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Törene, bakanlar, mebuslar, müsteşarlar ve ga
zeteciler davetlidirler. Şehrimizden 2 nisan akşamı 
hareket edüecek, 3 nisan'da teme/: atma töreni ya
pılacak, aynı akıam Karabük'ten hareket edilecek 
ve 4 niıan ıabahı ıehrimize dönülmüş olacaktır. 
Baıbakanımızın vereceği açış söylevine büyük bir 
ehemiyet verümektedir. 

[(arabük fabrikaltırı~ 1 

Temel atma töreni 3 nisanda 
Inönü tarafından yapılacak 

Siyasi Müsteşarlar 1 

. elik fabrikalarının temel at-
Karabük demır ve f . ·· .. Ba§bakanımız 
t .. . 3 niıan cumarteıı gunu 

ma orenı d lacaktır. 
lımet lnönü tarafın anMY~!'d'··rlüg"'ü endüstri haya-

s ·· B nk Umum u u ' · umer. a.. .. oktaıı olan bu tarihi törenın, 
tımızın bı! d".?"md~~· rka ölçüıünde olabilmeıi 
memleketın goster ıgı a a 
. . . bı'r program hazırlamıştır. 
ıçın zengın 

-ıtaıva - Yugoslavya 
anlaşması imzalandı 

Başbeıke ~ 

Belgrad 
mülakatı 

Falih Rıfkı ATAY 

İtalya Dıt Bakanı. Kont Cia~o: 
nun Selgrad ıeyahatı, yalnız ıkı 
komıu devlet arasındaki _münase
betler değil, Şarki Akdenız, Orta
a vrupa ve Balkanlarda bant ve 
aükun durluğu bakımından mesud 
bir hadise teşkil eder. Belgradda 
i~za olunacağını bildiğimiz poli· 
~ b~ ekonomik iki aiılaımarun 
~ ç ır •ır ve şüphe ciheti olmadı· 
f~nı biliyoruz: "Kaydetmeye bile 
uzum yoktur ki ltalya - yugoJao 
Yakınlığı ile Tuna havzaıında ve 
Balkanlarda tatbik edilecek poli
tika, Avrupanın bu bölgeıinde 
hi~bir devlete karıı bir çevirme 
maksadı gütmemektedir. ilk he
del herke•le iyi komıuluk müna· 
ıeb~tleri kurmaktır.,, Giornale d'l
talianın bu hükümle~ine. ~ra~ v_e 
Bükreş politika muhıtlerının ıttı-

A k '--ekte olduğunu gelen tc-1-
ra euu Ald w 

f 1 dan anlıyoruz. ıgımız 
gra ar d "IAk t 

ı A t · go"re Belgra mu a a ı ma uma a , h' k 
İngiliz basın aleminde da ı pe 
iyi akisler bırakmıştır. A 

h A d' · 'n Sarkı Ak-

Yeni anlaşma dünya barışınm 
daha ziyade kuvvet 

bulmasına yardım edecektir 
" Bu anlaşmada hiç bir şey iki memleketin 
esasen aleni olan mevcud enternasyonal 
teahhüdler;ne muhalif telakki edilmiyecek,, 

Belgrad, 25 (llususi) - İtalyan dış 
bakanı Kont Ciano'yu getiren tren bu 
sabah saat yedide hududa varmıştır. 
İtalyan dıt bakanı burada gayet doe
tane surette kartılandı. Bir tayyare fi• 
losu Kont Ciano'yu selamlamak üzere 
uçuyordu. 

Bir tayyareci olan Kont Ciano tren. 
den tayyareleri göstererek: 

- Arkadaşlarımı görüyorum diye 
sevincini ızhar etti. 

Erkenden hava yağmurlu idi. Fakat 
sonra yağmur dindi ve güne' açtı. 
Kont Ciano gazetecilerin kendisinden 
bir mülakat vermesi hakkında ricaları• 
na karşı dedi ki: 

- Bakınız hava ne güzel, bulutlar
dan ve yağmurlardan sonra havanın 
değişmesi adettir. Bu doğan güneş de 
başardığımız işin büyüklüğüne bir 
semboldür. Biz yalnız Belgrad'da bir Yugoslavya Başbakanı Dr. Stoyadinoviç 

Siyıui müsteıarlar dün IJekciletlerde çalıımo.ia batlamıılardrr. Bu müncuc· 
betle aiyıui müateıarların dün aldığımı:z resimlerini koyuyonq 

Yukarda soldan sağa doğru Nalra Bakanlrğı Siyasi Müsteşarı B. Sırrı Day 
(Trabzon), Milli Müdafaa Siyasi Müsteşarr B. Necib Ali Küçüka (Denizli), Sı· 
hat siyasi Müsteşarr Dr. Hulusi Ala taş (Aydın). Ortada: solda Jç Bakanlık Si· 
yasi Müsteşar.1 B. Muttalib Ôker (Malatya), ortada: Kültlir siyasi Müsteşarı B. 
Nafi Atuf Kansu (Erzurum), Ziraat Siyasi Müsteşarı B. Ali Rıza Erten (Jlar• 
din), Sağda altta: Adliye Siyasi Müsteşarı B. Salahaddin Yargı (Kocaeli), 
lktısad Siyasi Müsteşarı B. Ali Rıza Türel (Konya) lznıirde bulunmaktadır. 

Kont Cianonun sözleri 

"ltalya ve Yugoslovya 
Avrupa emniyetine 

hizmet ettiğine kanidir,, 
Belgrad, 25 (A.A.) - İtalyan • Yu

goslav anlaşmasınm imzasından sonra 
İtalya Dış Bakanı Kont Ciano basına 
şu beyanatta bulunmuştur: 

'
1
- Başbakan Stoyadinoviç ile be· 

nim aramda imzalanan ve bu akşam 
neşredilecek olan anlaşma, onu muza. 
kere ve aktettiğimiz aynı zihniyet dai
resinde, okunup tefsir edilmelidir. Si
ze, bu zihniyetin ne olduğunu ve an
laFJaların imzasına bizi ne gibi sebeb. 

Icrin sevkettigini ve keza bu anlaşma
lardan faşist hükumetinin neler bekle· 
diğini açıkça anlatayım: 

Bu anlaşmalar İtalya ile Yugoslav
ya arasında barış ve giıvenlik demektir. 
Bu anlaşmaların manası şudur ki, 1tal· 
ya ve Yugoslavya iyi komşuluk politi· 
kasını ele almak ve takib etmek azmin· 
dedir. Bu politika, yalnız aralarında 

her türlü anlaşmazlık ıebeblerini orta-
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Etyopya a ısesını . . .. 
d 

. · .. 'ndekı menfı eniz vazıyetı uzerı w 

tesirleri ne kadar ağır lkoldı°gu.'.1: 
biliyoruz. Bu hal, ne ha. a~ 1 m1 u1-t f 'ki , . . e de Türkıye ıle ta • 

anlaşma yapmakla iktifa etmiyeceiz. 
Belki bunun geniflemcsine ve inkita· 
fına da çalışacağız. Belgrad'daki çalı,
mamız Akdenizdc ve Avrupada barışa 
hizmet edecektir. Bu tarihi vazifenin 
bana verilmiş olmasından dolayı duy
duğum sevinci tarif edemem. 

Italya ispanyadan Fıkra 

Halimiz 
e ı erımız, n t dları 

Ya arasındaki menfaat eza 
\'eya politika anlaşmazl_ıklar~ndan 
değil Milletler cemiyeti vazıfe ~e 

' d w olduf!U nıesuliyetlerinden ogmuş k 
İçin sebeb zail olduğu zaman, t• 
layl;kla tasfiye edileceğine şü~ ıe 
Yoktu. Vaziyetin noTmalleşnı~sıne 
Centilmen Agreman esas te!.kıl et 
ti. T ahii münasebetlere donm

1
e 

b k "h' bı'r merha e a ımından mu ım 
de M'I '"l~ı-atı olmuştur. Ha

ı ano mu aA Tev· 
t~rlardadır ki Dış Bakanımız . . w. 

fık R" t" A Mı'lanoya gıttıgı 
uş u ras . · 

2anıan Balkan antantı konse~ ın:n 
d_e rei;liğini yapmakta idi. lkı v:ı· 
2.1fe ve sıfattan istifade eden Te~· 
fık Rü t" A ı Şefinin dış polı-
t 'k ş u ras a, h' ti ı a da A b" "k .... }i, ıye e 

vasını uyu ..... 
tenısil eden Kont Ciano arasında 
l'ürkiye ve Balkanlarla İtalyan 
'lllünasehetlerine aid konuşma 1'~1< 
•a · "l"k nıınıi olmuştur. Milano mu a a-
~nda, Centilmen Agremanın e· 
l e':'1iyetini takdir eden bu millet
t~rın, tabii temayülleri tezahür et
.,.~. Eİasen Balkan antantı devletle· 
~7den Türkiye ve Yunanistanla. f. 
b. Y

1 
a dostluk muahedeleri ile bır

ır e. . f'k 
)'

11 
rıne bağlı idiler. Miıtte ı 

t · ı go_slavya ile dostlugumw uzu ye-
• edı ~ · · · tıi gınıız İtalya münasebetlerı-
tı ayıu surette tanzim edHmis ol-

Belgrad garında italyan vatandaş
ları, kırmızı yeşil beyaz bayraklarla, 
Kont Ciano'yu karşılamağa gelmişler· 
di. İstasyon bu münasebetle baştan a

şağı donanmıştı. 
Başbakan ve dış işleri bakanı Dok-

t 
Milan Stoyadinoviç, harbiye, bah-or . 

. tı'caret nazırları, B elgrad bcledı-
rry~ .. 
ye reisi Kont Ciano'yu karşılamak uze-

ara gelmişlerdi. Bunlardan başka 
re g T" k' Al 
karşılayıcılar arasında .ur ıye. . -

Yunanistan Macarıstan elçıle. 
manya. ' 
• 

1 
Arnavudluk işgüderi de vardı. 

rıy e, .. 
Bir müfreze asker selam resmını yapı· 

d 
Tren 9 5 da Belgrada vasıl ol-

yor u. • . 1 
K t Ciano yolcu elbisesıy c tren· 

du. on 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

w örmek bunun gerçelet· 
clug~nu ~h an Türkiye için husu
rnesıne ç. t ebebi olmuştur. Bel-
si bir sevınç s .. . ,. R 

d mülakatının, Gorıng. ın oma 
g!a . d Balkanlara aıd mese· 
zıyaretın e ld .. hakkında he· 
l 1 konuşu ugu b e er b 1 necreden azı 

1 ha er er -ı- 'f yecan ı l . neşriyatı arı e-
fransız gazete er~ iması da dik-
sine tesadü~ e~mış o elen bir nok· 
kat edilmesı lazım g 

tadır. 

gönüllüleri çekmezse 
Fransa 

denizden 
ve İngiltere 
ablukasını 

İspanyanın 
düşünüyorlar 

Paris, .25 (Hususı. - Fransız 
Dış Bakanı Delbos, dün ayrı ayn 
İngiliz elçisi Corc Klark ve alman 
elçisi B. Velezek'le görüşmüştür. 
Salahiyetli mahfil~er bu görüşme
lere büyük ehemıyet vermekte
dirler. 

Sanıldığına göre bu görüşmelerin 
mevzuunu evelki gün karışmazlık ko· 
mitesinde B. Grandi'nin ispanyadaki 
gönüllülerin geri çağrılmas nı kabul 
etmemesi meselesi teşkil etmiştir. 

B. Delbos her iki büyük elçiye de 
vaziyetin kötülüğünü anlatmıştır. Fil
haki.ka İtalyanın karışmazlık anlaşma· 
sı hükumlerini bozmuş oldugu resmen 
hiç bir suretle teyid edilmemiştir. An
cak bir~ok kaynaklardan alınan haber
ler, İtalyanın 20 ubat~an sonra lspan· 

aya gönüllü göndermış olduğunu tah· 
y . ı 1 • 1 • mine müsaiddır. ta yan esır erı uze· 
rinde bulunan fotograflar ve askeri 

(Sonu 6. rncı sayfada) Sovyet delegesi Maiski 

Birinci sayfadaki resimler: Kont 
Ciano, Grandi, bir ita/yan zırhlısı, 

üçüncü sayfadaki resimler: general 
Franko, Fransız komünisti Doriot, aı. 
tıncı sayfadaki resim: Musolinil 

Birinci sayfadaki resimler: iki Mu· 
solini. bir faşi::;t kalabalıgı, bir İtalyan 
zırhlısı, Kont Ciano, sungülü üç İspan
yol, süngu/İI dört beş amerikan, oto. 
nı'bılli hır ingıliz heyeti ile beş ı ışi· 

lik bu arab Jıeyeti. 
Birinci sayfadaki resimler: Bir Mu. 

solim, bir hitler, bir İtalyan zırhlısı, 

Koııt Ciano, birkaç japon .. 
Tabii Türkiye gazetelerinin sayfa. 

/arını tasvir etmekte olduğumuzu an
lanuşstnızdır. Biz Avrupa gazeteleri .. 
nin Türkıytıden lıiç halı etmemekte ol. 
duklallndan şikayet edip duıuruzı 

kendi gazeteleri kendisinden bu kadar 
az bahseden btt mem/•ket muh.ırrirlrri 
bu §ikayetlerinde, bilmem ne kadar 
ııakl1d11 /ar? ' 

Butun mesele Türkiye basmınrn 
masabaşı ile yabancı postasına baglı ol· 
ma uula11 ıleri geliyor: bütün kazan• 
dıklarrnı kağıdla çinkoya vermekte o/ .. 
duklarmdan, gazetelerimı'z t . . ercume e• 
sırı olmaga mahkumdurlar. Türkıye 
basmında goz avlıyan şatafatı alflnda 
böyle bir huzün vardtt, • Fatay 



2============:ı=:================================== ULUS 

Dilsünülecek bir mesele: 

Orta mektep çocukları 
futbol oynamalı mı? 

Amerika'da 1931 ve 1932 senelerinde 
orta derecedeki mektebler talabesi ara
sında kırk iki ile elli çocuk, futbol o
yunları yüzünden ölrnü§tür. 

1934 yılında da, aşağı yukarı, bu ka
dar kayıb kaydediliyor. Halbuki Ame
rikanın profesyonel oyuncularından hiç 
birinin futbol yüzünden öldüğü ifitil· 

rft''''"'tir. 
r: u rakamlar karşısında varacağımız 

bir netice, çıkaracağımız bir hüküm 
vardır: Futbol, talim görmüş ve geLit· 
miş atletler tarafından oynand(ğı za
man tehlikesiz bir oyundur. Fakat ye
tişmemif, gelişmemiş orta mekteb tale
besi arasında kumlu yerlerde, mekteb 
bahçelerinde oynandığı takdirde tehli
keli olabiliyor. 

Henüz vücudün kemale gelmemiş ol
ması bu tehlikenin başlıca sebeblerinden 
birisidir. Bundan başka orta mekteb ta
lebesi futbol oynadığı zaman canla baş
la oynarlar ve bütün uzviyetlerini bu 
işe verirler. Kemale ermemiş bir çocuk, 
çok çabuk yorulur. Adelelerin fazla 
tazy.ike ve yorgunluğa tahammülü yok
tur. Fakat çocuk bunların üzerine yük
lenir. Netice ise bir sakatlık olur. Son· 
ra orta mekteblerde çocukları futboun 
tehlikelerinden korumak için ahnmıf 

tedbirler de fazla değildir. 

Amerikada yapılan istatistiklere gö· 
re orta mekteb talebelerinden futbolda 
ölenlerin çoğunun ya boyunları kırıl
mış, yahud başlan zedelenmiştir. Buda 
acemilikten ve yetişmemiş olmaktan
dır. İyi talim görmüş ve yetişmiş bir 
oyuncu, ne karşı kaleye doğru koşarken, 
ne de karşıdaki kendi kalesine doğru 

koşup gelirken başlarını kazaya uğra
yacak şekilde tutmazlCll'. Bütün çarpış
maları omuzlariyle karşılarlar. Halbuki 
bir çok çelimsiz orta mekteb talebele· 
rinin bütün_ bu vuruşmaları boyun bo· 
yuna yaptıkları görülmüştür. Bir çok
lar .nın bu suretle nasıl olup da kazaya 
uğramadıklarıoa hayret etmek lazım

dır. 

Bu oyun için çocukların sihi bir 
muayeneden geçirilmesi lazım gelirken, 
bu, bizde değil, Amerikada bile ihmal 
edilmektedir. Bazı çocuklarda kalb za· 
yıf olur. Bunların koşması ve çarpışma
sı, yorulmaııı ne demek olduğunu u
zun boylu izaha hacet varmıdır ? 

Amcrikada Alabamada on sekiz ya· 
şında bir oyuncu bir gün bir maçta du· 
rup dururken kalb sektesinden ölüver
di. Buna da Önceden iyi bir muayeneden 
geçmemesi ve kendisinde kalb hastalı
ğı bulunduğu bilinmemesi sebeb olmuş

tur. 
Onun için, henüz tamamiyle geliş

memiş bir mekteb çocuğunun, yahud 
her hangi bir çocuğun sıhi muayeneden 
geçirilmeksizin futbol oynamasına mü· 
saarle etmek onu muhtemel bir felake· 
te karşı müdafaasız bırakmaktan başka 
bir şey midir? Kelimeler biraz fazla 
kuvbetli görünüyor, doğrudur; fakat 
her hangi bir çocuğun hayatı da bizi 
kuvvetli kelimelerle konuşmağa sevke· 
decek değerde değil midir? 

Bir futbol alanının etrafını çeviren 
kalabalığın taşkınlığı ve çocuklarla 
gençlerin sportmenliği yanlış ma· 
nada anlamaları da zararlı oluyor. Bu
na gayet sarih bir misal gösterebiliriz: 

Amcrikada Pensilvanya'da bir orta 
mekteb talebesi olan Harri Rim'in mi
desinde fena bir ağrı vardı; fakat bunu 
kimseye söylememişti. Kendisi, futbo
la çok düşkündü. Oyun oynarken, bir 
gün, fena halde sancısı tuttu ve sancı· 
nın ilerilemiş bir ap;mdisitten ileri gel
geldiği anlaşıldı. Anlaşıldı ama, çocuk· 
da kurtulamadı, öldü. 

Amerikanın Stanford takımında haf
beklik etmiş ve vaktinde büyük bir şöh
ret kazanmış olan Dik Hayland, bir ya· 
zısında diyor ki : 

''Orta mekteb talebesi iken Enflue· 
nza'ya yakalanmış, öyle olduğu halde, 
gene yatağımdan, futbol oynamak için 
kalkmıştım. Hala o günkü oyunu hatır
larım. Zayıftım, mukavemete mecalim 
yoktu. Birisi bana fena halde çarptı; 

sırtım yaralandı. Ondan sonraki atlet
lik hayatımda geri kahşımdan başka, 

burrün hala onun tesirini duymaktayım. 
Fakat, o zaman mektebte beni herkes 

bir kahraman gibi sanryorduya, bu ba
na yeterdi, öyle düşünüyordum. 

Kahraman mı? hakikatte ben bir ab
taldan başka bir şey değildim. Mecal
siz, sihatsiz oldukları halde oyun ala
nına çıkan bütün çocuklar, bugün de 
o kafadadırlar. Onlar da birer kahraman 
olduklarını sanırlar: halbuki hiç bir o
yun, bile bile hayata kıyacak derecede 
ehemiyetli değildir. 

Orta mekteblerdeki futbol hayatını 
kayıdlar altına koymalıyız. Böyle mek· 
teblerdeki timlere bir mevsimde an
cak iki, yahud üç maç yapmak müsaa
desini vermeliyiz. Oyundan evvel dok
tor muayenesinden geçmemiş çocukla
rı ise asla oyun oynareağa bırakmama
lıyız. 

Biribiri ile karşılaşan çocuk timleri
nin karşılıklı boylarına, ağırlıklarma

da bakmalı, çok cılız çocuklardan mü
rekkeb bir timi, büyük çocukların ezme· 
sine müsaade etmemeliyiz. 

Bu suretle çocuk yaralanmalarının, 
ölümler.inin, elden geldiği kadar önü
ne geçitmif olur. 

Orta mektebler için daha hafif bir 
surette oynanan Toucb foot. bal/ tarzı 
daha ziyade tavsiyeye şayandır. Bu su
retle çocuklar, hem tehlike ile karfılaş
mıamıı, hem de ileride oynıyacakları tam 
futbol oyununa iyice hazırlanmıf olur-
lar • ., N. A. 

B. Saffet 
köylerde 

Arıl~anın 

tetkikleri 
Kültür Bakanı B. Saffet Arıkan 

ötey gün yanlarında müıtepr B. Rıd. 
van Nafiz olduğu halde Ankara civa
rındaki köylerde bir teftiş gezıaıne 

çıkmıştır. B. Saffet Arıkan gezdiği köy
lerde bilhassa köy eğitmenleri işiyle 

uğraşmıştır. 

lzmir köy öğretmen yetiştirme 
mektebi 

Kültilr bakanlığı müsteşarı B. Rıd. 
van Nafiz dün İzmire gitmiştir. B. Rıd. 
van lzmirde satın alınan Amerikan kol
leji binasında açılacak olan köy eğit
men yetiştirme mektebi işlerinin bazır
lanmaıı ile uğraşacaktır. 

Lloyd Corc'a dair 

lngiliz gazeteleri, avam kamarasının 
en kıdemli mebusu olan Loyd Corc'un 
hasta olduğunu yazıyorlar. Loyd Corc, 
büyük barb dola11siyle adını türk köylü
lerinin bile duyup öfrencliği bir İngiliz 
diplomabdır. 

Hayatı mücadele ile aeçmiıtir; bu 
mücadele huyunu ondan yetmiıi geçen 
yaıı bile giderememiıtir. Loyd Corc, 
mücadele kadar nükteden, zar.if hikaye. 
lerden de hoılanır ve gayet hazır-cevab
tır. Bir gün seçim dairesinde batından 
geçen fÖyle bir vakayı anlatırlar: 

"Loyd Corc nutkunu söylerken otu
rup kendisini dinleyenlerden birisi aya
ğa kalkarak bağırmış: 

- Sus artık, yetitir; sen de kendini 
adam yerine mi koyuyorsun? Babanın 

kim olduğunu biliyoruz. Eşeğe koşul
muş kırmızı bir arabaya öteberi koya
rak köyden köye dolatıp satan o bazir. 
gim tanıyanlar daha aramızdadır; pek 
fazla böbürlenme! 

Bu hücuma uirayan Loyd Corc, biç 
istifini bozmadan, büyük bir soğuk kan
blıkla ıu cevabı vennif: 

- Evet babam bir bazirgandı ve 
ben, hatırasına hünnet olarak onun kul
landığı kırmızı arabayı evimde saklıyo. 
rum. Yalnız bu arabaya kOJUlan eıeği 
bulamamııtım. Şimdi onu da bulduğu
ma memnunum. 

Beklenen Lindberg 

Meşhur amerikan tayyarecisi Lind. 
berg'den hali haber yok. Günlerdenberi 
tayyareıiyle Y eıilköyüne ha indi, ha i
necek diye bekleniyor. 

Geçenlerde, gazete ''Lindberaden 
haber yok!" baılıiım okuyan bir adam: 

lzmirde 
Fuar için 
Hazırlık 

İzmir, 25 (A.A.) - Fuvar komitesi 
yaptığı bir toplantıda başkan Behçet U
zun Ankarada yaptığı teşebbüsler ve 
aldığı neticeler hakkındaki izahatım din
lemiştir. Toplantıda fuvar büdcesinin 
hazırlıklar.ı hakkında görüşülmüştür. 

Bundan başka ı;ıu kararlar verilmiştir: 
Basmahane ile doktor Mustafa En

ver bulvarı arasınclaki yol münakasaya 
çıkanlacaktır. Bu sene fuvarda atraksi
yon işlerine büyük ehemiyet verilecek
tir. Hoparlör tesisatı genişletilecek ve 
bu suretle Avrupadan getirtilecek olan 
müstesna bir orkestranın çalacağı par· 
çalar bütün kültür parkta bulunan halk 
tarafından dinlenilebilecetkir. 

Fuvar antresinden gazinosuna kadar 
olan saha üzerindeki elektrik tesisatı 
tahtelarz yapılacaktır. Bu tesisatın 

kati ihalesi yapılmışt.r. Fuvar sah.ısında 
yeni ve tezyinatlı elektrik direkleri di
kilecektir. Bu yıl fuvarın açık bulun:lu. 
ğu günlerde İzmirde eı ternasyonal ma
hiyette futbol güreş, teııis müsabakaları 
yarnlacaktır. 

Pavyonların satışları hararetlenmiş

tir. Bir çok yerli ve yal•ancı firmalar fu
varda betonarme hususi inşaat yaptır

maktadırlar. 

4 nisanda baılayacak ve dört hafta 
sürecek olan yarış ve ııLih encümeninin 
ilkbahar at yarışları içın verilecek ikra
miye gelmiştir. Bu sene yarışların çok 
alakalı ve heyecanlı olacağı tahmin e
dilmektedir. 

Adapazannda sanat· 
karlara madalya 
Adapazarı, 25 (A.A.) - Ankarada 

açılan el işleri ve küçük sanatlar sergi. 
sine şehrimizden iştirak eden ve kaza
nan sanatkarların takdirname, madalya 
ve ikramiyeleri ticaret odasında yüzler
ce küçük sanat sahibi önünde dağıtılmış
tır. Mer simde söz alan ticaret odası 
başkanı kazanan sanat sahihlerini tebrik 
ve gelecek aergilere daha geniş mikyas
ta ittiraklerini teıvik c:tnıittir. 

Bir doktorumuz Kahil' e gidiyor 
Adli tabiblerimizden B. Şakir, Kabil 

fakültesi adli tıb ve ruhiye profesörlü
ğü için angaje edilmiştir. 

- Subbanallab, dedi, bunlarda soy
cak tuhaf adamlar, bir zamanlar çocu
iundan bir türlü haber alınamaclıimı 
gazetelerde okurduk. 

l•tanbul çöpleri 

Bir gün bir 1stanbul gazetesinde fU 
başlığı gördük: 

"Müjde! çöplerimiz fenni fırınlarda 
yakılacak!" 

Üç gün sonra bir batka gazete de fU 
batlığı koydu: 

"isabetli bir karar: çöplerimiz gene 
Şimdiye kadar medreseye dÜ§Ürülmi· 

yen bir çöpler kalauıtı.... Halbuki ev· 
velki günkü Akşam'da karikatürist Cc· 
mal Nadir, köprü üzerinden geçen iki 
İstanbulluyu fÖyle konuıturuyordu: 

- Koca lstanbulda görülecek bir 
şey yok mu yahu? 

- Hayır, sineklerimiz daha çıkmadı. 

Arabça değil mi? 

Selim Sım Tarcan üstaclnnız, İstan
bul ıazetelerinden birisinde yazdığı bir 
makaleye ikinci bqbk olarak fÖyle bir 
arabça cümle yazmıf: "La rahati fiddün
ya". Bu cümlenin aslı ''La rahate fid. 
dünya" olduğunu bilirsiniz 

İtalyan başvekilinin Trablus seyaha
ti sırasında oraya asılan arabça levhalar• 
da da yanlıf cümleler olduğunu söylü
yorlar. 

Acaba, yoksa sözlerde yanlış yapmak 
moda mı oldu Yoksa, eski atalar sözü 
gene tesirini mi gösteriyor: 

''Arabça değil mi uydur uydur söy
le!" 

Kadın köıesi 

Evlerimizde pirinçten ypılmıt bir çok 
eıya vardır. Bunlan parlatmak için kaol, 
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Çanakkale ve lstanbul 
boğazlarında yasak 

hava bölgesi kuruldu 
Montrö anlaşması mucibince kurulan Çanakkale ve İstanbul 

boğazlarının ikinci memnu mmtakasına göre aynca bir hava yasak 
bölgesi kurulması zaruri görülmüş ve bu husustaki kararname Ba
kanlar Heyetince kabul olunmuştur. Yeni kurulan hava yasak böl
gelerini bildiriyoruz: 

Çanakkale boğazı bölgesi 

Edremit körfezinde Kadırğa burnun
dan başlayarak Çaltı köy • Bakaçlar • 
Çatalağ - Kilise alan • Burma köy - Çan 
dero.::.,ini takib ederek Maltepe - Elmalı -
Erdek • Fati üzerinden Marmara adası
nın on kilometre şark ve şimalinden do
la .arak Rumeli kıyısında Gazi köye ve 
oradan Emirali - Kadıköy • Doğancı de. 
resini takib ederek Kırkapan - Baran • 
Şaban - Saros körfezinde iki tuzla göl
leri arasında Dağ tarla Slrtına ve İm· 
roz, Bozcaadaların 10 kilometre şimal ve 
garbinden geçerek ayni açıklıkla Baba 
burnuna ve karasularımızı takib ederek \ 
Kadırğa burnunda bitmektedir. 

lstanbul boğazı bölge•i 

Garb hududları Çatalca müstahkem 
mevkii hava yasak bölge•i sının ile bir
leıik olmak ve cenubta Çamurlu han. 

dan başlayarak Su kulesi - Rumelihisarı 

- Anadoluhisarı - Polenez köyü - Hüse

yinli köyü • Ak pınar; Karadeniz kıyı· 
srnda Alaçalı nahiyesinin on kilometre 
şarkındaki Rakethaneye ve oradan sahi· 

lin on kilometre açığından garbe doğru 
geçerek Halaa bumunda Çatalca hava 
yasak bölgesiyle birleşecektir. 

Bergama medeniyeti hakkında 
bir konferans 

Yarın balkevinde saat 17 de dil, ta

rih ve coğrafya fakültesinin tertib et

miş olduğu seri konferanslardan üçün

cüsü verilecektir. Konfer nsı Avukat 

B. Fehmi Kural verecektir. 

Konferansın mevzuu (Bergama ve 

Bergama medeniyetinin cihan medeni

yet tarahindeki ehemiyeti ve tesirleri) 

dir. Yeni yapılan Bergama müzesi, da

ha şimdiden cihan müzeleri arasında 

hususi bir ehemiyet kazandığından kon

feransın alaka ile dinleneceği tahmin 

edilmektedir. 

Hatırlıyor musunuz? 
-------------

1 - Türkiyenin rakamları en 
yük:rek ve en alçak vilayetleri 
hangisidir ? 

2 - Dost lranın nülusu ne 
kadardır ? 

1936 olimpiyadında Maraton 
koıwunu kim kcuandı ? 
4 - Dünya cuoun atlama fampiyo
nu kimdir? 

5 - Milletler Cemiyeti hangi 
sene kurulmuıtur ? 

1 

Dün ii suali etin cevabi arı: 

S - Dünyada ne kadar hiristiyan 
vardır ? 

c - 682.400.000 kişi. 
S - En yaşlı mebusumuz kimdir ? 

C-lstanbul Mebusu B. Abdülhak 
Hamid. 

S - Dünyada kaç kiti çince konu
şur ? 

C - 475 milyon. 
S - Dünyanın en uzun köprüsü 

hang.isidir ? 
C- 4200 metre uzunluğunda San -

Fransisko köprüsü. 
S - İlk adli kanun hangisidir ? 
C - Muvakkat temyiz heyeti teş

kili11e dair kanun. 

vim gibi ıeyler kullanılır. Halbuki bun• 
lan derhal bulmak kolay olmadığı gibi 
masraflı da olur. Onun için pirinci par· 
latınak için size kolay ve ucuza mal ola
cak bir çare tavsiye edelim: bayağı tuz 
kullanınız. Tuz, pirinç eıyayı panl panl 
parlabr. 

Yaş meyve 
ihracı içi 
Tedbirler 

Üzüm kongresinin topland.ğı gün. 
)erde memleketin türlü yerlerinde iç ve 
dış pazarlara yaş üzüm gönderilmesi 
işi de bahis mevzuu olmuştu. Bunun i. 
çin Sümer Bankın iştirak edeceği bir 
şirket kurularak soğuk hava depoları 

yaplması ve soğuk hava tertibatlı va
gonlar getirtilmesi kararlaşt..rılmıştı. 

Ekonomi bakanlığımızın bu kararı bu 
günlerde tatbik sahasına girecektir. 

İç ve d•J pazarlara sevkedilecek ta
ze üzüm, taze elma ve aebze için kul1a. 
nılacak ve bir kısmı 50, diğer kısmı 150 
ton alabilecek antrepoların projeler.i ha .. 
zırlarımıştır. Bunların ıyapısı bugünler
de münakasaya konulacaktır. 

Yaş üzüm ve incirin iç ve dıf puar• 
lara gönderilmesi ve satışını İzmir ü .. 
züm kurumu (Tariş) üzerine alm.ıftır. 
Tariş Ankarada bir mağza açarak yaş 
ve kuru Ege mıntakaeı mahsullerini 
sattırmak düşüncesindedir. 

Elma ihracatı işleriyle de tı ve Zi· 
raat bankalarımızın kurmak üzere bu· 
lunrlukları firket uğraşacaktır. Evvel• 
ce de haber verdiğimiz gibi, bir Çekos .. 
lovak firması bu \!İrkete iştirak isteğin
de bulunmuştur. Bu taleb tetkik edil· 
mektedir. 

Zirai k:omhinalar 
kararnamesi 

Zirai kombinalara aid kararname 
projesi Bakanlar heyetince kabul olu .. 
nara.k yüksek tasdike arzedilmiştir. Ha· 
ber aldığımıza göre kombinalar umu· 
mi müfettişlik bölgeleriyle Ankara ve 
Sivas vilayetlerinde kurulacaktır. Kotıı'" 
binaların merkez teşkilatının başına 

Türkiye feker fabrikaları müfettişi B· 
Şefiğin getirlmesi kararlaşmıştır. Çok 
yakında merkez tetkilitı kadrosu ta· 
mamlanarak faaliyete geçilecektir. 

Hollandaya satılacak 
buğdaylarımız 

Dün öğleden sonra saat 15 de B ... 
bakanlık müsteşarı B. Kemal Gödelecitı 
reisliğinde bazı vekalet ileri gelenle• 
rinin de ittirakiyle bir toplantı yapı1'
mış ve toplantJ geç vakte kadar ,ur
müştür. 

Toplanbda Hollandaya satı1aca1' 
buğday işleri üzerinde görüşmeler y•· 
pılmıştır. 

Kamutay Çağrıları 
* Milli Müdafaa Encıirneni bUguıt 

saat 15 de toplanacaktır. 
btl" * Kamutay Maliye Enciım"ni 

gün saat 14 toplanacaktır. 
saat * Arzuhal Encümeni bugtin 

ıs de toplanacaktır. ~ 

~ HAVA :J 
'----~ti 

Dün hava bulutlu g_ee~e 
Dün şehrimizde hava umuı:nıY 

hafif bulutlu geçmiş ve sı 25 ~. r itleri 
kadar yükselmiştir. MeteoroloJI ı;ııa w 
umum müdürlüğünden vcrılen cııı 

mata göre dün yurdun her t ra!111
y -

hava bulutlu geçmiş, hiç bir yer 1 

ğ l D.. .. n yiı ek' ı ., 
ış o mamrştır. unun e E eııl<Oı' 

sıfırın üstünde olmak üzere . r <1e ~· 
Çanakkale ve Adanada 28,. tzın~'30, sıır: 
hisarda 29, Yalova ve :Manısad 1 5ıfı 
sada 31 derecedir. En dü~ük ~ci'Z' 
rın altında olmak üzere :grzu 
Karata 3 derecedir. 
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Asi• tayyareler Madrid 1 fiJtnı/l"(i!ilfljJ 

V ersailles sulh müzakereleri yapı
lırken Lord Balfour, orta Avrupa 

hakkında hazırladığı bir raporda demiş 
ki: 

- Eğer Avusturya ve Macaristan 
• w 1 d alnız al· ımparatorlugu parça anıp a Y 

man olan kısmından müstakil bir devl~t 
meydana getirilecek olursa, bu devletin 

'I "h kı hesaba kat· ergeç, Almanyaya ı tı a nı 

mak lazımdır. · A 
Bu sözlere bakılacak olursa, ~enı • 

dd tJ on sekiz sene 
vusturyanın muka era b . . Bununla bera er, 
evvel de malum ımış. t Av• 
h b

. k seneler or a 
arbten sonra ır ço . 1 l" •·adar 

"k ı"damesıy e a aa 
nıpada statu onun anın Almanya• 
olan devletler, Avustury b haneda· 
ya iltihakından ziyade l{abs urgl d Ve 

l 
. den korkrrıuş ar ı. 

nının geri ge mesın db" }er bu 
ilk seneler zarfmda alınan te ır Al 

k k d 
.. lhemdir. Avusturyanın • 

or u an mu . . Al ya kuv• 
manyaya iltihakı tehhkesı manv 1931 

). ~ başladı e 
vetleştikçe be ırmege . · l da 

ı devletı ara arın 
senesinde iki a man lı ınca 

b
. .. ..k ı'ttibadı yapmaya ça ş , 
ır gumru 

b " t •• A upa ayaklandı. u un vr b .. ·· Avru 
Bu iktisadi birlik teşeb usu, . . • 

ar iktisadi buhran ıçıne 
payı saran m 1 ve d Hitler 
kaynadı gitti. Sonra Almanya ar ı ta· 
iktidara geçti. Avusturyaya dka iş t• l 

. · b eve ı • 
kib ettiği şiddet sıyasetı, u ltal d 

a attı. ya 8 

talyanın kolları arasın . tiklAl"nin 
d A usturya ıs a 1 

orta Avrupa a v l d J934 
hamisi rolünü oynamaia baafş a dı. h 

N ·•1 tar ın an a· 
senesi yazında azı er · d' de 

ı b" darbe Brenner geçı ın 
zır.anan ır ' k t ge 
bekli yen 1 talya askerlerini hare e e .• 

. aft n Avusturyanın ıs• 
tiriyoı·du. Bır tar a ·- ta 
t·kı~ ı· öz koyan Almanya, diger • 
ı a ıne g • "kl"1· • koru• 

A turyanın ıstı ıuını 
raf<lan da vus kib 
yan İtalya, habeş harbma kadar ra 

vaziyette kaldılar. . 
Habeş harbı çıktıktan sonra vazı::t 

değişti: Almanya ile anlaşmaktan d a 
· · ·· ·· kten fayda doğrusu anlaşır gıbı gorunrne 

ı talya Almanyaya kur yapmaya 
uman ' . . B 
b l d Göring Romaya gittL Cıano er· 
aşa ı. . , t 

1
. . . ret etti Bir ziyaret, bır zıyare 
mı zıya · 

daha. Nihayet Almanya ile İtalya, anlaş. 
tıkların• dünyaya ilan ettiler. 1936 se
ne5i temmuzunun on birinci günü de (. 
talyanın aracılığı ile Almanya Avustur• 

ya ife artık meşhur olan itilafı imzaladı. 

Bu itilafa göre, Almanya Avusturyanın 
iç işlerine karışmamayı teahhüd ediyor
du. Fakat şu şartla ki Avusturya da bir 
Cermen devleti olduğunu unutmıyacakb. 
Aradan geçen bir senelik zaman göster
ıniştir ki bu ihtirazİ kayıd hakkındaki al· 
inan görüşü ile Avusturya görüşü birİ• 
birine uymuyor. Avusturya, iç işlerinde. 
ıerbesttir diye Habsburg hanedanını gerı 

t
. ;;..; dü•ündü Almanya, buna razı ge ırme.,. 'i • • 

olmıyacağını bildirdi. Ve Avusturya ••· 
tikla.lini koı·uyan ltalya da böyle bir ha. 
reketin mevsimsiz olacağ.ını ilan etti A
vusturya kabinesinin teşkilinde bile Ber-

i . .. h"ıbi olmak iddiasındadır. Al· 
ın soz sa • • ki· 

manya Avusluryaya demek ıslıyor • 
Benim istediğim gibi hareket ebnekte 
devam ettikçe, İç ve dış ışler.i?de ser· 
bestsin. Başka türlü hareket edmce ser· 

hestl ik kalmıyor. . . 
Habsburg hanedanını geri getıremı· 

A t rya son zaman· 
Yeceğini anlayan vus u , . 

l k 
.1 bir kombınezon 

arda Çekosıova ya • f' b · f Bunu ha er 
Yapmaya teşebbi.is etmıŞ ır. . e 
alan Almanya, Avusturya aleyhıne, g • 

d evvelkı za. 
Çen temmuz anlaşmasın an 

b. ·· dele açtı. 
tnanlan hatırlatan ır muca , .. ~ ı yeı.,eş

Habeşistanda henuz sag aın 
. d d .. rine ağır me-

tnıyen ve İspanya a a uze 
. zamanlar• 

sulıyetler alan ltalyanın son 
d · t" haylı za· 

a orta Avrupadaki vaz-Ye 1 

)'ıflamışbr Anlaşılıyor ki Almanyanm 
10n politik~ tabiyesi, ftalyayı böyle Av· 
t'U • 1 ederek, orta 

Pa dışında ışlerle meşgu k 
/\ · bnek no • Vrupada hegemonya tesıs e . 
t ı· i'nin, Afr1-
ası11da toplanıyor. Muso ın .. 

1ka seyahatinden g,:-ıri döner donmez, 
dı b . yollaması, 

ş aknnı111 Yug:: s av}aya l d 
h~ al · · · b defler'ni ana •· man tahıyes.nın e -
~ A a 
fl'•na dcli\let eder. 1 talya orta vrubp. 
"az· · 1 b'I k için ır 1Yetıyle meşgul o a ı ıne 
:ıaaf .. .. 1 · t 8fiye etmek k unsuru olan puruz e~ı .~ 
ararını vermiş gibi görunuyor. 

A. ş . ESME~ 

--------~~----~-----
İtalya - Japonya 

görüşmeleri 
lar Paris, 25 (A.A.) - Bazı yalanlaına
<3 a .rağmen, İtalya ile Japonya ara~ı~-
a hır p 1. . 1 ı ç; :ı 

D '· .. o ıtık anlasma yapı ması 
<> 0tı ıs · · ıa· ril ·. trıeler yapıldı ğı Romadan bı ı-

tııektect · .r. 

şehrini bombardıman etti 
Hükümetçilerin ilerlemesi durdu 

d 25 (Hususi) - Madridden 
Lon ra, . .1 elen haberlere göre, cumhurıyetçı er, 

~ dalajara bölgesinde almrş oldukla• 
ua 

1 
• tahkim etmektedirler. Cum· 

rı yer en 
huriyetçi kuvvetler, asilerin Jaran:~ 
cephesinde şiddetli bir taarruzunu pus-

kürtmüşlerdir. . 
Gece geç vekit asilerin tayyarelen 

Madrid üzerinde uçmuş ve şehri bom· 

bardıman etmiştir. 

Asi kaynaklara göre 
Asi kaynaklardan gelen haberlere, 

göre, hükümet kuvvetlerinin .. M.~d~~d 
cephesinde bir taarruzları puskurtul· 
müştür. Kastilloda asi kuvvetler, rmlis
leri arkadan ççvimıeye teşebbüs etmiş
lerdir. Milis kuvvetler, ger.i çekilmiş-

lerdir. 
Asi karargahının tebliğine göre Mad. 

rid cephesinin bir çok mıntakalarında 
çarpışmalar olmuştur. Cumhuriyetçi· 
ler Robledo • Şevela bölgesine baskın 
hareketleri yapmıya teşebbüs etmişler
se de her defasında geni püskürtülmüş· 
!erdir. Nasyonalistler buradaki mevzi· 
terini kuvvetlendirmişlerdir. 

Asi topçu kuvvetleri, Jarama bölge

sinde düşmanın mevzilerini bombardı
man etmiştir. Aragonda köprüsü civa
rında Valansiya yolu tamamiyle kont
rol altındadır. Buradan geceleri dahi 
taşın mümkün olmamaktadır. 

Hükümetçilerden kaçan askerler a
si hatlarındaki ekmeğin bolluğundan ve 
düzenden hayrete düşmüşlerdir. 

Asiler; Ereneda ve Korkudo bölgele
rinde hükümetçilerin hücumlarının 

ağır kayıblarla püskürttüklerini ıiddia 

etmektedirler. 

ltalyan esirlerinin sayın 
Londra, 25 (Hususi) - Havas a

jansmm Valansiyadan bildirdiğine gö

re Guadalajara cephesinde esir edilmiş 

olan italyanlarm sayısı 1300 kişiye var. 

maktadır. Tahminlere göre bu mikdar 

daha çok artacaktır. 
Bunlardan dördü zabit olmak üzere 

290 kişi Valensiyaya götürülmüştür. E
sirler burada bir kışlaya yerleştirilmiş
lerdir. Valensiyada istediği gibi gez
mekte olan tek bir italyan vardır ki 
o da Giovanni isimli bir çavuştur. Bu 
çavuş, kendi arzusiyle hükümet safla· 
nna srğrnmıştrr. 

Lö Populer'in bir yazrsı: 
Paris, 25 (Hususi) - Lö Popüler 

gazetesi, İspanyol harb bakanlığr tara
fından neşredilmiş ve italyan esirlerinin 
üzerinde bulunmuş gizli bir vesikayr 

neşretmektedir. 
Bu vesika Romadan gönderilmiştir. 

Tarihi 19 ikinci kanundur. Floransa, 
Napoli, Cagliyari ordu kumandanlıkla
rı ile topçu genel direktörlüğüne yazı· 
lan bu vesikada şöyle denilmektedir: 
"İspanyada harekette bulunan kıtaların 
ihtiyaç ve isteklerine göre cüzütamlar 

kurulması • .'' 
Emirden bundan sonra baz ı malzeme 

verilmesi bildirilmektedir. Her tabura 

30 
makineli tüfek ve 10 mitralyöz veri-

lecektir. 
Vesikada 6 milyon kurşun ile 120 000 

bombanın ikinci kanundan önce Napo
lide vapurlara yükletilmesi . lazım gel. 

kte oldugv u bildirilmekte dır. me .. . t 
Entrepid torpidosu, Avanturıye or· 

"d . 1 beraber İspanya kıyılarından 
pı osıy e "b 
dağılan torpilleri aramak ve talın ~t-
mek üzere Fortvedres'e hareket c:tmış-

lerdir. 

Bir ingilizin anlattıkları 
d 25 (Hususi) - İspanyada 

Lon ra, . 1 
Sakatvole taburunda hizmet etnıış o an 

. . ·1· gönüllüsü dün İspanyadan 
bır ıngı ız b .. 

. 1 . t'r Kingt isminde olan u go-
gerı ge ınış bı • 12 şubatta harbe girdi-

.. 11'" bu ta ur 
nu u b rda bin ingilizin bulundu· 
g- i zaman ta u .. .. 

h bt 
n sonra bunlardan uç yu· 

gvunu ar e ~ .. , ·· ıa · · ~ .. u·· ve yaralandıgını soy
züniin o ugun 

}emiştir. 

Milletler Cemiyeti 
Mısır ve A ) _ Milletler Ce· 
Cenevre, 25 (A. • ' M'lletler Ce-

l · Mısırı 1 

ıniyeti asamb esı.' . fevkalade içtiJilaı-
rniyetine kabul ıçın 
nı rna vıs:ta yapacaktır. 

A 

Franko ordusundaki yabancı askerler 

Hat ayda işkence! 

Türkleri kamçı ile dövüp 
• 

zıncıre 
• vuruyorlar! 

Şam, 25 (Hususi) - Gerek seçim, gerek görmenlere yapılan 
gösteriler yüzünden uzun zamandır Antakya ve Krrıkhanda mevkuf 
bulunmakta olan 25 türk elleri kelepçeli ve boğazlan zencire vurulu 
olduğu halde süngü tehdidi ve kamçı ile dövülerek Halebe sevkedil
miştir. Halk bu facia karşısında çok müteessir olmuştur. 

Hududda asker 
Halep, 25 (Hususi) - Son günlerde 

200 den fazla milis ile 3 fransız zabiti 
Şam'dan Resülayne gönderilmiştir. 
Bu zabitlerin kumandasındaki askede-
rin hepsi Ermenidir. 

Şapka aleyhinde tahrikler 
Lazkiye, 25 (Hususi) - Sancak'da 

ve Suriye'de şapka ile mücadeleyi fran
sız memurlarınrn idare etmekte olduk
ları malUmdur. Hatta bu maksatla Ha
lep Jandarma kumandanr olan fransız 
zabitinin halka şapka aleyhinde c müs· 
Iümanca nasihatlar verdiği de halk ara
sında gülünç bir misal olarak söylen-

mektedir. 
Halep şehrinde de Türkler ve şapka 

aleyhinde tahrikat yapmak için halkı 
camilere toplama usulüne ehemmiyetle 
riayet edilmektedir. Bu hususta mühim 
masraflar yapılmaktadır. Halkı camile
re topl.yacak yobazlara 100 altına kadar 
ücret verildiği vakidir. Çünkü bu çir
kin vazifeyi kabul edenleri bulmak gün 
geçtikçe zorlaşmaktadır. 

Amerikada 
Grevciler, dün Kraysler 
f abrikalannı boşalttılar 

Lansing • Mişigan - 25 (A.A.) 
Otomobil endüstri işçilerinden 6.000 
grevci, Kraysler firması delegeleri ile 
işçi sendikası delegeleri arasında yapı · 
lan görüŞJllelerden sonra dün 8 mart
tanberi işgal etmekte olduklarr fabri
kalarr boşaltmışlardır. 

Grevin başlıca sebebi olan kollektif 
anlasma meselesini görüşmek üzere lıu
gün 'öğleden sonra yeni bir konferans 

toplanacaktı r. 
Kraysler firmasının baş ·nda bulu-

nanların, kati bir anlaşma yapılması 
için görüşmeler sırasında fabrikaları 
işletmemek vadinde bulunmuş oldukla· 

rx söylenmektedir. 

GreıJ halledildi 
Vaşington, 25 (A.A.) - Mişigan 

mebusu B. Rabaut, mecliste iki hafta· 
danberi devam eden Kraysler otomobil 
fabrikası grevinin halledildiğini haber 
vermiştir. ttilafnanıe metni bu akşam 
neşredilecektir. 

Yunan milli 
bayramı 

Atina, 25 (Hususi) - Bugün, mil
li bayram, büyük törenle kutlanmıştır. 
Bütün halk bayrama iştirak etmiştir. 
Resmi ve hususi binalar, en uzak ma
hallelerdeki en ufak evlere kadar, mil· 
1i renklerle süslenmiştir. 

Saat 10.30 da büyük kilisede ruhani 
ayin yapılmış ve bu ayinde majeste kı
ral Jorj, Veliahd Prens Pol ile kırat ai
lesinin diğer azasr, hükümet reisi B. 
Metaksas, nazırlar meclisi azaları, bü· 
tün elçiler ve bütün diğer sivil, asker 
ve ruhani yüksek zevat hazır bulun
muştur. Halk, kıralr ve hükümet reisi 
B. Metaksası uzun ve hararetle alkışla
mıştır. 

Bütün işçi ve sanat teşekkülleri ile 
üniversite ve mekteb talebeleri, büyük 
mikyasta, milli bayramın kutlanmasına 
ve geçid resmine iştirak etmiştir. 

IIükümct reisi B. Metaksas milli 
bayram münasebetiyle devlete karşı 

bin drahmiye kadar borçları olan ve bu 

sebebdcn mahpus bulunanların hepsi
nin affedilmiş olduğunu bildirmiştir. 

Bayram münasebetiyle geçid resmi 
yaprlmış ve buna 40 tay yare iştirak et
miştir. 

A vusturyada Nazil er 
Viyana, 25 (A.A.) - Nazilerin iki 

propaganda merkezi meydana çıkarıl

mıştır. Bunlardan birisi, Österoyh İs
ser, Bcobahter isminde gizli bir gazeh: 
çıkarıyordu. 

Birçok tevkifler yapılmıştır. 

B. Ernest Simpson'un açtığı dava 
Londra, 25 (A.A.) - B. Ernest 

Simpson tarafından Bayan Joan Suther
Jam aleyhinde açılan iftira davası mah
kemenin husus! jürisi listesine bugün 
resmen kaydedilmiştir. Kararın mayı:; 

başında verileceği sanrlmaktadır. Ha. 
tırlarda olduğu gibi, bu davaya, Bayan 
Sutherlamdın Londra lokantalarından 

birinde söylediği haber verilen bazı söz
ler üzerine açılmıştır. Fakat sözlerin 
mahiyeti malum değildir. 

Devamlı ıktısadı 
münasebetler 

TAN'da Ahmet Emin Yalman, Yeni 
Türkiyenin siyasi olduğu kadar iktisa
di istiklal hususunda da kıskanç ve has
sas bulunduğunu ve bu istiklalrnden en 
küçük bir fedakarlıkta bulunmaya razı 

olamıyacağını kaydederek, baride olan 
iktisadi münasebetler"İmizde, açık ve 
sarih bir ahş veriş mahiyeti bulunmall 
memleketin hareket serbeatisini her 
hangi bir memleket lehine bağlamak 

istidadının mevcud olmamaıı tart old ... 
ğunu, bir k111m vatanda§larm muYak
kat bir zaman için bu yüzden zarar gÖl'o 

meleri mevzuu bahis olaa bile gene de 
iktisadi istiklal prensislerimize en Jrii.. 
çük mikyasta halel vermeye yanapıım. 
yacağuruzı ileri sürüyor ve Almanya ile 
olan ticari münasebetlerimizi tedkik 
ederek bu münasebetlerin şimdiye luı

dar geçiı·miı olduğu safhaların bizi 
memnun bırakmadığını, bu münaeebeL 
lerin yeni esaslara göre yeni battan k ... 
rulmaer mutlaka lazım olduğunu IÖyJa .. 
yor ve diyor ki: 

Biz pek ala biliriz ki Aimanyanın 

İstihlakine nisbetle bizim istihsal.imiz 
çok küçük bir yekun tutar. Almanya 
bunları mutlaka bizden tedarike mıec:

bur değildir. 

Bizim bu anlayışımıza mukabil Al
manya da bilmeli ve idrak etmelidir lci 
Türkiyeyi iktisadi mukadderabna tam 

hakimiyet esasında en küçük bir feda
karlığa sevk edebilecek bir kuvvet yok. 
tur. Muhtelif tazyik vasıtaları alman ik
tisadi siyaseti lehine başka memleket· 
)erde müessir olmuf olabilir. Fakat 
Türkiyede tazyik, tahakküm veya tel· 
kin ve propaganda yoliyle böyle bir ne
ticeye varabilmek imkanını her yaban· 
cı miJlet hatırından çrkannalıdır, Buna 
anlamıyanlar kendi kendilerini aldatır
lar, boş yere vakit kaybederler ve aui 
tefehhümler uyandırrılar. 

Almanya ile iktisadi münasebetleri· 
mizde yeni temeller kurarken, sabtlanmı· 
zın normal dünya fiatlarma uygun ola
bilmesine dikkat etmeliyiz Batka mÜf
terllerimizi kaçıracak fiadar memleket 
hesabına fayda değll, zarardır. Bu gibi 
ıuni fiatlar maliyet fiatlarmı gittikçe İn· 
dirmeğe çalıtmak arzu ve ihtiyacmm da 
ted çeker.'' 

Muharrir, AJmanya ile olan münase
betlerimizin sağlam ve devamlı bir inki
taf içinde yürümesini çok istediğimizi Ye 
bu itibarla bu münasebetlerin sağlam e
aaslara istinad etmelini temenni ettiği
mizi ilave ediyor. 

* 
KOTOPHANELERIMIZIN ACIKLI 
il AL l 

KURUN'da Asım Uı, ebemiyetli bir 
kültür derdimize temaı ediyor. lstanbul 
kütüphane1erindeki kitablann taıni.rane 
memur komisyonun tahsiaatlızlık yü

zünden çalr~masını tatil etmiı olduğunu 
kaydeden muharrir, kütüphanelerimizin 
bugün ne kadar acıklı bir manzara ıöı. 
terdiğini, buralarda en kıymetli el yaz
ması eserlerle kıymetsiz matbu kitahla
rın karma karı,ık bir halde bulunduğu
nu ve bu yüzden mevcud eserlerden fay
da ~anılamadığıru anlatarak diyor ki: 

"- Her halde mem!ekette kültür iıi
ne ehemiyet veriyorsak kütüphanelere 
de o nisbette kıymet vermek, büdceden 
kütüphaneler idareıi için tahıisal ay.rır
ken bu ciheti göz önüne almak mecburi
yeti vardır. Zira bizim tahsiıatımıza gö. 
re milli kütüphanelerimizin tanzimi bu. 

günkü tahsisat mikdarı ve idare tarzı ile 
mümkün olamaz. Halk tabakasına oku
mak zevkini verebilmek için yapılacak 
ilk İf kütüphanelerimizin tanzimidir. 
Sonra hiç olmazsa vilayet merkezi olan 
tehirlerde, çıkmıı ve çıkacak faydalı ki
tnblar bulundurulabilme!idir ki okumak 
ihtiyacında olanlar burhlara gittikleri za. 
man istediklerini bulabilsinler. 

Sözün kısası, umumi kütüphaneler 
bir memleketin kü,~tür hayatında belli 

batlı bir varlıktır. Bu varlığın kıymeti, 

gizli bir hazine gibi ~.lldanmasrnda de

ğil, herkes tarafından t>n kolay bir tekil· 
de iıtifade edilebilir bir hale getirilme

sindedir. Bu da umumi kütüphanelerin 

kendilerine mahsus bir idaresi bulunma. 

ıı, modern kitab tasnifi usullerinin bura· 

lara tatbik edilmesi, mümkün olduğu 

kadar her dilden ve her sahada faydalı 
eserlerin toplanması ıle olabilir." 



( Yabancı 

ngiliz 
•ı n ılız hiıküm ti harb donanması-

nı yeniden in~a etmek kararını 

verdi. Bu projenin teferruatı \'Unlar
dır: evveUi, her yıl iki ila üç dretnot. 
ondan sonra, mevcud muharebe gemi
lerini modernle,tirmek, üçüncüsü de. 
kruvazörler, destroyerler, denizaltı g<.· 
mileri ve yardımcı gemilerden mürek· 
keb geni' bir inşaat programı. 

Bu kararların verilmesi, yalnız Av
rupa için değil, bütün cihan için en bü
yük ehemiyeti haiz bir tıadisedır. İngi
liz hükümetinin bundan cvelki silahlan
ma tedbirlerinin arkasından donanma 
programı etrafında verdiği izahlar, he
men hemen bütün memleketlerde alkış. 
12 karıplandı. Bilhassa, 1sveçte Tiırki
yeyi, Hollanda ile İsviçreyi, Çekoslo
vakya ile Yunanistanı ve Milletler Ce
miyetinin başında bulunan devletlerin 
hepsini, memnun etti. 

Geçen hafta Londraya gelmiş olan 
İsveç D ş bakam, İngilteıenin silahlan
ma programı hakkında çok dikkat~ de
ğer ~yler söyledi. O, bu programa 
''sulh kalesi., adını verdi. İsveçin dün
ya harbında bitaraf kaldığı, - hattG 
biz onun takındıgı tavrı pro alman di
ye teliikki ediyorduk - gerek kültürtl, 
gerekse ekonomik bakımdan Alm:\nya 
ile iyi münasebette bulunamamakta o
lan şimal devletlerine m~nsub bir mem
leket olduğu ve nihayet Milletler Ce
miyetine karşı beslediği sadak1t gibi 
hakikatler göz önünde t!.ltulunca, lsve-ç 
dış bak::ınınm sözleri, Britanya hüku
metinin almtş olduğu silahlanma ted
birlerinin Avrupa kıtasmdaki sullıçu 
devletler tarafından yanlış b:r tefsire 
uğramadığını İngiliz halkına temin e
decek bir mahiyeti haizdir. 

İngiliz hükümetinin vermiş Jl:1uğıı 

karar, Birleşık Amerika hiıkümetlerin· 
de de f vkalade müsaid bir şekilde kar
ş lanmıştır. Herhalde cumhur reisi 
Ruzveltin hükümeti, hakkım kullana
rak, Amerıka donanmasını ingili~ do
nanması kudret ve kuvvetine kad:ır 

yıikscltecektıı. A tlanti k okyanosunun 
karşı tarafında muazzam bir donanma 
progıamın n tatbikine geçilecektir. İn· 
giliz dilini konuşan iki millet, dünya. 
nın lıugı.ine kadar gördüklerini çok ge
ride b rak n on t ne dretnotu aynı ?.a
nı nda in a eci cektir. 

1 ok} o huku n .. tinin takındıgı tavır 
dolyaısı} k, Buyuk Britanya ile Birle
şik Ameı i a bükü.netlerinin deniz sı

Jahlanma ın ı\ kantita if tahdıdind n 
kurtulmu olmal rı da iyi bir inkişıt~a 
çığır açm ştır. Japonlaı. val tiyle tes
pıt edilmiş olan S:S:J nisbetinden m .. m
nun kalın m tlardı. Halt..uki, İngiliz clı· 

lini konu an iki demokrasinin muazzauı 
yardımcı kaynaklara dayanarak tuttı.ık
ları inşaat temposu karşısında, o nialıe
ti bile şimdi zor muhafaza ('debilecek
lerdir. Hatt5, muhtelif gemilerin t. }J 

çaplarını ve tonajlarını büyütmüş olsa 
lar bile, bununla muvazeneyi temin e
demiyeceklcrdir. 

D iğer taraftan, Japonyanın ıinir
lenmesine hiç lüzum yoktur; çiin

ktl, ger k Birleşik Amerika hükümetlc. 
ri, gerekse Biıyük Britanya, modern 
Japonyanın daima ananevi dost ve yar
dın cısı olmu~tur. Eğer Tokyoda Mil-
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basında okuduklarımız ) 

Silihlanması 
Dünyada 

Geriye bir Akde. 
niz sahası kalıyor. 

lngiliz - italyan an
laşmasını ve ilı:i dev. 
Jetin bu denizden ge-

Nasıl 
Karşılandı ? 

çen irtibat yollarına 

dokunmamak husu
sunda karşılıklı ola. 
rak söz vermiş ol-
malarını evvelce yaz
dığım makalelerde 
takdirle karşılamış

tım. Ancak, birçok 

jYAzAN: 1 

~~ 
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\ 7inston Çorçil 
Jetler Cemiyetine tekrar girmek karat• 
verilecek olursa, Japonya, bu surefe 
Milletler cemiyetinin dinçleşmesinden 

meydana gelen garanti ve faydalaı·ın 

zevkini tadabilir. 

Almanyaya gelince, İngilizlerin dt· 

niz silahlanma tedbirleri, 1935 İngiliz • 

alman donanma anlaşmasının esaslarm

da hiçbir degi,.iklik yapmamıştır. O an

laşmanın hükümlerine göre, Almanya

nın, Britanya tonajının yüzde 35 i nis

betinde bir donanma inşa etm k hakkı 

vardır. Önümüzdeki yıllcrda donanma

sını daha geniş olçüde inşa etmek içın, 

Baritanya harb gemileri tonajının şim

diki fevkalade yukselişi Almanyaya ka

fi derecede harekft imkanları verecek
tir. Bundan başka, nasyonal sosyalist 
hükumetinin, İngiltere ile yapılmıf o -
lan donanma anlaşmasının hükümlerine 
riayet edeceğini i~tmek de insanı ayrı· 
ca memnun ediyor. Bizim bildiğimize 

göre, Almanya bu anlafm3ya riayet et
memeğe tefebbüs edecek olursa. bazı 
zorluklarla karşılamış olacaktır. Çe!ik 
kıtlığı ve bilhassa silahlanma iJ.e ilğili 

metal fiatlarının mühiş bir surette 
yükselmeıi, muazzam bir ölçüde tut.ıl. 
muş olan alman silahlanmas·nın bun
dan sonraki merhalelerini aksatacak
tır. 

italyan gönüllülerinin İspanyaya sevke
dilmeleri suretiyle, karışmazlık anlaş
masına riayet edilmemiş olduğunu, İn. 
giltere kamoyunun hayretle karşıladı
ğını gizlemek hatalı bir hareket oıuı. 

Musolininin bu yakınlarda kendini bü
tün islam aleminin hamisi diye ilan et
mesi üzerine, biz de, imparatorluğumuz
da 100 milyon insan bulunduğunu ve 
hükümdarımızın hüküm sürdüğü yer
lerdeki mezhepler arasında, en biiyük 
sayıyı müslümanların te~il ettiğini za
ruri olarak düşünmek mecburiyetinde. 
yiz. 

"Turizm,, maksadiyle italyan Lib
yasından ta Mısır sınırına kadar daya
nan ve fevkalade mükemmel bir şekil
de inp edilmi' olan 1200 mil uzunlu
ğundaki yeni yol, ihitmal ki, Mısırda 

bir parça asabilik uyandırmıştır. Fakat 
bütün bu olan biten şeylerin, Akdeniz
deki menfaatleri icabı Büyük Britanya 
ile İtalyanın karşılıklı ve dostça ver
dikleri teminatı kuvvetten düşüm1ele
rine lüzum ve zaruret olmasa gerek. 

C ihan harbından evel alman harb 
donanmasının hızla büyümesi ve 

büyük bir kuvvet halini alması, o za
man başında bulunduğum İngiliz deniz 
bakanlığı, kuvvetleri daha büyük bir 
şekilde temerküz ettirmek maksadiyle, 
Akdenizdeki dretnot filosunu Şimal 

denizin. çekmek zaruretinde bırakm.•ş
tı. Deniz bakanlığı, o sıralarda, Akde
nizdeki Britanya menafaatlerini z.ınıan 
zaman bir tek kruvazör filosunun mu· 
hafazasına terketmek mecburiyetincie 
kalmıştı. Bereket versin, bugün böyle 
bir zorluk karşıs nda değiliz. 

Bugün İngiltere, yalnız Akdmizde ya
hud süratle takviye gönderebileceği bir 
mesafede dretnotlardan mürekkeb e5siz 
bir kuvvette ve devamlı bir hat tesi, et
mtk m. vkinide olmakla kalmıyor, ica. 
bında diger donanma ünitelerini de em
re amade tutacak bir vaziyette bulur.u
yor. 

Bundan başka, cihan harbından son. 
raki teknik yenilikler, denizaltı silahı
nın k·ymetini, bu silahın tehlikesi at
latıldığı devird~n çok daha düşürmüş
tür. 

Diğer taraftan, İspanya harbmrla el· 
de edilen tecrübeler, hava silahı eksrer
lerinin ileri sürdükleri gibi, havadan 
yap:lacak hücumlarla istenilen h:-ırb 

gemisinin tahrib edilebileceği iddiası 

da henüz gerçekleşmiş değildir. Bu iti
barla denebilir ki, denizlere ve deuiz 
yollarına bakim olmak, eskiden olduğu 
gibi, bugün de, yeni taarruz metodları 
ile hiç bir suretle fuzuli bir vaziy<.'te 
girmemiş olan büyük harb donanma} -
rına bağlıdır. Bu itibarla, yalnız Ak-

[ Ekonomi bahisleri J 

Dünya fiatlarının 
yükselişi 

sona erdi mi? 
Amerika Birleşik devletlerinde, hü

kümet, bir yandan ham ve mamul mad
deler, öte yandan m~nkul kıymetler fi
atlarındaki yükselişin hızlanmasından 

endişede bulunmaktadır. 1929 da oldu
ğu, bu fiat yükselişinin ardından bir 
düşme devresinin başlamasından ve bu 
düşmenin de şimdiki yiikseliş nisbetinde 
kuvvetli olmasından korkulmaktadır. 

Birleşik devletlerde ekonomik kalkın
mayı doğurmuş olan satın alma kabili
yetinin artması olmuştur, Bu artma, 
fiatlarm yükselmesinde amil olmuş, iş 
değerlenmiş ve teşebbüslerde kar farkı 
yeniden teessüs etmiştir. 

Satın alma kabiliyetinin artması da. 
uyu~uk halde bulunan mili itasarrufun 
istikraı: yoluyla yeniden harekete geçi
rilmesi sayesinde elde edilmi;;tir. Kre
dilerin genişletlimesi de bu hususta rol 
oynamıştır. 

Am.rikada hükümet tarafından a
alınmış olan bu tedbirler işleri canlan
dırmış ve ekonomik kalkınmaya yol aç
mıştır. 

Fakat emtia fiatları şimdiden 1926 
seviyesini bulmuştur. Bu, tahakkuku 
ancak u:ı:un zaman sonra mümkün olaca
ğı tahmin edilen bir gaye idi. 

Endüstriyel kıymetler fiatları da 
1932 de seviyenin dört mislini ~mıştır. 

1929 da dünya buhranını açmış o
lan Amerika borsasındaki ani düşmeler 
olmuştur. Bu yüzden satın alma kabili
yetinde müthiş bir tahrib vukua gelmiş 
ve bu suretle ekonominin her sahasın
da fiatların düşmesine sebebiyet ver
miş ve bu sukut bütün memleketlere 
siraytt etmiştir. 

1929 un hatırasını unutmamış olan 
hükümet, bugün de, o zamanki gibi, ye
ni bir buhran doğuracak bir sukutun 
vukua gelmesinden endişe etmektedir. 
B. Ruzvelt de bir nutkunda bir iki sene 
zarfında böyle bir ihtimalden kurtula. 
bilecegini açıkça söy lemis tir. 

Fiat yiıkselmeleri kredi ve istikraz
larla ortaya atılan bol sermayelerden 
doğduğuna gore, bu yükselişi tahdid 
etm.k üzere bunun aksine müracaat e
dilmesi hatıra gelemez. Çünkü kredile
rin tahdid edilmesi, önüne g-.çilmesi 
düşünülen buhrana meydan verebilir. 

Bir yandan da, buhranı önleme ça
l :şmaları esnasında devlet, istikrazlara 
ve büyük masraflara girişmiş oldujiu 
için, esasen açık vermekte olan büdceyi 
bir kat daha güç bir duruma sokmuş
tu. Şimdi büdce muva:unesini yeniden 
temin etmenin sırası geldiği düşünül
mektedir. ı,1er karlı bir safhaya gir
miş olduğu için, vergilerde yapılacak 

bir mikdar zamla bu muvazene temin 
edilmiı olacağı gibi, mükellefler tara. 
hndan bu yeni yük kolayca tafınabile
cektir. Bu vasıta ile yükselişin hızı <h 
tahdid edilmiş olacaktır'. 

Fakat bazı politika ve iş muhitle-

denizde değil, kürruıin herhang; tıir 

tarafında olursa olsun, statüko ve s•ıl
hun güven altına al nmasma bu da l.a
fidir. 

rinde böyle bir teşebbüsün şidedtle a .. 
leyhinde bulunulmaktadır. Bunlara gö. 
re, fiat yükselişlerini frenlemek doğru 
bir hareket olmaz. Yeni vergiler mü kel· 
lefler tarafından iyi karşılanmıyacak, 

it ücretlerinin fiatlara intibak ettiril• 
mesi ifçilerin şikayetler.ine meydan a .. 
çacak, ve ümidlerini işlerin genişleme• 
aine bağlamış olan 6 milyon işçi, eko· 
nomide bir politika değişmesinden Ü• 

midsizliğe düşecektir. 

Fiat yükselişi, bilhassa dünya ölçü· 
aünde, ispekülatörlerle tasarruf sahih
lerinin ;ruh hallerindeki değişiklik yü• 
zünden olmuştur. Bunlar, ticaretten kii. 
retmek hususunda kaybetmiş oldukla· 
rı itimadı yeniden kazanmışlar ve ser .. 
mayelerini yeni işlere yatırmaya istical 
etmişlerdir. 

Fakat dünya ekonomisi 1929 a naza• 
ran, yeni bir buhran ihtimaline karşı 

daha iyi mücehhez bir halde bulunmak• 
tadır. Gerçi fiatlarda yiıkscliş ve alça• 
lış dalgalanmaları olabilir. Fakat ani bh: 
ıukut beklenmemektedir. Bilakis, si• 
lihlanma pro~ramlariyle daha faal bit 
hale girmiş olan endüstrinin vaziyeti 
yülı:selit temayülünün bir zaman daha 
devam edeceğini tahmin ettirmektedir. 

Enlor1N:ısiyon gazetesindel1 

1 D il Köşe~ 
"İnzd:Jatınz halleri görülenler hali• 

kında ne ceza yapılacak?,. 
- Ulus'tan -

Ceza yapılmaz, verilir •. .. ,.. 
"Atinada toplanan Balkan antantı p 

zetecileri her ıeyden önce bu nokta U. 
zerinde mutabık düpnüş bulunuyorlar.,, 

- Açık Söz'den -
Mutabık kalınır, düşülmez. 

*** 
"Halk1'çık bir dılle en iyi söyleyen 

muharrir.,, 
- Açık Söz'den -

''Halkı :ınlatmak deriz ama, "halkı 
söylemek,, yanlış ve manasız bir tabir• 
dir. 

••:; 
"Böyle bir şeyi ümit etmek ve bek• 

lemek mucize beklemek kabilinden bit 
hareket olur.,, 

- Kurun'dan -
Ummakta ve beklemekte bart!ket ha• 

li yoktur. Bu itibarla hareket kelimesi 
yerinde kullanılmış sayılamaz. 

Hilmi Malik'in 
Eserleri 

Çocuk Ruhu ve Terbiyesi (kalmadı) 
Yaratıcı Küçük insan 75 kuruf 
Annelerin kızlarına öğütleri 20 kutdf 
Türkiyede Suçlu Çocuk 60 kur~ 
Türkiycde Sinema ve 
Tesirleri 7 5 kunıl 
Demokrasi mefhumu ve 

mücrimlerimiz 70 kurut 
İnkılab Yolunda 30 ıcurut 
Revolutionary Turkey (İngilizce) 

150 kurUf 
Bu kitabları şu adrese yazarak satııl 

alabilirsiniz: Posta kutusu No. 54, ,AW' 
kara. 

endime 
Dair 

ti. Kendisine bir gün, amerikalılar vergi ver 
mekten hoşlanmadıkları için bu işi nasıl ya
pabileceğini sormuştum; o da beni susturan 
şu cevabı vermişti: 

- Bu parayı si.zden çıkararak ... 
Bir dereceye kadar, bu da doğru idi. Al

dıkları talimata göre yazı yazan itaatli ga
zetelerde boyuna her zamanki gibi hain "e 
kıskanç olan İngilizlerin bu ''hürriyet,, mem
leketinin sahillerine saldırmak için fırsat 
kolladıklarını ve bu maksadla hazırlandıl:la
rmı v.s. v.s. yazıp duruyorlardı. (Bunlar 9fi 
senesinde oluyordu ki, İngilterenin hasır.da 
kendisini meşgul etmeğe yetişecek bircok 
derdler vardı.) Fakat oyun yürüdü ve senato 
azalariyle hatibler bu yolda istedikleri I?:iei 
nutuklar söylediler. 

aldrmamağa, hatta gülmeğe başladım. Duu
bleday da gittikçe daha ucuz tabılar yapa
rak bu kt>rsanhkla mücadeleye girişmiş, ni
hayet hırsızları faydalanamaz bir hale getir
mişti. Bu efendiler de senelerce sonra orta
ya çıkan kaçakçı kardeşlerinden ahlakça iis
tiln değillerdi. 

Böyle kanunsuz bir iş yapan bir adam b:ı
na şöyle demişti: 

Burada içerde, dışarda dört sene geçir• 
dim ve bu müddet içinde bir hayli manzuıJI 
ve mensur eserler ışığa çıktı. Hepsinden da" 
ha iyisi Amerikanın bir bucağında bir e~ 5~ 
hibi de oldum. Bir memlekette yerleşmıŞ k."' 
larak oturmamn bundan başka çaresi Y~ • 
tur. Turistler, bir memleketten aldıkları ~IJ 
tibalarla oradan geçip giderler. Hadiseler~ .. 
ufak detaylarını görebilmek için daha yakı 

1unulığnn \e tanmıadığuu dostlarıma 

Yazan: 
Rudyard Kipling 

Çeviren 
Nurettin ARTAM 

devam etti. Otelimize· kadar gelen bu adam. 
orada yüksek bir sesle bir felemenkli soydan 
geldiğini söyler ve damarlarında bir damla 
ingiliz kanı bulunmadığı için Allaha şükre
derdi. Ben de kendisine cenubi Afrikada bu
lunan felem'enkli amuca ve halalarına dair 
tatlı ta~lı hikayeler anlatırdım. Bunun üz~
rine onun dili büsbütün açılır ve biz birlil:
te hayvanlar bahçesine gezmeye giderdik. 
O sıralarda eldeki gemiler yıpranmış bir hal
de bulunduğu için, memleketi için kifayetli 
b:r donanma yapmak işi bu adama verilmiş-

Kitablarımm Amerikadaki tabı ve necir 
işlerini Frank Doubleday şirketine vermiş. 
tim. Amerikan telif\ hakları kanunu sayesin
de bir takım eserlerimi, tabii bir şekilde, yal
nız çalmakla iktifa etmiyorlar, aynı za
manda asla kalemimden çıkmamış olan sa.ç
ına sapan şeyleri de yazılarıma karıştırıp 
öylece basıyorlardı. İlk önce buna fena 
halde canım sıkılmıştı: fakat daha sonralan 

- Bu işte para olduğunu görünce böyle 
yaptım. 

Görüyorsunuz ki, bu onun dini idi. ŞLim 
söylemek lazım gelir ki benim Amerika ... a 
meşru iş yapmak hususunda gösterdiğim iti
na karşısında bu korsanların dalavcrelerı 
yüzünden kazancımın yarısını kaybetmiştm
dir. 

Bu tuhaf hayat içinde iken babam, işleri· 
mizin nasıl gittiğini görmek üzere gelmi ti. 
Onunla birlikte önce Kebek'e, daha sonra 
dostu olan Harvard'h Charlcs Eliot Norton u 
görmek üzere Boston'a gittik ki bu adamııı 
l..ızlarını çocukluğumun Grange'da geçen 
günlerindenberi tanırdım. Bunlar Baston 
Brahminlerinin Brahminleri idiler; neşeli 
bir hayat sürüyorlardı. 

dan alaka göstermek lazımdır. . de 
O sıralarda amerikalılar mekteblerın u 

ve ananelerinde daha ziyade ingilizle!~ baı.ık" 
idiler ve henüz yahudi nüfuz ve tesırı Y 
sek bir mevki almamıştı. ada 

Etrafımı iyice yokladığım zaman or;ı.ırıı.J 
bir düşmanlık havasının esmekte oldUJı. a• 
farketmiştim. Evim, atım, arabam var d~; 
merikalıların sırtından para kazanıyor 
üstelik minnettarlık da duymuyordum· 0 ra"' 

İngiltereye yaptığım ziyaretler ve io·rı) 
daki konuşmalarım bende İngiliz s~h~e i ·i 
göz önünde bulundurulması gereklı. b.ıruY ıı1 
şafa doğru gitmekte olduğu kanaa~ı~~ i J1, 
dırmıştı. Kaldı ki N aulahka da, bızı uı.ıtı1~ 
söyle bir evdi; hayalimizde kurdU;r) 
"ev,, değildi. (Sonu v 
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,- ~IPOR j 
n aragücü 

Fenerle karşllaşıyor 
. un Ank~arada 

Türk.iye şampıyonun_1 bekleniyor 
ı ..., · nı eralua a acagı netıce 

Yarrn A tıkara 
.. .. 'J k r:rlasacak olan Fenerbahçe takım, 

Gııcu ı e ar"' • 
3 - Maçlar şehir stadında oynana-

Y 
·11· küme ,uaçlarının ikinci 

arın mı ı . k Do 
haftasıdır. Beşiktaş izmire gıdece ; A • 
- U ('. okla karşılaşacaktır. n
gan spor ve ~ . . gelecek 
kara sporcuları da şehrunıze 
Fenerbahceyi beklemektedirler ..... 'le 

J An''ara gucu ı • 
Fenerbahçe yarın "' . 

.... de Geneler birliği ıle maç 
pazar gunu · 

"k" ta stadyomda o· 
yapacaktır. Her ı ı maç 
lacak ve saat ı S.30 da başlayacaktır. 

haftaki ne
Milli küme maçlarının geçen 

·1· ' tedir Fener-
ticeleri herkesçe bı ınmeıı. · 

·· ·· Gençler 
bahçe Beşiktaşa, Ankara gucu . 

- ora yeml-birliğine, Üç ok da Dogan sp 
G.. berabere 

mişler, Galatasaray ve uneş 

k 1 ucçen aylarda. 
kalmışlardır. Ta ım arın .. . 
ki oyunlarına göre bu neticeler hıç bek-

1 d Bir cok fııtlıol meraklıları 
enmıyor u. _ . 

.. .. . ,, den bahsctınektedırler. Fakat 
surprız 

aslına bakılırsa sekiz takım, az çok tark-
la biriLıirine denktırler. Kazanı~ ve ye· 
nilişleri ma~ günlerindeki kudretlerine 

bağlrdır. Bu sebebk biz neticeleri ga

yet tabiı görmekteyiz. 
Yarın ve pazar günü Ankarada yapı

lacak 
maçlara gelince: 

caktır. 
4 - Maçları Kemal Halim idare e-

decektir. Yan hakemleri İbrahim ve Ah. 

met'tir. 
s - Takımlar 15. 15 te sahada hazır 

bulunacaklardır. 

Kros kanteri müsabakaları 
için seçim 

28 mart pazar günü saat ikide ye

ni statda yapılacak Türkiye kros kan. 

teri müsabakasında Ankara mmtakası

nı temsil edecek atletleri seçmek için 

son müsabaka dün akşam saat 17.30 da 

Ankara strıdyomunda yapılmı~tır. 

Neticeler şunlard r : 

Muhafız Gücünden: İsmail, Ali, 

Veli. 
Demir Spordan: Galib Salim. 
Ankara Gücünden: Ali, Şevki (bü

yük), Şevki (kü~ük) Hüse} in, Uithat, 

Kazım. 

Altmordudan: Reşat. 

J RADYO 1 , __ _ 
Fenerbahçe, Ankaıa gücü ve Genç-

ler birliği takımlariyle 'lir çok defalar öCLE NEŞRİYATI 
karşılaşmıştır. Bu maçların c.:ıi;u ve hat- 12.30-12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 
ta hepsi İstanbul şampiyonııntın üstün· 12.so-13 .15 plfık: Türk musikisi ve halk 
hiğünü gösteren bir şekilde son bu~- sarkılan. 13.15-13.30 Dahili ve harici 
ınuştur. Fakat her defaı.ında ına.;lan go. haberler. 17.30-18.30 !nkılfıb dersleri 
renlerin tasdik cdec(:kled bir vaziyetle (Hali.evinden nakil) 
karşılastık: Ankara takımları son tema<>- AKŞAM NEŞRİYATI 
larında Fener bahçe k.:ıctar değils: de ~u 18.30-18.45 Muhtelif plak neşriyatı. 
takıma yakın bir teknik göstermışlerdır. 18.45-19.00 İngilizce ders (Azime İpek), 

1I A •• tu··n oldukları cihetler vardır. 19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şarkı-
atta us 

B
. h bu clefak; karşılaş11ada ge- !arı (Ferit Tan ve arkada,.tarı). 19.30-
ınacna ey "dl. . 9 4 r- .. tere nazaran daha ümı ıyız ve 19.45 Saat ayarı ve arabca neşriyat. 1 · 5 

:fen gun . . . b idi- k 1 
A k 

. · daha iyı netıceler e -20.15 Türk musikisi ve halk şar : arı 
n ara ıçın ) 0 l5 (Servet Adnan ve arkadaşları 2 . • 

Ymu& N 20.30 Konferans: Parazitolog evzat 
Futbol Federasyonundan: (Sokucu haşerelerin hastalık naklinde 
Fikistür mucibince bu hafta Anka- ro!leri). 20.30-21.00 Havayn gitarı: Sad-

ra da yapılacak milli kiime maçlan: rettin (Piyanist Marsel Bi iştirakiyle), 
ı _ 27 cumarte~i sacıt 15.30 da An· 21.00-21.15 Ajans haberleri. 21.15-21.55 

kara gücti _ Fenerbahçe 
1 

Stüdyo salon ork. strası. 21.55-22.00 Ya. 
15 30 da Gene er . "k!Al 

l Memleketten 

kısa haberler 

* Eııki paraların ayrılması: Mersin 
Halkevi müze komitesi, eski paraların 
tasnifiyle uğraşmaktadır. Okullarda ve 
kültür direktörlüğündeki eski eserler de 
alınmakta ve müze deposuna konulmak
tadır. Bunlar tesbit edildikten sonra 
Halkevinde müzeye ayrılan büyük oda
ya konulacaktır. 
Diğer taraftan da vil.5.yet mmtakasın

da bulunan eski eserlerin alınmış fotoğ
rafları büyütülmektedir. Bunlar şimdi· 
lik on sekiz parçadan ibarettir. Müze 
komitesi halkın elinde bulunan eski e
serleri, kıymetli yazma kitablan bedeli 
karşılığında ve iyi fia'1arla satın almak· 
tadır. 

* Merıin'de meyve<:ilik tetkıkleri: Bir 
müddettenberi Mersin'de bulunan ve 
orada meyvecilik üzerinde tetkikler ya
pan profesör Glaysberg bahçelerdeki 
etüdlerine devam etmektedir. Profesör 
Halkevinde kalabalık bır dinleyici küt
lesi önünde narenciye fasılesinin hu· 
susiyetlerini anlatmrştır. Profesör bahçe 
sahihlerinin suallerine cevab vermiş ve 
bu mevzu üzerinde alakalılarr aydınlat• 
mıştır. Tetkikler bir müddet daha de
vam edecektir. 

* Bursada reıiın sergisi: Bursa: Halk 
evinin resim sergisi ayın yirminci cu
martesi günü Vali B. Şefik Soyer'in bir 
nutkiyle açılmıştır. Sergi İstanbulun 
müstakil ressam ve heykeltıraşları tara• 
fından hazırlanmıştır. Ressam B. Mah· 
mud (modern sanat ve resim) hakkmda 
enteresan bir konuşma yapmıştır. 

* Heyl<el: - Dün gelen Kars gaze-
tesinde şu fıkrayı okuduk: . 

"Karsımızda iki Atatürk heykeli 
var. Birisi bir ,türkün yaptığr bütün 
heykeldir. Bu kadar kötü yapılmış hey-
keli bir de Edirnede görmü~tüm. . 

Bu Atatürkün heykeli olmaktan_ ~ı
yade ondan başka birinin heykelıdır. 
Biz ki Atatürkü defalarca yakından 
görmüş bahtiyarlarız. 

Heykeli yapanın Karstaki bu hey
kele ne kadar ehemiyet verdiğjni hey
kelin dikilme töreninde heykeltraşın 
bulunmadığından anlayabiliriz, hem 
heykel öne doğru düsüktür. Eser her 
itibarla bir ticaret abidesidir. Böyle me· 
rasimler ki her sanakara nasib olmryan 
şereflerdendir. Sonra bu kötü yapılmış 
heykelin kaidesi etrafındaki zincirler 
kopuktur. Bunu biz belediyenin dik· 
katsizliği sanıyorduk. Meğer bu esaret 
zincirlerini kıran bir kahramanlık sem· 
bolü imiş(!)." 

* Giresun fındıklan üzerinde çalışma· 
lar: Giresun fmdıklar1nm ısl5.hı ve yeni 
fmdıklıklar kurulması üzerinde çalıştl
makta:lır. Ilalkevi bu mevzu üzerinde 
salahiyetli olanların konferanslar ver· 
mesini temin etm'ştir. Fmdık bahçele· 
ri ağaçlarının dikme, gübreleme ve fm· 
dık toplama üzerinde en iyi çahşma şe
killerini anlatan bu konferanslar çok a
laka görmektedir. 

Ayrıca ziraat direktörlti}{ü .~.ize Na
renc"ye fidanlığından getırttıgı 1000 
mandarin ve 500 portakal fidanını \ pa
rasız halka dağıtmıştır. 
* Adana'da iıçi meselesi: Seyhan vila

yetinde kanun çerçevesine. giren i~ yer
lerinden Ceyhan, Osmanıye, Dortyol 
kazalariyle Payas ve Misis nahiyelerin
de birkaç güne kadar tesbit ve tarama 
işi başlıyacaktır. Bu işler organize edil
dikten sonra Adananın en büyük arzu
larından biri olan işçi meselesinin hal· 
line doğru büyük bir adım atılmış ola
caktır. Adanada muhtaç çiftçilerimize 
Klevland tohumu ve çiğit dağıtılmasına 
başlanmıştır. Ceyhandan 50 tor\_ çiğit 
gönderilmiştir. * Konyada kütüphane: Konya vilaye
tinde büyük ve zengin bir kütüphane 
kurulmasına karar verilmiş ve gereken 
tedbirler alınmıştır. Bu ehemiyetli ve 
çok hayırlı işe Konyada bulunan kütüp
hanelerin birleştirilmesi ile başlanacak 
ve kütüphane kurulduktan sonra birkaç 
tane de okuma salonu açılacaktır. 

hususi 
• r ve progr 

V ek~let, progra1nlarda 11ıüşterek 
lıiikümler olmasını temin ediyor 
Vilayetlerin 937 blidce projeleriyle 

beş yıllık çalı~ma programları tasdik 
edilmek üzere İç bakanlığa gelmeye 
başlamıştır. 

Bakanlık, bu programlarda müste
rek hatlar bulunmasına ve vilayetl~ri· 
mizin bayındırlığ:nın bir sistem içinde 
gerçe'tleştirilmesine dikkat etmekte, 
bu vasıfları taşımıyanlarda değişiklik
ler yapmaktadır. 

Bilhaıısa yol ve kültür işlerinin vila. 
yetlerin birbiriyle olan aliikalan ve e
konomik münasebetleri göz önünde bu
lundurularak hazırlanmasına eherrıiyet 
verilmektedir. 

Programları gelen ve tetkik c-dilen 
vilayetleri sırasiyle neşredeceğiz: 

Kırşehir vilayeti 
Gelir ve masraf denk olarak üç yüz 

otuz beş bin kırk yedi lira otuz kuruş
tur. Bunun 222,097,30 lirası adi hizmet
ler için masraf, 112,950 lirası fevkalade 
masraftır. Büdcede: 

Hususi idarelere 45.338 lira, 
Yol ve köprü işlerine geçen seneye 

göre ( 16.649) lira fazlasiyle 96.622 lira, 
Kültür i~lerine geçen seneye göre 

23.958 lira fazlasiyle 126.980 lira, ziraat 
ve baytar işlerine 3.930 lira, sıhat iş

lerine l 7.130 lira, türlil ve müşterek 
masraflara 45.046 lira ayrılşmıştır. Büd
ce geçen seneye göre 50.673 lira bir faz. 
lalık göstermektedir. 

Kırşehirin beş icnelik iş programı 
1937 senesinden 1941 senesine kadar 

her sene olmak üzere akarların bitiril
mesi ve ıslah1 için en az 2500, en çok 
5000 lira. yollar için c.:n az 4000 en çok 
15000 lira, mekteb in~ası için en az 5000 

en çok 30000 lira, tohum getirtilmesi, 
meyva sergisi ve haşerelerle savaş için 
en az 1000, en çok 2500 lira, Tohumluk 
ve aygır getirtilmesi, bulaş1k hastalık
larla sava şiçin en az 1000 en çok 13000 

lira, Hastahane binasının ıslahı, tı.b a

letleri temini için en az 1000 en çok 

10000 liradır. 

T okad vilayeti 
Gelir büdcesi 614.908, masraf Lüd

cesi 384.008 lirası adi, 230.900 liras• fev
kalade büdce olmak üzere' GH.908 lira· 
dır. 

Hususi idareye 53.360, yol \ 'C .ıtöprU 

işleri için 22.284, kültür işlerine 157.060, 
ziraat ve baytar işlerine 16.205, sı hat iş
lerine 39.496, türlü ve müşterek masraf. 
lar için de 95.603 lira ayrılmıştır. 

Beş senelik programı şudur: 
1937 den 1941 senesine kadar herse

ne: maarif işlerine 5000, ziraat işlerine 
3000, bayındırlık işlerine 3000, sıhiye 
i~lerıne 4000 lira sarfolunacaktır. 

Beş sene içinde 113 menfez ve köp
rü yapılacak ve 180 kilometre şose ya
pılacaktır. 

Yapılacak şoseler şunlardır: 

Tokad • Turhal, Turhal • Amasya, 
Turhal - Zile, Zile - Zile istasyon, To
kat - Sıvas hududu, Tokat • Niksar, 
Niksar - Reşadiye, Niksar - Ünye, Nik
sar - Erbaa, Erbna • Samsun yolları. 

---------------
BiBLiYOGRAFYA 

YURD 
Partimiz tarafından köylere armağan 

edilmek üzere basılan bu güzel ve tek 
köylü gazettsinin 15 mart tarihli 87 in
ci sayısı çıkmıŞ;tır. Dıvar ksmı iki renk~ 
le basılmış olan bu sayı ayrı bir estetik 
kıymet arzetmektedir. Büyük kıtada 

güzel klişelerle süslenmiş olan bu sa
yıda bütün köyleri okula kavuşturacak 
olan eğitim inkılabı, yeni orman kamı· 
mı, yeni fabrikalar, merinosculuk, to
hum meselesi, sağlığı koruma bilgisi 
hakkında çok faydalı ve özlü yazılar 

vardır, köylü ile bir konuşma, köy kal -
lnmnasını anlatan ve bir köy öğretm.tıi 
tarafından yazılan bir şiir val"dır. 

Tirajı 70.000 c varan bu köy gazete· 
&inin, lıer gün biraz daha tekamül ede· 
rek kenclisine çizilmiş olan hedefe doğ• 
ru şuurlu yürüyüşü çok öğülmere c!e • 
ğer bir keyfiyettir. · 

70 ya,ındaki tayyareci kadın 
bulunamıyor 

Londra, 25 (A. A.) - Askeri tayya· 
rele-rin yardımı ile yapılmı~ olan bütün 
araştırmalardan sonra 70 yaşındaki ka. 
dın tayyareci düşes de Bedford'un diri 
olarak bulunması ümidi tamamile kesil
miştir. Hatırlardadır ki düşes, Pazarte
si günü civarda su altında kalmış olan 
yerler üzerinde bir gezinti yapmak üze· 
re yalnız başına tayyare ile havalanmış· 

tı. 

Düşes, yaşının geçkin olmasına rağ
men tayyaresini muntazam surette ida
re ediyordu. Sık sık hava scfederi ya
pan düşes, bu sayede '' u"an düşes '' 
lakabını kazanmıştır. 

ISTANBULDA 

Ulus tayyare ile her sabah 
lstanbula sevkedilmekte
dir. Sabahki Uluı öğleyin 

lıtanbuldaılır. 

ISTANBULDA ULUS SATILAN 
YERLER 

Köprüde: Kadıköy iskelesinde 

Beyoğlunda: Haşet şubelerinde 

Bayazıt meydanında: Aluaray Top- • kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi lıh!lk 
SultMahmet Ayasotya luırıısındn: 

Tramvay durağında tütüncü Kamil. 
2 _ 28 pazar saat · J rınki frogram ve ıstı a marşı 

~b~ir~l~iğ~i~-~F~en:e:r~b:a~h~ç:e __ _..-..... --------~.:.:--~~~~::~~~:::~:::::::~~::::~~~~:::~~~~~::~~~~~ 
P ile tanışacağım, amcasının ormanlarında sü- meli altın sapı, ihlal etmiyen bir bastonu za- dı: paçavralaşmış elbiseleri kadar yıpranmış 

olan çehreleri sanki üzülmüş, katılaşmış 'e 
smtıklaşmıştı. Biribirinden örnek alarak gi
yinmek itiyadını herkesin hi setmeden kay
bettiği vilayetlerde tuvalet denilen şeyin i
fade ettiği veçhile hep noksan, hep eski olan 
diğer elbiselerdeki umumi ihmal de Cruchot
larm kayıdsızlığı ile pek iyi itilaf ediyordu. 
Esasen Grassins · cilerlc Cruchot' culnrm ta
mamiyle mutabık bulundukları tel. no'.ta 
moda korkusu idi. 

l'efrika No: 19 

nie 
Gran 

Yaıan: Horıoıe de Balzach. d . n· Nasu ı Bay ar 
Türkçeye çevıre · 

t . . 11 ,u bitiren oymalı 
Utunuz da bövle bır due 0~ b"r deli-
•• J f dasız ı 

guzeı tabancalara kadar, ay : .,·u·rme~-
k · · cesır. e " anlının hayatı bir tarla ımtş~ ·dan ibaret 
tb~ kullandrö-ı büfin felahat eşyası? da yer 
ır Yük Pa~is öte berisine çanta arın 

\Terdi ··te · mu -
" ;Babası Charles'a yalnız ba§1!1~ v~ylemis 
0~21 ~ir surette seyahat e~n_ı:s~nı k~~alanaı; 

dugundan bilhassa kendısı ıçın · c:. 
Pa~t . 1 ahat et•nı:1 
v " a arabasmın kupesınc e seyc 

1 1 rmcla 
b~ tt lecek haziranda Baden kap ıca. a üzere 
s· ıu~.;:ıcağı o aile kadınım karşılamak d bu 
~~arıs edilmis bulunan güzel araba}'I a 
f\ unasebetle kullanmanus olduğuna ment· 

un olmustu , . · 
Charle~s. ~mcasmm evinde yüzlerce kışı 

rek avları yapacağını, hulasa orada şato ?a- rif bir tavırla sallıyordu. Nihayet, kasketi de 
yatı geçireceğini umuyordu. Onu Saumur da pek şıktı. Bir parisli. aııcak en yiiksek taba
bulacağmı sanmıyordu. Zaten kasabaya an- kadarı bir parisli gülünçlüğe düşmeden 
cak Froidfond şatosunun yolunu soı;nak böyle cilıaıdanabilir ve bütün bu budalaca 

ks~diyle inmisti; fakat orada. oldugunu şeylere - bir civanmerdlik edasmm, güzel 
~: enince de kendisini büyük hır konakta tabancaları, sağlam atışları ve bir de Annet
obr h · · t. tc'i olan bir deli1::anhnm edasının takviye 
göreceğini ta mın etmış ı. ·af d'd 1 n amcn ettiği - kendini beğenmişlik ahengi vere-

Saumur' da veya Froı on a o. su ' • . bilirdi. 
ın evindeki misafirliğe m~asıb lnr tar.t 

~n baslamak rrayesiyle en .zarıf seya rnt tu Şimdi, gerek Saumur'luların ve gerek 
a ti~i apm~şu. Tours'da bir b: l r on n genç parislinin mütekabil hayretlerini eyice 

va~e ane ~engi güzel saçlarım yenıdc;n .kıv~r- anlamak ve salondaki soluk gölgelerle bu a
ı ... e t Charles orada çamasır debıştırmış, ile levhasını teşkil eden simalar arasında 
mıştı. !!iller yüzünü zevkli bir şekilde çe~- yolcunun zarafetiyle husule gelen tezadı 
beya~ veec~k toparlak bir yakalığa uyar: .sı- görmek istiyorsanız Cruchot'laruı halini ta
çevelıytenden bir kravat takmrşt~ Yarı ılık- savvur ediniz. Üçü de tömbeki kullanıyoı 
yah ~e bir seyahat redingotu belıne yapışı· ve yakaları katkat olmuş sarımtrak kıvn 1-

lenmış 
1 

da bir beyaz yelek daha bu~~.~n h gömleklerinin önünü kir içinde bırakan si
yor ve a tın ılma bir yeleP-in goruıı- yalı tanelere çoktanberi ehemiyct vem1cz 
Kişı;ıi; Ş~I'nd:~i:~;du. Bir cebe ielişi güzel olmuş bulunuyordu. Gevşek kravatları, bo
mesını .t~lmiş saati, bir altın zincirle ro~e.t yunlarına takılır takılmaz birer sicim halıni 
yerleştı:ı birine bağlı bulunuyordu . ...,ı· alıyordu. Altı ayda bir çamaşır y1katmalan
delik.Ierın?7n elerle dikiş yerleri sü~len· na imkan veren bol eşyaları dolaplarda dur
yalı ıpeklı ış~em talonu yandan iliklemycı- maktan sararıp eskiyordu. Onlarda zevksiz
miş kül rengı. P~~ivenlerinin yeniliğini işle- likle şiyhuhatin eksiksiz bir anlaşması var· 
du. Kül rengı e 

Parisli delikanlı tek gözlü~ ünü t ' ıp s _ 
tonun acaip süslerini, zeminin t 1 nnı, 
talıtalann rengini veya bunlar üzer· e sin° 1.

lerin bırakmı oldukları sayı ı .. ıe .ı i 
tetkika başlar başlamaz tomb l y yani r 
hemen başlarını kaldırıyor ve bir z 
seler ne kadar hayret g .. ~teri 1 
şaşıyorlardı. 

Modayı takib eden bir kims nin cahili ol
mayan Mösyö d~s Gra sins ile o lu da u
mumi duygunun anlatılmaz te ir· e kend • 
lerini kaptırdıklarından veya yanl d..,. i
lere, göz işaretleriyle, "i te p · liler bö _ 
<lir!,, demek suretiyle o duyguyu muva.ık 

(Sonu var) 



Italya - Yugoslavya ___________ _;:, ____________________________ _ anlaşması • 
ımza edildi 

( B• ı. iııci aylada ) 
den çıktı ve bqvekille pyet umlml 
bir surette el tıklftı. lıtuyondakl me· 
r•im bittikten sonra ltalyan dlf ~ 
nı, kendi ikametgtlrı için tahtlı edilen 
Karakoveç'in lrötlrilne gitti. Sonra iL 

raydan geçerek huıuıl deftere iunini 
kaydettirdi. Oileden sonra doktor Mi· 
Jln Stoyadinoviç'i ziyaret etti. Bu ıu
retle ilk konferana bqllllllf oluyor. 

Saat dörtte tekrar toplanıldı ve mil· 
' .. re devam olundu. Bu akpm 

Topçudere zabitler mahfilinde prefine 
büyük bir &iyafet verilecek ve bu nya
feti bir kabul rami taldb edecektir. 

Fransa ue Beltır..: anı.,,,._. 
Belgrad, 25 (Hususi) - BeJcradda 

çıkan Pravda ıueteai, P9riı muhabiri
nin verdiii bir telgrafı netretmektedir. 
Bu telgrafa göre, franau dq balwılıiı 
franıız bumına bir tebJıii vermif, ve bu 
tebli&inde, Yugoslavya hiiJdlmetinin, 
İtalya ile yaptıiı müakereler balDlmı
da fran11z dıt bakanl.ıiında muntaum 
ıurette malOmat verdiifni biJdirmiftir. 
Bu tebliide ayrıca Belpad mliakere
lerinin Fransaya ve ktlçUk mtanta kar· 
tı olmadıiını ve böyle bir teYdeG fÜp
he etmekte mana olmadıiı kaydedilmek· 
tedir. 

Yugoslav •aetelerinin yıuulalılan 
Belgrad. 25 ( Hul\lll) - Kırat nai· 

bi prenı Pol buıün italyan dıı bakanı 
Kont Cianoyu lıılbul etmit ve kendiline 
beyu kartal nitanının büyük kordonunu 
vermittir. Biltiln yugoslav balım, !tal· 
ya • Yuıollavya doaluiu lakkında u• 
zun makaleler yamaktadırlar. 

Yarı remnt Vreme pzeteıi, Kont 
Cianonun ziyaretinin Belıradda btiyUk 
bir aevinçle karfılanmıı olduğunu çtin
lril bu sayede iki memleket arasındaki 

politik ve e1'onomik münuebetlerde 

mahlUI bir sellb buıulUnlin tahmin e

•ilmekte oldujunu yumaktadır. 
Anlqma politikalı 1924 seneainde 

Romada bir doatluk misakı imalanmıı 
olan puiç ile B. 'Mu10lini tarafmdan 

bozulmut olmaıı ve bunu bir itlmadtu· 

lık devrinin takib eylemif bulunma

sı teetailfe ,.yuutır. 8. Stoyadlaoriç"
ln tefebbtiail •;reeinde 1taıya ile ,akm. 
hk. YugoalaVJra, dq politikasmm hedef

lerinden biri timdilik tahakkuk etiril· 

mek tııerecllr. 

Anlatma iımalanflı 

BeJcrad, 25 (A.A.) - ltaıyan dıt 
bakanı kont Ciano atıeden evvel Yu-
1011avya bqbakanı Stoyadinoviç ile U• 

sun müddet İtalyan • yqoela. paktı 

etrafında ıöriifmeler ve öileden son
ra milzakerelere te,luar batlanarak "'all· 

..... hnulan••tır· 
Naib prena Paul CU.no'yu kabul ede

rek kendisini atle yeanejine ahkoymq 

" yemekte bqvekil Stoyadinoviç de 
buır bulunmqtur. 

Ç....,_alı7G. Roman~ 
y...,ı.,,. •örlif 6irlifi 

Prat. 25 (A.A.) - Çekoslovak •• 
janamın bildirdlline ı&'e, Çekoaloftk
ya bqbabm Hodsa rle Romanya baf
bakam Tatareako Y ugollavya bqveJri. 

line bir eellm telıra'• &hdererek her 
Uç memleket arasında beynelmilel Iİya-

1ette cöriif birliiini bildirmitlmUr. 
ICiJsilı antant tlevladeri ....,.,,. 

taıliller mi1 

Milano, 25 (A.A.) - Haridye na
sın kont Ciano'nun Belpd ziyareti 

dolayıalyle "Kol'riere pella Sera", di

)'OI' ki: 
.. Her Ud tarafm iyi niyet ve iyi an-

Ja,. ayeeinde llll6t bir it birlfli 
yolunda artık temel atılmıt oldulundan 
ita1Jaa • JUCOll)av mftn11ebetı yeni bir 
ufbaya pnnittir. Yuplavya açıkça 

Wfevildile karp ftziyet almıftlr ..... 
hu.ta banket 1erbeılditlni mubaflıu 
ltmtkJe beraber franua • IOvyet bloku
na &irmek teh1ike9fnde bulunm Tuna 

lllelllleketler lfUpaDllD Sok mtlbim bir 
1ID8Ul'll olabilir. Yuıo-Jav • ita1Ja ya
Jlmblı ad Wr weld1 almca k8çlk ... 
ant papanu tetJdl eda clivletler ara-
1mda tadmer ,.pd_ aiubtemel adde--
dilebilir. 

Anlaşmanın metni 
Belgrad görüşmeleri etrafında 

Fransız lngiliz ve Alman Belsrad, 21 (A.A.) - Basia öi· 1 
leclea _.. Ylll'oal•VJ'• ..... 8. 
Sto,..dino'riç ve ltalra namma ela Kont 
Ciano tarafmclan iwulanaa politik 
............... tDi ....... ı 

Majeıte Ylll'oalaVJ'a kıralı namı
aa kırallık nir ... t mec:lisi ile Maj ... 
te ltalya kıralı •e Halaıfiıtaa iımpara• 

tara, mütelaıbil çok samimi .. -· 
.......... - tabiyai iki __ .... 
ketin olda.ia p,i -; ..ua- men
f-ti icabmdan balaachafana naaan 
clildaate a1ank ..... do.duta ~ ... 
.... halmlık •• iki ...Jeket arum· 
daki aiyaai Ye iktıieadi müna ..... tl_.. 
• ~ bir ............... ile mite-
h..u. olarak: 

ha .....ıebt arumda devamlı 
Wr ..... -.....; .. tanini .,.. -
lllUUICla AYnpa ..ıı.- da miihim 
hir fal'b ol ..... -- ......... k,. 

Bir ....... akdilli DnrlatbrmqJar, 
..... hUIGlta fewbllde ........ bb .. 
olmak ü... .. jeata Ylll'OliaVJ'a k1-
ralı u•ııne Bi7•1Mt meclisi: 8apeldl 
ve hariciye hakanı !belam Doktor 
Milaa Stopcliaowiç'i, Majeste ltalra 
imalı " lldetiatan illDparatona: Ha
rici,. auın Elnelw Kont Çalaaao 

a..o di c.t.Jeuo•,. taJia ·~ 
clir • 

Bu m .... hhallar ealibiyetnameleri
Dİ taati ettikten IOlll'a atafldaki ha
....a. lrmwlatbnnıt-- : 

Madde 1 - iki ,... ikid tanf 
mitterek hacl.Uaıma " iki --ı .. 
ketia Adir,.tikteki deniz huchadlarma 
rİ•Jet •lme7i taabhiicl eder. a.. iki 
bnfta -- laiç ......,. ~ 
dili halde bir veya Wr çok devlederia 
hir taarraa.a airaclıiı takdinle dİ· 
ter taraf, iliteaınam iatifadelini ma
cib olacak ..... tirli banketten İl
tiaW etmeıi ta•hhid erler. 

Madde 2 - Be,..lmilel ihtilltlar 
........ ,... .. _._ mit-

için alae11ldan tedhirlw üa.incle an
latmaJI taabbiicl ederler. 

Madde: 3 - Yüluek ildd taraflar, 
lrarphldı ~- ........ mil
li IİJ'uetlerinin Wr ileti olarak. müra-
aat ellnemek ve anlannda plrMilecek 
Witüa ................ ..,. ihtiliflan 
aalh YUıtalariyle ....,.... ---
daki aimlerini ,_.. teJid .-..... 

Maddeı 4 - Yiluek üid tanflar, 
kendi topraldannda diler ildd tanfm 
mülki tamemi,.etine vqa müeı... ni· 
............... mitenccila ,,.,. iki .... 
lelret ............ doaduk miinueltetleri· 
ne zanr Ye1ecek biç bir faaliyete mi•
ade etmmneyi ,,.,. bö,le llir faaliyete 
Jardımda balu...,.me11 taabbicl .,...._ .... 

Madde: 5 - Yiiluek ildd tanflar, 
........... ... ....- oJan elroaollllk mi
nuebata, illi -ıeket ........... ..... 
MI -tlak miiM.-betlerine daha UJ• 

Pli J'.Ü Wr hamle weımek ....._., .. 
fimdiki ticari ~ takviJe ,,. 
.............. -- daha vasi Wr tet
.;ki meeai prtlanm tetkik etmek ha· 
eaılarmda .-taWc kahmtlarclır. Ba 
Wtta • ima llir müddet jpnde haıuıi 
bir anı.p1111 ,..,ılac:akbr. 

Maddeı 1 - Yiluek ildd tanlar, 
.......... ~ki,IMaan
........ biç bir ..,, ilci memlek•tin e
auen .ı..i olan mevcad ı..,nehniW 

teühiidl.-ine =ahelif telikki eclilmiye
oeldir. 

basınının yazdıklan 
(raıuu 6cuını ne tli70r? 

Parla, 25 (A.A.) - Bayan Tabula, 
B. Delbol'un Avusturya orta elçili ile 
olan görilpneai hakkında da fU 1&tırlan 
yazıyor: 

""B. Ciano'nun Bel~ eeyahati u
zun uzun görilfüldil. Franuz dıt bakan. 
biumı reamt tezi, müatakbel Adriyatik 
paktınm küçük anlapnaya ve yahud 
fraııau - Yuroalavya dostlutuna muha
lif olarak telakki edilmiyeceii merke
zindedir. Şu prtla ki, bu nokta imzayı 
miitealdb diplomatik bir hareketle teyid 
edilsin. Hakikatte, İtalyanın müttefiki. 
miz olan Yuıoalavyaya, bilhaua bize 
kartı taarruzcu olduiu bir 11. 

rada, yaklapnau, Belgrad'm B. Beneı"• 
in eeyahati arifelinde yaptıiı politik 
hareketin pek ziyade lehinde bir py ol· 
madıp gibi Balkanlarda İtalya - Al
manya kuvvetinin geniflemesi mahiye. 
tinde tefsir edilebilir. Zira Belpad bii
kümeti bunu yapmak için Franaa tara
fından küçük anlqmaya teklif edilmit 
olan karplıkb yardım paktını reddet· 
mektedir.'' 

l,..Uiz 6cuını ne tli70r? 

Londra, 25 (A.A.) - Gueteler, 

Kont Ciano'nun Belpwl aeyahatial i
yi b1r eurette kaqdamakta ve banaa 
netice8inde impJanecak •wWeler ı. 
le ona Avnıpada auDum ıru.,~. 
ii fikrinde bul•mmahldır. 

llaaçeater Gaardian paet.ı ele 
tayle diyor: 

..... itmlpa • 1 ·-- .... 
... ..__ ..__ w Tiltlip w Y• 
......... .,. ....... ıııkaık 

.............. -' Ak.- .. ...................... , .... ................ 
Alnma ,,_,.. ... tli,...1 

Berlin, 25 (A.A.) - Kont Ciano
nun Belgrad seyabatmdan babaedea 
Fölkiter Beobahter diyorW: 

imzalanacak olan paltm miebet w 
mUmklin tefler çerçevesi içinde kala.. 
caiı muhakkaktır. Belpadm bazı bal· 
ları vardır ki ne YuıoslMıJa ne italya 
bunları çözmeyi dUt(tmnemektedir. lla
carlatanın tadild isteklerine brfı te.. 
daful bir birlik mahiyeti ıa.terea ba 
yeni pakt, ldiçik antanta dokamaıJaca
ğı pbi balkan antantına ve bul&ar • 
yupalavya aolapn.Hma da Uipniyecelr.. 

tir. 

Maddeı 7 - 8a ... ,_ ......... 

~:..-:==-=-.:::..:: Italya ispanyadan 
:=~ ·-;,~ -=.::.:: gönüllüleri çekmezse 
teatisi sini sinı:ııldiv. 8a teati Bel- ( Bqı l. iaci aylada) aöylenmektedir. HuiciJe .. ...,,.... 
.....Vela mimldia ~ ima Wr .. emirnameler, bu ciheti teyid eder ma- Udncl lrinun IOllundanberi clntllll llY• 
-- nim lııa.._.br. hiyettedir. B. Delboe, elçilere bunlar- kine nihayet vennit n İlplmya ....... 

ltk -lepna BelaTad'da 21 mart dan bahsetmiftir. mulıpna bqa u çok •kauzhk &h-
1937 4'9 iki aisba olank fftWilmiı " Dil- tuaftan Ne.,ork H...W Trio termit olan alman hilktimetiniD çok 46-
ıilkwk lıldıl ......... ._ ..... -- Win swteaiaia Avrapa nü..._ ıa .... rillt hareketi talim edftmelrte n 1181-
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ıörüpnelerde eter ltalya ispanyadaki münakalelinin emniyeti için Wr ...._ 

Kont Cianonun Sözleri 
tBıfı ı. ıacı uytıdl) 

dan kaldırmakla kalmıyactk fakat ay· 
nı zamanda iki memleketin kendi ara
larmda her türlü vaziyette de ıulhu 

muhafaza etmek buausundaki kati e
mellerini tahakkuk ettirecektir. 
Muahedeniı metniııde ba emelin na

ad bir hukuki tekilde beyan olanduiu· 
nu ba aktam okuyacabın:.s. Yuplav
ya ve İtalya aralarmdald politik milna· 
1ebetlerde yeni bir devir apıaya ve 
Roma'da Paaiç ile lluaolini anamda 
vuku bulmut olan millibtta krokili 
çizilmif olan &hen itinde dostluk ve 
ifbirliii proıramııun ıerçeklettirilme· 
ılne karar venniılerdir. BöY."le bir pro. 
ıram liri memleketin bem mU,terek 
menfaatlerine, hem coirafi vaziyetleri
ne hem de Yagoalavya ve İtalya eko
nomileri arasında mevcud hayad derin 
bailara uygundur. Milnuebetlerimiz
de tahakkuk ettirmek iatediilmiz nok
ta lfte budur. Ve ilerde ilri memleke
tin aralarmdakl iyi komfuluk milnue
betlerlni iltinad ettirecekleri aular 
banlar olacaktır. 

Bu aoktada Yupla.,_ hülrilmetinin 

nokuıi nuarmı da iflıde ettiiime etİll
Dlm. Yıkmak latediiünlz her tllrlü lti
..-Uldm. Gerçekleftirmek iatedili
mls • liri memleket araaında devam
lı bir .. thaktur. Şundan ela eminim 
ki. bitin balar iki memleketin budud
lannda balaua -.ık berinde çok fay· 
dalı tesirler ,.pıicaktır. Ve ba halk 
Yuplavya ile J.ı,a anamda akto
lunan ani• ....... tok ı,i neticeler ala
caklardır. ltalya tarafından, tallhiyet
tar makamlara Sırb • Hll'ftt • Sloven 
li11t111annda tedrisatta balunallwı " 
bu Hunlarda ruhani Ayinler ppıllauı 
lmm•nda verilecek talimatı ba ... kaa 
StoJadlnoviç'• bildirdim. 

Bu anlapmnm mlsakernJni •e Ü. 

dini takib ederken yabau karfıWdı iati. 
fadelerimid iltilıdaf etmedik. Tim ter
•1. AYrUpalUD ft her fl1den ene! ad. 
riyatik llnnlmm • W. en illa mL 
nuebetlerle ballı bal._. memıe1ııet1 .. 

J rin penine hakiki bir yardımda bu· 
lunmak lateclik. 

Fatiat hlkümeti tuna derin tarzda 
kanidir ki, Avrupaya muhtaç oldutu 
uzun ilükOnet çalı.,,. ve kurma devre
aini temin emek için her fqden slyade 
aralarmda mutterek bududlar olan dev· 
letlerin kendi ualarmda an•....,.•ı iti. 
matlı milnaeebetler tesi• etmeli. her 
t4lrlü anlqmulrlı sebeblerini kaldır

maya çalıfmUı ve fili ifbirliti prtla
rmı yaratmaları zaruridir. Beteri her 
te,killtta olduiu ıibi milletler camia
ımda da ilk vazife komfusu ile iyi p
çinımektir. 

Pa,iıt htllrilmeti. italya ile yacos. 
lavya aramda iyi ft emin m&nasebet

lerin inldpfından bittin AYrUpanın İL 

tifade edecetin" ve 1ucoalavya ile ltal-
yanın Avrupa güven meaeletine en ameU 

Ye en mlllbet bir tekilde hbmet etmit 
olacaklarına kanidir. 

Her iki hilkilmetin de bu aynı fikir 
etrafında azimlerini toplamıt olmaJarm
~ ve benim de ve bu pye utrumta 
mümtaz bafvekilinlz Stoyadlnoviç ile 
bu derece ameli ft fiH bir aerde tefri. 
ki metalde buhınmUf olnwmdu dolayı 
çok bahtiyardır. Bapeldlinls ile pb11 

doltluk da teaia ettillmdm dolayı tıab
tiyarım. 

Yuıoelavya ile ltalya baa&nden iti
baren iyi komfuhak mUnuebe.tleri ve 
ifbirliii yolanda ,orBmeye •tl•mlflar
dır. Bu yola kanaat ve ltinwdla cirfyo
nas ki, bu Avra,.U aalha hakikaten ve 
umimt olarak leftll herlrn tarafmdan 
1eVinçle lrarfllanacapda biç flphem 
yoktur. Bizler, brarlarımu11ı ft anlat
nwlanmmn, ttaıya " y~ 
aralarında ~ aatı.m " c1enm. 
lı oJnw.mı htedqimls ballan karma
larına ...... Yenil ip .,. nalbm 
brfdıb anlaJJJ silmlyetlal " temıl1d 
Ja111a ..... eliler lllllletlen de bir imek 
o'hmuaı tılmlnal ederiz. 

söaillilerini seri çekmekten imtiaa .. ke tepil edecek mahiyette ............... 
dene, Witia ilpn;rol .............. , ..... 1 dir." 
aa " lqilten tanıfmda aWob edil- l Bko dl Pari'.t. Pertinab m,. lds 
mai m11ıl11İ tetkik ..&J.niıtiı-. 1 •Pransız bllrilmeti, pttlqe .,... 

Burada, famaız dlf bakanı ile iki mildahalenin mUaamtM ile ~ 
blyük elçi arasında yapılan mtızakere- ....,.caiı- ve Pnnu n İaplten lpa 
ler hakkında aallhiyetli mahfiller fU yad olan mUn•bJelerid telllillede .W.: 
fikri serdetmektedirler: iu kamatindedir. Bir Corc KJadr. & 

Franaa fimdiye kadar bir uzlqtır• Delboll'a verdiif cevabta hllldimel' 'ır 
ma ıiywti taldb etmit ~ kanpadık, delayni fikirde olduluna bilcllrmi ... 
anlaplumm birçok defalar bosulmut Bundan t.pa B. Den.o. alman ~ 
olmanna rapnen büyük bir aab:r ı&a· metinden barıt içia ltalya njimi 
termittir. Aynı mahfillerin söylediii- rinde bütün niifu.aunun ka11anıb..., 
ne cöre, aabır ve bot &örmenin de bir rica etmİftİr. 
hududu nrdır. Bilhaua timdi olduiu Bayan Tabuit, O... pıetetinde 
&ibi ·a&nürceleri, deniz miinakalltı 

tehlikede bulunmadıiı zaman Franaa
nm bu hududu ula qm;yacaiı ehe
miyetle kaydedilmektedir. 

Öte yandan aynı mahfiller in&iliz 
~paratorluiu yolıpıun da ıarb Akde· 
nlzinde tehlikeye kart• bulundutuna 
kaydetmekte ve Pranla ile İnplts[enin 
lıpanyaya pril<cek yolları talrli su
rette kontrol altında bulundurmak ve 
yabancı müfrezelerin yeniden hpan
ya'da karaya çılanalarmı önlemek için 
milfterek bir politika kabul etmeleri 
llzımgeleceiini llive eykmektecllrler. 

Oirenildiline göre B. Delbos, AL 
manyanm daha mutedil hareket etme• 
ei için ltaıyanın ilzerincle bir tazyik 
tapmuı huauaunda B. Veluek nudln· 
de ısrarda bulunmu9tur. 

l,..Utere ue Fr,,,... miifterelı 6ir 
yol talıib etleeelı 

Paria, 25 (A.A.) - Gazeteler, İtal· 
yanın cinWllllerin pri almmau ....... 
lelinin milzakerelini reddetıneaini ve B. 
Delbos tarafından Alman,. ve lnpıte
re biiyilk elçileriyle Awaturya elçlai
nin kabul edilmeıi meseleleri bakkmda 
tefalratta bulunmaktadırlar. 

EueJeior pzetem diyor ld: 
""lnpıiz n framu hildimetlerinia, 

ltaıya tarafından kabul edilen teabhtkl
lere karp m&errer aurette yapılan mu
halefetleri barb valaalan cihi teWdd e. 
decelderl 111M1halrlnıldlr. Bu huauata, B. 
Delbol'un almaa •e iopıis blyOk elsl
leriyle oJm ı&'llmelerlnia latenUea 
tekmil asıldık ve katiyeti )lais olclap 

zıyor: 

"1L Delboa'un buma beyanatı, 
hala incillz büyük elç ·uyle her 
tada mutabık olduiunu bildinneli 
bati1le çolı ebemiyetlidir. Son B 
haberleri de Almanyamn ı:&rillll~ 
ıeri almmuı maelesınde ltalyaya 
uharetinin aıart olcl&:tunu 1ıııt-ı.ıü· -
tedir." 



== 26 - 3 - 1937 
Dahiliye Vekaletinden: 
Malatya Şehri İçme Suyu Tesisat ve 

İnşaat Eksiltmesi: . 
MlLLI MUDAF AA VEKALETi SA TIN ALMA 1 

KOMİSYONU İLANLARI 

::~LİT 

Neden 
'Aspirin ? 

Malat, a şehri dahilindeki şebeke iç:n icab eden boru ve saire 
malzemelain tedariki ve boru ferşiyatının icrası ile sair buna müte
ferri imalatın yapılmas: kapalı z~rfla <''·&i!tır.eye konulmuştur 

1 - İşin muhammen bedeli 100000 liradır. 
2 - istekliler bu işe ait şartname ve proje ve sair evrakı 500 ku

ruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30 nisan 937 tarihine rasthyan cuma günü saat on 
birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak belediye
ler imar heyetince yaP.ılacaktır. 

l - Beher metresine biçilen ederi elli yedi buçuk kuruş olan 
250 ila 350 Bin metre yazlık elbiselik bez kapaiı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 Nisan Çarşamba günü saat 15 tcdir. 
3 - İlk teminat onbir bin üçyüz oniki buçuk liradır. 
4 - Şartnamesi on lira yedi kuruşa Ko. dan alınrr. 
S - Eksiltmeye girecekler kanwıi teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı l.>elgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evel M. M. V. sat.n alma 
Ko. na vermeleri (650) 1-1167 

Çünkü ASPİRİN seneler·, 
denberi her türlü soğukal
ınlıkfarına ve ağrılara karşı 

tes~ri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbaf etmiştir. 

A S p İ R İ N in tesirinden 

ffi marka· 
emin olmak için lµtfen 

sına dikkat ediniz. 

w 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazdı temi
nat ve vesaiki aynı •i.in saat ona kauar komisyon ı e:sliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - - 2490 savılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 6250 
Jiralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 Cncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bu'unmarl Pına dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir

mek -'t n alacaklar; vesika. 
5 - Tek!if mektup.arı ihale ''Ün·i r-;;ıt ona kadar makbuz muka

bilinde 1:..,misyon reisliğine veril~cektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mel:tupıarrnrn iadeli teahhütlü ol

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunm 31 lazım
dır. 

_Bu iş hakkrn_da fazla izahat almak istiyenlerin Dahiliye Veka -
ietı u, e:· ınıcl. • ~/c.ı .• en şe ı "n2 mür,ıcaat etmeleri. 

(582) 1~1060 

İstanbul defterdarhğ1ndan: 

BİLİT 
GLİSERİN: 1200 kilo gliserinin aç.k eksiltmelerine istekli çık

rnadıg ndan bu defa pazarlığa konmuştur. Hepsinin tutarı 1500 li • 
radır. E .. saf ve şartnamesi komisyonumu.zdan verilecektir. İhalesi 
-Z niıııh1 937 cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 112 lira 50 
k.ıruştuL Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı ka
'Ur.ı:'l 2 3 üncü maddelerinde istenen be!geıer ile bi.1;ı.te pazarlık 

•• ııua .• JI. V. satın alına kC>ıllısyonunn r. ' er. (617) 
1 

1-1090 

BİLİT 
273 KI", G:lv.mizli demır t;:l 

2250 .cım mür:crri! fincan. 
2..!50 tane düz fincan demiri. 

Yuk<nda cins v::: rriktarı yazılı üç kalem muhabere mt:ılzemesi a· 
~ k eksiltme ile a:ınacaktır. Hepsinin tutarı 3807 ı: adır. Evsaf ve 
~.artnaıııt>leri komisvonumuzdan veıilecektlr. İhalesi 3 - nisan· 937 
.::umart:ıa günü s_aat on birdedir. İlk teminatı 285 lira 53 kuruştur. 
. ~~sı.~mcye gm:cı:klc.rdcn ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 ~ın ~ı.· Maddelt>, ·tde ıstenen belgelerle birlikte eksiltme gün v,. 
vaktınd~ M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. (616) 

- --- 1-1089 

BİLİT 

Ç kkale vilayeti Daimi Encümeninden: ana . 
. k t hastanesi kalorifer ve sıcak su tesısatı. 

Keşif bedeli 22861 lira 69 kuruştan ibaret lıulunan Koca Musta
fapaşada Sulu Manastır mevkiinde eski itfaiye karakolu elyevın Sa. 
matya Maliye Şubesi olarak kullanılan bina arsası üzerinde yeni
den yapı~acak ~aliye Şubesi binası inşaat ve tesisatı işleri kapalı 
zar~ usu~ıJe eksıltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme Bayındır
lık ışle~~ gene~, ö.z_el ve fenni şartnamelerı, proje, keşif hulasasile 
buna ~ut~ferrı dı~er evrak yüz kuruş mukabilinde ver.ilmektedir. 
İsteklılerın 1 ~15 ~ıralık teminat mektuplar ile teklifnamelerini ve 
en~ on beş hın lıralık bu işe benzer iş yapt ğma dair Naha Vek~· 
letınden almış olduğu müteahhidlik ve ticaret odası vesikalarını 
~~: 3. 1937 Pazartesi günü saat on üçe kadar Milli Emlak Müdürlü. 
gunde toplanan Komisyona vermeleri ve saat on dörtte de zarflar 
açılırken komisyonda hazır bulunmaları. (1321) 1-1040 

1 - Beher tanesine biçilen ederi dokuz lira olan 1400 tane er 
battaniyesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmufur. 

2 - İhalesi 1 nisan 937 perfembe günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 945 liradır. 

Yapılacak ış: M~mle2 ek ru Muvakkat teminat 858 lira 30 kuruş. 
Keşif bedeli 11443 hra

3
7
7 

.. u ü ~at 16 da kapalı zarf usulile istekli· 
1 _ Bu iş 12. 4. 19 gun 

lerine verilecektir.. t aıneleri İstanbul ve Çanakkale Nafıa 
2 _ Keşif, proje ve ~! n 

.. d .. l.'kl rinde a-örülebıhr. . Ç kk J mu ur u e . ~ 2490 sayılı kanunda yazılı vesaıkle ana a e 
3 - İsteklıl~rın .. tl (1361) 1-1052 

Daimi Encümenıne muracaa arı. 

İran Transit yolu Şefliğinden ; 

937 tesı. günü saat 15 de Erzurum Vilayeti · ·afıa 
12 4 - paı:a. · k · d ( ) .. d .. 1 .. k· d da transit yolu eksıltme omısyonun a 31328 

mu ur u o asın ·1A • d h'l. d . 
ı . (44) k ş ı- deli keşifli Erzurum vı ayetı a ı ın e ve transıt 
ıra uru da k. d • . l kı 

1 ·· . ı·nde muhtelif açıklıklar se ız a et sır.aı ıma atın ı-yo U U2.Cl ·• l . . . 
t btlili ve kısmen de tecdidi ve uzer erının şose ınşaatınm 

men e .1 . l kt 
k l arf usuliyle eksı tmesı yapı aca rr. 
apa ı z k ' · b ·· f · b" Evrakı keşfiye: Şaıtname, mu. -~ve,ena.~~sı v.e . una mute ern u-

tün evrak transit yolu inşaat şeflıgınde gorulebılır • 
Muvakkat teminat (2350) liraJır. 
İstekliler resmi gazetenin 7·5-937 gün ve 3297 sayxlı nüshasında 

çıkan talimatna~eye göre Nafıa Vekaletinden al:nmış vesikaları 
ihtiva etmek şartıyle (2490) numara! arttırma ve eksiltme kanununun 
32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
n;ıektupl~rının 12-Nisan-937 pazartesi günü ı..aat 14 de kadar tran
!!, t volıı ınşaat komisyonuna vermeleri lazımdır. (1426) 1-1079 

Nafia V el~aletinden: 
5 nisan 1937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Vı;kalet ma!zeme 

eksiltme komisyonunda 6284 lira 52. kuruş.muh~en bedelh 101 
Parça mobilyanın kapalI zarf usulü ıle eksıltmeaı yapılacaktır. 

Kalkleri Vekalet malzeme müdürlüğünde bulunan 101 parça mo. 
bilya a aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak mez· 

y b"l' kur müdürlükten al:na ı ır. 
~uvakkat teminat 471 lira 34 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7. 5. 1936 T. ve 

3297 sayıh nushasında neşredilmiş talimatnameye göre alınını~ mü
teahhidlik vesikası ile birlikte S Nisan 1937 Pazartesi günü saat 
14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri ıa. 
zımdu. (645) 1 • 1146 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

. k 1 n ı·ş. Erzurum vilayetinde yapılacak ü. 
1 Eksıltmeye onu a · ı· ı k k d .. .-:- • .. f tti lik rup inşaatının 720,000 ıra ı ısmı ır. 

Çuncu umumı mu e ş g . .. .. saat 15 de Nafıa vekaleti 
_ Eksiltme 12.4.937 pazartesı gunu . 1 2 . . .. d .. 1 .. ~ .. eksiltme komısyonu odasrnda kapa ı 

yapı ışlerı umum mu ur ugu 
zarf usuliyle yapılacaktır. . b ··teferri evrak 36 lira bedel 

1 t amesı ve una mu 
3 -Eksı tme ~ar". .. d.'rlüğünden alınabilir .. 

mukabilinde yapı ışlerı u~um ~u. u J'blerin J2550 liralık muvakkat 
4 - Eksiltmeye gır~bıl~e~ 1f1nd~~ 1alınmış bir teahhüdde asgari 

teminat vermesi v-e nafıa ve a e ı~n a dair müteahhitlik vesikası ib-
400,000 liralık iş yapmış bulundugun 

Nafia Vekaletinden: 
.. 1 - .Eksilt~~!e .. konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajında 

muhen~ısler ev~ onunde yapılacak ilavei inşaat. 
Keşıf be~elı (4913) lira (48) kuruştur. 
2 -: Eksıltme 2.4.937 tarihinde cuma günü saat (15) de Nafıa 

vekaktınde Sular umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 
pazarlıkla yapılacaktır. 

3 - İstekliler; proje ve şartnamelerle sair evrakı keşfiyeyi Su
lar Umum tv;üdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksıltmeye g_irebilmek için isteklilerin (36~) lira (51) ku
r~.şluk muvakkat temınat vermesi ve resmi gazetemn (3297) say11ı 
nushasınd_a çı~a~ t~limatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ib
raz etmesı ve ıkıncı maddede yazılı saatten bir saat eveJine kadar 
Sular Umum müdürlüğüne vesikalariyle birlikte müracaat etmesi 
lazımdır. (632) 1-1113 

Belediye Reisli~inden : 
Bu ayın 27 inci cumartesi gününden itibaren .her cumartesi ve 

pazar günleri, Ulus meydanından: 

Çubuk Barajına ve Orman 
Ciftliiine otobüs seferleri 

, başlıyor 
Cumartesi: Gidiş: Saat 14, 15, 16. 

Dönüş: Saat 16, 18, 20. 
Pazar : Saat 10, 11, 12, 14, 15, 16, 1 7 

Dönüş: Saat 14 1/2, 15 1/ 2, 16 1/2, 17, 18, 19, 20. 
Bilet ücretleri: Çubuk Barajına 25 Kr. Orman Çi ftliğinr- ıo Kr. 

dur. (697) 1-1210 

inhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğünden : 

Çamaltı Tuz Fabrikamızın insan eli değmeden fenni usullerle 
hazırlayıp kiloluk kutulara konulan sofra, ve çuvallar icerisinde bu
lunan mutbak tuzlarımız satııJa arzedilerek sandıkla, ç~val!a satıcı
lara verilmektedir. 

64 kiloluk sofra tuzunun bir sandığı 686 kuruş ve bir kiloluk pa
keti 10 kuruş 71 santimdir. 

50 kiloluk mutbak tuzunun bir çuvalı 318 kuruş ve bir kilosu da 
6 kuruş 36 santimdir. 

İstiyenlerin idaremizin istasyondaki amb .. rımızdan almaları ge-
rektir. (702) 1-1219 

Türkiye iş Bankasındaıı: 
raz etmesi Jazımdır. .ki ci maddede yazılı saatten 

İsteklilerin teklif mektu?larını 1 ·s~ğine makbuz mukabilinde 
bir saat evveline kadar komıs{on :e~ecikmeler kabul edilmez. 

Bankamız heyeti umı:~iye toplantısı dolayısiyle. 29 mart 1937 
pazartesi günii gişelerimızın yaln~z saat 12 ye kadar açık bulundu
rulup öğleden sonra kapalı kalacagını say:n müşterilerimize bildiri-

"\/ermesi muktazidir. Postada 0 ac(610) ı-1173 rız. 1-1206 

- ANIURA YI ZiY ARE'l'E HAZIRLANINIZ 

KÖMÜR 
SERGiSİNDE 

Kömürle işliyen vasıtaların en iyi 

1 . ı· ı· tesbit olunacaktır. ve en e verış ıs 

--------------------------------------------------------En kullanışlı, en iktisadi, en ucuz ve 
memlekete en fay dalı te~hin aleti se
çilecek ve Türkiyede kullanılmasını 
teınin için kolaylıklar gösteriecektir. 

B. K. S. 

4 - Şartnamesi paraıız olarak Ko. dan ahnır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 uncü mandelerinde yazılı belgelerle birlikte tekld mek
tuplarını ihale saatından en u bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (608) 1-1076 

B1LİT 
1 - Be.ter metresine biçilen ederi 85 kuruş olan otuz iki bin 

metre arka çantalık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur, 
2 - İhaleıi 7 Nisan 937 Çar9amba günü saat 14 tedıir. 
3 - İlk teminat 2040 liradır. 
4 - Şartnamesi 136 kuruta M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu• 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı beJgelerıe birlikte teklif mek .. 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evv~J M. M. V. aatın alma 
Ko. na vermeleri. (661) 1·1168 

BİLİT 
1 - Hastaneler için 350 tane subay battaniyesi kapah zarfla ek· 

siltmeye konulmuştur. 
2 - ~eher battanıyeye 16 lira 50 kuruf fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 1 nisan 937 perşembe günü saat 11 dedir. 
4 - İlk t"minat 433 lira 13 kuruştur. 
5 - Şartname ve nümuncsi Ko. da görülür. , 
6 - Eksiltm1;;ye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

mın 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplar.nı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (609) 1-1077 

B1L1T 
1 - 44 ac.lct Baroğraf pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 8000 lira olup ilk teminat parası 600 

liradır. il 

3 - İhalesi 12 nisan 937 pazartesi günü saat ll dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2'19" sayıl kanunun 2 3 üncü mad-

delerinde istenilen lıelgelerile lıirliktc ihale gün ve sa'atin<.Ie M M 
V. Satın alma Komiayotıunda hazır buluııın"ları (710) ı-12.41 

l DEM!RYOLLARI VE LiMANLARI 
MUM MODÜRLÜGO SATIN ALMA 

KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 

~uhammen ~edeli yerli olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu 
takdı~d~. 28116 !ıra olan 450.000 tane galvanize tirfoıı 4 • mayıs • 937 
salı günu saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada idare binasından satırı 
alınacaktrr. 

~u işe_ girme ~is ti yenlerin yerli olduğu takdirde 3863,60 ve ec .. 
nebı oldugu ~~~dır~e de 2108,70 liralrk muvakkat teminat ile kanu 
nun .~~ın et~ıg_ı_~esıkaları ve .tc~li{lcrini aynı gün saat 14,30 a kadar 
koır.ı .. 1on rcıslıgme vcrmelerı lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa4 
tılmaktadır. (654) 1-1152 

iLAN 
.4. 3. 1937 .tarihinde eksiltmesi yapılan bobin kurutma ve enjekte 

tesısatına talıp çıkmadığından yeniden teslim müddeti temdit edile· 
rek eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 17.5.1937 pazartesi giinü saat 15,30 da kapalr zarfla 
Ankarada İdare binasında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6000 liradır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (450) Iira~ık..muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaz~tenin 7.5.l93u gun ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname Clairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri l~zımdır. _ 

Şartnameler parasız olarak Ankaradi! Malzeme Dairesinden. 
Haydarpafada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (640) 

1 e 1145 

Jandarma Genel Komutanlı61 e 
Ankara sahnalına k.omisyouundan 

. 1 - Polis mekte~i ihtiyacı için a.,ağı~ çeşit ve her çe~ite aid 
~~k~ar yazılıd17 çekıJıt 1yc:ınek, ~ay, kahve taknnı 12.4.937 pazartesi 
gunu aaat on a açı e rnıltme ıle satın alınacaktır 

2. - Buna aid şartnameler Jandarma Genel Komutan! • d"'·· 
komısyondan parasız alınabilir. ıgın ~l 

3 - 2952 lira fiat tahmin edilen eksiltmeye girecek! · . 
40 kuruşluk teminat makbuzları ile belli giın "c saat" der

1
:n 2~1 lıra 

başvurmaları. ın e -omısyona 

4 - 950 düz ve 350 derin porselen tabak 100 b.. ..k k k -
100 kayık salata tabağı, 100 ekmek tabağı 100 kam uyu .. ayı. tabak, 

TARiHi 23 nisan.1937 bardağı, 350 kaşık, çatal, biçak, 100 tuzl~k 350 ta~~1su~ah\ioo su 
fincanı kalJğiyle, 200 tabaklı kahve finca~ı 70 tane ıbü a!~ ı c;ayı 
bıçak, katık, kep ... e. (707) • yu çata , 

I 1-1238 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111Telefon.1230 

Adliy1e Vekaletinden: .. 
Açık bulunan Temyiz mahkemesi üçüncü ceza dairesi üçüncü sı

nıf katipliğine imtihanla ve herhangi bir fakülteye devam etmemek 
kaydiyle namzet olarak memur alınacaktır. 

Taliplerin 12 nisan 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat on
da yapılacak imtihana girmek üzere memurin kanununda yazılı şart
lan haiz olanların kanunda gösterilen kağıdlarla birlikte nisanın 9 
uncu günü tatil saatine kadar o daire başmümeyyizliğine müracaat-
tan ilan olunur. (726) 1-1249 

Ankara İcra Dairesi Gayri . ' 
Menkul Satış Memurluğundan 

1 - İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen Zir nahiye
sinde kain bir değirmen aşağıdaki şartlar dairesinde açık art:rma-
ya çıkarılmrştır. -

2 - Değirmenin sağı çay. solu yol, arkası savak ve önü yol ile 
çevrilidir. Değirmen iki ocaklıdır. Suyunu yedi yüz metre mesafe
deki çaydan almaktadır. Etrafında tahminen iki bin metre arZ1 var
dır ve bu erazi dahilinde otuz kadar soğüt ağacı vardır. Heyeti u
mumiye:ine beş bin lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satı~ pesin para ile olmak üzere 29.4.937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurlu{!;unda yapılacaktır. 

4 - Talihler tcıkdir edilmiş olan yukardaki muhammen kı:yme
tin yüzde 7.5 ğ unisbetinde pey akçesi veya mim bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen t minat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getirecektir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunur. 

6 - İ<ı bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin 'yüzde 75 ini bulduğu takdirde 14.5.937 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14-26 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artrrana ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi i
çin yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en 
yüksek trklifte bulunan talibe teklif veçhile almağa razı olup olma
dığı sorulduktan snora tekLif veçhile almağa razı ise ihale farkı bi
rinci talibden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklif 
veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 15 günlük ikinci 
art·rmaya çıkarılacak, en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harciyle dellaliye resmi müşteriye, ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aiddir. 

9 - Borçlu ve alacaklılar diğer alakadarlara ve gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı müsbitelerile 20 gün içinda dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Art·rmaya iştirak edecekler 10.4.1937 tarihinde 936.35 nu· 
mara ile dairemizdeki verin<le herkese açık bulundurulan şartname· 
mi7i okuyabilir. 1-1244 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRLlGI SATIN ALMA 1 
KOMİSYONU lLANLARI 

!LAN 
3500 Metre Haki elbiselik kumaş için nümune 
lo~o Çift Vidala çizme " 
1050 Adet Portatif karyola ağaçtan kılıfı ile .. " 
1050 ,, Alemiyon matra kıJıf ve askı 

kayışları beraber .. ,, 
1050 " 

Sırma takımhrile beraber kılınç ,, 
" 1050 " 

Bataniye niimunesi 
105) 

" 
Manevra sandığı için nümune 

1050 
" 

]\/!.,,, ovra bwısı nümunesi 
mistir. 

ı - Haı p okulundan bu sene yarsubay çıkacak öğreniciler için 
al nacak :nr'u ·sat ve teçhizatın cins ve miktarları yukarıda yazıl-

2 - Bu e ffanın bilahare mü na kasası ayrıca ilan edileceğinden 
istcklileı irı eşyalara aid nümunelerini 4.4.937 tarihine kadar Anka-
rııd:ı harlı ckıı luna teslim etmeleri. (708) 1-1239 

tL.\N 
İstar.bul okulları için beş adet, Bursa lisesi için bir adet, Erzin. 

can askeı: orta okulu için bir adet ki ceman yedi adet bulaşık yıka
ma mc1kin sinin 3. mayıs 937 tarihindeki münakasası 13 mayıs 1937 
perşembe ~ünii saat 15.30 da İstanbulda Tophanede satın alma ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
beh'.!r makine İstanbul için 3000 lira, Bursa için 3200 lira, Erzincan 
için 3'10'..l liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile berab:r teklif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat rvel komisyona vermeleri. Hepsinin teminatı 1620 liradrr. 

(709) 1-1240 

~an"'"aya !kinci Mıntaka 
Tapu Sicil Muhafızlığından · 

1\lfevkii: Büyük Esat 
Hududu: Yordan ve Ali Sarafim ve Tako ile çevrili bağ dönüm: 12 
Altıntop oğlu Kiryakodan metruken hazineye kalan ve hazineden 

bilmüzayede doktor Abdullah Rasime satılan ve Rasimin de Hadiye 
ciro eylediği yukarıda hududu yazılı bağın tapu sicillerinde kaydı 
olmadığ : ndan 6.4.937 salı günü saat 11 de mahalline tapu memuru ma-
rifetiyle ciheti huku~iye ve fenn_i)'.esi. tesbit edileceğinden bu gay
rimenkul üzerinde bır halele aynı ıddıa edenlerin bu tarihe kadar 
Çankaya İkinci mıntaka tapu sicil muhafızlığına veyahut tahkikat 
günü mah:ı.llinde bulunacak tapu memuruna müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (71 ~) 1-1247 

I ASK;l FABRİKALAR UMUM MUDORLOCO 1 
SATI~ ALMA'. KOMiSYONU iLANLARI 

MÜTEAHHİT NAM ve HESABINA 1000 KİLO KİBRİT 
ANTİMON 

Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satm alma ko· 
misyonunca S. 4. 1937 Pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü
racaatları. (647)} 1 - 1136 

1 ANKARA BELEDİYE REISLlGl iLANLARI 
!LAN 

1 
1 - Otobüs garajı arkasında bulunan lokanta 1 Nisan 1937 den 

31 Mayıs 938 sonuna kadar 14 ay müddetle icara verilecektir. 
2 - Muhammen on dört aylık kira bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (26,25) liradır. 
.4 - ~art~amesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemine 

ve ı<;teklılerınde 30 Mart 937 Salı günü saat on buçukta Belediye 
En :hıeııP müracaatları. (595) 1-1047 

En hoş meyva tuzıJdur. İnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
larx ön1er. Hazını kolaylaştmr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Merit 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

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

1-1004 

Möbleli Oda 
Bir alman ailesi yanında möb· 

leli, güzel bir oda kirabktrr. Ye
nişehir Post Restant K. M. 14 

1-1252 

Satılık bağ ve köşkler 
Keçiörende en güzel yerler

de ve modern evler ile bakımlı 
bağlar. 

Yeni sinema bitişiğinde: Hay-
ri Dikmen Tel: 3893 

1-1245 

Satılık 
Cebecide parsellere ayrılmış 

ufak çapta ucuz fiatlı clrsalar. 
Ankara ve Yenişehirde büyük 

varidatlı apart:rnrınlar. 

Sablıl{ 
Çok karlı bir parti arsa 

Yeni sinema bitişiğinde Hayri 
Dilmen Tel: 3893 

1-1246 

Kiralık Daire 
ALTI ODA, BİR HOL 

Yenişehirde Demirtepede E· 
konomi sokağında yeni ve geniş 
bir daire kiralıktır. Kaloriferden 
maada bütün konforu ve nezareti 
mevcuttur. Fiatı mutedildir. İs· 
teklilerin mezkur haneye vey'3 
3146 telefona müracaat eyleme-
leri. 1-1226 

Altmış liraya 
ltlralık 

Lozan meydanma IOC 2dım, 
Düzenli sokakta 13 numaralı a· 
partıll'anda muşamba döieıi. H. 
gazr, furun, her türlü tefetruat· 
lr, methali müstakil, dört od:.:.lı 
bir kat. Telefon: 3878 

1-114.~ 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

. -. ..... :: ..... ·- ~,;.. ..... :-.;~ .... ~ ....... ~ .. -~ .. ';. 

Kömür Sergisini Göriinüz 
saf hası ile alakadar 

yurddaşlarımızın 

görülecek bir 

Milli k.öınür davasının, her 
olan heyn~lmilel kömür sergisi~ 
şahsi menfaatleri bakımından da 
yerdir. 

l 23 Nisan An karada Açılıyor 
•. : -:. ·:~·, ... :.': •.. •• .... • • 'ı;. "

0 

·"':' ... • .. '. ; • , • • • ' .... , •• 1 -~ 

ök!l;ürenl~re : KATRAN HAKKI EKREM 

Havagazı Sirlietinden: 
' 

Sa tılrk Sin ger 
makinesi 

Singer markş yepyeni ayaklı 
dikiş ve nakış makinesi. lstan· 
bula göç dolayısiyle ucuz bir fi. 
atla satılıktır. 

Emniyet meydanı, Samanpazaııı yolu asfaltlanacağıo.dan 
bu yolda döşeli bulunan havagazı borularının değiştirilmesine 
lüzumu kat'i görülmüştür. Bu sebebden bu menzil dahilind~
ki muhtelif kısımlarda lüzumuna göre vakit vakit muvakka-
ten havagazı kesileceği ilan olunur. 1-1256 

Görmek istiyenlerin Ulus hla· 
rehanesinde odacı Hamdiye mü-
rac~tlan 1-IU7 

Satılıli Hane 
Yenişehirde Çarşı yanında 

İnkılab sokağında beş odalı ve 
geniş bahçeli 13 No. hane satılık
tr. İstiyenler içindekilere müra
caat edebilirler. Telefon No. 3231 

1-1224 

ŞEHİR LOKANTASI 

J. KARPiÇ 
YENi GELEN 

Me~ur 

« EMİLİANO & FUHRMAN » 
salon ve caz 

Jrkestrası Karpiçte 

HAVA KORUNMASI 
TEMEL KAiDELERi 

Ankara: AKBA Kitapevi 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 

Cumartesi ve pazar akşa ınları masaları 
evelden tedarik ediniz 

Ti. 2038 
1-1248 

Maliye Vekaletinden: 
C!NSt 

Yazıldıktan sonra siyah 
olan mürckkeP. 

M!KDARI 

14000 şişesi bir litrelik 
10000 ,, yarım ,, 

4000 ,, çeyrek ,, 
olmak üzere (20000) kilo 

) 
) 
) 
) 

Talunin Olunan Muvakkat 
teminat bedeli 

L. Ku. L. Ku. 

8560 00 642 00 

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

255 00 

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

110 25 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları 
Fersude kağit sepeti No. 1 

kontraplak ve bez kaplı (lOOO)adet) 
500 ) 

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

üzere ceman 
!<epet. 

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

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 yazrlı yedi kalem kır.tasiye levazımı kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ek~iltmeyo 
konu_lmuştur. Bunlara ait şartnameler Ankara'da kırtasiye müdürltiğünden, lstanbulda Dolmabahçe 
artasıye deposundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29.3-1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de Ankara'da Yenişehir Lozan uıey .. 
danında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapllacaktır. 

3 - E~siltmeye ayrı ayrı _v.~ya ?epsine bird;n iş~ir~k edecek isteklilerin hizalarında gösterilen kıy
mette temınat mektupları ve ıst-:kh şırket oldugu taıı:dtrde 2490 sayılı kanunun ibrazını mecburi kıl· 
dığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektuplan yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye ınU· 
dürlilğüne getirilecek eksiltme komisyonu Reisliği ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön" 
derilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür ınu· 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vak.i olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 47 5) 1-872 

YENi SiNEMALAR HALK 
BU GECE SAAT 21 DE 

Halk Opereti Tarafından 
ZOZO DALMAS'ın iştirakiyle 

P t P İ Ç A 
Operet 3 perde 

Gündüz 14, 16, 18 seanslarında 

BEBEKLER PERİSİ 
Halk opereti temsilJerinin devamı 

müddetince gündüz seanslarr 
14, 16, 18 dedir. 

Ankara Palasta oyunlar yapan dansöz 
de bu münasebetle numaralarını cuma 

ve pazartesi günleri 18 seansında 
yapacaktır 

BUGÜN UB GECE 
Görenlerin bir kaç kere daha görmek 

istiyecekleri şahane bir eser 

BÜLBÜLLER ÖTERKEN 
Baş Rolde: 

MARTHA EGGERTH 
Gerek mevzuu gerekse şarkıları 

itibarile senenin en güzel 
filmi 
İlaveten: 

En Son Dünya Haberleri 

HALK MATİNESİ 
12.15 de 

UNUTULMUŞ SENFONİ 


