Nıyuz ronı ıse u eyanatın a · 
vekili Dokto< Rüştü .\ras"ı kabul eyle· ş•hkh muhabbet ve hürmet hi•lerini Birli1'i delegeleri tarafından gö· ris. Roma, Vaşington ve Londra"da çok subaylarına karı" için hanedana men. miştir. muhal8'a edegelmişlerdi<. iki milletin rüş.meler ı-apılmaktadır. elve<işli karşdandoğmı, bunun Alman· aub bir prense« kar" yaptlma5' li»m 

1 b 
h · sler Bunlar, iki komttu ve do&t dev- · C · · d k 1 d gelen askeri hürmetin gösterilmesini 

Bu es
nada Bayan İsmet İnönü, re· ruhlarına nakşedilmiş oa n u 1 :r ya Mılletler emıyetın en çı a ı an-

h
. ı · · k· .. af letin bütün münasebetlerini en 1 · k emretmiştir. 

fakati
.nde Bayan KöSt-ivanof, dış bakan. manevi ve politiktir. Bu ıs en 1~ •

1
" beri doğrudan dogruya yapı mış ıl f t k normal .nrtlara raptetmek husu- f d Aşın ,ağ cenah partileri vaziyetten 

f sundaki dikkat ve itinalarına ay- istifade ederek prens Nikola hakkındaki 
llk yu

·ksek memurları ve türk heyeti a- ettirmek balkan barışının men aa .1 1 
_-, r- tekli ol uğunu yazıyor. 

't ,_ ·11etlerı rı ayrı birer delildir. ran•ız: gaz.et erıne göre teveccühlerini ve kıral Karol'un etrafm-Zaıar ıoldugw u halde, cehrin bazı görüle- tiz ası olarak diplomasinin bir vazı es~- F el · 
· ttır ki devletin enternasyona aa- Paris, 20 (Hususi) - Gazeteler Hit· dakilere kartı mem'lunıyetsızli lerıni 

cek yerlerini gezmişltrdir. dir. Bu barış bütün balıuın mı . • 1 1 · · "k · 
Saat 13 de muhterem misafirler ve B. nin şiddetle duydukları bır zarure ' d nl k •· · 1 di B 1 b b Balkanlar artık Avruparun karış•khk nok- hadaki faaliyetleri e aynı a at- le< • Lansburi konuşma" hakkında tef· aç> ça gostcrmış er r. ununa cra er 

ve Bayan Köseivanof, otomobillerle Vr:ı 
1 

A ma ve dayanı .. ma fikrinden mül- sirlerde bulunmaktadırlar. meselenin politik şeklinin ehemiyetinin 
nia aarayına giderek öğle yemeğini ıra· Ih • . tehlikeh hem olmUf ve daima güzel seme - Pôti Pari•yen, şüpheleri bertaraf et· izam edildiği anla~lmaktadır. Emen k tası degv ildir. Balkanıa.-da balkan arı v: :r 

lın misafiri olarak burada yemişlerdir. rupanın 'carışık ve su ıçın reler vermi•tir. Bunların en batın· megw e imkan olmamaka beraber samimi demir muhafızlar te~kilatının reisleri 

f İ mıntakalarına bir örnek yapacak dere.· :r ·h· d Saat 14.45 de smı.-t nönü ile doktor .. daha zı- da 17 ıonkanun 1925 tarı ın e olmak şartiyle bu istihaleyi dikkate al- sabık prens nikola ile münasebette bu-

Tevfik Rüştii Aras'm refakatlerinde bu· cede mevcud itimadın her gun Parı" •'te aktolunan ve g"""en sene 1 1 w ·· ı·· lunmadıklannı aöylemicı.lerdir. w .. .. ruz Muhterem ve ., --:r mamanın yanış o aca~ını soyuyor. ll ----
lunan zevat, Vraniadan Sofyaya dön- yade arttıgını goruyo · .. martının 16 mcı günü 10 yıl için Eko dö Pari ekonomik meselelerin 

b 
nın • uıu.. politika meselelerinden ayrılamıyacağı müşlerdir. 1smet İnönü ve B. Rüştü mümtaz misafirlerimiz olan ınumtaz temdı"d edı.len do"tluk ve h-faız-

~ hakkındaki ingiliz - fransız kararına i. 
Aras ile B. Köseivanof ise sarayda türk devlet adamları balkan arışı lık andlA .. masmı zı"kretmeliyiz. 
kalmışlardır. samimi taraftarlarıdır. " Kellog misakını teyiden Estonya, şaret ederek, bu işte bir yanlışlık olaca-

B. Karlinski 
selırinıizde , 

Londra sitesinin en mi.ıhim simala
T•~cSan B. Karlinski dün sehrimize gel· 
nuş ve istasyonda Ekonomi Bakanı na
rnına Müsteşar B. Faik Kurdo~lu ve 
Brassert şirketi mümessilleri tarafın· 
dan karşı anmıştır. 

B. Karlinski derhal Ekonomi Baka· 
nımız B. Celal B·} .ı makamında zi
yaret etmiş ve müte:ıkıben Cumhuriyet 
Merkez ve İş Bankalarına uğradıktan 
sonra şchriımzin görillmcğe değer yer-

lerini gezmiştir. 
B. Karlinski İngiliz hazine nezareti-

. s"tı· ı"şleri müşaviridir ve mali 
nın ı . . 
mahfillerue çok yi.ıksek bır n.evkııe 
malık bulunn al~tı:ıdır. . 

Mumaileyhin cunıartesı akş~mı Lon-

draya döneceği söylennıektedır. 

« Türkkuşu » Edimede 
de çalışmalarına 

başlıyor 
Edirne tiirk· 

Edirne. LD (A.A.) - ' • .. Trakya unıumı 
. . "k'" başkanlıgı a . kusu komitesi bugun v 1 1 

müfettişi Kazım Dırı ın d" 
tında toplanarak, Türkkuşunun b~ ısrene 

b .... k ır • 
açılış töreni programını u~u • 
vinç ve hararetle tesbit etmıştır. 

·· ·· saat 15 
Tören 23 nisan cuma gunu d .. . d aeıvacı e-

de Hi!dımağa yolu uzerın e a ı· 
r . d k. tayyare alanında y p 
esı yanın a ı 

lacat:tır. Program : d 
1 - Saat 15 de gençler tarafı~··laen 

k çe.-.1 · 
bayrak marşı ile alana hayra 

tektir. 
2 - İstiklal marşı. 

3 - Söylevler. . .. lerir~in ta· 
4 - Türkktışu uçucu uye 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: RADYO : .............................. 

AN KARA: Öğle n("~riyatı: 12.30 • 
1 ı.so Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 • 
13.15 Plak: Türk mµsikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha· 
berler. 17 .30 - 18.30 İnkilib dersleri 
(Halkevinden ~aklen) 

Akşam neşrıyau: 18.30 - 19.00 M.~h-

1
• f l"k neşrivatı 19.00 - 19.30 Turk 

te ı p a · · . 
. k .. ve halk şarkıları (Saf:ye To-

mus1 ıs1 19 45 S t kadaşları). 19.30 - · aa 
kay ve ar i at l9 45 - 20.15 
ayarı ve arabça neşr y • k 1 (Hik
Türk musikisi ve halk şar ı arı 20 30 
met Rıza ve arkadaşları) .. 2KO.l5 1·) (Ç.'o-

• k (Fehrnı ura 
Hukukı onuşma 20.45 Plakla dans 
cuk hukuku). 20.30oÔ Ço uk haftası mü
musikisi. 2045 • 21. c 21 ıs A
nasebetiyle konferans. 21.00 • .. d 
jans haberleri. 21.15. 21.55 Stu yo sa-
lon orkestrası. F k ı - Puccini Le W ılli. 2 - C. ranc 
Danse Lcnte. 3 - CamiUo Morena La 
Gitanella. 4 - Barghs Gavotte Espag
nole. 5 - Boito Mefüıtofele. 6 - We. 
ber Oberon. 

21.55 • 22.00 Yarıııki program ve 

istiklal marşı. 

Halkevinde konferans 
Ankara halkevi müze sergi şübesi. 

nin tertib ettiği seri konfe:211shırdan 

8 
incisi çocuk bayramı münasebetiyle 

22 nisan 1937 Perşembe günü saat 17,30 

da verilecektir. 
Konferansın mevzuu Mağna Matcr. 

dir. . . C w 
Konferansı Ankara Tarıh Dıl ve og. 

rafya fakültesi profesörlerinden Bay 

Rohde verecektir. 

iskan kanunundaki aftan 
faydalanacak olanlar 

ı k
t kanunundaki yüzde elli tenzi. s an . . 

" r.b" t tulacak peşin tediyelerın hangı 
lata ta ı u . 

d
a vnpılacağı hakkında Fınans 

zaman J •• 

1 
w yeni bir karat ver:nıştır. 

bakan ıgı 
Bu karara ı;öıc lsı<a,1 k~ııu_nuıı neş. 

.. ·s.-'uı muan1r-,~:er•nden do. 
ı inden once 1 ' ·· ler 

b
·· kum·· ete l>orçlu olan goçmcn • 

layı u · ··hı t" 
nıtı 1ması. · · prog-

5 - Türkkuşu öğretmenlerının 

. l"k .. deme ve tecıl mu e ı 
sekız sene ı o 

• den borrlarını birden ve tamamen 

ramlarma göre tayyare, planör ve pa· 1 

raşütlerle hava gösterileri. 

6 T
.. .. .. aksamı saat 20.30 

- oren gunu ~ .. · · rnu 
da ".,1kevinde köy cğitmenlerının • 

lııtme ~ · ·1· 
ödedikleri takdirde yüzde ellı tc:_nzı at 

f fa'-·dalanacaklardır. İskan ka. 
ve a tan J • d.l l r . d sonra iskan e ı en e 

unun neşrın en .. d 
n itibaren sekiz sene mu • 
iskanla~·n:.an··deme ile mükellef tutul. 

Letonya, Polonya, Romanya ve ğı neticesine varıyor 
Sovye!ler Birliği arasında 9 şubat övr Almanyanın otarşiden vaz geçip 
1929 da Moskovada imzalanan ekonomi ve polotika sahalarında İngil-
Litvinoff protokoluna Türkiyenin tere ve Fransa ile işlıirliğine yanaşaca· 
de 4 mart 1929 tarihinde iltihak ğına Berlinde kimse!lın inanmıyacağını 
etmit olduğunu biliriz. Dünya ba- yazıyor. 
l'lftnnl ~nda keDdi biNe- L6 Tan gasetesine göre, Almanya 
lerine diifen vazifeyi en iDaanİ bu teklifi Berlin ve Londraya usulü da-
duygulardan ilham alarak yap- iresinde diplomasi yollariyle yapsaydı 
makta devam eden Türkiye ve bunun kıymeti daha bliyült olacaktı. 
Sovyetler Birliği ricalinin biribir
lerini aık aık ziyaret etmeleri iki 
memleket araamda bir anane ol-

muştuı-. 
Dış Bakanunızın Moskova zi-

yareti bu a'nanenin yeni bir tecel
lisi olacak ve muhakkak ki, ge· 
rek iki memleket dostluğunun ve 
gerek dünya auJhunun takviyesi 
hususunda mesud neticeler vere
cektir. :ı.:ı. 

Ankara spor kulübleri reislerinin 
toplantısı 

Ankara bölgesine bağlı spor kulüb. 
terinin reisleri, dün bölge merkezinde, 
başkan Bay Ziya Ateşin reisliğinde top· 

lanarak Atztürk'ün Samsuna ayak ba&
tığı 19 mayısta yapılacak büyük spor 
hareketlerinin programını hazırJamağa 
başlamışlardır. 

O gün Ank~rada yapılacak spor gös
terileri bayramın değer ve ehemiyeti
ne uygun olacaktır. 

Prens Domido geliyor 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Yugos.. 
lavya niyabet meclisi reisi prens Pol'ün 
akrabasından YugoSlavya Atina elçili. 
ği fahri ateşemilteri prens Domiae ya. 
rın italyan vapuriyle Pireden İstanbu. 
la gelecektir. Prensin hususi ziyaıetler 
için Ankaraya gelecegi SO}' leniyor. 

Ekonomi Bakanlığında tayinler 
İş dairesi üçüncü İstanbul bölgesi 

birinci sınıf müfettiştıaine eski hariciye 
memurlarından avukat B. Kemal Bediz
ci ve ayni bölgeye hekim iş müfettişi ol· 
mak üzere Dr. Cevdet Burdur tayin e-

dilmişlerdir. 

B. Hitlerin doğu· 
munuıı yıldönüınü 

Berlin, 20 (A.A.) - B. Hitler, do· 
ğumunun 48 inci yıldönümü dolayısiy
le kıtalara 90 bayrak dağıtmıştır. Bu 
tören esnasında alman devlet reisiyle 
harb bakanı general Fon Blomberg as
kerlere hitaben birer nutuk söylemiş· 

terdir. 
Bundan sonra askerler, büyük bir 

halk kütlesi tarafından seyredilen ve 
iki saat süren çok düzgün bir geçid 
resmi yapmışlardır. Halk bilhassa mo· 
törlü kıtaları alkışlamıştır. B. Hitler 
generalleri kutlamıştır. 

Bütün alman gazeteleri bu yıldö
nümü dolayısiyle neşrettikleri maka
lelerde. alman devlet reisini saygı ile 
seHimlamakta ve iş başına geçişinden 
beri başardığı eserleri saymaktadırlar. 

Viyana'da tevkil olunan naziler 
Viyana, 20 (A.A.) - B. Hitlerin 

doğumunun yıldonumü dolayısiyle bir
çok nümayişler yapan 90 nazi polis ta· 
rafından tevkif olunmuş ve gamalı haç 
taşıyan altı bayrak müsadere edilmiş. 

tir. 

Fransız kabinesinin 
toplan tıs 

Paris, 20 (Hususi) - Kabine bu sa. 
balı cumhur reisinin başkanlığı altında 
toplanarak B. Delbos'un dış vazifet ve 
İspanya işleri hakkında verdiği izahatı 

dinlemiştir. 
Bakanlar meclisi, Rclçıka'yı Lokarno 

paktı mucibince z!imin devlet sıfa. 
tiyle uhdesinde bulunan teahhüdler • 
den ibra eden bir fransız - ingiliz beyan
namesinin metnini tasvib etmiştir. 

Bu vesika, yakında Bruksel'e gönde-saıneresi. 
d an ev· 

Müsamereden sonra 936 or u m . 
rası gcçid töreniyle Türkkuşu . fi}~ı 
göst~ri1ecektir. Umumi müfettişlık s~· 
nema makineleri bugünün hareketlen· 
n· 

detle hıç ır 0 k. enelik müddet 
adıklarından bu se ız s .. 1 

m dTklerinden borçlarını ode. 
içinde. ken d

1
• 

1
d yüzde elli tenzilat ve 

diklerı tak ır e 

• Genel merkezde çdlısmakta olan bi· 
rinci sınıf müfettişlerden B. Vedad Bay
ru ve Said Aydoslu baş müfettişliğe, i
kinci sınıf müfettişle~·den B. Müfid Da
yı birinci sınıf müfettişliğe terfi etmiş-

lerdir. 

rilecektir. 
Paris sergisinin ac.lış tarihi tesbit e-

aftan faydalanacaklardır. 
1 filme alacaktır. 

Bilbaonun 
ablokası 

(Başı 1 inci sayfada) 

kısmını tamamiyle tet:rid ve denizden vo 
karadan muhaıara etmeğe muvaffak ol
muıtur. Sonra gene '1aber aldık ki asi 
harp gemileri üç mil üzerine kara sula
rına da girerek istihkamları topa tut
muşlar ve istihk5.mlar katiycn mukabele 
etmemi~tir. İngiliz hükümeti kendi ma
Hımatına göre hareket etmektedir. Fran
konun herhangi bir tehdidi ile değil.'' 

Hoarc'den sonra söz alan Loid Corc 
şunu sormuştur: "Bilbaoda açlıktan öl. 
rnekte olan kadın ve çocuklar için yi
yecek dolu olan ve St Jean da Luzda 
beklemekte olan üç İngiliz vapuru Bil· 
baoya hareket eder ve keyfiyetten de 
ingiliz donanmasını haberdar eylerse, 
donanmada bunları himaye için tedbir
ler alacak mıdır ? 

Hor buna karşı "açık denizlerde 
elbette., cevabını vermiştir. 

Loyd Corc devamla demiştir ki : 
"Ben öyle zannediyorum ki ingiliz 

siyaseti bir karı~zlık olmaktan çok 
uzaktır. Bu siyaset, Frankoyu bplnya. 
hükümeti tarafından dayak yediği bir 
sırada takviye eylemektedir.,. 

Eden cevab olerak demiştir ki : 
"Bu tedbirimiz layettegayyer değil

dir. Günün hadisatına ve bize gelecek 
matamata tabidir. Bu akşam Santander
deki konsolosumuzdan aldığım bir tel
grafta mayin toplama ameliyatı yapıl. 
dığı ve bir çok mayin kaldırıldığı bil

dirilmektedir. ,, 

Bir sovyet tayyarecisinin · 
muvaff akı yeti 

Moskova. 20 (A.A.) - Tayyareci 
Glovin, 19 nisanda Rodolf adıı.sına var
mış ve bu suretle 22 martta bıı.sladıgı 
büyük arktik uçuşunu bitirmiştir. I'ay. 
yere, Moskova - Rodolf adası mesafe. 
sini 24 saatta katetmiş, fakat Glovin, 
hava muhalefetinden dolayı yolda tay
yare karargahlarında pek fazla bel.te
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

dilmemİ!!tir. Bu tarihıu 1 7 mayıs olma· 
sı ihtimali kuvvetlidir. 

K binenin, parlamentonun yeniden 

toplanınaga baslay. ca~ı onümüzdcki sa
lı g;rnü gelecek içtım •. nı yat'm1sı muh. 
tem ldir. 
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[Hikaye J 
Karanhk Öğle 

Yazan: Ned Booth 

Kör ........ 1 bunun ne demek olduğu-
nu Annette bilirdi. Kızcağız Pierre'in 
dizine sarılarak yere oturmuştu. Gözle
rini güneşli bir gök yüzü altında sıra • 
lanan dağları gören pençereye doğru 

çevirmişti. 

Doktor söylemişti. Fakat bunun ne 
ehemiyeti olabilirdi? Vaktiyle hüküme
tin, şimaldeki kampa gönderdiği dok • 
tor da kör olan zavallı annesini görme
miş miydi Görmüştü de ne yapabilmiş· 
ti? Hiç, hiç bir şey! 

Orac ğa oturmuştu ve sevgili Pier • 
re'in ayakları karlr günlerde üşümesin 
diye meharetli parmaklariyle ona çorap 
örüyordu. 

Kızı daha yakınına çeken Pierre 
seslendi: 

- An nette! Annette J, sen de benim 
gibi inanmalısın! Mon'real'den gelen 
bu doktor, gerçekten usta ve büyük bir 
adam. Beş senedir kendisine kılavuz

luk ediyorum. Bir defa beni aldatmadı. 
Birgün bana dedi ki: ''Pierre, karının 

gözleri ortalığı karanlık görmeğe baş • 
layınca onu al, Mon'real'e bana getir. 
Annette 1 onu bir defa daha görelim. 

Hıçkıran kız: 

- Hayır 1 hayır 1 diyor ve erk ~in 
oturduğu alça· iskemleyi bulabilmek 
için eğiliyordu. 

Zavallı Pierre, bunu ne kadar sevi -
yordu; o da kendisine ne kadar düşkün
dü! Pierre ilk önce onu yerlilerin kam • 
pında görmüştü. Şimdi Allah onların 

saadetini kıı;kan.yor muydu? Bu kızın 
babası bir sene önce boğulmuştu. Per • 
deli gözleriyle Pierre'in gözlerini bul -
mağa çalışarak sordu: 

- Acaba Allaha yalvarsak, doğacak 
çocuğumuz dünyaya gelinceye kadar 
benim gözlerimi açık tutabilir mi? 

- Sevgilim, sevgilim, Allah senin 
gözlerini hiç bir zaman kapamıyacak • 
tır; bunu, ben Pierre söylüyorum. 

Ve küçük - Onun adını da Pierre 
koymıyacak mıyız? • Kebek ormanları
n ·n en büyük ve en kuvvetli avcısı ola
cak. Öyle değil mi? Fakat annesi! fa -
kat annesi!" 

Etrafı karanlık gören baş. erkeğe da
ha ziyade yak"aştı. Çünkü bu kuvvetli 
adamın gözlerinin yaşardığını iyice his
setmişti. 

Kızın damarlarında fransız k na 
benzemiyen bir yerli kan· vardı. Kör o· 
lan annesi ele bir senedenberi, her ikisi
ne yardım ve hiıme. etmek üzere yan -
larında idi. Pierre, o sene scnb, '.cır "e 
kış mevsiminde avların pek gelirli ola
cağını ve bunlar da kıza karşı du_ · ıı 

sev..,.inin kendis'ni çalışmaya sevkettİ· 
ğini söylüyordu. Fakat ah bir inandı -
rabi'se di ..... 

Annette erkeğin yanından biraz ay -
rıld . - .. lerini, kızının heyecanına kar
şı kavıdsız gibi sakin duran annesine cc 
virdi. Gözleri dehşetten büyümüştü. Bu 
hal, Picrre'in gözünden kaçmıyordu. 

- Pierre, dedi, çocuklar ve köpekler 
onun elinden yiyecek alırlarken kadın 
ca • ı ın elini tırmalarlardı; ona ben ba
kar, iyi derdim. Şimdi ben de kör ol-

dum. Ona kim bakacak? Belki de doğa
cak yavru da kör dogacak ... Kimbilir? 

- Annette, benim küçük karıcığım, 
bu sozlerinle yüregimi parçaladığının 

farkında mısın? Bunların hiç birisi 
do ru de il; sana ben söylüyorum. Hiç 
birisi olmıyacak ! 

Erkek konuşurken kadının kulakla
rı ç a duyuyor, ve orada postlardan 
y p m bır minderin üzerine hıçkıra 

h çk yı ılıyordu . 

* An tte bir ç lı} nın başında bulu· 
n n bir k yanın üzerine oturdu. 

A ustos oluyordu. Yarın, çağlıya • 
nın alt b ş nda kamp kuran avcılar, ey
litl ayında arkasından gidilebilecek şi
karların ardına düşeceklerdi. Bunlara 
Pierre kılavuzluk edecekti. 

Annctte iızülüyordu. İlk çocuğunun 
dogmasın pek az zaman kalmıştı. Şim· 
di iç'nde duydugu ıztırab, yıllarca ön -
ce anne inin köyde iken duyduğu ıztı
ra ın aynı olmak lazımdır. 

Yu ek sc le ve büyük bir ciddiyet 
ve s mimiyetle dua etmeğe başladı: 

- Y rabbi, diyordu: ne olur, şu yav
rumu bır defa gözlerimle göreyim de 
ond n sonra karanlık çöksün! 

Altınc1 ki çar.lıyan kayalık yatağın-

- lngiliz hikayesi -

dan şırıltılarla geçip aşağı dökülünce 
beyaz köpükler çıkarıyordu. 

Pierre, kulübesini bu çağlıyanın ya
kınlarına yapmıştı Bunun şırıltısı ge -
celeri küçük aileye bir ninni gibi gelir
di. Annette de dökülen suların musiki
sinden pek ziyade hoşlanırdı. 

Annette, orada su seslerini duyarak, 
vaktiyle annesinin bir köıyde bakrmsız 
kalıp kör olmasına lanet etti. Şimdi bir 
kızın annesinin bu günahını çekme
si haklı mıydı? Sonra, acaba gözleri 
kör olduktan sonra Pierre hala onu sev
mekte devam edecek miydi? 

Sesi büyük iztırablarla titreyerek 
dedi ki: 

- Pierre'i kaybetmek, küçüğün yü
zünü hiç görememek; hiç bir şeyi göre
memek ... Oh, Yarabbi, bu olur şey mi? 

Şimdi kafasının içındeki karman ka. 
rışıklık içinde bir sene öncesine aid ha
tıralarını anıyordu. Eskiden hiç ehemi
yet vermediği ufak tefek şeylere mecal
siz kalan parmaklarının arasında yaba
ni bir çiçek kıvrılmış duruyordu. Kaya
nın üzerinden yarım ayağa kalktı; tek • 
rar yerine oturdu. Öğle geçmişti ve or
talık dehşetli sıcaktı. Bütün vücudu 
terliyordu. Tekrar kulübeye gidebile. 
cek miydi? Evvela dinlenmeli idi. Fa
kat ortada bir yanlışlık vardı. 

Biran önce ortalık apaydınlık iken 
şimdi zifiri karanlık olmuştu. Gittikçe 
karanlık daha ziyade artıyordu. Bütün 
kırlar, dağlar, nehirler ve ormanlar ge· 
ceye bürünüyordu. Bütün asabı geril· 
di. Nihayet olan olmuş. zaten geleceği
ni bildiği şey gelmişti. Yerinden kalk
tı ve körü körüne bir adım attı; kayalı
ğın üzerinden el yordamiyle yürüyordu. 
Bir adım daha atınca gürüldeyerek a -
kan çağlayanın sularının içine düştü. 

Çağlayan, bu yeni yükünü beraberine 
alarak tuhaf bir musiki ile akmasına 

devam etti. 

Bir ağustos gecesinin çam kokan 
sükunu içinde Annette çağlıyana yakın 
kulübesinde uyuyordu. Yaşlı annesi, 
odanın kendisine hiç bir şey söylemi. 
yen gölgeleri içinde kımıldandı; fakat 
kadıncağızın içinde bir üzüntü vardı. 

* Valette'in yatağında hafif hafif ne-
fes alan bir çıkın halinde yatıyordu. 

Pierre oracığa diz çökmüştü: kalın seı>i 
inceleşiyor, ve kal n elleriyle battani • 
yeyi kaldırmaktan ve çıkına dokun • 
maktan çekiniyordu. 

Hafif bir seı;: 

- Pierre, kocacığım, dedi. Annette'
nin yüzündeı· parlak bir güzellik ve ölü
me yaklaşanların huzuru vardı. 

Pierre: 
- Ah benim küçüğüm, dedi, ben se

ni kaybettim sanmıştım. Nehre düşmüş
sün. Bereket versin, Allah bir kayaya 
çarpmaktan seni korumuş. Şimdi bura
dasın; her şey yolunda; hamdolsun. 

- Anlamıyorum Pierre. 
- Doktor oralarda yüzüyormuş; se-

ni tutmuş ve çabucak buraya getirmiş. 

Ah Annette, ah Annette, sen gelme
miş olsaydın, sen gelmemiş olsaydın ... 

Kocaman adam, yatağa gömülmüş 

hıçk ra hıçkıra ağlıyordu. 
- Ben öyle sanıyorum ki büyük ka

ranlık gelip çöktü Pierre artık kör ol
muş bir Annette'i ne yapacaksın? 

- Hiç bir şey değil bu; doktor ge· 
ne bana bunun ehemiyetsiz bir şey ol -
dugunu ve iyileşip geçeceğini söyledi. 
Artık inan bana. 

- Artık inanıyorum, artık inanıyo

rum Pierre. Kadının eli yatak örtüsü -
nün üzerine egilen dudaklara şefkat ve 
muhabbetle dokundu. 

* Doktor Pierre'in odasındaki muvaf-
fakiyetli çalışmalarından sonra mum 
ışığında hatıra defterine şunları yazdı: 

'' Ağustos 31 Mon'real radyo istas
yonu bugün öğleden sonraki tanı güneş 
tutulması hakkında her taraftan aldığı 
haberleri güzelce bildirdi. 

Öğleden sonra Pierre'in karısını ne
hirden kurtard.m. Önce bir intihardan 
şüphelenilmişti; fakat değil; güneşin 
tutulması üzerine bir kaza. 

Bir saat sonra çocuğu dünyaya geldi. 
Bu yerlilerin naturası çok sağlam ves
selam. Şimdi ikisinin de sıhati yolun -
dadır • ., 

\ lı_e_i_B_L __ i_v_o_G_R_A_F_V_A_ı ı 
YURD 

Partimiz tarafından köylere arma
gan edilmek üzere çıkarılan bu güzel 
köylü gazetesinin 83 üncü sayısı bol re
simler ve zengin yazılarla çıkmıştır. 

Bu sayıda cenub hududlarımızda alı

nan tedbirler, Ereğli bez fabrikası, Ka
rabük demir ve çelik fabrikası, ereğli 

şirketinin satın alınması, iç bakanımı
zın asayiş hakkında mecliste verdiği 

söylev, bir halk şairinin boğazlar des
tanı ve daha bir çok faydalı yazılar ·ıe 
resimler vardır. 

VARLIK 
Her on beş günde bir çıkan bu kül. 

tür ve sanat mecmuasının 15 nisan ta
rihli 7 5 inci sayısı şu yazılarla çıkmış
tır: Yaşar Nabi: Bir edebiyatçılar bir
liğine ihtiyaç vardır, M. Branschvig: 
Fransız tiyatrosu; Doktor İhsan Şük
rü: Suçlu çocuklar; Cemil Sena: Genç 
romancılarımız ve esc·leri, Walter Scott 
Yarış (çeviren Vasfi Mahir), Çezar 
Petresko: Hücum (çeviren: Zahid 
Boztuna), Mualla İhsan: Maaş farkı 

(Hikaye), Karen Branson'un sosyal pi
yesi: Mağrur adam (çeviren Yaııar Na
bi), kitablar, ve Cevdet Kurt, Hayred. 
din Kazım, Ahmed Rahmi, Aziz Behiç, 
Süreyya Bavdargilin siirleri. 

GÜNDÜZ. 
İstanbuJda ayda bir neşredilen bu 

fikir mecmuasının nisan tarihli 13 ün
cü sayısı çıkmıştır: Hilmi Ziya Ülken: 
Tarih felsefesi ve içtimaiyat, Hasan 
Ali Yücel: Sevgiliye koşma, Salih Ze
ki Aktay: Anıtlardan, Cahid Sıdkı, Fa
zıl Hüsnü, Ziya osman ve Baki Süha
nın şiirleri, Şerif HuJusi: Engene O' 
neiJI hakkında, Tarık Zafer: Şeksper.in 
dört arkadaşı, Mensur şiirleri: Banda. 
laire, Burhan Sadık: Mondragore, Mih
ri Vurimsel: Ankara - Bükreş, İhsan 
Devrim: Yemen türküsü, Kemal En
gin: Uzak bir limanda, Hüseyin Zati: 
Tren paraziti, Cevdet Kurd: Korular 
v. s. 

AR 
Muntazam ve gitgide mütekamil 

bir şekilde intişar etmekte olan bu 
yegane güzel sanatlar mecmuasının 
dördüncü sayısı çıkmıştır. 

Bu sayıda, Vedat Nedim Tör'iin 
ankete cevabı, Suut Kemal Yetkin'in 
"sanat ve sanatkar., adlı çok mühim 
bir yazısı, Remzi Oğuz Arık'm Ar
keolojiye, Nurullah Berk'in Leonard 
de Vihci'ye ait makaleleri ile türk 
heykel traşlarına dair bir etüd ve 20 
nefis resim vardır. 

Bu kıymetli mecmuayı okuyucu
larınuza tavsiye ederiz. 

ölüm 
Ankara Hıfzıssıhha müessesesi ikin 

ci direktörü Prof. Dr. Server Kamil 
T okgözün kayın validesi ve Çorlu 
kaymakamı Bay Niyazinin Annesi 
Bayan Refika vefat etmiştir. Nama
zı 21-4-937 günü öğleyin Hacı Bay
ram camisinde kılındıktan sonra Ce
beci mezarlığına defnedilecektir. Ai
lesi efradına taziyelerimizi sunarız. 

Allah rahmet eylesin. 

Resmi devair ve 
müessesat için elverişli 

kiralık bina 
Çocuk sarayı caddesinde halen pos

ta işleri müdürlüğünün bulunduğu bi
na 1 haziran 937 den itibaren kiralıktır. 
Binada kalorüfer ve su mevcuddur. Gör
mek ve görüşmek istiyenlerin Çocuk 
Esirgeme kurmu genel merkezi hesab 
işleri direktörlüğüne müracaat etmele
ri. 

Satılık ucuz taş 
Çocuk sarayı caddesinde çocuk e

sirgeme kurumunun yeni yaptırmakta 
olduğu inşaat arasındaki tahminen 100 • 
150 metre mikap taş acele satılıktır. 

Almak ~stiyenlerin çocuk esirgeme ku
rumu genel merkezi hesab işleri direk
törlüğüne müracaat etmeled. 

ZAYİ: İsparta Ziraat Bankasından 
aldığım hesabı cari mevduat cüzdanı. 
mı kaybettim hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Müftü oğlu Hakkı 
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Tarih bahisleri 

ATTİLA; İsveç kıra ı 
Büyük türk hükümdarı Attila'nın 

şöhreti bütün Avrupaya yayıldığı gibi 
şimal memleketlerine Skandinavya'ya 
kadar da gitmişti. Şima] kavimleri ara
sında Attilaya ait efsaneler Atla • Mal 
ve Atla - Quida adiyle anılmaktadır. 

Bu efsaneleri esaslı bir surette fransız 
alimlerinden Thierry Amade tetkik et
mişti. Şimdiye kadar da bildiğimiz ma
llımat Attilanın hatıraları merkezi, gar
bi ve cenubi Avrupadan maada Skandi
navyaya kadar yayılmış olmasından iba
retti. 

Son zamanda elimize geçen bir eser
de A t\ilanın İsveç tarihine karışmış ve 
hatta İsveçlilerin hiıkümdarı olduğu • 
nun da iddia ediJmiş görmekteyiz. Bu 
eser 1808 senesinde İsveç kırall.ğı tarih 
ve eski eserler Akademisi tarafından 

neşredilmiştir. Eserin 132 inci sayfa -
sında şu serlevhayı okumaktayız: Om 
Svenska Konungen Attila yani İsveç 

kıralı Attilaya dair. Bu kitabın müellifı 
1751 senesinde asil bir İsveç ailesinden 
doğan Gudmund Gören Adlerbeth'dir. 
Daha yirmi yaşında Upsala üniversite
sinde temayüz ederek meşhur Apollini 
Sacra ve Utile Dulci adlı edebi mahfil
lerin mümtaz bir şahsiyeti olan Adler • 
beth kısa bir müddet sonra saray kan
celları olmuş, bu suretle Kıra! üçüncü 
Güstav'a intisab etmişti. İsveç kıralı bu 
spritüel genci pek fazla sevmiŞ:. derhal 
onu kendisine katip tayin etmişti. Bir 
müddet sonra genç Adlerberth bütün 
sarayın sıklet merkezi oluvermiştir. Ti
yatroyu o tanzim etmiş, kıra! ile birlik· 
te fransız piyeslerini o tercüme eyle
mişti ki bunları sahnede kıra! ile bera
ber tanzim ederler, hatta hazan kırat bu 
eserlerde bizzat rol alırdı. En nihayet 
üçüncü Güstav Adlerbeth'i devlet baş
arkeologu tayin etmişti ki bu memuri
yet İsveçte en büyük ilmi memuriyet • 
tir. Eski osınanl:larda şehnameci veya 
vakanüvis rütbesi demek olan bu vazi
fede Adelberth asla kıralın ve devletin 
bir meddahi derekesine düşmemiş, biı 
şair veya bir ilim adamı gibi daima is
tiklalini muhafaza etmiştir. Adelberth 
kıra! dördüncü Güstav zamanında dah.ı. 
büyük bir memuriyete sahih olmuş, 

1809 da en yüksek idare adamlarının 

toplantı:.ında mühim bir rol oynamış 

ve bugün vekil demek olan hükümet 
müşaviri rütbesine çıkarılmıştı. 65 ya -
şında kendi arzusiyle politika hayatın· 
dan çekilen Adelberth artık bütün za
manını ilme vakfetmeğe karar vermiş, 
faka. bir kaç sene sonra ölümü bu mesa
isine mani olmuştur. (1818) 

Burada Adelberth'in bütün hayatını 
yazacak değilim. Yalnız şurasını kay • 
detmek gerektir ki bu zat fransız ede· 
biyat:na ne kadar vakıf ise yunan ve 
ta.tin edebiyatına da o derece vukuf sa
hibi idi. Racine ve Voltaire'den tercü • 
meler yaptığı gibi kendisi de dram ve 
opera metinleri yazmıştır. Gene bu A· 
delberth'dir ki İı>veç edebiyatına en iyi 
Horatius, Ovidius ve Vergilius tercü
melerini kazandırmıştır. Bu mesaisi a
rasında tarihle de bilhassa Germanların 
en eski çağlariyle de uğraşmştır. Bu 
uğraşmaları sırasında Attila'ya aid ma
llımata da tesadüf etmiş, bu cihetleri 
iyice araştırdıktan sonra akademiye 
sunmuştur. 

Adelbcrth bu araştırmasında şu ci • 
heti ispat etmek istiyordu ki eski İsveç 
kronikalarında zikredilen "İsveç Kıralı 
Attila'' Hun kıralı olan Attilanın aynı
dır. 

Bu İsveçli alim evvela Hadorph ta
rafından 1674 de neşredilen biıyük İs • 
veç kronikasını araştırmakla işe başlı· 
yor. Bu kronika İsveç kıraliarmın isim. 
leri ve zamanındaki vakaları sıralarken 
Attila ad nı da kaydetmekte ve "büyük 
bir kıraldı ve çok iılkeleri isgal etmiş· 
ti." diye ya?.mal<tadır. Bir diger kro
nika da Attila hakkında şunları yazı • 
yor: (Allemannların ülkesinde çok isti
lalarda bulundu; bunu ölümden maada 
hiç kimse maglOb edememiştir.) Ericus 
Olaus'un 15.tince yazılmı§ olan kronika
sı da Attila'dan bahseder. 

Bu eski İsveç kronikalnrı Attilayı 

İsveç kıralı olarak gösterirken bunu 
miıteakib yazılan kronikalar bu ciheti 
kabul etmeyip Attilayı İsveç kıralları 

cedvelinden çıkarmışlardır. İşte bu yüz
dendir ki İsveçlilerin meşhur müverrihi 
Sven Lagerbring (1707 - 1787) Svea Ri· 
kes Historia adlı meşhur eserinde bu 
ciheti izah etmek zaruretini hissetmiş 

ve eski kronikaların Attila diye kaydet· 
tiği ismin her halde Germanların Adil 
adından başka bir şey olmadığını ileri 
sürmüştür. Zaten eski kronikalar ''ih • 
tiyar adamların boş gevezeliklerini de 
eserlerine geçirdiklerinden bunun bil' 
kıymeti olmadığını söyliyen Sven La
gerbring bu meseleyi inceleyememif. 
eski kronikaların ihtiyarların sözlerine 
istinad ettiklerini kaydetmek suretiyle 
de bilmiyerek Attila adının İsveçde es
ki bir ananeye dayandığını göstermi' • 
tir. 

Rivayet edildiğine göre İsveçin ce• 
nubunda Skane vilayetinde • ki ınalfım 
olduğu veçhile burası bir zamanlar Da
nimarkaya aid idi, - bugün dahi şöy~ 

bir anane mevcuttur: Burada Hun - sko 
gen yani Hun ormanında büyük bir t3f 
vardır ki bunun altında bir köpek gö • 
mülüdür. İşte bu köpeği eski zaman • 
larda Attila danimarkalılara kıra! tayin 
etmişti. Danimarka ve İsveç kronikala
rında A ttilaya aid olan bu pek mühim 
efsaneler maatteessüf etraflıca tetkik 
edilmiş değildir. 

Adelberth mezkur eserinde yunan 
ve roma müverrihlerinin Skandinavya
yı da İskit ülkesi olarak gösterdiğini 

kaydetmekte ve buna iı;tinaden Attila 
Hunlarının hakikaten Danimarka ve 
cenubi isveci istila ettiklerini yazmak· 
tadı.r. O devirlere aid elde edilen eski 
eserler de bunu ispat etmektedir. Mev• 
cut eski eserlerin mühim bir kısmı Huo 
tara aid olduğu için Hunaland yani H~ 
ülkesinin Karadenizdcn Bottni körfe· 
zine kadar uzanmış olduğunu ve Finlan 
diyayı da içine aldığını kabul etmek 
gerektir. Binaenaleyh Attilanın ülkeai 
şimali ve şarki Avrupadan maada S
kandinavyanm büyük bir kısmına, Le· 
histan, Almanya ve Macaristana da p
mil idi. 

Dikkate şayandır ki gene aynı eser
den 1791 ve 1794 senelerinde Upsala Ü· 

niversitesinde Profesör Neikter'in ida· 
resinde İsveç ülkesindeki Hunların iz • 
leri hakkında bir münakaşa yapılmıştır. 

Bütün bu verdiğimiz maliımattan 

her halde şurasını kabul etmek gercktiı 
ki Attilanm ordusu garba büyük sefe -
rini yapmadan evvel Skandinavya ya • 
rım adasına kadar bir akın yapmış, bü
tün buraları istila eylemişti. Bu ciheti 
ispat eden diğer bir nokta da bu havali
de Hun adını taşıyan bir çok yerlerin 
bulunmasıdır. Mesela Hunebreg, Hu· 
nestad, Hunehals, Hunskogen v.s ... gibi 
yerlerin içinde mesela ikincisi bugün 
dahi Halland vilayeti dahilinde malum 
bir yerdir. 

İsveç kronikalarında İsveç kıralı 

Attila ile Hun kıralı Attilanm aynı ol

duğunu gösteren diğer bir nokta daha 

vardır: İsveç kronikalarında kırat isim· 

lerini tetkik edersek bunların yaşadık· 

ları davirleri göz önünde tutunca bu 

eserlerde zikredilen Attilanın 433 sene· 

sinde yaşamış olduğunu görürüz ki bu 

tarih Hun kıralı A ttila'nın yaşadığı 

tarihtir. 

Yazımı bitirmezden evvel milli tari· 
himiz için yani Hun tarihi için ayrıca 
bir kıymeti haiz olan ve Adalberth'in 
eserinde her naı> Isa zikrolunmayan mü· 
him bir noktayı da kaydedeceğim: xvıı 
inci yüzyılda Dalama köylüleri para 
basmışlar ve bu paranın .üzerine şu sa
tırları yazmışlardır: ATHİLA GA V • 

TA OG SVETHİOT KONGR. Daha. 

miıhim olan diger bir nokta da bu yazı· 

ların ninik yazı ile yaz lmış olmasıdır. 

Böyle bir riınik yazılı paaryı 1 ç Ü· 

verrihi Nils Rabenius 1705 de Linl.o

ping'de Jakob Cronstedt adlı birisinin 

nezdinde görmü tür. Bu verdigim ın • 

liımata 1927 de Stockholm'da basılan ıııiY 
verrih Nils Ahnlund'ın Nils RalıeniuS 
adlı eserinin 140 - 141 inci sayfasında 
tesadüf olunmaktadır. 

Ölümünden bin sene sonra dahi halk 

arasında büyük Attilanın şanlı adın 11 

"G t ~e yaşaması ve halk tarafından ° a 
İsveç kıralı Attila" diye namına P ~ 
basılması mukaddes tarihimızin gog 
kabartıcı sayfalarından birisidir. . de 

Gelecek yazımda Attila dcvrın 
·ıa al .. 

kullanıldığı iddia edilen ve Attı de • 
fabesi diye anılan alfabeden b:ıbSC 
cegim. rJ/V 

HÜSEYlN NAMIK oRK 
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l{aradeniz Ereğli Belediyesinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme. ila":~. b çuk veya 

l - Eksiltmeye kanulan iş: Kasabaya tahmınen 1 ı m~a fenni 
fiç kilometre mesafede Emir pınarı altında şose kenar 
tnczbaha inşaatına aittir. 

Bu inşaatın keşif bedeli 14899 lira 44 kuruştur. 
2 - Bu i§e aid şartnameler ve evrak şunlar~ı~~ri genel şartna
Eksiltme şartnamesi, mukavelename, Naiıa ışetveli, proje, mez-

tnesi, hususi ve fenni şartname, keşif ve hul sa c 
baha yapı nizamnamesi. . . d görebilirler. 

İstekliler bu evrakı Ereğli beledıyes.ın eni gu~nü saat 16 da 
· .. sadıf sa ı rf u 3 - Eksiltme4-5-937 tarihıne mu .. inde kapalı za us -

Ereğli belediye dairesinde belediye encumen 
liyle yapılacaktır. . . . t klilerin "ll 17" lira "46'' 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın ısfe Vekaletinden alınmış ve 
k . ve Na ıa . .. ahl "t 
uruş muvakkat teminat vermesı Jd ~unu gösterır mute ıı -

en az "14000" liralık inşaatı yapmış 0 ug 
lik vesikası ibraz etmesi lazımdır. .. ü maddede yazılı saatten 

İsteklilerin teklif mektuplarını 3: 1'!ğfne makbuz mukabilinde 
bir saat evveline kadar belediye rcıs 1 

vermesi muktazidir. ecikmeler kabul edilemez. 
Postada vukua gelecek g 

1-1645 

Edirne Nafıa Müdiirlüğülden: 
, l zarf usuliyle eksilme ilanı 

. Ka~a ı Trak a Umumi Müfettiş!iği. k~.nağ1 .. 28 
Edimede ınşa edılecek d ihyale edı"lmek üzere yırmı gun mud· 

N" ·· ·· aat 16 a ısan çarşamba gunu s . ks"ltmeye çıkarılmıştır. 
detJe ve kapaJr zarf usulıyleooe ı·ı 47 kuruştur. İsteklilere inşaata 

K ·r b d ı· kunu 342 ıra k 1 ·· eşı e e ı ye . ki~ dl şartname ve mu ave e numu-
aid proje resimleri, k~şıf . gı u:ı~üdürlüğü ile İstanbul, Edirne 
neleri Ankarada y~pı ışlerı um kabilinde verilecektir. Muvak
Naf ıa müdürlüklerınde 17 5 k~ruş mu . bilmek için isteklilerin bu 
kat teminat 2565 liradır. E_ksılt~ey;3f::nesine mahsus Nafıa vek3-
gibi inşaatı yapabilecekler~e d~~tlik vesikasiyle ticaret odası ka
~etinden almış oldukl_arr mutea T kliI mektupları yukanda yazılı 
g~~larım göstermelerı lazım~~~e ~af a müdürlüğü odasındaki ek
g.unde saat on beşe kadar ~ 1 

t vdi edilmesi lazımdır. (2022) 1·1572· 
Sıltme komisyonu başkanJıp-ına e -

Nafia VekaJetiuden: 
Betonarme köprü inşaatı: 

Maraş vilayetinde Kayseri - Maraş ve Ma~aş - Eloğlu ~-oll~nn: 
da yapılacak betonarme Alikaya, Suçatı, Tekır ve Aksu koprulerı 
inşaatının yeni keşif tutarı olan (180.500) lira bedelle ve ka~alı ~rf 
usuliyle eksiltmesi 30-4.937 cuma günü saat 16 da Nafıa Vekaletı şo
se ve köprüler reisliği eksiltme komisyon~ o~~sında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrı dıg.er evr~k (903) kuruş 
ınukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verılecektır. 

Muvakkat teminat (10.275) liradır. . . . 
• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhıthk vesıkasını 
~br;ız ve bir teahhütte en az (100.000) liralık köprü ve buna benzer 
ınaşatı iyi bir surette yaptığını isbat etmeleri meşruttur. . 

Teklif mektuplarını 30-4-937 cuma günü saat 15 şe kadar komıs-
Yon reisliğine vermeleri lazımdır. (892) 1-1557 

Nafia V r.kaJetınden: 
3 _ mayıs • 937 pazartesi günü saat ~S de Ankarada Ve_klllet 

lllalzeme eksiltme komisyonunda 2700 lıra muhammen bedellı 15 
ton şapın açık eksiltmesi yapılacaktır. • . .. . ~ 
, Cksiltme şartnamesi ve teferruatı vekalet malzeme mudurlugun-
uen 'Parasız olarak alınabilir. 

tuvakkat teminat 202 lira 50 kuru~tur~ü saat 15 de komisyo _ 
nüınu te1ıı:.ıuerin 3 - mayıs • 937 pazartesı gu 1-1673 
- da haZJr bulunmaları lazımdır. (947) 

İktisat \' ekaleti ölçü ve 
ayarlar Miidürlüğünd~n:. 

İktısad Vekaleti ölçüler ve ayar müdurlügü için ali tahsıl gor-
lllüş elektrik ve makine mühendisleri alınacaktır. _ . . 

Şeraiti haiz olanların en kısa bir zamanda evrakı musbıtelenyJe 
birli te A.,'., "'nı ölc-üler müdürlügüne müracaatları. (915) 1-1569 -

Dev et l\1eteoroloji işleri Umuııı 
MüdürJüO-üııden: 

.. d .. ~ğümüz ihtiyacı içın paz~rlrk usuliyJe (230! t:· 
Umum Mu ur aktır Pazarlık 26. nısan. 1937 pazartesı gu-

neke ben ·n satın ~hn~c k et aşa caddesinde Kızılırmak aoka
~ü saat unda Ycnışchır~\:ıe~ !mum mudürlüğü binasında topla
gında Devlet meteoroloJ k 1 teklilerin mezkur gün ve saatte 
nan komisyonda yapılaca t1ır. t956) 1-1649 
koınisv""rl~ hazır bulunma :ırr. 

Anı ... ara l)eJedıye Reisliğinden: 
~ . . bulmayan 2, 4, 14, 19, 21, 42, 46, 63 

1 - Halde müddetlerı hıtam . d""kkanlar ile Samanpazarın-
nuınaralı dükkanlardan rnaadav:1l}~~ca~lar çarşısındaki bel~d.iyey_e 
d~, Koyunpazarında, Saraçlar .h. den itibaren birer sene ıçın kı
aıt dükkanlar 1 haziran 1937 tan ın ıkarılm:ştır. . . 
raya verilmek üzere açık artırmaya ç . edilmiş şartnamelerını 

2 - Bu dükkanların ayrı ayrı ta~zı~ istiyenler hergün hesap 
~örınek ve her biri hakkında izah~t. a:: . 
1 Şleri m··d·· ı .. ~ .. ne müracaat eclebılırl · ı· · yüzde 7 5 nısbe-u ur ugu kira bede ının ' 
. 3 - htekli olanlar muhammen 1 Belediye veznesine yatıra-

tıntle teminat paralarını ihaleden ev~buz ilmühaberini encümene 
taklar ve mukabilinde alacakları ma 
Verıniş olacaklard r. _:,•·· saat 10 1/2 de encümende ya-

4 - İhale 7 mayis 1937 cuma g""u 
J:>ılacaktır. . ""kkanların şartnameleriyle nıu
h 5 - Artırmaya çıkarılan bu ~u 1 gösteren cetveller ay
aınnıen bedellerini ve teminat mıkdar arınıve hal içine asılmıştır. 

tıca d d k" ·ıan tahtasına 
a belediye kapısın a 1 1 1-1665 

............._ (964) 

İznı. .. ı· r Daimi Encümeninden: 
il l S ~ k kuyuda De-

l{ · Kar·ıyakada ogu 
ğir apa]ı eksiltmeye konulan ış: • ~ 

ll'ıentepede yaptırılacak otel kuragr, 
l<eşif tutarı: 16924 lira . . 
Bu işe aid evrak aşağıda gösterilmıştır: 
~ - Eksiltme şartnamesi, 

- Mukavele projesi . 
1: - Bayındırlık işleri genel şartnamesı, 
lL Fe • C nnı şartname, 

l - l<eşifname plan, Bayındırlık Direktörlüğünde 
~o st~kliler bu şartname ve evrakı 

, 
1_?celi yebilirler. . .. saati: 2z nisan 937. per-

~ sıJtmenin yapılacağı yer, tarıh, gun. ve vakkat temınat: 
119~ 1" ı::unü sa::ıt ıı de Daimi Encümenınde, 5~u 
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ULUS 

Anli:ara \7aUliğin en: 
Vilayetimiz Kızılcahamam Karaviran köyü okulu öğretmeni o

l p istifa dilekçesinin neticesini vazifesi başında beklemeden terki 
:~ ife eden Hayri vilay:t kültür inzıbat !11e.clisinin 14.12.936. tarihin
den itibaren istifa etmıs .s:y Jmı ır. Gıtt_ı ı yer ve _adresı ma~fım 
olmıyan mumaileyhe teblıg mal.amma kaım olmak uzere keyfıyet 
ilan olunur. (958) 1-1651 

Vakıf ar Uum Müdürlüğünden: 
Ankarada musevi havrası ve mektebi vakfının açık bulunan 

mütevelliliği için 6-5-937 per.,,embe. gunü m~saba_ka ~mtihanı. icra 
edilecetkir. Evsafı matlube ve şeraıti kanunı~eyı h~ız olan ıst:~t
lerin vakıflar umum müdürlüğü tevcih kalemıne muracaatları ılan 
olunur. (966) -1-1666 

Zile Şarhaylığından: 
Belediyece bir adet seyyar etüv makine~i .satm alı_n~a~ı ~~na

kasaya konulmuştur. Makine 0,35 metre mıkap h~cmı _ıstıabısı~~e 
ve 100 derecei hararete mütehammil olacaktır .. !alıplerın yevı;ı~ .•
hale olan 30.4.1937 tarihine kadar belediyeye muracaat etmelen ılan 
olunur. (2137) 1-1688 -

M. l\f. V: deniz merl{ez 
satınalıııa k:omisyoııundan: 

ı - İstanbul ve İzmir limanları hududu dahi.linde batı~. demir 
ve zincırlerin denizden çıkarılma işi M. M. V. lıınasın~a ~u~eşek
kil komisyonumuz tarafından 3 - mayıs - ·937 pazartesı gunu saat 
14 de kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. . 

2 _ Umumi kıymeti takriben elli bin lira ol~n ve şart.namesı 
dahilinde çıkarılıp teslim edilecek bu zincirlerın beher kılosuna 
yedi kuruş kıymet takdir edilmiştir. . . . . 

3 _ Eksiltmeye gireceklerin dalgıç ve tahlısıye~ılıkle .. ~eş~ul 
ve mütehassıs olduklarına dair İstanbul ticaret bahrıye mudurlu • 
ğünden müsaddak vesikayı hamil o1n1dsı şarttır.. . . . 

4 _ 250 kuruş bedel mukabilinde şartnamesını almak ıstıycn • 
lerin her &>"Ün Ankarada komisyonumuza müracaatları. . . 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun m_ucılıınce 375~ 
liralık ;ık teminatları ve üçüncü maddede ya:ılı vesık~~arını l•avı 
teklif mektuplarını tesbit olunan günde azamı saat _on uçe kadar 
komisyona vermiş bulunmaları ve bundan sonr~ verıl;cek m~ktup· 
ların kabul edilmiyecegi ve postadan mütevellıt gecıkme!erın na-
zarı dikkate a!mmıyacağr (971) 1- 686 

------------~ 

Türkiye ş B· nk~asından: .. 
Milli Bayram dolayısiyle 22 Nisan perşe_mbe ~y.alnız ooleden 

) ve 23 Nisan Cuma günü Bankamız gışelerının l:apalı bulu-
sonra .1 • . b"ld" . . 1-1709 
nacağını sayın müştcrı erımıze ı ırırız. 

___ YEN 

Sakarya 
AÇILAN 

.~zah~nr~İ 
Ulus 111eydanı: Halk ınenıns t.ırasında. . 
Reçeteleriniz dikkat ve ihtimamla ihzar o unur. Fıatlar 

mutedildir. Rontken filimleri Istanbul fıatınadır. 

Kiralık a 
• 

aı 
• 

Enılaı~ an 1 d. J : 
Işıklar c ddcsindc k m B n mıza aıt Turhan apart m n nm 

bodrum katınd kı 14 nu r lı d ire p zarlıkla kiraya verılcc 'ctir. 
Bu daire: bodrum k tın sol kı m nda d rt oda bır matbah \ bir 

heladan ibarettir. 
Odalardan yalnız bir tanesi k pıcıya ve di 'eı üç oda bir mat · 

bah hır hela kira::ıya aittir. 
İhalesi: 26.4.1937 pazartesi gunü saat on bırde yapılacaktır. is

tekli olanların yirmi lira depo ito parasiyle birlikte bankamız mua 
melat servisine mü acaatları. (972) -1-1687 

«HAVZA» da pazdrlıkla elektrik tesisatı 
Nafia vekiiletinden tasdikli pr ıesi mucibince şehrimizde yapı

Jacak bina ve direkler hariç - 17785 lira bedeli keşifli elektrik tesi
satının kapalı zarfla eksiltmesine miıddeti içinde t lıb bulunma
dıgından 1 nisan 937 den itibaren bir ay miiddetle toptan veya par 
ça parça yapt rılmak uzere p:ızarlıga brrnkılmıştır . 

lsteklileı her türlü tafsilat ile, proje ve fenni şartnam~ ve oi
ğcr evrakları Hav?a belediyesinden ve lstanbulda Taltsimde Şart a
partımanında elektrik mühndisi B. Hasan Haletten bdeli muka!.n· 
linde alabilir. 

Muvakkat teminat 1333 lira olup her r.un pazarlık teklifleri ka
bul edileceği ve kati ıhalenin 30 nisan 937 Cl•ma ,ünü saat 17 <ie 
Havza blediye encumeninde vapılııcağ1 ilan ol nur. (1904) 

Nafia 

PEK YAKINDA 

Macaristan Geceleri 

V Pka1etinden: 

1-1503 

Kapalı zarf usuliyle Eksiltme ilanı 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon tesis.ıt ndıın o -

lan 535 metre uzunluktaki yolun parke taş kaldırım inşasıdır. 
Keşif bedeli (25 715) lira (85) kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunladır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri genci şartnamesi, 
D - Fenni şartname 
E _ Silsilei fiat ve keşif hulasa cetveli. 
1stiyenler bu evrakı (~~O) kuruş bedel mukabilinde şose ve 

köprüler reisliğinden alabılır. 
3 _Eksiltme 4-5-937 tari~in~~ sah.günü saat. 16 da Nafıa Vc

k, letindc şose ve köprüler reıslığı eksıltme komısyonu odasıııda 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktı~. . . . . 

4 _ Eksiltmeye girebilm:k ıçın t~lıplerın (1929) .. ıırahk ınu' ak-
kat teminat vermesi ve resmı ~.azeten_ın. 3297 ~ayılı .nushasında. çı. -
kan talimatnameye tevfikan muteahhıtlık vesıkası ıbraz etmesı la-

zımdır. ·· ·· ·· dd d 1 İsteklBerin teklif mektuplarım u_ç;ı.n~u ma k~ e yazı~ ~~:.tt~n 
bir saat evveline kadar komisyon ~~ıs ıg!kmene mı a kubz 1 mdu·ı a ı ın e 

1 · ktazidir. Postada olac'"" gecı er a u e ı mez. 
verme erı mu ) ı 1672 

(942 -

İZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
DEN 937 tarihinde kapalı zarfla almacagı bildirilen "1500" 

1 • Mayıs - 1 a mdan sarfınazar edilmiştir. (2195) 1-1727 
ton mazotun a ınm s 

ak iy t 
Ankara inlıi arlar 

Başın·· 

7 

.. . . ...., .. 
nr g n p ı: 

Baş müdürlüğümüz namına şimendiıferle elec k ol n o u tu
tün, içki sandıklariyle ispirto bidonlar nın b rut \e p ti yer 
maddelerin vagondan alınarak istasyon amb.:rına: ga .ne ve h p 
çayı depolarına nakli ve bu mahallerden de merkez tış a 
ta ınması, boş sandık ve mahfazaların da va ,ona iadesi i ı 
namesi vechile açık eksiltmeye konulmuş ur. N klivat b"r en de
vam edecektir. Açık eksiltme ve ihale 4 - may s - 937 tar hinde sa
at 16 da idaremızdeki komisyon m rifetiyle Y• pılac tır. E iltm ye 
iştirak edeceklerin teminat paralariyle komisyona ve şe iti anla
mak istiyenlerin de her gün satış şubemize müracaatları ilan olu· 
nur. (948) 1-1643 

Milli Hiiılafaa \ t•kfalt•li Saımalma 
Komi~yonu 11.'.inları 

~------------~ -------------~ 

İLAN 

ı - Vekalet ihtiyacı için l.000.000 tane büyük madeni dügme 
ile bir tane çelik dolap, bir tane kütüphane, 10 tane perde, üç tane 
re:.im, bir tane duvar Zenit saatı, beş tane yemek masası ve bir tane 
orta masası ayrı ayrı pazarlıkla alım:c. ktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 24-4-937 C. Ertesi günü saat 11 de 
M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (992) 1-1719 

BİL1T BILtT 
1 - Hepsine biçilen ederi 

2025 lira 50 kuruş olan beş kalem 
kereste açık eksiltme ile sat n a
lınacaktır. 

2 -İhalesi 27.4.Cl37 salı ı ü 

saat oııtladır. 
3 - İlk teminat 152 lirac!ır. 
4 - Şartname ve lis.-~i ko

mi~yonda görülür. 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni tcminatlariyle birlikte i
hale gün ve saatinde M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

(890) 1-1545 

l - Hepı;ine biçilen ed'!ri 
1201 lira 50 kuruş olan çivi rı>· 
beroit kağıdı, karton. galvnni .. li, 
robaroit çivisi ve cam ar.ık ek
siltme ile satın alınacaktı~. 

2 - !halesi 27 nisan 937 ı;alı 
günu saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 90 .ir .. .. s 
kuruştur. 

4 - ~artname ve listesi ko· 
misyonda görülür. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminatlariyle birliktl' ı
hale gün ve saatinde M.M.V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları. 

(891) l-154b 

BlLtT 

l - Hepsine biçilen edı:ri 1572 lira olan 8 tane tabak istif rafı 
müteahhit nam ve hesabına olmak iızere açık eksiltme ile alınacak
tır. 

2 - Şartnamesini 10 kuruşa almak ve istiycnlerin her giın ko-
misyona (7elmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 131 lira 50 kuruştur. 
4 - İhale ... i 22-4-937 perşembe gunu saat 10 dadır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 say 1ı kanunun 2. ve 3. üncü 

m C::Jelerinde yazılı vesikalarla birlikte teminatlarını ihale saatın • 
da M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri (843) 1-1459 

\~kni l<ahrif,.alar l mum Miidiirlii"ii aımalma 1 
1 omi 'onu ilanları -

Müteahhit nam ve hesabına 1000 kilo KİBRlT ANTİMON 
Tahmn edılen bedeli (1500) lira olan yukarıda mikdarı ve c· i 

azılı m lzeme askerı f brikalar umum müdutliıgü satın alma ko
mi yonunca 5.5.937 çarşamba giınü saat 14 de pazarlık ile ihale edi
lece ,.tir. Ş rtname para ız olarak komisyondan v rilir. 

"l alipl rın muvakkat temin t olan (112) li a (SO) kuruş ve O 
nu aralı k nunun 2 ve 3 maddeler ndeki vesaikle m zkur gu ve a-
atte komısyona müracaatları. (9 ) 1-1683 

1 500 Kılo 1 oz şcller 
200 ., Zeytin ya ı 

l 000 ,, Sade vagı 
450 ,, Sabun 

1 OCıO ,, Patates 
l 000 ., Makarna 

500 ,, Şchıiye 
2 000 ., Pirinç 
3 000 ,, Bulgur 

500 ,, Kuru uziım 
Tahmin edilen bedeli (2831) lira (25) kuruş olan yukarda mik. 

tarı ve cinsi yazılı erzak askeri fabrikalar umum müdiırlügu satın
alma komisyonunca 7-5-937 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ıle 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (212) lira (35) kunış ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur ı.rün ve saatte 
komisyona muracaatları. (1000) 1-1728 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK SU TESİSATI 

Keşif bedeli (40000) lira olan yukarda yazılı tesisat Askeri fa~ 
' ri_~alar umum müdürlügü satın alma komisyonunca 8-6-937 salı gü

nu saa! ~5 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira 
mukabılınde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o -
lan (3000) lirayı havi teklif mektuplarını mezkfır giınde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 ııum ralı kanu
mın 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gun ve saatte ko-
misyona müracaatları. (977) 1-1714 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
500 KİLO CAM TOZU 

1000 KİLO KLORAT DÖPOTAS 
Tahmın edilen bedeli (1550) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mudürluğu satın alma ko
misyonunca 7-5-937 cuma gunü saat 14 de pazarlık ile ihale edile -
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (116) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (985) l-1715 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Edirncde :Fındık Fakı mahallesınde 9 numaralı evde fırçacı Sa
lamon Avkalay yanında Esterle Ankarada Yeğenbey mahallesinde 
Yako aralarındaki boşanma davası sonunda mahkememizden çıkan 
19-2-937 gun ve 937-239 esas 200 karar sayılı boşanma hukmti ad
resi yazılı Esterin ikametgahının meçhulıyetine mebni teblig edile
memiş ve ilam suretinin mahkeme divanhanesine talık edilmiş oldu-
ğu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 1-1716 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankarada Yenice mahallesınde Bezgın sokak 17 numaralı evde 
mukim iken halen nerede oldugu belli olmıyan Mehmet oğlu H na 

Karınız Utiye tarafından aleyhınize ~ ç_ılan ih~ar d vasmın yapı
lan duru .ması sonunda: Kanunu medenının 132 ınci maddesine ö
re bir ay içinde bir ev tutarak karınızı yanınıza alıp evlenm nın 
yüklettigi vazifeleri yapmanızın ihtarına daır verılen 7-4-937 gun 
ve 243-425 sayılı karar suretinın ikame gcthımzın meçhuhye ne 
mebni divanhaneye talık edilmiş oldugu tcblıg makamına geç k 
üzere ilan olunur. 1-1710 
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PHILCO radyolarını de arayı 
Anaf rtalar Cadı.lesi 
No: 111Telefon.1230 

- -- -

Aktif 
Cumhuriyet Merkez Bankasının 

17 Nisan 1937 Vaziyeti 

) 

Pasif 

Türkiye Ziraat Baıı i:asından: 
Münhal bir silo ş.efliği için Ankara ve İstanbulda bir müsabaka 

imtihanı açılacaktır. Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz bulunmaları 
lazımdır. 

ı. - Türk olmak; 

l·-=--=--=-=·::.:.::::::::::_-_-_-:_-:_-:_-:_~_-_-_-_-L:.1RA-:_-_-_-_----~L~1~RA~--~------------------------~L~1RA~------~L~IR.A~_--_-_:-1 

Kasa: Sermaye: • 15.000.000,-

2. - Hiç bir veçhile mahkumiyeti olmamak; 
3. - En aşağı lise derecesinde bir fen veya sanat mektebinden 

mezun olmak. 
4. - Otuz yaşından aşağı ve elliden yukarı olmamak; Altın safi kilogram 21.042,093 29.597.387,17 İhtiyat akçesi : 1.551.182,53 5. - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni arıza 

ve hastalıklarla malul olmamak; Banknot 12.944.666.- Tedavüldeki banknotlar: 
Ufaklık 917.192.i() 43·459·245•87 Deruhte edilen evrakı naktiye 158. 748.563,-

Dahildeki muhabirler: Kanunun 6 ve 8 inci madc:1e· 
Türk lirası 414.821.36 414.821.36 lerine tevfikar1 hazine tara-

6. - Buhar ve elektrik makinelerinde ihtisası olmak. 
Yukardaki maddelerde yazılı şartları haiz olup aynı zamanda 

silo, fabrika, değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare et • 
miş olanlar ve Ziraat mühendisi diplomasını haiz olup ta makineci• 
likte ihtısası olanlar tercih edilir. 

Hariçteki muhabirler: 
--- -- fından vaki tediyat 12.853.940,-

Altın safi kilo"rı>r- 5.054,474 
Altına tahvili kabil serbest 
döviz1e:-
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruh e ec'; 'l evrakı naktiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inc:i madde
lerine te'9 fikan kzine tara
fınd?n vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine horı"ları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat ciızdanı: 

A naktiyenin karşılığı es· 

7.109.522,o4 

9.021.13 

47.480.528. 79 

158.748.563,-

12.853.940.--- -
2.000.000,-
23.361 .649.65 

B 
l 

Deruhte edilen evrakı 

ham ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 37.605.330.4i 

3.937 .561.2-1 
Serbest esham ve tahvilat ------

Avanslar: 
Al tın ve döviz üzerine 
Tah•ıil.lt üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

65.961.72 

~-8.214~ 

YekUıı 

54.599.071.96 

145.894.623,-

25.361.649.65 

41.542.891.71 

8.280.187.2i 
4.500.000,-
11.036.359.45 

335.088.850.27 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiy~si 

Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilaveterı tedavüle 
vazedilı-n 
Reeskont muk:ıbili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liraa· mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

145.894.623,-

19.000.000,-

12.000.000.- 176.894.623,-

1.136.67 

24. 191.099. 77 

Yekun 

14.566.694.25 

24.192.236.4 ı, 
102.884.114.U4 

335.088.850.Zi 

Kazanana, mesleki bilgisine ve imtihanda göstereceği muvaffa" 
ki yet derecesine göre (150 - 17 5) lira ücret verilecektir. 

İmtihan; buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat ve ame• 
liyatından olacak ve 10-5-937 tarihine müsadif pazartesi günü yapı• 
lacaktır. 1-1720 

Yükse lühendis Mekt hi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan J 

1 - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahi" 
!inde yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli pansiyon bi• 
nası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartlal 

pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı ''11" lira bedel mukabilinde 

mekteb idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-5-937 tarihine müsadif cwna günü saat 15 d• 

Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırı:na 
ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "11965" lira muvak" 
kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası, 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 5 1/2 altın iizerine avans B - "50000" liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince ıa.
dikli vesika, 

----

lJe~·let DenıiryoHarı ve Limanları Uwum 
.J'\HidiirliiAii Satına1ma Komisyouu İlanları 

lLAN 

Muhammen bedeli (50000) lira olan 2500 ton suni portland çi
mentosu 3.5.937 pazartesi günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarr, resmi gazetenin 7.5.1936 _gü~ ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıresınde a
lınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.45 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve:.melerinlle sa-
tılmaktadır. (959) 1-1652 

İLAN 

Muhammen bedeli (9000) lira olan 20 ton tasfiye edilmiş pa • 
muk yağı 3-5·937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (675) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5·1936. G: ve 
3297 No. lu. nü'ihasmda intişar etmiş olan talimatname daıresınde 
alınm ş vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para .. ız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliginden, İzmirde Alsancak mağa
zasından Adanada altıncı işletme mü<lürlüğünden dıığıtılmııkta· 
dır. (904) 1-1638 

ILAN 

Munammen bedeli (3173) lira olan Dinamo ve Otomat kömür
leri 28-5-937 cuma günü saat 15,30 da kapa! ızarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ;şe girmek istiyenlerin (234,23) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. Hay· 
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (902) 

1-1582 

!LAN 

Muhammen bedeli (10800) lira olan 400 ton döküm koku 
21-5-1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 810 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikal~rı, resmi ~azetenin 7-~·936 T. 3297 No. 
lu nüshasında intisar etmış olan talımatname daıreıt\nde alınmış 

·vesika ve tekliflertni aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli • 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank~r~da Malzweme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şeflığınden dagıtrlmaktadır. 

(960) 1-1712 

İLAN 

Muhammen bedeli (9700) lira 
olan 230.000 tane marsilya biçi
mi kiremitle 10.000 tane aynı 
cins mahyelik kiremit 3-5-1937 
pazartesi günü saat 15,15 de ka
palı zarf usulü ile Ankarada ida. 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
'(727,50) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları, resmi gazetenin 7 ·5-1936 
gün ve 3297 N o. lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini aynı gün saat 14,15 e 
kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Şefliğinden, Eskişehir ve İzmir. 
de idare mağazalarından dağıtıl-
mcıktadır. (903) 1 -1639 

EMLA K -A R A Z ! 
Almak ve satmak istiyenle

rin Anafartalar İlbeyi cad. 22/2 
No. da GENEL İŞ BÜROSU na 
müracaatları. Tel: 1475 

1-1333 

ANKARA tCRA DAİRESİ 
İFLAS MEMURLUÖUNAN: 

Bir iflas işinden dolayı sa
tılmasına karar verilen koltuk 
kanepe perde masa seccade ve 
saire 28-4-937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 de birin
ci ve teklif edilen bedel eşyala
rın muhammen kıymetinin % 
75 şini bulmadığı takdirde 
30.4.937 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 de ikinci artırma
ları Ankara belediye satış salo
nunda yapılacağmdan taliplerin 
tayin edılen gün ve saatta ma
hallinde bulunmaları ilan olu-
nur. ' 1-1729 

Ankara Levazım Amirliği Satına]ma 

Komisyonu tlanları 

Harp okuluna ait 31-10·936 tarih ve 20-976387 ve 37 sıra numara
lı 497 kilo koyun etinin havi ayniyat mazbatası müteahhidi tarafın
dan zayi edildiğinden hükmü olmadığı ilan olunur. (996) 1-1725 

İLAN 
Tekirdağ kıtaları için 125000 kilo ve Malkaradaki kıtaat için 

70000 kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Tekirdağ etinin beher kilosuna 24 kuruş muhammen bedel muvak
kat teminatı 2250 liradır. Ve Malkaradaki kıtaat etinin beher kilo • 
suna 22 kuruş muhammen bedel üzerinden muvakkat teminatı 1155 
liradır. Tekirdağ etinin ihalesi 10 . .Mayıs. 937 pazartesi günü saat 
11 de Malkara kıtaat eti ihalesi aynı günde saat 16 dadır. Şartna
melerini almak istiyenler her gün münakasaya iştirak edeceklerin 
teminat mektuplarını ihale zamanından bir saat evvel komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. (988) 1-1717 

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 göriilür. 

3 - 1stekli1erin kanunun 2, 
3 üncü madd.:lerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazıh 
gün ve saatte levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelme-
leri. (871) 1-1510 

TERCÜME iŞLERİ 

l(iRAI_JIK 
Keçiörende asfalt kuyu kar. 

şısında 4 oda salon konforlu 
kat aylrğı kırk liradır. Görmek 
istiyenler içindekilere müraca. 
at. 1-1659 

IG.ralılc Ev 
Kavaklıdere Sümer Bank ev

leri yanında yol üstünde su elek
trik mevcut bağlı ev kiralıktır. 

Taliplerin Dahiliye Vekale
ti mutemedi Ahmed Hamdi Yağ
cıoğluna veya Kağıtçı Halil Na-
ci'ye müracaatları. 1-1722 

C - 937 yıhna aid ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomali mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin 
yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulundurulac:ağıııt 
teahhüt etmesi Hizımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 'le.o 
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad· 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması şarttr. Postada olacak gecikmeler ~ 
edilmez. (2143) 1-1726 

Ankara Defterdarlığından: 
Bahkpazarı Hilal 4 numarada müteahhit mühendis İbrahim na

mına 933 senesi için Yeğenbey tahakkuk şubesince tarh olunan z3#> 
ile birlikte 151 lira 61 kuruş kazanç vergisi ihbarnamesi mükelefiO 
ikametgahı meçhul olduğundan hukuk usulü muhakemeleri kanıl -
nunun hükümlerine göre tebliğ makamına kaim olmak üzere itil' 
olunur. (976) 1-1713 

Nafia '
1 elraletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajındJ 
mühendisler evi önünde yapılacak ilavei inşaat; (keşif bedeli 9735 
lira 77 kuruştur.) 

2 - Eksiltme 6·5-937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 ~ 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü eksilme komisyonu odJ· 
sında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; proje ve şartnamelerle sair evrakı keşfiyeyi sıı· 
lar Umum Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, (730) lira (19) kU1; ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sar. 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ıbaf 
raz etmesi ve ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kacl el 
su eksiltme komisyonu reisliğine vesikalariyle birlikte müracaat 
mesi lfizımdır. (990) 1-1718 

Bilumum ticari muhaberatı 
almanca, fransızca ve rusça ola· 
rak tercüme eder. İhtiyacı olan
lar mektupla Basrmevimizde G. 
M. rumuzuna yazmaları. 

öksürenlere : KATRAN HAKKIEKREM 
1-1730 

SEKiZ YAŞINDA 
Satılık 

Saf kan arap kısrak 
Telefon: 2831 de Burhan Eren 

1-1707 

Anlcara Defterdarlıgından: 
Mükellefin Nevi Kazanç V. Tarh No. 

ismi iştigali Lira K. 
Maks geresten Kalorifer 4 58 185 

Haver. müteahhidi 
Sapastiyan Elektrik te-

sisatı müteahhidi 
2 68 140 

Senesi 

933 

933 

İhbarnamenin 
C.-V. 
2 93 

2 68 

Dosf' 
N· 
792 

792 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

" " 30 6 7 159 933 2 68 
Reşit oğlu Manav 121 17 103 935 11 9 

adam şirman 792 
2558 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

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

Telefon: 1769 

İmtiyaz sahibi 'le Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

. 

Hafİız Cevdet . "ba . 
1 

'k .. .1 .1 •. 1A t bl'W d'l .... i,ikeııcf4 
. kametgahları meçhul olması ıt.~ rıy e mı .t~rı gosterı .en v?rgı e~ı ı anen e ıg e. ı .en ... "biitif• 

lerın ilan tarihinden itibaren 30 gun zarfında ıtıraz etmedıklerı takdırde matruh vergının vacu 1 olacağı ilan lounur. (932) 1-1~ 

YENt StNEMALAR HALg 
BUGÜN BU GECE 

Senenin en güzel eserlerinden 

KADINLIGIN SIRRI 
( Fransızca Sözlü ) 

Çok kuvvetli bir mevzu çerçevesi 
dahilinde cereyan eden bu film 

emsalsiz bir aşk hikayesidir 

Baş Rollerde : 

ROBERT TA YLOR - İRENE DUNNE 

İlaveten: 

EN YENİ PARAMUNT JURNAL 

BU GECE 

HALK KAHRAMANLARİ 
( Türkçe Sözlü ) ğı, 

Sonsuz bir dehşet ve heyecan k•Y
113 

. . .. .. ihayetı 
olan bu eser seyırcılerını •" 

kadar büyük bir alaka ilı 
sürükliyecektir 

Ayrıca: Türkçe SözlU 

CANLI FiLM 
Halk Matinesi ı2.15 de • 

· etı Bir Kadının Haysıy 


