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Dost Irak hariciye veziri dün Cenub ve şark vilayetlerinde 

şehrimizi şereflendirdi ':<~çakçıhğı önlemek 
ıçın düşünülen tedbir 

Dr. Aras Ekselans Naci Elasil şerefine dün 
hariciye köşkünde bir ziyafet verdi 

Irak Dq itleri Bakan• E,keelanal>r. N~ E~il, dün abalı . aaat 
.. 45 te Toroa f.bpresiyle .Anbra:ra ıelmit.ve UtuJO_Dcla ~.itleri .. 
bm Dr T riik Rüttü Aru ile Ankara Vali ve BelediJ• llei9i, lnıiı El
.-· · M ~ K--·ndam Dıt itleri Genel Sekreterliii Vekili, Protokol ~ısı, eY&• - , _ ... _ "'--= Di 
Ye Birinci Daire Şefleri, Ankara Merkez Kum•.,._.•, ...-Jet . -
rektö .. Irak Elçiliği eıüm tarafmdan karfılalllll'f n batta bır 
band': ;.: ... oldul ubalde bir ukerl müfreze kendiıini aelmnlam'fbr• 

lu 
_ _ı:ı • 1 ••••••• - •••••••••••••••••••••• 

Irak ve türk mi reuaaenY e • • 
donablmıt bulunan Ankara dura· : Ataıu·· rk : iında doıt ve kardet iki uıemle- : : 
ket Dıt itleri Bakanının kartılat- : : 
nıaları çok aamiml olmut ve ebe- : • V · · • lanı Naci Eluil kendiıine ihtiram : Irak Haricıye ezın : 
resmini yapmakta bulunan aakeri : Ekselans Naci Elasili ~ 
müfrezeyi aelimlam•tbr· • • 

Bu eanada mızıka Irak ve türk aıilli : kabul buyurdular : 
ınarşlannı çatmııtır. 

Muhterem misafirimi% ve refakatinde 
bulunanlar istasyondan doğruca ikamet• 
laine tahsis olunan Ankarapalu oteline 

litmiılerdir. 
Irak dıı ifleri bakanı puar ,unu u

bah saat ı 0.30 da Türkiye • Sllriy• 811111'1 

üzerinde tsWıiyed• Tilkiye topralden
na gcçmit ve t.WUye llftll" isf010DQıllda 
CUmhuriyet b~ adına (Juianteb 
._liai, ulred •11v·edl!t ~ ıefbqNlftdar• 
lıldanna ..,uı edilmit bulWll!t sevat ta-

tfmadan tcarplanmıt ve b~. ~andarma 
rezesi de ihtiram resmını ıyfa eyle-

• • 
• Dün Reiıicumhur Atatürk : 
: Irak Hariciye V esiri Naci ! 
: Eluil'i kabul buyurarak nesd- : 
: lerincle bir aaat bclar ahkoJ· : 
• --•-...1- • • muı--· • t HariciJ• Vekili clektor Aru: : ............................. : 
:....... : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Cenab ve pılı mmtalraJann..1-L! mek için ekonomik • wma bçakçıhlt ta!IDMDM' önliyelnl-
ni'nin reialifinde ilsiıuı:t:.ı•'iak :--ı T~it Reiei Burhan za.. 
-.,on lmnılmuttu. B komi •r ecelerinden münıldEeb bir ko-
clıiı rapora Bqbekanlıta verm::d!' 1:..!!'-~~ bitirmit ve hazıra.. nrdır: • -~- raporunda tanlar 

1 - Cenub ve prk mmtablanu 
mllnluıırr bbmk Uaıen billuım ,.... 
Hl, pamuklu ve ipekli mensucat ,.... 
n ucuzlatılmalıdır. 

2 - SUmer Bank cenub " fUlr ft. 
llyetlerimbde perakende atıf ,...-. 
ibere mafualar açmabdrr. 

3 - Mensucat bu mmtabluülıl 
~m sevkine ve i9tira bblliyetiM 
IÖN yapılarak 1&tılmalıdrr. 

4 - Maliyet fiatlarmı indirip sa. 
me.J' Bank fabrikaları mamulltmua .. 
cu 1&tı9mı temin etmek tizere Siiınu 
Bank mamulltına mevsu kazanç. ietla. 
1lk ve diler verıi ve resimler incliril
melidir. 

5 - Dıt memleketlerden yurda p. 
~k mallara konan &Umriik reem.ı.. 
nnde bir deiititlik yapılmalıdır. 

6 - Sümer Bank bu mmteb•v. 
da kaçakçılıkla milcadele için en milimi 
Ulllut vuiyetine ıelmelidir. 

Dünkü Kamutayda 

Orman koruma teşkilib 
• • •• •• •• •• 

projenin kati 
e tahriri başhyor 

~, 28 ~~) -:- ~dolu Ajanımm muhabiri bild" • 
JU&DID türk proJeSı aau üzerinden ilk tetkiki lftJOI'& 

perler komiteaiade bitmiftir. Yarın komite ltatü .. buaün '!8-
kere ve ~dhriri~e batlı1acaltır. Bu esnada iki~';;'~ mua
JM&Ja aı proıeleri huırhJu:aktır. ua-

•••••••••••••••• ..... -.•-••M•~·~·~·-··~AMAWA~A~e-e ................................................ --. ···•·•···••·············• 
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Günün içinden: 

. . . . ~ 

ULUS 

Çocuk haftası 

27 - 4-193i 

Dilenciler 
Belediyemizin büdçesi 

D~yç~n • 
. t•ıe Bu sene Ankara'da bır 

A·nlatırlar: istibdad zamanında bir adamı takib etmek için dilenci 
kılığına giren bir hafiye, bu i'i bittikten sonra dilenciliği değil, ha
fiyeliğini bırakmıf; dilencilikten topladığı sadaka hafiyelikten aldı
iı maaştan Jcat kat fazla • olduğu için. 

Geçenlerde Avusturalyada bir hastahane köşesinde ölen bir dilen
cinin şiltesinin altından üç yüz b:n liralık bir servet çıktığını okudum. 
Bu iki vaka, dilencilere lca.rşı gösterdiğimiz merhamet israfını önleme
ğe acaba yarıyacak mıdır? 

Evelki günkü İstanbul gazeteleri de ''Edirnekapı, Topkapı ve ci
vanndaki mezarlıklarda dilenciler çekilmez bir hale geldiklerinden 
bunları önlemek için mezarlıklar idaresi ile zabıtanın beraberce ça
lışmaları kararlaşmış ve bir hafta zarfında 20 den fazla dilenci ya
kalanmııtır. ''haberini veriyorlardı . 

Gerçekten sakat ve kötürüm, bir adam, parasız ve ekmeksiz kal
dığı için sokak ortasında gelene geçene avuç açıyorsa bu çirkin 
manzaranın suçunu ona sığınacak bir yer bulmıyan cemiyete yükli
yebiliriz. Fakat bu hükmü vemtekte acele etmeden önce hatırlamalı
sınız ki "Darülaceze" ye gönderi!mek ihtimali birçok dilencilerin 
beyninde bir korkulu rüya gibi yaşar. 

Yüreğimizin yufka olduğu zamanları bayağı bir psikolog gibi se
zinliyerek bize el açan bu sakat ve körlerden çoğunun kaldırım üs
tünde ve kulübe içinde makyajını tamamlamıı kötü bir aktör oldu
ğunu unutmamalıyız. 

insan yüreğinin "merhamet'' denilen z&fı üzerinde ahı verit yapan bu 
türlü dilencilere merhametin bü:.in bütün kapılarmı kapamak cemiye
tin lehine bir vazifeyi yerine getirmekten bqka bir teY değildir. F od
la çıkaran imaret, osmanlı hayabr.da tukh miskinliğini destekliyen 
bir laboratuvar' dan bqka bir fCY değildi. Eli bıtan, gözü gören di
lencinin miskin miskin yaşama sma rağmen para kazanmasına yar
dım eden merhametimizle zaman zaman yeni ima.retlerin kapılanm 
açtığımızı farkediyor muyuz? 

Gerçekten aakat ve yok1UI olanlara acımamak, biç de insani olmaz. 
Fakat onlar, cemiyetin hurdalarıdır. Onları elinden tutup kaldıracak 
ve lmraaldarmdan her gün sıcak çorba geçirecek merhamet de cemi
yetin tetkilitlandınlmış merhameti olmalıdır. Zavallılara iyilik ve 
yardım etmek iatiyen ferd, kesesini böyle bir merhamete açabilir. 

Kırkgöz 
bataklığı 

kurutuldu 
Ezineliler 20 bin dönüm 

arazi kazandılar 
Bursa sıtma mücadele mıntakasma 

bağlı Ezine civarında iızerinde muhtelli 
ıulann toplandığı 20 bin dönüm geni!}· 
liğindeki bataklık kurutulmuş ve 18 ki· 
lometrelik bir. kanal ile bu sular denize 
akıtılmıştır. 

Geçen agustos ayının başında açıl

mağa başlanan bu kanalda müsaid mev
simlerde on bini geçen işçi çalıştırılmış 
ve 6840 lira sarfedilmiştlr. Sıhat bakan· 
Jığı, bazı işlerin bitirılmesi için buraya 
2.500 lira daha göndermi~tir. 

Açılan kanalların derinliği 2, dip kıs
mı 1.30 ve üstü 4 metre genişliğind~ 

bulunmaktadır. Muhtelif mecraların ka
nala su atabilm~i için acdlcr yaptınl· 
nuştır. 

Bu bataklığın meydana gelmesine 
Kırk göz menba suları imil olmll§tur. 

Bu arazi üzerinde Menderes nehrinin 
taştığı :zamanlarda bıraktığı teressübat 

bulunduğundan mümbit bir hale gelmiıt
tir. Bu güzel, mümbit ve mahsuldar ova 

göçmenlere dağıtılacak ve kendilerinin 

buarazidc refahla çalışmaları temin edi

lecektir. Ayni zamanda sivri sineklerin 
üremesine meydan veren bu bataklıkla-

rın kurutulması ile buralarda sıtma i

f etlerinin önü alınmış; hem göçmenlerin 

ve hem de civar köy halkının sıhhatleri 

korunmuş olmaktadır. 

:··-·--·--·········-·-_.....-: . . 
: HAVA : . . .........................................•........ 
Hava rüzgarlı geçti 
Dün şehrimizde hava kısmen bulut

lu ve rüzgarlı geçmiş ve ısı 20 dereceyi 
bulmu .ur. Meteoroloji işleri genel di
re!<törhigünden verilen malfımata göre 
dün Trakya, Kara:ieniz ve Kocaeli mın
takalan }a.,ışlı, diğer mıntakalar kısmetı

kapalı g ;rmiştir. En çok yağış İstanbul 
ve Zong ıldak da olmı.ış ve kara metre
ye 9 kilo.,ram su dusmüştür. Dün en 
dü ük ısı sı mn altında olmak üzere U. 
lu la a 1, en yüksek ısı da Adanad;ı 
25 c: .r r • ır. 

Nurettin ART AM 

Profesör Lember'in 
konferansı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Liyon Ü· 

niversitesi mukayeseli hukuk profesöni 
Lember bugün üniversitede kalabalık 

bir dinleyici kütlesi önünde "Amerika 
kanunlarının fizyonomisi,, mevzulu kon
feransını verdi. 

Pul koleksiyonları 
Pulkolleksiyonlan ticaret eşyasından 

ad olunmaktadır. Türk parasının kıyme · 
tini koruma kararnamesine göre yurdu
muzdan çıkarılacak veya yurda sokula
cak pul ve kolleksiyonlan için posta İ· 
darelerince beyanname aranması karar
laşllllitır. 

Üç bütçe 

Son hafta i~inde üç büyük devlet, 
19J7 - 19J8 bütcclerini hazrrladılar. Her 
üç bütce de elıemiyetli açıklar vardır. 
lngiltere bütçesi, zahiren muvazeneli -
dir. Fakat fevkalade silahlanma mas -
rafları 80 milyon ingiliz liralık bir is -
tikrazla karşılanacaktır. Maliye nazırı 
B. Neville Chamberlain, avam kamara
sında borçlanma zaruretini şöyle izah 
ediyor : 

- Kuvvetli bir lngiltere'nin sulhrı 
korumakta en iyi garanti olduğundan 

birin şüphe etmem. 
Times gaze.tesi, kendi tarafından, bu

na, §U mütaleayı ilave ediyor : 
- Büyük Britanya, silahlanma gay -

retine, müsabakaya iştirak eden diğer 
bütün milletlerden daha kolay muka -
vemet edecek vaziyettedir. 

Amerika bütçesinde silahlanma mas -
rafı azdır. Fakat, sosyal masraf/ana 
( İJSizlik vesaire ) çoğalması yüzün - • 
den, önümüzdeki 30 haziranda nihayete 
erecek ıDlan geçen bütçeye 2 milyar 557 

milyon dolar ilavesi lazım gelmektedir. 
Fransa ise lngiltere gibi silahlanma

ya ve Amerika gibi sosyal masraflar 
yapmağa mecburdur. Bundan dolayı 

Fransa bütçesindeki açık 30.000.000.000 
frank kadardır. Fransa, 4 frank tahsil 
ettiği halde, bu sebcble, 6 frank harca
makta ve aradaki 2 franklık farkı borç
lanarak ödemektedir. 

Üç büyük bütçede açıkların sebeb -
/erini, bu izahlardan anlayabiliriz 

1- Silahlanma yarışı 
2- Ekonomik buhran 
Bu vaziyet böylece daha ne kadar de-

vam edebilir ? N. B. 

gezın ı r . 
.. ~~n çoc~k haf~a~mı~ dördüncü gü- çok yenı yollar yapı acak 

nu ıdı. Sırasıyle butun ılk mekteb tale-
be1eri sinemalara götürüldü ve bunlara 
bedava sinema gösterildi. Öğleden sonra 
saat 14.30 da s;ocuk esirgeme kurumu 
genel merkezi tarafından temin edilen o
tomobillerle çocuklar K~iörendeki ana
kucağı müessesine, Çıbık barajına vt: 
Ankaramızın diğer görülmeğe değer 

yerlerine götürülerek gezdinldi. Kurum 
genel merkezindeki bahçede de küçük
lere bol, bol oynamak fırsatı verilrli. Ku
rum genel merkezi bugün saat 14 den 
17 ye kadar halkevinde küçüklere tem· 
sillcr verecektir. 

Macaristanla yapılacak 
ticaret anla§ması 

Hükümetimizle Macaristan hüküme
ti arasında yapılacak yeni bir ticaret ve 
kliring anlaşması müzakereleri için dün 
Macaristandan bir ticaret heyeti şehri
mize gelıni§tir. Heyet istasyor.da eko
nomi bakanlığı declgeleri tarafından kar
planım§tır. Heyetle ilk müzakereler~ 

dün saat 16 da dıg bakanlıkta başlan

mıştır. 

1 K0Ç0K lÇ HABERLER 1 
X Entera.uyonal askeri hekimlik: -

Haziran ayı içinde Bükreşte t:oplana
cak enternasyonal askeri hekimlik kong
resine yurdumuzdan, milli müdafaa 
bakanlıfı ııhıye da:. ~si reisi General 
Mazlum Baysanm reisliğinde aıhiye 

müfettiti general Ayni Samal Gülha
ne haaıtanesi tatbikat mektebinden al. 
bay B. Abdülkadir ve albay B. Murad 
gidecektir. 

X Çuvalların gümrük resnıi: -
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı muvak
kat muaflıktan faydalanmak suretiyle 
yurdumuza sokulan 1ruvallara konulan 
gümrük resmini indirmek üzere bir ka
nun projesi hazırlamaktadır. Bal:anhk 
bu suretle muvakkat muaflıktan istifa
de suretiyle çuvallar üzerinde yap·lan 
sui istimalleri önleyecek ve muvakkat 
muafiyeti kaldırac ktır. 

Kamutay Çağrılan 
Ziraat encümeni bugün saat 10.30 da 

toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni bugün grup iç
timamdan sonra toplanacaktır. 

ZaıJallı Kuı - Adam 

Geçenlerde, bu sütunlarda, Franaa
da Vuicenneı hava bayramına iştirak 
ederek numaralarını yapacağmı ha -
ber verdiğimiz amerikala kut-adam, 
• ajans haberlerinden öğreniyoruz -
bu numaralan yaphğt sırada, para · 
!Ütleri açılmamaSlndan dolayı dü§Üp 
ölmüştür. Biz ki onun kuşları taklit 
ederek yapacağı harikulade meharet
leri merak ediyorduk, in.sanm kU§lar 
gibi uçmak İ&terkeıı yapacağı en ha -
rikulade feyİn ne olduğunu nihayet 
öğrendik: düpnek ve ölmek .• Zavallı 
kuş-adam! 

Süprüntüleri kanıhran aJam 

Bir fransız gazeteainde fU haberi 
okuduk : " Bir adam, bir sabah, 
kahvelerden birinde ç.aymı içerba 
ken cebindeki fazla kağıtları ta&fiye 
etmek utemit ve bunlar arasında 

milli piyango biletini de atmııbr. 

Ertesi gün gazetelerde, bu bilete yüz 
bin frank çrk.tığmı öğrenmiştir. Şim
di bu adam, iki gündenberi §ehrin 
süprüntü yığınları arasında bu kıy -
metli bileti aram.aktadU". 

Y eni§ehirde bakkallar 

Yenitehirde bakkal dükkanlannm • 
hemen hergün biraz daha çoğaldıcı 
dikkatinize çarpmiyor mu ? 

Hangi apartıman altında boı bir 
yeni mağaza görürseniz bunun biraz 
aanra bir bakkal tarafından kiralanıp 
ti§eler, kavanozlar, süpürgeler ve ku
tularla süslendiğine ıahid olmakta 
gecikmiyorsunuz. 

Belediye Meclisi dün saat 17.30da reis vekili B. Fevzi Kütükçünün 
reisliğinde toplandı. Geçen celsenin zaph kabul edildikten sonra, b d .. 
ce encümeni tarafından tetkik ediJen 1937 mali yılına aid masraf büd· 
cesi mucib sebebleri ve rakamlarnıı ihtiva eden mazbata okundu. 

Azadan birinin Ayvalı ve Ayran
cıya da otobüs işletilmesi hakkın
daki temennisi üzerine, büdce en
cümeni mazbata muharriri avukat 
B. Hayrullah Özbudun, bunların 
idari meselelerden olduğunu büd
ce ve tahsisat imkanları .oisbct;n. 
de şehrin her yerine otobüs işle
tilmesinin tabii bulunduğunu ve 
C. H. P. kongreleri dilekleriuin 
yerine getirileceğini söyledi. 

Büdce fasılları üzerinde başka di
lek ve mütalea olmadığı anlaşıldı ve 
fasıllar birer birer reye 'konarak kabul 
edidli. 

Bundan sonra, yeniden tan%im edil
mekte olan Ankara belediye zabıte&Sı 

talimatnamesinin müzakeresine geçile
cekti. 103 maddeden ibaret talimatna
me üzerindeki çalışmaların henüz sona 
ermediği cnlaşıldığmdan Ruznamenin 
bu maddesinin geri bırakılması ve çar
şamba günü saat 17.30 da tekrar top· 
lanılması kararlaştırıldı. 

Yeni masraf büdcesi 
Ankara belediye&i, sene içinde ya

pılması lazımgelen kanuni ve zaruri iş
leri, tatbiki Uizım formü1leri göz önün- \ 
de bulundurarak yeni yıl masraf biid
cesini hazırlamıştır. Bilhassa C. H. P. 
kongrelcrince tesl:.ıit edilen parti dilek
lerinin yerine getirilmesi için icabeden 
tahsisat ayrılmıştır. 

Masraf biidcesi altı kıs m ve (90) 
fasıldan mürekkebtir. r.eislik büdceyi 
2.071.270 lira olarak teklif etmişti. 
Varidat büdcesi evvelce ıs bin lira faz
lasiy1e kabul edildiğinden ve parti di
leklerinin daha geniş bir şekilde tatbik 
edilmesi istenildiğinden btidce cncü· 
meni masnf büdccsini 2.086.270 lira 

olarak tesbit etmiştir. 

Umu.mi idare maaralları 

Bu fas lda jktisad i§leri müdür mu
avini ücretine 25 lira zam yapılmış, hu
kuk işleri müdürluğü kadrosuna bir 
mahkeme muakkibi tahsisatı konulmuş
tur. İzmir sergisine iştirak için de 

tahsisat konulmuştur. 

·······-..... -·······-·-···························: . . 
i Hatırlıyor mumnuz? : : : . . 
j 1 - Çin • Japon lıarbının tari- ~ 
! hi nedir ? : 
! 2 - Amerika' Ja ilk elektrik- i . . 
i li tren ne 2ı0man iıleJl ? i . . ! 3 - Belçika ~e hollandalılar ! 
! ne zaman G)'rı!dılcrr ? ! . . . . . 
: 4 - Uçüz.lü ittifak ne zaman : 

f yapıldı ? ~ 
i 5 - lran"Jo Kaçar hanedanı : 
• ne ~an deurildi 1 ! 

Dünkü suallerin cevablan: ~. 

s - Lchistan'ın ilk taksimi i 
hangi seneae oldu ? : 

C- 1772 de. ! 
S - Amerika'da ilk telgraf mu- i 

habercsi ne zaman ba§ladı ? i 
C- 1843 de. i 
S - Cihan harbı sulh konferan- İ 

sı ne zaman toplandı ? : 
C - 1919 12 ilkHnun Pariste. i 
S - Lokarno anlaşması Alman. i 

ya tarafından ne zaman tasdik edil- i 
di ? ! 

C - 1925 de. ! .. 
S - Sovyet Rusya'da beş yıl-

• 
lık planın tatbikine ne zaman ba§· i 
landı ? i 

i C - 1928 de. : 
································-·········· ........... . 

Bakkallık bu kadar karlı bir sanalsa 

knrm 11rrmı nn~ayahm. Fakat, poli

tik ekonomyanın bir kaidesi vardn : 

Küçük esnaf birbirini taklit ebnck su

retile çoğalırsa zaruri ıstıfa gecik -
mez 

Bakkal esnafı dikkat ediniz 1 

Sıhat işleri 

Bu kısımda gesen yıla göre 8565 
liralık bir fazlalık teklif edilme ... dir. 
Bu yıl cenaze ve sihı imdad içın ıkı o
tomobil ve mezbaha ve civarının daimt 
temizliği ve sinek mücadelesi için bır 
kamyon alınacaktır. Beledi} eye devre. 
dilmesi kararlaştırılan asri mezarlık 

memur ve işçi kadrosu kabul olunmak
tadır. 

Fen ifieri 
Şehrin imar ve inşaatında hiç dur

madan ve artan bir ilerleme örulmek
te olduğundan ve bu ilerlemenin biıyülı 
amillerinden biri de fen isleri müdür, 
memur ve müstahdemJerinin normal
den çok bir vazife görmeleri oldugu ro 
islik makamı tarafından bilhassa kay
dedildiğinden müdür, muavini ve yol 
şubesi mühendisinin ücretlerine zam 
yapılmıştrr. 

Şehir vazifelerinin iyi görülmesini 
temin etmek üzere bir kamyon tahsisa· 
tı kabul olurunuş ve lağım tamiri mad· 
desine geçen yıldan ço1< para konul· 

muştur. 

T e.mizlik ifleri 
Temizlik işleri müdürünün ücreti 

maaşa çevrilmiş ve bu suretle bir tasar· 
ruf temin olunmuştur. Şehre kredi ile 
vidanj makinesi alınacak ve temizlik 
illerinde kullanılmak üzere yeni usul• 
de çöp kamyonları getirtilecektir. 

• Programlı inşaat 
Büdcenin altıncı kısmı programlı in· 

şaata, tesislere, belediye hizmetlerine ve 
otobus işlerine ayrılmıştır. Yol inşa ve 
tamirı tahsisatı olarak kabul edılen tah· 
sisatla şu işler yapılacaktır: 

Kooperatif bınası oniı d 
mahall .ine gıden yola p do ene
cektır. İsmet p a mahall ınde parke ile 
döşenen uzun yola yaya kaldırım yapıla· 
cak ve o civarda bulunan sokaklar top
rakla doldurulacaktır. Edirne sokagmda 
yarım kalan toprak seviyesı bitirilecektir. 
Karaoglanda İsmet paşa okuluna yeni 
açılan :rol bu yıl içinde tamamlanacak
tır. Altmdağ mahallesindeki mermeı; 

~eşmeden ocak binası onüniı takiben bi~ 
ana yol yapılacaktır. Sanayi caddesin
den Doğan bey mahallesine gıdcn ince 
ve dar yol tanı'r ettirilecektir Bahriye 
caddesinin yaptırılması dolay iyle Leh· 
lcbici mahallesinden yeni yapılan okula 
giden ve toprakla dolan sokakda merdi· 
ven yaptırılacaktır. Yeni Turan mahal· 
}esindeki sokakların ve Uruncak sokağı• 
nın bozuk olan kaldmmları tamir ettirl· 
lecektir. Hisar kapısın-lan iç kaleye ka
dar uzanan caddeye kaldırım döşenecek
tir. 1stasyon ile marangoz fabrikasını bi· 
ribirine bağlayan dar sokak onanlacak· 
tır. Ankara Etlik yolu asfalt olarak ya· 
pılacaktır. Keçiörendeki arka ve anayol 
tamir editeeektir. 

Diğer qler 
Diğer yol insa ve tamir işleri prog• 

ma konulacak ve sonra teminine çalışıla 
caktır. Hacıbayramda yapılması karar• 

laştırılm~ olan istimlak için 20 bin lira 

lık talısisat konulmuştur. 

Hacet tepesi tanzim edilecek ve SS

manpazarına bir park yapılacaktır. Bu 54 

ne içinde gaz depoları ve temizlik ba• 

nına yapılacak ilaveler için tah isat ıca· 
but edilmiştir. Gazete satış yerleri de 

bu yıl bitirilecektir. 
Parti dileklerıne göre, Zincirli ca:-

1 en ı:ı.. 
mi civarında. köylü ve satıcı arın 

. ddesi .,e yade toplandıkları s::ı.nayı ca . 
. 'b erlerııı-itfaiye meydanın.i.Il munaEı Y 

de, hacıbayram civarında, ismet p~dı 
. ..nun 

bölgesinde, pazar yerınde, Haınamo a
a.;:.ar ı ç o g 

Samaııpazarında. çarşı ve ı: de 
. h" . h ı·f ıntlerın lan Yenışe ırın mu te ı s 

umumi balcılar yapılacaktır. bU 
2.086.270 lira olara · tc t eJ en 

. . de su ıt
müteva:dn masraf biidçesı ı ın ıJll 
lcri tahsisatı yoktur. Bel d c b (ie

için ayrıca bir biıdce haz ıl • 
1 

lecck toplantılarda konu 
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1 fil1Dıillilllll/J rnı•t;lQi?I Asiler Bilbao'ya yı·yecek 
Roma - Berlın mihven 

ve Avusturya sevkı•nı• protesto ettı•ıer 
A .vusturya ba~ vekili Schuchnigg 

ile Mussolini arasındaki görüııne· 
den sonra Avusturyanın' Berlin • Roına 
mihveri üzerindeki vaziyeti azıcık 
daha tavazzuh etti. Filhakika Avus
turya hala bu mihver üzer in dedir. 
Fakat gittikçe mihverin Roma tara· 
fmdan uzaklaşarak, Berlin tarafına 
yaklaşmaktadır. Bir Roma gazetesinin 
yazdığına göre, Avusturya nazileri 
bundan sonra hükümetin resmi par
tisi olan F aterland front içine alı· 
nacak ve yakın zamanda naziler ka
bineye de gireceklerdir. Avusturya'· 
nın Almanya ile birleşmesine taraf· 
lar olan ve bugüne kadar siyasi faa

liyetten resmen menedilmiş bulunan 
bu zümrenin, evvela parti içine alın
ması sonra da idare mesuliyetine 
teşrik edilmesi, hükümetin nihayet 
bunlara devri edilmesi için birer mer· 
hale olsa gerektir. Buna ltalya başvekili
nin nasıl razı olduğu ve Avusturya 
istiklaline düşkün olan Schuschnigg'· 
in nasıl muvafakat ettiği sorulabilir. 
Hakikat şudur ki Avusturya'nın Al
manya ile birleşmesi hadisesi, her ke· 
se ve her şeye rağmen yürümektedir. 
Bu, tarihin mukadderatıdır. Alman• 
ya, milli birliğine kavuşmak için on• 
dokuzuncu asrın ikinci nısfından 
sonra iki büyük harb yapınıştır: Biri 
Habsburg Avustuı·ya'sı ile. Diğeri de 
üçüncü Napo]yon'nun fransa'sı ile. 
1867 senesinde şimali Almanya k on· 
federasyonunun teşkili ile başlıyan 
ve 1870 senesinde de Bismark Al
hlanya'sının kurulmasiyle yeni bir 
merhaleye giren cereyan, ancak 
Avusturya'yı Almanya'ya iltihaka 
götürebilir. Mussolini'nin realizmi, 
bu neticeyi görmesinde ve bunu Alman
ya'ya bir karşılık m ukab ilinde ve 
dirhem dirhem satmak istemesinde· 

Avusturyadaki ltalya nüfuzunun ta~
fiyesi geçen sene Starhemberg'in tasfi· 
Yesiyle başlar. Uzun zaman ltaly~nm 
Avusturyada aleti olan bu prens sıya·. 
ıet sahnesinden çekildikten sonra resoıı 
l\vusturya değilse de gayri resmi Avus
tut-ya Berlinin kuvvetli cazibesine ka· 

, v 

ll•lat-ak Almanyaya doğru meyletınege 

~~ . 

ha\\adı. Ve resmi Avusturyayı da arka· 
IInd frika d an sürükledi. Akdenizde ve A • 
a Yeni yeni mesuliyetler yüklenmek 

1lıe b ı· ,. c uriyetinde kalan ltalya, Ber ın ın 
!,arcbrnını temin etmek için Avusturya 

h'U~e:rinde fedakarlık yapmak lüzuınunu 
lssett' G · d 1-1· cçen senenın temmuzun a 

~alyanın tavasutu ile yapılan aJDlaD • 
~\rust · ah · · · 
b

.. urya anlaşmasının, eskı m JnJsınt 
\lsb ··t·· u un Almanyanın kolları arasına a-

tacag~ ı M d v 'ld' G nı ussolini bilmez cgı ı. e2'· 
Çı bu 1 , .. ,,,_.A 
1
.,, an aşma ile Avusturyanın 1st1&1a· 
l t . . l anınıyor. Almanya Avusturyanın ıç 

ış e · · d F rıne karışmamayı teahhüd edıyor °: 
akat Avusturya istiklali hakkındaki 
a~n noktai nazarı ile Avusturya nok· 
taı tıaz"'M b' 'b' . d A'-~n· uı ı ırı ırme uymuyor u. u

11
'" 

Ya, Avusturyamn istiklaline, ancak bu· 
~u alman menfaatine uygun şekilde kul
~ndıkça riyaet edecekti. Avusturya, is
tıkl' )' a ıne güvenerek Habsburg hanedanı· 
hı &eri getirmeği düşününce Berlin razı 
olrnadığı gibi, Roma da buna muvafakat 
etmedi. Bu sıralarda alman dış bakanı 
Von Neurath'ın Viyanayı ziyareti, az 

k.aldı, Avustu\·ya hüki.imetinin devrilme
'1Yle neticelenecek bir darbeye sebeb 0

• 

luyordu. Almanyaya iltihak lehine te.za· 
hü . rat yapan ayni avusturyalılara erte•1

• 

hah v· k'. l a, ıyanaya futbol oynama ıçın ge-
en bir İtalyan takımını oyun sahasından 
taıılı ' !l.IA 
. ~ Yarak çıkardılar. Avusturya ıstuua· 
lıni k • tiklA . n oruyucusu ve Avusturya ıs a· 
lınin düş.omanı hakkında yapılan bu ınu
l\tnele karşısında: 

- Acaba şu istiklal korunmaya de• 
~~r mi? Ve korunuyorsa kiınin menfaati 
ıçın? diye sorulsa )'erinde bir sual ol-

1lıaz mı? 

l~te iki muahedenin garanti altına al· 
dığı ve bir kaç sened~nberi ltalyanın da 
koruduğu bu istiklaldu- ki Veoedik ınii· 
l'k k atiyle bütünlüğünden azıcık daha 

aybetmiş oluyor. 
A . Ş. ESMER 

Bir fransız t icaret cemi-
l'eti Ankara'ya geliyor 

Paris, 26 (A.A.) - Bir fransız tica · 
~e~ heyeti yeni türk - frnasız ticaret mu• 

avelesini müzakere etmek üzere bugün 

A.nkara'ya hareket etmiştir. 

lngiltere Bilbao' nun ablukasını tanımad ığını 
bildirdi ve mukabil bir protestoda bulundu 

Bask cephesindeki şiddetli harb devam ediyor 
Londra, 26 (Hususi) - Hük:ümetçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Diğer cephe· 
lerde sükunet hüküm sürmesine mukabil, 
son günlerde Bask cephesinde büyük bir 
faaliyet vardır. Bu cephede hükümet 
kuvvetleri kahramanca mukavemet et-
mekte ve asilere millıim telefat verdir
mektedirler. Asiler Elgueta • Elorrıo böl
gesinde şiddetli bir taarruzla Eibar'ı ku· 
şatmak istemişlerse de milisler tarafın
dan püskürtülmüşlerdir. 

' 

Asilerin Kanarias kruvazörü tarafrndan karaya oturmağa mecbur 
edildiği bildir.ilen Jaime 1 kruvazörü 

Havas muhabiri, asilerce işgal edi .. 
len Elgueta kasabasını ziyaret etmiştir. 
Son çarpışmalarda pek çok hasara uğra
mış olan bu kasabanın bütün evlerinde 
kurşun ve obüs izleri görülmektedir. Bi
naların bir çoğu tamamen yıkılmıştır. 
Asi askerler şarkı söyliyerek sokaklarda 

dolaşmakta dırlar. 
.--~~~~~~~~-

Hükümet tayyareleri dün öğleden 
sonra Malagayı bombardıman etmışler
dir. Buna mukabil dün öğleden sonra ve 
akşam üzeri asi tayyareler Madrid'i bom
bardıman etmişlerdir. Jarama cephesin
de de bir asi hücumu püskürtülmüştür. 

Bilbaoya yeniden yiyecek 
gönderildi 

İngiliz yardım komitesi tarafından 
Bilbao'ya boyuna yiyecek gönderilmek
tedir. Üç vapur Bilbao'ya varnuş olup 
başka bir çok vapurlar da buraya doğru 
yola çıkmış bulunmaktadırlar. Yiyecek 
yüklü vapurJarın gelmesi halkın iaşesı 
bakımından tehlikeli olmağa başlayan 
vaziyeti düzeltmiştir. 

Asiler memnun değiller 
Asiler şimdiye kadar dokuz ingilh 

yük vapurunun Bi~bao'ya erzak getir
mek suretiyle buraya konulmuş olan 
ablokayı bozmuş olduklarını ve ingili'! 
harb gemilerinin, yük gemilerini dur
durmak istiyen Almirante Cervera kru
vazörünün vazifesine karıştığını ileri 

sürerek şikayet etmekte ve ingiliz hü

kümetinin, bu gibi hadiselerin teker~ü
rüne engel olacak tedbirler alm~smı ıs
temektedirler. Burgos hükümetı bu~
dan dolayı İngiltereyi protesto etm~~: 
tir. Buna mukabil ingiliz elçisi. d~ ası 
kruvazörün hasmane bir hareketını pro· 
testoya memur edilmiştir. İngiltere ab-

lokayı tanımamaktadır. 
Asilere göre cephelerdeki vaziyet 

A 
. kaynaklardan bildiriliyor: L-n· 

sı k' ·ı • 
tı . Bask cephesinde ı ı en 

ko kuvve en 
hareketlerine devam ederek iki yeni ka-

saba ile ha.kim bazı noktalar işgal et

mişlerdir. Birçok esir ahnmış ve mü

him mikdarda malzeme ve cephane ele 

geçirilmistir. Tayyareler hükümet mev-

·ı .. bombardımana devam etmekte
zı erını 
dirler. Salamanka'da neşrolunan bir 

tebliğe göre Franko kuvvetleri dün ak· 

şam BiJbı:o'ya doğru inıneğe başlamrş
Jardır. Birkaç nokta müstesna ~lmak 
üzere hükiımetçilerin mukavemeti za· 

yıflaınağa başlamıştır. ~on haberl~re 
.. , .

1 
Durango ve Eıbar kaaabala-

gore ası er . 
rmr işgal etmişlerdır. 

Madrid, Santander ve Leon cephe
lerinde tüfek ateşi, Aragon, Kordoba 

ve Gırnata ceplıelerinde topçu düello· 

t
eati edilmiştir. Kordoba şimalin· 

su . l 
de asiler yeni mevziler elde etmış e.r 
ve çok arızalı bir arazi üzerinde beş kı-
Jometre ilerlemişlerdir. 

Deniz muharebeleri 
Sevil'den bildiriliyor: Kanarias kru· 

vazörü, hükümetçilerin Jaime I kruva-

örünü Akdeniz kıyılarında karaya o
~nnağa mecbur etmiştir. Hükümetçi 

destroyer ve romorkörler, karaya otu
ran geminin yardımına koşmuştur. Ay-

rıca Kamarias ve Baleares asi kruva

zörleri asi sahilleri bombardıınandan 

d 
.. en hükümetçi destroyerleri bom· on 1 ,. . 

b d 
man etmişlerse de bun ar <ıSl 

ar ı , 
gemileri uzaklaşmağa mecbur etınışler-

dir. 

Eden - Van Zeland 

Brüksel' de 
konuşmalar 
başladı 

Belçika Başbakanr Van Zeland 

B.rüksel, 26 (A.A.} _ Dün buraya 
gelmış olan B. Eden, indiği otelden 
doğ~uca başbakanlık dairesine giderek 
BB. Van Zelant' ve Spaak'le konuş· 

muştur. Saat 10.30 da başlıyan bu ko
nuşma, saat 12.45 de bitmiştir. 

Bu konuşmalar hakkında Londrada 
tasrih edildiğine göre, B. Eden'in bu 
ziyareti B. Van Zelandın ziyaretine bir 
mukabeledir. Onun için konuşmalar B. 
Van Zelanda tevdi olunan ekonomik va
zife hakkında görüş teatisine vesile ola-

calctır. 

Jngiliz gazetelerinin Fikirleri 
Londradan bildiriliyor: Obserresi 

Brüksel seyahatinin yeni şartlar altın: 
da çok dostça bir temas kurmağa ma
tuf olduğum• y321yor. 

Fransız - İngiliz beyannamesini tet· 
sir eden Deyli 'felegraf, şimdi Belçika· 
n.n Almanyandan da buna benzer bir 
garanti alınağa çalışacağını ve bu su- , 
retle Belçikanın istiklalinin üç büyük 
devlet tarafından garanti edilmiş ola

cağını yazıyor. 
Deyli Heralda göre, şimdi yeni bir 

batı paktı için gayretlerde bulunulmak-

tadır. , 
Deyli Ekspres de B. Eden'in yol· 

culuğunun ba,; gayesinin bir dünya 
konferansı imkanlarını gözden geçir
mek olduğunu ve B. Van Zelandın tem
muzda Vaşingtona gideceğini haber ve-

riyor. 
Neler konu§uldu? 

Konuşmalar hakkında muhafaza olu
nan ketumluğa rağmen, Eden, Van Ze
eland ve Spaak, Almanyanın bir garb 
paktı çerçevesi içinde Belçikayı garanti 
etmesini elde eylemek hususunda elve • 
rişli zamanın beklenmesinde uyuşmuş· 
lardır. Bu yoldaki konuşmalara Paris, 

Suriyede Türk 
düşmanlığı 

Türklere sempati 
gösteren arabları bile 

tevkif ediyorlar 
Haleb, 26 (Hususi) _ Suriyenin a. 

mudiyesinde kışla civarında bir bina 
sureti mahsusada Cemil paşa oğlu Meh. 
medin suriyeli eşkiya olan adamlarx ta.. 
rafından yakılmıştır. Maksat halkı tel~. 
ş~ ve heyecana düşürmek ve hadiseyi 
turklere atfettirmek ve bu arada türk hal 
kının malını mülkünü talan etmektir. 

Haleb'te muhakeme edilenler 
.. Şama, 26 (Hususi) - Halbedeki 

turk mevkufların muhakemesine devam 
o!unmuştur. Antakya belediye reisi Ha. 

er Ethe_ mahkemede kendisinin evinde 

ta:._:bat yapılmadığını ve bu arada mah. 

keme edilenlerden şikayeti bulunmadı. 

ğım söylemiştir. 

Bir türk kaymakamı azledildi 
Haleb, 26 (Hususi) _ Kırıkhan kay. 

makamı olan Süreyya Halef hiçtir se

beb ve kanuni mülahaza nazarı itibara 
almmıyarak azledilmiştir. 

Türklere sempati gösteren 
arabları da tevkif ediyorlar 
Humus, 26 (Hususi) - Suriyede 

türklere karşı sempati git gide artmak

tadır. Bunun en güzel misali Suriyede 

türklerin değil, türklere sempati göste. 

ren Arapların bile tevkif edilmiş olma. 

landır. Halbte araplar arasında tevkif 

edilenlerin sayısr gün geçtikçe artmak. 

tadır. 

Londra ve Brüksel arasında devam ohı
nacaktır. Her iki tarafca da Brüksel'de 

yapılan müzakerelerden memnuniyet be· 

yan olunmaktadır. 

Belçika gazetelerine göre 
Belçika gazeteleri umumiyetle fran

sız • İngiliz beyanname:;inden memnun 

görünmektedirler. Yalnız sosyalistleriıı 

organı fikir yürütmemekte, müfrid sağ 

cenahın organr ise kurmaylar arasındaki 

anlaşmanın artık mevcud olmamasma e 

seflenmektedir. 
B. Van Zeeland'm organı sayılan En

depandans Belj gazetesi Belçikanm tam 
bir istiklale sahib oluşuna ;evinmekte, 

katoliklerin organı olan "Yirminci asır" 

gazetesi kurmaylar anlaşmasının bozul

masına memnun olmakta ve alman ta· 
ahhüdünün de öteki tatihhüdlere inzi
mam edeceğini umarak İngiliz - fransız 

beyannamesinin buna engel olmıyacağı· 

ru söylemektedir. Reksistlerin gazetesi 
olan Lö Peyi Reel de ayni ümidleri bes

lemektedir. 

Garbte sağlam hava 
.. SON POSTA'da Muhiddin Birıea, 

Dogrele karıı kazandığı zaferden '•Obl'• 
Bel~ika Başvekili Van Zeeland'ın. A· 
merika reiıicümhuru tarafmdan Ameri. 
kaya davet edildiğini, Almanyanm da 
yeniden toplanacak milletltır arau bir 
iktiıadi konferansa ittirake amade bıa· 
lunduğunu memnuniyetle kaydederek 
bunun dünya ıulhu lehine aayılacak bir 
hadise olduğunu belirtiyor : 

"A1manyasız iktisadi veya ıiyui bir 
ıulh mümkün olmadığma göre, eğw 

Almanya böyle bir dünya konferansuıa 
ittirak edecek olursa ve bu konferanı 
müıbet neticelere varabilirse o zaman, 
bir müddet için olsun dünyada aağlaıu 
bir sulh havası esmesi mümkündür. AD 
cak bu netice de basit ve kolay vanla
bilir bir §ey değildir. Her şeyden enel 
Almanyanın bu konferansa iştirak anu• 

sunun ne dereceye kadar samimi mak
sadlarla yapddığını bilmek icap eder. 
~~mkündür ki Almanya, böyle bir tek· 
lıfi reddetmek için "evet !'' demiştir. 

B.elki de konfe~nsa, yeniden kendi da· 
valan Jehinne propaganda Y mak . . . . ap ıçm 

gırec~~tır. ~clki de konferan11 eınauo
da dı~erl~rınin vermeğe muvafakat et· 
melerı mumkün olmıya l . . . . n şey en ısbye-
cektır. Bugün iktisaden kalkınmak içia 
ıermayeye ve serm3yenin yardınınuı 

muhtaç olduğu görülen Almany.anm 
. b' h ye. m ır amle yapmazdan evvel bir nefea 

alma devri geçirmek iıtemesi de müm
kiindür. Bu takdirde konferanıa h~ 
katen uzlaşmak fikriyle gidebilir. Bütiiı 
bunlar ancak konferans esnasmda ao
latılacak §eylerdir. 

Fakat her ne olursa olsun buıün aY

rupa ~ünden daha sakindir. Garbde aaj 
lam hır sulh havaı;ı eıer görünüyor. Ha 
kiki bir sulha kavu§mak için, tahalıkuk 
etmesi lazım gelen ıartlar çok ve bun
ların temini de müşkül olmokla beraber 
bugünün dünden daha sakin olduğu mu

hakkaktır. " 

AKDENi Z 
COMHURlYET'te Yunuı Nadi., Ak· 

deniz devleti olarak Türkiye gibi Ya. 
goslavyanın da ehemmiyet ve haklaım
dan bahıederek diyor ki : 

"Açık denizlerin herkese serbest ol
duğunu biliyoruz. Aıı.-lar ve aıırlardw 
sahillerinde barındığımız ve boydan bo
:a her yanında bayrağımızı dolqtırdı

gımız yakın bir denizden bahsolunca 
onu herkesten önce kendi havzamnr 
ı;aymaklığnruzı tabii görmelidir. Bir ya• 
zımızda daha söylemi§tİk: Akdeniz i . 
b' • d • ' ' ' ÇID ızım enızımız dıyenler vardır. Evet 
bizim deniz ama, yalnız her hangi bir 
millet için bizim deniz değil, bilhassa 
Akdenizin ııahildarr bütün milletler · • 

b
. . ~~ 
mm deniz( içinde Yugoslavya da ol-

duğu halde Balkan Antantı devleti . 
nin ba.şlıcaları. Akdenizin içinde y:: 
yan mılletlcrdır. Ve biz deniz yollamu 
da inhiıarcı bir zihniyetle kend" . 
ah 

• unu:ıe 
t 111 etmiyoruz. Denizyollan sulh ..,. 
sükun içinde bütün rrulletlerin bütün bir 
emniyetle geçecekleri yollar olmalıdır. 

Sergide 
Dün sergiyi gene binlerce 

kişi gezdi 
.ı<ömür sergisini dün yine bi.1lerce 

ankaralı gezmiştir. Srrgi bugün 5 ku.. 
ruş duhliye ile ge-::ecektir. Dün sergi. 
de çok güzel bir sesli kültür filmi gös.
terilmiş ve filmi ekonomi bakanımız B. 
Ceıat Bayar <la seıyrederek beğendikleri 
ni söylemişlerdir. 

Sc • .;:nin müddetinin uzatılması b:a.. 
his mevzuu de~ildir. 

Bir elen gazetecisini ... likri 
Proya gazetesi muhabiri ve yunan 

endüstrisi umumi ajanr B. F. Triand 
beynelmilel kömür sergisi hakk.ndaki 
intibalarını şöyle ya-:maktadır. 

·~ B~~ bilhassa birinci du::cede kıy. 
metlı mutehassıs artistlerin c linden ık.-

1 . . ç 
mış o an sergının sanatkarane tanzimi.. 
ne hayran oldum Soba gibi d -. . . · , emır eş.. 
ya gıbı hakıkatta bir güzellik olmıyan 
eşyanın bı.: kadar ahenkli h .. k . b' • oş ve cns.. 
tru tıv ır şekilde takdimi cidd -
k .. 

1 
b' . . en muş.. 

~ ı~ ı!tı. Anadolunun gö!ıt·ı,ınde bu.. 
gun mıllı ekonominin mlihim bir unsu.. 
ru olacak o:an kömür ve onu kul.anac;ık 
en pratik, en modern vasıtaları halka 
en geniş ve en salim bir yoldan tanıtan 
bir hava esiyor . ., 
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•• ur 
Türk bakanlarının 

Sofya ziyareti 

Sofya'da fransızca olarak çıkan gün
delik ''La Parole Bulgare" gazetesi
nin 22 nisan tarihli sayısında '"Türk 
Bakanlarının ziyareti" başlığiyle şu 

başyazıyı okuyoruz: 

Türkiye Başbakam İsmet İnönü'
nün ve Dış Bakam B. Rüştü Aras'm, 
hükümet merkezimizdeki, gerçi kısa 

ikametleri, iki türk devlet adamiyle 
bul gar politikasının idarecileri arasın
da görüşmelerde bulunulmasına fırsat 

vermiştir. 

İki komşu devlet arasında ihtillilı 
mesele yoktur. Münasebetleri, umumi 
harbtaki silah arkadaşlığı ile mühür • 
lenmiş ve harbtan sonra Balkan memle
ketleri arasında.ki ilk pakt olan 1925 

anlaşmasiyle teyid edilmiş olan dost • 
luk mihveri etrafında inkişaf etmekte -
dir. O zamandan beri biribirini takib 
etmiş olan bütün bulgar hükümetleri -
nin meşgalesi, iki memleket arasında

ki sulhcu elbirliğini genişletmek ve 
dostluk bağlarını sıklaştırmak olmuş -
tur. Ve bu vazife hiç de güç olmamış • 
tır, çünkü, cenub şarkı komşusiyle asır
lık hesablarım tamamiyle temizlemiş ol
duğuna kani ve kalbinde türk milletine 
karşı bir sempati ve saygı hissi muha
faza etmi;; olan bulgar milletinin bü -
yük bir ekseriyetinin manevi, müzaha
ret'ne mazhar olmus.tur. 

Yakın mazide, bazı gazetelerin per • 
vasız yazıları ile yaratılmış olan geçici 
acılıklar, iki memleket devlet adamları
nın çok ehemiyet verdikleri türk • bul
gar dostluğunun sağlamlığını sarsma -
ya muvaffak olamamıştır. İsmet İnönü
nün Filibe<le gazete mümessilleri önün
de söyle ::niş olduğu şu sözler de bunun 
yeni bir delilidir: "On yıllık politika
mız esnasında Bulgaıistanla dostluğu -
muza daima hususi bir ehemiyet atfettik,. 

Geicn sonk;.nunda Bulgar:stanla Yu
goslavya arasında akdedilmiş olan ebe
di dostluk paktı bul~ar hükümetinin, 
balkanlı kom~ulariyle münasebetlerini 

kati surette tanzım etmeye doğru ikin
ci mühir..ı adımı olmuştur. Ankarada 
bu hadisenin mutlak bir itimadla kar
şılanmış :~ orada hakiki sulhcu mana-

sında anla-:;ılmış olduğunu müşahede et
mekten memnunuz. İki türk devlet ada
mının Yugoslavyaya yaptıkları ve iki 
müttefik devlet arc..smda bunca ehemi-

yetli dJstluk ve itimad te :?.01üılerine 
vesile olan ziyaretleri de, sonkiinun 
paktının Balb.-an münasebetleri üzerin -

de ancak müsbet bir tesir yapmış oldu

ğuna açık bir delildir. Balkan yarıma
dası dışında, bazılarında bu paktın ka -
rakteri ve neticeleri hakkında bir şüp
he gölgesi kalm.şsa, türk başbakanının 
kati beyanatı karş.ısında artık bunlar da 
silinecektir. Yugoslav hükümetinin Bul
garistana karşı en iyi hisler:e meşbu 

olduğunu müşahede ederken İsmet İnö
nü ilave etmiştir: "Hiç şüphe yok ki, 
bulgar • yugoslav iyi münasebetlerin -
den, biz balkanlılar ,sulh ideali hesabı-

ar ~ ...... nasebet eri 
. ························································· . . . . 
i Bulgaı· gazeteleri, İısınet İn- ~ 
: : 
i önü'niin ve dış bakanımızın i . . 
i yükı:ek şahsiyetlerini öv- ~ 
i mekte ve Tiirkiyenin Bal- i 
1. kanlararasr dostluk ve barış 1:: 

! eserindeki ehemiyetli rolii-

~ nü tcbariiz ettirmekte müt- İ 

: tefiktirler. : . . 
·······-········-·······-··············· ...... ···········= 
na en kıymetli meyvaları idrak edece -
ğiz • ., 

Türkiye Başbakanı ve büyük mü
ceddid Kemal Atatürkün baş yardımcı
sı İsmet İnönünün bulgar hükümetinin 
takib ettiği siyaseti tavsif eden güzel 
sözleri de bizi çok mütehasis etmiştir. 

Bu politikanın .. Balkanlar arası mü
-ıasebetlerin istikbali hakkında" yüksek 
misafirimize ilham ettiği ümidlere ta
mamiyle iştirak ediyoruz. Diğer taraf
tan, temsil ettiği Türkiyenin dostluk 
hislerinden tamamiyle emin olarak, türk 
misafirlerimizin memleketimiz hakkın· 
da edinmiş oldukları intibaların türk
bulgar dostluğunun kuvvetlenmesine ve 
iki memleketin politik elbirliğinde ye
ni bir hamle yapılmasına hizmet edece
ğinden şüphe etmiyoruz. 

1 
Veni t:ürkiyeye ı 

hayran ilk 

21 nisan tarihli Dnes gazetesinin ay
nı ziyarete tahsis ettiği başyazıdan 

şu satrrlau alıyoruz: 

Türkiye Başbakanı İsmet İnönü ve 
Dış Bakanı B. Rüştü Aras, dün, Bul

garistanın resmi mümessilleri ve Sofya 

halkı tarafından en samimi ve en dost

ça tezahürlerle karşılandılar. 

Memleketimizin kısa bir zaman için 
de olsa, misafirleri, bulgar milletinin 
dost Türkiyeye karşı sempatisini his -

setmek fırsatını bulmuşlardır. Yeni 

Türkiye, sulh lehinde ardsız arasız fa. 

aliyeti ve kültürel ve ekonomik büyük 

terakkileriyle bizde daima hayranlık 

doğurmuştur. 

Bulgar milletinin arzusu balkanla
rın tamamiyle sulha kavuşması ıçın 

komşulariyle barış içinde ve dostça el
birliğiyle yaşamaktır. 

Kardeş Yugoslavya da dost Türkiye
nin devlet aclamlarına aynı şekilde he
yecanlı bir kabul gösterdi. Be' ;rad ve • 
Sofya, onların önünde, sulh ve terakki 
yolundaki gayretleri için duydukları 

sarsılmaı saygıyı belirttiler. 

Ve dün Yu&oslavyanın yarı resmi 
gazetesi Samouprava haklı olarak şöy-

le yazıyordu: 

Bugün İsmet İnönü ve Arasın üze -
rinde yürüdükleri yol, Balkanların mut
lak bir sulha kavuşmasına doğru gö -
türmektedir. 

Belgraddan Sofya tarikiyle Anka • 
raya giden bu emin, sağlam, geniş ve 
serbest yol balkanların istikrarına te -
mel olmaktadır. 

Milletten millete 
sevgi • 

20 nisan tarihli Slovo gazetesi Baş

bakanrmızııı ziyareti münasebetiyle 
şunları yazıyor: 

Bugün, kıM bir zaman için de olsa, 
türk bakanları İsmet İnönü ve Rüştü 
Aras hükümet merkezimizin misafiri 
oldular. Yugoslavya<lan dönüşte yapı -
lan bu ziyaret, on yıl önce, ilk defa bir 
ebedi dostluk muahedesi akdedip diğer 
Balkan memleketlerine örnek teşkil et
miş olan iki komşu memleket arasında
ki dostluğun bir tezahürüdür. 

Bu komşularla biz asırlardan beri 
tanışıyoruz, ve siyasi ihtilaflara rağ -
men, milletlerimiz karşılıklı sevgi ve 
saygı hisleri muhaiaza etmişlerdir. Mil
letlerin kalbinde bu hisler bizzat mane
vi ve politik bir sermayedir, ve bunu 
ziyadeleştirmek diplomatlar için bir 
vazifedir. Sathi sebebler yüzünden, 
Balkan sulhu için kıymetli olan bu ser
mayenin harcanmasına göz yummak kö
tü bir politika olur. Balkanlarda sulh 
bir zarurettir. Bu ihtiyaç, Balkan mil -
!etlerinin kalbinde derin yer etmiştir ve 
işte bu yüzdendir ki bugün yeni bir 
hava esmektedir. Balkanlar artık Av • 
rupada en tehlikeli mıntaka olmaktan 
çıkmıştır. Her gün bu itimad artmakta· 
dır ve bu sayede Balkanlar sükuna ka
vuşmuştur ve hatta.bugün sulh için çok 
daha tehlikeli olan birçok diğer mmta
kalara örnek teşkil etmektedir. 

Yüksek misafirlerimiz büyük türk 
devlet adamları, bu sulhun samimi ön
cüleridir ve biz onları hararetle seHim
lıyoruz. 

( Mukadderatına 1 
1 hakim Balkanlar 1 

20 nisan tarihli Utro gazetesinde 
Petko Stoyanof'un yazdığı makale -
den şunları alıyoruz: 

Bütün iç güçlüklere rağmen, hal -
kımız, iki sayın türk ı::- k ıessilinin Bul
garistanı zlyaretini ·,, :iki kıymetile 

takdir etmelidir. 

Türkiye Başbakanının ve dış baka -
nınm Sofyayı ziyaretleri ikincidir; bu 
da' Türkiye tarafından sulh politika -
sında Bulgaristanm ehemiyeti hakkile 
takdir edildiğine alamettir. Bu aynı 

zamanda şuna alamettir ki Balkanlarda 
faal ve mühim unsur sıfatiyle Türkiye
nin ehemiyetine, gere· resmi bulgar hü
kümeti, gerekse bulgar kamoyu tara -
hndan, hakiki kıymeti verilmelidir. 

Bugün, milletlerarası emniyet pren
sipiyle organize edilen sulh devridir. 
Bizim için, Balkanlarda, bu sulh, milli 
istikliilmize muvazi br seyir almakta -
dır. 

Balkanlar yabancının aleti olmak.tar 

çıkmalı ve kendi mukadderatlarına ha
kim olmalıdır. Şunu da ilave edelim ki 
yalnız zayıflar degil, kuvvetliler de baş· 

kalarına alet olabilirler. 
Balkan milletlerinin biribirlerine 

nazaran ehemiyetleri şüphe götürmez. 

Değerli idarecilerimizden İç Bakan
lık vilayetler idaresi ikinci' şübe direk
törü B. Şükrü Alptekin ''Kanun ara. 
ma kılavuzu,, adlı bir eser hazırlamıştır. 
Bu faydalı eser İç Bakanlıkça takdir 
edilip idare mecmuasının 170 inci sayı. 
sma ek olarak neşredilmiştir. 

Büyük emek ve gayretlerle meyda
na getirilen bu eser 4 kısmı ihtiva et. 
mektedir. Birinci kısımda Büyük Millet 
Meclisinin kabul etmiş olduğu ı numa
radan 3061 numaraya kadar olan kanun
lar numara sırasiyle t}'azılmış ve karşı
larına cedvel halinde her kanunun kava
nin mecmuası, düstur, kanunlarımrz, 
resmi gazete ve idare mecmuasındaki 

yerleri gösterilmekle beraber her kanu. 
nun karşısına ilgili kanunların, ta.. 

dil ve ilavelerinin numaraları da konu
larak eser kıymetlendirilmiş ve bu sa_ 
yede aranacak her hangi bir kanunun 
tadil ve ilaveleri ve bu kanunu ilgilen.. 
diren diğer kanunların derhal bulu. 
nabilmesi kolaylaştırılmıştır. İkinci 
k;sımda idarecileri ilgilendiren kanun.. 
lar alfabetik cedvel halinde gösteril. 
miştir. Üçüncü kısımda mülki teşkila.. 
ta aid kanunlar numara sırasiyle yazıL 
mıştır. Dördüncü kısımda da cumhurL 
yetten önceki devirden kalma kanun, 
nizamname ve kararnamelerden idare
ciler için lüzumlu olanları alfabetik 
cedvel halinde gösterilmiş ve bulunabL 
lecekleri yerler karşılarına işaret olun
muştur. 

Aranılan her hangi ·bir kanunu, ta. 
dil ve ilavelerini bulmakta çekilen müş. 
killeri önlemek için hakiki bir ihtiya. 
cm karşılığı olarak meydana getiriL 
miş olan bu eseri alakalılara tavsiye 
ederiz. 

Geçerken 
Ankara basımevi 76 sayfa 50 kuruş. 

Mübin Manyasiğ imzasını, ilk defa 
olarak bir kitab üzerinde görüyoruz. 
Genç Şair bu kitabda ;! şiirini bir ara_ 
ya getirmiş, bir çok mısralarında ilk 
adımların verdiği acemilikler hissedil. 
mesine rağmen, lisan pürüssüz, ahenk 
hoş ve şiir havası mevcuddur. Bu genç 
imzadan, ileride } eniden bahsedildiği
ni işiteceğimize eminiz. 

Mehıned Akif 
İstanbul Ülkü basımevi sayfa 56 fiatı 

15 kuruş 
Esad Adil Müstecablıoğlu bu ısim. 

le, İstiklal marşı şairi hakkında kısa 
bir etüd neşretmiştir. Bu kitabda Meh. 
met Akifin sanatı ve eserleri, mısraı~ 
rından parçalar zikredilerek tahlil e. 
dilmekte ve sanatındaki hususiyetler 
belirtilmektedir. Eserin sonuna şairin 
hayatına dair k sa bir tarihçe de eklen. 
miştir. Bu gibi tetkik eserlerinin çoğaL 
masım memleket hesbına bir kazanç te
lakki etmeliyiz. 

. 
Bu politikadır, bu istikbaldir. Türkiye-
nin komşuluğu, tarihi mazi ve bizzat 
kendi istikbalimiz elbirliğimizi organi
ze etmeyi bize emretmektedir. 

Bulgar - türk dostluğunun serbest
çe teşkilatlanmış öncüleri adına biz, 
Türkiye başbakanıyle B. Rüştü Arası 

muhabbetle selamlarken teşkilatlı sulh 
lehinde müşterek eserin, iyi komşulu -
ğun ve dostluğun vereceği iyi netice -
Ierden emin bulunuyoruz. 

Parli e 
bugün 

toplanıyor 
Paris, 26 (A.A.) - Parlamento ya

rın bir aylık tatil devresinden sonra ye .. 
niden toplanacaktır. Parlamento ezelim.. 
le ticari mülkiyet hakkındaki kanun 
tadiliyle meşgUl olacak, sonra bahşışla .. 
rın kaldrnlması hakkındaki projeyi 
gözden geçirecektir. 

Cuma günü Berjöri ve Skapini hü. 
kümetin umum1 politikası hakkında isti .. 
zahlarda bulunacaktır. Bu meselenin mü .. 
nakaşasmı başbakan Blum, kabul etmiş .. 
tir. 

Öteki istizahlar sonraya bıratnlmış .. 
tır. Bunların münakaşası her halde 21 
ilkanunda başhyan ve 13 haziranda bi .. 
tccek olan 1937 senesinin toplantı dev .. 
resinde yapılacaktır. 

Nisbi temsil sistemlerini göz önün. 
de tutan seçim .kanununun tadili hakkın.. 
daki proje ile işsizlik için milli bir ser
maye kurulması ve büyük nafia işleri 
hakkındaki projelerin mayıs aymm son 
iki haftası içinde gözden geçirilecekle .. 
ri sanılmaktadır. 

B. Blum bir beyanname neşredecek 
Paris, 26 (A.A.) - Övr gazetesi, 

Skapini ve Bergery taraftndan yapıla
cak istizahlar dolayısiyle Başbakan 

Blumun yakında ve belki de gelecek 
cuma günü memlekete hitaben bir be. 
yanname neşredeceğini yazmaktadır. 

Başbakan patronları ve işçileri am .. 
me menfaatrnm şimdiki ihtiyaçlarım 

hatırlamağa çağıracaktır. Patronlara 
kanunlara itaat edilmesi lazımgeldiğini 
ve işçilere de intizamsız ve düşüncesiz 
hareketlerin tehlikelerini hatırlatacak.. 
tır. 

''Ana, baba ve çocuk birbirlerine 
karşı aile menfaatinin istilzam ettiği 

muavenet ve riayete mecburdur.,, 

- ULUS'tan -
Neye riayete mecburdur? Bu nokta an• 
Jaşılmarmş kolıyor. 

*~ıt-

"Beyaz suya değince aklaşan mayi 
ona istediği cesareti veriyor . ., 

- AÇIK SÖZ'den -

Suya değince aklaşan mayi, yani 
rakı da su gibi renksizdir. Şu halde 
su hakkında kullanılan beyaz sıfatı 

yanlıştır. 

*** 
" .•. Memlekette bir çok ilim ve fen 

muhitini dağıttı.,, 
-Yeni Adam'dan -

Bir memlekette ilim ve fen muhiti 
bir çok değildir. Sonra bir çok de
yinct? "muhitleri,, demek icab ederdi. 

*** 
''Ulusal sazlarla milll halk konser 

ve oyunları zevkle dinlendi.,. 
- ULUS'tan -

Ulusal ve milli, acaba ayrı manaya 
gelen kelimelermidir ki, bir cümleni11 
içinde yan yana getiriliyor ? 

- Bu kız, aşağı tabaka kıziarı içinde ra.r 
ladrğım en güzel kız. Hiçbir şey yapmıyor, 
hiçbir şey söylemiyor; fakat kendisinden 
daha büyük ve daha asil görünüyor. 

ğunu anlayamıyan genç prens dedi ki : 
- Benim sevgilime öyle hediyeler layik 

değildir. Perdita'mn bekl"ediği armağanlar, 
benim kalbimin içinde kilidlidir. 

zel'i beraber alıp getirmesini emretmişti. 
Kıral ayrıldıktan sonra, içindeki kıral 

mizacı, Poliksenes'in azarları üzerine coşaı1 
Perdita dedi ki: . 

Çeviren: 
lt1ary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Kamillo cevap verdi : 
- Gerçekten paluze gibi birşey. 

Ondan sonra Perdita'ya döndü : 
- Bir zaman kendisi de aşık olmuş olan 

bu yaşlı ıef endi ne söylediğimi duysun. 

- Bütün bu söylenen sözler ve olan b1
" 

ten hadiseler karşısında hiç de korkınadur~ 
Hatta bir iki defa söze başlayıp bu kıra.rı 
kendi sarayının üzerinde parlayan gün~Ş~r 
bizim kulübemizden saklanmadığını!. \,
iki tarafa da aynı şekilde göründüğünu 50 

lemek istedim. 

l(ıs masalı _, 
İçeride vurpatlasın, çal oynasın, bir eg -

lentidir, gidiyordu. Büyük sofralar kurul -
muştu; köylü usulünce bütün bir ziyafet ha
zırlanmı~tr. Gen-:1e;:, ev~n (, n· 'ldeki ç~yırhk
ta hora tepiyorlar, bir kısmı da kapının önü
ne gelmiş olan bir bazirgandan kordela, el -
diven, oyuncak gibi şeyler alıyorlardı. 

Bu gürültülü patırtılı alem devam ede
dunu·ken Flarizel'le Perdita dansa, oyuna 
kulak asmıyarak bir köşeye çekilmiş, ara -
larında tatlı tatlr konuşuyorlardı. 

~ Kral kıy af etini o kadar değiştirmişti ki 
oglunun kendisini tanımasına imkan yok -
tu: onun için oğlwıun kızla neler kon us -
tu~~unu duyabilecek bir yere gidip oturdu. 
P .... rdita'nın basit, fakat zarif konuşmasını 
P · · ·"encs'i az hayrete düşürmemisti. Ka • 
rı.. • .. '1. el d i ki : - -

Kral ihtiyar çobana dedi ki : 
- Kuzum dostum, şu delikanlı, güzel kı

zmla ne konuşuyor ? 
Çoban şu cevabı verdi : 

- Ona Dorikles derler; kızımı sevdiğini 
söyliyor. Fakat o mu kızımı doha çok sevi -
yor, kızım mı onu, bunu söylemek zor. Eğ :r 
Dorikles kı.zı alacak olursa, parada, pulda 
közü yok demektir. 

İhtiyar çoban bu sözlerle Perdita'mn 
üzerinde bulunan mücevherleri kast ediyor
du. Bunların bir kısmı ile çoban sürü almıştı. 

Poliksenes bu sefer oğluna hi tab etti: 
- Delikanlı, nasılsın? Herkesin cünbü

şüne, ziyafetine katılmadığına bakılırsa 
gönlün başka seylerle dolu olacak. Ben 
genç iken sevdiğim kıza çeşit çeşit hediye
ler satın alırdım. Halbuki bazirgan gitti; 
sen hiçbir şey alup sevgiline vermedin. 

Karşısındaki adamın babası kral oldu -

Floriza, bundan sonra evlenmek husu -
sunda verdiği söze bu yabancının şahit ol -
masım istedi ve Poliksenes' e dedi ki : 

- Lütfen bu sözleşmeye işaret ediniz. 
Kral, kim olduğunu meydana çıkararak 

şu cevabı verdi : 
- Sizin boşanmanıza işaret edeceğim 

genç efendi. 
Poliksens bundan sonra, kendisinden 

habersiz, Perdita isimli aşağı tabakadan, 
asaletsiz bir kızla evlenmek hususunda söz 
verdiği için oğluna çıkıştı. Kızcağıza birçok 
kötü isimler, sıfatlar verdi. Sonra, eğerken
disini bir defa daha burada görecek olursa, 
bu kızı da, babası olan çobanı da ölüme 
mahkum edeceğini, tehdit makamında bil • 
<lirdi. 

Kıral, bunun üzerine toplantıyı hiddet 
içinde bırakıp çıkmış, Kamillo'ya da Flori-

Sonra tasalı tasalı ilave etti: tl 

- Lakin artık bu rüyadan uyanı~o~u;a: 
bir daha da bunu görmiyeceğim. Benı 1

0-a"' 
kmız efendim, ben gidip davarlarıını sa~ 
yım ve kendi kendime ağlıyayrm. .. ıeri 

İyi kalbli Kamillo Perdita'nın bu soıştıl· 
ile gösterdiği tavurdan müteessir oıı:ııu f11lfl 
Aynı zamanda genç prensin de baba5d·o-i· 
emrini dinlemiyecek. ~ad:ır. ~u. kızı s;;d1

;1Ji 
ni anlamıştı. Onun ıçın ıkisının ara .. i,iııi.i· 

~ ak · · b" are du§ · ıl dostlugu bozmam ıçın ır. ç . ~. ir pı~ı 
yordu. Aynca zihninden geçırdıgı b 
da tatbik etmek fikrindeydi. ar) 

(Sonu v 
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Dost Irak haricıye vezırı 
şehrimizi şe 'flendi. di K~apl.~~!::.>a 

Ber]in - Roıııa nıilıveri ku v "'tl ~ııiyor 

( Başı ı. inci sayfada ) 
sevmek fırsatını bulmuşlar ve memleket 
lt:rimiıin takib ettiği sulh siyaseti ga. 
ye itibariyle aynı olılu~u cihetle ara~ 
nuzda bugünkü dostluk ve yakınlık te~ 
essüs etmiştir. .. 

Kendine has olan meziyetler v.: du. 
rüstlük ile temayüz eden necip kardeş 
Irak milletinin refah ve terakki yolun~. 

. k · adıınJarla ı-
da her gün çok genış ço serı . . 

1 1 d
. - . . ··rmekle Tilrkiyenın ve turk er e ıgını go kta 

milletinin büyük bir saadet du~a 
olduğunu size samimi olarak temın e-

debiJirinı. 

B lmı.lel sahada kendisine layık eyne .• 
olarak ibraz ettiği güzide ınevkı ıcabı 
genç ve dinç komşumuz Irak'ı~-~akın 
prkta ıulhu selamet ve kardeşlıgın te
-:- taraini ug-runcla diğer dost dev-
uuu ve . 
Jetlerle mesai teşriki sahalındalu yer ve 
kendisine terettüp eden vazifenin ehem.. 

~ti derkardır. . .• 
Bu önemli dava yolunda hepımızın 

aarfetti -. mesainin peyderpey acmerele-
gı · d" ·· ekle rini iktitaf edeceğimizı uşunm 

hakiki bir zevk duyuyor ve ufukda her 
gün dah a kuvetle beliren garbi Asya a~ 
ılesi meveddetinin şark memleketlen 

. . . . mu··reffeh ve mesud 
ve ensalı atıye ıçın . 
bir atinin başlangıcı olacağına kanı bu-

lunuyorum. . . 
Kadehimi İrak Kıralı Maıeste bı-

rinc: Gazi şerefine ref ve kardeş İr~k 
·ı . . · · daun· a mütczayı::l 

mı letı necıbesının 
.. k . d' - . . tealı' ve refahına gorme ıste .gımız . 

ve zatı devletlerinin de saadet ve sı-
hatına içmekle buyük bir şeref ve sa

adet duyuyorum. 
İrak hariciye veziri de şu nutukla 

mukabelede bulunmuştur : 
"- Vekil hazretleri, 
Kardeş bir memleket hariciye vezi-

ri sıfatiyle şahsıma karşı ibraz bu~u
rulan teveccühlere arzı şükran ederım. 

Tarih ve kardeşlik baglariylc mem
leketimin baglı bulunduğu muht~rem 

. · · merkezınde 
Türkiye cumhurıyetının . . 

·· ··k bır bahtıyar-
kendimi buln·akla huyu ğ 
lık hissediyorum. Ve bu bahtiyarlı ım 
memleketimin kardeş Türkiyeye ola~ 

• A duygusunu izhara vesatet ettı· 
samımı 

ğimden dolayı bir kat daha artıyor. . 
Zatı devletlerinin buyurdukları gı

b\ ı. hA e coi'!:rafi amiller dolayı } le 
rı ı v .~ d ınem· 

1'Urkiu ·1 ıı'akasmı idrak e en 
J • e ı e memleke-
eketinıiz muhterem kardeş . . 

t" ~1· hatvellerını 
ın geniş terakki ve tea 1 . 

b. ~k ·ı ta ·ıb e-
ırer birer derin bir ala a ı e 

d . 1 · · müsahede 
ıyor ve bunun semere eıını 

etmekle evin'ı< duyuyor. 
1 ·1 l hayat· 

Yakın şarl.ta ve beyne mı e 
ta sulhüselameti ideal olarak tanıyan 
memleketim Türkiye cumhuriyetinin 
bu gaye uğrundaki mesaisini nazarı tak· 
dir ve hürmetle takib etmiş ve zatı dev
letlerinin işaret buyurdukları gibi bu 
hususta kendi hissesine isabet edecek 
mesaiyi ifaya daima azimkar bulunmuş
tur ve bulunacaktır. 

Bu duygular ile kadehimi Türkiyenin 

UI R 
. · Cumhuru Ekselans Atatü k 

u cısı .. . . 
f
. f ve kardeş turk mılletı ne-

şere ıne re .d .. k . 
. . . d . a ınütezayı gonne ıs-

cıbesının aım 
·-· • 1' ve refahına ve Muhte-

tedıgımız tea ı t ı .. .. .. 
1 ns smet nonunun 

rem Başvekil Ekse a 'h t . . sa~det ve sı a ı-
ve zatı devletlerının .. d t 

. b'" "k bir şeref ve saa e 
na ıçmekle uyu 
duyuyorum. 

d 
nı, yerine askeri teşkilat kurulduğunu 

K t On 1• e söyliyerek dedi ki: as am ''- Bu Hiyihanın bütün maddeleri 
bu teşkilatm kurulusunu, konuşunu ve 

k d' aynı zamanda M iJli Müdafaa Vekale-e n 1 r ti ve Genel Kunnay'la olan münaseb<.:· 
tini gösteriyor. Bu sebeble hükümetin, 

f b 
• k ziraat encümeninin, M. M. encümeni-a rı ası nin yazdığı layihaların b slı<Yı, (Orman 

koruma askeri teşkilatı) dır. Fak t 

B. Celal Bayar'ın 
yakında Kastamoni'ye 
gideceği bildiriliyor 
Kastamoni, 26 (Hususi) - Beş yıllık 

endüstri plirunda kurulması kararl.aştı
nlan kendir fabrikası üzerinde tetkikler 
yapılmaJctada. Ekonomi bakanı B. Cela~ 
Bayar'm çok yakında şehrimize gelme~ı 
beklenmektedir. Bakanın bu ıeyahatı, 
kendir fabrikasiyle aUikalıdır. Halen vi
layette on milyon kilodan fazla istihsal 
yapılmaktadır. Modern ıslatma havuzla
n inşası için vilayet emrine tahs~sat ve-

·ı . t ' Kendirin modem makinelerle 
rı mış ır. . .. 

l af run soyulmasın ve ıslatma ışının ey ı . . . 
. . . şimdiki halde bir aıle zıraatı 

tanzımı . . 
halinde olan kendirciliğe büyük hır ge· 

lişıne imkanları verecektir. 

Kaıtamoni'de kalkınma 
60 bin lira sarfiyle büyük ve .bil.tün 

ihtiyaçları karşılayacak bir h~l~evı bı?.3: 
l ktadır Son altı ay ıçınde dor. 

Si yapı ına • . 
s or kulübü açılmış ve spor bol~esı ku· 
r~lmuştur. İki yeni hastahane ınşasına 

B 'n'si 50 yataklı olarak 
başlanmıştır. ı 

'd digeri 25 yataklı olarak 
Kastamonı e, 
Tosya'da kurutmaktadır. . . 

· · • kalkınma ıçın 
Kastamonidekı zıraı ~ 

il"k Jduaundan 
1 · 1. saha meyvec ı o o en e verış ı .. 

ziraat bakanlığı fidanlığa bir alman mu· 
1 • u ı arttırmı§· 

tebassısı vermiş ve ta ısısa n 
tır. Fidanlık birinci ve ikinci !ıllarda 
20 - 30 bin; üçüncı.i ve dörduncu yıllar
da yiız bin meyve fidanı verecektir. ~rı 
bölgelerine geniş ölçüde fındık dıkil· 
mektedir. Yalnız bu yıl 300 bin fidan di-

kılmiştir. 
Şehrin imar planı yapılmaktadır. Kül-

tür bakanlığı lise" pansiyonu için vilayet 
emrine kafi tahsisat vermiştir. 

ıSTANBULDA 

... ~ -

S b 
_L- L t,ayyare ile lıtan-

ULU er...,.... . l 
.. d 'li Og" leyın ıtanbulda 

bula gon en yor. 
aabıın yapıldığı yerler: . 

KOPRO: Kadıköy iıkeleaı. 
BEYOGLU: Haıet ıubclen 
BEYAZIT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tutuncu Kamil 

büdce encümeni herhalde zühul eserı 

olarak askeri kelimesini kaldırmış. 

Halbuki ordu dahili ; izmet kanununun 

4 üncü maddesi aynen şöyledir: ( Cum· 

huriyet ordusu, kara, deniz, hava kuv

vetleri ve jandarma ve askeri teşkilata 

uygun gümrük ve inhisar ve orman 
muhafaza kıtalariyle subaylarının ara

sından ve askeri memurlariyle ve saire 

den müteşekkildir.) Onun için büdce 

encümeni arkadaşları da zannederim, 
muvafık bulurlar, bu askeri kelimesi-

ni ilave edelim. Ordu dahili hizmet 

kanununun dördüncü maddet:i de bum: 

amirdir. 

Büdce encümeni adına mazbata mu

harriri B. Raif Karadeniz şu cevabı 

verdi: 

Büdce encümeni zühul ederel: 

askeri kelimesini çıkarmış ı.:eğildır. 

Bilerek ve düşünerek çıkarmıştır. Ve 
bunun unvanını sadece "Orman koı u
ma teşkilatı" kanunu olarak tesbit et· 

miştir. Bunun sebebi şudur: Başka or

man koruma teşkilatı bizde yoktur. 

Artık bu kanunla teşekkül eden kıttı· 
lar, muhafızlar yalnız ve yalnız bu or-

man l:oruma teşkilatından ibaret kala
caktır. Bunun haricinde bir de sivil 
teşki!att olsaydı 0 zaman burada aske
ri ve sivil diye ayrılabilirdi. Madem ki 
!ü~kiyede tek bir teşekkül vardır onun 
ısmı de "Orman koruma teşkilatı'' ka
nunudur. Maamafih bunda ısrar edile
cek cihet yoktur. İster c.skeri, ister 
yalnız koruma teşkilatı denebilir, talc
dir yüksek heyetinizindir.,, 

Ve Projenin başlığına askeri keli
mesinin ilavesi hakkındaki B. Şükrü 
Kocagın takriri reddedildi, diier mad
deler okunarak kabul edildi. 

Vakit çok geç olduğundan Bolu 
mebusu B. İsmail Hakkı Uzmay'ın av
cılık hakkında kanun teklifi ile deniz 
hastahanesinin tamiri için 937, 938, 939 
senelerine sari teahhüdlere girişilmesi 
hakkındaki kanun layihasiyle, Trab 
zon - İran hududu transit yolu üzerin
de otobüs, kamyon ve otomobil işletil
mesi hakkındaki kanun projesinin gö
rüşülmesi önümüzdeki celseye bırakıl· 
mıştır . 

Kamutay yarın toplan-caktır. 

Mareşal Abdullah 
İzmir' de vefat etti 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Bir haf

ta evvel akrabasını ziyaret etmek için 
tzmir'e giden Mareşal Abduln1 Karşı
yaka'da vefat etmi tir. Mareşahn ce. 
nazesi çar amba giınu mer imle kaldı· 
nlac1ktır. Merhum 85 yaşında idi. 

Anne, dedi, amcamın yasını tut -

malıyız. . 
- Buna baban karar venr. 

B . Fon Noyrat, ita/yan Dış Bakam Kont Ciano ile birlikte 

8. HitlerveB. Musolinih:r 
konuşma yapacaklar 

Fon Noyrat yakında Romaya gidiyor 
Roma, 26 (A.A. ) - General Göring, bugün öğleden önce Dış 

Bakanı Kont Ciano'yu ziyaret etmiştir. 
Öğrenildiğine göre, Almanyaya dönmekte olan general Göring 

Roma'da kaldığı kısa müddetten istifade ederek bugün öğleden son
ra 8. Musolini ile de bir görüşmede bulunacaktır. 

Royter' e göre, bu görüşme es
nasında yeni müttefikler bulmak 
suretiyle Roma - Berlin mihverini 
kuvvetlendirmek hususunda yapı 
lan gayretler bahis mevzuu ola
caktır. 

Fransanın müttefiki olan Çekoslova't· 
yanın Paris - Londra mihverinden uzak
laştırılarak tecrid edilmesi hakkında Du
çe tarafından yapılan teşebbüsleri §uş
nig'in ne suretle karşıladığı belli degil
dir. Gelecek haftalar içinde kont Ciano 
muhtelif hükümet merkezlerini ziyaret 
edecek ve bundan sonra Hitler ile Mu
solini Bcrhtesgaden'de buluşacaklardır. 

Fon Noyrat Romaya gidiyor 
Bcrlin, 26 ( A .A.) - Siyul mahfil· 

Jer, Fon Noyrat'ın rnavıı başlangıcında 
Romaya resmi bir ziyaret yapacağını bıl· 
dimıekte ve bu seyahatin iki devlet ara
sındaki siyasetin samimiyetini isbat etti· 
ğini ve Roma - Berlin mihverinin Avru
pa diplomasisinde mühim bir hakikat ol
duğunu göstereceğini ilave eylemekte
dirler. 

B. Bek Varıova'ya döndü 
Bükreş, 26 (A.A. ) - Polonya dış ba

kanı ile Bayan Bek dün akşam saat 20 
de Varşovaya hareket etmişlerdir. B. 
Bek hareketinden önce Biıkreş konuş· 
malarının samimiyeti dolayı&iyle duy· 
dugu sevinci izhar ve Bükreş - Varşova 

dayanışmasından ehemiyetle bahsetmiş
tir. Aynca Stefani ajansına beyanatta 
bulunan bakan, Polonyanın kendine aid 
işleri milletler cemiyeti çerçevesi içinde 
halle imkan bulunmadığını kaydetmiştir. 

Tebliğ 

Bu ziyaret dolayısiyle neşrolunan 

Talıran'daki heyetimiz 
dün Türkiye'ye 

hareket etti 
Tahran, 26 (A.A.) - Parı 

bildiriyor: 
ajansı 

Türk heyeti Tahrandaki vazifesini 
bitirmit olduğundan, heyet reisi B. Ce

mal Hüsnü ile maiyetindeki zevat, dün 
Türkiye'ye hareket etnü§-!er ve hariciye 

veziri B. Sami, maliye vezir vekili B. 
Bader, hariciye vezareti siyasi daire ıefi 

B. Ade ile diğer şefler, Türkiye büyük 
elçisi ve elçilik erkanı tarafından uğur· 
lanm.ııtır. 

tebliğde, şimdiki umumi enternasyonal 
vaziyetin muhtelif cephelerinin ve Po
lonya ile Romanyan n öteki memleket· 
lerle olan münasebetlerinin gozden ge
çirildıği ve arada görüş birlıgi bulun· 
dugunun tesbit olunduğu, kultür, eko. 
nomi, turizm işlerinin ve iki memle
ket gençliği arMındaki iş birliğinin ge· 
nişlctilmesi hakkında kararlar verılmiş 
olduğu kaydedilmektedir • 

Tam uyuıma var mı? 

Bu teblige rağmen tam bir goruş 

birliği elde olunduğu sanılmamaktadır. 
Resmi ziyaretler meselesinin hallinden 
dolayı bilhassa memnuniyet gösteril
mektedir. Bu cümleden olarak leh cum 
bur reisi 6 haziranda Bükreşe gelecek, 
Kıral Karol da aynı ayın sonlarında bu 
ziyııreti iade edecektir. Kurmaylar a
rasındaki konuşmalar da mayısta y pı-

lacakt r. 

- Öyle ise babacı ım, siz Charles'a l.o . 
layca yardım edebilirsiniz. 

Eugenie t 
Grande 

Yine sustular. Eugenie, tı larmı Ö} le 
muntazam hareketlerle sokup çıkarıyordu 
ki bu hareketler, herhanbi bir müşahede 

U
n düsüncelerindeki "erimli fikirleri i ah 

on a • ı· k "lk e edebilirdi. Bu sevım ı ızın ı arzusu Y -

yine oldu. Butun ıyi b larm sahibleri mah
sulleri ıı s r ve h emek istiyorlar. 
Onlarm bu arzusuna mani olmadım. Bizim 
belçikalı üınidsizdi. Bu halini fark ettim. 
İş oldu. Bizim mahsulü, fıçısı iki yüz fran t
tan ve yarısı pe in olarak alıyor. Altınla 
ödüyor. Senedler hazırlandı. Al sana altı 
Lui altını. Üç aya kalmaz, şarap fiyatı dü -
şer. 

Mane-Tesel-Farcs'i gordügu anda Bal
tazar'm duymu oldu u hayret, hiddet ve 
korku ile karı ık şa kınlık, artık yegenini 
düşünmemekte olan, fakat onu kızının kal
binde hesablannda yerle mis bulan Gran
det'ıtin müthi hiddeti ile kıyas edilemezdi. 

- Olur şey degil 1 Bu zuppe evime ayal 
bastıgındanberi hersey tersine döndü. He -
piniz para sarf ediyor, bayram ediyor, ziya -
fet çekiyor gibisini2. Ben böyle şeyler iste
mem. Ben, bu yaşımda, her halde ne suretle 
hareket edecegimi bilebilirim. Zaten benim 
ne kızımdan, ne de başkalarından ders al -
mağa ihtiyacım yok. Ben yeg nim hakkında 
ne yapmak münasip ise onu yaparım. Sizin 
buna bunıunuzu sokmaha hakkınız yo1<tur. 

·de Balıac 
Yazan: Hono~e . Nasuhi Baydar 
Türkçeye çcvıren. 

. . encerenin yanında-
Aşa uı kata ındıler, ~ . 'b' ·ne bir ke-

k
. o . o-ecıp bırı ırı 
ı yerlerine sessızce b •• kadar çalış-

lime bile söylemeden hır saat 

tılar. . e vasına şöy-
Eugenie, delıkanlının .~· a 1 kapa -

lece bakarak genç kızların goz ç p rı· ile ' . f k eden naza 
Yıncaya kadar herşeyı ar kaslarını, altın 
onun tuvalet levazımını, nıa . · Iztırap 
k 

.. .. rnuştı 
akmalı usturalarını goruv.e .. · k belki 

arasında bu lüks bakiyesinı gornıe , d da-
tezad tesirile, Charles'i! onun n~:l~~ea yal
ha enteresan yaptı. Daıma sess 1 ayyele
nı.ılık icinde olan bu iki kadının mu 

1 
d ece 

S . • A • h"d'se bu er 
ını bu derece ciddı bır a 1 • • . 

facialı hicbir sahne işgal etmenııştı. 
Eu:f'u;e : 

ereninin yasını paylaşmaktı. . 
b Saat dörde doğru, bir tokmak darb~sı 
madam Grandet'nin yüregini oynattı. 1'Aa-

dam kızına sordu . 
_ Babanın nesı va~ ? . . . . 
Bağcı içeriye neşelı ~ı~d~: Eld~ven~en-

. k dıktan sonra ellerını oyle bır oguş
nı !a~~ başladı ki, kokusu haric, sayet de
t~ . gs sahtiyanı kadar sert olmasaydı, mu-
rısı ru ı d k.kak bu sürtünmeden yırtı ır ı. 
ha , . 'nde dolaşıyor pencereden 

Odanın ıçı ' ~ dan 
dı an bakıyordu. Nihayet sırrı agzın 

ş H' kekelemeden : 
çıktı. i -nn dedi hepsini yakala -

- a~~:~ s~tıldı. 'Holandalılarla b.eı_ • 
d_ıkm.1 r:: bu sabah gidiyorlardı, otcllennın 
cı a ı d nki sersem ser .,e .-ı1 
önündeki meydan ~'.sa · d' Bildiğin 
dolaşıyormuşum gıbı gezın ım. 

Bu son sözler sakin bir eda ile telaffuz 
edildi, fakat bunda öyle müstehzi bir hal 
vardı ki, bu sırada, meydanda toplanmış ve 
Grandet'nin yaptığı satış muamelesini v ~
renerek şaşırmış kalmıs olan Saumür'lüler 
işitse idiler tiril tiril titrer idiler; hepsini 
kavrayacak bir korku sarap fiyatlerini yüz
de elli düşürürdii. 

Eugenie sordu : 
- Bu sene bin fıcmız var, dcgil mi baba? 
- Evet, kızcağızım b nim. 

Bu kızcağızım benim sö.zü, eski fıçıcı -
nın neşesi son haddi bulmuş oldugunu g"s
teren bir ifade idi. 

- Bu, iki yüz bin t~ne beheri yirmi su -
luk para eder, degi l mı ? 

- Evet, matma el Grandet. 

Sonra, Eue-enie'ye dönüp : 
- Sana gelince Eugenie, sen benimle 

böyle konu ma. yo a seni, Nanon'la b'r
likte N oyers n an tırma gönderir ve ak • 
lını basma getirir'm. Ve böyle a <silenecek 
olur an, y ı ından te i yol·, bunu y pa ım. 
O ohlan n red ... ? D ha a ı in edi mı ? 

(S u var) 
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Hikaye gibi \ 
Halk Şairi 

Türk, milletlerin en fazla şair yetiş
tireni ve Anadolu yaylası şairler yuva· 
sıdır. Tarihe mal olmuş bu hakikati bu
rada bir kere daha belirtmemize sebeb 
gözlerimizin önünde duran canlı bir ör· 
nektir: Sivasm meşhur halk şairlerin -
den Talibi'den bahsetmek istiyoruz. 

İri yapılı bir vücud, yağız bir beniz, 
bir Mehmetçik benzi. Tuttuğunu kopa
ran, güçlü, kanlz bir mehmetçik. Fakat 
bu pehlivan yapının altında ne hassas 
bir yürek, ne içli bir gönül bulunduğu
nu anlamak için onunla birkaç kelime 
:.onuşmanız yeter. 

Mustafa oğlu Talib, Şarkış.Ianın To
nus kö:·fnde doğmuştur. Şimdi 30 yaş
larındadır. Bütün hayatında ancak 3 ay 
mekteb yüzü görmüş. Okumayı kendi 
kendine çalışarak öğrenmiş. Şairlik he
vesi de onda, gene kendi kendine uyan
mıştrr. Tc-'ıiatının güzelliğinden başka 

şiirlerle hiç bir alakası olmıyan bu mu
hitte, esasen başka türlü olmasına im -
kan düşünülemezdi. 

Harbı umumide babası şehid ola· 
rak, dört karde'liyle ber1b:?r öksüz ka
lan bu hassas çocuğun ruhunda, ilk şiir 
sezisini, ihtim:ı l l.i pek erken başlamış 
olan masum bir sevgi uyandırmıştır. 

On üç y a'" • ıclan it.haren bir kardeş 
gibi beraber büyüdüğü dayısının kızı, 
yavaş yava~: onun kalbini, kardeşlikten 
bambaşka bir !ıisle kazanmaya başla -
mış, seneler geçtikçe bu s~vgi açılarak 
kuvvetlenmiş, daima safiyetini muhaia. 
za ederek, fakat aynı şekilde hissi bir 
mukabele görerek bütün benliğini kap
lamıştır. On beş on altı yaşlarında iken, 
İlk mısralarını kalbinden dudaklarına 
getirmiş olan hissi de bu olmamış mı -
dır? 

Bu sevdadan cayar mıyım? 
Güzel sana ayar mıyım? 
Acaba ben de doyar mıyım? 
Yarın tatlı dillerine? 

Ben yiınmı gayet öğsem, 
Karşısında bıoyun eğsem, 

Sıhir yeli gibi değsem 
Zülfünün tellerine. 

Ber<; ber büyudüler. Zaman geçti. 
Fakat talii vefalı çıkmadı. Bu masum 
sevgiden h aberi olmıyan dayısı kızı, 

keneli köyünden başka bir gence verdi. 
Bab;ısına karşı gclemiyen kız sesini çı
kcı ri!madı, g enç sevgilisi de kederini 
ı ç ıne göm<lü. Fakat, gelin giden 
}3.Vu l:lusunun ardından, göz yaşlarını 

tutamadı: · 

Sabah olur kır at kişner yemine, 
Sırmalı başlığı bakın gemine. 
Bugün gelin gider keklik Emine, 
Bulmadm eşini, yanarım sana. 

Kanadlıdan çıkar doğan ay gibi, 
Gözleri sürmeli, kaşı yay gibi, 
Açmış ak gerdanı beyaz kar gibi, 
Bulmadın eşini, yanarım sana. 

Fakat, Sivas yaylasının en güzel kı
zının talisizliği burada da bitmemiştir. 
Mahall;n niifuzlu ağalarından biri bir
gün onu zaten saadeti bulamadığı ko -
casrnın evinden ka;ırmıştır. Askerden 
yeni dönen şair delikanlı, bu defa, bu 
ikinci f elaketin matemiyle içinin sızla
dığ ını duy uyor: 

Nazlı yari kaçırmışlar, 
l zlerini süren var mı? 
Yolculardan haber alın 
Yazrlarda ( ") gören var mı? 

Kessem yolıın başlarını, 
Ayıklasam taşlarını, 

Ak gerdanda saçlaunr 
Tel tel edip ören var mıi' 

Babası, kızını kaçıranlar aleyhinde 
dava açmış, yeğeni Talibi'yi de bu da· 
vanın takibine memur etmiştir. Kazan· 
dığı takdirde sevgilisini ona verecektir. 
Genç şair, senelerden sonra, eski sev -
ğilisinin mahkeme huzurunda ancak 
yandan bir kaşını görebilmiş ve derd • 
leri depreşmiş: 

Bu gece yatarken gaflet halinde 
Bugün Emine'nin düşünü gördüm. 
Çayıra oturmuş mendil elinde 
Ağlamış, gözünün yaşmı gördüm. 

Sabah oldu hep yürüdük kazaya, 
Bizi celbettiler ağır cezaya. 

e) Yazlık yer. 

Hepimiz bir olduk, durduk hizaya, 
Sağdan Emine'nin kaşını gördüm. 

Fakat dava kazanılmamış., Emine, 
kocasının altınlarına kanarak onun ya
nında kalmayı tercih etmiş. Ve şair ar
tık, bu eski derdinin çaresiz kaldığını 
anlıyarak hüzünlenmiş: 

Kanun bizi daldan dala sürüdü, 
Eyvah düşmanl:ı.rın sözü yürüdü. 
Çimenli dağların katı eridi 
Ben başımda kan eritemedim. 

Talibi der: aklım deryaya daldı. 
Ben gafil avlandım, düşmanlar aldı. 
Bahçemizin gülü ellerde soldu, 
Bülbül olup bağı koruyamadım. 

Bu, onun bütün hayatına iz bıraka · 
cak olan büyük gönül macerasıdır. Fa
kat, her şeyden ziyade şiirine düşkün 
olan ve onunla avunan Talibi için, her 
şey bir şiir mevzuudur. O, çayırına gi
rerek zarar veren çobanlardan Kamun · 
baya manzum istida ile şikayet eder: 

Kamunbayım atalay bu sözü diyen belli 
Çayınma ziyan olmuş, çobanlardan 

yapan belli 
Eski ifadeden caydı, şeytanın sözüne 

uydu, 
Vallah bunu sağır yapdı, meydanda. 

ki ziyan belli. 

Artık o bütün çevrede meşhurdur. 

Bu itibarla: ''Bu sözü diyen belli'' diye 
öğünebilir. Şair Ahmed Kudsi, Sivas 
maarif müdürlüğü zamanında, halk şa· 
irlerini bir araya te>pladığı vakit, onun 
mümtaz siması, hepsinin arasında be • 
lirmemiş miydi? Genç yaşına rağmen 

kazandığı şeref, ne kadar diğer halk 
ş.airlerini kıskandırmıştı. 

Tali, onun hayatında türlü cilveler 
göstermiştir. Kayseri taraflarına, tica • 
ret maksadiyle yaptığı bir seyahatte de, 
işleri yolunda gitmemiş, varını yoğunu 
satmaya mecbur kalmıştır. O zaman ha
linden şöyle sızlanmıştı: 

Felek beni celladlara soydurdu, 
işlik gitti, şalvar gitti, şal gitti. 
Hayatrmı cebirliğe uydurdu, 
Pantul gitti, yelek gitti, pul gitti, 

Yiğit idim, güzellere bakardım, 
Arif idim, her bir telden çakardım. 
Zengin idim, altrn saat takardım, 
Saat gitti, sırma gitti, tel gitti. 

Bu halk çocuğu, türkün hassas onu
runa sahihtir. Bir gün, Sivasta mekteb 
bahçesinde, kendilerine takdim edih'i· 
ği öğretmenlerin hepsi, kıymetli halk 
şairinin elini sıkarak hatırını sormuş -
lar, fakat içlerinden genç bir bayan, 
uzak durarak onunla meşgul olmamış 

ve elini sıkmaya tenezzül etmemiş. Bu 
hakareti, Talibi kalbinde bir yara gibi 
hissetmiş: 

Ne çıkar böyle çalımdan, 
Hata mı gördün dilimden, 
Niçin tutmadın elimden, 
Parmağı yok çolak mısın? 

Gene onun kalbinde yara bırakmış 
olan bir başka hatırası da var. Bir gün 
Sivasta balo verilmi~ o da, merak edip 
görmek istemiş, kıyafeti ileri sürüle • 
rek, ancak be§ dakika içeri girmesine 
müsaade edilmiş, fakat daha bu mühlet 
dolmadan kapı dışarı edilmiş. O zaman 
Talibi almış sazı eline: 

Gecenin birinde baloya gittim, 
Dinle başımıza gelen belaya. 
Benim ahvalimi söylen valiye 
Belki hukukumu arar burada. 

Buna balo derler gel bak dediler, 
Oturma ayağa tez kalk dediler, 
Beş dakka olmadan gel çık dediler, 
Beyhude eğlenmek zarıar burada. 

Kendi hayatı kadar, milli hayatın 

tecellileri, matem ve ıevinçleri de bu 
hassas halk şairinin eserinde izler bı • 
rakmıştır. Montrö zaferinin kazanılma· 
srndan sonra uzun bir Çanakkale dea· 
tanı yazmış, işte iki kıtası: 

Evvel şu düşmanlar yolu bağlardı, 
Sonra bu öz türkün yurdu ağlardı. 
Sularımiz boz bulanık çağlardı. 
Vatan şerefine duruldu bugün. 

Şu devletler konferansa gittiler, 
Atatürk'ün buyruğunu tuttular, 
Altın kalem ile imza ettiler, 
Yurdumuza cevher serpildi bugün. 

Sonra, halkın dilini hakim kılan 
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Ankara 
Öğle Neşriyatı: 12.30-12.50 Muhte

lif plak neşriyatı. 12.50-13.15 Plak: türk 
musikisi ve halk şarkıları. 13.15-13.30 
Dahill ve harici haberler. 

Akşını Neşriyatı: 18.30-19.00 Muh· 
telif plak neşriyatı. 19.00-19.30 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Ferid Tan 
ve arkadaşları). 19.30-19.45 Saat ayarı 
ve arabça neşriyat .. 19.45.20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkxları (Servet Ad
nan ve arkadaşları). 20.15-20.30 Sihhı 
konuşma: Dr. Nusret. 20.30-20.45 plak
la dans musikisi. 20.45-21.00 Çocuk haf
tası münasebetiyle konferans: Opera
tör Şevket (Çocuk sağlık ve sihati). 
21.00-21.15 Ajans haberleri. 21.15-21.55 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Verdi 
Traviata. 2 - Gauwin La Walse des 
Batignoles. 3 - Niemann Alt China 
4 - Granichs tletten Orlow. 5 - Tsvha
ikowsky En traineau. 6 - Kelerbela 
Comedie Hong roise. 21.55-22.00 Ya; 
rmki program ve İstiklal Marşı. 

lstanu 
Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türk 

musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 Muhte
lif plak neşriyatı. 14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı: 17.00 İnkilab ders
leri üniversiteden naklen: Mahmut 
Esat Bozkurd tarafından. 18.30 Plak. 
la dans musikisi. 19.00 Çocuk Esirgeme 
kurumu namına konferans. Dr. İbrahim 
Zati. 19.30 Eminönü halkevi neşriyat ko
lu namına B. Nusret Safa (Yeni neşri
yat). 20.00 Belma ve arkadaşları tara· 
fından türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.30 Ömer Rıza taraf ndan arabça söy· 
lev. 20.45 Cemal Kamil ve arkadaşları 
tarafından türk musikisi ve halk şarkı
lan Saat ayarı. 21.lS Konservatuvar ko
rosu: Fransız Tiyatrosundan naklen. 
22.15 Ajans ve borsa haberleri ve erte-
si günün programı. 22.30 Plakla solo
lar, Opeıa ve operet parçaları .23.00 son. 

Sıtma mücadele 
programı 

genişliyor 
Sıhhat ve İçtimat Muavenet Bakan. 

lrğı önümüzdeki mali yıl başından itiba. 
ren tatbik edilmek üzere geniş mikyas. 
ta bir s;t.nıa mücadelesi programı hazır. 
laınışt[r. 

Kamutaya sunulan büdce projesi ol. 
duğu gibi kabul edildiği takdirde Ro
manyadan gelen göçmenlerin ıyerleşti. 
rilmesiyle nüfusu artan Trakya bölge. 
sinde teşkilat genişletilecektir. 

Merkezi Kayseri olmak üzere yeni 
bir sıtma mücadele bölgesi açılacak ve 
Kayseri vilayeti ile belki de Niğde vi. 
layetinin sıtmalı yerleri mücadele altı
na alınacaktır. 

İzmirin Karşıyaka kısmı Manisa 
sıtma mücadele bölgesine bağlanacak
tır. Konyanın Cihanbeyli kazası da 
Konya vilayeti sıtma mücadele bölgesi 
teşkilatı içine anılacaktır. 

dil inkılabından dolayı bu halk çocu . 
ğunun sevinç ve Atatürk'e minnetini 
ifade eden şu satırlardaki samimiyete 
bakın: 

Atatürk dedi: milletim uyan, 
Şad olup gülmenin zamanr geldi. 
Atatürk, türklüğü meydana koyan, 
Türkçeyi bulmanın zamanı geldi. 

Türkçe sözler kıolay gelir dilime, 
Cumhuriyet devri geçti elime, 
Ne kadar kıymetli türkçe kelime, 
Kadrini bilmenin zamanr geldi. 

Bütün hayatmda yazmış olduğu şi
irlerin sayısını hatırlamıyor. Fakat 
bunların binleri aştığı muhakkaktır. 

Lakin son derecede uyanık hafızası, 

size her istediğiniz mevzuda, yazdığı 

tiirleri derhal okumasına imkan veri • 

yor. 

Şimdi o, Ankara halkevinin davetli

si olarak, hükümet merkezinin taze ha

yat ve kuvvet kaynağından kana kana 

içiyor. Bu seyahatten, memleketine bir 
kat daha olgunlaşmış olarak döneceği 

muhakkaktır. 

Memleketin köşe bucağında, böyle 
bulunmaya, bilinmeye, tanılmaya layık, 
kimbilir ne kadar melunetçikler var? 

Toprak:larunızm altı gibi, üstü de ha • ı 
zinelerle dolu. Onları arayıp keşfetmek 

yeter. Y. N. 

Muhafız gücünün 110 
kilometrelik 

büyük atlı yürüyüş 
, B,ayanlar buyürüyüşte cidden 

büyük bir mukavemet gösterdiler 

Biniciler Ayaşto istirahat ediyıorlar 

Bütün kış, evelden haztrlanınış olan 
bir programla binişler tertib eden Mu
hafız gücü, pazar günü tam 110 kilomet · 
re süren bir yürüyüşle bu mevsımi ha· 
şan ile kapadı. Binicilerin haftalardan
beri sabırsızlıkla beklediği bu büytik yü
rüyüşte onu Bayan olmak üzere seksen 
kadar atlı bulundu. Sabahın ilk ışıkla
rı ile beraber Akköprü civarında top
lanma ğa başlıyan atlıların hepsinde bü
yük bir neşe vardı. Tam saat 6.30 d.i 
Muhafız alayı komutanı albay Tekçenin 
idaresi altmtla harekete geçildi. Şoseden 
ziyade ham yollarda y üriinüyordu. Za
man zaman çok sarblaşan arazi parçalan 
geçildi. Böyle yerlerde biniciler hayvan
lanndan inerek yaya yürümeğe mecbu.
oluyorlardı. Fakat müsaid arazi parçala
rında yapılan süratli yürüyü~lerle kay 
bedilen zaman telafi ediliyordu. Yold;, 

biri Bayanlar, biri de sivil biniciler ara
sında olmak üzere alb:ıy Tekçe tarafın 
dan tertib edilen iki yarı1 yapıldı. 800 
metre kadar bir mesafe içinde yapılan 
bu yarışlar but ün biniciler tarafından 

heyecanla takib edildi. Bayanlar arasın 

da Bayan Melek Tekçe, sivil biniciler 
arasında da Bay Tahsin birinci geldiler. 
Ayaşa kadar tam bir icıtizamla devam P. 

den yürüyüş beş buçuk saat sürdü. Bi
niciler öğle zamanı kasabaya vardıkları 

zaman bütün halk kendilerini alkışlamal 
için sokaklara dökülmüştü. ilçebay, jan 
darına komutam, ve ilçenin ileri gelen 
}eri binicileri kasaba dışından, atlı olarak 

karşıladılar. Doğruca belediye bahçesi
ne gidildi. Burada hazırlanan mualard.ı 

uzun yürüyüşün verdiği büyük bir işti· 
ha ile yenen yemekten sonra parti mer· 
kezine gidildi. Burada komutan ve bini .. 
ciler ayaşlrlar arasında samimi ve fayda
h konuşmalar yapıld[, Ankaralı sporcu
ları takdirle karşılamış olan ayaşlı bini
ciler mayıs içinde kalabalık bir kafile 
halinde Ankaraya geleceklerini vadetti· 
ler. Komutan da kendilerini teşvik etti, 
ve hepsini Muhafız gücünün misafiri ol· 
mak üzere şehrimize davet etti. 

İki saatlik bir istirahatten sonra dö
nüş için yola çıkıldı. Ayni intizam ve ne• 
şe içinde Ankaraya varıldığı zaman &a• 

at 19.30 olmuştu. Tam on bir saat at ü
zerinde kalmalarına rağmen binicilerd~ 
büyük bir yorgunluk yoktu. Bunda yÜ· 
rüyüşün büyük bir intizam ve muvaffa· 
kiytele idaresi en büyük amil olmuştu. 
Havanın serin olması r:la hayvanlara yar
dım etmişti. 

Gece Muhafız alay komutam ve Mu
hafız gücü başkam all.ıay Tekçe tarafın· 
dan biniciler şerefine Şehir lokantasın
da bir ziyafet verildi. Çok samimi biı 
hava içinde zevk ve neşe ile geçen ziya· 

fet saat 23 e kadar sürdü. Bütün spor· 

cular tam bir dinçlikle dansederek yo· 

rulmadrklarını isbat etmiş oldular. Bil

hassa Bayanların göstermiş oldukları 

yüksek mukavemet cidden takdire de· 

ğer. Kafileye bir neşe ve zarafet büketi 

halinde katrlan Bayanlarımız binicilikte

ki kudretleri ile de, erkek arkadaşlarına, 

en az, müsavi olduklarım göstt>•·diler. 

ATLI 

110 kilometrelik yürüyüşten bir intiba • 

=======-=========================~==========~ 

19 mayısa hazırlık 
İstanbul, Z6 (Telefonla) - Şehri

mizde 19 mayısda yapılacak şenliklerin 

programını hazırlayacak komisyon ya

rın toplanacakır. 

Hukuk Fakültesinde konferans 
Bugün saat 17,30 da Hukuk Fakül. 

tesinde Profesör H. Cahit Oğuzoğlu ta. 

rafından "Medini hukukta karı ve ana. 

nın yeri,, mevzulu bir konferans verile. 

cektir. 

Ulus tercümeler kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuması 
lazımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

tnsarı 

Yazan: Doktor Aleksi I{arel 
B ydat Türkçeye çeviren: Nasuhı a 

Ulus Basrmevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 
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Askeri Fabrikalar Umum l\ıliidiirlü~ü Satmalma 
Komisvonu Han farı 

Kalorifer 
Malzemesi 

1 
Ankara Le~azım Auıi,.'"liği Sahnalrna 

Konıi..;yonn f]anlar_• _______ .. 

------ ILA?-T . . . 
. . 200 bin kilo Surbahan garnızonu ıçın 

1 - Iğdır garn~zonu ıc~n. 100 bin kiİo askeri evsafında kapalı 
200 bin kilo ve Kagızman ıçın 
zarfla un alınaca~tır. ahmin bedeli 34000 lira, ilk teminatı 2550 

2 _ Iğdıra aıd unun t .. .. aat 10 da. Surbahana aid unun 
lira, ihales 7 mayıs 93_7 cu.~a tgu~~a~ı 2550 lir~ ihalesi 7 mayıs 937 
ta~1min bedeli 3~000 lıra. 1~ emı arnizonuna ~id unun tahmin be
cuma günü saat 11 de; _Kagızm16a2n 1 ~ 50 kuruştur. İhalesi 7 mayıs 
deli 15500 lira ilk temınatı 1 ıra 
937 cuma günÜ saat 15 dir. 1 a komisyonu binasında olacak· 

3 - İhalesi Karakösede satın t m .. ülebilir Talipler şartname· 
trr. Şartnameleri k~misy?n.dan a 

1~4~~rsayılr k~nunun 32, 33, 34 c_ü 
nin 4. üncü maddesı mucıbınce k~~f ktuplarını ihale saatinden bı
tnaddeleri ahkam~na tevfkan te ·\m~se bulunacaktır. (970) 1-1691 
rer saat evel komısyonumuza ven · 

!LAN 
M""dd t İhalenin 

Tahml·n bedeli Muvakkat u e Cinsi Miktarı şekli 
kilo Lira Krş. te.minatı 

Lıra Krş. 
O 25 altı ay kapalı zarf 

Un 162000 21870 oo. 164 . kona ~ ının ihtiyacı 
1 - I sl.3.hiye akbez kıtaatıyle Fevzı paşa 1 g t 

' h'I ks"ltmeye konu muş ur. 
olan un yukarda yazıldığı veç 1 e e 1 b .. .. saat ıs de yapıla· 

2 - Eksiltme 12 Mayıs 1937 çarşamk a _gunu başkanlığına ve
caktır. Teklif mektupları saat 14 de omısyon 

rilmiş olacaktır. . 1 bT İsteklilerin hüviyet va· 
3 - Şartname kom~syon<_Ian a ~11~ ı ırİslahi e Tugay karargah 

raka ve ikametgah vesıkalarıyle bırlıkte 1 yleri {lOll) ı-1755 
binasında Tugay satın alma komisyonuna ge me · 

İLAN İhalenin Muvakkat Müddet 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli teminatı şekli 

kilo Lira Krş. 

Un 280790 

Lira Krş. 
2842 99 Bir senelik Kap ah 

zarf 
·1 Fevzi paşa konağmm ihtiyacı olan 

37906 65 

1 - I slah iye akbez kıta.atı ek iltuıeye konulmuştur. 
tın yukarda yazıldığı veçhıle9:7 s ars.amba günü saat 11 de yapıla-

2 - Eksiltme 12. Mayıs ..ı 10ç d; komisyon başkanlığına veril
c.:ık.tır. Teklif mektupları saat 
nıi olacaktır. . 'an alınacaktır. 

3 _ Şartname koınısyono ka ve 1·kametgah vesikalarile bir-
. · lı"' ·yet vara 4 _ Isteklılerı.n ~ uvı ah binasında Tuğay satın alma ko-

likte ısı .. ıı:yede 'l u?ay ka~)arg 1-1754 
nıisyonuna gelmclerı. (lOl 

,,_.::::::::..::::::::::l':ü:lu:•:li:v:~~R==-ei~~:li:ğ~i~l~h-ı~ı_ı~l=a:rı=======Jı 
Aul~ar~ ..._ .... -

!LAN 11 d . . (15 16) numaralı parse er e 
IO 1 - Ycnişehirue lt1ll8 ıncı atla~~ mü,ddetle açık artırmaya ko. 
11 • nıetrc murabba: arsa on beş g 
Uınıuo::l ır 

~.. l' dr 
2 - ı .. uhammen bedeli (24:>) ıra. ı d 
3 - Muvakkat teminatı (1~.49) lıra ~· "n yazı i şleri kale· 

. 4 - Şartnamesini görme_k ıstıyenler er .~~- saat on buçukta 
nune ve isteklilerin de 30 Nısan 1937 cuma gunu ı-1619 
Belediye Encümenine müracaatları. (935) 

tr.AN 

1 parsellerde 
1 _ Yenişehirde 1068 inci adada 13, 14 numara 1 •a ko· 

27 metre murablıaı arsa on beş gün müddetle ~çrk artırma_; 
nulmustur. . . 

2 · Muhammen beedlı (94,5) lıradır. 
- Muvakkat teminatı (7) liradrr. . . k le-

3 - Ş tnamesini görmek isteyenler her gün yazı ışlerı tta 
4 -:--- kal:l rin de 30 Nisan 1937 Cuma günü saat on buçu 

tnne, ıste ı e .. . .. racaatları. (934) 1-1618 
l3elediye Encumenıne mu 

MiJJi Miidafaa Vekaleti Satmahu.ı -ı 
Komisyonu l1anlar_• ______ _ 

B1L1T 
k eksiltmeye konmuştur. 

1- 5000 kilo 'l'ü~ek yağl~~ı ı~&~ lira olup ilk tcrı nat parası 112 
2 - Tahmin edılen bede 

ıı· 50 k t . ·· .. saat 10 dadır. ra urnş ur. 37 Pazaı tesı gunu .. .. mad 
3- İhalesi 10/Mayıs/9 . 2490 sayılı kanunun 2. 3 u~cuM M-
4- Eksiltmeye gireceklerın h' J"kte ihale giin ve saatın a 6 . 

delerinde istenilen belgelerıd"le hır 1
r bulunmaları (1005) l-l 73 

h · . nun a azı 
v. Satın Alma Komısyo t L A N 

1 1000 _ 1500 çift ter-
. ·1 ederi 185 kuruş o an 

1- Beher çiftine bıçı en . 
lik açık eksiltme ile alınacaktır. ..rneklerini görmek ısteyen • 

. . almak ve o 2- Sartnamesım parasız · 
lerin h.eı gün ı~orrıisyona gelm8e{~rı· 13 kurustur. 

3- İlk teminat rnikdarr 20 ~ra.. ü saat \ı dedir. .. .. 
4- İhalesi 8/5/937 Cumar~esı ~~;o sayılı kanun~n. 2 ve 3 r::1~ 
5- Eksiltmeye gireceklerın . atları ile bırlıkte tam 

tnaddelerinde yazılı vesikaları ilk ten:;~eleri. (1007) 1-1137 

saatında M. M. V. SA. AL. 1{0. na~g::~:.:.:...:..:.-..:...------
....____ ___ _.. - ·---- AHKEMESiNDEN: 

A.NKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK M · de ölen Bursalı 
Hasanın ev ın 

Sakarya malıailesinden makascı k . e mahkemece el komuş 
lb f ·1 tere ·esın 'd •ahim kızı Dervişenin ve atı e 

1 
d dahil olduğu haı e 

ı 1 ki olan ar a . 1 . 
b~ du->undan kefaleti hasebıle a aca ı. t"'.ının vesaiki resmıye er ı· 
ılc'" l 1 , n ve mıras:ç .. oa 

unı e aiacaklı ve borc uları k hkernesine rnura -
le b ·· ·· ulh huku ma · ne eracer bir ay zarfında 3 uncu s . eyenlerin mırascıya 
ş:~ları ve <'.12.ca:....larını va'.tıyle kayıd k~~tır:ıemiyecekleri lüzumu 
; .sen ve nede terekeye i'.!aL ten ta 1-1786 

~~··~·r~·------~-------------------:::::::::::::::::;~ 
~ ,,.._ - SEVDA'yı ZEHlRLl 

Sa!> r;; zlıkl<ı Bekleyiniz. 

-----------------· MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
500 KİLO CAM TOZU 

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

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 7-5-937 cuma günü saat 14 de pazarlık ile ihale edile. 
cektir. Şartname parasrz 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) 1-1715 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK SU TESİSATI 
Keşif bedeli (40000) lira olan yukarda yazılı tesisat Askeri fab

rikalar umum ~üdürlüğü satın alma komisyonunca 8-6-937 salı gü
nü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira 
~kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o -
lan (3000) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (977) 1-1714 

1 500 Kilo Toz şeker 
200 ., Zeytin yağı 

1 000 ,, Sade yağı 
450 ,, Sabun 

1 000 ,, Patates 
1 000 ,, Makarna 

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

500 ,. Kuru ıizüm 
Tahmin edilen bedeli (283 1) lira (25) kuruş olan yukarda mik • 

tarı ve cinsi yazılı erzak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın
alma komisyon.unca 7-5-937 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektır. Şartname parasrz olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (212) lira (35) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (looo) 1-1728 

Haymana Belediye R.eisliğinden: 

Kaplıca tamiri 
• 

Haym~na kasabasında be_lediyeye ait yeni banyoların üstünde
ki (7~7) l_ıra (45) kur~ş keş.ıf ~dildi, dört odanın kapı, pencere ve 
sıva ışlerı pa~arlıkla ıhale edıleceğinden taliplerin 5 mayıs 937 
çarşamba gunu saat on sekize kadar belediye encümenine müra-
caatları ilan olunur. (1040) 1-1789 

J(ocaeli Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Vilaye~ da?ilindeki bataklıkları kurutmak için iki adet Ekska
vatör makınesı satın alınacaktır. 

İ_hale h.a~iranın onuncu perşembe günü saat on beşte kapah zarf 
usulıyle vılayet makamında yapılacaktır. Muvakkat teminat ma
kinelerin muhammen bedeli olan (35000) liranın yüzde yedi buçu
ğu (2625) liradır. 

İsteklilerin bu mikdar teminat mektubu veya banka makbıızu 
ile teklif mektuplarını 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesin -
deki tarifat dairesinde ihale günü saat on beşe kadar vilayet ma • 
kamına vermeleri lazımdrr. Postada vaki olacak teehhür nazarı dik
kate alınmaz. Şartnamesi vilayet encümen kaleminden parasız alı-
nabilir. (1026) 1-1772 

İktisad Vekaleti · 
Türkofjsten: 

Soğuk hava tesisatı 
İzmirden ~aşlıyarak memleketin muhtelif yerlerinde tesis edi

lecek olan soguk hava depoları hakkında alakadarların teklif yap· 
maları için 30 Nisan 937 tarihine kadar İktisat Vekaleti tarafından 
verilmiş olan mühlet 15 Mayıs 937 tarihine kadar temdit edilmi~;tir. 

1030 1~1783 . 

----~---.--.....,..----------~~-----------------------------
Muğla Vilayetinden: 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla Vilayeti merkezinde yap

tırılacak 34695 lira 7 5 kuruş keşif bedelli hususi idare binası ve 
46365 lira 87 kuruş keşif bedelli Halkevi binasıdır. 

Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Ek~iltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname. 
F - Sibilei fiat ve keşif hulasa cetveli. 
İstekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde M ııgla 

Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20-5-1937 perşembe günü saat on altıda Muğla vi

layeti daimi encümenind~ kapa~ı _za~f us~lil~ yapılac~ktır. 
4 _ Eksiltmeye girebılmek ıçın ıstekhlerın 6079 hra 62 kuruş

luk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış mü
teahhitlik vesikası ibraz etmesi ve ayrıca 50000 liralık yapı işleri
ni başardığına dair vesika göstermesi lazımdır. 

5 _ İsteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü madderle yazılı sa
atten bir saat evveline kadar encümen reisliğine makbuz verme-
leri lazımdır. . 

Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. (2322) 1-1792 

Bingöl Nafia l\lü~ın,ı~~deı~: .. 
3

_
5

_937 pazartesi günü saat 15 de Bıngol vılayetı Nafıa mudur-
.. ~·· d da 14800 on dört bin sekiz yüz lira bedeli keşifli Ça-

lugu 0 asBı~ .. 1 yolunun 37+000 ila 40+ooo mcı kilometreleri ara· 
bakr.ur - ıngo A • • b" ı· t k 
sında 15000 on beş bin metre mikap tesvıyeı tura ıye ame ıya ı a-

alr zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. . 
P h f · t 114 kuruş Küskülük kaya hafrıyatı 63 kuru., Kaya a rıya ı • 

k hafriyatı 39 kuruştur. .. . 
ve topra . ame mukavelenamı!si ve buna muteferrı 

Evrakı keş~ıye~lşa~lt~ ti Nafta Müdürlüğünde görülebilir. 
bütün evrak Bıngo vı aye . 

· t 11 ıo Iıradır. 
Muvakkat temına . 7 5 936 tarih ve 3297 sayısmda yazılı 
t kl ·1 e mi gazetenın • • .. · , "k ste ı er r s .. Nafıa Vekaletinden alınmış muteahhıt.ı 

tali~tnamel'.e ~ore ek artile 2490 sayılı artırma ve .eksiltme 

Türkiye Ziraat Banl\:asındau: 
75 lira ücretli Ziraat Bankası Buğday şubesi daktiloluğu ıçın 

3-5-1937 pazartesi günü Umum Müdürlük binasında bir miisalıal.a 
imtihanı yapılacaktır. 

Taliplerin askerlikle ilişigi olmaması, yaşlarının otuzu aşl.ın 
bulunmaması ve 1-5-1937 tarihine kadar uuğday şubesi mlidürlubı.l
ne müracaat etmiş bulunmaları şarttır. 

Müsavi şerait dahilinde ecnebi lisan bilenler tercih edilecektir. 
1-1794 

Biğa Şarbaylığından : 
Belediyemiz elektrik santralının 1-6-937 gününden 31·5-93? 

nihayetine kadar bir senelik ihtiyacı olan 40000 kilo mazot 311.00 
lira ve 1000 kilo makine yağr 160 lira fiat tahminile 20-4-937 salı 
gününden itibaren 11-5-937 salı giinü saat 15 şe kadar kapalı zarf 
usuliyle ekı;iltmeye çıkarılmıştır. Mazot ve yağın C\'Salını anla
mak istiyenlerin müddeti içinde belediye santral memurluğuna ve 
şartnameyi bedelsiz olarak almak veya görmek istiycnlerin mu ıa· 
sebeye müracaatları ve % 7,5 teminatlı teklif mektuplarınuı bele
diye reisliğine göndermeleri ve ihalenın encümen hu:zuriyle ya-
pılacağı ilan olunur. (2302) 1-1791 

ma · M .. dürl .. ğiinden: 
S .. nclik muhammen icarı 

Cinsi Mahallesi sokagı numarası IJıra 
Kargir hane eski yangın yeri meçhul asker 15 900 

,, " .. " " o 732 
Yukarda ev::ıafı yazılı haneler 1.6.937 tarihinden 1.6.938 tarıhi

ne kadar bir sene müddetle bilınlizayc<lc icara verilecektir. 
İhale giinü 17.5.937 pazaı tcsi saat on altıdır. 
Taliplerin İmar Müdürlüğüne mürac ıatla icara müteallik şaıt

nameleri göriip ona ı::örc % 7,5 temin tı muvakkate paralarını ,. ·.ı:
neye vermeleri ve ihale günü muayyen saatta miıdiırhık e müte-
şekkil komisyona müracaatları ilcın olunur. (1033) 1-1788 

Madam Zoe 
Paristen gelen Son 

Şapka Modellerini An 
kara Palasta göstermeğ~ 
başlamıştır. 

Kiralık Ev 
İki aile oturmasına elverişli 

memurlar kooperatifi arkasında 
Necati bey mahallesinde ma
kaslı apartıınan karşısında 13 
N o: ev kiralıktır. 6 oda hava
gazı elektrik banyosu vardır. 
Görmek ve pazarlık için kınacı 
hanı yanında 39 No: lu işgören 
yurduna müracaatları. 1-1787 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka
suk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastaları
m pazardan maada hergün 
saat on yediden yirmi}·e ka
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefc.n: 1769 

ı iralık Ev 
Kavaklıdere Sümer Bank ev

] eri yanında yol üstüncle su elek
trik mevcut bağlı ev kiralıktır. 

En hoş ıncyva tuzuum. ınki· 
bazı defeder. Mirle, bağırsak, ka
raciğerden miitevellit r.ılıatsızlık· 
Iarr önler. Hazını kolaylaştırır. 

İngiliz KAnZl• k eczanesi 

ZA Yl EHLİYETNAME 
Ankara Helccliycsın<len almış 

oldugum 559 numaralr şoför eh
liyetnam sini ka} bettim. Yeni
sini alacağımdan eskis~nin hük· 
mü yoktur. 

1-1793 Osınan oglu Behzaı 

EMLAK-ARAZI 
Alınak ve satmak i:ııiyenle

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

1-1333 

Satılık Iiane 
Ycnişehirde lnk.Ulı s ,, .ığın· 

da beş odalı 13 N • h ne tılık· 
tır. İsti yenler iç ndekıleı c mü· 
racaat ed~bilirler. 

vesıkalarmı ıht_ıva. etmdd :indeki sarahat dairesinde tanzım ede
kanununun 32 ıncı ma e 3 5 937 pazartesi günü saat 15 şe kadar 
cekleri teklif mektıı?l~ı:_rnı 1. ~ur (1041) 1-1790 
komisyona vermelerı ılan o u . 

Tahplerin Dahiliye V ek!ilc
ti mutemedi Ahmed Hamdi Yağ· 
cıoğluna veya Kagıtçı Halil Na-

• ci'ye müracaatları. 1-1722 Telefon No. 3231 1-1753 
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PHILCO radyolarını Halil Nacı Anafı:. rtalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

VATANDAŞ ... 
Beynelmilel Kömür Sergisi 
• • •• • •• • • 

yırmı uç nısan cuma gunu 
Ankara da açıldı. Sergiyi •• aor-o 
mek hem • hem senın yur-
dun • • faydalıdır. ıçm 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma Komisyonundan 

Bir kilosuna (125) kuruş değer biçilen (1800 den 2200) kiloya 
kadar vasıf ve örneğine uyğun yatak yünü 7.5.937 cuma günü saat 
(10) da açık ekr.iltme ile satın alınacaktır. • 

Şartnamesi Komisyondan parasız olarak alınabilecek bu eksilt
meye girmek isteyenlerin (20625) kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya Banka mektuplarını belli gün aaat ona kadar komisyona ver • 
miş olmalıdır. (991) 1-1735 

İstanbul J andanna Satın alma 
Komisyonundan: 

Miktarı Tahmin İlk teminat 
bedeli 

CİNSİ Kilo 
10000 
8000 

Lira Lira 
Kundura köselesi 
Kundura Vaketası 

16200 1215 
16400 1230 
32600 2245 

1 - Parası vekiller heyeti karariyle 937 büdcesinden verilmek 
üzere cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 
ve evsafına uygun iki kalem kundura malzemesi 30 • Nisan • 937 
cuma günü saat 15 de İltanbul Gedikpaşa Jandarma Dikimevi bina
ıındaki J. satınalma komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Şartname her gün komisyonda görülebilir veya yüz altmıt 
üç kuruş bedelle adı geçen komisyondan aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile teklif mek
tuplarını ve ilk teminat makbuzlarını eksiltme günü saat on dörde 
kadar komisyona vermeleri lAzımdır. (2013) 1-1583 

~ - --------------------------------------------
Ankara Belediye Reisliğinden: 
Ankarada, belediyece gösterilecek yerde bir ekmek fabrikuı 

yaptırılacaktır. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek verebilecek ka
biliyette olacak, yerli kömürle veya şehir cereyaniyle çalışacak -
tır. Alakadarların tekliflerini, şartlarını ve bu fabrikaya ait re • 
timlerini mayıs 937 sonuna kadar Ankara Belediye reisliğine ver-
meleri ve yahut göndermeleri ilan olunur. (1019) 1-1760 

1'1illi Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Tanının oluı.r.n bedeli (66.000 ve teminatı 4.550 lira) olan 
(3000) tc.n mikdarında Kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 
30 - nis.ın • 937 cuma günü saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil 
kcmısvonumı.:zca yapı'acaktır. Şartnamesinin (330) kurut mukabilin
de komisyonumuzca verilmekte olduğu. 

2 - Eksiltmey;: gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesa
ik ve teminatlarını havi kapalı zarflarını saat 13,30 a kadar komis • 
Y?na .. vermiş bulunmaları ve postad_a teahhür vukuundan dolayı va
kı muracaatların kabul olunmıyacagı. (13,30) dan sonraki müracaat-
lar kabul olunmıyacaktır. (S75) 1-1058 

Başvekalet daire ve 
Müdürlüğünden: Levazım 

1 - Eksiltmeye konulan it. 1.600 ilA 1.800 litre bensin. 
2 - İhale •. açık eklfltme suretiyle yapılacaktu. 
3 - Tahmın edilen bedeli 432 liradır. 
4 - E~~~~~.~7 naaan 1937 salı günü saat on beşte başvekilet 

levazım mudurlilgundelu eksiltme komisyonunda vapılacaktır . 
5 - Muv~kkat teminat akçası 32 lira 25 kuruşt:.ır. Eksiltmeye gi

recekl~r, eksıltmcden evet bu parayı maliye merkez muhasebeciliği 
veznesıne yatırarak aiacaklaı makbuz ile birlikte komisyona müra
caat edecckJerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
(894) l - 1S54 

Jandarma Genel Komutanlıın 
~ 

Ankara Sabnalma Komisyonundan 
• . ~ir tanesine yedfyüz kuruş fiat biçilen yerli bezinden yapılmıt 
ıkı bın portatif çadn 8.S.937 cumarteai günü saat 10 da kapalı 
zarf eksiltmesile aatm alınacaktır . 

. Şartnamesi paruıa olarak Komisyondan alınabilecek olan bu 
eksıltmeye girmek isteyenlerin (1050) liralık ilk teminat makbuzu 
veya Banka mektuba ile prtnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif 
mektuplarını belli IÜD saat dokuza kadar Komisyona vermit olma-
ları. (1003) 1-1738 

Ankara Valiliğinden: . · 
İdarei Husuai.reye aid Bankalar caddesinde 53, 57, 24-26, 28, 30, 

3~.· 38 ~umaralı. dukkinların 937 mali yılı icarı 2490 sayılı kanun hü
kumlerıne ~e~~ıkan açık artırmaya konulmuştur. 

İhal~ gunu 13 mayıs 937 tarıhine müsadif perşembe günü saat 
15 de vıliye.t daimf encümeni huzurunda yapılacaktır. 

. tı:ııey~ ışti~ik etmek istyenlerin mezkQr tarih ve saatte viliyet 
daımı ~ncumenı .salonunda bulunmaları ve şartnameyi görmek iati· 
yenle~ı!l hususi ıdare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et-
melerı ılin olunur. (974) ı-169J 

Ankara Valiliğinden: 
İdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 13 No. lu Şehir lo

kantası ile 19, 23, 2S, 27, 31, 49 numaralı dükkanların 937 mali yılı 
icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık artırmaya konul
muştur. 

İhale günü 10 mayıs 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat ıs 
de Vilayet daimt encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin mezkur tarih ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda bulunmaları ve şartnameyi görmek isti
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et· 
meleri ilan olunur. (975) 1-1694 

Ankara Valiliğinden: 
İdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 33, 3S, 39, 41, 4/ 64, 

No. lu dükkanlarla 37 No. lu bahçe ve Anafartalar caddesinde 6, 8, 
10, 12 No. lu dükkanlarla Öksüzce mahallesi 3 No. lu Zahide Hanım 
medresesinin 937 mali yılı icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tev
fikan açık artırmaya konulmuştur. 

İhale günü 17 mayıs 937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
de vilayet daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin mezkur tarih ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda bulunmaları ve şartnameyi görmek isti
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et· 
meleri ilan olunur. (973) 1-1692 . 

« HAVZA » da pazarlıkla elektrik tesisatı 
Nafia vekaletinden tasdikli projesi mucibince şehrimizde yapı

lacak bina ve direkler hariç - 17785 lira bedeli keşifli elektrik tesi
satının kapalı zarfla eksiltmesine müddeti içinde talih bulunma
dığından 1 nisan 937 den itibaren bir ay müddetle toptan veya par
ça parça yaptırılmak üzere pazarlığa bırakılmıştır. 

istekliler her türlü tafsilat ile, proje ve fenni şartname ve di
ğer evrakları Havza belediyesinden ve lstanbulda Taksimde Şart a
partımanında elektrik mühndisi B. Hasan Haletten bedeli mukabi
linde alabilir. 

Muvakkat teminat 1333 lira olup her gün pazarlık teklifleri ka
bul edileceği ve kati ihalenin 30 nisan 937 cuma günü saat 17 de 
Havza blediye encümeninde yapılacai!'t ilan olunur. (1904) 

1-1503 

Zonguldak Urbaylığından: 
Zonguldakta mevcut ekmek fırınlarında odun yerine maden kö

mürü yakılmak üzere tadilat ve tesisat yaptırılacaktır. Talip olan -
ların umumi mahiyetteki şartlarını havi teklifler, proje ve katalog
lariyle beraber Urbaylığa 15 • may11 • 937 tarihine kadar gönderme-
leri ilan olunur. (993) 1-1723 

Zile Şarbaylığından: 
Belediyece bir adet seyyar etüv makinesi satın alınması müna

kasaya konulmuttur. Makine 0,35 metre mikip hacmi istiabiainde 
ve 100 derecei hararete mütehammil olacaktır. Taliplerin yevmü i
hale olan 30.4.1937 tarihine kadar belediyeye müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2137) 1-1688 -

Ankara inhisarlar 
Baş Müdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüze baglı on tuzlanın 937 mali senesi tatlı 
ı.:u ihtiyaçlanrun temini ayn ayrı aleni pazarlığa konulmuştur. Pazar
lık ve kırma 30.4.1937 tarihinde saat ıs de mahalleri tuzla memur
luklannda yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti ve muhammen bedellerini 
ve teminat mikdarlarmı anlamak için tuz fen şubt-mize veya tuzla i-
darelerine müracaatları ilan olunur. (899) 1-15S2 

Nafia Vekaletinden: 
3 - mayıs - 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda 2700 lira muhammen bedelli 15 
ton şapın açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı vekalet malzeme müdürlüğün
den parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kuruştur. 
lateklilerin 3 - mayıs • 937 pazartesi günü saat 15 de komisyo • 

nümuzda hazır bulunmaları lazımdır. (947) 1-1673 

Kültür Bakanlığından: 
Zatişleri dairesine imtihanla 14 lira aylıkla bir memur alınacak

tır. Memurlar kanunundaki evsafı bab bulunacaktır. Memur ol • 
duktan sonra hiç bir yere devamuua müuade edilemiyecektir. Ka
zananlar aruında daktilo bilen tercih edilecektir. İmtihan 2~937 
günü saat 13 de yapılacaktır. 27-4-937 aqamına kadar ,ehadetna • 
me ve diğer evrakı müsbiteleriyle birlikte Zatitleri Direktörlüğil· 
ne müracaatları. (1027) 1-1773 

Kültür Bakanlığından: 
Olgunluk ve mezuniyet sınavlarında bir guruptan muvaffak ol

mayıp ta İstanbul Oniverisitesine devam eden Erkek talebenin 
s ınavları Kabataş, Kız talebenin sınavları İstanbul Kız lisesinde, 
Ankara Dil' Tarih- Coğrafya Fakülteine devam eden kız ve erkek 
talebenin sınavları da Ankara Gazi Lisesinde 26-30-Nisan 937 de 
yapılacaktır. İlgili talebenin devam etmekte oldukları Fakülteler 
dekanlarından alacakları Fotoğraflı vesikalarla sınavların yapılaca
ğı Okullar Direktörlüklerine müracaatları lazımdır. 

1028 1-1784 

YENi 

Neden 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi marka-. 

sına dikkat ediniz. 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1- Bir tanesine 340 kuruş kıymet biçilen (4000) kilim Sari 
mukaveleye tabi tutulmak tartile kapalı zarftan pazarlığa tabvilen 
12-S-937 çarşamba günü saat (10) da satın alınacaktır. 

2-Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu 
pazarlığa girmek isteyenlerin kanun ve şartnamede yazılı vesika 
(1020) liralık ilk teminat makbuz veya Banka mektupt.ıyle belli 
gün ve saatte komisyona baş vurmaları.(1031). 1-1782 

Ankara birinci mıntaka 
Kadastro müdürlüğünden: 

Keçiören ve civarındaki gayri mekullerin tahdidine 12-5-937 
Çarşanba gününden itibaren baflanılacaktır. Sınırları divar, çi.t 
parmaklık gibi işaretlerle ayrılmamış ve harita ve röperli krokiler• 
le tayin edilmemiş olan yerlerin sahipleri tarafından bu tarihe ka• 
dar köşe noktalarına işaretler konulması ve tahdit eanaaında da 
hazır bulunulması lazımdır. bulunmadıkları takdirde mevcut veaika 
ve ehli vukuf erbabının beyanına göre tahdit yapıla.cağı ilan olunur. 

1032 1-1781 

• ve sanayı Aııkara • 
tıcaret 

odası riyasetinden: 
Kızılbey caddesi üzerinde 850 inci adada 6 parselde Ticaret oda

sına ait "378'' metre murabbaı arsadaki toprak çıkarılıp belediye
nin gösterdiği yere götürülecektir. Talip olan müteahhidlerin 28 
Nisan 937 çarşamba günü saat 12 ye kadar odaya müracaatlarL 

1-1795 ~ 

Devlet Denıiryolları ve Limanlan Umum 
Müdürlü~ü Satınalma Komisyonu lluulan 

tLAN 
Muhammen bedeli (44120) lira olan 3 muzaaf 10 basit~ 

2 kruvzman 11-6-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf uauUi iJf 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır, 

Bu işe girmek istiyenlerin (3309) liralık muvakkat teminat U. idi' 
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve "sı9f. 
No. lı nushasında inti,ar etmit olan talimatname dairesinde aJıO' 
mıf veaika ve tekliflerini aynı gün eaat 14,30 a kadar .....,
Reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 220 kurUfll Ankara ve Haydar Pqa vemele~ 
satılmaktadır. (1017) l-1780-"" 

Cenıal Bürün ---- 'I 

Ankara Palas Oteli salonlannda 
29 ve 30 Nisan günleri saat ondan itibaren ilkbahar ve~ 

E L B l S E ve Ş A P K A modellerini teşhir edecegı~ 
sayın müşterilerine arzeder. 1-111 __.... 

SINEMAl .. AR HALK Kiralık Daire ı 
Bet oda, iki salon, bir hol 

Yeni,ehir Düunli sokağı Zi- BUGÜN BU GECE 
11 

BUGÜN BU GECE 

ÖLMİYEN MELODlLER 
raat Banka.ı memurlar apartı

manları arkuı No. 10. içindeki
lere müracaat. Telefon: 2676. 

İmtiyu sahibi ve B&f!DU· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! netriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü Nuubi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulıu Basım•viad• buılmıştır. 

Mevsimin en güze/ programı 

PARISLİ KIZ 
BAŞ ROLDE: 

DANİELLE DARRİEUX 
Nefis müzilclerle silslü fevlıalade 

eğlenceli büyük komedi 

İLAVETEN: 

Paramunt Dünya 
Haberleri 

Tatlı mDzi/cleri, ,elcici danaları il• 
aeyircilerinin bedii zevklerini tattıU• 

eden biricik film 

AYRICA: En Son Dünya Havadisleri 
ve Canlı Resimler 

Tenzilatlı 

Halk Matinui 12.15 de 

Montekarlo Geceleri 


