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Er elli Kombinası ac;ıldl 
Başbakanımız Ereğlide 

ismet lnönü Ereğliye 
giderken Kayseri 

kombinasını da gezdi 
Yollarda tezahürat yapılıyor Başbakanıma# tarafından dün işle

meğe açılan Ereili mensucat kombi
nası ve Ereiti'nin genel görünüşü 

Kayseri 4 (Huauti ıurette ıiclen arkaclqınuzclan) - Karabük de
mir ve çelik fabrikalannın temel atma törenini yaptıktan IODI'& Ereill 
kombi11a1mı ifle111eye açmak için E rejliye ıitmekte olan Bqbabn fa.. 
::net lnönü ve refakatinde bulunanlar bu A bah ..at 8.45 de KayHriye 

Jelmiflerdir. l1taqon, büyük lllllflt 
lnönünü kartılamak üzere ıelea 
binlerce kayserili ile dolu idi. Kü
çük bir mektebli im Bqbekam•nı· 
za kendi eliyle topladığı bir demet 
menelqe verdi. 

••••• 

Gümlelilı 

Üç nutuk 
On sekiz ıene evvel, tabiatin in

sanlara nqe ve ümid vadettiği bir ba
har gününde (1), Türkiyenin arzettiği 
dehşetli ve veha~tli vuıyetini, ve yine 
bir bahar günU (2) tlJrk milletinin ge. 
niş ve bahtiyar bir istikbale karşı sarsıl
maz iti11J11dıam bütün bakışlarda can. 
Jandılını gösteren iki tabloyu karşılaş. 
tırmız. 

Milletlerin değil, ferdlerin hayatın
da bile çoğumsanacak birzaman olmayan 

'!':'-·~-~.J..,._11 içinde hangi muzcize Türkiye-
k lu günlerden KarabO.kte, bat-
anını 1 k m.. n, bakanlarının, dost meme et 

uı:nessil ve büyilk endüstri adamiarı
nın karşısında gelecek &ünlere emni
YetJe baktıgı bu saadetli çaia eriıtir
rnişti r? 

Sayın Batbakanın Karabükte söyle· 
diği nutku dikkatle oıcudunuzsa bu mu• 
cizenin smmı kqfetmipinizdir: 

" ••• Kar11la1ılmıı olan Stıyısız zorlulc
Jarı Bidermelc ve lcurulllflarıaı tabalc. 
kuk ettirebilmek içid IMflıca istinad 
ettiğimiz kuvvet Atatarlc'Dn bitmn ti1· 
kenmez müzahareti ve yardımı olmut
tur. Memlekette esaslı ve devamlı her 
varlığın düşünücüsü ve yaratıcısı olan 
A tatürk'ün yüksek adını sonsuz sevgi 
ve saygılarla huzurunuzda v~ bü.t~a 
millet karşısında anmak benım ıçıa 
bahtiyarlık ve şerelli bir vazile~ir .. ,,. 

Hakiki ve epiz tefıni bulan türk mil
leti daima Onun gösterdiği yoldan gi• 
derek bu on sekiz l(;ne içinde, politik, 
kültü;el, ekonomik, hulasa eksiksiz is

tiklalini kazanmasını bilmiştir. 
Dumlupınar, Loze1n, Karabük .•• ~e 

ınemleketin ekonomik hayatında ve mil· 
li müdafaasında büyük bir rol oynıya• 
cak olan bir anaendüstriyi kurarken 
Batbakan, genel kalkınmamızın nasıl 
gerçekleşmit olduğunu anlatıyor: . . 

" •.. Eğer Cumhuriyet Hal~ ~artı~• 
ve onun hükümetinin devletçı bır pol•: 
tikası olmasa idi bu memlekette hangı 
sermaye bu müe~eseleri kurabilirdi • 
Cumhuriyet rejiminin yapıcı ve yaratı· 
cı oluşu partimiz prensiplerinin iyi tat· 
bik; ile kendini göstermiştir .•• ,, . 

Atatürk'ün daimi ilhamı, bitınez tü· 
kenınez muzahareti. Halk Partisinin ve 
0~un hükümetinin ~rogramı, prensi~l~
l'i, politikası ve milletin ıefine, partısı· 
?e \re hükümetine şuurlu itaati. itte türk 
11tilclali muammasının sırları ... 

Bu hakikatlerin büyük bir devlet 
~l'Ük elçisi tarafından. derin bir sa• 
~nıiyetle tekrar edilişi, her türkün ~
bınde en güzel akisleri tevlid etmittır: 

---..... (Sonu s. inci sayfada) 

( 1) 19 mayıs 1919 

(2) J nisan 1937 

ispanyanın 
kontrolu 

Hazırlıklar önümüzdeki 
hafta içinde bitecek 

Bqbakan hallan çok içten gelen acy .. 
gi gösterileri içinde ve yanmda Tevfik 
Rüttü Aru, CeW Bayar, Rina Tarhan 
ve ingili.z Büyük E1çiai Sir Peni Loren 
olduğu halde otomobillerle mensucat 
kombinasına gittiler. Kombinanın me-
murlar ve amele evleri ile haatahaneai• Paris, 4 (A.A.) - Karışmazlık lro. 
ne kadar bütün tesisatını gözden geçi- m~esi tarafından fransıs • ispanyol hu-
ren İsmet İnönü alakahlardan türlü me- dudunda yap lmasına karar verilen kontııo 
seleler üzerindeı.lzahat istedi ve işçiler• rolu idare edecek olan albay Lunn dıf 
le görüştü. bakanı Delbosla yeniden göriifmilttür. 

Bu esnada fabrika etrafında bıifük Albay vazıfesine batlamak uzere pek 
küsük bia1erce baJk hepa lılr ••liıll yakmda JfranNJUD ceımbnM ptecelr.. 
ıo yı1 mafllDI .ayu,orJardı. ...,_....., tir. mıs yavrularm her biriliae ayn vn Kontrolun tatbiki İfİ aüratle ckvma 
iltifatta bulundu. etmektedir. Kontrolun gerek franau-is-

Aile apartımanJanm guerlsen karp panyol gerek portekiz-ispanyol hudud-
lattıfı memur ve unele bayanlanna bir larında tatbiki huırlıkları önümüzde-
sıkmtılan ve bir ihtiyaçları olup olma• ki hafta aonunda bitmi9 olacaktır. türlil 
dığmr aordu. Bayanlarm hepm her tıUr- devletlere aid harb gemileri lspuıya 

( Sona S. iaci •y/ada) B~ ,.,,.., /nönlJ 6ir - 'lf 1.Örenİnİ --L- sahillerinde kaçakçılıiın önune aeçmel 

----------------------------------------~----------------------~--· __ ,..;_ _______ , __ -r-___ ~_s .. ________ ..:__ilz __ er_e_ha __ rekete hazır bulunmaktadn. 

Beklenilmeyen bir hadise 

Almanya ile Sovyet 
Rusya arasında 

iş birliğine hazırlık 
Val'fOva, 4 (A.A.) - Politik mahfiller Almanya ile SoYyet Rusya 

arasındaki münasebetlerin inlripfım ümid etmektedir. 
Bu inkipfın bazı alimetleri ıörülD"üftüı. 

Alman askeri bir selam töreninde 

Şimdi politik anlqmazlık yeri
ne, bir itbirliti kaim olacaktıT. 
Bu hal, Lehistam endifeye dütür· 
mektedir. 

Sağ cenabın orpnı olan Adnowa 
adındaki haftahk p.zete, Sovyet Rus· 
yanın Almanyaya açık kalmı9 olan ye
gane iptidai maddeler piyasası olduğu· 
nu hatırlatmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: "Fütuhat yolu 
fİmdiki halde kapalı olduğundan anl8f
ma ve ticari miibadelelerden bafka yo
lu kalmamıttır. Bugün yarın aovyet • 
alman münasebetleri değitebilir. 

Ekonomi mahfillerinin organı olan 

Ga•eta Handlova diyor ki: 
••Almanyadaki iptidai maddeler kıt

lığı, Almanya ile Sovyet Rusyanın ya
krnlaflDUını Jrolaylaftıracaktır. 

Sağ cenah mahfilleri, ortaya bir ta
kım psikolojik deliller atmaktadırlar: 
Vatikanın hem bol,evizmi hem de na
zjzmi mahkGm etmesi, Hitler ile Lu· 
dendorfu barıttırnuft.r. Malum oldu· 
gu üzere Ludendorf, alman • ıovyet it• 
tifakına taraftardır. 

B.P,. Bel.,-atla 
P/ecelı olan 
Çelı camJwır. 

reüi B. Ben., 

Prag ve Berlin 
anlaşması 

Şekispirden 
hikayeler 
YAKI D ERE 
BAŞLIYORUZ 

ekispirden hiki) eler ar
kadaşımız urdtin Artanı' m 
değerli kalemi ile türk!;eye 
çevrilmiştir. 

B. Benes hngün 
Belgrada gidiyor 

Paris, 4 (A.A.) - La Repüblik p. 
zetesinin Prag muhabirine lifle, iyi 
malQmat almakta olan mahfiller, Pnc 
ile Bertin arumda bir anı.,... Uad 
olmu' oldufuna gitgide daha fazla i
nanmaktadırlar. 

B. Beneı'in Bel,,..4 Mya/talİ 
Belgrad, 4 (A.A.) - Ak,am gazete

leri, ilk sayfalarını ve bqmakalelerinl 

Çekoslovakya cwnhur reiai B. Benea'ia 

Belgradı ziyaretine tabaia etmekte •• 
mümtu devl~t reisinin bir çok fotoı• 

raflarını nefretmektcdirler. 

Akpm gazeteleri, aabah guetıeled 

gibi, küçük antant konferansının q.. 
panmuma aid uzun yuılar yumakta 

ve dün daimi meclis tarafından allDIDlf 
baslıca kararları koymaktadır. 

B. Benq luuelıet elli 
Prag, 4 (Husuıi) _ C}ekoslovüya 

cumhur reiıi B. Benet bu akpm Prag• 

dan Belgrada hareket etmiftir. Çek 

cumhur reisi Belgradda 7 nisana kadar 

kalacak ve bu müddet zarf da y 
1 

. . ın ug<..c-
av ılen gelenlerile Orta A ali k vrupayı -
arbr .. ıi .. n meseleleri ıorüteceL.·tir. 
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Düsünü.~ler 

Bizde bir kita 
meselesi vardır 

Memlekette okuma ve nefriyat azlı· 
ğı, aydınlarımızın sık sık üzerine dön
dükleri en bariz kültür derdlerimizden 
biridir. Derdin mevcudiyetini tesbitte 
müttefikiz. Ancak tefhiste ve çare 
bulmakta fikirler arasında müphede e
dilen ayrılıklar insanı ümidaizliğe dü
fl e.c derecededir. 

'Geçenlerde bir gündelik fıkra mu
harririmız, Fransanın bir hastanesinde 
senede 150 bin cild kitab okunduğunu, 
halbuki bütün Turkiyede bir yılda o
kunan kitabın bu mikdara varmaktan 
uzak olduğunu bile yazabiliyordu. Bu, 
öyle insafa zca bir ithamdır ki eğer i
qanaa insanın ümidsizliğe kapılmaması 
imkansızdır. 

Halkımızın az okuduğu mübalaga -
landmlmasma ihtiyaç göstermiyecek ka
dar acı bir hakikattir. Fakat bu haki -
kati müphede ederken sebeblerini araş
tırmak mecburiyetndeyiz. 

İlkönce ıu noktaya dikkat etmeli -
yiz ki, memlekette okuma niabetini, ga
zete mecmua ve kitabların tirajlariyle 
ölçmek büyük bir bati olur. Çünkü bizde 
teeuüa etmemiş olan okumadan ziyade 
kitaba para vermek itiyadıdrr. Bununla 
en fazla okuyan milletler aramda ol • 
duğwnuzu söylemek istiyor değilim. 

Böyle bir iddia benden uzaktır. Ancak 
okuma nisbetimizin ,gerek gazete, ge -
rekse kitablar hususunda, tirajlarımız• 
la kıyaslanam:yacak derecede fazla ol· 
duğunu itiraf etmek de insaflıca bir ha· 
reket olur. Zira turuını hatırdan çıkara 
mayız ki, evlerde okuna okuna fenude
lepıif kitablar, ve umumi yerlerde ya· 
nındakinin açtığı gazete üzerine eğilen 
mütecessis hatlar, daha ziyade aramız
da tesadüf edilen mannralardandır. 

neler vücude getirdikten sonra init dev
resinde ,bu alakayı derece derece kay
bederek, ve bilhassa kitabın ehemiyeti
ni birden bire son derece yükseltmiş o
lan matbaaya karşı kayıdsızlık göstere
rek, dogmalar içinde hapsedilmit bir 
cahilliğin koyu taassubu içinde aona 
ermişti. Dogmatik kanaatler ki, kon
formizmi içinde, okumaya ve kitaba 
- hele bunlar kendisiyle mücadele ede • 
cek bir mahiyet alırsa • düşman kesil • 
mesi pek tabiidir. 

Kitab sevgisi ve okuma itiyadı, kil • 
çük yaştan alınır. Halbuki içimizden 
ne kadar az kimseler, hayata ilk gözle
rini açtıkları zaman, yanı başlarında ki
tabların ve bir kütüphanenin sihirli 
mevcudiyetini duymak bahtiyarlıgına 

erişmiştir. Çocuğa kitab sevgisini ver -
mek, onu okumaya al19tırmak için hu
susi bir itina göstermek 9ôyle dursun, 
ne kadar babalar ve anneler, evtadla. 
nnın, gündeliklerini kitab gibi lüzumsuz 
bir fCYe harcamalarını tenkid etmek ve 
geceleri, gözleri yorulmasın veya ahlak
latı bozulmasın diye ellerinden kitabı 
kapmak itiyadındadırlar. 

Ailenin veremediği bu okuma terbi· 
ycaini ne yazık ki şimdiye kadar okul
larımız da çok ihmal etmiftir. Kültür 
Bakanlığımız, çocuğa okuma sevgisi a
şılamayı öğretmenler için bir vazife o
larak kabul etmi9tir. Ancak, unutma -
mak lbımdır ki ortaya konulan pren • 
aipler ne kadar mükemmel olursa olaun, 
bunların tatbikatta verecekleri netice • 
ler onları tatbik edecek olanların iyi 
niyetine hatlıdır. 

Çocuklanmuı iyi birer okuyucu o • 
larak :yetiftinnelerini iatediiimis öi • 
retmenler aramdan pek çopnun bis • 
sat kendileri okumak itiyadmdan mah· 
rum bulunduklamu müphede e1mek :ye
rinde olur. 

Küçük yqtan almmamJf bu itiyadı, 
sonradan elde etmenin güçlüğü herkes
çe malam bir hakikattir. Fakat bu iti
yadın alınmasında aile ve mekteb ter • 
t.,iyeai kadar mile..tt olan bir mileueae 
daha vardır ki o da umumi ıtiltüphane
lerdir. Bu bahis ayrıca mütalaa edilme
ye deier bir ehemiyettedir. 

YAŞAR NABi 

Kamutay 
toplantısı 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz. 

namede şunlar vardır: 
1 - Üyelerden bazılarına izin veril

mesi hakkında B. M. M. Bqkanlığı 
tezkeresi. 

2 - Jandarma kanununun 18 inci 
maddeainin tefsiri hakkında Bapeki
let tezkeresi ve Milli Müdafaa ve Da
hiliye encümenleri mazbataları (ikinci 
müzakeresi) 

3 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanunu layihası ve Ziraat, İk· 
tısat, Maliye ve Büdce encümenleri 
mazbatası. 

Encümenlerin genel 
heyet toplantısı 

6 nisan 1937 salı günü saat 10 da 
2056,2303 ve 2643 numaralı kanunlar 
mucibince büdce, divanı muhasebat, ik. 
tisat ve maliye encümenlerinden teşek. 
küy etmek üzere toplanacak umumi bıe. 
yet ruznamesi şudur: 

1 - 1932 • 1933 yılında ziraat ban. 
kasınca hükümet hesabına yapılan huğ. 
day muamelatı hesablarının tasdiki. 

2 - 1933 • 1934 yılında ziraat ban
kasınca hükümet hesabına yapılan buğ. 
day muam~latı hesablarının tasdiki. 

3 - 1934 - 1935 yılında ziraat ban
kasınca hükümet hesabına yapılan buğ. 
day muamelatı hesablarının tasdiki. 

4 - 2303 sayılı kanun mucibince 
ziraat bankasınca inşa edilip işletilen 
silo ve ambarlara aid hesablarm tasdi. 
ki. 

Kamutay çajnlan 
Arzuhal encümeni bugün saat onda 

toplamcaktır. 

Finans Bakanmuz 
Avrupadan geliyor 
lataııbul, 4 (Telefonla) - istirahat 

için Avrupaya citmit olan finans baka. 
nı B. Fuat Airab yarm tehrimize gele. 

cektir. 

B. Bruaert Londraya dönüyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Karabük 

demir ve çel\k fabriblarınm temel at. 
ma töreninde bulunan Brauert firma. 
ıı direktörü B. Brusert toroa ekapre· 
siyle geldi ve Londraya gitti. 

Sağlık ve soysal yardım 
bakanlığı siyasi 

müsteşarının vazife eri 
B. Refik Saydam' m bir emri 

Sajbk ve Sosyal Yardım Bakanı 8. Refik Saydam, Bakanlık si
yasi müstepnnın vazifeei hakkında 1 numaralı bakanlık emrini ba
kanlık ve bütün devlet tqkilibna bildirmiqir. Emri aynen yazıyoruz: 

"1 - Saibk ve Sosyal Yardım 
Bakanlıjı siyasi müalef&rhğma 
Aydın mebuıu Dr. Hulusi AJata. 
tın tayininin yüksek taadika ikti
ran ettiği 24.3.937 tarihli ve 537 
numaralı Bqbakanlık tezkeresiy
le bildirilmiftir. 

2 - Siyasi müsteprlar hakkındaki 
3117 numaralı kanunun befinci ve ye
dinci maddelerine göre, bakanlığrmz 
siyasi müsteşarı Büyük Millet Medi
sinde ve bakanlık içinde iskana taalluk 
eden bütün işlerle tarafımdan tayin e
dilen prensib hudııdlar: içinde me§g\ıl 
olacaktır. 

3 - Siyasi müatetar iskana taalluk 
eden işlerle vilayetlere taalluk eden iş. 
terle tarafımdan tayin edilen prensib 
hududları içinde meşgul olacaktır. 

4 - Bqbakanlık makam na sunula
cak tezkereler, diğer vilayet.ierlc, ge
nel kurmay bafkanlığiyle ve umumi miL 
fettişlerle iskana taallUk eden itler hak. 
kındaki muhabereler ıiya6İ müsteprın 
parafesi altmda tarafımdan imza edile. 
cektir. 

5 - İskan itlerinden doğrudan doğ. 
ruya aağlık bakanlıiı tubelerini ilgi. 
lendiren meseleler hakkında siyasi müs. 

tepr bakanlık müateprlariyle muta
bık kalacaklar ve bu husustaki emirleri 
bakanlık müsteşarı icabcdenlere vere. 
ccktir. 

6 - Memurin kanunun tumulü içi
ne giren. bakanlık memurin ve inzibat 
komisyonlarına taa1U1k eden ~a il
gili itler hakkındaki mutaleasını ıiya. 
si müstepr doğrudan doğruya bana biL 
direcektir.,, I 

Yalovada Atatürk heykeli 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Aby ida.. 

resi yalovaya büyük bir Atatürk hey. 
keli diktirmeğe karar vermittir. Müsa. 
baka yakında açılacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 

~ iki denizaltı ~ • • • • • • • • • • • • • • • • 

gemısı ~ 

~ yapıyoruz 
• • • • • • ! İstanbul, 4 (Tele fonla) - : 

: Hükümetimizin deniz intaat : 
• programına koyduğu dört de- • • • • nizaJb gemisinden ilcin Haliç- • 
: teki Tatkızakta İD§a olunacak- ! 
: br. Hazırlıklara baılanmııtır. : 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 

lstanbulda zehirli madde 
kaçakçıları çoğaldı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Şebırimiz., 

de kokain, eroin, morfin ve esrar gibi 
zehirli madde kaçakçılarının çoğaldı· 

ğı görülmü,tür. Yeni tetbirler uma
caktır. Bu arada muhbirlere veriletek 
olan ikramiye arttmlılacak ve yeniden 
memur alınacaktır. 

Gayri mübadiller cemiyetinin 
temennileri 

Gayri miibadiller cemiyetinin yolla· 
dığı murahhu tarafından temenni edi• 
len itler Finans bakanlıiınca incelen .. 
mektedir. Bakanlık satıflarm çabuk ya• 
pılmuı imkanlarını ara9tırmakta ve bi• 
rilmıit vergilerin alınmamaaı iti ile de 
IDCfgul olmaktadır. 

EnternUyonal teker konferamı 
ve Türkiye 

Yabancı memleketlerde, bir kompar
timan yolculannm, müvezzi geldiği za
man, hep birden aynı gazeteyi aldıkta • 
rını görürsünüz. Hatta Bulgaristanda 
bile bu müfahedeyi yaptığımı hatwlıyo
rum. Fakat bizde eğer yolculardan bir 
tanesi fedakirbk edip bir gazete aldıy· 
aa, onunla aralarmda hiç bir yakmlık 

olmıyan diğer yol arkadafları, ayrıca 

keselerinden para vermek lüzumunu his 
etmezler. Nasıl olsa bir saat sonra o ga· 
zeteyi okumak sırası kendilerine gele • 
ceğini dilşünilrlar. Müreffeh ve diğer 

hususlarda cömerd bazı adamların. pa
raİuz okumaları imkanlı ve hatti imkan
sız olan bir gazete için ceblerinden bef 
kuruş vererek ona malik olmak ihtiyac -
nı hissetmemeleri çok defa hayretimi 
mucib olmuştur. Diger meslek eri bı • 
rakınız, basılı kağıda karşı husust bir 
alakaları olmaları gereken muharrirle
rimizden pek çoğu da herhangi bir ki
tabı başkaamdan ariyet alıp okuya
bilecek kadar kitab sevgisinden mah • 
rumdurlar. Halkımızda okumaya karfl 
kuvvetli bir antipati mevcud olduğu id· 
dia edilemez. En okumaz aanılna insan
ların bile önüne kendilerini alakadar e
debilecek kitab veya gazeteler koyu • 
nuz, derhal onlarla alikalandığını gö • 
rürsünü. 

VANKILAR 

Türkiye teker fabrikalan anonim tita 
ketinin bet nisanda Londrada toplanaca• 
ğı bildirilen teker konferansına sanayii• 
mizi doğrudan doğruya alikadar ederi 
bir ciheti olmadığından iftirak etmiy .. 
ceği haber alınmııtır. (A.A.) 

Ankara Hukuk F akülteai 
Talebe Cemiyetinde 

Buna mukabil, aramızda. okunulan 
§eyin para verilip tedarik edilecek birik
tirilip muhafaza edilecek ve evladlara 
miras olarak bırakılacak bir kıymet ol
duğu düşüncesi hiç de yayılmış değil -
dır. Asıl üzerinde durulacak derdi de 
bu eksigimiz teşkil etmektedir. 

Bugün mütevazi de olsa bir kütüp -
haneye sahih olan evlerimizin sayısı, 

münevver dediğimiz vatandatlarımızın 
mikdarına nazaran ac.nılacak bir nia -
bettedir. 

Modern konforun bütün vasıflarını 
kendinde toplamıı nice zengin münev • 
ver evlerine girersiniz ki gözleriniz, her 
hangi bir köteYe •kıfaul bir küttip
han,ciii beyhude yere arar. Aile büd • 

celerimbde her masrafa ve bu arada si· 
nemaya ehemiyetli yerler aytıldıp hal· 
de, ldtabm da bu biidçede mütevazi de 
olıa bir yer i9pl etmesi lüzumu pek na
diren hatırlanır. 

Bu itiyadın bizde teenüa etmemi9 ol-
• 

maemm Mbeblerini. muinin .kültürel 
mirumda aramaktan bqka çaremiz yok
tur. Osmanlı cemiyeti, imparatorlupn 
yükselme devirlerinde, o zamanki garb 
milletlerinden bile üstün bir kitab ve l 
okuma alikuı cöaterdilrten, bugüne ka· 
dar devam etnüt olu sengin ldhipha, 

Ni~n ölaiirüyorlar? 

"Mahkemelerde" hemen her gazetede 
rastlanan bir hathkbr; bir fransrz gaze
tesinin bu baıbk albncla neırettiği uzun 
bir yazıyı okurlarımız için kısaltıyoruz: 

Sen • Lo' da zengin bir yaılı kadm 
bahçevanı tarafından oldürülmüıtür. Bu 
zavallı adam, hemen itini ettiği cinaye
tine ....... olarak neyi söateriyor, bilir· 
misiniz? 

- Yeni doian çocuiwmm isim kon· 
ma töreni için paraya ihtiyacım vardı! 

Bu hazin hadiseyi teflire lüzum var 
mı? 

Nifin ölüyorlar? 

iç barbın lıpanyaclan uuld•tbrdıiı 
iki İspanyol kadım, iki kız kardet, bir ,,.....CI memlekette, binDirine aanlnut 
Ye bir clemiryola üzerinde puçalannuf 
olarak. huhmmuttur. 

Polis tahlnı1aıbndaa anlaplr:ror IÔ bu 
............. n1i ola Wrinin lroau 011-

lan. bu yÜancı meinlelıete setirdiktea 
soma, tekrar lıpanyaya clöDIDÜf n Ka

talonYl!k bir senç kız1a Y•rnala Mtla
mqbr. 

Vatanuzhlr •• snpsizlik. .• 
y •f8Jna sebebleini bybebniı olan 

bu iki brdete ...... ...--...h? 

2398 •eıae laapi. 

Nevyork'ta, lokant•lan haraca baen 
bir haydad çetesi yablannuıbr. Bu çe. 

tenin zulmünü sörealer arunula _,. 
har boksör Jak Dempaey de vardır. Bok-

sörün de yarcbau ile ele seçirilen h çe. 
tenin lronunç fuliyeti clereceaini anlat
mak için haber verelim ki, ...... 1931 

seneainde yapbjı "kir" iki buçuk qail. 

yon türk lirasına yakiatm:fbr. Çetenin 
muhakemesi dokuz hafta ıürmüı •• 182 
cinai hadisenin faili olduiu sabit olan 
çete reiıi 385, diğer lllb haydud da ce
man 2013 sene hapse mahkum ediJmit
tir. 

Son zıpzıp fatnpiyonluğu 

lngilterede 350 seaedenberi maa• 
tazam ıurette devam etmiı olan zıp
zıp falDpİyonluğunun sonuncusu ge. 
çenlerde yapılmııtr. Şampiyonluiun 
sonuncu olmasının sebebi, ÜÇ buçuk 
aaırdanberi, müsabaka aalmeai olmut 
olan banın yıkılmak üzere bulunma
sıdır. 

Bugün aebeninde olan ve 50 ya
tında iken kazandıfı zıpzıp f&lllpiyon· 

luğunu tam bet yıl kimseye kaptırma
yarak uhdesinde bulundarmaia mu. 

vaffak olmut bulunan Ba:r Spooner, 
bu münasebetle söylediği nutukta bu 

OJ'UDUD doyulmaz taclmı uzun uzun 
anlatmıı Ye bu ıüze1 eileace7e yeni· 
lerini tercih ec1en smçı.dea pka:ret 
etmittir. 

Sinemanın iki taıi/i 

Sinam•nm tiryalu1eri M:rircilerin· 
den fazla bizzat sinema artiatı.i ol· 
duiuna inanmalıyız; Ludmilla Pito

ef'ia tu iki tarifiae IMk•••: "Si-• 
da oyn•mak u:ramk rü:ra sörmek ya• 

bud rii7a:rı laMibt ...-. plirmek· 
lir.,, 

Şimdi mantık kaidelerini ... fikirlere 
tatbik ediniz: "Sineawcrlar Wnr sairi· 
filmemmchr'' hükmüne ymmz iktiza 
etmez mi' 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Dünya pamuk i.atilutılôtı ac
necle ne koclorclır, ve en la
la pamuk iatihuıl etlen mem· 
leltet neruülir1 

2 - Amerilctıda 6ir •nede ltar 
otomobil çalınır 1 

3 - Sinoma71 irim H ne acıman 
icat etti1 lllt anema filmi
nin adı nedir 1 

4 - Biitün cliinyanın nülum ne 
lıodor dır 1 

5 - Diinyaclo bir Mne içinde ne
lıtulor bira içilir 1 

Dünkü auallerin ceuablorı. 

S - Bizde ilk defa tayyareye bi· 
nen kadın kimdir? 

C - Bayan Be/kız. 

S - İlk defa sahneye çıkan tilrk 
kadını kimdir ? 

C - Bedia. 
S - Bisde ilk top nerede ft ne sa· 

man kullanıldı 

C - latubulua lftbiade ve 1454 
yılıadL 

S - Ttltün ilk defa ne ammm, ki· 
min tarafmdan mealleke1iml• 
zin neresine aetirilmi~ 1 

C - laı.abal4a iaıillz 6•mic/Jt1ri 
tualıadu llOO.. tarib/114• 
6nirilmiftir. 

S - Bulday Anupaya nerede 
ve bllı&i yoldm aelmiftir1 

C - Bufday A vnıpaya Amtlola
daa ve Taaa yola ile ıitmi,. 
tir. 

Ankara Hukuk Fakültesi tflebe ceot 
miyetinin genel heyeti dün uat 14 df 
hukuk fakültesinde toplanmıftır. tdal'9' 
heyeti ile murakiblerin raporları oınıo

muı ve idare heyeti ibra edilmif ve d' 
ki idare heyeti yeniden seçilerek topıao-
tıya son verilmiftir. 

Köy birlikleri kurmak ı 
yapılan çalışmalar 
iç bakanlıkta köy birlikleri tetldll 

etrafındaki çalışmalar devam etmekte 

dir. bütün vilayctler, viliyetleri bık 
dudu içinde ne mikdar köy birligi k"" 

rulmaaıru iıtediklerini birer liste .,.... 
linde bakanlığa bildirmeğe ~ 
lardır. Bu listeler bakanlıkça 
olunacak Ye kurulacak birlilderİll .,.. 
yııı teabit olunacaktır. Köy ~ 
da yapılan değifikliğe dair kanatl ~ 
jeainin kamutayca kabul ve ~..,. 
girmesinden eonra kı&y birlikleri 
kiline derhal ı.,ııueaktır. __,-

ı::: ::: : :f!:~:~:~::::::::ı 
Hava düa Jneme• 

kapah geçti .-pi 
DUn fChrimiade bava ~ ,,,,...,_ 

k111Den bulutlu ıeçmif ••. ~1~ f""'..1 
ceyi bulınuftur. McteoroloJi ~ ,. 
direktörlüğünden verilen -1~ 
re dün yurdun Trakya •• BI• __. ~ 
ri :yaiıflı, diler :yerlerde ~ 4-
lutlu ve kapalı geçmi9tir. J)iilı ~' 
ısı yalnız Bey,ehfrde adı; -::&.irwl' 
En yüksek ısı tzmirde 19, ~ 
20, Adanacfa 23 derecedir. 
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Baldvin başvekaletten 
çekiliyor 

İ n~iltere gelecek ayın on ikinci gÜ• 
nu yapılacak olan taç giyme mera· 

simi için hazırlanmaktadır. Bu merasim• 
den sonra da Baldvin'in başvekaletten 
çekileceği bildiriliyor. Baldvin'in kabi
ne başkanlığını terketmesiyle milli hÜ• 
kümet, üçüncü defa olarak yeni b~şt~~ 
teşkil edilecektir. Malumdur ki milh hu· 
kümet evvela Mac Donald'ın reisliği al-

, 6 .... 

tında 1931 senesinde teşekkül ettJgı za-
man bugün muhalefette bulunan libe~al 

·ıd· ]933 senesın
parti de kabineye dahı •· 

d t 
1 Ottowa konferansının ka• 

e op.anan . . . . l 

l 
. t' ak etmediklerı ıçın libera • 

rar arına ış ır . . . . 
ler miJJi hükümeti terkettıler. lkıncı bı.r 
d ~ . ikl'k de iki sene evel Mac Donald-
egış ı ... 

ın başvekaleti Baldvin'e terketmesı uz~
. d" B Jd · n'in ,.ekıl-

rine yapılmıştL Şun ı a vı " 
. l ·ıı· kabı' ne Ü< üncü defa olarak 

mesıy e rnı ı " . b 
değişiyor. Maliye nazırı Nevı~ Ç~ er-
layn'in Baldvin'e halef olacagına kımse 

.. h t 'yor filhal~ika maliye nazırı, 
şup e e mı . . . il 
senelerdenberi başve1<illik için yetıştır -

mek•" · •· 
_ .• ı u .. ;u .... ıctı de, bugünkü . 

h
" k t bı' "milli" olan vasfını muha-u llme gı 

faza edecektir. fakat hakikatte bugünkü 
hükümet gibi, "mitli" etiketi alhnda b~r 
konsörvatör hükümt:tinden başka bır 
şey değildir. Hükümet 1931 senesind~ 
teşekkül ettiği zaman bile •·milli" ya~ı 
bütün partileri bir a.-aya toplamış bır 
kabine değildi. İşçi partisinin büyük kıs· 
mı Mac Donald' dan ayrılarak muhalefe
te geçmişlerdi. Bundan sonra da hü~ü
met her istihalesinde milli karakterın
den biraz daha kaybetti. Ve nihayet iki 
sene evel Mac Donald, ba§vekilliği terk
ettikten ;onra artık hiikümet Baldvin'in 
başkanlığı albnda bir konsörvatör ka· 
binesinden başka bir şey değildi. fakat 
konsörvatörler, kendi programlarını mil
li adım taşıyan bir htikümete tatbik et· 
tirmek istediklerinden konsörvatör par
tisine ınensub olnııyan nazırları da kabi
nede muhafaza ettiler. Fakat Mac Do
nald'ın birkaç milli işçi partisi mensub
ları ve Sir John Simon'un bir avuç ta
raftarları, parlamentoda ekseriyeti haiz 
olan konsörvatör partiı;i için iltifat e
dilecek bir kuvvet değildir. iktidar 

P~rtisi bunların yardmundan müstağni. 
dıt-. A k '((• d ve 

0 
. ~ca mı ı a ını muhafaza etmek 

1 
ıgun altında i .. k k .. .. erin i 1 . § gorme onsorvator· 

b 
§erille elv d·~· · · d' k' Ch erlai k . et ııp ıçın ır ı aın-

istiha; . abınesi, Baldvin hükümetinin 
esı olacakbr. 

Baldvın· ,. 'k · k' · · ın ı tıdardan çe ıJmesı, sı· 
y~~i. sebeblerden ileri gelmiyor. Şahsi 
nıula.hazaların neticesıdir. İngiliz Başba· 
kanı, vaziyet müsaid olduğu bir sırada 
İktidardan çekilmek niyetinde olduğunu 
uzun zamandanberi ı::iylemekte idi. Se

kizinci Edvard'm evlenme teşebbüsü ile 
meydana gelen büyük buhranı bütün 
imparatorluk karnoyunu memnun ede

cek bir tarzda hallettikten ve yerine ge
len albncı George'a da taç giydirdikten 

sonra artık başvekil sıfatiyle imparator• 
luğa yapacağı hizmetlere nihayet ver-

mek istiyor. 
Baldvin'in İngiliz siyasi tarihindeki , . 

en ehemiyetli rolü şüphesiz, 1936 senesı 
huhrannu halletmesidir. Başvekil bu ta-

rihi vazifenin nihayetlendiği günde ikti
dardan çekibneği en iyi fırsat telakki et· 

nıİ§tir. 
Baldvin iktidardan çekilirken uzun 

zamandanberi lngiJtere hükümetlerinin 

karşılaştıkları bir meseleyi de halledi
yor. Bu da İngiliz kabine azalarının ma• 
aşları meselesidir. Bugün İngiliz ba&H'• 

kili senede beş bin ingiliz lirası almak
tadır. Bu maaşm ve bu .ırada diğer ba-

kan maaşlarmın kafi gelmediği seneler· 
d+'nberi söyleniyor. fakat bugüne kadar 
her hükiimet bu noktaya temas etmek· 

ten çekinmi~tir. Batd .. in çek;Je~~ğin• 
den bu adımı at-makta mahzur gorme

~ş ve başvekillik maıtşmı senede ~n. b~n 
•ngiJiz lirasına bakanlardan her bırının , . 
!naaşlarını da beşer bin İngiliz lırasına 
çıkarmak için parlamentoya bir kanun 
layihası vermiştir. Bu kanun layihasını~ 
enteresan bir tarafı da parlamentodaki 
muhalif parti liderine senede iki bin in· 
Riliz lirası maaş bağlamasındadrr. Bu 
l~~lif gerek muhalefet partisi ve gerek 
hukliınet partisine mensub mebuslar a• 
~asında hayli münakaşaya sebeb olmak· 

~dır. Bazıları bükümetten ınaaı alan 
fır. hluhalefet liderinın muhalefet vazi· 
esıni lA .k. w •teri sÜ• ayı ıyle yapamıyacagını ı 

1G·~~d~·,·~1:~~~·ı fllJJnillllll{!lj 
: : Merkezi Avrup 
~ bozgunu ~ devletleri arasında 
: --- - • C0MHUR1YET' te Yunus Nadi, 
• J•f J b•tl • • bir takan fransız gazetelerinin Bel· 

a yan za ı erının : • graddaki İtalyan-Yugoslav anlaşma• 

kurşuna dizi1mesİ : sından hoşlnnmadıklarını ve bunu 
emredilmiı;:. ; gösterir bir takım ne~riyat yaptıkları· 

9$ : nı anlattıktan ve bunda haklı olmadık· 
Paris, 4 ( A.A.) - Madam Ta- • larını çünkü Yugoslavyanın eski ta-

Franko ordusunda hizmet eden yabancı as:rcerler 
bouis, Romadaki diplomasi mah· : hh"dl · d • a u erm en ve miletleT cemiyetine 
fillerinden kendisine aelen haber- • l 0 • karşı olan bağlılıklarından ayrılma-

ispanyada hükümetçi 
kuvvetler ilerliyorlar 

ere atfen Ôvr gazetesinde Roma • d • ıklarrndan bahsettikten sonra di-
başkumandanlığının Jspanyadaı.. 1• • R • yor ki : 

• i t a l Y a n başkumandanlığına • 
: Guadalajara muharebesine işti- : 
: ra~ etmiş olan bütün İtalyan reis- : 
: lerı ve zabitlerinin kurşuna dizil- : 
: mesini emretmiş olduğunu haber· : 

Dün mühim bazı 
ve kasabal.arı ele 

noktaları 
geçirdiler 

• vermektedir. • • • 
• Fakat asilerin baş kumandanı : 
: buna kar§t koymuştur. : 
•.•...••••.•.............•••• : 

Almeria, 4 (A.A.) - Asiler dün sa· 
balı hükümetçilerin mevzilerine taarruz 
etmişlerse de hükümetçiler mukabil ta· 
arruza ge!'erek asileri geri püskürttük
ten sonra iki mühim &evkulceyş nokta· 
smr almışlardır. Hükümetçiler şimdi Lo
kanada kasabasiyle civarına hakim bu

lunmaktadırlar. 

Hükümetçiler ilerliyorlar 

Santander, 4 (A. A.) - Hükümet 
kuvvetleri, tayyare ve topçu kuvvetleri· 
nin müzahareti ile Burgos cephesindeki 
ileri hareketlerine devam ederek Sorgen
te de Lara kasabasına hakim olan tepe

yi işgal etmişlerdir. 

Bombardıman 

Gijon, 4 (A.A.) - Cumhuriyetçile
rin topçu kuvvetleri, asilerin Oviedo 
cephesindeki hatlarını bombardıman et

miştir. 
Asilerin tayyareleri de bilhassa Mont 

de Maranco'daki cumhuriyetçilerin hat
larmı bombardıman etmiştir. 

Asilerin tebliği 

Salamanka, 4 ( A.A.) - Asilerin teb· 
liği: Biskaya cephesinde: asiler, elde e• 

dilmiş mevzileri tahkim etmişlerdir. 

Kordoue ve Burgos cephelerinde 
cumhuriyetçilerin taarruzları püskürtül

müştür. 
Madrid ve Oviedo cephelerinde tü-

fek muharebeleri olmuştur. 
Başka taraflarda iş'ara değer hiç bir 

şey yoktur. 

Alkasar'da karı§ıklıklar 

Tanca, 4 (A.A.) - Evelki gün Al
kasar' da bir takım kaı gaşalıklar çıkmış 
olduğuna dair yayrnttlar dolaşmaktadır. 
Bir evin bombalarla delik deşik edilmiş 
olduğu haber verilmektedir. 

Yerlilere göre Alkasar yakının
daki mıntakada bulunan şehir a • 
halisi endişe içindedir. Hükümet 
memurları sıkı Lir tarassudda bulun
maktadır. İspanyanın Alkasar konsolo
sunun ailesi ile diğer birçok aileler, Te· 
tuan'a gelmişlerdir. Tanca ahalisi, en
dişelidir. 23 mart hadiseleri esnasında 
bir evde bir İtalyan bahriyelisini yara· 
lamış olan İspanyol telsizcilerin tevkifi

ne teşebbüs edilmiştir. 

Mevlayi Hafid vefat etti 
Paris, 4 (A.A.) - Eski Fas Emiri 

Mevlayi Hafid saat 13.15 de vefat etmiş. 

tir. 

Mançuri Dış Bakanı Muavini 
Alınan ya' da 

Bertin, 4 (A.A.) - Mançuri dış ba

kanı muavini Ohaşi, Avrupada iki ay 

devam edecek olan tetkik seyahati yap• 

maktadır. Şimdi Alınanyada bulunmak-

tadır. 

rüyor. Bazıları, ise muhalefet liderinin 

her kabine azasından fazla meşgul oldu

ğunu ve bu biz-metinın ödenmesi lazım
geldiğini iddia ediyor. Herhalde bu ma• 

aş layihası parlaınent•Jda müzakere edil-

d
. ~. aman etrafında en hararetli mü· 
ıgı z , 

zakere yapılacak olan noktanın, muha• 

lefet liderine aid tahsisat meselesi oldu-

1 lmakta
drr Su teklif kabul edi· 

ğu an aşı • 
lecek olursa, muhalefet, devletçe resmen 

b
. azife halini alacak demek· 

tanıDflllt ır v 

tir .• A. ş. ESMER 

Belgrad toplcıııtısın,ın yankıları 

Y .. ç .. k 
nasıl 

a tantın t liği 
efsir ediliyor? 

Küçük antant konferansının topla ndığr Belgraddan bir manzara 

Paris, 4 (A.A.) - Belgrad konfer~nsı, Fransa için bir muvaffaki
yetsizlikdir. Gazetelerin ekserisinin fikri, bu yoldadır. 

Lö Pöpl gazetesi, diyor ki: 
"Hakikat şudur ki, küçiık an

laşma, Belgrad konferansından 
sarsılmış olduğu halde çıkmıştır. 
Bilhassa İtalyan - yugoslav a-nlaş
masınm imzası, üç memle!<et ara
sındaki birlikte ciddi yaralar aç-
mıştır. 

Ob gazetesi, yazıyor: 
''Bu, Fransa için bir muvaffakiyet

sizliktir. Niçin inkar etmeli? Fakat te
Iaş.a düşecek olursak haksızlık etmiş o
luruz. Merkez Avrupası mevcud kıy • 
metlerden hangisine güvenilmesi lazım 
geleceğini pekala bilir. Fransa ile İn· 
giltere fena oynuyorlar. Fakat muhak
kak surette kazanacaklardır. 

Jurnal gazetesinde Sen Bris diyor 

ki: 
"Enternasyonal tahrikatçılar, İtal

ya - Yugoslavya paktı ile Fransa tara· 
fmdan ilham edildiği iddia edilen kar
şılıklı yardım esasına dayanan güven 
teşkilatı projeleri arasmdaki tezad et
rafında büyük bir gürültü çıkarmışlar
dır. Bu iddia doğrudur, çünkü Fransa 
her zaman mahalli teşekküllerin istikla
li taraftarxd r. Yanlıştır, eğer Fransa
nm garb gı.ivenini, Tuna havzası teşki
latına tercih ettiği iddia ediliyorsa. E
sasen Yugoslavyanın da müdafaa ettiği 
tez de bundan ibaretti.,, 

Er Nuvel, şöyle yazıyor: 

''Küçük itilaf konseyinin tebliği, üç 
devletin politika ve münasebetlerinin 
küçük anlaşmanın 1933 senesindeki te-

şekkül paktından ayrıldığını tasrih et
mektedir. Bu tebliği, Fransa da her 3 • 

man büyük ataka uyandrm:ş olan kü
çillı: anla~nm egemonyası hakkında bu 

safda dolaşmış ve dolaşmakta olan şayi
alara karşı güzel bir cevab teşkil et· 

mektedir. Budan başka cumhur reisi 
Beneş'in Belgrada seyahati, barışm 
kuvvetlenmesi yolunda küçük anlaşma 
grubundaki kuvvetin parlak bir şekilde 
tezahürüne vesile olacaktır, 

ltalyan gazetelerinin yazdıkları 
Roma, 4 (A.A.) - Küçük itilaf kon

feransının neticelerini tetkik eden Tri· 

-
Kısa Dış Haberlerı 

X Lindbergin yolculuğu - Lind
berg, dün saat 10.20 de Zagreb'e 
g;tmck üzere Atinadan havalanmış

tıı. 

X Ford fabrikalarında - Ford 
fabrikalarındaki grev, sona ermiştir. 

Amele, pazartesi günü işe başhya

caktır. 

X Jngiliz amele grevi - İngiliz 
amele grevi şimdi İskenderiyedeki 
hava postalan telsizcilerine de si
rayet etmiştir. Centaurus deniz tay
yaresi, bugün Southampton'a hare
ket edememiştir. 

X Prenses Seniye - Tiranda 
prenses Seniye'ye apandisit ameli
yatı yapılmıştır. Ameliyat muvaffa
kıyetle neticelenmiştir. Prensesin 
sıh1 vaziyeti iyidir. 

buna gazetesi, İtalyan • yugoslavya an· 
laşmas nın esasen Balkanlarda yeni bir 

hava yaratmış olduğunu kaydetmekte· 

dir. Bu gazete diyor ki: 

"Taksim kabul etmez barış hüly.-.sı 
yıkılmış ve onun yerine milletlerin ha· 

kiki menfaatleri kaim olmuştur. Yugos
lavya ile Roman yanın Çekoslovak} a ta• 
rafından takdim edilen fransız teklif
lerine mukavemetleri bu konferam. ın 

hususiyetlerinden biridir. 
Genel barış ancak iki taraflı anlaş

malarla temin edilebilir. Görünüşe göre 
Başvekil Stoyadinoviç, Yugoslavya. A

vusturya, Macaristan ve Arnavudluk a
ras.nda bir anlaşmaya yol açmıştır. Yu
goslavya başvekili bu suretle bir tek 
darbe ile memleketinin hududlarmı beş 
taraftan kurtarmış oluyor. 

Halbuki Fransa ile Rusya veya Çe
koslovakya ile Rusya arasrnda Yugos

lavyanm iştirak etmediği bir muahede 
ile böyle bir muvafafkiyet temin etme
nin imkan: yoktur. Romanya başveki· 
linin hareket tarzı Romanyanm da bu 
meseleyi iyice anlamış olduğunu gös· 
termektedir. 

Bir kısım fransız matbuatmrn te. 
lakkisindeki yanlışlık İtalyanın is
panya i~inde daha serbest hareket 
etmek için Yugoslavya ile bu anfo.ı
mayı yapmış olduğu zannmdan ve Is· 
panyadaki İtalyan tutumununsa Fran
sa aleyhinde bulunduğu kanaatinden 
i1eri geliyor. Bu telakkiye göre şim • 
diki haller ve şartlar içinde Yugoslav
yanın İtalya ile anlaşm1ş olması do
layısiyle, Fransa aleyhinde bir hare
ket gibi sayılmak isteniliyor. AkJo!u
nan muahedeleı· meydandadırlar. Bun 
lardan bir kısım fransız gazeteleri
nin uzt\ktnn uzağa çıkarmak istedik· 
le ri manaları çıkannağa imkan yok· 

tur. 

Yugoslavya ile anlaşan ltalya, tim
di Avusturya ve Macaristanla küçük 
itilaf devletleri arasında husule gele. 
cek bir anllşmaya da kahlacak olUl'
sa o zaman hakiki vaziyetin neden 
ibaret olduğu bütün çıplakhğiyle gö

rülmüş olur. 

Filhakika merkezi Avrupa vazi
yetinin iyi bir şekilde ballolunabilme
si için ergeç Tuna devletleri arasmda 
hakiki anlaşma esasma müstenid ge. 
ni~ bir politikanın temin olunabilme
si lazımdır. Merkezi A1frupanm ısb· 
rabı Avusturya imparatorluğunun ge
lişi güzel parçalanıp dağıtılmasmdan 
doğmuştur. Tuna boyu devletlerinin 
bilhassa iktisadi vaziyetlerini biribir· 
)erine yaklaştırarak kaynaştıracak 
bir anlaşmaları bu ıstırabh vaziyete 
nihayet verecek en tesirli çareyi tet
kil eder, Tuna boyu develtleri arasın
da husule gelecek anlaşma ve yaklat
ma ise Avrupa sulhunun temel tatla· 

rından bir başlıcasıdır. 

BUGÜN DEMiR DEVRiNE 
GiRiYORUZ 

TAN'da Ahmet Emin Yalman. 
teneffüs ettiğimiz havadan ve içtiği

miz sudan sonra demire muhtaç bu
lunduğumuzu, bugün demirsiz bir dün-

ya tasavvuru imkanı olmadığım, demir 

ve çeliği henüz memleketleri~de yap

mıyanların seviyelerini yükseltemiye. 

ceklerini anlatbktan &0nra, bu böyle 

olmakla beraber mutlaka bu endüst
rinin memleket dahilinde yapılmau 

lazım olup olmadığı hakkında soru

labilecek mukadder bir ıuale cevab 

olarak diyor ki : 

Demir ucuzdur. Fakat ağrr oldu. 

ğu için nakliyesi pahahdtr. Demir ma

mulat üzerine yüksek umumi masraf· 

lar ticari karlar da biner. He.riçte tü

rüstler kurulmasından doğan reka

betsiz fiatlar karşısında kalabiliriz:.. 

Dünyada çeliğe en ziyade ihtiyaç o. 

lan zamanlarda demirimizi derhal le· 
darik imkanını bulmalıyız. Bilhaua 

harb zamanında çelik aanayiinden 

mahrum bir memleket, Çanakkalede 

olduğu gibi yurdunu çıplak göğsiyle 

müdafaaya mecbur kahr ve sınai 

boşluğu vatandat caniyle doldurur. 

Memlekette ham maddelerimiz bu

lunduğuna göre maliyet masrafı

nın yüksek olmasına sebeb yoktur. 

Çelik sanayiini kurmak huswunda e~ 

dürüst ve doğru yolu tuttuk. Planları· 

nı tanınmış. mütehassıs bir heyete yap 

tırdrk. Karşımızda mükemmel ve me
sut bir muhatab vardır. Diğeı- memle

ketlerde çelik sanayii küçükten başla· 
mış, ekleme yolu ile plansızca büyii

tülmü~tür. Biz, uzun senelerin tecrü. 
beterine göı·e yapılmıt en modern te

sisatı bir hamlede meydana getiriyo

ruz. Kısa bir acemilik devret.inden 
sonra maliyet masrafmm harici fiat• 

lardan aıağıya düımemeaine eebeb 
yoktur. 
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( Yabancı basında okuduklarımız ) 

lngiliz Krallarının taç giyme 
törenlerindeki bazı adet ler 
İ ngilterede, kı

ralın taç giyme 
t öreni bir anane ya
hud da yaşanan 

~························ ........... ············~················ 

lıT aç giyme törenlerinde 
smda nöbet bek-

devrin ruhuna uy
gun bir surette de
ğiştirilebilen bir se
remoni değildir; bu 
tören asırlardanbe • 

lemek, sabahleyin 
kıralı giydirmek, 
taç giyme ziyafe
tinden önce ve 
sonra kıralm eli· 
ne su dökmektir. 

l Krala hizmet edenler 
ı buna bazı imtiyazlarla hak M,::~i:;:in~~!~ 

Ti en ulak tefmu- ı bil, k"k yacda 

::~::~7,:·:~~::~:~Ji, L ....... ~~~-~~-~~~~-~~~~-~~~~~ ........ ı :y,~~.:{::~~r.g~~ 
devlet işidir. Her 
taç giyme töreninden aylarca evvel, tö- Nether - Bilsington çiftliği sahibi üç yatağr, yatak odasındaki eşyayı, ya-
rende bu veya şu suretle aktif bir rol büyük kavanoz bal getirmek hakkını tak takımları ve kıralm gecelik 
oynameık iddiasında bulunanların bu hu- haizdir. Kıralın tacını başına, Kenter- entarisini alıyordu. Bugünkü vazifesi 
sustaki haklarını tetkik ve tayin etmek buri peskoposunun geçirmesi asırlar • ise, Vestminister kilisesindeki taç giy-
üzere ayrı bir adalet divanı faaliyete danberi adettir. 12 inci asırdanberi yal- me seremonisine aid hazırlıklara neza· 
geçmekte:lir. nız dört ingiliz hükümdar:nrn tacını ret etmek, ve törende bir kılıçla kıra-

t 
bas,ka ruhaniler giydirmişlerdir. Kıral lın refakatinde bulunmaktan ibarettir. 

ngillerenin en eski hukuk mües -
seselerinden biri olan bu ''Court of Cla- ikinci Hanri tac giyeceği esnada o sıra- Beşinci Corc'un taç giymesinde bu va-

im:;" adındaki taç giyme adalet divanı, 
bazı garib görünen imtiyazların yürür
lüğü hakk nda bile karar vermektedir. 
Ancak, kıralm taç giyme töreninde sağ 
elinin eldivenini vermek, yahud önüne 
bir seccade sermek gibi ortaçağ adet -
lerine aid ve büyük bir kıskançlıkla 

korunma'.ta olan imtiyazların çok mu
kaddes bir hakkı ifade etmekte olduğu-
nu göz önüne getirmek lazımdır. 

M esela, şimali İngilterenin herhan
gi bir bucağında toprak sahibi o

lan bir kimsenin ,taç giyme törenle -
rindeki ziyafetlerinden birinde kırala 

havlu uzatması onun sadakatine en bü
yük bir delildir. 

Bu gibi imtiyazlar için taç giyme 
adalet divanı huzurunda çok çetin mü
cadeleler yap }maktadır. Nitekim, ye • 

dinci Edvard'in taç giyme töreni için 
yapılan hazırlıklarda, memleketin en 
yüksek hukukçulariyle asılzadelerden 

mürekkeb olan adalet divanı, kıralın se
remonide taşıyacağı eldivenin sağ teki
ni vermek hakkı, Earl of Shrewsbury'-

nin mi, yoksa Nevl.astl dükünün mü • 
diir, gibi çok müşkül bir meseleyi hal
letme'{ vaziyetinde bulunuyordu. 

Geçen asırlarda tatbik edilen imti -
yazlar bugünkülere göre kat kat fazla 
ve çeşidli itli. Mesela, bugün artık, k -
ralrn sakalı traş edilirken gırtlağını ko

ruyan bir bekçi, sarayın içinde her sa
at başında horoz gibi öten bir uşak, kı
ral Johan'ın bir sürü arazi hediye etti
ği ve buna mukabil kendisine kırala 

denizaşırı seyahatlerde refakat etmek 
ve şayed l\fajesteyi deniz tutacak olur
sa gasyan etler'.en yard mda bulunmak 
mükellefiyetini yüklediği Solomon 
Atterfields'in bir halefi yoktur. 

F akat buna rağmen bugün hala, 
Lyston çiftliğinin sahibi, taç giy

me töreninin ziyafetine mahsus çörek 
ve pastaları, Addington Malikanesinin 
sahibi bir nevi sebze yemeği olan bir 
tencere "Dillegrout'u" hazırlamak, 

larda Kcnterburi peskoposu bulunan zife 1100 tarihinde vekilharçlık yapmış 
Ralph d'Escures çok yaşlı dermansız olan De Vere ailesine mensup Earl of 
bir halde olduğu için, onun yerine Salis- Carrington'a düşmüştü. 
huri peskoposunun taç gydirmesine ka
rar verilmiştir. Fakat, dermansız ve 
ya§ılı peskopos bir sedye ile kendini 
Vestminster kilisesine taşıttırıp törene 
iştirak ettiği zaman herkes hayretler 
içinde kalmıştı. Salisburi peskoposu ta
c ı eline alıncaya kadar sabredebilen 
Kenteburi peskoposu, sedyesinden fır
lamış Salisburi peskoposunun elleri ara· 
sından tacı kavramış. fakat oldukça ağır 
olduğu için kıralın başına kadar kaldı

ramamış, elinden kaydırm:ştı. Bereket 
versin Salisburi peskoposu çevik davra
narak tacı tekrar yakalamış, yer e düş -
mesine mani olmuştu. 

T aç giyme töreninde hazır bulu -
nan diğer ruhaniler, kıraliçeye 

taç 
0

iydirmesi mutad olan York pesko· 
posu Vestminister dekanr, Durham, 
Batlı ve Vels peskoposlarıdır. 

Taç giyme alayında kıralın önünde 
gitmek ve onun Sen Edvard tac:nı taşı

mak hakkı, 13 üncü asra kadar kıraldan 
sonra en büyük salUhiyet sahibi olan ve 
rüşte varmamış bir hükümdar tahta çı
kınca, visayet devresini geçirinceye ka
dar kendisi namına hükümdarlık kud -
retini kullanan Lord - Hingh - Stevard-

ındı. Ancak böyle bir makamı işgal e -
den bir kimsenin kırala ciddi bir rakib 
olması ihtimali göz önünde tutularak, 
Lord • Hinbh - Stevard, yalnız fev
kalade vaziyetlerde ve pek kısa bir müd
det için tayin edilmeğe başlanmışt:r. 

Nitekim, k raliçe Elizabec' in taç giy
mesinde, Earl of Arundel seremoni
nin yapıldığı 15 son kanun 1559 tarihin
de yalnız güneş doğup batıncaya kadar 
bu makamı işgal etmiştir. 

L ord - Ceat - Chamberlain (mabe
yinci) makamı ilk defa olarak 

1100 tarihinde birinci Hanri zamanında 
ihdas edilerek De Vere ailesine devre -
dilmi~ti. Bunun vazifesi, te:tc giyme tö
reninin arife gecesi kıralın yatak oda-

E hemiyetli rollerden birini de, a-
silzadeler divanının başkanı olan 

Lord-High-Constable almaktadır. Eski
den onun rolü, kırallığın askeri valiliği 
idi. Bu makamı, daimi olmak üzere kıra! 
Vilhelm ihdas etmişti; fakat on beşinci 
asırdan itibaren bu yalnız fevkalade 
hallere hasredilmeğe başlandı. 

Lord - High - Constable'in, bugün 
hala taç giyme törenlerinde diğer pa
ye ve rütbe sahiblerinden üstün bir 
mevkii vardır. 

O nun, şimdiki taç giyme törenlerin
de üzerine aldığı vazife kıralhk nişan 

ve alametlerinin verilmesinde haz:r bu
lunmaya inhisar etmektedir. Vaktiyle 
V elington dükü, dördüncü Corc'un dör
düncü Vilhelm'in, kıraliçe Viktorya'
nın taç giymesinde bu vazifeyi yapmış

tı . 

B irçok asırlardanberidir ki, beş 

liman baronları" ( Hasting, Rom
ney, Hytle, Dover, Sandwich) kral Vcst
minster kilisesine girerken başına altın 
işlemeli bir örtü tutmak imtiyazını ha
izdirler. Bu hizmetlerine mukabil, ye • 
mek sofrasında kıraLn sağ tarafında 

yer alma!1a, altın işlemeli örtüyü ken
dilerine alıkoymağa hakları vardır. 

Grey de Ruthyn lordlarmm, taç giy
me alayından kıralın altın malımuzlarr
nı taşımak, Vorksop çiftliği sahibinin 
de bir elinde hükümdarlık asasını tutup 
taç giyerken, kıralın sağ koluna girmek 
imtiyazlar: vardır. 

Man adasında toprak sahibi olan 
asilzadelerin, krralın taç giydiği 

gün iki tane avcı atmacası getirmeler i 
asırlarca devam eden bir mükellefiyet
t i; kıralın yemek takımlarını muhafaza
ya memur olan zatın, hükümdara mah
sus et yemeğinin tadına bakmak imti -
yazı vardı ki bu hizmete birçok kimse
ler gıbta ediyorlardı. Çünkü, kıralın 

sofrasında ne kadar altın ve gümüş ye
mek takımları varsa, hepsini alıp gö • 

Urfada 
Beş senelik 

program 
U rfa vilayetinin 1937 büdce projesi 

ile beş senelik kalkınma programı İç 
bakanlığa gelmiştir. Büdce projesi mü
tevazin olarak 322000 liradır. Bunun 
74.525 liras ı hususi idarelere, 91.876 li
rası bayındırlık işlerine, 90432 lirası 
kültür işlerine, 10812 lirası ziraat ve 
baytar işlerine, 23194 lirası hanr ve 
sağlık işlerine 31.161 lirası da türlü 
masraflara ayrılm1ştır. Vilayet büdce
ye konulan tahsisatlar kafi gelmediği 

takdirde elli bin liralık bir istikraz ya
pılmasını da düşünmüştür. Bu suretle 
hazırlanan beş senelik kalkınma prog· 
raım şudur : 

Urfa - Akçakale, Urfa - Birecik, 
Urfa - Siverek, Ur.fa • Viranşehir yol
ları bitirilecek ve bu yollarda nakil va
sıtalarının sürat ve kolaylıkla gidip 
gelmelerini temin için lazım gelen ta
mirler köprü ve menfezler yapılacak

tır. Cami, medrese veya kiliseden boz· 
ma ve sıhata ve terbiye ihtiyaçlarına 

uymayan bütün mektebler ihtiyaca gö
re ıslah edilecek ve yeniden mektebler 
yapılacaktır. Kültür işleri için beş se
nede elli bin lira harcanacaktır. Vila
yette ziraat nümune çiftliği tesis edi· 
lecek, örnek kümes hayvanları kümes
leri kurulacak, Siverek nümune fidan
lığı genişletilecek, halka yemişli, ye
mişsiz fidan verilmesi temin edilecek
tir. Kavak ağaçları dikilecek, halkın 

yeni ziraat usullerini öğrenmesi ıçın 

çal :şılacak ve türlü ziraat aletleri satın 
alınacaktır. Beş senelik zirai kalkınma 
için beş senede 32.500 lira harcanacak
tı r. Vil3.yette at, katır, koyun, öküz, ke
çi ve sair ehli hayvanların yetiştirilme

si için köylü teşvik edilecek, damızlık 
aygır, kısrak alınacak, ziraat işlerinde 
beygir kullananlara, deve yerine araba 
kullananlara teşvik mükafatları verile
cek ve bu suretle halkın beygir ve nakil 
vas_tası olarak deve yerine araba kul
lanmalarına çalışılacaktır. Programın 

baytarlık kısmı için 10.750 lira harca
nacaktır. 

Yardım.ı muhtaç halkın sıhatlerinin 
korunması için sağlık teşkilatı genişle. 
tilecek, sıtma, firengi ve diğer bulaşı
cı hastalıklarla mücadele edilecek ve 
memleket hastahanesi genişletilecek ve 
yeni elemanlarla takviye olunacaktır. 

türmek imtiyazını haizdi. Bu imtiyaz • 
lar içinde en az gıbtaya değer olanı 

Scoulton malikanesi sahibinin vazifesi 
idi. Bu zata mutfağın et kısmına neza
ret etmek vazifesi düşüyordu. Bu hiz • 
metine mukabil, dana, koyun, sığır ve 
av etleriyle baltk ve tuz artıklarını al • 
ınak hakkı vardı. 

Taç giyme adalet divan.ndaki dos
yalarda asırlarca devam ettiği halde 
bugün artık tatbik edilmiyen daha bir
çok imtiyaz ve mükellefiyetler bulun -
maktadır. Eşi olmıyan bu adalet diva -
nının kendine mahsus bir mahkeme 
usulü vardır. Törende hak iddia edenle
re yemin e ttirilmekte, imtiyaz iddiasın
da bulunanların getirdikleri şahidler 

çok sıkı bir sorguya çe'lcilmektedirler. 
Hele ortaçağdan kalma vesika ve fer
manlar ibraz edildiği zaman, divanın 

karan hazan aylarca gecikmektedir. 

Dil Köşe~ 

"Zira asi harb gemilerinin bu kabil 
ahvaldeki hak ve salahiyetlerinin yal
nız işaret değiştirmek suretiyle sorgu
ya münhasır bulunduğu bildirilmekte
dir.,, 

- ULUS'dan-
''lşaret değiştirmek.,. bu cürn 'eJe 

acaba "işaret teati etmek,, tabiri y erin. 
demi kullanılmış fakat bunun daha 
doğru ve güzel bir türkçe kaqılığı var· 
dır: "t şaretleşmek,,. 

Sonra "ahval,, yerinde "haller,, de
nilebUirdi. 

*** 
''Ben can acısiyle dişlerini gırtla

ğımdan kurtardım,, 

- TAN'dan-
Ya kurtarmasaydı, dişlerin hali ne 

olurdu? ''Gırtlağı dişlerinden,, diyecek 
yerde bunun aksini söylemek acaba bir 
dil sürçmesine mi atfedilmek lazımdır. 

*** ' '2000 tavuk hırsızz linç edildi.,, 

Bu cümleden iki bin hırsızın linç 

edildiği manasını çıkarmamaya imkan 

varmıdır? Halbuki başlığın altındaki 

haberi okuyunca iki bin tavuk çalmış 

olan bir hırsızın linç edilmiş olduğunu 
anlıyor ve biraz ferahlıyorsunuz. 

1 BiBLiVOG R AFY A l 
Genç romancı!arımız 

ve eserler 
Kanaat Kitabevi lsta~ıbul 

256 sayfa. 75 kurnş 

Edebiyat öğretmenlerimizden olup 

vaktiyle krıymetli edebi eserler vücu. 

de getirmiş olan Mehmet Behçet Yazar 

geçenlerde " Genç şairlerimiz ve eserle

r,\,, ismiyle alaka uyandıran bir tetkik 

eseri vücude getirmişti. 

Müellif, çalışmalarını şiire inhisar 

et tirmiyerek, bu defa "Genç romancıla

rımız ve eserleri,, adını taşıyan yerı.i bir 

tetkik kitabı neşretmiştir. 

Burada 1908 denberi neşredilmiş o

lan başlıca roman ve hikaye kitabları 

hakkında bibliyograf.ik malfunat ver

dikten sonra, 1928 den beri yetişmiş o

lan genç romancıların eserleri, bizzat 

bu eserlerden verilen parçalar ve ilave 

edilen notlarla anlatılmaktadır • 

Müellif, hakıi.katen sabırlı bir çalış

mada bulunmuş, bahsettiği kitablarm 

hepsini okuyarak mevzularını hülasa et• 

miş. ve enteresan kısımlarını iktibas et· 

miştir. 

Yeni romanlarımızı kısımlara ayır· 

mak ,için intihab ettiği tasnif usulü mü• 

nakaşa götürür olmakla beraber, bu ki· 

tabı okuduktan sonra genç romancıları· 

mız ve eserleri hakkında oldukça etraf· 

lı bir fikir edinmiş oluyoruz. 

Bu değerli eseri edebiyatla meşgul 

olanlara tavsiye ederiz. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftasmm ilk gü· 
nüdür. Yavrularmızm bayramı için 

hazırlanınız. 

T efrika J. o: 20 

K end i m e 
Dair 

Zannederim 1913 senesinde Aldersotdaki 
Freushaus gölü yakınında yapılacak askeri 
manevralara davet edilmiştim. Buradaki za
bitlerin çoğu Boer harbı esnasında mekteb 
talebesi idiler. 

nasebette bulunmadığım Times gazetesi 
harb senelerimde benim ''Yaşlı gönüllü. The 
old volonteer,, isimli birkaç manzumemi 
basmak arzusunu gösterdi. Bunları posta ile 
göndermiştim. Bunlar yolda kaybolmuş ve 
beni uzun zama21 üzmüş, polisi uğraştırmış
tı. 

bu kanaatimi teyid etmiştir. Ben, bun~~ 
fransızcaya ~erı:tın:esinin_ aslından daha 1j~ 
tesir yapacagı fıkrındeydıın. Fakat ne de o. 
sa, bu bir conte olmuştu; tam ve büyük bit 

Bu manevra esnasında birden bire hava 
alçalmağa başlamıştı. Bu vaziyetin sonunun 
fena olduğumu hissediyorum. Muharebe a-

--- - -------------- - -..:. tı)arr devam ederken, ufuklarda Bocr har· 
'l'anulığmı Ye tanımadığ1tu dostlarıma 

Yazan: Çeviren 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 
Donmuş çimenler, kürklü insanlar, içki ik
ram eden hancı, ve tamamiyle benim bitiri
şim gibi bir bitiriş. Eğer bu hikayemi beklet
meyip de neşretmiş olsaydım, halim ne ola
caktı? Herkes, beni başkasından intihal yap
mış olmakla suçlu görmiyecek midir? Şey
tanım, beni böyle müthiş bir kazadan koru· 
mus oluyordu. 

Sunu kaydediniz: hediye atla yola çıktı
ğınız zaman, ona yolun başında, sonunda ve 
orta~mda iyice dikkat ediniz; sizi fırlatıp a
tabilir. 

~ ~ :{. 

Barımdan meraklı bir vaka geçmiştir. 

hında ölenlerin ruhları birer hayalet halinde 
dolaşıyor gibi geldi bana. Bunu G. ye de söy
ledim. Biz çayırlar üzerine uzanmıştık. Bu 
sırada hava daha ziyade bozulduğu için ma
nevraları durdurdular. 

G. Boer harbı ile aHikalı idi ve benim bil
mediğim bir takım tafsilat da verdi. Bu he
yecanla hemen yazacağım yazının baş taraf
larını kaleme almıştım. Fakat sonradan so
ğuk kanlılıkla bu yazıları gözden geçirin::e 
fazla sinirli, mübalegalı ve lüzumsuz oldu
ğunu gördüm. Dört defa, bes defa tekrar te!\:
rar okudum ve nihayet, birçokları gibi bir ta
rafa bıraktım. Daha iyisini yazaınıyacaktım 
ve bunu çıkan~ 3am birçok münakaşalara da 
yol açacaktım. 

On iki sene kadar kendisiyle hiçbir mü-

Aile sohbetlerimiz arasında sıksık benim 
''hakiki bir roman,, yazıp yazamıyacağım 
münaka~a olunurdu. Babam, benim hayatı
mın ve tecrübelerimin bunun aksine olduğu
nu söylerdi. Zaman bunu teyid etmiştir. 

Tuhaf bir şey anlatayım: 1878 Paris s~r-
gisinde bir Manon Lesko tablosu görmüş ve 
buna dair babama birçok sualler sormuştum. 

Onsekiz yaşına geldiğim zan- :ın Scarron' -
un Roman Comique'i ile bir arada Abbe Pro
vost'un bu "Biricik kitab,, mı okumuştum. 
Ve o zaman bu resim gözümde canlanmıştı. 
Bana öyle geliyor ki içimdeki mikrop, Lon
cbraki hayatım değişinceye kadar uykuda 
l:almış, ontlan sonra uyanarak ''The light 
fıat failed - Sönen ışık,, romanımı yazmış
tım ki bunun üzerinde Manon'un tesiri ol~ 
mu?~ur. 

Fransızların bu conte'dan hoşlanmaları 

kitab olamamıstı. . 
Kim . hiç iüphesiz, yoktan ~cud:ı g~~: 

rilmiş bir eserdi. ~Uzun se~e.ler! ~~dıye ra, 
dar gıörmüş oldugum ve bırıktırdıgım ka ı:rı· 
deniz, gemi, çimenler v.s. v.s. hatırala~! 1.1'" 
elan faydalanarak daha büyük bir eser vu~ U'" 
da getirmeyi düşündüm, durdum. Fakat. J a
nu yapamayınca gözleri iyi gö.n;ıe~en b~\ıı
damın golf oyunundan vazgcçışı gıb b 
tirasımdan vaz geçtim. 

:f. ~ :r. 
tıJf'" .b. l 1 kulla Yazı yazarken ne g~ ~ a et. er . aıar-

dım? Lahor'da "Ova hıkayel~n,, .ın~ kaleıtl 
ken hakikten yapılmış altı koşelı bır d·ye e· 
sapı kullanırdım. Bu kalem, bana he 

1 ıca:Y" 
dilmişti. Ve dalgın bir günüm~~ .~un.:1ştiil11• 
bettiğim zaman ziyadesiyle uzu1fı:ndıJ1l; 
Bundan sonra birçok kalemler . k~ısJ1lI gii'" 
bunların bir .kısmı ka~a:t~1a~~· .~ır rdu; fakat 
müş saplı idı. Bunlar ışımı goruY0 

fazla hoşlanmıyordum. (Sonu var) 
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~Memleket me~.~~~~~~J kombinası 
Ela;·i·~d·~···b·~y;~d!!"lık işleri açıldı 

El
~ z•ıze (Başı 1. inci sayfada) 

Ş 1• m d ı·ye kadar a ı_ü ihtiy.~çları_nın temin edilmiş bulu~~u-
• gunu soylcdıler. Bu arada sıtma muca-

ye rl eşti delesindeki başarını hakkında bir bayan 

5 000 go• • çmen tarafından ileri ~~rülen ~ü~a1~aya karşı 
.. . Başbakan, bu mucadcleyı butun yurdda 

' . . ) _ Eli.ziz, seneden seneye daha muh~m katiyen muzaffer kılmak için bı.itün ted-

Elaziz (Hususi muhabirunızd~~iziz, bir iskan mıntakası hali~e. gelme~~edır. birlerin alınacağını t1öyledi. Kombina 
Harput ovasında kuruımuş.olanmaliktir. Şimdiye kadar yerleştırılen goçmen hastahanesini geziş e;;nasında dün gece 
henüz ancak bir asırlık tanb~ ne ka- sayısı beş binden fazladır. Ve bun~ar doğurmuş olan bir bayan m"nimini yav-
E · · • n şe:ırin ırurul~ş.unda : ... kakla- için yeniden 687 ev yapılmıştır. G~· rusu için İsmet İnönünden bir ad ver· 

· işlığıne ve .,... l bekl t'lmed müstahsıl dar caddelerın gen .
1 

. ·se de ye· menler, faz a e 1 en mesini rica etti Ve Başbakan Ankara-
rın intizamına dikkat. edbı. ınışyı vücude mevkie sokulmakta, bü~n ihtiyaçları ya dciner dönm~z çocuğu için bir ad se-
Tk d le hemen hıç ır şe h""k" t tarafından tcmın olunmakta· . . nı ı .. a ıy • . Eski Eliziz, büyük bir u ume çcrek bıldireceğini genç anneye vadettı. 

getırılmemıştı. d d' dır. Fabrikanın usta ve amele mektebi gezi-
köy manzarası arze e:_~· d --•ı ·ım.ar Kültür hareketleri canlıdır. Lise· lirken İngiliz Buyük Elrisi Sir Persi Lo-

.. kü El'"'ız ev...... sizlik yüzünden birç.ok gençler tahsili -ı 
Fakat, ~u~un. 'k ~e]Jeftirdiği terketınek mecburiyetinde kalıyor. Or- ren, burada okuyan çocuklardan birine 

hareketle~ının gıttdı çe Nu""fuau yirmi fabrika mamulatınrn Türkiye ihtiyacının 
modern bır kasaba ır. . ta okulun mevcudu altıyüzü geçmiştir. . 

-'-1 ...., c.tır tşgal eylediğı -erkezdeki altı ilk okuldan hepsinin ne mıkdannı karşıladığım sordu ve genç 
dört bine y ... a.,-ı:s · d .ıu t l b b ·· ·· · · ·· b' · · 
saha daha on binlerce insanı barın ı- de mevcudu taşınış ve yeniden mütead- a e e ugunku ıhtıyacın uçte ırını 
racak kadar geniştir. Toprakları çok did şubeler açmak mecburiyeti hsaıl ol· k~rşıladrğı cevabını verdi. Mensucat. fab-

.. b" be eketlidir Havası gayet muctur. Vaziyet mulhakat ve köylerde rıkasından sonra da tayyare fabrıkası 
mun ıt ve r · . 'l k T •• • • · · d' Harputtan bu sene getırı ece de aynı manzarayı arzetmetkedir. ve muze gezıldı. 
ıylı ır. .-avuş suyu şehrin bu mil • Halit sokaklarda İsmet 1nönünü bü· 
o an yarım ::r B 1 .. k b. d 
him ihtiyat nı da sağlıya~~tır. e ~ Gündelik yu ı~ sevinç içinde alkışlamakta ır. 
diye bu iş için bankadan ıstıkru yap Kayserı baştan aşağı donanmıştır. . 

Saat 12,45 de Er.eğliye hareket edı-
mıştır. • 

Tren Elazizdeki kalkınma üzerınde 
çok müessir olmuştur. Ekonomik saha· 
da bariz bir gelişme kaydolunduğu gibi 

içtimai hayatta da yükseliş kendisi~i 
.. . . y 1· ·ıeler hemen kamı· 

gostermıştır. er ı aı . 
len çarşaf ve peçeyi atm ş, halkevı, sa • 

ir yerlerdeki toplantılara iştirake baş -
lamışlardır. 

Büdcesini yüz bin liraya iblağ eden 

belediye, Şarbay Kemal Şedelenin de • 

vamh faaliyeti sayesinde şehrin imar 

işleriyle yakından alakadar olmakta • 
dır. Belediye dairesi, şehir tiyatrosu, üç 

büyük apartıman, kasab ve sebzeciler 

çarşısı, park yaptırılmış, yeni mezbaha

nin ve şehrin planları bitirilmiştir. Şeh· 
rin içine ve etrafına aid harita da tes • 

lim edilmek üzeredir. Belediye elek· 

trik şirketiyle ortak olmak suretiyle 

şehri tenvir etmiş ve temizlik işleri çin 

>;:;- arazoz ve arabalar getirilmiş, it· 

b
. ye te•ldlltı genişletilmiştir. Halkevi 
ınası T" k' ' ur ıyede bundan böyle yapıla· 

cak halk . b" evı ınaları için örnek tutula • 
cak vaziyettedir. llbay, örnek bir bina 

yaptırm kla kalmamıs. başkanlığı altın· 

da çalışan gençleri gaye uğrunda çok 

faal bir hale sokmuştur. 
Halkevi binalar arkasında kurulan 

hastanenin eksiklerini tamamlamış, çok 
muntazam bir binadır. (75) olan yatak 

sayısı icabında yüze iblig olunabilecek· 

tir. Hasta koğuşları ayrı, iş odaları ay· 

rı kısımlardadır. 
İstasyon caddesinde on dershaneli 

bir ilk okul binası kurulmuştur. Kışlık 
ve yazlık teneffüshaneleri olan mekte

bin bütün ihtiyaçları taınamlanmıştı.r. 
Hükümet dairesi kurulmuş, müteaddıd 
parklar yapılmış, şehir ağaçlanmış~.ana
caddeler ve kaldırımlar parke doşn : 
rniş, bu imar faaliyeti civara da teşmıl 

il 

Uç nutuk 
(Başı 1 inci sayfada) 

" ... Bu büyük türk. İlerleyişinin na
zımı ve ilham menbaı büyük Başbuğu
muz A tatürk'tür 

Azminin ve memlekete olan aşkının 

kuvveti ile milli hayatın her şubesinde 

büyük bir teceddüd işine sarrlmı§ olan 

büyük bir adama, hiç bir kimse, bir in

giliz kadar hürmet edemez ve hayran o

lamaz. Devlet şefinin mesaisine yardım 

etmek ve onun dehasrnın çizdiği yoldan 

yürümek hususunda, cumhuriyet bükü. 

metinin ve bahusus dostum başvekilini

zin güzide bir ekip disiplini İle çalışma· 

sını hiç bir kimse, bir ingilizden fazla 

takdir edemez.,, 

Karabük fabrikalarını kurmaia baı

lıyan Brauert prketinın idare meclisi 
reisi Bay Brauert'in verdiği nutukta, 
aynı samimiyetin bir başka ifadesini bu-

luyoruz: 
" ••. Yeni fabrikalar tesis ettiğimiz 

başka memleketlerde bu gibi törenlere 

iştirak ettim, fakat bugünkü tören beni 
busus1 surette alakadar ve memnun et
mektedir. Çünkü memleketini:z, eski an
anelerini ve uıeun ve şanlı tarihıni kuv
vetli ve canlı bir miJletin vası/Jariyle 
bir arada topladığından dolayı bende 

senelerden beri derin bir sempati uyan-

dırmıştır.,, 

19 ınayıs 1919 ve 3 nisan 1937 ... bu 

ild tarih arasına sıkıştırrnağa muvaffak 

olduğumuz inanılmaz ilerleyi§ler, bize, 

bütün dünyanın da ilerleyip mesud ol· 

ınası dilegini ilham etmektedir. Zira 
Kemalist Türkiye, sulh davacıları ile 

** samimi olarak beraberdir. 

yoruz. Akşam oradayız. 

Baıbakanımız Ereğli 
kombinanm açtı 

Eregli, 4 (A.A.) _Başbakan ismet 
İnönü yanlarında Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü Aras, Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar, Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Rana Tarhan, ingiliz büyük elçisi Sir 
Persi Loren, Millet Meclisi azaları, 
bankalar direktörleri Ye diğer zevat ol· 
duğu halde saat 18.30 da buraya gel· 
miştir. 

Başvekil istasyonda Konya vali&i, 
Ordu müfettişi İzzettin, Korgeneral 

Keramettin, Ereğli kaymakamı, bele· 
diye reisi, Ereğli mensucat fabrikası 
direktörü tarafından selamlanmıştır. İs
tasyonun dışı ve fabrikaya kadar giden 
yol genç. ihtiyar, kadın ve erkek bütün 
Ereğli halkı ve bu güzel açılış merasi-

minde bulunmak için civardan gelenler
le dolu idi. Her taraf milli renklerle 
donatılmış oldutu gibi f.ı>rika metha· 
Jinde yaşanılan bu dakikalarm en güzel 
bir ifadesi olan .. devletin yapıcı kuv
vetine inan., dövizi yazılm•ştı. 

Bap·ekil bu güzel dekor içinde fab
rikaya yürüyerek geldi. Ve kapısını aç
mak suretiyle yeniden kurulan mensu
cat fabrikalarından ikincisini resmen 
işletmeye açtı. Bu esnada mızıka istik
lal marşını çalmakta ve hazır bulunan 
halk ''varol'' "ugurlu olsun,. sesleriyle 
bu mesud hadiseyi kutlamakta idi. 

T öruıtl en sonra •.. 
Bu törenden sonra fabrika gezilmiıp

tir. Batbakan yeni mensucat fabrikası 
tesisatı ile yakından alakadar olarak 
fabrika direktörüne muhtelif mevzular 
üzerinde sualler sormuş ve direktifler 

vennittir. 
lıunet İnönü ve yanında bulunan ve· 

killerle diğer zevat Ankaraya dönmek 
üzere buradan ayrılmış ve gelişlerinde 
olduğu gibi aynı derecede içten teza· 
hüratla uğurlanmıştır. 

Hastalıklarla 
yapılan savaş 
Sıhat Bakanlığı mües

sesele.rinin bir aylık 
çalışması 

Sıhat ve sosyal yardım bakanlığı, vi
layetlerimizde ki aıhat müesseselerinin 
aylık çalr"'1alarına aid rakamları mu
kayeseli olarak neşretmektedir. 

Bakanlığın hazırladığı bir istatisti
ğe göre, umum sıtma mücadele bölgele· 
rinin son temmuz devresi içindeki ça
lışma neticeleri tespit edilmiştir. Yal
nız bir ay içinde artma mücadele mer· 
kezlerinde 91268 kişi muayene olun
muştur. Bu mikdar bölgelere göre f(iy
lece taksim edilmektedir. Ankara 6251, 
Antalya, 6371, Aydın 7212, Bursa 6950, 
Eskişehir 5998, İstanbul 1170, Kocaeli 
84~. Konya 3689, Manisa 9629, Samsun 
11259, Seyhan 24585. Muayene edilen
lerden 33971 rinde dalak görülmüştür. 
48931 kişiye kan muayenesi yapılmış
tır. Ayrıca 11843 kişiye koruma tedavi
si yapılmıştır. Gene bu müddet içinde 
bütün sıtma mücadele bölgelerinde 
1100 kiloya yakın kinin dağıtılmıştır. 

Gene bir ay içinde vilayetlerden a-
lınan salgın hastalık haberleri 
aras nda 13 cüzam, 23 dizanteri, 13 hum·. 
mayi nifasi 92 kızamık, 79 kızıl, 
18 lekeli humma, 35 sarı suhaya ilhabı, 
39 şarbon, 1 tetanöz hastalığı vardır. 

Bakanlık tedavi müesseselerinde bir 
ay i~inde 157 erkek, 89 kadın tedavi e
dilmiştir. 96 otopsi yapılmıştır. Kuduz 
tedavi müesseselerinde 122 erkek, 63 
kadın tedavi olmuş iyileşmiştir. 

.............................. ·-························· i Küçük l•tanbul haberleri ~ . . . ······················· ····· ··························· * Floryaya yol parua - Dev
let Deıniryolları işletme idaresi Florya
ya gidip gelme tren yoku biletlerinde 
tenzilat yapmağa karar vermiştir. Kara· 
ra göre yazın Floryaya 17 ,5 kuruşla gi· 
dip gelmek mümkün olacaktır. * Binicilik ekipimiz - Binicilik eki

pimiz yann Romaya hareket edecektir. 
Ekipimiz oradan sırasiyle Paris, Briık
ael ve Londraya gidecektir. 

.. ~ ................ ~·· 
: RADYO : 
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ANKARA 

ÖÖLE NEŞRİYATI : 
12.30-12.SO Muhtelif plak neşriyatı. 
12.50-13.15 Plak: türk musikisi ve halk 
şarkıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici 

haberler . 
AKŞAM NEŞRiYATI : 
18.30-18.45 Muhtelif plak neşriyatı. 
18.45-19.00 İngilizce ders (Azime İpek) 
19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şarkı· 
ları (Makbule ve arkadaşları). 19.30-
19.45 Saat ayarı ve arabça neşriyat. 
19.45-20.15 Fasıl saz heyeti tarafından 
türk musikisi. 20.15-20.30 Spor konuş
maları (Nizamettin Kırşan) 20.30-21.00 
plakla dans musikisi. 21.00-21.15 Ajans 
haberleri. 21.15-21.55 Stüdyo salon or· 
kestrası. 1 - Planquetta Les cloches de 
Corneville. 2 - Turina Song D'amour 
apres le bal. 3 - Czibulka la mort de Da-

vid. 5 - Offenbach Les Georgiennes. 
6 - Adam Le FarfadeL 21.55-22.00 Ya· 
rınki program ve istiklal Marşı. 

Halkevinde 
Trakya 

• 
gecesı 

Trakyalı gençler tarafndıan tertib 
edilen Trakya gecesi dün halkevi de 
yapıldı. Halkevi tamamen do . 
Törene İstiklil marşiyle başlandı. Bun• 
dan sonra ön sözü Edirne mebusu B. 
Şeref söyledi. B. Şeref güzel nutkunda 
dedi ki: 

"- Türk, tarihin eski devirJerin
denberi pn ve şerefler peşinde ko n 
bir millettir. Orta Asyadan gelen dal
gaların zaman zaman. ak nlardan hu
sule getirdiği muzafferiyetlerle şeref. 
ten terefe koşmuş ve türk ad ını cihana 
tanıtmıştır. işte bu ulu milletin bugun.. 
.kü in1dlabın çocukları Ulu Önderin 
g&terdigi yolda yuniyecekler, ardın. 
dan koşacaklar ve cihan medeniyetine 
türkün azim ve iradesinin neler başara
bildiğini ve başarabileceğini göstere. 
cekler . ., 

Bundan sonra B. Mehmet Hayri Trak .. 
ya hakkında uzun bir konuşma yaptı ve 
gecenin tertib scbeblerini anlattı. 

B. Yahya Tralııy.aya datr bir konfe
rans verdi. Bundan sonra Trakyaya aid 
projeksiyon yapıldı. Nihayet sıra şiır
lere ve Trakya türkulerine geldi. Sonra 
milli oyunlar oynandı. ve çok alkışlan
dı. 

On dakikalık bir anıdan sonra iki 
perdelik Kızıl çaglavanhr piyesi oy. 
nandı, toplantıda bulunanlara Trakya 
mahsulleri dağıtıldı. Trakyalı gençleri 
miz ve davetlileri dün gece çok guzel 
ve eğlenceli bir gece geçirdiler. 

1 K0Ç0K lÇ HABERLER 1 
• Biriloniı beaablar: - İstanbul be

lediyesi birikmiş heS<1blann tasfiyesı i
çin yeni yıl büdcesine (eski hesablan 
takib ve tasfiye memurulğu) teşkilatı 
masasını koymuştur. Teşkilatın kadro
su bir tef ve beş memurdan mürekkeb· 
tir. 

• Afiıaj kuleleri: - İstanbul afişaj 
.kuleleri için hazırlanan projeyi husu
ııi komisyon tasvib et."Tlİştir. Yakında in
pat için münak~ asılacaktır. 

*Iraktan gelecek heyet: - Türk 
kültürünü tetkik etmek üzere Iraktan 
bir terbiye heyetinin memleketimize ge
Jec:e&i haber verilmektedir. 

• .DeaisyoO..ı kooperatifi: - Deniz-
yollan kooperatifi bu yıl hiuedarlarına 
32.000 lira tevzi etmııtir. 
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çıkışına göre soğuk, fakat ~üregind~ yaptığı 
T~e~f:.:r~i:k::a:_:.1~o:_:.:~2:.;7;_ ________ ~ ihtizaza göre ,muhakkak kı, sıcak bır.ka~ ve-

Sonra, ihtiyar pinti, agzmda bir takım 
sözler geveliyerek çekilip gitti. 

Charles, bavulları arasında, şaşkın, kal-:
k~ldı. Bir, koltuk meyhanelerindeki çiçek 
buketleriyle süslü san kağıdlar kaplanmış 
tavan arası odasının dıvarlarma; bir, yalnız 
~anzarası insanın içini üşüten, tomurcuklu 
k~~eç ta.,,ından yapılmış şömineye; sonra, 
d.o~tten fazla köşesi mevcudmuş hissi veren 
~ı~ah hezaren taklidi san agaç ıs emlelere; 
ıçın~e bir hafif süvari çavuşunun oturabi -
cegı kadar büyük komodine; daha sonra, gu
v~ yen"kleriyle harab oldugu için düşüp dô· 
kulecekmişcesine çuha etekleri titreyen ci -
binlikli yatagın önüne konulmuş olan ime 
seccadeye göz gezdirip ciddi bir tavırld ko\;a 
Nanon'a bakarak sordu: 

fızları kıtasında çalışmamış mı id · n · z? 
Nan on kahkahalarla gülmeg c başladı: 
- Hah, hah, hah! imparatorlu d n · z 

muhafızları kıtası da ne imis? Tu lu bir ey 
mi bu? Yoksa su üzerinde yiı en bır y mi? 

- Haydi, şu anahtarı alınız da v i · 

r "' da kelimesini müteakib, odalarına !,lrdıler. 
Baba Grandet kapı açarken Charles'a: 
- İşte yeğenim, odanız burası, dedi. E

ğer dışarı çıkmak ihtiyacını duyarsa~ı~ Na
non'u çağırırsınız. O olmazsa. b.ende~ı~ı ! Y.ok
sa köpek sizi, haber vermekstzın, yıyıvenr, 
Rahat rahat uyuyunuz. Geceniz hayır olsun. 

ugenie 
Grandet 

- H ede Balzac 
} ,u an: ono: . Nasuhi Baydar 
T - kreye .revıren. . . . ur '( '( hsullerını bır 

1" k'k eder ve ma . 
P nları orada tet 1 k veya bir çekı 
ç ık aşağı bir çubuk yu an metlendirirdi. 
asa - ı bir ceki yukarı orada kıy 1 · bu örülmüş 

Eugenie'nin oda:ı~ın met:~ 1Grandet'nin 
kapının karşısında ıdı. Mad b'r camlı ka
kızınmkine bitişik olan o~as:ıa 1 karısının -
P~dan girilirdi. Grandet'nın ası d dan ise 
kınden bir bölme ile ve esrarlı ~ a det ye
~ahn bir dıvarla ayrılırdı. Baba . rankapıla • 
ge11ini şayed O'idip gelme hevesıne k su 
c~· • t- • • işitece -
" ~ olursa ayaklarının scsını . arası • 

rette, kendi odasının üstündekı tavan 
na y 1 · · · er estırmıstı. 1 ... nın 

E d. ahan ıctı 

0 
ugenie ile anası mer 1':~n ski us~lleri 

rt .... ına gelince, yatmadan once ~ dan 
"eçhile öpüstüler ve sonra, kızın agzın 

Sonra ,etrafına bakınıp ocakta yanan ate-
şi görerek ıtave etti: 

-Ha! ha' kadınlar size ateş de yakmıs-

lar ! . Bu sırada, koca Nanon, elınde yatak ısıt-
mağa mahsus bir ütü ile içeri girdi. 

Mösyö Grandet: . ... . 
_ Al sana bir tane daha! dedı, yegenım, 

kendinizi lohusa mı sanıyorsunuz? Nanon şu 
ütüyü alıp geri götürür müsün? . 

_ Fakat, efendim, çarşaflar nemlı, ve, bu 
genç de, bir kadın gibi, narin Y.apılı: . ~ 

Grandet, Nanon'u omuzlarııdan ılerı dog-

ru iterek: . f"k' k fana -Peki peki, madem kı bu ı ır ~ 
bir kere gi~iş, istediğini yap; yalnız, dikkat 

et, evi yangına venne. 

- Olur şey degil ! yavrum. ben haki <ıten 
Saumur'ün eski belediye rei~i ve pari...ıi 
Mösyö Grandet'nin kardesi Mösyö Grandet
nin evindemiyim? 

- Evet efendim, pek sevimli, pek tatlı, 
pek mükemmel bir zatın evindesiniz. Bavul
larınızı açmak için size yardım edeyim mi? 

- Pekala olur, benim ihtiyar neferim! 
Siz bundan evvel imparatorluk deniz muha-

den hırkamı çık rmız. 
Nanon, bavuldan çıkardı ı sım· ç 

ve antika resimli ye il ip .tiden y 
hır ya bayıldı. Sordu: 

- Bunu iyip yatacak mı mı , 
- Evet. 

- Aman Allahım ! kilisede mihr 
ne ne güzel örtiı olur bun n. B 
çücük bayım, bunu kilise e verini 
nınızı kurtarınız. Yok ... a bu s· e onu 
tirecektir. Oh! siz bununla ne de s 
yor unu ! Madmazcli çabır yım d 
kılıbı la görsün. 

- Haydi Nanon, sesinizi k · 1· 

mz da yatıp uyuyayım. Yarın e y 
tirim. Ve e er hırkam bu kadar l o 
diyorsa imanınızı siz kurtarınız: 
giderken onu si n c · ... miyec 
iyi hıristiyamm ben. O 
senız yaparsınız. 
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(Hiköye) 
\.._ 

ir tecrübe 
Cemalin sevgisinden şüphe etmiyor· 

du. Fakat Semihanın teklifi de hoşuna 
gitmişti. Öyleya bu derece emin oldu· 
ğu bu sevğiyi bir tecrübeye tabi tut• 
makta ne mahzur vardl, Hususiyle bu 
tecrübenin vereceği neticeden sonra Ce
malin kendisini ne kadar sevdiğini 
hiç bir şeye inanmamayı prensip itti• 
haz etmiş olan Semiha da öğrenmiş ola
caktı. 

Semihaya gel.ince, o da bu bahsi 
arkadaşının kaybedeceğine o kadar e· 
min oluyordu ki Türkana şö~·le diyor
du. 

- Eğer Cemalin de diğer erkekler· 
den farksız olduğunu, ilk fırsatta seni 
aldatmaya can atacağını öğrenmekten 

üzüleceksen, vaz geçetim, kardeşim. Çün 
kü ben neticenin buna varacağına kati
yen eminim. 

Fakat Türkan, bu sözler onuruna 
dokunduğu için tecrübenin yapılmasın
da ısrar etmişti. Bunun üzerine bir plan 
tasarladılar. Perşembe gecesi Şevketle· 
rin evinde bir çaylı dans tertib edilmiş· 
ti. Ev sahibini müştereken tanıdıkları 
için Türkan da Cemate orada buluşmak 
üzere söz vermişti. Şimdi bu davete git• 
miyecekti. Türkan, orada sevgilisiyle 
yalnız kalacak, ve rolünü serbestce oy· 
na yabil ecekti. 

*** Perşembe akşamı mutad hilafına 

toplantı pek kalabalık olmadl. Davetli
lerin çoğu gelmemişlerdi. Cemal ve Se· 
miha en erkencilerdendi. Semiha bir 
bebek gibi süslenmişti. Fazla dekolte 
bir elbise giymiş, saçlarınr o gece için 
en iyi berberlerden birine hazırlatmış
tı. 

Cemal, ona, Türkanın niçin gelmedi· 
ğini sorunca hemen bir rahatsızlrk maze 
reti uydurmuş ve etrafındaki erkekle
,.in iltifatlarına ehemiyet vermeden 
..ıtemalle meşgul olmaya başlamıştı. Göz· 
}erini gözlerinden ayırmadan, bütün ka
dınlığı üzerinde olarak, ona bir sürü 
şeyler anlatıyordu. 

Cemal Semihanın kendisine karşr bu 
akşam aldığr tavırdaki garibliği ve ye
niliği farkedemiyecek kadar dalgındı. 

Türkanı çok seviyordu. Beraber geç.ire
cek 1 cri bir kaç saat için bu geceyi gün
lerclen beri iple çekmişti. Şimdi Se
nı; hanın gelmesi onun için büyük bir in 
kisar olmuştu. Bu aksi tesadüfe canı 
sıkılmış olduğu için etrafının hiç far
krııda olmryordu. Semihayı dinler gibi 
bir tavır takınarak a•c.da bir tasdik ma
kamında başmı sallat ken zihni hep Tür
k~ ··., mec ~11lciii. 

Biraz sonra dans başladı. Gramofon
da "iizel bir t:>ng-o çalınryordu. Semiha 
"D:ıns etmeyelim mi!., diye sorunca, 

Crrna1• dalgınlığından silkinerek iste
meye istemeye ayağa kalktr. Yavaş ya-

vaş dönmeye basladılar. 
Genç adam, damının kendisiyle lü

zumundan biraz fazla meşgul olduğunu 

ancak bu dans esnasında farketti. Semi~ 
ha srm sıkı ona sarılmış, başmı omu• 
zuna riayamıştı. Ara sıra baıµnı kaldı-

rıyor. ~~iitün teshir kuvvetini ve cazibe
sin~ JÖzlerinde tophyarak süzgün bir 
b:..'<ı'"l a ona bakıyordu. 

ikinci plak çalmırken Cemal kalk
ma<lı. Semiha ile olan arkadaşlığını u
nutarak kendisiyle bu kadar ata.kadar O· 

lan bu ihtiraslı kadın onu korkutmuş
tu. Nede olsa bir erkekdi ve bu yaltak
lanıcı temasın, en soğuk kanlı erkekler 
için bile bir tehlike olabileceğini dü
şünmüştü. 

Planının akim kaldığını gören Se
miha mağlub oldu<{unu kolaylıkla kabul 
etmek istemedi. Bu defa cepheden ve 
açıkça hücuma geçti. Bir erkekte ilk 
'defa rastladığı mukavemet ve inad onu 
kızdırmıştı. Erkekleri önünde diz çök

türerek yalvarmaktan büyük bir haz 
duyan gururu çok incinmişti. 

Cemale : 
-Anlamıyormusun diyordu, far-

kında değilmisin ki seni sev.iyorum, seni 
her zaman sevdim. Fakat sen, bana Tür
ikanı tercih ettin. Sanki o benden güzel
miş gibi. 

Fakat bu taktik, genç erkeğin üzerin· 
oe daha fena bir tesir bıraktı. Bir er
keğe sarkıntılık eden kadın, onun in
Öinde kıymetinden çok §ey kaybederdi. 
Şimdi. Semihanın ne adi bir karaktere 
malik olduğunu görünce ondan nefret 
etmeye başlamıştı. 

- Semiha hanım. demişti, Türltanı 
sevdiğimi biliyorsunuz. Arkadaşınıza i· 
hanet ettiğin.izi düşünmüyormusunuz? 

Doğrusu böyle bir hareketi sizden bek· 
lemezdim. Siz güzel olabilirsiniz, siz 
bütün erkekler.in arzusunu çekecek bir 
cazibeye malik olabilirsiniz. Fakat be· 
nim kalbimi kazanmak için harcadığı• 
nız emeğe acıyorum. Kalbim daha önce 
alınmıştır. 

Semiha, yüzüne bir tokat yemiş gi· 
bi, asabiyetten titremeye başlamıştı. 

Bir oyun olarak, başladığı işi birden bi· 
re bu kadar ciddiye alacağım, Cemalin 
arkadaşına karşı göstrdiği sadrkhk his
lerine bu derece kızacağını hiç tahmin 
etmemişti. Fakat, şimdi can evine bir 
darbe yemişti. Yalnız Cemale değil, o· 
nun bu darbeye hedef olmasına sebeb 
olan Türkana karşı da kin duyuyordu. 
"Ne olacak, iki budala biribirlerini bul
muşlar'' diyordu. İçinden. 

Genç kadın yerinden fırladı. ''Peki, 
Cemal, gene görüşürüz.,, dedi. Bu keli· 
meler, dudakları arasından adeta bir IS· 

lık gibi çıkmıştı. 
Semiha, gururuna karşı yapılan ha

kareti hazmedememişti. İkisinden de 
intikam almak için içinde şiddetli bir 
arzu vardı. Sonra nasıl giderde Cemal· 
den gördüğü muameley.i Türkana anla

tabilirdi. 
Ertesi günü, arkadaşım görür gör· 

mez: 

- Ben sana söylememişmiydim, kar· 
deşim dedi. Benim teklif etmeme bile 

hacet kalmadı. O senin bulunmayışını 
fırsat bilerek derhal baına kur yapmaya 
başladı. Ben ağzından söz almak için 
önce biraz müsaadekar davrandım. Bu 
sefer oğlan işi azıttımr, adeta bana ila· 
nı aşka başladı. Ah, bana inanmadın. 

ne diye beni aranızı bozacak böyle bir 
tecrübeye alet ettin. Doğrusu senin he· 
sabma çok müteessirim. Ama, bu kadar 
vefasız bir erkek için üzülmeye bile 
değmez. 

Bu haber Türkam fena halde sarstı. 
Kendine hakim oldu ve Semihaya his
lerini göstermedi. Fakat yalnrz kalmca 
kanepeye kapanarak saatlarca ağladı, ağ
ladı. 

f. * * 
Cemal, bir kaç gün sonra Türkandan 

iki satırlık bir mektub aldı. Genç krz, 
kısaca bundan sonra kendisiyle görüşe
rniyeceğini bildiriyordu. Cemal, bu ani 
kararın sebebini öğrenemedi, fakat mağ
rur bir erkek olduğu için onun pe~ine 
düşmek istemedi. 

İşte onlar böyle danlmışlardı. 

*** Okurlarrm, biliyorum ki içinizde bir 
merak kaldı. Semiha ile Türkandan han
gisi daha güzeld.i diye. Başkalarınrn zev
kine karışmam ama, ben Semihayı daha 
güzel bul urum. 

HİKAYECİ 

Sovyet Rusyada Posta halk 
komiseri azledildi 

Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet Rusya 
Merkezi İcra komitesi riyaset divanı, 
posta münasebatı halk komiseri B. Ya
goda'yı cinai mahiyetteki bir takım cü
rümlerden dolayı azletmiştir. 

Mesele, tahkikat hakimine gönderil
miştir. 

En hoı meyva tuzuaur. lnki· 
bazı defeder. Mide, bağır.sak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık• 
ları önler. Hazmı kolaylaştmr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
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An 
Milli küme maçları 

aragücü 5-1 Doğansporu 
Beşiktaş 4- 1 U çoku yendi 
İzmirin Doğanspor takınıı dün ikin

ci müsabakasmı Ankara Gücü ile yaµ• 
tı. Hava güzel ve stad baştan ba~a do· 
lu idi. Ahalinin bu maçlara verdiği ehe· 
miyeti ve bilhassa yeni stadyomun u • 
yandrrdığı aHikayı anlatmak için istit· 
rat kabilinden bu maçların verdiği hası
latı buraya kaydetmeyi muvafık göı ü
yoruz. İlk haftaki Ankara Gücü - Genç~ 
ler Birliği maçı top rakam olarak 600, 
Fenerbahçe • Ankara 'Gücü maçı 1200, 
Fenerbahçe • Gençler birliği maçı 1600, 
Doğanspor - Gençler birliği maçı 600 ve 
Doğanspor • Ankara Gücü maçı 1200 li
ra getirmişlerdir ki, bu rakamların en 
küçüğü bile Ankara için bir rekordur. 

Maç başlıyor 
Maça saat 15.30 da hakem B. Said 

Salahaddinin idaresi altında başlandr. 

Doğanspor, takımında bazı tadilat yap
mış, evelsi gün, bek olarak çok muvaf
fak olan Adnanr orta muhacim yerine 
getirmiş, açıklara yeni oyuncular koy
muştu. Şurasını derhal kaydedelim ki, 
aynı Adnan az sonra evvela tekrar bek 
mevkiine ve onu müteakip Hakkı ile 
yerini değiştirmek suretiyle santrhaf 
yerine geçmiştir. 

Oyun başladığı vakit İzmirlilerin 

dünkü mağlubiyet tesiri altında biraz 
mütereddid oynadıkları dikkati celbet
ti. Fakat bu tereddüd çok sürmedi. Ar
ka arkaya yaptıkları hücumların birin· 
de sol insayddan sağaçrğa giden top gü
zel bir şandelle kale önüne geldiği va
kit çok atılgan oynayan Adnanm sıkı 
bir baş vuruşu ile ağlara takıldı. 

İzmir bu suretle vaziyeti, tıpkı evel
si günkü gibi, 1-0 kendi lehine çevir
dikten sonra maneviyatı daha kuvvet
lenmiş olarak güzel bir oyun çıkarmaya 
başladı. Fakat Ankara Gücü de yavaş 
yavaş kendini topluyor ve güzel kombi
nezonlarla hasmını sıkıştırmaya başlı

yordu. Nitekim beraberlik sayısı da 
gecikmedi. Güzel bir şilt iki takımı 1-1 
beraber vaziyete soktu. 

Golden sonra 
Ankaralılar bu golden sonra çok a

çıldılar. Devrenin sonuna kadar hakika
ten teknik ,süratli ve zorlu bir oyun çı
kardılar. Ve bu gayretlerinin mükafatı 
olarak da hakemin düdüğü ilk devre so
nunu bildirdiği vakit sahadan 2·1 galip 
vaziyette çıktılar. 

İzmir bu dakikaya kadar fena oyna
mış değildi. Fakat bütün hatlarında ya
vaş yavaş beliren intizamsxzhklar, bil
hassa Ankara 'Gücünün bugün çıkardı
ğı yüksek oyun karşıs·nda kendileri i
çin yeniden bir hezimet kokusu veri
yordu. İzmir çok açık bir oyun oynu
yor, hasımlarını katiyen marke etmiyor 
ve binnetice Hamdinin, Ahdinin ve Ya
şarın her dakika tehlikeli hücumları ile 
karşılaşıyordu. Ankara oyuncularınl'ı 

topu hiç durdurmadan yaptıkları sü
ratli paslar, İzmiri hayli şaşırtıyordu. 

Üçüncü gol 
Bunun içindir ki, ikinci devre baş

lar başlamaz Ankara orta muhacimi Ya. 
şarrn hasımlarını atlatarak çektiği sı. 

kı bir şüt vziyeti 3.1 İzmir aleyhine 

çevirdi. Doğanspor zaten yaralanan bir 
oyuncusundan mahrum olarak bu dev. 

reye o:ı kişi ile çıkmıştı. Bu noksan 
kadro ile kendini müdafaaya çalışıyor 

ve fırsat buldukça akın yapmaktan da 
geri kalmıyordu. Fakat bu akınlar teh.. 
tikeli değildi. Bir kaç şütleri talihsiz· 
lik yüzünden neticesiz kaldığı için e. 

piy ağır olan bu 3-1 vaziyeti İzmirliler 
hafifletmeye muvaffak olamadılar. Hatta 
bir defasında kaleci uzaklaşmışken çek

tikleri çok sıkı bir şütü Hikmet yeti. 

şerek tanı kale çizgisinin önünden geri 
bir ayak vuruşu ile uzaklaştırdr. Bu 
esnada ankaralılar metodik bir tarzda o. 

yunlarına devam ediyorlar ve basım· 
larrru kaleleri önüne sıkışmış bir vazi· 
yette tutuyorlardı. Nihayet yine bir 
Ankara hücumu esnasında İzmir beki 
topu kesti. Uzun bir vuruşla ileriıye at. 
ınası kabil iken çalımla ilerletneye ça .. 

Dün Doğansporla karşıla şan Ankara Gücü takımı 

hşh. ankaralılar bundan istifade ederek 
topu ayağından aldıkları gibi dördün. 
cü de fa ağlara taktılar. 

Oyun oyunluktan çıktı 
Artık oyun, oyunluktan çıkmrştr. 

Zaten noksan oynayan izmirliler yor_ 
gunluğun da inzimamiyle ankaralılara 
mukavemet edemiyecek bir hale gelmiş
tiler. Beşinci gol hemen diğerinin ar
kasından bir firikik vuruşu ile oldu. 
ve maç da bu netice ile bitti. 

Ankara takımını bu çok güzel oyu
nundan dolayı tebrik etmek lazımdır. 
Takım belki bir iki oyuncusu müstesna 
olarak baştanaşağı muvaffak olmuş ve 
Fenerbahçeye karşr olan mağlı1biyeti

nin acısını çıkarmıştır. 
İzmirlilere gelince, Lu ikinci oyun 

Doğanspor tak mının bugünkü vaziyeti 
ile çok zaif olduğunu ve milli kümede
ki diğer arkadaşlariyJe çarpışabilm~k i
çin çok çalışmaya mecbur oldu;,unu 
meydana koymuştur. 

Doğanspor şeref ine ziyafet 
Ankarada bulunan lzmirin Doğan 

Spor takımı oyuncuları ve idarecileri 
şerefine Ankara Gücü kulübü başkam 

B. Fikret, dün akşam Orduevinde bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette Türk Spor 
Kurumu ikinci başkanı B. Halid Bay
rak, Ankara bölgesi başkanı B. Ziya 
Ateş, Kurum ileri gelenlerinden birçok
ları bulunmuşlardır. 

Ziyafet çok samimi bir hava içinde 
geçmiş, sporun ilerlemesi, sporcu genç
lerin çalışmaları ve şehirler arası temas
ların spor bakımından faydalan hakkın
da birçok söylevler verilmiş, konuşma
lar yapılmış ve dün karşılaşan iki takı
mın genç sporcuları arasında devamlı 

olacak bir arkadaşlığın temeli atılmış

txr. Doğan spor takımı bugün 12130 tre
ni ile İzmire dönecektir. 

Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği İz. 
mire ve Ankara Gücü Istanbula giderek 
milli küme maçlarına devam edecekler
dir. 

İstanbul maçı 
İstanbul, 4 (A.A.) - İzmirin Üçok 

takımı ikinci maçını bugün şeref stadın
da Beşiktaş takımı iie yaptı. Aynı ta
kımların İzmirdeki karşrlaşmalannın re
vanşı mahiyetinde olan bu maç beş altı 
bin seyirci toplamıştı:. Hakem Nihad 
Bekdik'in idare ettiği oyuna saat 16, 10 

da başlandığı zaman Beşiktaş ve Üçok 

takımları şu kadrolarla yer almışlardı: 

Beşiktaş: 

Mehmed Ali, Fan.ık - Hüsnü, Fuad. 

Hakkı - Feyzi, Eşref, Şeref, Sulhi, Rıd

van, Hayati. 

Üçok takımı: 

Nejad - Ali, Ziya, Namık - Enver -

Adil, Hakkı, Şükrü - Basri - Said - Sa
im. 

Oyunun daha ilk dakikalarında Şe

refin boş kaleye attığı topu Üçokun sağ 

hafı güçlükle çevirebildi ve İzmir kalesi
sayılır bir tehlike atlattı. 

Oyun on dakika mütevazin cereyan 
etti. Her iki kale de sayılabilir birer teh-

like görülmedi. On beşinci dakikada be. 
şiktaşlı Hakkı ile bir çarpışma neticesi0<o 
de oyundan çıkan İzmir merkez muha· 
cimi devre sonuna kadar tekrar oyuna 
giremiyerek böylelikle İzmir takımı bu 
devrede on kişı oynadı. Canlı ve tam 
manasiyle beraberlikle oymyan Üçoklu
lar, sakatlanan oyuncunun boşluğunu 

hissettirmiyorlardı. Hatta beşiktaşlılara 
karşr üstün bir oyun oynıyorlardı. Be· 
şiktaşlılar sağdan ve soldan yaptıklan 

kornerlerle bu müessu akınlara mani 
olabiliyorlardı. Bu arada her iki takı-
mm sağaçıklan ellerine geçen hrsatlan 
dışarı atarak muhakk:ık birer gol kaçır
dılar. Devrenin otuz beşinci dakikasın
da Hakkı santrafora geçti, atak oyunu 
ile İzmir kalesi için tehlikeli vaziyetler 
yaratıyordu ve hakikaten biraz sonra 
Rıdvan ile baraber yakaladıkları topu 
gole çevirerek ilk neticeyi Beşiktaş le
hine çevirdi. Fakat bu golden yılmryan 
İzmirliler sağdan yapmış oldukları seri 
bir hücumda ortalanan topa çok yerin· 
de bir kafa vuran İzmir soliçi Şükrü be
raberlik golünü attı. Ostüste olan bu 

goller halka heyecanlı dakikalar yaşat

tı ve biraz sonra da devre bu şekilde 

birbire beraberlikle bitti. 

Beşiktas takımı bu devrede aksa-

makta olan sol tarafı ile oyna .• a:. ta de

vam etti ve karşı tak m için de pek az 

tehlikeli olabildi. Buna mukabıl İzmir 

takımı düzgün ve ahenkli bir oyun çı· 

karmaya başladı. 

Saat 17 de ikinci devreye başlandı· 

ğı zaman her iki takımın kadrolarında 

bir değişiklik yoktu. Devrenin başında 

hakimiyeti alan Be;.• ktaş İzmir kaleci

sinin güçlükle uzaklaştırabildiği sıkı 

hücumlarla rakibini zorlamağa başladr. 

20 inci dakikada Rıdvanın yakından ve 

yerden bir şütünü İzmir kalecisi kor

nere attı. Hayatinin attığı kornere 

Hakkı kafa vurdu. Top kale direğinin 

içine vurarak dışarı çıktı. Hakem bı.ı· 

nu gol verdi ve Beşiktaş böylece ikin· 

ci golünü kazandı. Hakkının girğin o· 
tzmiı 111i.i

durdurdl.l· 
yunu ve tehlikeli ini~lerini 

dafaası bir ik.i defa faulle 
- ·· tutar· Oyun sert bir şekil almaga yuz 

ken hakem her iki takım kaptanına 
vaktinde ihtar etmek mecburiyetinde 

kaldı. 32 inci dakikada İzmir kalesinin 

Pılııf\ 
sıkışrk bir zamanında kaleye ya . 

bir vuruş İzmir müdafilerinden bir:; 

nin eline çarptı, penaltı. Sol açık Eşre 
bunu gole çevirdi. Besiktaş ii!tünci.i go· · , cıa· 
tünü de böylelikle yapmıs oldu. ı:;eş . iı:· 

kika sonra Hakkrnın on sekiz pas ç .. 
• !il.it 

ğisinin haricinden çektiği sıkı b·~ıı~ı. 
dördüncü defa İzmir ağlarına ta . bl.l 

Devrenin mütebaki kısmı, aradakı dl.J\ 

bnadan çalı.,
büyük farka rağmen yı . . de 0 e· 
izın\rlilerin tazyiki ile geçtı ıse ·ktıl' 
tice değişmeden ve böyle nıaç Beşı 
şın lehine olarak 4 - 1 bitti. 
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1 
1\lifü ıH iiclafaa V ckalt•ti Satuıalırıa 

---------------K.~·~o~ı~n~i~~!)~O~n~1~1~l~Ia~n~la~r~ı:__ _______________ _ 

IT Ş olan 
l.J • d. buçuk kuru 

ı - Beher metresine biçilen. e~çri ell~ ye hı zarfla eksiluneye 
2SO ila 3SO Bin metre yazlık elbıselık bez k P 
konulmustur. .. .. at ıs tedir. 

2 - İhales:. 7 Nisan 9ar~a~ba .~unui~ buçuk Jiradır. 
3 - İlk teminat onbır bın uçyuz on !{,o dan alınır. 

1 
Kanu-

4 - Şartnamesi on lira yedi kuruşa : at ve 2490 sayı ~ k 
k ni temın . .k teklıf me • 

S - Eksiltmeye girec~kler an~ belgelerle bırh te t n alma 
nun 2 ve 3 üncü maddelerınde yaz_ı 'saat evel M. M. v. sa ı-1167 
tuplarmı ihale saatinden en az bır 
Ko. na vermeleri (660) ·ILlT 1 otuz iki bin 

. SS kuruş o an 
1 - Bel er metresıne biçiltnz:~;I~ eksiltmeye kon~~muştur. 

metre arka çantalık bez kapça :rşamba günü saat 14 te ır. 
2 - İhalesi 7 Nısan 9~7 
3 İlk teminat 2040 ]ıradır.M M V Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 = Ş r.namesı J36 kuruşa ka~uni t;minat ve 2490 sayıl~ kanu· 
5 - Eksiltmeye girec~kler l belgelerle birlikte teklıf mek-

.. il maddelerınde yazı 1 M M V satın alma 
nun 2 ve ~ unc tından en &Z bir saat evve . • . 1-1168 
tuplarını ıhale s~a 

61 Ko. na vermelcrı. <5 ) BİLİT 
l la eksiltmeye konmuştur. 

1 - 44 auet Baro,.,raf P~. a;~~O lir olup ilk teminat parası 600 
2 - Tahmin edılen bede ı . 

liradır. Azart si guniı saat 11 dedır. .. 
3 - !halesi 12 n san 937 P•. 2 90 s yıl kanunun 2, 3 uncu m • 
4 - E sılt~1eye gircceklerı~irlıkte ıhale J.>'l n ve s a• inde M. L 

dele inde istenı en lıclgderıdlc haz r bu un arı (710) 1-1241 
ı mı o un a 

V. Satın alma BİT İT 

e hepsine biçilen ederi 13 6S7 
· e he a ına v k k 

1 _ Muteahhıt n m v 40 santim arka ç ı talık bez aç e · 
lıra 80 kuı uş olan 18210 metre 
siltme ile s tın alın c~kt r. "37 salıgiınu saat 1 l dedir. 

ı 1 · 13 Nısan • :J 2 _ h esı • . 34 kuru tur. 
3 - tik temınat 102 }ıralarak Ko. dan alınır. 
4 _ Şartnamesı parasız 0 k ni teminat ve 2490 sayılı kanu
S _ Eksiltmeye girece.ldder aaznı~ı bcl1relerlc birlikte ihale ~n 

·· ·· adde!erın e Y 1 1 nun 2 ve 3 uncu m 1 komisyonunda bu unma arı. 
ve saatinden M. M. V. satına ma 1-1260 

(712) B1LİT 

• . . bi ilen ederi 230 kuruş olan on ila yirmi 
1 - Herbır kılosun~ ç ka alı zarfla alınacaktır. 

bin kilo sarı sabun.ıu. koşek!e P almak ve örneklerini görmek isti • 
2 - Şartnamesını 230 uruşa 1 . 

.. k isyona gelme erı. 
yenlerin her gu;ı oın. 3450 liradır. 

3 - İlk temınat mıktan . ..nü saat 11 dedir. 
ıl 1 · 12 4 937 C ertesı gu .. .. 

4 - la esı • · . · kl . 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu 
S M .. kasaya gırece erın . b. 1.k . ··r - una . 1 rı ilk teminatları ıle ır ı te te .ı 

maddelerinde yazrlr ve~ı~a a n az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
mektuplarını ihale saatın en e 1-1261 
Ko. na ver:re'eri. (713) 

BİLİT 
•• aAr o••ıçme aleti açık eksiltme ile satın 

R.. A ·1 f · 40 tane ruzg . 
uzgar a e 1 •• • t ta 1• 2920 liradır. Fenni e\·saf ve şartnamesı 

alınacakt•r. Hepsı!1ın u r ·d ·· .. lecektir. İhalesi: 12-IV -1937 pa· 
·ı .. . komısyonumuz a goru 
ı e nu?1u~e~.1 t birdedir. İlk teminatı: 219 liradır. Eksiltmeye • 
zartesı gunu saa on l k z 3 ·· ·· d · kl d ilgili bulunanlar 2490 sayı ı anunun , uncu ma • 
gırece er en . l"k k ·1 .. k d M M delerinde istenen belgelerle hır ~ te e sı tme gun ve va tın a . . 

V S tın alma komisyonuna gelsınler. (730) 1-1266 
. a BİLlT 
273 kilometre galvanizli demir tel 

22SO tane mücerrit fincan 
22so tane düz fincan demiri 

Yukarda yaz.lı üç kalem muhabere malzeme müteahhit nam ve 
hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır. Hepsinin tutarı (3260) 
H~ır. Fenni şartname ve resimleri muhabere şubesinden alma
~a ~tT. lha1~si: 21 • IV • 937 çarşamba günü saat on birdedir. İlk 
emınatı. 244 1. Ek . · ıra 50 kuruştur. -

2 
.. sıltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar. 2490 sarılı k~~nun 

' 3 uncü maddelerinde istenen belgelerle birlık~e eksıltme gun ve 
vakt·nda M. M. V. satın alma komisyonuna gelsınler. {82S) 

1-1428 - ----

Ucvlet Dt•nıir)olları ve Llmanlan Uwum 1 
l\lii«liirliiğii Saımnlma Konıi~yoaıu 11ifıılan 

!LAN 

M h b d 1. (19728 50) lira olan bakır ve pirinç levha, ba-
u ammen e e ı ' . .. S 30 da kapalı zarf 

kır boru ve pirinç çubuk l8-5-ı937 salı günu saat 1 • 
1 .. ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . . 

usu ;u i e girmek istiyenlcrin (1479,64) liralık.muvakkat ~~mınat ıle 
ş · tt · ~ · vesikalar resmi gazetenın 7-5-935 gun ve 3297 

kanunun.~uyın e d;1~tişar etmi~ olan talimatname dairesinde alın -
No. lu ~ushasın kl"flerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon re
mış vesıka ve te ı 
. ı·~· rmeleri lazımdır. d . · d H ıs ıgıne ve 1 rak Ankarada Malzeme aıresın en, ay· 

Şartnameler ~~rasız ~ ~k Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
darpaşada Tesellum ve e 1-137S -

<753 ) lLAN .. 
. S 003 30) lira olan kaynak tellerı ıle muham-

Muhammen bedelı. ( . 1 , elektrotlar ayrı ayrı 6.5.937 per;ıoembe 
men bedeli 12.173,5~ lıra 01~

0d eİektrotlar da s t ıs.ıs de kapalı 
günü kaynak tellerı saa: ~~ asında satın alınacaktır. 
zarf usuli ile Ank~r~cla ıda~e k~ nak telleri için S7S,25 ve ~lektr?t~ 

Bu işe girmek ıstıyenlerın y . at B• kanunun tayın cttıgı 
lar için de 913,02 liralık 1!1uvakka~6te~~n ve 3297 No. lu nüshasrn~a 
vesikaları, resmi gaz~tenın 1.s.ı; . g. de alının ş vesika ve teklıf
intişar etmiş olan talımatname :~es:~omisyon rcisligine vermele
lerini aynı gün saat 14 ve 14•15 e a a 
ri lazımdır. ak Ankarada malzeme daıresinden, Hay-

Şartnaıneler parasız ola~ rr-inden dağıtılmaktadır. 
darpaşada tesellüm ve sev şe ıg 1-1394 

(791) 

!LAN . 1404 • 29 sayılı ve tü • 
B 8 1 937 tarıh ve ~ 200 kilo 

ursa Askeri Okulunun ". · kilo zeytin yagı ve . . . 
llleıı anban namına tanzim edılen 200 aslı zayi edılmıştır .• 
sact .. lı·· makbuzunun a aynı· e yagına ait ayniyat tese um .d tüm anbarı namın _ 

Bu ayniyatın yerine zayii~den. yenıa e:i at:n hü]anÜ olmadıgı. 
l'at tanzim edileceğinden zayı edılen Y ~-1424 

(813) 

1 
A~!~, ih~~~ç~}~!!~~~~:pa•çadan ibaret kü· 
1 - dolap masa ve sandalyalar kapalı zarf usuliyle eksiltme-

tüphane, • 
konmuştur. 

ye 2 _ Eksiltme 7-4-937 çarşamba günü saat 14 de vekalet levazım 
.. d ·rıügü odasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

mu 3u _ Eksiltme şartnamesi -;-'e buna mütefer~! ~vr~k vekalet lev~
zım müdürlügündedir. İsteklıler her zaman gorup ıcap eden tafsı-
latı mezkur müdürl~kten istiyebilir.. . 

4 _ Tahmin edılen bedel 7460 lıra olup muvakkat temınat S59 
lira SO kuruştur. 

s - Eksiltmeye gireceklerin teminat mektup veya makbuzla
riyle şartnamede yazılı vesikaları şartname mucibince vermeleri 
Jazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının eksiltme günü saat 13 çe kadar ko-
misyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri laz·m gelip pos-
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (690) 1-1196 - --
Ziraat Vekaleti merkez satınalına 
kon1i yonuııdan: 

Ziraat Ve .aleti baytar umum müdürlüğü ihtiyacı için kapalı 
zarf usuliyle elli adet galvanize saçtan mamul koyun banyosu tın 
alınacaktır. Tahminı bedeli 8500 Iırad r. İhalesi 14 nis n 937 Ç r m
ba giınü saat ıs te Ve Alet satın alma komisyonunda yapılaca tır. 
Taliplerin teklıf mektuplarını 637 lira elli kuru<şlu~ muvak. . te • 

inatlar nı v ktınd n bir aat evveline kad r komısyon reı ne 
vermeleri ve artn yı rmek ü er her un baytar umum mu 

·· .1e m··ra ati rı il n olunur. (7 9) 1-1302 

teisliğinde 

• 

• • 

Açık bu unan Temyız m •lu-. .aesı üçiıncü ceza dairesi üçüncü sı-
nıf katipliğine imtihanla ve herhangi bir fakülteye devam etmemek 
kaydiyle namzet olara' memur alınacaktır. 

Taliplerin 12 nisan 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat on
da yapılac;ık imtihan\\ girmek üzere memurin kanun~n~a ya~ılı ş:ırt
ları haiz olanların kanunda gösterilen kağıdlarla. bı:Iı.kte "~.sanın 9 
uncu günü tatil saatine kadar 0 daire başmümeyyızlığıne muracaat-
ları ilan olunur. (726) 1-1249 

Jandarma genel k~omutanlı~ 
Ankara sat1nalnıa komisyonundan: 

1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun olmak ~.rt~yle 53 tek ya
taklı ve (137) çift yataklı karyola 16.4.937 cuma gunu saat (15) de 
açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Tek yataklı karyolaya (lS,5) ve çift yataklı karyol.aya (26) 
lira kiymet biçilen bu alıma aid ve şartnames~ parasız k_omısyondan 
alınabilecek bu eksiltmeye girmek istiyenlerın (328). lı~.a (76) ku
ruşluk teminat makbuz veya banka mektuplar nı bellı gun ve saate 
kadar komisyona vermiş olml1arı. (768) 1-1346 

1 
_______ _::.A~n~k_a_r_a~B_c_ıe_d_ı~·,~c~·~R;e-is_l~iğ~i_l_ı_a_n_ıa_r_ı ________ f 

JLAN 
ı _ Ycnı ehırde 1038 inci adada 8 numaralı parselde 131 metre 

mur bbaı arsa 15 gun muddetle aç artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhamen bedeli 327.5 liradır. 
3 _ Muvakkat temınatı 24.S liradır . . . 
4 _ Şartnam ·nı görmek istiyenler hergün yazı ı lerı kalemme 

ve isteklılerin 16 Nıs n 937 cuma gunü saat on buçukta Bel dıye 
.. . .. tl (793) 1-1368 

Encumenıne muracaa arı. 

tLAN 
l _ Yeni ehirde 1080 inci adada 11 parselde 66.20 metre muıa-

bbaı arsa ıs gıin müdd tle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 331 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 24.S liradır. . 
4 _ Şartnamesini gôrmek istiyenler hergün Yazı işleri kalemın~ 

İMTİHANLAR YAKLAŞIYOR ' ' ' 
Ecnebi lisanlardan zayıfsanız 

derhal BERLİTZ MEKTEBİNE ko unuz 

Fransızca, İngilizce, almanca lisanları için hususı ve umumı dersler 

Tecrübe dersi meccanendir. 
ANKARA: Say lavlar caddesi tsT ANBUL: 373, lstil:tal Cd. 

1-1014 ................................ ...,~~~· 
.\NKARA t:RA DAıRESl GAYR1 MEl\KUL 

SATIŞ MEMULUGUNDAN: 
Emlak ve Eytam Bankas na ipotek olup satılmasına karar veri

len kadastronun ada 9 pafta 48 parsel 9 da mukayyet Ank ranın ts
metpaşa mahallesinde Çankırı sokağında kain fırın, dükkan ve ha
ne aşagıdaki şartlar dairesinde arttırmaya çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI : 
İşbu gayri menkul kargir iki kattan ibarettir ve 438 metre mu -

ralıb::ı arsadan bir kısmı uzerine inşa edilmiştir. Üst katta bir sofa 
iı e inde 7 oda il,i mutbak bir kilar, iki hela, bir hamam ve bir a
palı taraçası, alt katta iki ekmekçi fırını ve bir börekçi fırını ve ıki 
de dukk n vardır. 1 bu evin arkasında bir oda mevcuttur. Binanın 
s tarafında küçük bir avlu içinde dört kiı~uk meyva fid n , hın -
nın sol ta fında har· çten bir merdiveni vardır. Binan n he} ti 
u umiycsinde elektrık mevcuttur. İ bu binaya 19,800 ondoku bın 
s .i yuz rr kıymet ta cdir edilmı t r. 

1 - S pe ın r ile olmak u ere 6-S-937 tarihine miıs ıf 
pe em e nu t 14 - 16 yak r icra da·re ı gayrım n cul a 
m urlu uncla yapıl caktır. 

2 - T pl r t ır edilmi ol n yukard kı muh mm n kı}m -
tın yüzde 7,5 nisbetınde pey akçesı veya mıllı bır bankanın temınat 
me tubu ile kanun n t mınat o a bul edilen ha ine tahvili i 
g tırilccektir. 

3 - S t giınu tırma b deh t dir edılen kıymetfo yiızde 7S 
.:ini buldukt n ve uç defa nida ettırıldıkten sonra mezkur gunun 16 
ıncı saa ın a en ço arttıran talıbıne ihale olun caktır. 

4 - İşbu tariht ı art rmada teklif edilen bedeli muhammen 
kıymetin yu de 7S inı bulmadıgı t kdırde 21-5-937 tarihine miısa
rlif cuma gunü saat 14 - 16 ya kad r yapılacak ikinci artırmada en 
çok artıran t libe ihale olunacaktır. Kc a muhammen kıymetin yiızde 
yetmiş beşini bulmak şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacak 
ve bu nisbeti bulmadıgı takdirde ıse 2280 numaralı kanun ahkamı
na tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi tutulacaktır. 

S - Birinci ve ikinci artırmada ihale bedeli ihaleyi miıteakip ve
rilmedigi takdirde iızerine ihale edilenin talebi üzerine ihale tari
hinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi içın 
yedi gün kadar mehil verilecektir. lşbu müddet zarfında ihale bede
li yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almaga razı olup ol -
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek
lifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş gün
lük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri menkul talibine ihale edildikte tapu 
harcı müşteriye ve ihale tarihine kadar olan müterakim ve dellaliye 
resmi ise borçluya aittir. 

7 - Borçlu ve alncaklılarln diğer alakadarların bu gayri menkul 
üzeıindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış 
bedelir.in paylaştır lmasından hariç tutulacaktır • 

8 - Arttırmaya iştirak edecekler 20-4-937 tarihinde 935-131 No· 
ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemizi 
okuyabilir~er. 1-1431 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara saboalma l{o pıisyonundaıı 

1 - Polis mektebi ihtiyacı için aşagıda çeşit ve her çeşite aid 
mikdar yazılı 17 çeşit yemek, çay, kahve takımı 12.4.937 pazartesi 
günü saat onda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartnameler Jandarma Genel Komutanlıgındaki 
komisyondan parasız alınabilir. 

3 - 3014 lira fiat tahmin edilen eksiltmeye gireceklerin 226 lira 
40 kuruşluk teminat makbuzları ile belli gün ve saatinde komisyona 
başvurmaları. _ 

.J - 9SO düz ve 3SO derin porselen tabak, 100 buyük kayık tabak, 
100 kayık salata tabağı, 100 ekmek tabagı, 100 kamara sürahi, 700 su 
bardağı, 3SO kaşık, çatal, biçak, 100 tuzluk, 350 tabaklı, kaşıklı çay 
fincanı kaşığiyle, 200 tabaklı kahve fincanı, 70 tane büyük çatal, 
bıçak, kaşık, kepçe. (707) 1-1238 

ve isteklilerin de ı6 Nisan 937 Cuma günü saat on buçukda Beledı. 
ye Encümenine müracaatları. (792) 1-1367 ' 

İLAN l - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartnamesi mucibince 

İnhisarlar Umum Müdür] üğünden · 

ı _ Yenişehirde ı082 inci adada 10 parselde 78 20 metre murab- yap.tı~ıl~cak 't'16kss9"
1 

lira f'' 71" 1~uruş keşif bedelli amele y~mekha-
üdd 1 k 1 t nesının ınşa~ ı apa ı zar us.u _ıylc eksiltmeye konulmuştur. 

baı Belediye malı arsa ıs gün m et e açık artırmaya onu muş ur. 2 - Eksıltme 12.4.937 tarıhıne rastlayan pazartesi giınu saat ıs 
2 - Muhammen bedeli lS6·40 liraddır. de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun-
3 - Muvakkat teminatı ı 1.73 liradır. da yapılacaktır. _ 
4 - Şartn m ·ni gônnek istiyenler h rgün Yazı işleri kalem~ne 3 - Muvakkat teminat ''1241.98" liradır. 

ve istekl lerın de 16 Nı n 937 Cuma güniı saat on buçukda Beledıye ~ - İhale evrakı "83,, kuruş mukabılinde İnhisarlar İnşaat Ştı-
Encumenine muracaatları. <79s) ı-1366 besınden ve Ankara Ba müdürlugunden alıpabi!ır. 

1LAN 5 - İstekliler ihaleden en az 2 gün eve] bu gibi işleri muvaffa-
1 _ Yeni .. ehirde 1171 inci adada 17 parselde bulunan 173 metre kiyetle yaptıklarına dair resmi vesaik ile İnhisarlar İns.aat Şube ı-

murabbaı arsa ıs gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. ne müracaat edip ehliyet vesikası almalıdır. 
2 - Muhammen b lı 432.S lır dır. 6 - MühürJiı teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve ehliyet vesi-
3 - Muvakkat teminatı 32 S lıradır. katarını muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarf. 
4 - Şartn mesinı gorrnek istiyenle~ hergün Yazı işleri kale~ne lar en geç ihale giınü tam saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım 

ve i teklilerin 16 Nisan 937 Cum gunu sa.at on buçukda Beledıye komisyonu reisligine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
Encı.imenine müracaatları. (794) l-136S (1646) 1-1243 

İLAN 1 -------------------------------------------------
1 - Yenişehirde 1152 inci ada· 

da ı numaralı parselde 700 met
re murabbaı arsa ıs gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3500 

liradır. 

3 _ Muvakkat teminatı 262.50 

liradır. 
4 _ Şartnamesini gönnck iı· 

tiyenler hergün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 6 nisan 
937 ıah günü saat on buçukt• 
belediye encümenine müracaat· 
lan. (212) 1-1232 

Satılık 
SUIK SPOR OTOMOBiLi 
"2004" telefondan arayınız. 

1-1311 

~- ~ :...: ~ :Y.; ' 

23 Nisan: Mutlutarih .. 

Beynelmilel Kömür Sergisinin açılııı da bu 
mutlu tarihe tesadüf ediyor. 

Ankarayı, 
kömür 

Ankaranın 

şenliklerini 
baharını ve 
görünüz! 

" 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anatartalar Caddesı 
No: 111 Telefon. 1230 

KUVVET ARTIVOR ••• MASRAF AZALIVOR ANKARA PALAS 
:::s:::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::z. 

Paviy on Programı 

JANE BRİAND 
Kasjno de Parinin Büyük P ntazist Yıldızı 

ELLANSKAYA 
Paris Operasınm Birinci Dansözü 

LYDİA HANSEN 
Meşhur Danemarka Artist 

Ankara Halkına 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Kayaş, İmrahur, Çankaya, Esatlar, Dikmen, Orman Çiftliği. 
Etlik, Keçiören, Baraj, Solfasol, sahası ile bu dairenin çevresi için• 
deki ağaçların haşarata karşı ilaçlanmasına 7 • nisan - 937 tarihin• 
den itibaren müteaddit mücadele gruplariyle başlanacağı. 

2 - Akar su bulunmayan mahallerde her bağm ilaçlanmasına ye-
tecek suyun bağ sahiplerince temini lazım olduğundan kuyuların a.. 
çık bulundurulması ve arzu edenlerin ilaçlanma sırasında bağların• 
da hazır bulunmaları. Mücadeleye ait müracaatların 2309 numaralı 
telefona yapılması. 

3 - İlaçlanmağa mani olanlar hakkında 2906 numaralı kanuna 
göre takibat vapılacağı ilin olunur. (805) 1-1416 

• • • •• 
TAMAM iLE YENi, DAHA KUVVETil! MOTOR 5- 9 Mayıs 1937 Alınan İhracatı; her nevi zirai makine 

YÜK SAHASININ, VEZNİN TEVZii 
. 

YENi USULÜ SAYESİNDE 

ve aletler - ziral sıhi müesseseler - Gülr 
recilik - ziraat makineleri - kuvvet mer• 

kezleri - İş makine ve iilctleri - Nakliyat 

makineleri ve aletleri - motörlü her cins 

arabalar • sıhi mahaller - Elektrik tek .. 

nik ihtiyaçlar • inşaat ve malzemesi • ev 

ve mutıbah eşyası • Büro eşyası. TAŞIMA KABİLİYETİ ARTIRILDI 
KÖYLÜ SERGİSİ; büyük beygir ve 

BRESLAU SERGiSi damızlık hayvan sergisi. 

TAM-SERBEST DİFERANSİYEL - HİDROLİK FRENLER 
VE Z1RAA T MAKi~ Cenubu şarkı memleketleri ve Polon

NELERİ PANAYIRI ya bu sergide her nevi zirai mahsullerini 

TAMAMİLE YENİ BİR MOTÖR. - Şevrolel}in her ci· 

hetce tecrübe edilmi~ alta silindirli, yüksek komprcsyör· 

10 ve tepeden supaplı motörii, yeni 1937 Şevrole Kam· 
yonuna, yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni bir 
randman ve hatta eskisinden daha yüksek bir kabiliyet 

vermek için tekemmül ettirilmiştir . Beygir kuv,•eti art· 

tmlmııtır. Bu arttırılmış kuvvet, idareden biç bir fe· 

dakirlıkta bulunmadan elde edilmiştir, zira 1937 Şev· 
r cle Kamyonu eskisiodeo daha ida· 

relidir. Yeni motör zaman ve ·pa· 

rtıdab tasarruf ettirmek ve daimıı em· 

n~yetle çahomak için yapılmıştır; uzun 
zamandıınberi sağlamlılı: ve dayanık· 

lığile meohur eski Şenole motör· 

lerindeo daha sağlım ve daha §•· 
yanı itimatdır. 

DlCER MÜHiM MEZİYETLER. - 1937 Şevrolc Kam• 

yoolarında, kam)OD kullan.anlara şimdiye kadar asla 

arzedilmemiş . bir hayli yenilikler ve ialıibat vardar. 

Düıeltilmi~ yük taksimi ypkiin taoınma kabiliyetini art· 

tırdı. Şevrolenin tam • serbest arka diferansyeli yeni ve 

daha kuvvetli arka aks kovanı, şaftı bütün yüklerden 

kurtarır. Yeni şasi daha kuvvetli 

\'e daha metindir. Tekemmül et• 

miş ve bilhassa kamyon için imal 

edilmit hidrolik frenler mütevazin 

ve emin bir freoaj kabiiiyeti~i &e

min eder. 

ve ilk maddelerini teşhir edecektir. 
Her nevi istihbarat ve trenlerde tenzilat için malumat ve saire 

bütün seyahat acentaları tarafından verildiği gibi, doğrudan doğru
ya da sergiden istenilebilir; BRESLAU MESSE - UND AUS
STELLUBGSGESELLSCHAFT, BRESLAU 16/ Almanya/ Mes
segelaende. 

Kars Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanlığından: 

Kars ~hrinde yapılacak 49323.62 lira bedeli keşifli Halkevi in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhale 22·4-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
Kars Cumhuriyet Halk Partisi binasında toplanacak İlyönkurul 
huzurunda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 3699.27 liradır. 
3 - Bu işe aid proje, keşif evrakı, münakasa şartnamesi ve fen .. 

ni şartname Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından bedelsiz ola· 
rak verilecektir. 

4 - İstekli olanlar teklif mektuplarını 2490 numaralı kanuna uy• 
gun şekilde hazırlıyarak teminat mektupları ve ehliyet vesikalarını 
havi bir zarf içinde olarak muayyen saatten bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Parti başkanlığına vermeleri ilan olunur. 

(1856) 1-1422 

1937 İÇİN ŞEVROLE KAMYONLARI 
General Motors Mamulatındandır 

Anl~ara Valiliğinden: 
CİNSİ Muhammen bedeli Dipozit 

Lira Kr, Lira Kr. 
80 u1odeli Kre~J ler markalı oto-
mobil ( 5 adet yedek : '.:emesile) 100 00 7 50 
E'·' 10 00 75 
931 modeli 3uik •- .ırkah oto .. :obil 150 00 11 25 
930 moddi s~::..:. mart .. 
otomobil : ~.:et yedek · 1 •emeli 120 00 9 00 
Benz r\~ersedı. . m:ırkalı otomobil 100 00 7 50 
Buik markalı ~omobil 100 00 7 50 
Etüv makinesi 25 00 1 88 
Fort kamyoneti .25 00 1 88 
Buik marl•alı c. orr;obil ı20 '•o 9 00 
9:;0 modeli St:idebe'.er markah 
otomobil: 22 adet yedek malze-
mesiJ le. 1GC Ci.J 0 00 
Linkoll .'. lı •omol::l ( 1 1 
adet yedek ·· ~ ). 200 00 15 00 
928 modeli Buik markalı otomobil 
(3 adet yedek malzemesiyle), 150 00 11 25 

Yukarda evsafı yazılı Elektriki metoru, etüv makinesi ve oto • 
mobiller 15 • insan • 937 perşembe günü saat 14 de ihale edilmek Ü• 

zere açık arttırmaya kanulmuştur. 

İstekJilerin hizalarında gösterilen depozito makbuziyle defter
darlık satış komisyonuna müracaatları. (Otomobilleri görmek isti • 
yenler ihale gününden evvel adı geçen komisyona müracaatları.) 

(806) 1-1417 

I KİRALIK 
Her ti...lü · . haiz bi:. 

t ük bir apartım=.n k:. ~ı kin:.~tk· 

t 

Ka!G . · · , muc;ambası, ı . ... 

balkonlart. h '" "k salo· 
nu, dört oda, bir hol • __ lsiz 
man.:; __ ası > .• .:ı .. Yenişehirde 

Kı::rlay memurlar apart ır. •. 

karşısında Düzen!i sokak No. 15 
Tel: 3063 1-1334 

UCUZ ve TAKSİTLE 

Sa tıhk Arsalar 
Yenişehirin kibar ve itina ile 

seçiJmiş yerlerinde hal ve istik. 
halin incileri T. 2992 1-937 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

Nafia Vekaletinden: 
Sular umum müdürlüğü teşkilatına al"nacak ressamların imti • 

hanları 6-4-937 tarihine rastlıyan sah günü saat (10) da sular uuıuın 
müdürlüğünde icra edilecektir. İsteklilerin vesikalariyle birlikte 
müracaat etmeleri. (823) 1-1426 

1 BELEDiYE RElSLIGlNDEN= 
l{aroğlandaki otobüs durağının bugünden 
itibaren kaldırıldığı sayın halka bildirilir. 

YEN i SiNEMAl..AR HAL~ 

BUGÜN BU GECE 

Fransızca sözlü mevsimin en güzel 

filmlerinden 

Kızlar Mektebi 
Oynayanlar : 

Simone Simon - Herbert Marchall 

6,45 seansında programa ilaveten 

Ankara Palas paviyonunda çalışmakta 

olan Gazino dö Paris yıldızlarından 

VALARlA ELLANSKAIA 
• 

tarafından numaralar 

11 
BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en nefis ve 

harikulade bir müzikal 

film 

O d Bır. Gece pera a 
Güstave Fröhlich - Lida Barova 


