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numaralarının tam 

listesini neşrediyoruz 

HER YERDE 5 KURUŞ 

İ>r. Aras diyorki: "Türk milleti sulha bitişiktir, 
Türkiye her zamandan daha kuvvetlidir,, 

üzüm k~ngresi azalarına verilen ziyafette 

Dört Vekilimiz 
kıymetli nutuklar 

dün çok 
söylediler 

Türkiyenin davası 
kalite davasıdır. 

Ankara, 11 (A.A.) - Ankarada top
lanmakta olan ''Çekirdeksiz üzüm,, 
kongresi azaları şerefine, Ekonomi Ba· 
kanı B. Celal Bayar tarafmdan. dün 
şehrimizde Anadolu Kulübü büyük sa
lonunda 200 kişilik bir öğle yemeği ve• 
rilmiştir. Yemekte azalardan başka, Da
hiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya, Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştli Aras, Adliye Vekili B. ŞükrU 
Saraçoğlu, Ziraat Vekili B. Muhlis Erk.. 
men, iktisad ve ziraat encümenine men. 
sub mebuslar ve vekaletler erkanı ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Ziyafet dört buçuğa kadar devam et• 
miş müstahsiller namına doktor Sey· 

üzüm kongresJ azalarına verilen ziyafette bulunanlar · (Sonu 6. mcr sayfada) 

Giindelik 

Ye i 
~üdcemiz 

Kemal ONAL 

Martın ilk günü Büyük Mil!et 
Meclisine verilmiş olan 1937 büil
cesinin tek tek masraf rakamları 

, A 

değilse bile 229 milyonluk yckiı-
nu hafızalarımızda bütün • · :_ 
ğiyle yaşamaktadır. Bu. mikda~ın 
gecen yıla göre, 17 mılyon lıra 
fa~la olma~ını da zevklP h<ıtnfa-
maktayız. . 

Çetin mücadelelerle temm o-
lunduğunu asla unutmamakla be· 

b b .. dceleriınizin denk olması, 
ra er u k b'" h' . T" k"ye için artı ta u ır yem ur ı . b" .. 't' 
h ı 1 Stur Şimdı utun ı ına-

a o mu. · . d d' 
mız onun. yeterliği üzerın e ~r. 

h . •. kurUTtn= e Genç cum urıye-.ın . 
k . ·01• bunun hacmı rıe o· 

orunma ışı , k 
ı 1 bu ·nesil ba~araca trr. 
ursa o sun, l' l l 

Ancak hal ve şartlar norma ? :: 
rak devam ettikçe, yurddaşın f d, 
rne kabiliyetini ihmal etmeme ' c;e 
esaslı bir prensipdir. .. e· 

14 cumhuriyet yılının budce ~ 
kunlarma bakalım: bunlarıııı çı~
diği münhani memleket eko~omı
sine muvazi olarak bir ınucl~et 
Yükselmiş buhran yıUarmda Jn· 

· ' d · d gene tnış ve kalkınma evrın e . 
Yükselmiştir. 1937 yılı büdcesı de 
son yıllarda yükseliş hızı ~)a~ 
llıesud bir devrenin yeni ve ılerı 
hamlesini taşımaktadır· 
. Yeni büdcemiz; bütii'n kuvve

ttni, henüz içinde yaşadığımız ve 
l>e~az sonra kendisinden ayrıla· 
cag,ırnız büdce yılının taşkın .,_ ~
tatıyetinden almaktadır. Filhakı
ıt.1936 yılı büdcesini'll 8 aylık ge· 
ı:{'kdeki 14 buçuk milyon lira faz· 
llliİy~ 1937 yılı için beklenen 17 
ku.k ıı fazlanın kolaylıkla tabak· 

8 ~deceğini gösterir. 
hiYet~~celerdeki bu f azlabğın ına
lacaktı U.zerinde durmak faydah o
dun:u l'. ~ir mükellefiyetin hud~· 

genışletmek veya bir veı·gı
( Sonu 6. rnc1 sayfada) 

Hava gösterileri 

Beş tayyarelik bir filo 
.dün Istanbula gitti 

Dünkü tayyarelerle lsta.nbula giden Tiirkkuşu tayyarecileri 

Türkkuşunun beş tayayrelik bir filosu dün sabah saat 7 de lıstan
bula gitmek üzere havalanmış ve öğleden evel Yeşilköye varmıştır. 

filo bir Yünkers, bir U. 2, bir Gordan ve Rönüşberber tayyarele
rinden mürekkebdir. Filoya pilot B. ~asri Ktımanda etmiştir. 

Pazar günü lstanbulda yapılac. · ------·---

lan büyük hava tezahürleri için geniş 
bir program haz;rlanmıştır. S11orcu 
gençliğin de, Türkkuşunun dolgun bir 
kadro ile yapacağı havacılık hare~etle-
. raşüt atlamaları ve akrobası nu-

rı, pa . . 
maralarını seyredebılmelerı için ,Ja~ar 
günü başlayacak olan milli küme r ~-

1 k haftaya bırakrlmıştrr. 
ları ge ece 

Türk Hava kurumu; filolar mm ge-

f Prnış olduğu İzmir ve .ı....ır· 
çen ha ta ya 

lculuklarında halkın gösterdiği 
sa yo .... ·· , 

'mi alakayı goz onun .. e 
candan ve samı .• 

k bu yolculukları dq~er şe
bulundurara , 

. . d apmayı kararlaştırmış-
hirlerımıze e y -

. mJrt sonlarına dogru Ada-
tır Fılonun • . 1' 

. . h t yapması ihtıma ı var· 
naya bır seya a 

dır. 

Ticaret görüşmeleri 

Fransadan bir 
l1eyet g~eliyor 

Türkiye • Fransa Modüs vivendisi

nin müddeti 13 nisanda bitecektir. Hü

kümetler arasındaki teamüle göre ziya

ret sırası Fransada olduğundan bir he

yetin yeni bir ticaret anlaşması miıza. 

kerelerini yapmak üzere nisan içinde 

memleketimize geleceği haber verilmek-

tedir. 

1 Mıısolininin Trablus yolculuğu 1 

l 

B. Musolini'nin gideceği Trablus'tan bir manzara 

B. Musolinin iştirakiyle 
,, 

Italyan filosu Akdenizde 
manevralara başladı 
Tobruk, 11 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: Musoliniyi taşıyan 

Pola zırhlısı yanında Gonizia, Zara ve Fiume kruvazörleri olduğu hal
de Siragüza önünde Trento, Trieste ve Polzano kruvazörleriyle kartı
Ja§mıflır. Bu birinci filo amiral Umberto'nun kumandası altındadır. 

Zonguldak'ta 

Büyük tünel 
törenle açıldı 

Zonguldak, 11 (A.A.) - Zonguldak 
demiryolunun Zonguldaktaki büyük tli
neli bugün büyük törenle açılmış ve can
dan tezahürler yapılmıştır. Önlerinde 
balkevi bandosunun çaldığı milli marş
larla ve ellerinde bir dağı daha deldik 
vecizeeiyle çok kalabalık işçi kütlesi 
sev.inç heyecanlan içinde parti ve hil • 
kümeti ziyaret ederek Atatürke ve 
cumhuriyet hükümetine minnet ve şük· 
ranlarını sunmuşlardır. Bu münasebet
le halkevinde bir suvare verilecektir. 

Ati na Mektupları 1 

A.tina'daki konferanslar e.na$tnda 
ba§ına bir ay yıldız ta'•ar:rk dolaıan 

küçük bir elen 

Arkadaşımız Neşet Halil Atayın 

A tina mektubları beşinci sayfada 
devam etmektedir. Bugünkü y.\zısı 
Balkan Baııın Bil'liği Konferansımn 

son gününe aiddir. 

Mll'nevralar öğleden sonra ce
nubda başlamıştır. Mukabil taraf
ta Romeo Bornetti'nin kumandası 
altındaki ikinci filo vardır. lkincl 
filo hafif kruvazörlerden kqif ve 
denizaltı gemilerinden ve deniz 
tayyarelerinden mürekkebtir. 

Sovyet gazetelerinin yazdıklan 
Moskova, 11 (A.A.) - Tas ajanu 

bildiriyor: B. Musolininin Libyaya yol,. 
culuğunu tahlil eden Pravda gazcteal 
diyor ki: 

"Bu yolculuk siyasi tezahürdür. Vo 
bu tezahür, İtalyanın askeri kuvvetin! 
göstermekten başka ayrıca iki gaye ta .. 
kib etmektedir. Bir kere "italyan impa• 
ratorluğu" içerisinde her şeyin yolun• 

(Sonu 6. mcı sayfada) 

Fıkra: 

Kurtulduklarımız 
Tütün fıkrasını okuyan bic arkada· 

şım: 

- Hocadır, ulemadır bu, başl:a tür· 
Jü yapamaz. Yeni dünyadan sarı bir ot 
geliyor. Şeriye gümrüğüne uğraınadaa 
nasl/ geçebilir: haram mı, mekruh mu, 
nıübah n11? Hocayı öksürtürse haram, 
agzrm acıtırsa mekruh, keyf verırse 
mübah/ eğer buaktığı vakit sinirleri 
oynarsa, bırakmak haram, sadece başı 
dönerse, bırakmak mekruh, fazla bir ce
sır yapmazsa, bırakmak mübahl Dok· 
san dokuzlu fetva tesbihini tersine dü
züne çekip durunuz/ "Naima'ma yaz. 
dığımı göre meşhur hocalar kavgası sı· 
rasında, bir İstanbullu şeyhlerden bitJ. 
nin yakasına yapışıyor: - Yahu, bize 
haram dediğiniz malları evinizde nasd 
bulunduruyorsunuz? 

- Budala sen ne anlarsın? Faiz pa· 
rası haramdır; süs eşyası da haramdır. 
Biz onları para faizi ile satın alıcrz: ilcJ 
haram biribirini götürür. 

Acaba bugünkü çocukla~~ dalıa cum· 
huriyetin ilk günlerindeki hocalara gö• 
re, bir banyo odasında kaç haram ve 
kaç mekruh oldugunı.ın farkında olsa· 
/ar ne diyeceklerdir? • Fatay 
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Politika 1Jlllıisleri : 

Ar 
Kim hatırlamaz, yahud hangi 

yaşlı şair kendini yoklasa bazı is
tirablan yeniden duymaz; "Şair" 
demek, bizde uzun müddet, "mea-
eksiz ve zavallı bir adam" demek

ti. Bugün bile, hangi baba, çocu
ğunun "ıair" olmasına katlanır? 

Bunun gibi, geri zihniyet, "sah
ne" yi de uzun müddet "fuhuş" gi
bi afaroz etmi~tir. Tıbkı "resim'' i 
ve "heykel11i recmettiği gibi. Gerçi 
Kışas'm "recim'' cezası türk top· 
raklarına girememiıtir. Fakat ma
nevi "recim" mevcuddu ve bugün 
dahi mevcuddur. ''Artist'', bir çok
larının nazarında pespaye bir 
mahluktur. Sahne artisti, bir mas
karadır, bir palyaçodur, bir aoy
tandır. Ha kız çocuk "fuhuş"a sap
ını§, ha erkek çocuk oyuncu ol
muş: babalar döğünür, analar saç
larını yolar •• 

Bir yandan da, "gii2el sanat
lar" dan bahseder, ikide birde te
laşa düşerek, edebiyatçı ve edebi
yat, ressam ve resim, müzikçi ve 
müzik ararız. Bu memlekette, en 
sık yapılan sayım, artist sayımı
dır. En az netice veren de, bu ol
muştur. 

Güzel sanatları afaroz etmekte 
devam etmek istiyen bu "zihni
yet" in adını koymaktan çekinme
mek lazn,ndır. Bu zihniyet, irtica
dır, ibtidailiktir, geriliktir. Sözü 
buna bırakmamak lazımdır. 

Hiç bir memleket, güzel sanat
lar olmadıkça, medeni bir hayat 
süremez, güzelin ahlakına ,.e 
ahlakın güzeline geçemez. So
kaklar, evlerin dı§ı ve içi, insan
lar arasındaki münasebetler, kısa
ca, bütün hayat, çirkin kalır. Bir 
çemberin içinde gibi sıkmblı ve 

Maliyenin 
bir yıllık iş · 
bilinçosu 

Maliye Vekaleti; memleketin için
deki bütün teşkillerinin 935 senesine 
aid çalışma ve verimini tesbit ettirmek
tedir. Vekalet bu malfımatla yeni yıl 
için alınması lüzumlu tedbirleri tesbit 
etmiş olacaktrr 1935 i' blançosu, teşki.. 
latm aksayan taraflarını belirtecek ve 
vekalet bilhassa bunları islab ile uğra
pcaktrr. Vekalet; verilecek cevablarm 
hakikati tam olarak anlatmasına dikkat 
edilmesini teşkilatından istemiştir. 

Maliye Vekaletinin en ehemiyetli ve 
halkla temas halinde bulunan kısmı 

olması itibariyle ilk olarak muhasebe 
teşltllatmın durumu tnbit edilmekte
dir. Her vilayet ve kaza, kendisine so
rulan fU suallere, mart nihayetine ka
dar cevab verecektir -: 

·~ Nakden ve m&Muben yapılan 
tahsil ve tediyelerin kesilen nakid ve 
mahsub ita emirlerinin sayıları, mute
mcdlikçe, muhascbece ve bankaca kesi
len makbuzların sayısı, bankalarca ke
şide olunan çeklerin sayısı, şahıslarda· 
ki zimmetlerin kaç şahıs üzerinde ol
duğu, emanet defterledndeki borçların 

kaç şahsa aid olduğu, yapılan avan il
mü haberlerinin sayısı, kaza ve vL 
!ayetlerin kaç aded mukavele ve ihale 

işleri olduğu; dul, yetim ve mütekaid. 
!erin miktarı, terkedilmiş mallar, or-

man ve sair hazineye aid kaç dava bulun
duğu, muhasebel~rde her ay kaç iş ya
pılmaktadır. V.ilayet ve kazada kaç pul 
bayii vardır. Bunlara kaç defa ve ne 
miktar pul verilmiştir. Vilayet ve ka· 
zalarda kaç tane tahsil şubesi vardrr. 
1935 yıh .içinde muhasebelerden kaç a.. 
det evrak çılmırttır. 

Japonya ile ticaret 
görüşmeleri 

Hükümetimizle Japonya arasm9a 
başlayan ticaret anlaşması görüşmeleri
ne devam edilmektedir. Pek yakında pa· 
rafc edileceği haber verilen anlaşmanın 
iki memleketin yüksek memnfaatleri
ne uygun yeni esasları ihtiva ettiği söy
lenmektedir. 

ist 
neşesiz kalır. insanlar, gülemez, 
eğlenemez, coşamr.:.. 

"Artist'' i hor gören zihniyet İ· 
le mücadele etmek lazımdır. Bu
nun en birinci yolu, memlekette 
böyle bir zihniyet mevcud olduğu 
halde "artist" olmak cesaretini 
göstermiş olan memleket çocukla
rını hakir görmemek ve sefil bı
rakmamaktır. Babalar ve analar 
görmelidir ki, •'artist,, kendisi
ne herkesten çok hürmet edilen ve 
herkes kadar para kazanan mes
lek sahibi ve haysiyetli bir İılsan
dır. En iyi telkin, budur. 

ikinci çare, güzel sanatlarla a
lakadar bütün işlerimizi, aumilik
ten yahud himayesizlikten yahud 
neticesizlikten kurtararak mem
lekette bir ''güzel sa.antlar devri" 
nin başladığını, bu aahadalci başa
rılarla dört tarafa ilan eylemektir. 

Devlet bir tiyatro mektebi aç
mııtır. Bir büyük davaya daha el 
atmq demektir. işitiyoruz ki, bu 
mekteb, kafi derece talebe bula
mamaktadır. Bunun ıebebleri Ü· 
zerinde durmazsak osmanlı aelim
lığmın kasvetinden ve diifük ah
lak seviyesinden daha ıittin sene 
kurtulamayız. 

Memlektein bütün münevver
leri, "artist" İn müdaafaamı yazı. 
ile, söz ile ve İcab ederse daha kes
tirme vasıtalarla Üzerlerine alma
lıdır. Güzel sanatlardan her han
gi birine intisab etmek istiyen bir 
çocuğu, bir baba bile, yolundan 
ve isteğinden alakoyamamahdır. A
yıb olan, "artist" olmak değil, "ar
tist" İn en değerli ve en şerefli bir 
İnsan olduğunu bilmemektir. 

Burhan BELGE 

Karaçay taşb 
Şehrimize gel;n malUınata göre Gey. 

vedeki Karaçay taşmıştır. Dağlardan i

nen kar ve yağmur sularından husule 

gelen sellerle Karaçay k'!barmış ve i~ 

tasyonu kasabaya bağlıyan şosenin üze· 

rindeki Karasu Köprüsünün bazı yer

lerini bozmuştur. İstasyonla kasaba a· 

rasmda gidip gelme dün sabahtanberi 
durmuştur. İnsanca bir kayıb olmamış, 
yalnız Karaçay 150 hektar kadOlr arazi
yi su altında bırakmıştır. 

ÇinJe UYtJffuTUCU 

maddeler 

mücadelen 

Uyuıturucu madde kullanawlar ve 
ticareti ile uğ~ l&arp ÇiıHle, bir 
zamandanberi, çok tiddetli bir müca
dele batla.,,..tır. Bu mücadeleye llid ka
nunun biçtiii ceza idamdır. Geç. ikin
cilWıun •e tabat aylarmda Pei .. P.iııg
de (Pekinin yeni adı) bütün .-nizo
nun huzunmda yapılan kısa bir •uba
kemeden sonra, uyuıturucu madde ti
caretiyle uğraştıklan sabit olan on iki 
kiti hemen kur,una d.lzilrniıtir. Bu mü
cadele, bu teldiyle, Çinin bütün merkez
lerinde tiddetle deTaJD etmekle41ir. 

Kıtlık liatlan 

Kurak &'İıbİ, zelzele gibi, haıb &'ibİ 
büyiik afetlerin İn$an)an kıtJ.ıp ui· 
rattıldan demlerde ,.iyecek fiatlan 
kaça çıkabilir. Umumi Harbte bir ki
lo ekmeğin -Hem mıe ekmek!- elli 
k~ bir kilo tekerin dört TÜZ ka. 
l'Qf& almıp eatıldıimı gördük. 

Bir franaız sazeteai. 1870 Paria 
mubaaaraamcla yiyecek maddeleri fi. 
atım göaterea eski bir listeyi ....-edi
yor: 

BirTavtan 
Bir kedi 
Bir fare 

Bir yumurta 
Jambon 

Şalgam 

Soğan 

75 Frank 
15 Frank 
2 Frank 

5 Frank 
40 Frank 

75 Frank 
80 Frank 

Bir havuç 1 Frank 
Hatırlatalım ki frank o zaman al

tındı ve altın frank da bugün takriben 
otuz kuruttur. 

Tersane 
projesi 
lstanbul, (Telefonla) -Hav.u

lar idaresinin glçen yılki kôrı 200 
bin lira olarak hesab edilmekte· 
dir. Tersane için ha%trlanan pro
jeyi müdür pa.z;artesi günü Anka
raya götürecektir. lngiliz, alman 
ve Amerika fabrikalarından ha
vuzlardaki yeni tesisler için alına
cak makinelerin teklil mektubla
rı beklenmektedir. Kabul edilen 
be§ milyon ltranın dört milyon li
rasının teraaneye, bir milyonu. 
nun havaulara ayrılmaaı ihtimali 
kuvvetlidir. 

Adana 
Sivas 

telefonlı 
P.T.T. ldares.i şehirlerimizi biribi· 

riyle ve yurdumuzu Suriye, lrak, İran 
ve Kafkas Rusyasiyle bağhyacak olan 
büyük telefon tesis projesinin ikinci 
kısmından olan Adana - Sivas hattının 
inşası hazırl:klarını bitirmek üzeredir. 
Bu hattın inşası için lüzumlu bütiın 

malzeme hazırlanmış, yalnız ufak ba
zı eksiklerle direklerin gelmesi kalmış
tır. Hattın yapılmasına nisan içinde baş. 
!anacak ve hat önümüzdeki son bahar
da bitmiş olacaktır. 

İstanbul Şehir Meclisinin 
kararları 

İstanbul, (Telefonla) - Şehir Mec. 
lisi bugünkü toplantısında otobüsçüle
rin belediyeye safi olınıyan gelirlerin· 
den yüzde on vermelerine karar verdi. 
Polikliniklerde bakılacak orta halli 

hastaların tabi olacakları ücret fazla. 
görüldü. Münakaşalara yol açtı ve en· 
climcne iade edildi. Encümen bir de fa· 
kirin tarifini yapacaktır. 

Belediyenin beş senelik çalışma prog
ramı da encümenlere verilmiştir. Afi. 
9aj tahaiatı kabul edilmiştir. On sekiz 
yaşından küçük gençlerin sandal kul
lanmaktan menedilmeleri hakkındaki 

mülkiye encümeni teklifi, memlekette 

deniz sporunun geli§mesini önliyecek 

mahiyette telakki edildiğinden bunun 
yalnız sandalcılara teşmili kaydiylc ge· 
ne encümene gönderildi. 

l!Tl.i% gü%elinin 

MHb olJafıı Wi..e? • 

1935 de lqilterede güzellik lmü. 
pai ilin edilmit oluı Mia Muriıel On
lord, Ne...,.orkta bir reTüde batbca rol
.__ birini o,._mktan soma memle

laetiae döaerı..., "P~ tramatlanti
iinde, hmuai kamarasında, bazı arka
datJıuiyle birlikte bir Teda eğlencesi 

tertib etmifti. Batı aindıimı bahane• 
4uek arkadatiarmdan ayrılan meıbur 
İngiliz müellif ve aktörü Frank Voıper'i 

kamarasında ziyaret edip İyİ)ejİp iyileş· 
memiı olduğunu öğrenmek iıtiyenler 

bu ıab bir türlü bulamamııla.rdır. Va
pur dunnuı, deniıe filika indirilip etraf 
araı~mıt ve nihayet müellif - aktö
rün denize düşmüı olduğu anlaııhnııbr. 

Bazı kimselerin dediklerine bakıhrsa 
Voaper, kaybolduğu gijn, kendiıi ile 
derbal e•lemnei• razı olmıyacak olur

aa •brabmı dalgalar arasında dindire
ceğini, İngiliz güzeline aöylemiı imiı. 

Miı Onford 21 ve aktör 37 J'la§mda 
İmİfler. 

Hadise hazindir. Fakat ıu sözleri na
ııl buluyorsunuz? ''labrabı dalıalar a
raunda dindirmek!" 

Yeni i.imler 

Her devirde çocuklara isim koy

mak bir moda olur ve bu moda daha 

çok ihtilal ve inkilab zamanlarında 

revaç bulur. Fakat ıimdi İ&panyada 

yalnız çocuklara değil, eski islmleri. 

12. 3. 1937 

Merinosçuluğun ıslahı 
için tedbirler ahnıyor 
Bu yıl 60 bin kadar kuzu 
alınacağı tahmin edilmektedir 

İstanbul gazeteleri, Ziraat Vekiletinrn merinoaçuluk miitehaasısı 
olduğunu yazdıkları Baron fon Cette'in söylediklerini neşretmİ.§lerdi. · 
Vekaletin merinoaçuluk işleri üzerinde ça}lf&D bu mmde hcrha.nai bir 
memuru bulumnadığmı öğrendik. 

Kömür sergisin.e 
istirak edecek , 

ecnebi firmalar 
Beynelmilel Kömür Sergisi hazır. 

lıklan dünya smai müesseseleri tara
f mdan gıittikçe artan bir alaka ile takib 
edilmektedir. Sergiye Avrupa ve .Ame
rikadan 86 firmanın iştirak edişi de bu
nu göstermektedir. 

Haber aldığımıza göre sergide t~· 

hir edecekleri malları vapurlara yüklet
miş olan bazı müesseseler, denizlerde· 
ki fırtına dolayısiyle memleketimi
ze muvasalatlarınm geçikeceğini düşü
nerek vekalete müracaatta bulurunll§"' 
]ardır. Bu arada Doyçe Levant J.inye 
Kumponyasmm Andros vapuru da ser. 
giye mühim miktarda te~ir malzem~ 
si yüklü olarak yolda bulunmakta ise 
de, geçilmıesi .ihtimaline binaen veld· 
lete müracaatta bulunm°', sergının 

mümkünse biraz geri bırakılmasını ri
ca etmiştir. 

Haber aldığımua göre vekalet bütUn 
bu nıüracaatları nazarı dikkate alarak 
serginin 23 nisana bırakılmasını tetkik 
etmektedir. 

Maarif ve Gümrükler 
Vekillerimizin tetkikleri 

İstanbul, (Telefonla) - Maarif ve
kili B. Saffet Arıkan bugün güzel san.
atlar akademisi, resim galerisi haline 

konulacak olan dolmabahçe sarayının 
eski veliahd dairesini, akademiyi, haki· 
miyeti milliye yatı mektebini zi:yaret e· 
derek t etkikler yaptı. 

Gümrük ve lnhi.arlar Vekilimiz B. 
Ali Rana Tarhan da gümrüklerde tet
kikler yaptL Yarın Haydarpaşa güm· 
riiğünde de tetkiler yapacaktır. 

B. Raninın cumartesi günü Ankara
ya dönme6i ihtimali vardır. 

ni 7enileriyle 
tebdil edenlere 
verilen iaimler 
nevinden oJaa.. 

lara -- hiç 
raıtl•mnamqb. Bu isimler araımda, 

meseli, fÖyleleri nrdır: Ben ibtili,. 

lim, feY&an ye eı1ce~Ja ... M11oıı,ı, 7apma bethn. 
halk cepı...i... 

000.000 ıaımaralı piyango bil!!! 

Amerika Birlefik l)eyı.n.iD .....ııİ 
pİyaqom ~ IOD güalenie ea 

büyük mükü&tı 000.000 n-.ra ka

•aDIDlfbr. Halbuki biletler araunda 
bu numarayı lafllNUl me'Ycad olmadJ.. 

ğı için hcfidenin tekrarlamnaaı karar

lattırılımJ ve hu da bir çok itiraz

lara aebeb olnnqtur. Piyango müd• 

lüğü bu MdiMaia iwLtu'aaı °'9rak aJ.. 

tı ııfırlı bilet ihdas etmiJtir. Mnc:ud 
olmadığı ulde lır.a2anan bu ....... ,.. 

almak iatıeyenler ea}"llılZcbr. 

Aylıklı hayoMtlar 

lngilteaoe devlet IMidasinden tahaia 

edilm.iı ayhklan olan bazı ha)"'8111ar da 

bulundu.ğwıu bir Anupa aazeteainden 

öğreniyoruz. Bu ıuete diyor ki: ~n
gitlere Maliye Vekilinin ıon raporuna 

göre umumi büdceden verilmit paralu

la yqıyan bir talom hayvanlar vardır. 

Bunlar ansmda Cilın.ltar' da bir etekle 

birkaç maJ"IDUDt İngiltere Banhaaı mah· 

zenlerinde hizmet gören IW.fus adında
ki kedi ve Londra poıta medıezlerinde 
farelere kartı miicatlelede kullamlan da· 
ha birçok kediler :dkrolunabilir. Bu ke
dilerin haftalığı 1 ıilindir. 

Ziraat Vekaleti, geçen senelerde A \
manyadan beherini 300 liraya yakın 

bir para mukabilinde getirtmekte oldu
ğu :Merinos koçlarının ihtiyaca yetme· 
diğini ve damızlıkların hepsi Aknanya• 
dan getirtildiği takdirde iklim değiştir· • 
me dolayısiyle telef olacağmı dü§iinerek 
alman koyunculuk ittihadiyle bir anla~ 
ma yapmı§tır. 

Bu anla§IIJaya göre alman koyunculuk 

ittihadı, Karacabey merinos yetiftirme 
çiftliğine saf kan 500 baş et ve yapa· 
ğı Merinos koyunu göndermiştir. Mem
leketimizde yeti§tirilecek bir kısım koç .. 
lar bu sürü içinde doğan kuzulardan sc· 
çilmektedir. Mükemmel surette yeti§• 
mekte olan bu kuzularla §imdilik Meri
nos mmt:akam olarak ayrılan Buna ve 
Balıknir'in Manyas kazası hududlan 
içinde Merinos cinsinin üretilmesi i§i· 
ne devam olunacaktır. Bu mmtakının 
merkezi vaziyette bulunan Karaca. 
bey'de alman koyunculuk ittihadına aid 
olup hükümetçc: istenildiği zaman ısa.tın 
alınması anlaşma icabından bu1unan aÜ· 
rünün idare amiri, İstanbul gaaetelerin· 
de mütehassıs olarak adı geçen bu Ba· 
ron fon Cette'clen ibarettir. Bu zat ga• 
zetelerin yazdığı gibi Ankaraya VeWe
tin daveti üezrine değil, hususi itlerini 
görmek için gelmiştis. 

Ziraat Vekaleti Merinos yetiştirme 

i§lerinde koçlardan olduğu gibi swıi to
humlamadan da faydalanmaktadrr. Ge
çenlerde yazdığımız veçhile mayısın on 
beşinden haziranın on beşine kadar Ka· 
racabeyde suni tohumlama için bir kurs 
açtlacaktrr. Bu kursa 30 baytar ve 30 
küçük sıhiye memuru gönderilecektir. 
Vekalet bunların harcirablarmı bulun
dukları yerlere göndermek üzeredir. 
Kursa aid bütün aletler ve aair malze
me • tam;ımiyle hazırlanmıştır. Bu 
kurstan yetişecekler ~çılacak 30 istas· 
yonda suni tohumlagp itlerini tatbika 
başlıyacak1ardır. 

Bu yıl tobnmtamalardan 60 bin kuzu 

alınacağı tahmin edilmektedir. Swıi to• 

humlamada, memleketimizdeki mncud 

şartlara göre yiUde ye~e yakın mu

vaffakıyet hasıl olmaktadır. Geçen yıl 

auru tohumlama yurdumuzda ilk defa 

tatbik edildiği halde % 60 bir netice a

lınmııtı:r. 

Gelecek yıl merinos çalıJma mmta• 
kasma ,Balıkes.irin diğer kazaları ve Çaı 

naklra\c: vilayeti de sokulacaktır. 60 bin 
yerine 120 bin JDCriooe kusuau yetip> 
rilmtk lbere tertibat almacaktn. Jlu 
mikdar befinci acae aonuna kadar git· 
tikçe artac:aktB. Meı:inoa mıntablann· 
daki halk, auni tobrnnlama i1lerinden 

çok memnun bulunmaktadırlar. Ge$en 

yıl tohumlamadan faydalı neticeler alan 
köylü: koywıunan aştlanması için bay• 
tarlara ba§vurmaktadırlar. 

Milli endüstrimizin en ehemiyctli 

ham maddelerinden olan ince yünleri 

elde etmek için Ziraat Vckiletinin bar

camakta olduğu sahJID3 bu suretle mü .. 
pet bir yolda ilerlemekte ve gelecek 
için bijyük üınidler •ermektedir. 

HAVA J 
Dün yatııh geçti 
Dün fdniaııiıcde bava umumiyetle ild" 

lutlu .,. ruzgidı geçmif, vakit ya]ıit 
serpinti halinde yağıf olmuştur. J)Uo ed 

düyük sıcaklık arfırm üstünde 4, eJı 
yüluıek ucaklık da 15 dereceye )laOaf 

çıbbilmiftir. Metıtorolo j i itleri pınaJdl 
müdürliiğiiodea ftrileıı mal&mata gor• 
dün yurdun Tnlr:ya ve Eğe 11u11ta»Ja. 

riyle, orta Anadoluııun bir Jmıırı yerlt" 

rinde bava yağlflı geçmiğtir. En çok f'" 
~11 Buraada olmuş n metre ,a:ı.uıaıl>b3-
ma 10 kilo ...- w bln.kımştır. 
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~ J!CiiliL>fll \ Madrid önünde harb 
Rabshurg!ar şı•ddetle devam edı•yor A l~anya sulh ınuah~d~lerinin 

h. . hıç olmazsa bir maddesının tat~ 
ılıne şiddetle taraftardır. Bu .nad • 

Çok yakininde 

~iddetli b i r 

luır b olan JU ad-

riclden giizel 

bir manzara 

~e de St. Cermain muahedesinin habs- A"" sı· ıer kırk kilometre r 
Utg hanedanını Avusturya tahtın • 

d.an uzakla~tıran maddesidir. Ve ga· d •ı z • b•ldı•ıer tıhtir ki bugün 1919 senesinde Habs· ka Uf l er ıye l 
hurgları Avus~~rya ve Macaristan tah· . 11 (AA)_ Havas Ajansı muhabirinden: 
t d k k Sıguenza, · · ~ an uzakla~tıranların büyü e se: 00 ki iden ibaret olan Frankist krtaları, salı akşamı 
:rı · 1 gerı 32·4 ş k d 1 · · B Yetı bunların tekrar taht arına d 1 . a'ya 25 kilometre mesafeye a ar ge mıştır. u 
d" . AvrU • Gua a ajar . ' d . 0nınelerine taraftardır. Yanı d '' taarruzlarına devam etmış ve yenı en 8 kılo-

. u]h kıtalar, un 
Pa Politikasının yeni istihalesı, 5 

metre ilerlemiştir. . . . . 
rnuahedelerinin revizyonuna tara~tar Dün öğleden sonra, bu kıtaların ılerı hareketının mesa-
olan Almanyayı bu noktada antıre· f . to tan 40 kilometreye varmış bulunuyordu. 
vi-. · ı ht rlarını da esı p h " kü' k tl · k ' l · ... yonıst, revizyon a ey a 

20
_000 kiş.iden ibaret olan u met uvve en, çe ı mış-

revizyonist yapmıştır. . B kuvvetler Aranjuez, Şinşon, Alkala, de Henaı es ve 
• tır. u ' 

Sulh muahedelerinin Almanya 1.,a T 'una nehri arasında toplanmışlardır. Bu kuvvetler, Frcıtı.• 
elverişli olan fakat elverişli olacagı kı'asJtler tarafından tamamiyle çevrilmek tehlikesi içindedir-

' · d.I eyen 
on sekiz sene evvel takdır e 1 m 
hu hükmü Almanya'da muhtelif ha· ler. 

nedanları ~e Avusturyada da Habs
hurg hanedanını tahtlarından uzak • 
laştnnuştı. Çünkü bu hanedanlar, 

Hükümetçilere göre 

·1r vah· 
Uzun zaman, Almanyanın rnı 1 

A il 
detine kavuşmasına engel olan anı • 
l 

· · · Napole· 
erden biri olmuştur. Bırıncı 

on'un Almanya'yı istila yolunda yap· 
tığı bir hata alman milli vahdet hare· 
ketinin başlangıcı oldu. Bundan so~a 
hız alan bu haı·ekete _ın_an~ ol~cag: 
d. .. .. .. N 1 on ıkıncı hır ha 
ıye uçuncı.; apo e 

işledi: bu hata da Bismark AJmanyasını 
ıneydana getirdi. St. Germain ve Ver$3• 
İlles muahedeleri de Prusyadan Hohen· 

Madrid, 11 (A.A.) - Dün Guadalajara cephesinde de

vamlı ve şiddetli harblar olmuştur. 
Resmi bir kaynaktan bildirildiğine göre, hükümet kuv. 

vetleri, biraz nefes alabilmek için mukabil taarruza kalkış-

mışlardır. 
Milisler, bu mmtakada bazı mevzilerini ıslah etmişler-

dir. 
Mukabil taarruzun ş.iddeti karşısında sürprize uğr.ırmş 

bir vaziyete düşen asiler, hücuma kalkışmışlarsa da il~rle
meğe muvaffak olamamışlardır. 

Gece harb, şiddetini kaybetmiş bulunuyordu. 

Kadikıte italyan askerleri 
Elcezire, 11 (A.A.) - Dün akşam Kadiksden buraya ge• 

. d Wittelsbuch· 
zollernlerı, Bavyera an .• 
J S k lav ve dıger 

len bir ingilizin söylediklerine bakılır· ~-----~-------~-----------------~---~ 

arı, Saksonya'dan a s 
alman devletlerinin hanedanlarını u • 
zaklaştlrmakla üçüncü hatayı y~p· 
mışbr. Bu hatada Avusturyayı .bale 
. . 

1 
k . t yen müttehid Hıtler 

ıçme ama ıs e 
Almanyasını yaratmıştır. 
. Şimdi A vusturyanın Almanya ile 
birleşmesine mani olmak jstiyenler, 
ümidlerini Habsburgların geri gelme· 
lerine bağlamış bulunuyorlar. Al~a~
ya da buna mani olmaya azmetrnıştır. 
Gerçi Avusturya ile yaptığı 11 tem• 
muz 1936 anlaşınasiyle Almanya, bu 
küçük komşusunun iç işlerine karı§ • 
mamayı teabhüd etmiştir. Fakat Al • 
manya, Habsburglarm geri. gelmesini 
kendi milli birliği için de tehlike say· 

dığını bildirmiştir. Binaenaleyh Habs
burg meselesi Avusturyanın iç işi ol • 
l"l.aktan çık Al A ıyor ve manyayı da ala· 
kadar eden b" . ır cermen meselesı olu • 
yor. Hakikat şudur ki Habsburg me
selesi, bir Avusturya ve hatta Cennen 
meselesinden de daha geniş bir Av • 
rupa meselesidir. Ve bu mesele ile en 
yakından alakadar olan Avrupa dev· 
1eti de Almanyanın dostu ltalyadır. 
Almanya ile Avusturya arasındaki 
11 temmuz 1936 anlaşması, Musoli -
ni'nin aracılığı ile yapılmıf bir itilaf -
hr. fakat Almanyaya, Avusturya'nın 
istiklaline hürmet etmeği kabul etti-
ren bu itilaf ile Avusturya'da Cermen 
devleti olduğunu daima hatırlamayı 
teahhüd ettiğinden gün geçtikçe A· 
vusturya Ahnanya'nın kolları içi~.e 
düımektedir. Avusturyada alman nu· 
fuzunun yazdan beri ne kadar kuv -
vet bulduğunu, geçen hafta alman d~t 
bakanı ve>n Neurath tarafından . ~ı
Yanaya yapılan ziyaret göstermışbr. 
Al 

. f" • Vı'yana sokaklarında 
man mısa ırı 

"yaıasın Hitler,, sesleriyle karşıla~ • 
tnış. Bazıları da "yaşasın Schuschnıgg,, 
diye bağırmışlar. Bunlar iki devletv~
danıına saygı ifade eden sözler degıl· 
di. Almanyaya iltihak taraftarı olan· 

larla olmıyanların sesleri idi. Ve ga· 
ı:ibtir ki her ikisi de Avusturyalıdır. 
Avusturyalı Hitler alman ınilli bi.r • 
lik. hareketin.in tiO:sali. Avusturyalı 
Schuschnigg, parçalarımı§ bir Alnı~n: 
Yayı temsil eden devlet adamı. Mılh 
"ahdet hareketine taratfar olan A
"ıısturya kütleleri şüphesiz, von Neu· 

~~th'ı kendilerine daha yakın ve ken
~· ba~vekille•ini yabancı telakki et • 
le~le~dir. Bir başvekilin kendi nıenı· 
d etinde böyle bir tezahür karşısın· 

a kalın ._ . · • t ta-aa ası 111.adar elım bır vazıye 
'Ya. 'lrVUt edilebilir mi 7 Birkaç böyle zi

ret A il vusturyayı yıkabilir. 
• \1 ına b kt g" ı llıtıb nzaranın Romada ıra ı 
llig~ aııı mahiyetini yakmda Schusch· 

., taraf d l ca.k 
2

· ın an Mussolini'ye yapı a • 
ı· 1Yatett ·· w B 1ll lllih . e ogreneceğiz. Roma • er· 
}:' a.)( "eruıden çok bahsediliyor. 

at bu 
Sel:', V· ınihver Avusturyadan ge • 
l'irı lYana'd b. • J' Ce ce a ır nazi darbesı be ı • 
~~ aske~~bta Brenner geçidin.de ltal· 
Qab •I " &ovrn-ı nuınayi~i. Avusturyada 

"' arın g . 1 • l h' erı ge melen e ıne 

sa, bayrağı olmıyan ve ismi yağlı boya 
ile kapatrlmış olmasına rağmen italyan 
olduğu anlaşılan üç vapur geçen hafta 
sonunda Kadikse italya.n kıtaları ç1kar
mıştır. Keza Döyçland Cep kruvazörü· 
nün son günlerde Elcezireye top ve 
mühimmat olduğu sanılan esrarengiz 
bir yük çıkardığı bildirilmektedir. 

M arkantabriko batırılmamıı 

Salamanka, 11 (A.A.) - General 

Güse dö Lano dün akşam radyoda ver· 

diği nutuk sırasında Ferrol deniz ku
mandanlığının aşağıdaki tebliğini oku· 

muştur: 

Yolda baskına uğratılan nasyonalist 

deniz kuvvetleri bombardıman edilen 

Markantabriko vapuru batırılmamış fa
kat yedekte taşınarak nasyonalist lima
na götürülmüştür. Bu gemideki kırk 

milyon pezata kıymetindeki eşya ara-

sında yedi tayyare, elli top, 14 milyon 

kurşun ve birçok mitralyöz vardır. 

Yugoslavya 
Italya 

iki hükümet arasındaki 
münasebet gittikçe 

iyileşiyor 
Roma, ll (A.A.) - Havas aj, ·;r 

bildiriyor Yugoslavya orta elçisi B. 
Yovan Duçiç Kont Ciano şerefine bir 
akşaııı yemeği vermiş.tir. Diplomatik 
mahfiller bunda, B. Musolini tar • 1-

dan Milano nutkunda ve B. Stoyadiı -
viç tarafından Belgradda haber verilen 
1talya - Yugoslavya münasebetle.: '!

ki devamh iyileşmenin yeni bir nişane-

sini görmektedirler. İki hükümetin .e

ınası şimdi çok samimidir. Fakat bu iyi
leşmenin henüz politik mahiyette bir 
anlaşma şeklini almadığı anlaşılma::. ~a-

dır. 
Bazı yaymtılara göre, Kont Ciano· 

nun Belgrada bu ayın sonunda yapaca
ğı yolculuk da henüz tesbit edilmen i5· 

tir. 
Bir ''centlemens agreement'ın ya-

ıiınak üzere ve hatta imzalanmış ol· 
p . d ~ ·1 
duğu haberleri ise hakıate uygun egı -

dir. 

. bbüs yapılınca, şimalden bir 
bır teşe 'k' . d 

hd
. di Bunların her ı ısı e 

alman te ı • 
.. "k Avusturyaya karşı yapılm~ş 

kuçu 'b' ·· .. ürse de bakı-
.. ayişler ga ı gorun 

nuın biri ltalya tarafından Aloıanya 
katte d' ~ n· de Almanya tara· 
. t'ne ıge 

fsıy~se ı ft~lya siyasetine karşı .yap~l • 
ın an 1 d"r Roma • Berlın mıh· 

h reket er ı. . mış a k karışık bir ınuhıt 
veri, herhalde ço A. ş. ESMER 
içinden geçer. 

İngilterenin deniz programı 

Yüz milyon sterling'le 
seksen barb gemisi! 

.. Lo_n~ra, ~1 (A.A.) - B. Samuel Hor, Avam 
budcesını verırken demiştir ki: 

kamdl'asına de;ıiz 

"- Sizden bu yıl yekünu 100 milyon 
ingiliz lirasını geçen bir masrafla sek· 
sen harb gemisi inşaasını ihtiva eden 

bir pr0ıgramın tasdiki istenmektedir. 

Geçen senenin programından sonra bu 
program, bu yıl sonunda, 5 saf gemisi, 
ile 4 tayyare gemisi ve 17 kruvazör de 
dahil olduğu halde, 148 haı b gernisinın 
inşa halinde olacağını göstermektedir. 
Bu mantıki bir programdır. Geçmişte 

atıl kalmak yüzünden, şimdi iki üç se
ne içinde normal olarak on senede ya
pılabilecek bir işi başarmak zaruretin· 
deyiz. Bundan böyle ingiliz ve Ameri~ 
ka filoları arasında hiç bir rekabet mev· 
cud olmıyacağı gibi alman ve .ingiliz 
deniz silahları arasmda da hiç bir yarış ba 
his mevzuu olamaz. Bahriye en iyi mü· 
dafaa şeklinin cesaretle taarruz oldu
ğunu zan etmektedir. Şimdiki şartlar 

içinde, modern bir bahriye iç.in kudret
li bir hava kuvvetine malik olmak şart· 
tır. Deniz ve hava birbirini tamamlıyan 
iki şeydir. Hava taarruzları tehlikesi tet
kik edilmiş ve inşaatta göz önünde tu· 

tulmuştur. Yapılan hazırlıklar uınunıl 
olarak f.iloyu ve bilhassa zırhlıları düş
man hava kuvvetinin taarruzuna en az 

maruz hale getirmek içindir. 
1936 tarihli Londra anlaşm:ı.,mın 

!ngilteren.in tasdikine imkan verecek 

şekilde, lüzumu kadar deniz devleti 
tarafından kabul edileceği sanılabilir. 

Şunu söyliyebilirim ki, program 

aksamadan tatbik edilebilir. ve edile 
cektir, İnşaat için lazım olan eşyayı bu. 
lacağız. Keza gemiler yapılınca bunla
rı işletecek adam da bulacağız. 

Doğuda ve batıdaki mesuliyetleri· 
mizi karşılayabilmek için kuvetU bir 
donanmamız olması şarttır. Zira Okya
nus taşmmnz kesildiği takdirde bu im
paratorluğun sonu olur .. ,, 

Halkevinde Erzurum 
gecesi kutlandı 

Dün akşam Halikevinde Erzurumun 
kurtuluş yılınrn 19 uncu yıldönümil çok 
güzel bir törenle kutlanmıştır. 

Evvela, erzurumlu gençlerden biri 
kurtuluş davası içinde Erzurumun şe· 
refli yerini anlatmış, bundan sonra 

Halkevi temsil şubesinin istiklil piyesi 
oynanmıştır. Erzurumun mahalli türkil 
ve oyunları zevkle seyredilmiş ve din~en· 
miştir. ÇağrıWar zevkli ve sami.m.l bir 
gece geçirmişlerdir. 

lngiliz deniz programını anlatan 
B. Samuel Hor 

Amerika, Almanya}rı 
protesto etti 

Vaşington, 11 (A.A.) - Dış bakan
lığı Berlindeki Amerika büyük elçili
ğine emir vererek alman basının Ame. 
rika hakkındaki son neşriyatını şiddet· 
le protesto etmesini bildirmiştir. 

Büyük elç.i, Amerikanın Nevyork be

lediye reisi meselesinden beri alman 
gazeteleri tarafından yapılan hücum
ların şiddetinden dolayı kırgın olduğu

nu alman bükümetine bildirecektir, 

B. Nöyrat 
çel~iliyor mu? 

Londra, 11 (A.A.) -Mancester Gu
ardian gazetesine göre B. von Nöyrat 
pek yakrnda çekilecektir. 

Harir.iye nezaretine B. von Ribben. 

"' tropun geleceği söylenmektedir. 

B. N. Çemherlayn'a hücum 
Londra, 11 ( A.A.) - Muhalif libe

ral partisi lideri Rşibald Sinklcr dün 
Londra'da bir toplantıda B. Ne;ıil Çem· 
bcrlayn'e ~iddctle hücum ctmi~ ve de

miştir ki: 
"- Maliye nazırının imparatorluk 

çerçevesi içine sığdırdığı ekonomik si
yaset, sulha giden yolu kapamaktadır. 

Bu yola, Ottava anla§maları ile giril
miştir. Sömürgelerde açık kapı prensi
pini terketmekten fena bir emperyalist 
siyaset takib olunamaz.'' 

flf4ı.ııl7iız1111J 
Türk ekonomisinde 

normal devreye doğru 
SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 

buhran yüzünden Tüı·kiyede bilhaua 
zirai sahada hissedilmi~ olan büyük ıı· 
kıntrların izalesi için İkbsad Vekilimiz 
Celal Bayar'rn almış olduğu çok yerin· 
de ehemiyetli tedbirlerle bugün artık, bu 
sahada bir değerlenme ve kalkınma saf
hasına girilmiş olduğunu kaydederek, 
şimdi memleketi normal şekilde iktisadi 
münasebetlerin inkişafına yol verecek 
yeni bir devreye ha:zrrlamak lizımgeldi .. 
ğini söy)iyor, ve buhran zamanında çok 
iyi neticeler vermiş olan kliring siste
minin, mesela bugün Almanya ile o 'an 
münasebetlerimizin bazı mahzurlar do
ğurmakta olduğunu da hatırlatarak, da· 
ha mü~kül zamanlarda iktrsadi faaliyet· 
leri mükemmel tedbirlerle düzene koy• 
maya mavaffak olmuş olan lktısad Ve
kilimizin ihtiyaç hissedilen normal va· 
ıiyele dönüşü hazırlıyacak esasları da 
temin edeceğinden emin bulunduğunu 

söyliyor. 

* MEKTEB KlTABLARIMIZ 

TAN'da Ahmed Emin Yalman mek
teb kitablarumzı bir zaman kötü bir zih. 
niyetle daima Avrupa eserlerinden kop· 
ye etmiş olduğumuzu habrlatarak artık 
bu kopyacıhğın terkedilmekte bulunma-o 
smdan memnuniyetini belirtiyor, bilbu
sa teknik ve baskı sahasında kitablan. 
mızın mükemmelliğiyle Atinada açılan 
sergide çok muvaffakıyet temin edildi
ğini, timdi memleketin ihtiyaçlarına u:r• 
gun orijinal ders kitablan ham-lamnau 
yolunda daha kuvvetle çalıf018k lüzu.. 
munu Öne sürüyor. 

* DiLENCiLERLE MÜCADELE 

CUMHURlYET'te Abidm Daver, 
sırt hamallığının kaldınlması ve eşekle
rin §ehir içinde nakil vasıtası olarak 
kullarulmamaıı için almmı§ olan tedbir
leri yerinde bulmakJa beraber, bunlar
dan daha fazla göze batan bir kuıuı: 
olarak profesyonel dilencileri zikredi., 
yor. Memleketimizi gezen yabancı sey• 
yahlara karşı çok fena bir propagandıt 
te'ikil eden dilencilerin bu serbest faali.. 
yetine bir nihayet verilmeıi gerekliğini 
tebarüz ettiriyor. 

* TERCÜME LERIN ORGANiZE 
EDiLMESİ 

HABER'de Nurullah Ataç, aon za

manlarda tercüme sahasına gösterilen 
rağbetin kıymetini belirtmekle birlikte , 
bu yolda mevcud bazı güçlüklere de ip
ret ediyor: tercüme edilecek eserin mu• 

harririnden veya varislerinden izin a). 

mak mecburiyetinin mevcud olmamaıı, 
memleketimizde tercümeyle uirfanlan, 
seçecekleri eıerin ayw zamanda bir baı· 
kası tarafından tercüme edilmekte olup 
olmadığından şüphede bırakmaktadır. 

Bunlan, baıacak olan kitabçdar da b~ 
birlerinin faaliyetlerinden haberwdir. 
Jer. Muharrir' bu mahıura Wfl ıu ted· 
biri tavsiye ediyor: Kültür Bakanlığı 

tercüme iıleri için bir heyet teıkil et• 
ıin. Bu heyet tercümeıi muYa.hk aörü
lecek eserlerden bir lııte haıırlaıın. Bu 
listeden her kitabçı iıtedikleri kadar ki
tabın tercüme ettirilmesini ve baıtınl• 
masını deruhde etsinler. Bu suretle her· 
kes kendi itinden emin bulunacaktır. 
Aynı zamanda bu heyet lerciimelerin 
kalitesini de kontrol, gördüğü yanhtlarr 
taıhih ve çok fena tercümeleri reddede· 
cektir. 

Ankara Halkevinin 
büyük ha osu 

Ankara halkevi, sosyal yardım ko
mitesi menfaatine, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da mükemmel bir balo hazırlan· 
mıştır. 

Martın 21 inci cumartesi akşam . I~ 
rılecek olan bu balonun davetiye bilet. 
leri pek azdır. 

Salonlarda iki caz bulunacak ~ 1 . . , eg enı. 
celı pıyangolar tertib olunacak ve her 

tarafa bol çiçek serpilecektir. 

Her yıl pek şen ve samimt geçen 
sosyal yardımın bu balosuna gelmek is.. 

teyenler davetiye biletlerini Ankara 

halkevinden şimdiden tedarik etmeli.. 
dirler. 
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~ti";.ik:;•aB:sın birli~i .. 
kon eransının son_ gunu 

Z. aretler _ Ziyafetler -
. ..;• klif lcr - ıy 

Konf eransm kabul ettigı te .... n başındaki ayyıldız 
•k n· roCU'' U Gazctcdlı - - ır ~ ~ dilerinden bahsettiren Ruşen 

I{ nfe· 1 }ıkla ken . S !"ha R E. ünay-
Atina, ( 17 şubat notları) - ~- Eşref Ü naydın ılc, a ~ h, kk. daki in· 

.. ··~leden once ı k varelerı a ın 
ransın son günü. Bu~ ~~ bi- dının par a . ~su mla birleetirc· 
komisyonlar - bizimki işını evelce tibalarımı dıger notlarkı l md:yaz· 
t . ·· uleden son- d nraki me tup arı 
ırdiği için toplanmadı - 0 • rek bun an 60 

. eei toplan· l <Yım 
ra konferans heyeti umumıy f nıağa ~ ışaca0 • 

dı. Komisyonların hazırladığı ve kon ~~ Gazetecilik 
. . aynen tasV"ı . b 

rans heyeti umumiyesının h Jasa . dan en az iki cildlik bir kıta 
ctt·~· .._ cümlede u Atına "k" "ld 

•&ı teklifler şu te.. k materiyelle ve bu ı ı cı 
d ·ı dolduraca k d tl k 

e ı ebilir; ·ııetle- . ba tam şahsiyetini verece os u 
"M·· . d t Balkan rnı kıta . 

uttefık ve os fkarı . 
1 

. 1 döndüm. Mektuplarımı yaz-
. . 1 t acak ve e hıs erıy e 

rını birbirine yak aş ır lh e teşri- _ ba"'adı-gım dakikaJanberi, bu ma-
u . 1 . . B lkanlar su v ınaga !i' • b" . . d". 
mumıye erını a ürük• . 1 bu hislerden hıç ırını ıge· 

ki mesaisi idealine tevckkufsUZ ~ t 1 t~rıye v~h demiyorum. 
1. lar ve ncşrıya .,. rıne tercı c . 
ıyecek devamlı temas f' birçok B" iyafette benim az, yanımdakt-

K ·· bet. men ı ır z 
onferansın nıus dikkat 0 • . k içmesinin karii alakadar eder 

t db" · da n şayanı nın ço e ırler1 arasın e fı var mı yok sa yok mudur ve ben 
l 1 da b · · de· tara · A an arın n ırı , tbuatını; b lan mektublarımda büyük sıyası 

"M"'t fiti: emlekctler ına un u te m . . ıaseriya roü· eseleler arasında yazmah mr, yazma-
dost mernleketlerııı ııarıce e . . ~teri· m 

1 
m., 

. 'ld akseden ıç ıT ma ı mıyı . 
nasebetsiz hır şekı c E~ Atinada ve dost memleket için· 

b . 1 kapamaktır.,, ger . . .. 
ne tam ır şuur a t" ~ 

1
. sebebleri de yaptıg_ rm.ız kısa seyahatte ışlerımızı 

T db. . . fnad et ıg 
e ırın ıs 1 yalnız resmi toplantılarda konuşsaydık, 

takdir edersiniz; d dJarından ı"tı'mad ediniz; mektublarımda bu ciddi 
T · ı · memleket hu u 
esır en .. f·~ devletle· ve ai?:ır dekorun "erçevesi dışına çıkma-

d k ve ı:nutte t• ~ " 
_ı~rı çı ~m.ıyan 

1 
"ne tesirler yapa· mağa pek dikkat edecektim. 

rın umumı sıyaset erı 1 · müttefik To .. r türk • yunan dostlug-u h:tkkın-
b" k dahili n:ıesele enn 

mıyan ırço 
1 

ca neşri: o ınernle· daki güzel yazılarından birinin motifle · 
matbuatta kontro suz -. rn1 

. · üttefık me e- rini bir Tavernde buldu. 
ket efkarı umumıyesını m .. he 

. . • yüllerden şup · 
ketlerdekı sıyası tema . .. sil 

b .. henın muma 
Iendirebilir ve u ~up · müttefik 
haber ve yazılarla besJenmesı, . 

1 ve dost memleketler efkarı umumıye e-
. . .. k "deal aleyhine kanaatlere 

rını mustere ı 

sev.lr:cdebilir .. İlh •.. tıh ... 
Konferansta raporlar okunup kabul 

1 ~efleri kı· 
edildikten sonra de eı;asyon 7 

sa nutuklarla Papadakis'e ve (BBB) 

yunan milli komitesine teşekkür ettiler. 

Papadakis'in şabsmda koof_eransın. e~ 
büyük muvaffakiyet ~llerınden bırı· 
ni, (BBB) yunan milli komitesinin .ma· 
nev1 phsiyetinde de dost yunan mılle
tinin ananevi misafirperverliiini selam· 
lad:lar. 

Papadakis konferansı üçüncü top· 

Jantının - statüye göre - Ankarada ya. 
pılacağmı bildirdi ve konferans dağıl· 
dı. 

Ziyaretler, ziyafetler ,moare 

İki toplantı arasına. EthnOl!I gazetesi 
tarafından Kifissiada verilen ziyafet, 
ve meçhul asker me:ıarma çelenk koy
ma merasimi sıkıştır.lmıştı. Akşam ye· 
metini Atina Muharrirler iJirliğinin 
Makaimde verdifi ziyafette yidik 
sonra Atina elçimiz Ruşen Efrd Ünay

dmın, konsey azaları ~ere~ine v_erdiği 
suareye gittik. İki :ıiyafetın n zıyafe~-

1 d .. lenen nutukların daha evelkier c soy .
1 

.• 
lerine benzeyen, ve daha nelkı erım 

ı tafsilatını burada tekrar tamam ayan 
etaıiyeceğiın. . . 

Atinan.n güzel Jtifo:sia eayfıyesı, o-

telleri, asfalt yollar hatta, dest memle
kette Türkiyeyi her türk va•nda~ına 

k kadar liyakatle temsıl e-
gurur verece ·ıd·.. iz 
den ve Atinarun· te•a-5 ede~ ıgım 
biitb muhitlerinde takdir 't't hayran· 

Sonra size bir şey daha itiraf ede-

yim; ben Atina seyahatinin başından 

sonuna kadar salahiyettar devlet adam

lariyle mecbur olmadıkça konuşnıad:m 

ve kendisine, Tavemlerde, yemeklerde, 

kahvelerde, mağaza vitrinleri önünde, 

kasaba, köy yollarında rastladxğrm, dost 

yunan milletinin, tüık - yunan dostlu

ğu ve Balkan antantı hakkındaki kana· 

atlerini teker teker öl;renmeği, gaze

temde büyük serlavhalarla beyanat 

neşretmek imkanların.t tı-rcih cttiıu 

Daha A tinaya giderken trende nazile ve 
çok liyakatli arkadaşımız Minotto bize, 

mevkii iktidar adaİnlarmdan kimlerle 

konuşmak arzusunda olduğumuzu sor
du. Eğer isteseydim, bu mektuplar 
yerine "Ulus,, da oldukça uzun bir be
yanatlar serisi neşredcbilirdim. 

Yapmadım. Pişman da değilim. 

Bir çocuğun başındaki ay yıldız 
Bir pazar sabahx, Atinada Zappeion 

sanayi sergisinin önünde, başla~ 

rına ay yıldızlı fese benzer şeyler ge• 
çirmiş çocuklar oynuyordu. İçlerinden 
en büyüklerine, 

- Biz çoktan beri giyoruz .• 
Dediın. Çocuk saffetiyle ve iddiasiy· 

le yüzüme baktı. Minimini parmagıyle 
ay yıldızı göstererek, paylar vt öğretir 

gibi, 
- Bu türk bayrağı t 

Dedi. Tekrar baş·na koydu. İnsan 
kalbini ne doldurur, ne boşaltır? Türk • 
yunan dostluğu samimi midir, değil mi
dir? Halk ne düşünüyor? İnanıyor mu, 

tereddüd mü ediyor? 
Hangisi, resmi beyanat mı, küçük 

Andon'un ay yıldızlı fesi mi daha inan-

SPOR 
Bu haftaki maçlar 

Bu pazar Ankaragücü 
ile gençler birliği 

karşılaşıyor 
Önümüzdeki hafta yapılması kara· 

laştırıl;ın milli küme maçı geri bıra
kılmı1tır. Bu hafta Ankara namına milli 
kümeye girmiş bulunan Ankaragücil 
ve Gençlerbirliği takımlarımız Ankara 
şampiyonluğu için karşılaşacaklardır. 

Evvelce bir kaç defa yazdığımız gibi, 
Ankaranın bu en ileri iki takımından 
Gençlerbirliği, yalnız Ankaragücü iJe 
berabere kalarak bütün rakiblerini yen
miştir. Ankargücü, Gençleııbirliği ile 
berabere kaldıktan sonra son maçında 
Muhafızgücüne mağlub olmuştu. Fakat 
Muhafızgücünün bir oyuncusunun ni
zamsızlığı dolayısiyle Ankaragücü bük 
men galib sayılmış ve bu suretle iki es
ki rakibin puvanları ayni sayıya çık· 
mı§tır. 

İşte, pazar günü Muhafızgücü ala

mnda saat 14,30 da bir kaç defa geri 
bırakılan bu mühim maç oynanacaktır. 
Maçın hakemi fü.şiktaşlı Hüsnüdür. 
Futbol ajanlığı kulüblere bir tezkere ya
zarak takxmların bu maça eldeki mev~ 
cud talimat nizam ve umumi hü
kümlere göre iştirak etmek mecburiyet. 
lerini hatırlatmıştır. 

İki takımın değeri ve derecesi bütün 

Ankara sporcularmca bilinmektedir. 

Türkiye spor aleminde iyi bir şöhret 
kaz.annu~lardır. Bu sebeble pazar günü 

güzel bir maç seyredeceğimiz mulıak.. 

kaktır. Kazanılacak şerefli netice için 
epidenberi hazır bulunan bu iki seç.kin 
kulübün bu günkü vaziyetleri hakkında 
düşündüklerimizi yarın yazacağız, 

dırıcıdır? .. 

Türk tekUlleri 
Balkan Basın Birliği ikinci konfe· 

ransının işini bitirdiği ve mesaisini bir· 
lik tarihine bıraktığı şu dakikada, kon
feransa iştirak eden müttefik ve dost 
memleket gazetecilerinin büyük esere 
karşı gösterdikleri derin bağlıl_ığı bu· 
rada hürmetle tebarüz ettirmek isterim. 
Konferoınsta. iı:ıtisn.1sız: bütün müttefik 
ve dost memleketler ınatbuatı mükem· 
mel temsil edildiler. 

Biz; beş arkadaş, Tör, Yalman, Me
nemencioğlu, Talu ve ben konfcıdnsa 
verme iktidarında olduğumuz hizmet· 
Jerin en şuurlusunu ~ ve eğer söyle· 
uıekte bir mahzur yoksa - en değer!i
sini verdik. Konferansa, ve muhtelif 
komisyonlara - mesainin arkadaşlar a
Tasında inkisamından mütevellid zaru
retlerle - ayrı ayrı imzalarla yaptığı
mız teklifler hakikatte - bu teklifle
r.in hiç birinde imzası bulunmryan Tör 

de dahil olmak üzere - hepimizin ese· 
ridir. Ve bu eser - eğer konuşulmağa 

değer bir kıymeti varsa - hunu el

birliğiyle hazırlanmış olmasına borçlu

dur. 

* Yarın, memleket içinde iki gün rüre
cek bir tetkik seyahatine ç:kacağız. 

Neşet Halil ATAY 

1 1 

ıyango çe ı ı 

Kazanan numar 1 
aynen yazıyor 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Türk 1 10653 28100 7573 21534 9268 3'1939 
Hava Kurumu piyangosu bugün, her 28461 18494 10786 38907 24714 14478 
zamanki gibi, kalabalık bir meraklı küt- 11065 19500 38341 13991 12465 3. 80.s 
lesi huzurunda çekileli. Kazanan numa- 14172 38174 35268 11921 12481 21719 
ralar şunlardır: 9778 14234 1676 31374 19313 1880.c:: 

12.000 Lira kazanan: 33707 6357 22502 18851 4593 4329 
5296 400 8131 37478 5451 33794 13785 

10.000 Lira haaznan: 9855 31701 22709 20888 26163 6843 
37680 19668 33687 14499 4611 17689 16259 

3.000 Lira kazanan: 23187 35949 27690 800 21295 10415 
26600 3710 10728 34929 15290 7795 31918 

1 .000 Lira kazananlar: 24600 17291 3619 8863 901 ~733 
34380 17596 21706 26i62 28711 36849 37005 37204 25874 33776 

500 Lira kazananlar: 30 Lira kazananlar: 
25723 304 9557 27169 15532 30507 38343 39136 10437 32606 5341 11789 
19858 14011 26171 37099 18232 Z735 9645 33507 27028 27502 8699 38698 
12477 5612 17808 34459 7480 37170 28172 4700 36108 23875 36228 6339 
15070 142l9 9077 13925 34458 10233 633 11213 
200 Lira kazananlar: 4182 9709 35582 927 30293 103 
3940 504 5543 11038 19875 17714 22494 34260 4939 33208 1326 2988 
4098 15503 902 15257 6615 15646 l8932 13823 39352 8382 3974 19901 

14410 14671 32200 15409 29741 10453 7764 16865 26481 10260 3976 26087 
10315 35744 32 27230 30453 22391 24614 4386 33241 26966 35875 

22716 39323 38804 28111 21114 1820S 
12751 30510 13355 25125 15421 3~495 
30924 5902 25279 28559 22687 3753J 
35933 331 164 13026 11097 321S7 
13307 367 22143 24421 28160 14890 
22409 28605 15514 4588 35345 3816~ 
36877 75160 4509 19119 16897 3578 
15535 8575 17243 5333 2170 ıBOl 

13629 24503 27633 32382 27403 3R61/ 
27209 37119 38207 11284 36504 7743 
21333 12625 21710 22942 26329 2~459 
15416 21168 22767 16189 7029 37618 

100 Lira ka%ananlar: 
38665 12804 16209 21924 9761 1028 
12972 7634 23633 30496 6012 123 
13162 7944 12005 6432 3071 26749 

5851 1082 18775 16621 14524 30206 
36687 3637 32685 12128 38945 16787 
14103 6453 

50 Lira kazananlar: 
10680 21465 1688 31202 35445 26161 
20770 4171 842 28657 618 3554~ 
30117 16123 36000 33492 11070 39930 
18475 9527 33731 27899 38385 22361 
30570 9469 23044 29710 23996 12881 

-
MEMURiN KANUNU 

Memurun kitabı: 
Kanunlar seriıi: 1 

788 aayılı Memurin Kanunu ile bu 

kanunun 1936 tarihine kadar gördüğü 

tadiller, muhtelif maddeleri hakkında 

Büyük Millet Meclisince ittihaz olunan 
kararlar, tefsirler, memur tayinine aid 

diğer kanunlar ile muhtelif vekaletler 

nıemurlarırun tayini hakkındaki husuıi 

kanunlar. 

Memurin kanununun neşredildiği 

1926 tarihinden bugüne kadar on yıl 

geçti. Kanun bu müddet içinde birçolı; 

tadillere ve tesfiyelere uğradı. Bir kı· 

sım meddeleri ilga edildi. Dahiliye, 

sıhiye, hariciye, nafıa memurları için 

hususi kanunlar yapıldı. Uzun yıllar vi

layetler idaresi umum müdürlüğü yapan 
Trakya umumi müfettiı;.liği başmüşavi
ri B. Sabri Öney; memurin kanununda
ki bu değişikliklerle yeni çıkan kanun
lardaki hükümleri iyi bir tasnife tabi 
tutarak neşrettiği eserle büyük bir ih· 
tiyacı karşılamı~tır. Bu değerli eserin 
metin kısmı 212, tahlili fihrist kısmr 29 
ve umumi fihrist kısmı da 8 gayfadır. 
Her yerde 25 kuruşa satılmaktadır. 

6723 13445 28659 28976 14791 30824 
25761 20996 22483 21931 27693 

latanbulda: 

ULUS 
Satılan yerler 

Köprüde: Kadıköy iskeleıinde 
Beyoğhmda: Haşet §ubelerinde 
Fatihte: l"ramny durak yeri gaz•·' 

teci Mehmet Bıyık 
llayaut Meydanında: Aluaray Top.· 

kapr tramvay yeri tütüncü Hruncli lıbals 
Sultar.ahmet Ayaaofya kar1111nda: 

Tra111Tay clurağmda tütüncü Kamil. 

var saati, kötü nakışlı beyaz taştan yapılmış 

~T~ı ':ik:a~IC~o~:~'~---------,, olan ocak davlumbazmı süslerdi Bunun 
~ üzerinde de kalınlığını meydana çıkar~ 

r E u g e"' n i e d t kesme kenarlı ve savatlı çelikten çerçevesı 

Ocağın karşısına isabet eden dıvarda asılı 
iki pastel levha, Madam Grandetin büyük 
babası ihtiyar Mösyö de la Bertelliere'i 
Fransa muhafızları müla.rimi kıyafetinde ve 
mütef evva Madam Gentillet' yi de çoban kı
lığında ve sözde temsil ederlerdi. İki pence
redeki kaim kırmızı T oun; bezi perdelerin e
tekleri ucu püsküllü ipek kordonlarla kaldı
rılmıştı. Grandet'nin adetlerine pek az uygun 
olan bu şaşaalı süslerin hepsi, ayna, dıvar sa· 
ati, halı döşeli kanapeler ve gül ağacından 
köşe dolabları da dahil olduğu halde, evle 
birlikte satın alınmrştL Kapıya yakın olan 
pencerenin önünde, Madam Grande'yi, gelip 
geçenleri görebilmesine müsaid bir yüksek
liğe kadar kaldırmak mak.sadiyle ayakları 
altına takozlar yerleştirilmiş bir hasır is
kemle bulunurdu. Yaban kirazı ağacından, 
solmuş bir it masası köşeyi işgal eder ve Eu~ 
genie Grandet'nin küçük koltuğu da bunun 
yanında dururdu. 

saade eder, ne ilk ve ne de sonbaharın so
ğuklarını dikkate almıyarak 31 mart günü 
bu ateşi söndürtürdü. Koca Nanon, kurna-.
hğı sayesinde muthak ateşinden alıp doldıı:r
duğu bir mangalı. en serin nisan ve ilk teşrin 
sabah ve akşamlannı rahatça geçire-· 
bilmeleri için Madam ve Maclmazel Grandı
ye tahsis ederdi. 

boyunca ışıyan yeşilimtrak bir ayna bulu-

G ra n e nur~~·ağm her bil" köşesini süsliyen yaldızlı 
bakırdan kollu şamdanlar iki hizmet birde~ 
görürlerdi: bunlara bobeşlik eden ve eskı , d Balzac yazan: H oıwre e uh. 

· . Nas ı Türkçeye çevıren. 
Baydar bakırla karışık mavimsi mermerden yapıl· 

mış bir mesnede dayanan ana direk kald~ı~ 
lınca bu mesned gündelik bir şamdan halım EtJGENiE GRAN_DET .. an]lş yüzünden 

NOT: Dünkü tefrıJıaınız, bır y "kinci fıkrası 
kar ~ . . b .. _ı.;; tefrjjaJılızın ı 
. Jqtıgı ıçı.u ugu.... bib et111İŞ olmak 
~~e ~Jan1akta idi. ~ıı yanbşı tas da ilave ederek 
uure, dün ekı.ik kalllllŞ olan JusnlI 
0 ~~ayı tekrarlıyol'rız: 

. iki kerre gelip 
M·· ~hallenin berberı ayda ada keserdi; 
.. "4> Grandetin saçııu bur akanı dec7ir· 

:~lar, kilisenin papaSit ~ayın · İki p:n-
e.ııc_t çırağı hep buraya gırerlerdi. hta dö-

c:'&liı. ~okak üstüude olan ~~1 oda ~a anolar 
~-ı:neıı ıdi · antika oymalı kul reng P M 
~v ,_ ' ~ k }ardı. ey· 
rı""-~~rını baştan aşagı ap 1 ta-
~~ bırakılmış hatıllardan ibaretııs:ıarı 
h~ bu hatillar arasında kalan Ba 
""~ b rınıştı. -iad a oyanmış ve zamanla ~ar~ kır dı· 

an arabeks kakmalı eskı bır ba 

alırdı. 
Eski tarzdaki kanapeler La Fontalııe ma· 

sallarını temsil eden halılarla kaplı i~; fa· 
kat bunların renkleri öyle uçmuş ve resımle
ri ise tamir edile edile öyle görünmez olmuş
tu ki masalların mevzularını hatırhyabilmek 
. in ne olduklarını bilmek gerekti. 
ıç Bu salonun dört zaviyesinde, üzerlerin~ 
d kirli raflariyle bir nevi büfe sayılabilecek 
~ e dolablan vardı. Üs~ s~tranç tah~ı <>
~~ sedefli bir eski masa, ikı pe:ı:cer~mn ara-

kanulmUftu. Bu masanın uzennde, al
sma aldızh şeridlerle bezenmiş ve sin:kt~
~n y 1 ca muaşıkalarma sahne oldugu ~
~ ç~~ bir muamma halini almış olan sı
çın Y 1 beyaz bir termometre dunırdu. 
yalı kenarı, 

On beş yıldanberi, ana ile kızın bütün 
günleri, nisan ayından başlayıp ikinri teşri
ne kadar devam eden devamlı bir çalışma i
çinde geçerdi. Bunlar, ikinci teşrinin birinci 
gününden itibaren de, ocağın kartısında, kış 
pineklemesine başlıyabilirlerdi. Ancak o
gün, Grandet, salonda ateş yakılmasına mü-

Ana ve kız evin bütün çama§ırlarma ba
kar ve günlerini bu hakiki itçi kadın çalı~ 
ma5ına öyle candan verirlerdi ki, şayed Eu
genie anasına bir yaka örmek istiyecek olsa 
bunu, ışık edinmek için babasını aldatmak 
suretiyle ancak uyku zamanlarında yapma
ğa mecbur olurdu. Pinti, çoktanberi, kızına 
ve koca Nanon'a, günlük ist:ihtak için sabah 
erkenden ekmek ve z.ahra verdiği gibi, mum 
dağıtırdı. 

Koca Nanorı, efendisinin istibdadına ta
hammül edebilen belki tek insandı. Bütün 
şehir ondan dolayı Mösyö ve Madam Gran
deye hased ederdi. Beş ayak ve sekiz par
mak boyu dolay.ısiyle bu ismi taşıyan koca 
Nanon otuz beş seneden.beri Mösyö Grandct· 
nin yanında idi; yıllığı altmış liradan ibaret 
olmasına rağmen bütün Sawnur'ün en .zenı
gin hizmetçisi sayılırdı. Otuz beş yıldaberi 

(Sonu var) 



4 __________________ .... ___ u ı;, us 

Paris 
mektubu 

~ aria! re11mi bir surette .. ~yısm 
_- birinde açılacak olan buyuk Fa
ris sergisinin hazırlıklarını tamamla· 
mak için hararetli bir çalışma içinde· 

dir. 
İ§ci partisine, ticaret ittihadlanna 

41 9 
Paris 

41 
sergisi 

talyan pavyonları bur:.da Chaillot t:: 
pesinin eteğine kurulacak; İngiliz:, a
merikan, çekoslovak ve Belçiak pav
yonları da nehrin öte tarafına Eyfel ku· 
lesinin şimalinde bulunacaktır. 

mens~b bir çok hatibler, i,çilere bütün 
kudretleriyle çalışıp teabit edilmiş o· 
lan tarihte sergiyi tamamiyle hazırla-
malarını tavsiye ediyorlar. Çünkü ser- mayısa 
gi 1 mayısta açılacaktır ve 1 mayıs da, 

!~H!.:~;~·: giybi. ~çei baytramıı;lş-ecek mı· 7. 
Bundan bafka, büyük bir ağacın et· 

rafma dizilmiş kulübeleri andırır fekil· 
de Eyfel kulesinin etrafına bir çok bi
nalar yapılacak ve bunlar Champ de 
Mara'dan Ecole Militaire'e kadar uza
yacaktır. 

"i§çi zaferi,, adım 
vermektedirler. 

B. Blum da son nutuklarından bi
rinde bu noktaya dokundu; bununla lx· 
raber başvekil, sergiyi bütün F ransanm 
el birliği ile vücude eetirdiği bir eser 
göziyle bakılması lazım geldiğini söy· 

!emektedir. 
Hükümet, ekonomik kalkınmaya 

yardımı dokunacağı için bu sergiye bil· 
yük bir ehemiyet veriyor. Serginin a
çık kalacağı günler, ingiliz kıratının 
taç giyme töreninin yapılacağı günlere 
de rast geldiğinden Faris sergisine yal· 
nız Amerikadan gelecek ziyaretçilerin 
memle"kete dört, beş milyar frank bıra· 
kacakları tahmin edilmektedir. Bunlar 
aynca alacakları göze görünmez ötebe 
ri ile de fransız ihracatını on milyon
larca frank arttıracaklardır ki bu su
retle bu mevsim, son yirmi sene için
de en parlak turizm mevsimi olacaktır. 

Ş imdi ortada sorulan bir sual var
dır: sergi tam vaktinde hazır ve

ya uazıra yakın olacak mıdır? Çünkü 
hiç bir sergi tamamiyle hazır olamaz. 
Çünkü bugün serginin yapılmakta ol
duğu sahada yap.lan bir gezinti insana 
bu emniytei vermemektedir. Serginin 
bitince ne şekil alacağını bugünkü ha
linden anlayabilmek de kolay bir teY 
değildir. Bir çok pavyonların daha te
melleri bile atılmamqtır. Meseli Pont 
d' Jena'da nehir kenarında yapılacak o
lan İngiliz pavyonunun henüz, bir rıh· 
tımından başka hiç bir şeyi yapılma
mııtrr. Bir ingiliz memuru geçenlerde 
hiç bir serginin bu kadar geç kaldığım 
görmediğini söyliyordu. Maamafih, bu 
adamın dediğine göre bir defa yapının 
çelik çerçevesi yapılıp tamamlandık· 
tan sonra • ki bu, üç haf ta istemekte
dir • geri kalan inşaat, iki ay içinde fe
rah ferah yapılabilecektir. Serginin ö
teki pavyonlarından çoğunda da vazi
yet bundan. farklı değildiı. 

Bir taraft4ln işçi ve itçilik müşkilatı 
da ortaya çıkmaktadır. Kırk saatlik ça
lışma tarzı, i~i yavatlatmıştır. Bununla 
beraber, Bay Blum'un hitabesi üzerim· 
işçiler cumarteai ve ~ gün!eri de 
çahpnayı kabul etmifler, sergi için doğ 
rudan doğruya çalışan Ye sayıları on 
bini bulan İKileri üç eklpe ayırmıtlar
dır. Bununla beıaber, ıeçen haftanın 

aonunda sergi aahaıuoda kimaenin ça
lıştıiı görümüyordu. 

A imanlar, belçikalılar ve italyaQJa
rın, hususi bir anlafma ile Parise 

bndi itçilerini g6ndermelerine miisaa· 
de edihuittir. Bu i~iler de, tabii fran
aız İf kanunl•ma uygun olarak çal'l· 

Te...,_a o~ 84 

iKiNCi 

Sergiyi şimdiden tenkid 
ediyorlar ve diyorlar ki: Hu 
eser Sen nehrinin kıyılarına 
iğreti binalarla doldurulaea
ğına Bulony ormanında ya
pdsa daha iyi olmaz mı idi? •• 

Birçoklan da serginin 
şimdiki mau.arasına bakıp 
1 mayısa yetişeceğini şüphe
li görüyorlar. 

maktadırlar. Alman italyan ve Belçika 
pavyonlarmdaki inşaatin timdiden öte
ki pavyonlardan daha ileri gittiği gö
rülmektedir. 

Bu vaziyette bulunan bir serginin 
bütün detaylarını şimdiden anlatmanın 
sırası değil. Esaslı ve baflıca fekilleri
ni anlatmak kafidir: şimdiye kadar ya· 
pılan sergilerin en oüyüklerinden bi· 
risi olan Faria sergiai, Parisin ortasın· 
dan geçen Sen nahrinden ~layarak 

Place del la Concorde'a, lles des 
Cygnes'e aşağı yukarı, şehrin son sı
nırına kadar uzanmaktadır. Parise ge
len ziyaretçilerin başlı başına bir sergi 
gibi seyredecekleri Sen kıyılarınm mu
vakkat &ıvalarla yapılmıt büyük binalar
la kapatılması, az çok, esefe değer. Fran· 
sa 1931 aenesindeki muvaffakiyetli sö
mürgeler sergisini Bois de Vincennes'a 
kumıu§tu. Şimdi de bu aergiyi Bois de 
Boulogne'e yapsaydı, hiç fena olm ya
caktı. Fakat bu defaki gayretin daha 
büyük bir ihtirasla yapılmakta olduğu 
şüphesizdir. 

Şarktan garbe doğru giderken Eap
lande des İnvalides'e tesadüf edersi
niz; burası bir eğlence parkı haline ge
lecektir. Burada Sen sahillerinde Quai 
d'Orsay'de ve Cours la Reine'de Pont 
d'Alma'ya kadar çeşid çeşid pavyon· 
lar kurulacaktır. 

Buradan Traca:icro'ya kadar olan sa
hada bir takım modern sanat ve zana. 

at sarayları yapılmakt:..dır. Serginin u
mumi methali Flace du frocadero da o
lacaktır. 

1878 senesinde Fas biçimi kuleler 
ve aada akaine elveritli olm:yan büyük 
beton bir salonu ihtiva etmek üzere y.t· 
pılmıf olan eski Trocadcro, iki HDe ev
vel yıkılmı' n bunnu yerine nehrin ö
te tarafındaki Eyf el kulesine kufi du· 
ran Cbaillot tepeai üzerine beyaz K'.olo
nadlarla yeni Trocadcro kunıtm.ftur. 

Alman, naa, Felemenk, Mıaır ve I· 

B ütün fransı.z: eyaletleri içiı. ya
pılmıt olan pavyonlar cenub • 

,arbmda bulunan geniş sahadadır. Sö
mürgeler pavyonu ise Faaay ile Gre
nelle arasında bulunan İle des Cygnes' • 
de yapılacaktır. Bu daracık ada, bu ve
aile ile yapılan bir takım rıhtımlar ve 
aedlerle genitletilmiştir. Orada bütün 
Fransa ziraati ile el iıieri ve sanatını 
gösteren kısımlar da bulunacaktır. 

Bu pavyonların fransız sanatı ve i,_ 
çiliği hakkında fikir edinmek istiyen
lere öğretici bir mahiyette hazırlana

cağı sanılmaktadır. 
Sergi münasebetiyle, Sen nehrinde 

ıtık bayramı, musiki bayramları ve IÖ• 

mürgeler lmmmda ekzotik eğlenceler 

yapılacaktır. Serginin cazibeleri ara
amda bir de aoğuk sarayı vardır ki bu
rası buz makineleri vasıtasiyle yazın 

karlarla örtülü duracaktır. 
Bütün sergi sahaar 250 dönüm geniş

liğinde bulunacak, burayı dolaşmak, 
her şeyi görebilmek için haftalar deme
yelim, fakat günler lazım gelecektir. 

Tabii, her kıa!lllda nefiı yemekler 
hazırlayan lokantaların bulunacağını 

da söylemeden geçemeyiz. İngiliz pav
yonunda açılacak olan Baron de Beef 
lokantası, nefis ingilu yemeklerim iş
tihası yerinde olanlara sunacaktır. 

OLKO 
AALKEVLERI MECMUAS 
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1 Ekonomik mes•eıeıer 1 

Türkiye endüstriSinde 
merkezileşme ceryanı 

Sümer Bank'm üç ayda bir neıredi
len 7 inci sayramda Tütkiyenin endüs
triyel kuruluşunu tetkik eden çok a!i
kadeğer bir yazı okuduk. Sanayii teı
vik kanunundan istifade eden müesseae· 
lerin l 932 • 1934 senelerindeki inkip.f 
seyrini tetkik mevzuu olarak alan ve ne
ticede Türk:iyenin iktıaadi bünyesi bala· 
mmdan ehemiyetli neticelere varan bu 
yazryı §Öyle hulba edebiliriz: 

Miieaae iMiedi ~ıyor 

İstatistik umum müdürlüğü tarafın· 
dan, sanayii teşvik kanunundan istifade 
eden müeueaelerin 1934 yıh vaziyeti 
hakkında neşredilen sanayi istatistikle
rinde göze çarpan ilk nokta sanayi mü• 
esaeaeleri adedinin 1932 ile 1934 araauı
da oldukça azalmıt olma,a.ıdır. Hakika· 
ten 1932 de umumi yeklınu 1473 il bu· 
'811 bu müeueselerin mikdan 1932 de 
1397 ye ve 1934 de de 1310 a dil§me· 
sidir. 1934 de 1932 yekfuıundan 163 
müessese noksandır. Azalma niabeti % 
11,06 dır. Fakat mücsaeaelerin sayıca 

azalmalanndan doğan ekaili§i, müesae· 
selerin keyfiyetçe inkişaflan fazlaaile te
lifi etmİ§ bulunmaktadır. İlk balatta 
endüstri sahasında 1932 den 1934 e ka· 
dar bir gerileyiş sanılabilecek olan milc
dar azahprun ancak göz aldaba bir un
sur olduğunu rakamlar ti.zerinde tetki· 
kimizi genişletince çok iyi fark etmek· 

teyu. 
Ve ehemmiyetce a.ı mileneaeler faa

liyetten çekilirken faa!iyet vnrtalan ve 
istihsallerl yüksek ölçü1fe olan milesse
aelerin kurulduğuna şahid olmaktayız. 

Şu halde memleket endüstrisi ıtriiktür 

değişmesini ifade eden bir merkczlepne 
hadisesi karıısında bulunmaktadır. 

Envati•manlaT arhyor 

Müessese sayıunm ualmasına karız· 
lık endüstri müee1eaelerine yapılan en· 
vestiımanlann ehemmiyetli aurette ge
nişlediğini görmekteyiz. Meseli müeue
selerin makinelerinin tahmini kıymetleri 
1932 de 55.882.396 lira iken O/o 13.4 ar
tışla 1933 de 63.372.793 liraya ve % 
10.9 artışla 1934 de 67.761.807 liraya 
çıkıruıtır. Müesseselerin kendilerine aid 
olan binaların tahmini kıymeti 1933 de 
45.147.078 liradan 1934 de 50.794.118 
liraya yübelmi§tir. Her ikisi birlikte 
müeueselerin umum envestisman ye
kunu 1932 de 101.029.474 liradan 1934 
de 128.556.025 liraya çıkmııtır. Artıı 

nisbeti yüzde 27 .25 dir. 

lıçi ve imalat ahyor 

Envestiımanlr birlikte bunun tabii 
bir neticesi olarak, iıçi ve imallt mikda· 
nrun da arttığmı görmekteyiz. 1932 de 
çalıpn 14 7 3 müeaesenin kullandığı mu
harrik kuvvet 102.650 beygir kuvvetin
de iken 1934 de 1310 mtıeaeee 136.258 
beygir kuvvetine ..ıiktir. ltçi mikdan 
da 1932 de 55.321 den 1934 de 69.150 
ye, imalat mikdan ise 137.933.000 lira
dan 182.'139.000 milyon liraya yiibel
miftir. 

f Büyük müeaaelerin hakimiyeti 
istatistiklerin tetkiki bize endüstrıel 

çalışmaların daha ziyade büyük müesse
selerin elinde temerküz etmiş olduğunu 
ve bu temerküa temayülüniin gitgide 
artmakta oldufunu göstermektedir. İs
tihaal mikdarlan 500.000 liradan fazla 
olan müeueeeler sayısı yalnız 63 dür, 
bunlar umumi yekfinunun ancak yüzde 
4.80 ini teıkil eder. Fakat bu 63 mües
sese bütün endüstride mevcud beygir 
kuvvetinin yüzde 57 sine ve iıçi mikda· 
nnm yüzde 5 5 ine aahı'btirtcr ve imala· 
tın yüzde 62 ainf vermektedirler. Fakat 
bazı endüstri bran!lannda büyük miles
aeaelerin hakimiyeti çok daha barizdir4 
Meseli istihraç sanayii sahasında çalı• 
pn 23 müessaenin yalnız 6 aı İ§Çİ mik• 
damım yüzde 83.78 ine sahihtir, ve bu 
ıubedeki imalitın yüzde 79.60 nu ver• 
mektedir. Dokuma sahasında çalıJan 

300 müessneden 13 n yani % 4.33 u. 
dokuma endüstrisindeki bütün iıçi mik· 
darının yüzde 52.59 unu ve hnalatın 
yüzde 67.79 unu kendinde toplamııtır. 

Endmtri progranun111 bu inlıifa/. 
m.rindc rolü 

Fakat millt endüstriyel istibaalin da

ha geniı 6lçilde temerldizil b1dked 

ni bilhassa beJ yıllık endüstri proıranu• 

nm tatbikinden 90nra müphede edece

ğiz. Bu program mucibince kurulan fab. 
rikalar, biri veya birkaçı, btitün meınle

ketin o sahadaki iatihllkini tamamen 

veya büyük bir 1mmı itibariyle karJıh• 

yacak ıenişlikte ilnitelerdir. M csell SU. 

mer Bank'm İz:mit kiiıd fabrib.u mem. 

leket kiiıd ihtiyacmm yüade ellisini 
karplamaktadır. §imdi aynı yerde aynı 

bilyüldükte kurulmakta olan ikinci lrl
ğıd fabrikasmm tamanılanmasiyle bü
tün kiğıd iatihlalcimiz bu iki fabrika ta. 

rafından karfllanacaknr. Bunun gibi se

nede 180.000 ton demir istihsal edecek 

olan Karabük demir ve çelik fabrikuı 

da, memleketin bütün demir ihtiyacını 
temin edecektir. 

Pamulc endiUtrüi 
Pamuk endüstriai aabuında Silme•• 

Bank'm bugün çalıpna halinde bulunan 
üç fabrikası (Bakırk6y, Kayseri, E
reğli) memleketin 171.984 olan iğ mev• 
cudunun yüzde 34.42 sine (59.200 iğ) 
sahih bulunmaktadır. Nazilli n Malat
ya fabrikalarmm da tamamlanıp faaliye .. 
te geçmelerinden 90nra 1938 ae tievlet 
endüatriainin iğ mikdan 97.700 ü \>ala
cak ve buauaı fabrikalarm iğ mevcudu 
deiifmediği tüdiMe, bütün memleket 
te mevcud il mikdannm yüzde 4& • 
Sümer Bank'm kontrolu a1tnM1a Hhıaa
c:aktır. 

Bu temedrGs bidilesi .. ,,_.., ilı
tihaJ tinitıelerinl elinde balandmım ... 
letin latibaa1 ft iatihWr pi,..ıanot 

memleketin menfaatlerine göre taDsiıd 
imkinlanna gogmiyle malik oJacaif 
muhaldraktır. 

ENGEL(tliTABI 
Yazan: Çeviren: 

Yine onları sükfitla N5le 
Seni bir zayifi zedeJ.a>elı için ywdımım 

istediklerinde. 
HiJnerindea Nandar'Jar gibi Wbiilk-nme; 
Öldürüş üstünde a.tfo ol. 

Kendime dair 
Tanıdığım ve tanımadığım dostlarıma 

Radyard Kiplinr Nrırt!ttin AllTAM 

Ti ki daltınlık ,.. umıtlıaalılc vu~ünden 
Diqınanın oraya yol bulamasın. 
Şark, garb, şja:ıal, cemıb 
Duini yılıll, ağzım kapat. 

(BiJtlia çukurlan f'e dopdolu mavi gölü ile 
Orta Cengel omı tatib eder!) 
Orman ve su, rüzgir f'e ağaç 
Cengefia ıwrgia seninJedirl 

Baghira 
Hayatım b/este b~adı; 
insanların değerini iyi bilirim. 
Benı· kurtaran kırık lrilid başı i~in 
insan yavrum insanlardan salcın! 

Çiğler kokar, yıldızlar solarken 
Dolaşmış ağaçlara çıkma, o ağaç kedisinin yoludur 
Sürüde. topJantıda, r ·da mıığarada 

Ne bir dun, ne bir pzlu, ne bir İfillet 
Seni av yolundan çeyi-mesia. 

(Sabah sisleri, plak aydınlığı 
Bu yollardan ayrıhaa.) 
Orman Ye su, rüzgAr n ağaç, 

Cuge!ia sngisi se.mledir 1 
OÇLER 

Ozerinden gideceğüı yolda 
Çiçelrleria lurm.ızı açtığı 
Bizim lroriwlarımızuı eşiğine iadar: 
Geceleri ptıp oyudaiua saman 

Bizim ana ı81rlerimiz samı hpalı oluak, 
Bizi ve bizim HYlilerimizi dayard; 
Şalak sökerken uy&IMlığında 
Kzra1D1yacağın bir İfİ görmek ifin 
Cengefia batırı içia fWJU duy: 
Orman ve su, rüzgir ıre •iaç, 
Alul, kuvvn ve nezaket 
Cengerin nvgw seninledirl 

(BİTTi) 

Büyük ingiliz edibi Rudyard Kipling'in bu sütunlarda okuduğunuz "İkinci Cengel 
kitabı bugün bittL 

Birinci ve ikinci Cengel kitablarmı tüı kçeye çevirmiş otan arkadaşımız, bu eserin 
sonuna Kipling'in hayat ve eserleri hakkında birkaç sayfa ilave etmek istiyordu. TaJJ> 
bu sırada bir ingiliz ve bir amerikan gazetesi, muharririn tam yetmiı yqmda yazdli1 

ve hayatında iken bastırmadığı bir eserini tefrikaya ba§ladılar. İ§te: 

Kendime dair 
adiyle dilimize çevrilen bu eserdir. Bunun üzerine Cengel mütercimi. Kipling ~ 
da kendiliğinden bir iki sayfa ya.zmaktanşa, büyük edibin kendi bayatı hakkında seoc'i 
kaleminden çıkmış olan aon eseri tercümeyi tercih etmiştir. 

Yarından itibaren bu sütunlarda ''Kendime dair,. i okuyacaksınız. Bu eser, kitab 
halinde basıldığı zaman "'İkinci Cengel kitabı,, ile birlikte çıkacaktır. 



t ağmur alıın

aa Ankaradan 

manzaralar 

Lokarnoya dair Alman B. Musolini 
cevabının bugün verilmesi T rablus 

-ı çok muhtemel Yolunda 
Berlin 11 (A.A.) - Siyasi mahfiller, Almanya'nın pek 

yakında ve belki de yarın Lokarnoya dair İngiltere ye 
cevab vereceğini çünkü İspanyadaki vaziyetin bu yakın· 
larda aydınlanmasını alman diplomasisinin ş.imdiye kadar 
hesaba katmak zorunda bulunduğu kararsızlığın son bu. 
lacağını bildirmektedir. 

B. Fon Ribbentrop, İngiltere'den aşağıdaki izahları 
istiyecektir

.. Almanya'nın Lokarno anlaımasını bozması, İngilte

re, Fransa ve Belçika'nın bu anlaşma hükümlerine bağlı bu· 
lunmalarına mani olamamıştır. İngiltere Hükümeti, ltal
ya'nın iştirakini istemekte midir? Bertin kabinesi, ltal· 
yanın iştirak etmemesi keyfiyetinin Roma • Berlin mi:1. 
verini zayıflatacağını lave eylemektedir. 

Siyasi alman mahfilleri, İngiltere'nin yalnız zamin 
bir büyük devlet olmak değil, aynı zamandc1 zaman altı
na almış bir devlet olmak arzusunda bulunduğunu bildir· 
mektedir. Bununla beraber, Belçika, karşılıklı teahhil
dünden sıyrılmak .istemektedir. 

Almanya, karşılıklı bir emniyet anlaşmasının ne şart
lar altında düşünüldüğünü soracaktır. 

Dün öileden 
aonrcı lacıocı 6ir
clen6ire 6ouu, 
ortalık lıcırcırdı 

fiddetli bir ycıi
mur ycıfdı. F cı
kcıt uzun aiirme
Ji. Yulıcırdcıki r•· 
ainade ya.imar 
cıltındcı U l a • 
Meydanını wörü
yornmus. 

Amerikadaki 
grev büyüyor 

Dört Vekilimiz dün çok 
kıymetli. nutuklar söyledi 

(Başı 1. inci sayfada) 
feddin, ihracatçılar namına B. Şerif 
Remzi sonrada BB. Celal Bayar, Şük· 
rü Kaya, Saraçoğlu, Graud ve Tevfik 
Rüştü Aras tarafından şiddetle alkıtla
nan nutuklar söylenmiştir. 

Doktor Seyfeddin nutkunda cum
huriyet hükümetinin müstahsillerin i

yiliği ve refahı için birbiri ardına al. 
dığı tedbir ve yaptığı yardımlardan şük-
ranla bahsetmiş ve bu kongre çalışma. 
sının da &&trş hacim ve sahalarını gen.iş
letmeğe hizmet suretiyle yeni ve mühim 
bir hizmet teşkll ettiğini söyliyerek A
tatürk'~ minnet ve şijkran kelimel •riy
le sözlerini bitirmiştir. 

B. Şerif Remzi ihracatçılar namına 
söz alarak müstahsil olmadan ihracatçı 
mevcud olmıyacağına ve menfaatleri 
müıterek olduğuna nazaran Doktor 
Seyfeddin tarafından gösterilen hissi. 
yatın aynen ihracatçılar namına da sa
yılmasını rica etmiştir. 

B. Celil Bayar B.Şerif Remziye bir 
kerre daha bükümetin prensipini tekra
ra vesile vermit olmasından dolayı te
tekkürle aö7.e başhyarak filhakika çift· 
çinin menfaati. lbracatçmm menfaati di 
ye bir şey olmadığını ve milli ekonomi 
bakımından tek bir menfut ve yalnız 
onun icabları mevzuu bahis olduğunu 

izah etmit ve kongrenin bu baknndan 
en uygun yolu en isabetli •ekilde teabit 
hedefiyle toplanmıı ve aU.kadarların 

bu maksadla davet edilmiş olduklafını 
eöyliyerek •iddetle alkı§lanmıştır. 

B. Şülırii Kayanın .özleri 

Bundan sonra büyük bir ekseriyet 

B. Şükrü Kaya'nm söz söylemesini iate

mit ve Oenel Sekreter.& aJmııtır. 

Genel Sekreterin IÖylediği nutuk 

ıiiphesiz ki kencUainin en heyecanlı ve 
en büyük nutuklan arall!Jda yer alacak· 
tır. Yalnız kudretli hatip değil olgun 
ilim adamı karakteri. taaannusuz her 

cümlesinden tapn B. Şükrü Kaya he
men hemen fasılasız allaıtanmıı ve A• 

londa büyük bir milli heyecln havası 

7aratmağa tamamen muvaffak olınut

tur. 

B. Şilkril Kaya, türk milletinin bu
&ilnkii davası kalite davuı olduğunu 
bilhaua izah etmİf ve her çahıan titr· 
kün milU disiplin ve ileri tekniğe uyıun 
çahımur milli 8cicv olduğunu aöyliye· 
rek kongre mevzuunun ehemiyetini p.
yet parlak tekilde tebarüz ettirmiıtir. 

Genel Sekreterin büyük Atatürk ve 
onun büyük Bqvekilinin adlariyle biten 
sözleri uzun müddet ve mükerreren al-• 
kıılanmıı ve aa!on heyecan içinde bir 
ağızdan istikW m&rflDI söylemiştir. 

Ecne6i ilaracatp tüccarlar 
Bundan sonra l.smir'in mühim ibra· 

cat tüccarlarından ve ingiliz tebaasın

dan Gıraud, ecnebi .ihracatçı tüccarlar 
namına söa istiyerek İngilizce olarak, 
kendisi gibi yabancı olmasına rağmen 

ömrünü bu memlekette geçirmiı ecne
biler için, bugünkü sahnenin yalalW. 11: 
nutulmıyacak bir Jey değil yeni ve ·mo
dern Türkiye hakkında tam bir fikir ve
ren bir hadise teşkil ettiğini ve Ankara· 
daki kongre yalnız Türkiyenin kendi ti· 
caret mevzularına taallrut eden yeni tek
nik çahtmanın bir delili olmakla kalau
yarak aynı zamanda onun maddi ve ma. 
nevı büyük bqanlannm hayret ve takdir
le tesbit ve müşahedesine ve türklerin 
hakikaten büyük bir millet olduğu kana. 

atini bir kere daha kuvvetlendirmeie 
vesile verdiğini söylemif ve bir ecnebi 
sıfatiyle bunu başaranlara karp bayran
hklanm ızhar ederek kadehini onlann 
uhatine ve Türkiyenin refah ve uade
tine kaldırmıı ve Kurtoğlu tarafmdan 
aynen tercüme edilen bu sözleri muhab
betle alkıtlarumıtır. 

Bundan 10nra B. Şükrü Saraçoilu 

söz alarak mutat neıe ve nükteleriyle İz

mirlileri aellmlamıt ve kongre mevzu. 
unun ebemiyetinden bahsederek bara. 
retle alkışlanmıttır. 

Dr. Arawa sözleri 

Son olarak sözü B. Tevfik Rüıtl' 
Aru almıttır. 

Tevfik Rüştü Aru siyaat vasiyeti 
hüliaa etmif ve "Türk milleti her za
mandan kuvvetlidir. Türk milleti aulha 
bitipktir ve dünyanm sulh elemanla.. 
rından birisidir. Türk milleti uzak yakın 
bütün milletlerle samimi doattur. Türk 

milleti bugün yalnız her milleti seven 
değil her milletçe de sevilen bir millet-

tir.,, Demit ve B. CeW Bayann elif ti
caret politikasında büyük müabet rolü

nü ve muvaffakiyetlerini izah ederek 

.. kuvetli harici politikaıun temelıi kuv· 

vetli ve rasyonel bir millt istihlal ve 

ticaret .kuvntidir." töaleriyle nutkunu 

bitirerek tiddetle atkqlanmııtır, 

Tekrar söz alan B. CeW Bayarm kı
sa nutku ve tefekkürler! ziyafete IOD 

Sendikalar Şeli CotJ Levis 

Nevyork, 11 (A.A.) - Endüstri 
mıntai<alarında grev hareketi gittikçe 
daha ziyade yayılmaktadır. Kraysler 
fabrikalarındaki 75 bin işçiden baska, 
Fayreston fabrikalarındaki 10 bin işçi 
de grev ilan etmittir. 

Şikagoda 450 kondoktör yeraltı traır,. 

vatlarını işgal etmiş ve her türlü etra 

nakliyatı durmuştur. Bu şehrin mahal

lelerinde eşya nakliyatı yeraltı yolu i· 

le yapılmakta olduğundan, grevin tcsi· 

ri ehemiyetli surette hiaaedilecektir. 

Detroıt grevi dolayısile büyük ma
ğazalardan biri kapanmıştır. 

İllinuvas, Viskonsiıı, lndianav, ?l.i
figan eyaletlerinde 40 bin işçi kadının 
grev ilan edeceklerini bildirmesi yü
zünden pamuk endüstrisi fena biı vazi
yete girmiştir. 

General Moton, Şevrolet ve Fisher
bodi fabrikalarında yeniden grev çık· 
maaı pek muhtemel bulunmaktadır. 

Detroitde Kraysler fabrikaları di
rektörlüğü, lokavt yapmak ve fabrika
ları işgal eylemiş bulunan itçıier ile 
ııendika şefi Con Levis aleybine d:o;ri 
açmıştır. 

lstanbulda 
TürkkiUfUDa yer 

İstanbul, (Telefonla) - Türkkutu 
heyeti yarın İatanbulun türlü yerleri
ni gezerek uçuşa elveriıli meydan ara
yacak, bulunduğu takdirde Hava kuru
mu bunu eatın alarak İstanbul Türkku. 
ıuna verecektir. 

vermiıtir. 

Bu suretle dünkü ziyafet Anlıcaranın 

aynı zamanda en mühim fikir zİ\Jafet
lerinden biri halini aimıttır, 

Camarteai Pnkü ziya/et 

Ankara, 11 (A.A.) - önümüzdeki 
cm:narteai günü "İzmir ilzüm kurumu. 
nu,, vücuda getil'IDİf olan İf ve nraat 
bankaları murahhaalar ıerefine büyük 
bir çay ziyafeti vereceklerdir • 

(Başı 1. ıncı sayfada) 
da gittiğini bildirecek, sonra da Fransa 
ve İngiltereyc faşist 1ta1yanın Afrika 
ve Akdenizdeki isteklerini hatırlatacak-
tır. Esasen kont Ciano'nun raporu üze
rine büyük faşizm konseyinin aldığı ka· 
rar suretleri, İtalyanın, Akdenizin şark 
havzasında olduğu kadar garb hana
sında da bir hegemonya kurmayı gaye 
edinmiş olduğunu açıkça göstermekte· 
dir. 

Büyük faşizm konseyinin kararlan 
ile B. Musolini'nin, Afrikarun ıimaline 

yaptığı bu tezahür yolculuğu, aynca 
ba,ka bir gaye daha gütmektedir ki, bu 
da Fransa ve İngiltere üzerinde tesir 
yapmak ve görüşmeler açılmasım im· 
kanlı kılacak bir vaziyet hazırlamak Ü• 

ıere bu memleketleri bazı muayyen fe
dakarlıklara mecbur etmektir. Zira, ıu
rasını unutmamak lbımgelir ki gerek 
Almanya, gerek İtalyanın ödünç para
ya ve krediye çok büyük ihtiyaçları var
dır. Vaktiyle İtalyan faşistlerinin ilin 
ettikleri otarşi planlan, hakikatte bugün 
suya düşmüş bulunmaktadır. Oerek AJ. 
manya, gerek İtalya ıimdiki halde yal
nız hammadde değil fakat aynı zaman· 
da hububat da almak zorundadır. 

Öte yandan Hitlercilerin hazırlıkta
n Macaristanda son günlerde meydana 
çıkarılan ve doğrudan doğruya İtalyan 
menfaatlerine karşı kurulmuı olan bil· 
kümet darhesi teşebbüsü, Musolininin 
vasiyetini sarsmıştır. Oerek bu teteb
büs, gerek son Almanya • Avuaturya 
konuıınalan ıunu gösteriyor ki, dıı po
litikası gittikçe daha ziyade kuvvetle
nen Berline bağlanmakta olan italyan 
faşimnine, italyan - a'man dostluğu çok 
pahalıya malolmaktadır. 

Franaz gazetelerinin lalam; · . : 
Paris, 11 (A.A.) - Eko dö Pari 

gazetesinde Pertinaks B. Musolininin 
Libyaya yaptığı seyahat hakkında dL 
yor ki: 

Bu yolculuk her şeyden önce, İngi
liz silihlan.ma programına bir nevi kar. 
şı koyma kfkil edecek bir kuvvet teza. 
hUriidür. 

Diğer taraftan Duçenin Trablus 
garb ziyaretinin en ehemiyetli scbeb
lerinden biri de muhakkak surette son 
zamanlarda islam alemine neşredilen 
beyannamesidir. 

İtalya, 'imal A frikada hali oldukça u. 
fak bir parçayla iktifa eylemekte bulun
duğu kanaatindedir. Bu itibarla İtalya 
halen mevcut nizama karşı vaziyet al
maya ve islim aleminin Mısırda, Tunus 
ta Cezayirde ve Fasta yerleşmiş olan 
devlelere karşı hırslarını körüklemek 
istemektedir. Eğer bir anlaşmazlık pat
larsa İtalyanın sicilya ile Bizerta ara
sındaki deniz yolunu kapayacağı mu
hakkaktır. Şurasını görmek laznndır
ki ispanyadaki iç harb geçince dahi ol
sa italyaya batka suretle ancak bir deniz 
zaferi neticesinde elde edebileceğ~ bazı 
ehemiyetli noktaları elde etmek fıru
tını vermiştir. Fakat Almanyanm ol
duğu gibi İtalyanın da zayıf tarafı, e
konomik ve ınaU bilinçolardır. Bu me
selede insana en ziyade emniyet veren 
cihet iııe, diğer taraftan Almanyarun 
halen büyük r.iakler almaya tamamiyle 
eygin olmadığı ve ne de ol• gidiJini 
kontrol eylemekte bulunduğudur. 

Humanite gazetesinin gabriel per.i 
iae ayni mHCle hakkında töyle diyor: 

Duçc::nin bu tantanalı yolcuh :u. 
Franaaya ve lngiltereye karşı bir mey
dan okumadır. Hariciye nazırının ve 
Bahriye nazırının, söylediklerine ra~
men, Akdeniz statüsü meselesi t>ugün 
artık açılmış bulunmaktadır. Bu mese
le, esasen bugün değil, fakat Al:... . a 
ve İtalyanın İspanya topraklarında yer
leşmesine müsaade edildiği ve demok
rasilerin bu tecavüz ve bu ilhak hare
ketinin yapılmasına göz yumdukları 

gün ortaya çıkmıttır. Duçenin yolculu
ğu ve Ouadalajaraya yapılan taarruz, 
baait birer tesadüf eseri değildiı. 

Sulh bir küldür. İtalyan • alman an. 

laşmaıı da bir vakiadır. Akdeniz. an· 
cak, bir kollektif emniyet siyasetinin 
tatbiki ile kurtarılabilir. Fakat maale
sef, bu bahisde fransız • İngiliz diplo
maai faaliyetinin bilançoau menfidir. 

Gaetta ,re1 Popolo'nun bir ya.zra 
Milano, 11 (A.A.) - Gazetta del 

Popolo, B. MusoliııinHı Libya yolculu· 

10.!ndelih 
Yeni 
Büdcemiz 

(Baıı ı incide) 

nin nisbetini yükseltmek ekseriya 
büdce gelirinin bir kısmını Rrtı
rır. Önümüzdeki mayısta bitecf'k 
olan 1936 yılı büdcesindeki aTtıf 
bu ıekilde olmamııtır. Büdce faz
lası daha çok muamele ve İstihlak 
vergilerindedir. Bu vergilerin nia
betleriyle mükellefiyet hadleri de
ğiıtirilmediğine göre fazlalık İf 
ve istihlak hacminin geniıleme
sinden ileri gelmiıtir. Büdcenin bu 
geniılemeyi takib eden rakamlan 
bize yeni Türkiyenin kalkııımumı 
riyazi bir dille de ifade etmittir. 

iki büdceden bazı rakamlar a· 
lalını: 

J.936 19J'7 
bildcesindo büdcesinde 

Gümrük resmi 37.650.000 46.850.000 
Muamele vergisi 19.150.000 22.640.0JO 
Dahili 
istihlik vergisi 
İnhisarlar 

safi geliri 

15.150.000 18.822.000 

36.610.000 37.959.000 

Görülüyor ki yeni büdcemiz de 
kendinden evelki büdce gibi artıı 
biueaini, it ve istihlak bacminia 
ıeniflemeainden yani yurdun bil
yük kalkınmasından almaktadır. 

1936 büdceai hazırlanırken bir
çok vergilerin indirilmif olduiu 
habrlardadır. Şekerle baz, daha 
çok bunlar üzerindeki vergiler azal. 
blarak ucuzlabldı. Hayvanlar Yer
ıiıi İle mühim niabetlerde indiril
di. Ancak bu hamle yapılırken u
cuzluğun teker ve bız i.ıihlikini 
artıracağı heaablanmııb. Hayvan
lann daha az vergiye tibi olma
ımclan da mükellefiyetin daha ge
niı olarak tatbiki bekleniyordu. 
Bu düıüncelerle 1938 büdceai
ne konmuı olan mamlan 1937 
büdcesinde de aynen ıöriiyoruz. 
Bu bize bütün tahminlerin sahat Ye 
isabetini ifade eder. 1936 mali yı· 
lınm onuncu ay1nda artık bu ra
kamların tahakln.ık edeceji anla· 
ıılmııbr. 1937 büdceaine de bu 
aebeble aynı rakamlar komnuflur. 

Yeni büdcemiz iki büyük hede
fi de içine almııbr; artan rakam
larla büyük kalkınmaya uyarak 
memleketin müdafa, imar, kültür 
ve sıhat hizmetini ıenitletiyor. 
Geçen yılm aynı kalan rakamlan 
İse, sayın Bqbakaının hayab ucuz
latma tedbirlerini tahakkuk ettiri-
yor. 

Kemal ONAL 

ÖÔLE NEŞRİYATI: 

12.30-12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 12.50-13.15 Muhtelif plik 
neşriyatı. 13.15-13.30 Dahili ve harici 
haberler. 15.30-17.30 tnlnlib denled 
(Halkevinden naklen). 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30-18.45 Muhtelif plik nqriyatı. 
18.45-19.00 İngilizce ders (Azime İpek) 
19.00-19.30 Türk musikisi ve halk tar• 
k.ları (Ferit Tan ve arkadqları). 19.JO. 
19.45 Saat ayarı ve arapça netriyat. 
19.45-20.15 Türk musikisi ve halk pr• 
kılan (Servet Adnan ve arkadqları). 
20.15-20.30 Konferans: Paruitolot Neve 
zat. 20.30-21.00 Havayan Oitar (Sadret• 
tin). 21.00-21.15 Ajana haberleri. 21.15• 
21.55 Stüdyo salon orkestrası. (1- Albe
niz: Sou le palmier; 2- Fucik: Traü
mideal; 3- 'Gounod: Mire ille; 4- Fucik: 
Poeme elegique; :>· Yvain: La Haut: 
6- Haberi: Orientaliachea). 21.ss-22.00 
Yarınki program ve istiklil matfı. 

ğunu lngiltereye kartı bir tezahür gı· 
bi gösteren yabancı gazetelere hücUJll 
ediyor ve diyor ki : 

''İtalya çok belli ve açık bir Akde
niz politikası güdmektedir. Bu politi
ka istenildiği gibi tefsir götürmez _. 
hiyettedir. Bununla beraber öte yaıı

dan İtalyanın Akdenizde, bu denizı• 
ltalyaya göre ehemiyeti ile ölçülll bit 
vaziyet itgal etmek .ietıediği de \)e9beJ. 
lidir. 

Fakat ltalyanm enternasyonal aab&
da takib ettiği ancak bir ıulh ve it bir
liği siyasetidir. Duçenin yolculufu ,,. 
denb manevraları, hiç bir suretle bll 
siya.etle zıd deitldir. 



1 
t 

Hava Yolları Devlet tsletoıe 
idaresinden: osta tayyarele· 

1 - Ankara • İstanbul arasında işliyen yolcu ve p 
rinıizin hareket saatleri aşağrya yaulmıştır. v 

Kalkı.. arı• 
s s o. 

S. D. 11 · 50 lstanbula 
Ankaradan 10 00 16 50 Ankaraya 
İstanbuldan 15 OO 
2 - Bilet satan Acentelerimiz: . de p T T. Genel Direktör· c ddesın · • A - Ankarada • Bankalar a 2 

lüfü binasında. Telefon n~a;: ~8 T. Şubesi binasında. Telefon 
B - lstanbulda - Karakoy • • ·d 

nuwnarası. 41137. . d ı:neydana parasu nakleden ı are 
3 - Yolcularmıızı şelıır en 

Otob · .. ·· o da usumuz: .... den saat 9.3 k t eder 
Anİ(ara Acente binası 0.nunı önilnden saat 14 de hare e ' 

lstanbulda • Acente biDaS 
4 - Bilet ücretleri: L' a 1ar · • ) 'eli 22 ır dar uk ısın Ankara • 1stao11ul gı f 4 Lira (3 yaşına ka çoc:. ocuklar 

,, L' (3 7 yaş arasındakı S 
" n 12 ıra -
" " " için) dö' •· ) bileti k .. zre ( Giditı • nuş 

15 gün zarfın• mutelııcr ollına ue 
ı.· · · · ilat yapı ır. 
~ın yüzde yırmı wnz '>ia olunur. (533) 

Sayın yelcular•ı.za ı 

ı-957 

Malatya Elektrik T • ~· . 
. k ~ idare Heyetinden. 

Şır etı . k • · ddesine tevfikan şır etlmı-
... _ lra 1-----iri.n 56 mcı ınat. umuı:niyesi 29 mart 1937 ... as mu ve c.---;--c&arlar heye ı . . 1 :sin 1936 senesi alelade h~ •... saat 14. de idare merkezımız o an 

'-rilıine müsadif ,uartesı F~inasında içtirnaa Clavet olunur. 
Anı.ırada Sümer ~k Mer ez 

Müzakerat: • 
Ruznameı 

.. . raporlarının kıraat! 
ı _ ldare heyeti ve ~'?'~pkabulü, idare beyeu ve mürakibin 
2 - Bilinçonuo teı.aı ve . . 

ibrası d müddeti bitenlerın yerlerıne di-
h t• azaların an .. 3 - İdare eye ı "cretlerinin tayını. 

· · · "h olu~• •e u · · lerlerının ıntı ap . . ücretinin tesbıtı. 
4 _ :Mürakip tayını ve 1-985 -PE~ YAKINDA 

BALALAYKA 

ık · Vekiletinden: tısat ak.. (15) .. "dd .... · teMkesi satılm u .. ere gun mu et· 
(450) adet boş Uo<nzın 

le mü~ye~ye konu~~ş!f~e müsadif pazartesi günü saat onda 
Talıplerı?, 22·~il k:nıilyona ve tenekeleri görmek istiyenlerin 

Velıralett.e ~~e~-t Selisıc müracaatları ilan olunur. (555) 1-990 
de •enzıncı -em ..... ----·-- --

EKSiLTME iLANI 
Türk Hava l(uı'umu Genel 

Merkezinden: 
1 - Bir tayyare hangarı ile bir yatakhane binasının Merzifonda 

latMı kapalı zarf uauliyle drailtmeye konulmuştur. 
2 - Bu i~e ait proje, k~f ve şartnameler on lira mukabilinde 

I r.lı:arada Türk Han Ku~u Genel Merkezinden Ye İstanbulda 
Türk Hava Kurumu şube&in4en aıınacaktu. . . 

3 - İnşa edilecek hangar n yatakhane binasının keşıf bedellerı 
tutarı (109.200) li.Jw (32) kuruştu~. .. 11 de An•wada Kurum 

4 - Eksiltme 20 mart 1937 gunu saat 
Gtael Merkezinne yapılacaktır. 
~ _ Ek&iltmeyc cirecekler: . 
1atcklinin diplcmalı mi.mu veya mühendi~ otm:ası ve halen ınşaat 

mUt.ahhidi olduğuaa dair byıdh bulu?dugu tıc~ret odasından a 

1 
-~ ,,_ •Östeı•-1 ve şimdıye kadar bır defada en az 

ı ... rş rÇllU.li vesuom • . . . ff-L' 1 '-~-" 
üz bin lira kıymetinde_ bir 9ina i~şaatı ışını muva -ıyet e 'UD\""r· 

y ld wunu vem.ikle ısbat etmesı şarttır. 
IDlf 0 ut'stekliler (1.190) lira muvakkat teminatlarını .k:u:um genel 

6 - · atırarak alacakları makbuzu ve beııncı maddede 
merkez ~;zn:s:::il tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 20 mart 
taltb edı.en kadar Türk Hava Kurumu Genel Merez başkan· 
937 günü saat ona . . 1-852 
Iıtma teslim etmdıdırler. 

Nafia Vekaletinden: 
Betonarme Köprü İnşaatı 

be ünü saat 16 da Nafia Vekaletinde Şo-
25.3.937 tarihli _PC!!~~b~tıne komisyonu odasında (163SOO) li· 

ac ve Köprüler. Re•lıg~iliy~tinde Kayseri • .Maraş ve Ma~~ş ~.El: 
ra keşif bedelh :Mara:arme Alikaya, Su!jatı, Tekir, Aksu koprulerı 
oflu yollarında beto . 1 eksiltmeye konulmuştur. 
inpatı kapalı zarf usul_ıy e b :ı ınüteferri diğer evrak (817 ,5) ku

Eksiltme şartnaınesı ve .. :ıer Reis1iğinden verilecektir. 
rut mukabilinde Ş06e ve Kop . adır 

Muvakkat temi.Da~ (9425_) _ıır. t ktilerin müteahhitlik vesikasını 
. Eksiltmeye gi:~bılmek "(~o~~O) liralık ~öprü ve buna benzer 
ıbraz ve bir teahhutte en u . at etınelerı meşruttur • 
intutı iyi bir su~tte yapuğını 1:~ embe günü saat 15 e kadar Ko-

Teklif mektuplarını 25.3·.937 ~mJır. (497) 1~30 
Reisli w ine yermderı ıaz 

Fidan Meraklılarına 

l\fUJDE .. 
. . .., . . ıl<larında topr~ ve ıklı~e 

Orman Çıftlıgı fidanlh -it meyvelı ıneyvesız 
•- • irilm' • olan er Ç-'J' lı.., 
-., gun yetııt 1f l ehven fiyatla aab P çı-
fidanlarla her boyda mazı ar 
karılmqtır. .., azalar: 

Siparif kabul eden ınag 1824 
Çiftlik telefon No. 
Karaoğlanda ınerkez 3755 • 3680 
majuası telefon No. 
y enifehir mağazası 
telefon numarası 
Saman pazarı M. n. 

• 
Kızılay Cemiyeti 

Genel l\ılerlcezinden : 
1 

ı _ Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan ve keşif bedeli on 
yedi bin lira olan iş: Ankarada Mamak Gaz maske fabrikası müşte· 
milatından kantin binasının kalorifer, su ve sıhi tesisatıdır. 

2 _ Ekıiltme 1937 martının 29 uncu pazartesi günü saat on bet
te Ankaı ada K zılay Genel merkezinde yapılacaktır. 

3 _ Binanın planları ve şartnamesi Ankarada Kızılay Genel 
merkezinden veya İstanbulda Bahçckapıda Yeni poatahane civarın
da Kızılay deposu direktorlügünden bir lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için keşif bedelinin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde teminat veımek ve Nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhitlik vesikasını göstermek lazımdır. 

5 - Yukarda yazılı gün ve saatten scnra herhangi bir surette 
yapılacak teklifler kabul olunmaz. 1-1001 

Ankara Emniyet l\lüdürl~J-iindcn: 
Beher takım için 

tahmin edilen Fi. 
Cinsi llikdarı Lira Kuruş 
Si•il elbiae 183 22 oo 

Teminat 
Lira Kuruş İhale günii 
302 00 24.3.937 çarşamba 

saat ıs de 
Yukanda mikdarı yazılı sivil elbise 7.3.937 tarihinden 22.3.937 

tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklile
rin yukarıda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte Emni· 
yet müdürhiftinde toplanan komisyona gelmeleri (505) 1-919 

Nafia Vekaletinden: 
Betonarme Köprü İnşaa tr Eksiltme ilanı 

25-3-937 tarihli peqıembe giinü saat 15 de Nafia vekaletinde şo. 
se ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında 68.000 lira ke
şif bedelli Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas • Koyulhisar ve Koyul· 
hisar - Reşadiye yolları üzerinde Yukarıkale ve Aşağıkale betonar
me köp~üleri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur, 

Eksıltme ~rtnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kuruş 
mukabilinde fO e ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 46SÖ liradır. Eksiltmeye girebilmek için is· 
telr.Uierin müt ahhitlik vesikasını ibraz ve bir teahhüde en az 
30.000 liralık köprıi ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptık. 
lannı isbat etmeleri meşrutur. 

Teklif IIM'itublarını 2S-3.937 perşembe günü saat 14 e kadar 
komisyon rc:A&ligine vermeleri lazımdır. ( 498) 1-931 

Umumi Hevet Da,Teti: .. 
Ankara Memurlar 

Kooperatif Şirketinden: 
İdare meclisi, Ankara memurlar kooperatif şirketi hissedarlar 

umumi heyetini 12 mart 1937 tarihine müsadif cuma günü saat on 
sekizde Ankara belediyesi salonunda senelik adi içtimaa davet eder. 

1çtimaa iitirak için hissedarların hisse cüzdanlarını ibraz etme· 
leri lazımdır. 

~ üzakere Ruznamesi 
ı - 1936 eeneai idare meclisi ve milralı:ipler raporlarının okun

maa; _ 1936 eenesi bilançosunun t•diki ile_ldare mecılsinin.fbraaı 
•e ertaklara % ıo temettü hi.acsi ve % 8 mlibayaat ~istumu ıcr•• 

s - Münhal idare meclisi uilığına intihap edılen B. Ebem 
Yalçının intihabının tasdiki. . . . . 

4 _ lnhiW eden iki azfilıkla esaa mukavelenamcmızın 32 ıncı 
mouJdesi mucibince isimlerine kura isabet eden Baylar Yusuf Ziya, 
İbrahim Besen ve Sabri EnJoy yerlerine yeniden intibah icrası 

5 - 1937 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin tayini 
6 - 1937 senesinde de, tahsil edilmif aermaye mikdarını lSO bin 

liraıian aşağı düşümıiyecek şekilde, ölen hissedarlarımızın vereae
sioc ve mütekaid ortaklarımıza sermaye itıtirak hisselerinin iadesi 
hususunda idare meclisine mezuniyet itası 1-869 

Ankara Valiliğiuden: 

Kapı N. 
Mahallesi Sokağı Cinsi yeni 
Misakı Han ardı Çilingir 4 
mim dükkanı 

Mevkii .e hududu 
Ankaamın Apğı Aynh mevki
inde 6435,10 metre murabbam• 
dan ibaret Potin oğlu, yol, dere 
ve boz ile mahdud Mercimek oğ• 
lu Andon vc:lcdi Ohaniaten met-
ruk 390 Kapı, 690 umum No. lu 

Kapı 
No. 
eski 
28 

Aylık 
Metrftke icarı Dipozit 

No. Lira Kr. Lira Ks. 
52 10 00 11 25 

Senelik icari 
Lira Kr. 

Dipozit 
Lira Kr. 

tarlanın senelik icarL 25 00 1 90 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mayıs 938 gayesine 

kadar icarınm ihalesi 17 mart 937 çarfamba günü aaat 14 de yapıla
caktır. 

İsteklilerin hizalarında göaterilcn dipozito makbuzlariyle llÖzÜ 

gesen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan aatıo komisyonuna mü-
racaatları. ( 486) l-890 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden: 
Fabrikalar ihtiyacı isin; 200 ton .söğüt çubuğu aatm alınacak • 

ttr. İsteklilerin 22-mart-937 pazartesı gününe kadar mektupla YCya 
bizzat Ankarada Askeri Fabrikalar Ticaret kalemine müracaatları. 

Şartname her gün lstanbul F~ndıklıda Askeri Fabrikalar yolla
ma müdürlüğünden, Ankarada Tıcaret kaleminden alınabilir. 

(538) 1-969 

Nafia Vekaleti: 
Van Su İşleri Etüd Heyeti Şefliğinden : 

35505 lira 74 kuruş bedeli keşifli Şamran Kanalı inpatı puarlık 1 
usuliyle münakasaya konulmuştur. lhale 12-3-937 tarihine müsadif 
cuma günü saat ıs de Vanda Su işleri Etüd Heyeti Şefliğinde icra 
edilecektir. (507) 1~07 

MODORLOCO SATIN ALMA 
KOMİSYONU İLANLARI 

!LAN 
Ankara istasyonunda eski fUbc binasında yaptırılacak kalorifer 

tesisatı eksiltmesi: 
Ankarada eski şube binasında yaptırılacak kalorifer tesisatı: 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye s;ıkarılmıştır. 
1) Bu işin keşif bedeli 5108.30 liradır. 
2) İstekliler bu İ§e ait şartname, proje ve sair evrakı Ankarad~ 

Devlet Demiryollan yol dairfsinden ve Haydarpaşada birinci işlıt· 
me komisyon reisliğinden parasız olarak alabiJir]e:. 

3) Eksiltme 26.3.937 tarihinde cuma günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan işletme Umum Müdürlüğü Yol dairesinde top
lanacak merkez: birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat 
ve. vesaiki aynı günde saat 14 e kaaar komisyon reisliğine teslim et
mış olmaları lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahlcam:na uygun olmak üzere 383 12 lirahJt 
muvakkat teminat. 

b • Kanu:ıun tayin ettiği vnikalar. 
c • Nafıa Vekaletinden muuddak ehliyet vesikası. 

.. 5) 'l ekli~ mektupları ihale günu saat 14 e kadar makbuz mu~ ." 
~ıhnde komısyon reisliğine verilett'ktir. Posta ile gönderilecek 1ek~ 
lıf mektuplarının teahhütlü obnası ve nihayet bu saate kadar lro .. 
mt&yona gclmit bulunması lazımdır 

.Bu .iş ~ında fazla izahat aımd: istiyenler D. D. Yolları Yol 
Daıresıne muracaat etmelidirler. (539) J-970 

1.LAN 
Muh~?1~e~ bedeli (475129,70) lira olan 50 bin ton krible alman 

ma?.e~ komuru 26-4-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf u .. 
sulu ıle. Ank~rada ~da.re binasmda satın al nacaktır. 
. Bu ışe gınn~k ıs~!'~nle~in (22755,19) liralık muvakkat teminat 
ıle kanunun tayı.o ettıgı v~sı~arı, resmi gazetenin 7·5-1936 gün ve 
3297 numa~lı nushası?da ~n!ışar ebnif olan talimatname daiersincJe 
alı.nrn1 .ğı! vesıka v1

e t~~lıflcrdını aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reıs ı ıne verme erı 1c1zım ır. 

Şartnameler 2376 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelcrintı4 
sa\.lmaktadır. (5S6) l--981 

lLAN 
Muhammen bedeli (13.200) lira olan SO milyon boş bilet kartonı.ı 

23.3.1937 Salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (990) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesımie 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı &ün saat 14.30 a kadar Komisyon 
Reisligine verınclerj lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dajresinden, Hay

darpaşa.da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(490) 1-891 

İLAN 
Beher teneke bedeli 9 kuruş 

tahmin edilen ve bir •ene müd· 
det teahhüt edilecek yevmiye 
asgari 20 azamj 60 teneke içme 
suyu 24-3-1937 çarşamba gunu 
saat 15,30 da açık clmiltme ile 
Ankarada idare biııaamda satıo 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 
(121.50) liralık muvakkat tenri
nat ile kanunun tayin ettiği ft'4 

aikalat.ı •e tahlil raporunu aynı 
gün muayyen aaatte komisyon 
Reisliğine •ermeleri lazımdır. 

§artnameler Ankarada M.alze• 
me dairesinde görülebilir. 

(531) J-95fi 

Devlet Demiryolları Afyon 
Yedinci işletme Müdürl~Tüııden: 

ı - Aşağıdaki cetvelde göcterilen iki gurup balast evelce ayrı 
ayrı kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlmışn da (1) No. lu guruba zu· 
bur eden talibin verdiği fiat haddi liyıkında görülmediğinden vt 
(2) No. lu guruba da talip zuhur etmediğinden :ifbu guruplar 2490 
sayılı k.uıunun 32 •e S3 üncü JDMldcleri mucibigce kapalı aad USIJ
Jiylc yeniden eksiltmeye çıkanJmlttu. 

2 - Balaat alınacak oc:akJanıı yerlerin toplama balaat alınacü 
yerler ve buralardan alınacak mittarlariylc mubarrnnc:a bedelleri ve 
iktiza eden teminat mikdarları ve •limat müddetleri a,agıdakl 
cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak bal•t cetvelde g&terildiği veçhile iki guruba a:y• 
rılmış olup her gurup ayrıca ihale olunaca~mdan beher gurup içuı 
ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme: Devlet demiryolları mubnknamesi, kapalı zarf 
usuliyle balast eksiltme şartnamesi ve bayındırlık işleri genel şart• 
namesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyon 7 inci ı, .. 
letme müdürlüğünde görüp öfrenebilirler ve meccanen alabilirleı 
ve izahat istiyebilirler. 

5 - Eksiltme 19.3.937 tarihine tesadüf eden cuma giınü Afyon 
şehir istasyonunda 7 inci işletme bimamdaki komiayonda saat 16 
da yapılacağından istekliler 2490 aayıb kanuna ve 4 üncü maddedeki 
teraite tevfikan hazırladıkları mıwakbt teminat ve teklif mektup• 
larını havi zarflarını mezkur tarihte &aat 15 c kadar komisyon re
isliğine tevdi etmi§ bulunacaklardır. (S44) • 

1 Afyon 227+900 3000 
Akşehir 

11 İzmir 223+282 8000 8000 
Afyon 

Kars V afiliğinden: 

292,5 6 Ocak kım:ıa 
balast 

600 8 Toplama v-. 
kırma balast 

1-975 

Muhacir iskinı için iğdir merkezinde yapılacak 239 adet evin be• 
beri 556 00 lira üzerinden 140054 lir.alık in,aat 29.2.937 tarihinden 
itibaren' 20 p müddetle kapalı Ad UIUliyle eksiltmeye konu~ 
muttur. · • 

ı - Bu inpatın S5000 liraLak • •m 936 Mneainden verilecek 
aıütebaki 105000 liraı934 acnniadcıı nrilecckitr. 29 mayıs tarihin~ 
kadar 35000 liralık iapatm )18p1 k-A lizıın41r. 

2 _ Ekaitlme 19.5.937 taribine lllÖladif cuma günü saat 15 de 
lakin mlidürhigünde toplanacak ebiltme kc• '•onunda yapılacak• 
tır. 

3 - Muvakkat teminat 8252,70 liradır. 

4 - Bu itc aid plin. kefil nrakı, kqif hühuı, tahlili fiat, mü
nakasa ve fenni ,artname ve baymdırlık ifleri genel prtnamesi 7 
lira mukabilinde 1Uiıı müdürlğiinden -.e~. latiyenler Karı 
Nafıa müdürlğiinde mevcut eTrakı tetkik educk iz.abat alabilirler

4 

5 - İstekli olanlar teklif 1Ddrtup1ariyle birlikte Nafıa veka!e
tinden bu gibi bir inpat için •lımt oldulan müteahhitlik Tesiltası 
ve temina~ mektubunu veya makbmunu ve ticaret odası kayıd hü
viyet varaka&ını havi ıı:arflarını yukarıda yanlı saatten bir eaat e.,. 
vcline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelidir. 
Veya posta ile göndermeleri ve teklif mektuplarından bütün inşaat 
evrakını okuyup kabul ettiklerini aynca yamaları lazımdır. Pos-
tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (1114) 1--864 
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PHILCO radyolarıni bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Milli Reasiira.ns 
TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Şirketimizin 1936 senesi aleJade hissedarlar umumi heyeti aşağı 
da yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar ittihaz etmek ~-zer_e 
31 mart 1937 çarşamba günü saat ON BİRDE ANKARADA Turkı-
ye İş Bankası Genel Müdürlüğ_ü bin~s~nda toplana~aktır. . . A 

Şirket esas mukavelenamesı mucıbınce wnumı heyete ıştırak 
edecek olan hissedarların hamil bulundukları hisse senetlerini veya 
bunu müsbit vesikaları toplantıdan bir hafta evel Ankarada Tür
kiye İş Bankasına ve İstanbulda Türkiye Hanında şirket muamelat 
merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartları almaları la
zımdır. Hissedarların muayyen saat ve günde Ankarada bulunmala
rı ilan olunur. 

Görüsülecek İşler: 
~ 

ı - İdare Meclisi raporunun okunması, 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının okunması, 
3 - Mürakipler raporunun okunması, 
4 - Yukardaki maddelerde yazılı evrak ve vesaikin okunmasını 

müteakip bu hususta ve temettüün tevzii hakkında müzakere icra
siyle karar ittihazı ve İdare Meclisi azasiyle mürakiplerin ve mü
dürler heyetinin ibrası . 

5 - Şirket esas mukavelenamesinin 24 üncü maddesi mucibince 
müddetleri biten İdare meclisi ad.tarının yerine yenilerinin seçil
mesi, 

6 - Mürakip seçimi, 
7 - İdare meclisi azasının gerek kendi namlarına gerek başka 

şirketlerin idare meclisi azası veya müdürü sıfatiyle şirketimizle 
muamele yapabilmelerine müsaade itası, 

8 - İdare meclisi ile mürakiplerin 1937 senesi hakkı huı:ur ve 
tahsisatın ;n tesbiti 1-1012 

Kapalı Zarf Usuliy le Eksi tme İlanı · 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajında 

yapılacak gazino inşaatı. 
Keşif bedeli (75252) lira (55) kuruştur. 
2 - Eksiltme 31 mart 937 tarihinde çarşamba günü saat (15) de 

Nafıa Vekaletinde Sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapılacakt r. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayın
dırlık İşleri Genel şartnamesi, inşaata aid umumi ve hususi fenni 
şartnameler, keşif ce.veli, silsilei fiat cetveli ve projeyi (3) lira (76) 
kuruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (5012) lira (63) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında ç ıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ib
raz etmesi ve (50) bin liralık iş yapmış olması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri Iazımd . r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(536) 1-1005 

Bakırköy Bez ve Pamuklu 
Mensucat Fabrikası 

Türk Anonim Şirketinden 
Şirketimızin umumi heyeti, esas mukavelenamenin 40 mcı mad

desi mucibince 26.3.1937 tarihine müsadif cuma günü saat on buçuk
ta Galatada Sümer Bank İstanbul şubesinde aşağıdaki ruznamede 
yazılı hususları müzakere etmek için adiyen içtima edeceğinden u
mumi heyeti teşkil edecek azaların mezkur gün ve saatte içtimada 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESi: 
1 - İdare Meclisi ve miirakip raporların n okunması ve idare 

meclisi azasının ibrası 
2 - 1936 yılma aid bilançonun, kar ve zarar hesabının ve temet

tü tevzii hal:kındaki tekliflerin tetkik ve tasdiki, 
3 - Açık bulunan idare meclisi aza:ığ na yenisinin seçilmesi ve 

azalara verilecek huzur haklarının tayini, 
4 - Müddeti biten miir"1-İpliğe yenisinin tayini ile ücretinin 

tesbiti. 1-1015 

Sark. ., Kronıları 

T. A. Sirl\:etinden: 
' Şirketimiz Umumi Heyetinin 29 Mart 1937 Pazartesi günü saat 

15 de senelik adi içtimaa davet edilmeleri kararlaştırılmış olduğun
dan, sayın hissedarlarrm ·zın mezkur gün ve saatte Eti Bank bina
sındaki Şirketimiz merkezini teşrif etmeleri ve içtima gününden 
azami bir hafta evveline kadar hissedarlıklarını mübeyyin vesaiki 
Şirket merkezine teslim ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları 
rica ve iHin olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - İdare Meclisi ve Mürakip raporlarının okunması. 
2 - Bilanço ve Karüzarar hesaplarının tetk~k ve tasdikile İdare 

Meclisinin ibrası. 
3 - İdare Meclisi azalarına verilecek hakkı huzurlarla müra-

kiplere verilecek tahsisatın kabul ve tesbiti. 1-1013 

Keciburlu Kükürtleri 
~ 

1 ·. A. Şirl{etinden: 
Şirketimiz hissedarlar Umumi He~etini.n 30 Mart 1937 Salı gü

nü saat 15 te senelik içtimaa davet edılmesı kararlaştırılmış oldu
ğundan hissedarlarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte 
Şirketimizin Ankarada Eti Bank binasındaki merkezini teşrifleri 
ve Esas Mukavelenamenin 59 uncu maddesi mucibince içtima gü· 
nünden nihayet bir hafta evvel Şirket merkezine müracaatla hisse
darlıklarını mübeyyin vesaik ibrazı suretiyle birer duhuliye kartı 
almaları rica ve ilan ounur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - İdare meclisi ve mürakip raporlarının okurunaaı 
2 - Bilanço ve kirli.zarar hesabının tetkik ve tasdikiyle İdare 

Meclisinin ibrası 
3 - Meclisi idarece tayin edilen azaların tasdiki ve müddeti bi· 

tenlerin yerine yeniden aza intihabı 
4 - 1937 senesi için idare meclisi azalarına verilecek hakkı hu· 

zurlarla mürakiplere verilecek tahsisatın tesbiti 1-1014 

1 ANKARA BELEDiYE REISL1G1 İLANLARI 1 
t LAN 

yerinde 681 inci adada 9 parsel 24 metre murabbaı ar
sa 6 - nisan • 937 salı gününe kadar bir ay zarfında pazarlıkla satı
lacağı nclan isteklilerin her cuma ve salı günleri saat on buçukta be--
ledive en 'imenine müracaatları. (514) 1-908 

1 ANKARA LEY AZIM AMlRLICl. SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 

MİLLi MODAF AA VEKALETİ SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN BİLİT 
1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için 62500 kilo ta

ze kabağın 20.3.937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. 

13 kalem köhne rontgen malzemesi ve 163 kilo 240 gram kösde 
parçaları ayrı ayrı satılacaktır. Satış günü 13-3-1937 cumartesi günü 
saat 10 dadır. Malzeme ve kösele parçalarını görmek istiyen Cebeci 
Askeri Hastanesi Baş tatibine müracaat ve satışa gireceklerin belli 2 - Kabağın tutarı 7500 lira olup muvakkat teminatı 562 lira 50 

kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. gün ve saatmda komisyona gelmeleri. (548) 1-979 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ·ıe te
minat makbuzlarını h:tvi teklif mektuplarım yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-

BİLİT İLAN 
1 - 106 kalem muhtelif tel

siz malzemesi açık eksiltmeye 
konmuştur. 

1 - Beher tanesine biçilen e• 
deri 9 santim olan bir milyon ta· 
ne büyük madeni düğme ile be· 
her tanesine biçilen ederi 80 lira 
olan 6x6 metre ebadında üç tane 
buranda p.ı::arlıkla alınacaktır. 

miş olacaklardır .. ( 482) 1-862 
2 - Tahmin edilen bedeli 

3.100 lira olup ilk teminat para
sı 232 lira 50 kuruştur. 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için 31500 kilo taze 
bakla 19.3.937 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. •3 - İhalesi 27 nisan 937 salı 

günü saat 11 dedir. 2 - Baklanın tutan 3780 lira olup muvakkatı 283 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda gö:·ülür. 4 - Eksiltmeye iştirak ede

ceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen 
belgeleriyle ihale gün ve saatin
de M.M. Vekaleti satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

2 - P.uarlığa gireceklerin 
birinci iş için 67,5 liralık ilk te• 
m.inatları ile birlikte 12.3.937 C. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te
minat mabuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte levazım amirliği sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. (481) 1-861 ertesi günü saat 11 de M.M.V1 

Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (565) 
1-1000 ALENİ TEŞEKKÜR 

Kızım Emlak ve Eytam ban
kası memurlarmclaıı Mükerrem 
Kazımın hastalığını ilk te~lıisini 
koyan Ankara Nümune hastane
si dahiliye müteh~ı<,::, slarından 
B. İzzet Kantemir ile ameliyatı
r.ı muvaffakiyetle yaµan ve kızı · 
mı kurtaran operatör B. Faruk 
ve muavinleri B. Adil ve B. Hanı
c!iye h:ısatlt~ı esn -sıncla diğet 
hastalar gibi bütün şefkatini 
gösteren sayın baş doktor Nüz
hete ve baş hemşire Bn. Şerife 
ve arkadaşlarına sonsuz saygı 
ve şükranlarım ı sunmağı bir borç 
bilirim. 

tır. 

Validesi Hatçe Kazım 
1-1017 

Satılık Arsalar 

Yenişehir taraflarmda 
peşin para ile küçük bir 
ev aranılıyor. Ulus gaze· 
tesinde 

M. N. Rümzuna müra- 1 

Satılık Arsa 
Yenişehirde Maliye tahsil şu

besi karşısında Selanik cadde-
sinde telefon 1538 1-984 

TOROS GENÇLER BlRLlCl 
ANKARA ŞUBESiNDEN: 

14-3-937 pazar günü saat 14 de 
Halkevinde yıllık kurultay ya
pılacaktır. Üyelerimizin gelme-
lerini dileriz. 1-961 

ZAYİ 
İstanoul emniyet müdürü B. 

Fehmi adına yazılı D s ·nıfından 
29607 ve 29608 numaralı banka
mız aksiyonları kaybedildiğin· 
den artık hüllli.ü kalmadığı ye 
sahibine başka numaralı yeni ak
siyonlar verileceği bildirilir. 

1-1017 

İLAN 

Bitik nahiyesine bağlı Köveç 
köyünden Ahmed oğlu Necibin 
vefatı üzerine mahkemece tere
kesine el konmuş olduğundan 
kefaleti hasebiyle alacaklı olan
lar da dahil olduğu halde !Jil
cümle alacaklı ve borçluların ve 
miarsçının vesaiki resmiyelerile 
beraber bir ay zarfında 3 üncü 
sulh hukuk mahkemesine müra
caatları ve alacaklarını vaktiyle 
kaydettirmiyenlerin mirascıya ne 
şahsen ve ne de terekeye izafe
ten takib edemiyecekleri lüzu· 
mu ilan olunur. 1-1003 

ZAYİ: Çubuk kazasının Kı
zılören köyüne aid resmi muh
tarlık mühürü ile Mustafa, Hü
seyin, Bekir ve Seyit namlarına 
aid mühürleri Ankarada zayi et
tim ve eski mühürlerin hükmü 
kalmamıştır. Mühürleri bulana 
S lira vereciğim.i bildiririm. 

Ankara Hacıbayram caddesin
de Genel İş Bürosu No. 2 

1-1010 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çanlurr caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ANKARA 3 üncü SULH 
HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Ankar.a Çıkınkç.lar yokuşun
da Ragıp apartımanında Ekrem 
Rıza vekili avukat Osman Şev
kinin Ankarada Yenişehirde A
karetler mahallesinde 27 numa
ralı evde Neyyire aleyhine An
kara 3üncü sulh hukuk mahke
mesine ikame eylediği tenzili na
faka davasının cari muhakeme
sinde müddei aleyhin ikametga
hının meçhuliyetine mebni ila
nen tebligat icrasına ve muha
kemenin 29.3.937 tarihine müsa· 
ciif pazartesi günü saat 14 de ta
likine karar verilmiş olduğun· 
aan yevm ve saati mezkfırda An
kara ücüncü sulh hukuk mahke
:nesine · gelmesi veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde muha
kemenin gıyaben rüyet edilece
f!ı tebliğ makamına kaim olmak 
iizere ilanen tebliğ olunur. 

1-1016 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at s ığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
şekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

(566) 1-1007 

r Mahdut Mesuliyetli Ankara Güven 
Yapı Kooperatif inden : r. 

Kavaklıderede yeni inşa edilen mahallemizin en mutena bir 
yerinde tam konforu havi bir ev kiralıktır. Evin ayrıca kiraya 
verilebilecek surette zemin katı vardır. Arzu edenlerin; ko
opeartifin Sümer Bank binasındaki idare merkezine müracaat 
etmeleri. 1-1009 

Belediye 
SAYIN 

Reisliğinden: 
Hç\LKA iLAN 

Bugünkü Cuma günü saat 16 ile 17 arasında 
canavar düdüğü tecrübeleri yapılacağı sa..: 
yın halka bildirilir. (573) 1-1006 

Makina ve Endüstri İşleri T. A. Ş. 

ATAK 
Şirket hissedarlar umumi heyeti 31. mart 1937 çarşamba günil 

saat 10 da Ankara Selanik caddesi 21 No. daki şirket merkezinde adi 
olarak toplanacakt.r. Toplantıya iştirak edecek hissedarların esas 
mukavelename mucibince toplantıdan en az yedi gün evci şirket 
merkezine müracaatları rica olunur. 

RUZNAME: 

1 - İdare Meclisi ve mürakip raporlarının okunması 31.12.1936 
bilançosunun ve kar ve zarar hesabının umumi heyete bildirilmesi, 

2 - İdare meclisinin ve mürakibin ibrası 1-1011 

öksürenlere : KA 1,RAN HAKKI EKREM 

Maliye Vekaletinden: 

CİNSİ 

Yazıldıktan sonra siyah 
olan mürekkep 

MİKDARI 

14000 şişesi bir 
10000 ,, yarım 

4000 ,, çeyrek 

litrelik 

" .. 

Tahmin Olunan Muvakkat 
teminat bedeli 

L. Ku. L. K~ 

8560 00 642 00 

olmak üzere (20000) kilo 

) 
) 
) 
) 

Zamk, 1500 şişesi 500 gramlık, 2500 şişesi 250 gramlık, 4000) 3400 00 
şişesi 125 gramlık, 15000 şişesi 75 gramlık olmak üzere (23000) şişe) 

255 00 

Ağaç tampon, 2020 numara Penkale mamulatı sisteminde) 1470 00 110 25 
(3000) adet) 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları 
Fersude kağıt sepeti No. ı 

kontraplak ve bez kaplı (lOOO)adet) 

,. " ,, ,,2 
,, ,, .. ,, 3,4 

üzere ceman 
sepet. 

Cilalı ağaç kağıtlık üç gözlü 
Istampa mürekkebi 35 gram 
Dolma kalem mürekkebi 100 gram tık 

500 ) 
1000 ) 

1000 olmak) 
3500 adet) 

) 

( 200) adet) 
(15000) şişe) 
( 8000) şişe) 

3315 00 

168 00 
1050 00 

960 00 

248 63 

12 60 
78 75 
72 00 

1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ek:ıiltmeyef 
konulmuştur. Bunlara ait ~artnameler Ankara'da kırtasiye müdilrlüğilnden, lstanbulda DolmabahÇO 

kırtasiye deposundan alınacaktır. 
2 - Eksiltme 29.3-1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de Ankara'da Yenişehir Lozan mey• 

danında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen kı}"" 

mette teminat mektupları ve istekli şirket olduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını mecburi kıl.ı 
dığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye ~U.. 
düdüğüne getirilecek eksiltme komisyonu Reisliği ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile goıı• 
derilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve d_ış zarfın mühür ın; 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vak.i olacak gecikmeler kabul edılmez. ( 475) 1--8 

YENi SiNEMALAR· HALK 
BU GECE 

Eski Zamanlar 
Baş Rolde ı 

Charlie Chaplin (ŞARLO) 

Baştan başa Zevk, Neş'e ve kahlcaha 
tufanı 

GÜNDÜZ 
Matinelerinde son defa olaralt. 

9 UNCU SENFONİ 

BUGÜN BU GECE 
Tarihi Jay~ti, temsil tarzının kuvveti 

itibariyle senenin en muvaffak 
Türkçe sözlü filmi 

Rus Japon Muharebesi 
DANlELLE DARRİEUX 

Adolph Vohlbruk - Charles Vanel 
İlaveten: Miki .iri yarı adamlar arasında 

Halk matinesi 12. 15 de: 
AÖZIMDAN DEÖİL 


