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ON SEK1Z1NCI YIL. NO: 5624 

yeni ~;bus namzetleri 1 
Bot olan Kayseri ve Gaz~t~b 

saylavlıkları iç.in namzedler seçilmıt
tir. Bu hususta Halk Partisi Genel 
Başkan Vekilinin tebliği şudur : . 
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Atatürk 
Bursalılar Gecesine 
yüksek huzurlariyle 

şeref verdiler 

Şeker Endüstrimiz 

On yıllık satış kıymeti 
11 O milyon liradır 

Dış bakanlrğı genel sekreteri B. Numan 
Menerrıcncioğlu 

Ba~bethe ----
Beldi 
faaliyetler 

Falih Rıfkı ATAY 

Gazetemizin yalnız sah n~sha
sında belediyelere aid şu eksıltme 
ilanlarını görüyoruz: Elaziz suyu! 
Bandırma suyu, Isparta suyu· 
Bunlar , 50 ile doksan bin lira a
rasında masraflardır· Rejimin sağ· 
lık ve bayındırlık politik~~ı,. bele
diyeler bankasının kredısı ıle ta
mamlanarak, Türkiyenin büyük 
küçük şehirleri temiz akarsu tesis
lerine kavuşuyor: toprak sulama
sı memleketi kurak ve kısırlık teh
likesinden, temiz şehir suları hal!t. temizlik mahrumluğundan ve 

kkiyeyi epidemilerden kurtara
ca hr. Uzak-Şarktan İstanbul li
nı~~ını ziyarete gelen bir harb .:e
tnısınin kumandanı, içme suları
nın şöhreti cihanı tuttuğunu zan· 
nettiğimiz bu şehre askerlerini 
ınatraları ile çıkarıyor ve onlara 
Taşdelen'in kaynağında, ka---·" 
suyu içmeği emrediyordu. Şehre 
ve eve ijiyen ancak akarsu ile gı
rebilir. Hükümet, Belediyeler 
bankası kredisini en başta su işle
rine sarf ettirmekle, şüphesiz, pek 
doğru hareket etti. ~elediyeler 
bundan sonra ikinci hır noktay~ 
dikkat edeceklerdir: ucu: su! ~ı
lovat fiatı Ankara şehrinın 17 bın 
küsur meskeninden 12 binini elek· 
bileten malınım ettiği gibi, ~~t
re mikap f iatı, bir evi, kapı e~ıgı~
den geçen suya hasretle bakınag.a 
mahkum edebilir. Takatli beledı-
Yeler [Is tan bul ve Ankar8:?'1 e: 
başta zikredelim] en ucuz gund 
liğin dahi elvereceği halk ham~· 
ları yapmakla, sosyal sağlık da'Y'a· 
sına pek ciddi bir hizmette bulu-
nacaklardır. 

İnşa mevsimi ile beraber, bele-
diyelere aid faaliyetler arasında 
Şehir harta ve planlarının eks~lt
tne ilanlarını da görüyoruz. Denı~
li vilayetinin Kızılcabölük nahı
Yesine, plan fikrini cumhuriyet k~
>:ı.unlar ··t·· ·· tu··r Nasıl Beledı· 

ı go urmuş · . 
Y~ler bankası her belediyen~n ke~: 
~1 başrna üstesinden gelemıyeceg! 
~.leri kolaylaştırıyorsa, merkezı 

1 ~ bayındırlık bürosu, hart~ ve 
P.lan ve her türlii bayındırlık ışl~
.ttnde k·· .. k h A b.. ··k beledı-Y uçu , atta uyu 
~lere ~ılavuzluk etınel~dir. Har~ 
3 

· ve plan, bilhassa tatbık rnesele 
.. .1 Ve spekülasyon safhası başladı· 
gı v ki 1 t ~e a t, ne ağır zorluk ar a~~e -
l .Ye başladığını Ankara tecrube
e~ırn~:ıle biliriz. Yapılan planlar 
Ve Vela, şehir ihtiyaçlarına uygun 
le ~ndan sonra hir kimsenin en 

uçuk · ~ ~ ita çı:ıgisine dokunamıyacagı 
l., ~ln kuvvetini haiz olmazlarsa, 
hir ~~en neticeyi vermezler. Şe-

P .,\nı, lam manasiyle, bir umu-

"Kayseri saylavı Süleyman Demı
re:een ve Gazianteb saylarJı Nuri Con. 
kerden boşalan Kayseri saylavlığına 
Maliye rıekaleti müstefarı Faik Bay
sal rıe Gazianteb saylarılığına Harici
ye rıekcileti Genel sekreteri Numan 
Rilat Menemencioğlu Parti Genbaf• 
kurunca parti namzedi olarak onay. 
lanmı§lardır. Sayın seçicilere bildirir 

rıe ilcin ederim. 

Maliye 

C. H. P. Genel Başkan Vekili 
iSMET INôNO 

bakanlığı müsteşarı B. Faik 

Baysal 

Dün Ankara balkevinde bursalı
ların tertib ettiği Uludağ geceıi A
tatürkün yüksek huzuriyle e,siz bir 
neşe içinde kutlanımıtır. Bursalılar 
adına büyük Şefe balkevi salonları
nı dolduran kalabalığın tazimlerini 
sunan ekonomi bakanı Celal Bayar'· 
ın saygı telgraflarına büyük bir Jü. 
tüf olarak toplantıya şeref vermekle 
cevab veren Atatürk candan teza
bürJe karşılanmış ve toplantıya bir 
müddet şeref verdikten sonra ayni 
emsalsiz tezahürler arasında haJke
vinden aynlmışbr. 

B. Stoyadinoviç 
Romaya gidiyor 

Belgrad, 26 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Siyasi mahfillerin ka
naatine göre, İtalyan • yugoslav anlaş· 
m~ları karşılıklı tavizlere dayanmakta
dır: 

ITALYA,NIN KAZANCI 
1. • llabeşistan imparatorluğunun ta

nınması, 

2. - Yugoslavyanın Roma ekonomik 
(Sonu 7. inci sayfada) 

Su işleri için memleket 
dört bölgeye ayrıldı 

Etiit islerinde teskilat kadrosunu , , 
bakanlar kurulu kabul etti 

Bayındırhk Bakanlığı Kamutaydan alınan 31 milyon lira ile yapı
lacak büyük su işleri üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir. Ba
kanlık vilayetlerde bulunan su işleri direktöl1errni şehrimize çağır· 
mıştır. 

Sular Genel direktörlüğünde yapı· 
lan birçok toplantılarda büyük su ça
lışması dolayısiyle yapılacak etüd işle
ri üzerinde hazırlanılmaktadır. Bu top· 
lantılarda ayrıca malzeme vaziyeti ve 
etüd postalarnın çalışma şekilleri de 
tesbit olunacaktır. 

Diğer taraftan yurd içinde çalışa-
cak olan etüd postalarına aid kadro Ba
kanlar heyetince kabul olunmuştur. Ba· 
yındırlık bakanlığı bu kadroya göre ta
yinleri yapmak üzere hazırlıklarına 
devam etmeketdir. 

Bakırçaydan bir görünü1 

köyJi1Pe 

fazladır 

Şeker endüstrimizin son bir yılda 

ödediği para üç milyondan .. 

Tul'lıal şeker fabri kasınrn görünü~ü 

Türkiye şeker fabrikaları genel heyeti dün fevkalade toplantısını 
yapmış, idare meclisi ve mürakipler raporuyle bilançoyu tasvib ve 
idare meclisini ibra etmi~tir. ......... ..._.. ..... ~ 
Atatürkle 
Irak Kralı 
arasında 

Ankara, 26 (A.A.) - Cumhur reisi 
Atatürk ile Irak kıralı birinci Gazi ara. 
sında aşağıdaki telgraflar teati olun· 
muştur. 

Majeste Birinci Gazi 
Irak Kıralı 

Bağdad 

Doğumlarının yıldönümü münase· 
betiyle majestelerine samimi tebrikleri. 
mi takdim eder, şahsi saadetleriyle dost 
Iralt'ın refah ve ikbali için halisane te
mennilerimi arzeylerim. 

K. ATATÜRK 
Fahametlfı Kemal Atatürk 

Ankara 
Doğumumun yıldönümü münase

betiyle zatı fahimanelerinin mültefit 
telgrailarından dolayı kalben müteh:ıs· 
sis oldum. Halisane teşekkıirlerimin 
kabulünü rica eder, zatı fahimanelerine 
sıhhat ve saadet ve dost türk milletine 
refah ve ikbal temenni eylerim, 

GAZlYÜL'EVVEL 

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

936 yılı içinde 2.462.512 lira olan 
fabrikaların müdevver işlebne karın
dan 830.944 lirası idare masraflarına 
harcanmış, 1.631.563 lira da saf kir o· 
larak kalmıştır. 

Genel heyet esas mukavelenin 82 in
ci maddesini, yapılan teklifi kaLul e· 
derek şu şekilde değiştinniştirı 

"Adi ihtiyat akçesi, kanunen muay
yen olan nisbct ve şekillerde muh:ıfaza 
ve tenmiyc edilecektir. Kanunen muay
yen olan mikdardaıı fazlası, milli bir 

(Sonu 7. inci sayfada) 

1 

fıkra 

Kıyamet 
Akşam _lokantada yemek yiyorum, 

garson gelıyor: 

- Efendim, telefonla si:ıi lst.anbul· 
dan arıyorlar •• 

Orkestra sesleri arasında telefoa 
masasına yaklaşıyorum: 

- Burası xxx [gazetelerimizden bi
rinin adı] 

- Evet, bir şey mi istiyorsunıul 
- -Cihan harbr arifesinde imişi~. 

doğru mu? 
Hani tıpkı "- Ankara'da yağmur 

yağıyor mu?,. gibi bir sual: 
- Ben nereden bilirim? 
- Bugün gazeteler birinci sayfalı· 

rtnda, büyük harflerle, hep bundan 
bah::;ediyorlar. 

· Bakanlık bu büyük su işinin gerçek
leşmesi için yurdu dört böl~eye ayır
mıştır. Birinci bölgede Susıgırhk, Ba
kırçay, Gediz, Büyük menderes bulun· 
maktadır. Susığırlıkta 3, Bakırçayın• 
da 

2 
Gedizde 4, Büyük mendereste 4, 

,)ost~ kurulacaktır. İkinci bölgede A
Jana, Malatya, bulurunaktadır. Adana
Ja 

4
, Malatyada ı posta kurulacaktır. 

üçüncü bölgede Eskişehir ve Samsun 

Ankara ağaçlanıyor 1 
- İlk defa sizden işitiyorum. 
- Fakat fikriniz nedir? 
- Jiiç bir şey ••• 
- Gautl' sayfalarrnı bir görseniz .. 

ıulunmaktadır. 
Eskişehirde 2, Samsunda 2 posta 

kurulacaktır. Dördüncü bölge Erzin
Vanda bulunmaktadır. Buralarda 

can, 
birer posta kurulacaktır. Bunun dışın-

b 
.. yapılmakta olan Bursa ova -

da ugun 
sı islahları işleriyle, bir posta küçü~ 
Menderes işleriyle bir posta ve Azizı-
ede bir posta kurulacaktıı . .. .. 1 

Y . .,, k kısmı bir genel dırektorun l 
!ner ez . . 

. d b·r genel direktör muavını, 
idaresın e 1 . • 

heyeti reisliği. işletme ıdaresı. m~-
fen • ··d" lüg~ ü ve müşavirlikten ı-
amelat ınu ur k Müşavirliğe do tor 
baret olacaktır. 

. lunmuştur. 
Gruner tayın o 

= -- ··ksek bir iht!sas 
ıni ınenfaatbvİ y~bi büyiık şehirler 
jşidir. l~tan ~ i\anı ancak devlet 
dahi, boyl~ ır kpontroh.ı ile elde e-
ınüdahalesı ve • 
dcbilirler. 

Ankara istasyonu cival"rnda dikilen ağaçlar 
[Yazısı 7 inci S.1) .a nızdadır.] 

Hem biz Yunus Nadi'ye sorduk, o cevab 

verdi. 
- Olabilir .. 
Posta ile diin gelen gazetelel'e ba • 

kıyorıım. Hele bir tanesi 1914 temmu-
2uımn bütii11 harareti ile harb haykırı
yor! 

Ba~it sürüm dava:sı: mesele olmazsa 
ic:ad etmeli' 

S'>nra bunun mesuliyeti de yok: 
Devletın nl' mali, ne de ekonomile iti
baruu kınyor. Fakat dünyayı bir ce -
hennem buhra111 ariiesinde g- k · ostcrme 
memleket için hayu/ı mıdır> G . . · azcte. 
cılık ':warının müstesna ı·nc l·kı . . e ı erım 

bılmıyen milyonlarca v;ıtanda" b ~ ' "ı, ugun-
dcn ysrrna ne olnc.ıgınr tahmin edilmez 
k~rku ir;irıde şaşırtmak doğru mudur? 
Bız lloca Nasrcttin'in kıyaml't hikB· 
yesini lı:ı.ttrlatan kendi şahsi ve mücs • 
swese buhranlarımızr dünyaya maletnıe
ge kalkışnıa~ak d"lıa iyi olur. _ F2 t y 
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Atlna Metkupları: 13 

Yunanistanın iç ve dış 
ticareti ekonomik yaziyeti 

Konferans n gedntiden sonraki tlç 
gllntı Atinada tetkiklere tahsis ettik. 
Kadınlı, ~rkekli ıüzide ve oldukça ka
labalık dostlarımız vardı. Tarih, sanat. 
ekonomi, politika her 9eyi lır:onufUyor
duk. Doıtlarımu bizden hiçbir ,.yleri
ni saklamıyorlardı ve bizi ıururlandı· 
racak kadar doatluğumu.za inanıyorlar
dı. 

Bir gUn içlerinden biri, panaaf mı 
Şarkt Akdeniz haritası üzerinde dik
katle dolaftrdıktan sonra: 

- Bu coğrafya vahdetfni tamamlı
yacak tartlar hakkında tam ve vuıh 
kanaatleriniz var mı? 

Diye sordu ve töyle bir izah yaptı: 

1) Çotrafya: 
Meaahai sathiye: Memleket 107877 km2 

Adalar 22321 
Kara hududları: 

Arnavutluk 
Yugoslavya 
Bulgaristan 
Türkiye 

Denb lmducllan: 
llemleket 
Adalar 

247 5 
236 6 
480 1 
198 7 --

1163 g 

4078 
.. 5 

13574 s 

Km. 

Ba nhm'ıra &in; Yaamlltla 11· 
, ... ftb4etlai; 

.. Ya kara w dealsde pek laanetll 
bir ...., .. tefldlltı, 

~ Yllmd- meaud lttlfaldula tlJld 
edilen mGtekabil emniyet tedbirlerin· 
den bahaetmebbin - Yunaailtillll 
komfUlariyle hakikaten mueleaizlqti· 
ren ai:yut bir buiret muhafua edebi
lir. 

1) Ntlfua (l)ı 

Mtlfıa UIM.614 
Klolmetrede kesafet 50,30 
Jıflfuun dillere gire inkıaamı: 
Rumca 5. 759.52S 
Türkçe 191.34$ 
Slavca 11.984 
Yahudice 63.200 
Ermenice 33.624 
Bulgarca 16.775 

NUfuaun dinlere ıöre inklMIDI 

Ve bunlardan yalnı• drat mahsul 
ithalit ve ihracatı: 

1934 "Bin drahmi olarak" 

Hububat, unJır 
ve yemlik 

Pirinç, pataes ve 
diğer kuru 
aebzeler 

Taze ve 
kuru meyva 

Yeıil sebze 
Kuru incir 
Korent üzümleri 
Sultani ve reuki 
Tütün 
Zeytin yağı 
Şarab 

İthalat İhracat 

755.302 

244.366 

18.556 
8.666 

1622 

1094 

216.932 
3.900 

148.968 
1.103.877 

315.767 
2.027.385 

176983 
154.409 

Vaziyetin Yunanistan•; 
ı- Siyut hududları içinde ikt udi 

bir cüzütam haline gelmek, 
b- Veya siyasi taliini birle,tirdigi 

müttefikleriyle iktısadt bir vahdet te
min etmek, 

Tedbirlerinden birini tercih mec
buriyetinde bıraktıf nı takdir edeniniz. 

Serbest mübadeleye iatinad eden il· 
çilncil bal tar•• ise, maddi manevi im
Jraaulıklardan dolayı yıllardanberi ted· 
bir olmak luJmetini bybetmiftir. 

Nqet Halil ATAY 

lnhiarlum pliri artıyor 
latlDbal, 2e (Telefonla) - lnhl· 

1arlar idlnllabı yeni yedi aylık ista
ti.eild'11ade buirma 936 '" ilk llbun 

- '"' aylık pllrl pça yılda bir 
milyon sekiz yüz kırk dört bin lira faz. 
Ja olarak 34.987.000 liradır. Artrı bilhas
sa farap aatlflanndachr. latatiatikte 
7 aylık tütiba .,._ 23.978.000 liradaıı 
7.227.000 kilo tütün 3.7SS.OOO liralık 

163.000.000 kilo tuz 3.070.000 liralık 

1.246.000 kilo - ... kaydedilmit
tir. Bütün inhisar maddelerinde aatıt 

niabeti geçen aeneden fuladır. 

Jap,onlarm alacağı tuz 
lataabaı, • (Telefonla) - Japoa. 

1ar her sene memleketlmis.ten y:tla bin 
ton tuz almak kararında olduklarını 

inhisar .idaresine bildirmitlerdir. 

Yeni Japon Talebede havacıll 
Elçisinin sevgisini arttırmak 

söyledikleri için yeni tedbirler 
İstanbul. 26 (Telefonla) - Yeni ja· 

pon elçisi bugün gazetecileri kabul et
mit ve kendilerine Japonyarun Türkiye 
ile her fdrilde anlapna halinde ve ild 
devlet münasebetlerinin çok dostça ol
duğunu boğazlar anlaşmasının impara· 
torun taadikinden geçtiğini, iki memle
ket arasında görüşülmekte olan ticaret 
anlqmasmın iki haftaya kadar imsalan· 
ınaıının pek ihtimalli olduğunu 

aöylemiş, Ankara hakkında ~a 
Türkiyenin ileri hamlesini en ı· 

yi takdir edebilmek fıraatmı bulduju• 
nu aöylemiıtir. Elçi l'nternaayonal Ta• 

aiyct, aovyet - japon münuebetleri, ja
pon - alman anlqmaaı hakkında mücmel 
beyanatta bulunduktan aonra Avrupa 
if 1eri karşı ında japonyanın coğrafi va.. 
•iyeti itibariyle görmen bir halde bu
lunduğunu, be§ler konferanıı karariy~e 
Japonyaya verilen alman aöm~~ele.n• 
nin Almanyaya geri ver·ımelennm ı~e 
bahia mcvsuu olamıyacaimı söylemıt-

tir. 

Huauıi idare büdcelerinde 
müaalatlela 

1936 yılı hususi idareler büdclerin
de yapılan münakaleler ile mwwım talı. 
lisatlar hakkındaki kararname bakan
lar heyetince kabul oluıımu,tur. Kaıarna 

me iç bakanlıkça alikalı viliyetlere bu· 
paludı bildirilecektir 

··········-····-···-·-.. ·-·--··] 
Bakalı ilmini yayma: 

k:aruman1111 ı 
tertib ettiii aeri konferansların 

on yediacisiDi 1: 
Devlet f(Uaaı tauimat daireai reisi 

B. lamail Hakkı Göreli • 

: 27.l.1937 cmnarıe.i aunu llat on 

bette Ankara Halkevinde 
wrecektir. 

Mevsu: • 
Bbde fAra~ı de.Jet'" WanniA 

! kazai mürakabesi : 
1 ......................................................... 1 

Ders saati dışında Türkkuşuna 
giden talebeler izinli sayılacak 

Kültür Bakanlıtı, genç neailde havacılık sevgisinin yer~~i ve 
yayılması yolunda aldıjı tedbirleri heraün biraz daha ıenııletmek e
dir Bakanlrk bu aahada üzerinde çabıılmuı ıerebn mevzuları tes. 
bit· ederek bUtün kültür direktörlüklerine bildirmit, bu bahis üzerinde 
azami huaaaiyet ıösterilmesini grarla İltemiftİr· 

Memurlar 
kooperatifi 
Kooperatif genel heyeti 

bugün toplanıyor 
Çoğunluk olmadığından 12 martta 

toplanam yan Ankara memurlar koope
ratifi genel heyeti bugün aut 15 de 
halkevinde toplanacaktır. 

Rumanıe•\ne göre idare meclisi ve 
miiraldpler raporlarını, tlrketin heaab 
vasiyetini tetkik edecek olan ıenel he
yet, açık idare meclisi ulhk1arma " 
miirakipllklere HÇlm yaptıktan IODl'a, 
1937 1eaeainde tahlil edilmlt .ermaye 
mikdanm yils elli bla liradan aplı dl
filrmlyecek tekilde &len biaedarlann 
neneabae " mtltebld ortaklara tel'• 
_,. lftlrlk bll8eleriaba seri ftl'lı... 
il a&'Bfllecektlr. 

Kooperatlfba 1136 111ıeai .., ...... 
tmda bllylk bir geliflDI il-çu~ 
tadır. Kooperatifin it baca tok ıenit
lemittir. Bu yıl, 1.336.473 liralık Utıf 

yapılın tur. Son bet yıllık aatqlar &öz· 
den ıeçirildiği takdirde, bir yıl ıveli
ae ıöre yüsdı 38 ve 1"4 senniae a&"e 
de ntııın :yedi milli arttığı aörU1mek.. 
tedir. 

K:operatif 1ermayeainı bir mikdar 
7edek aksal illvealadm tıa,kıa fiipheli 
heublan .taflye etmektecllr. Bu~ Qroo 

taklara yüzde 10 kir hiueai ve yiiade 8 
utm alma riıturnu :yapdacaktır. 

Bakanlık, killtllr direktörlüklerine 
.erdiii emirde diyor ki: 

'"Türk ıençliiinin havacılık aevrf 
ve allkaamı uyandırmak mılll daval • 
nmuın en ehemiyetlilerinden biridır. 

Bunun için bilhaaa orta öfretim 
müesseselerimize devam eden ta.. 

lebe arumda bu sevgi ve alikayi 
uyandırmağa, talebeyi hava spor
larına tepik etmeye ve bu sporlar. 
la uirqan bir bale getirmege çalıt

maları okul idareleri ıle öğretmenler~ 
mize dü,en çok ehemiyetli bir memleket 
YUifeaidir. Tiirk Han Kurumu ta· 
rafından hafteılıim ilerki harblerde v• 
memleket korunmasındaki büyük eh.emit 
yeti dikkate alınarak türk gem;liğini haı 
vacıhğa alqtırmak ve bu sabada yeti•· 
tirmek makaadiyl-. 111emeleketin türlü 
yerlerinde olduğu gibi 1ataabulda da 
açılan Türkkutu 9übelerlne kaydedilmeli 
ve bava sporları yapmak iateyea tale
belere okul idareebace uami kolaylık· 
1ar ıö!terilmni .. Jmnlıpmsca IOll de
rece iatenmeketdir. 

1 - Bildin orta tahsil milasesele .. 
rimizdeld tl\rk gençlifinde havacılığa 
kaqı derin bil' 1np u1anclınaak için 
Gütln okul idanleri " öifetmelller ta• 
nfmdaa tedbirler a1marak talebede ba
ftCllık •tlnnıa ayanmnm• çal.,-Cık 
tar. 

2 - TM ~ yapacatı eo. 
iyi epoıaa ban eporlan o&dvp dlrlU 
,ollvla talebt,e ~leMrek Türlduaf'I 
flbelerino 711sdme•ın tepik oJuevAk .. 
tar. 

Tolebqe ldn oerilcelr 

Ortodokı .S.961.$29 
Katolik 
Protestan· 
Mtıalümnn 

Yahudi 

35.182 
9003 

126.017 
72.791 

Y·A N K 1 L AR 

Tllrkkufu filbelerlne JUıhmt olan 
talebelere TUr~ ftlbetedae gitmek 
üzere den zamanları dıfmda izin ftri
lecektir. Bu talebenin Tllrkbfu flbe
lerine &idip aitmcdikleri koutrol edil· 
met üzere Türkkutu'nun, okultaa der• 
saatleri dıımdaki faali;ret um•laraı~ 
kuJlaaılmuı için okııl idareaiace Türk
kUfU üyeıi talebeye birer bnıe nril~ 
rek talebenia bu bmeyi her dafeJd il'" 
difinde bulanduja umanı da kqdcttil'4 
mek usulünün koouJmaaı ve daha ÖllC.C 

Türldmfu flbeleriaıdaa ba kamlleri 
imaya ulilaiyetli olan .ıatlann öjreai· 
lecek '8tbik imıalanlllll almn- •11"1' 

Garbi Trakyada mütekiaif türk e
blliyeti haklmacla ~ud teahhüdat 
ile tesbit edilen husuıt vuiyet istisna 
ediline, rakamlardan; Yunaniıtanm wi
:yui vahdetinin; ırki ve elini bir fth. 
dete istinad ettiii hükmi kolaylıkla 
çıkarılabiJir. Fakat bu vahdet Yunmıı.. 
taa atiuaunua pbirler " ld5yler an
amda ink samını n ba üıkmmll .._ 
kadar olarak :yama barlct ticaret mu· 
vueneainin açığını gösteren ralr.mnlu
llı teyid edilemea. 

Jıf6fusun tehirler n ktlyler aram
da inkısamı 

Büyük ve kt!çiık ,elıirler nUfuıu • 
2.636.433, yüzde 42 

Köyler nüfusu: 3.568.253 yilzde: 58 
Ticaret muvazenesi ''bin drahmi olarak'' 

Yıllar İthalat İhracat Açık 
1932 7,870 4,757 s.ııs 
1933 8,432 5,141 3,291 
1934 8,792 .S,474 S,S18 
1935 10,681 7,101 S.580 

Ve biraz tafsilitb rakamlarla: 

1935 '"Kati rakamlarla'' 

lthaJlt ihracat 
Canlr hayvanlar 478.860 339 
Gıda maddeleri 

ve iç · ı r 2.720.058 2.547.051 
Ham maddeler 3.063.428 4.JSS.781 
Fabrika 

mamulleri 4.417.488 197.192 
Gim:ıüt ve altın 1.554 136 

10.681.338 7.101.289 

(1· Yukarıdalci rakam 1928 tabriri
ae aiddir. llJS de tabmiai olarak 
l .8JS.9SJ lcilouıetrede lcesafet 52.50 bin
de !arak, ca.alı doğumlar 28.10 ölümler 
14.85 t - -1 IJ.'ZS dir. 

Bir amerikan mecmuası haber veri
yor: 

"Bet medeni mıl!et, Afr:lradaki •ah· 
ti ha1vanlan himaye içia anlarmcla 
aaJafllllflardn-." 

Ve ilive ediyor: 
•Cabı.a, habetlileri kili clencıede 

vahti aaymadılar." 

a. •• .. ..... i .... . ... 
AMlot l.awa: IHI Lowell ~orkit Ml(al. 

.._,.-.. lli!p lıtllaılaiw ..,._ 

......... Çialdi ........ ıiıı ... 
biraz .... cetiriJ•• ... pr=h-
lıiç lıir ~ •lmedıtn aicliyorlar." 

Taln°i öliim 

Muharrir OUin Miller, kazaya ui· 
raya Wr arkMatı•n .. temini bdaa 
hir do.hana eliyor ki: 

"Onun ölümüne bu kacı.r fazla ta
~; çünkü ...... e.bii bir ö
...... otomoWI almada lralaNk öWi. .. 

Çöp hltraaına Jair ... 

lata• 1 al fipleaiaa.ia ..._ dildihne
ai .. ,..... ,..,..... halflaacla dün 
pzdıiım ,-., •it•ttil» " mauhhih 
..-bclaflarl!DIUD ~ile .......... 
ailde plctı. 

Baaua .. a:rn' .............. 
zum var a Çördea tö..-~ 
bir Yı:aacla Wr sabi' fala. Wr ..... ek
Iİk • tleiwi olv1 

Bir 7'1Jıs ... leilah 

HolmaMa .. ., ........ .. 

., ............. - ..... WltiD ... 
..ruleaiue bndllel iPa Wr _.. ld
tMesi ,.uma1an teklifinde ............. 

H--. ae yazacaksa yuacak, aoma 
un ile olaayacMtı. WiU Ropn'ia p. 
.............. w pil nlcrzıeMe tilnt 
k ., .. Wr ~ vdwnin: 

-a...WrtirllWrfq ..... ,.. 
1 , ......... 

Wil •• 1 b a: 
- q..,.. ..... ,... .. 

.__, ....... 1 i ....... ... .. . ..,..~·--· .. -,"""____ ... J· •• 
wwhli i 1 ..... pmıln .....,..,.._,.., •.. 
A.....-.,. ..,.., ....... 

...... ı•ılm A ı ı A .. .,,. •• 
..... ,_ ....... wttu•ı Bir .... b 
Yercliji nbmgn inamhrsa 1930 - 32 
ele, yui ld ...... ~ aab· 
m u,.b ilaçl-= =iblUI --
15.808, 41,080 ldloJa ...... ;akmwtn-. 

y eai tllaya .,.... içim, fala para 
harcamq; fakat eakl dlinyanm ayanma. 
11 daha pahalıya mal olur sibi pliyor .... 
GoU--...... ""'' 
~ ......... ........ 

riri M.k T ... pil c-r- wlr; fa. 
kat -- o,....... .., ........ _ ...................... ..,. 
..,_, -+ ıir • ..,._, .... Pek 
..ea eh thtr aalaplu ,_ Wr ._... 
~ ......--. n walau diiııt Wr 
......... Bsn' kn ......... 
Muk T~'"• .,._ w Ji i ı pl. ...... 

o,.- -· ~ •':rebf ... .. ~ 
..... Iİrİflİ. _ .............. _ .... ... ...... ..... , 

n 'pm' ............. 

- Hotlaa"-; tadı 4'a '- delil-

Habrbyor mUS11Daz? 
ı -Diill,_. B • ı'a • ... 

........ epW.1 

2 - Millt lailriin•m im uf .. 
danhri .,.,_ IUsrnetl.n ı ... ,.,. .. , 

lmclan lı~ Ura mClaf oerllmiftir 
3 - llilıroahpa lıim ,,.,,.,_ 

ınif tir 7 
4 - TirlhM• ~ ,-... u

Mla • ..,... ...... 1 

S - Tiirlıiy. C~ il•· 
~ ._,,_,.. -- ............. 
,., 7 

DünlllJ mallmn eeoa61an: 

S - Tllrkiyenin, ralmnJan en ytlk· 
eek " en alçak vilt,etlerl hm· 
gileridir 1 

C - En yObei niımh vlllyet 
1958 rakımla Erzurum; en al· 
'8k vllfyetin S mHre ile Sazn. 
sun ve lzmir vilfyetlmlzdlr. 

S - Dost lranm nOfusu ne kadar· 
dır 1 

c-ıo mıı,o.. 
s- 1936 olimpfyadıada llaratıoD 

kofUllUDU kim kazandı 'l 
C-11.rjantinli Zobola 2.J1.J6 
S - Dünya uzun atlama pmpiyonu 

kimdir ? 
C-11.meriblr Ovens 8.13 
S - Milletler Cemiyeti ne zaman 

kurulmU§tur ? 
C- 1920 •nesimfe , 

SJaletin 11rn . ....... ...,, ... ..., .. . .. .. 
• Jlwl Er lıPıDllı .............. "\ ........... - .......... ... 

~· ----
Siprta P* imlerinin 

ödeme ıeldi 
1'iDw balrMhpDCa ......_ .. 

,.. perimleri lmtmutüi mail p° 

belrMJar lle,.tiw llallal (ıl+a ı •• 
Karammqe 11re lipta pıkıidlıclaill 
dlfUlda bı••a-n a.u.e.,..ı.ına,,... 
recelderi J8* - 'gplr leltJeet ..,_ 
perimi ldmaelı sananmda bulHdU~ 
n aukdardaa detfl tılllakk1ak .... -"; 
darda beNb danac:ak " ~ 
temmuz 1936 dan muteber olacMW • ~ 

ı __ H_A_V_A_---_J 

Din bir toz fırtı••· 
Yardı 

Din ,.aıırtmUde .... kapalı ..;: 
clüa ubahtaa emele ta,ıa,- ........ 
1i ceaub ribrıln ltleclea ~~,,. 
ni arttırarak ... 17,10 da ~ .. 
yedi metre imla eamele ~ ,,. 
to• fırtmuı pkl1ni ahmttn'· .,_. 
24 dereceye kadar yi~~ •• _. 
roloji ltleri genel dlrelrt6r1GI• _. 
ri1en malGmata gere c10a ~...-r 
Trakya, Ese w Orta ..... ..,. 
rinde kapalı. cenbl ~ 
btmiyle prlı: wdo1-V'~ f""" 
clenb k!Jıinmla ltuı.tla ..,_._ 

dun hiç bir ,..n.e J•Pt •sa:;• /il':' 
DOn en,..._• D6rt)~ fll f/1/1' 

damda sı deıece kil. Bn ~ ı ~ 
afmn altında o1-k ... n 
rece kR. 
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Belçika Kıralı Londra' da 

B elçika kıralı Leopold, Londrayı zi
yaret etti. Ve İngiliz paytahbnda 

üç gün kaldıktan sonra Belçikaya dönd~. 
Almanya ve t talya tarafından verilen 
ccvablarla, büyük Avrupa devletleri a· 
rasındaki münasebetlerin tanzimi de· 
mek o1an Lokarno meselesinin müza
kere mevzuu olduğu bir sırada Belçika 
luralının Londrayı ziyareti, her tarafta 
büyük al: ka uyandırmıştır. Kıralın ııe
yahatine hususi bir ı:ıyaret denilmekte 
İse de Lokarno meselesinde Bclçikanın 

. . • . ah tm'"k için Londraya 
vazıyetinı ız e -
gittiğine şüphe yoktur. 

Filhakika bu siyaseti izı\h etmek 
'f . . b. z~t kırahn deruhte etme· 

vazı esını ız " . 
. k k lır Çünkü partilerin fevkın-

sı ya ışı a • . . v 
d b

. . t olaı·ak geçen teşrını e • e ır sıyase .• 

1
. d"' d'' de bunu dünyaya alan ve ın on or un • 

eden kıral Leopold i<li Malumdur kı 
Belçikadaki parti mücadeleleri son se-

l 
. . de çok harcıı etli bir safhaya ne er ıçın . . 

. . t' Ve bu mücadelenın Belçıka 
anmış ır. l k 
. . l 1 n tarafı .. udur ki, ayrı ı • 
ıçm zarar ı o a " 
lar, milli varlıklara ve dış. po.litikada da 
alman ve fransız sempatılerıne dayan
maktadır. Flamanlar taşisttirler ve al• 
man dostudurlar. Valonlar ise Fransaya 

. 1 K al Leopold bu iki bü. 
meyledıyor ar. ır ' . 

b . · mpatik hır yük komşulardan ınne se 
dış politika takibini milli birlik ~akı: 
mından da tehlikeli gördüğü içindır ki 
14 teşrini evvelde BeJçikanın . tarafsız
lığım ilan etmiş ve bıı da Belçikada par
tiler fevkinde bir milli siyaset olarak 
kabul edilmiştir. işte kıralın Londrada 

İzah ettiği siyaset budur. 
Bu Belçikanın büyük harbten sonra 

takib ~ttiği siyasetten ayrılıştır. Belçi
ka önce doğrudan doğruya Fransanın 
ittifakına girmişti. 1920 senesiyle Lo
knrnonun imzalandığı 1926 senesi ara• 
sında geçen bu devirde Belçika ile Fran. 

sa arasında ayrı gayrı yoktu. Sonra Lo· 
karno muahedesi imzalandı. Bu mua
hede ile Belçikanın sınırlarını Alınan
ya ve Fransa dcğiştirmemeği teahhüd 

ediyor!ar ve İngiltere ile İtalya da bu
nu garantileri altına alıyorlardı. Fakat 
Lokarno muahedesi ile Belçika da t~ 

cavüze uğrayan devlete karşı yardım 

vadinde bulunmuştu. Yani hem garan· 

ti altına alınmış, hem de garanti eden 
do:ıvlet • • d 'd' 9 . t vazıyctın e ı ı. 1 36 seneaı mar-
ında Almanya Lokarno muahedesini 

Yırttı \re Ren nehrinin boylarını silah. 
laştrrdı. Bu darbenin heyecanı arasında 
lngiltere, Fransa ve Belçika, Londra• 

da bir muakevele imzp)ayarak eski Lo
karnonun teminatını tekrarlamıılardır. 

Fakat bir taraftan iç politikanın tazyi
ki altında diğer taraftan da ditine tır

nağına kadar silahlanen ve Ren nehri 
boylarını silahlandıran bir Almanya 

karşısında Belçıka, İsviçre g:bi tam ta
rafsız olmak ıstiyor. Bu demektir ki 
Belçika, kendisinin garanti altına alın
masına razı oluyor. Fakat kendisi ga· 

ı·anti etmiyor. Yani Fransa ile Alınnn· 
ya arasında bir harb çıkacak olursa, ne 

alman ordularının. ne de fransız asker· 
!er.inin topraklarında•• geçmelerine mu· 

vafakat etmiyecektir. 

Belçikanın bu taı zdaki . ~ar:usızlığı 
lngiltercnin ve Franı~anın ış.erıne el

vermiyor. Ve bundan sarfınazar, Belç~
kanın milletler cemiyeti misakiyle gı. 
riştiği teahhüdler vardır. Belçika~n 
büsbütün milletler cemiyetinden çekıl· 
tnek niyetinde olduğu anlaşılmıyor Fa· 

kat millet'er cemiyeti ile giriştiği teah· 

h .. d . f • ı e tabi tuta· u leri çok genış te sır er 
-'- k 'stiyor. Belçi-

r.uı; bunlardan kaçmmıı 1 
• 

kanın dört elle sarıldığı bu sıyaset, 
cc d b ka her tarafı varsın tufan ben en aş 
kaplasın" gibi e"oist bir siyasettir. Fil-

~kika eğer Bel;ika suların yeti~eıniY~ 
c: ~ • • b" le hır poh-c gı Ararat dağı olayrJI, ay 

tik'lya yer vardı. Fakat iki yüz etli se• 
nelık tarih göstermiştır ki değil tufan, 

hğınur yağar yağmaz, suların ilk bas· 
tığı Yer Belçika topraklarıdır. Binaena-

leyh eğer Belçika, silahların bu tek8mül 

devrinde garbi Avrupa dev Jetleri ara· 

•ında çıkacak her hangi bir barbte bi
taraf b" "k kalabileceğini sanıyorsa, uyu 
h d' ayal sukutuna uğramaya nanızed ır. 
'l' arihin Öğrettiği dersler bir tarafa bı· 
rakılsın; Coğrafya vaziyeti itibariyle 
Bet ik . ç a kollektif barışın en hararetli ta· 
tafda 

rı olmak gerektir. 
A. Ş. ESMER 

Avam kamarasındaki müzakereler 1 flmt11111/il1/lA 
Sancak işinde fransa} a 

düşen vazife 'Loid Corc, Henderson, Adisababadaki 
son hidiseler dolayısile 

CUMHUR1YET'de Yunuı Nadi, 
gene Hatay meselesini ele alarak, 
Sancak'tan son zamanlarda gelen ha. 
berlerin bütün türlderi müteeaıı.ir et
tiğini kaydediyor ve fraıuız aömürge 
memurlarından teıvik ve himaye gÖ • 
ren çapulcu çetelerinin, ellerindeki 
siliıhla kendilerini dev aynasmda gör
meye başladıklarını ve bu halleriyle 
dünyaya meydan okuyabileceklerini 
&andıklarına işaret ederek günün bi • 
rinde bu çetelerin cüretlerini türk top 
raklarındn şakilik yapmaya kadar gö. 

türürler&e meselenin ne vahim ibti. 
liıtlara meydan verebil ceğiı::ı.i v 

türk kuvvetlerinin bu şakileri yalnız 
toprağımı7dan tnrdetmekle kalmıya. 
rak, onların yuvalarını tahrib için ha· 
rekete geçebileceklerini aöylüyor vo 
böyle bir ihtimale meydan verilme • 
mesi için Hatay'daki tahriklere niha· 
yet verilmesini istiyor. Muharrir, 
memleketlerinin hakiki menfaatleri • 
ni idrakten, aciz bulunan aömürge 
rneınurlıırmı metropol Franaaaınm ba 
derece ba§ı boı bırakmaaı doğru ol • 
mıyacajınr, netice itibariyle meauli • 
yetin franaız hükümetine raci olaca• 
ğını tebarüz ettiriyor. 

Italyaya şiddet e hücum e ti 
Londra, 26 (A.A.) - Avam kama-

Adı·sababa suikasdını takib eden 
rası, v 

mukabelebilmisile daır yapmış oldugu 
uzun müzakerelerden sonra toplantıla· 
rını 6 nisana kadar tatil etmiştir. 

';./ 

Evvela Loyd Corc söz almıştır. Sa-
bık başvekil heyecandan titr~yen ~~r 
sesle İtalyanın Habeşistandaki polıtı-
kasını tenkid etmiştir. 

Hatib, şahsen kıymetli ve dürüst bir 
asker olarak tammış olduğu mare§al 
Graziani'ye, yapılan katilamlardan dola.. 
yı teessüf etmiş olduğunu, B. M~soli
ni'nin de bu teessüfe i~tirak eylemış bu

lunduğunu söylemiştir • 
Loyd Corc hararetli alkışlar arasın· 

da Ras Desta hakkında şu sözleri söy• 

lemiştir; 

"- Ras Desta, üç bin sene müstakil 
yaşayan bir milleti temsil ediyor ve 
memleketi için mücadele ediyordu. Bir 
köpek gibi öldürüldü ve milletler cemi
yetinin başlıca azası bir kelime bile pro

B. Loid Corc B. Jlenderson 

Meclis, hükümetin mümkün olan hal 
tarzını bulmağa mütemadiyen çalıştı

ğından emin olabilir. 
Adisababa hadiselerine gelince, B. 

* KÖYE GiDEN AKINCILAR. 

testoda bulunmadı. Bu ayıbtır.'' 

nuyoruz ki, düşünülmeden yapılacak bir 
hareket, esasen fena bir vaziyeti daha 
berbat bir şekle koyabilir. Hükümet i. 
se esasen müşkül olan bir vaziyeti ümit
siz bir hale getirmek istemiyor. ve is
temiyecektir. 

Kranl>orne, daha evvel bu hadiseleri bir 
TAN'da Ahmed Emin Yalman., 

Kültür Bakanlığının Çifteler kuraun• 
da yeti,tirerek Ankara civarın-Jaki 

köylere göndermiş olduğu köy eğit • 
menlerinin kısa zamanda muhitleri 
için ne kadar faydalı birer unıur ha • 
lino gelmit olduklarını miaallerle UI• 

latıyor, ve bu yoldaki faaliyetlerin 
genişlemesiyle memlekette ne mühim 
bir inkılap meydana geJec:eiini teba. 
rüz ttiriyor. Ancak bu eğitmenler kö
yün her sahada hissedilen eksiklerini 
tamamlamaya yetmemektedirler. Bil
hassa aıhat itlerinde köylünün aydın
latılması için köy kadınlarından biri • 
nin yetiıtirilip Sıhat memuru olarak 
köylere gönderilmesi düfiinüldüğünü. 
böyle bir tedbirin çok faydalı olıca• 
ğını aöylüyor. 

Loyd Corc bundan sonra genel po
litikaya geçmiş, İngiltere hükürnetinin 
bir garb paktı yapmak hakkında B. 
Hitler tarafından !Yapılan tekliflere ce
vab verilmesi lazım geldiğini söylemiş-

tir. 
Loyd Corc, hükümetin dış politi

kaya dair meselelerin bir çoğunda ener

jisizliğini tenkid etmiştir. 

Hatib, İspanya topraklarında bir fa
şist hakimiyetinin kurulmasının İngil
tere ile Fransa için teşkil edeceği teh
like dolayısiyle endişe göstermiştir. 

Henderson'un •Öyledikleri 

Bundan sonra Adisababada mareşal 
Grazianiye karşı yapılan suikasdı takib 

eden mezalim hakkında B. Henderson 

tarafından tafsilat verilmiştir. Hatib söz 

söylerken amele partisi sıralarından te

essür hiddet sesleri yükselmiştir. 
B. Henderson, Adisababadaki ame

rikan milmessilinin kendi evinde 700 
habeşlinin iltica ettiğine şahid olduğu
nu söylemiştir. 

Üç gün sonra Amerika mümessili, 
italyan makamlarından mültecilerin ha
yatlarına dokunulmıyacağı ve kendile· 
ri hakkında nısfet dairesinde muamele 
yapılacağına dair teminat almış ve 
kendilerini dışarı çıkarmıştır. Fakat 
mülteciler o anda Üzerlerine hücum e
dilerek iidcta hayvan gibi boğazlanmış· 

1ardır. 

B. Henderson, İtalya hükümeti
nin bu hadiseleri katiyen yalanlamamış 
olduğunu ilave etmiştir. Hatib, İngil-
tere hükümetinin bir tahkik komisyonu 
gönderilmesine dair Negüs tarafından 
yapılmış olan teklife müzaharet etme· 
sini istemiş ve demiştir ki: 

••- İtalya, Adisababaya bir tahkik 
komisyonu gönderilmesine müsaade et· 
mel, en çekindiği takdirde Milletler 
cemiyeti 50 millet nam.na teeı.sürünü 
beyan ve izhar etmelidir.,, 

H ükümetin cevabı 
Bu iki hatibe hükümet adma Lord 

Kranborn cevab vermiş demiştir ki: 

"Meclis İspanya vaziyetine e.,asen 
akıftır ve ben avam kamarasında bir 

:uale cevab veren B. Eden'in soyledik
lerine şimdilik bir şey ilave edecek de-

B. Eden'in de söylediği gibi, hükü
met vaziyetin vehametini bilmektedir. 

facia olarak tavsif etmi'l olcluğunu ve 
buna bir şey ilave etmeği muvafık bul· 
madığını bildirmiştir. 

Hükümetçilerin ileri 
hareketleri durmadı 
Asiler, Madrid'in cenubunda 

ilerlediklerini bildiriyorlar 
Londra, 26 (Hususi) - Madridden gelen haberler, asilerin Pozo

blanka'ya yaptıkları taarruzun püskürtüldüğünü bildirmektedir. Asi
ler harb meydanında birçok ölü ''e yaralı bırakmışlardır. 

Bundan sonra milisler taarruza kalk
mışlar ve Pozoblankayı almışlar, 3 ki. 
lometrc ilerlemişlerdir. Büyük bir kıs· 
mı İtalyan askerleri oıan fhii kuvvetler 
Guadalajara cephesindeki vaziyete ben· 
zer bir bozguna uğramışlardır. 

Biluao radyosunun bildirdiğine göre, 
Avala cephesinde hükümctçiler, asi 
mevzilerini bombardıman temişlerdir. 
Burgos cephesınde hafif çarpışmalar ol

muştur. 

Gijon'da saat 11 de 17 asi tayyare 
Gijon üzerinde uçarak Musel limanın
da demirli gemileri bombardıman etmiş· 
tir. Teksaovdo vapurunun güvertesi 
kumandanla birlikte uçmuştur. Beş de
nizci ağır surette yaralıdır. 

13 Yünkers ve •4 .Fiyat'dan mürek· 
keb olan asi filo bombardımandan sonra 
vapurların üzerinde alçakt .. n uçarak 
tayfalarını ateşe tutmu tur. 

Madrid miıdafaa komiteısrnin bir teb· 
Jiğine göre Guadalajara cephesinde hü. 
kümetçiler Aragon yolu ü erinde asi
leıin müdafaa hattını aşarak ılerlemele-

rine de\am etmektedirler. Asi tayyare
ler Madridde bir çok sivil öldürmü~tür. 

Bu cephenin şimal kısmında asiler 
şiddetli bir ateşten sonra cumhuriyetçi· 
lerin siperlerine hücum etmişler, fakat 
cumhuriyetçiler saat 16 da şiddetli bir 
topçu ateşinden sonra mukabil taarru· 

:ı:a geçerek ilk mevzilerden bazılarını 

gerialınışlardı r. 
Burada diın üç Henkel ve bir Yun

kers tayyaresi diişürulmüştür. 
Cumhuriyetçi tayyareler Mı>drid ya. 

kınında Navalperal'de bazı düşman 

mevzilerini tesirli bir surette bombar
dıman etmişlerdir. Cumhuriyetçi ordu
nun Valdemak'a yaptıgı tazyik art
maktadır. 

Aıi kaynaklara göre 
Londra, 26 (Hususi) - Asi kay

naklardan gelen haberler, hükümetçile
rin bildirdiklerini yalanlamaktadır. U. 
mumi karargahtan uildirildiğine göre 
Avila ve Soria fırkaları bölgesinde ha
fif müsademeler olmuştur. 

Madrid orduları grupunda hemen 
bütün cephelerde harb olmaktadır. Kor
doba'da bir taarruz püskürtülmü ve 
düşmana ağır kayıb verdirilmiştir. Asi 
tayyareler, üç hükümet tayyaresini yak
mış, üç tanesini hasara uğratmıştır. 

Salamanka rodyosu, tayyarelerin mi· 
lislerin mevzilerini ve Madrid tayyare 
meydanlarını tesirli Rurette bombardı

man ettiğini bilidiriyor. 
Nasyonalistler dün öğleden ı.onra i

ki saat süren çok şiddetli bir çarpı ma
dan sonra Madridin cenub şarkında 

Maruta dö Tajuna'yı almıılardır. Asi· 
ler bu cephede ilerlemekte olduklarını 

söylüyorlar. 

ğilim ... 
Kranborn, bazı gazete haberlerini 

l 
layarak gönullü gönderilmesi yasa.. 

ya an . . . . 
., . yet edilidig"inı bıldırmış ve me-

Fransada sergi dolayısiyle 
alınan tedbirler 

Yarın 40 kilometrelik bir 
bisiklet yarışı var 

gına rıa . . 
. M"lletler Cemiyetıne verıl-

selcnın ı .. . 
. ' mkiinını tetkik ederek. böyle hır 

mesı ı .. . d· 
• v. l anya hükumetı tarafın. an 
ıstegın sp . . 

1 
·cabedeceg" ini ve böyle bır ıs-

yapı ması ı . , 
ld g- 1 

takdırde fngıltere de da
tek yapı ı 

ld 
., halde bütün konsey azası. 

hil o ugu . 

b taın bir itina ile tetkık edecek-
nın unu 
lerini söylerni~tir. . . 

b 
"a •anın endişelerını tama-

Kran orn .. 
tesliın etıniştir. 

nıen · · ak der 
"H"kümet, bu hissiyata ıştır e 

u · d' e kadar 
f kat nıuhalef etten, şım 1ıY' • 

ve a d takdir etmediği vazıye
kafi derece e d 'kkate alınar · · . nazarı 1 
tin f~vkalade ıg: noktaya gelmiş bulu-
sınr ıster. Öyle 

Paris, 26 (AA.) - Par15mento o
tele ilerin ve lokantacıların fiyatla

rını 1936 senesindeki vasati fiy<ıtlara 

nisbeten yüzde 25 ten fazla arttırmala
rını meneden kanunu kabul etmiştir. 

Bu yasak serginin devamınca Paris-

te, 20,000 den fazla nufusu olan kaplıca 
şehirleri ile, kıyılarda ve dağlardaki 
sayfiye şehirlerinde tatbik olunacaktır. 

Senato, ufak memurlar maaşlarının 

arttırılmasını hedef tutan ve parlfimen
to tarafından kabul edilmiş olan kanunu 

1 
bazı: · ~fak tefek değişikliklerle kabul 

etmıştır. 

Yarın, bisiklet ajanlıgı tarafından 
tertib edilen zengin bır bisiklet yaıışı 
yapılacaktır. Bu yarış Taşhan - Etiıne
sud yolu üzerinden gidip gelme sure
tiyle kırk kilometre tutarında olacak
ttr. Ajanlık, yann yapılacak olan bu 
yarışa birinci sınıf koşLJcular haı iç ol
mak üzere, Ankaranın bütün heveskfir 
bisikletçilerini İ§tirakte serbest bırak

mıştır. Öyle tahmin ediliyor ki yarınki 
yanşa gireceklerin a:!edi pek çok ola· 
caktır. Öğrendiğimize göre ajanlık, bu 
yarışın ferdi birincisine bir kol saati ve 
takım birincisine de bir kupa hediye e· 
decektir. 

* BASIN ÇAPULCULAR(. 

Kurun'da Sadri Ertem, baannmı • 
zrn eıki ve mü:ı:min bir derdinden 
bahsediyor: iJan ve abone dolaodın
cılığı. Muharrir, §İmdiye kadU" yal • 
nız memleket çevreıi içinde tahribi~ 

rini yapngelmit olan bu çapulculuğun 
bir müddettir Balkanlara ve orta Av
rupaya kadar cüretkitr elini uzatmı~ 
ve kom~u memleketlerde tiirk hasmı 
adına birçok müesseseleri dolandır • 
mıı olduğunu kaydederek, artık, teıiı 
f'dilmit olan tiddetli kontrol sayesin. 
de bu gibi hareketlere mahal verilnü. 
yeceğini aöyHiyor ve halknnızı da 
bunlara kartı mücadele husuııunda 

uyanık davranmaya ve bu gibi dol~n. 
dırıcıları derhal hükümete haber ver• 
meye davet ediyor. 

* BiR MiSAL 

AÇIK SÖZ •• bir mis.I " bat-

lıklı fıkraııında, Fatay •..•• Ah, pardon, 

bu fıkra eaasen daha önce Uluı'ta 

çıkını§ olduğu için okurla.runıza ta e 

nıtmaya ihtiyaç yoktur. Ancak fık. 

nuun altında Uluıı 'tan alındığına t•i U

bir işaret aradık ve bulamadık. Hal • 

buki gazetemiz, kendiainden iktibaı 

edilen yazıların altına küçücük bir 

(Uluıı'tan) kelim sinin konulmaıını 

bu kadar ısrarla rica etmiıti. Koca bir 

yazıyı iktibas eden arkadaılarmuz 

için, bu kclimeciği ilave ebnck, anla • 

ıılan pek zahmetli bir İttir. 

B. Ponso, Paristeki tale-· 
belerimize bir çay verdi 

P.uis, 26 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Fransız büyük elçiı;i B. Ponso ve re

fikası siyasi bilgiler mektebindeki türk 

talebeyi evlerinde çaya davet etmişler

dir. Aile dostlariyle dış bakanlıktan 

meslekdaşfan gelmişti. Ev sahipleri 

gençlerimizi nezaketle ağırladılar. An

karadan, şeflerimizden, sempati ile ko

nuştular. Haftaya Ankaraya dönecek
lerdir. 



( Yabancı basında okuduklanmız ) 

•• 
Olümden Korkmıyan ar 

B ir malzemenin yahud da bir ma• 
kinenin sağlamlığını denemek 

için birçok ilmi usuller vardu. Fakat, 
yeni bir otomobil tipinin ne dereceye 
kadar mukavemetli olduğunu denemek 
için, amerikan otomobil fahl'iktöderi, 
esas itibariyle en ziyade pratik aulle
re bafvurmaktad.rlar. 

İklim vuiyetleriniıı ievkal.ideliği 
dolayr-iyle yahud önceden göriillp kes

c .:ırak tehlike imkanlan azaltılmlf 1<?u· 
yor. 

Laki (bahtiyar) lakabiyle aıulaa 
Corc Teter Plimut fabrikalarının oto • 

mobillerini karma karışık bir sirk nu • 
marasını andıran acaib bir manialı lıco

fUda denemektedir. 
Bu 90för evveli, kayak sporculan

mn bildikleri gibi, otomobili biribiri 
arkasına dizilmit olan trampleuler üze-

lfemlekette en kötü bir tarzda otomo
bil idare eden biri tecrübe toförü ola • 
rak alınıyor. Bu f(iförün her otomobil 
meferinde elinden mutlaka bir kasa çı
kan cinsten olması şarttır. Memlekette
ki muayyen bir 90för tipini temsil etti· 
linden böyle bir ıoföde yapılan tecrü
be çok faydalı oluyor: bu gibiler, gaza 
baıp riteai unutan. daima çok aeç firen 
yapan otomobil sağından gelclip lıalde 

tirilemiyen jmil.. 

lerin tesiri altmda 
inzalı arazide gi
dildiği veya bir ita.. 
za olduğu takdirde_ 
bir otomobilin ne
lere ltarp koyabile· 
ceği ancak pratik 
tecrübelerle anla
tılmaktadır: Bu 
tecrübeler ise, bü
yük bir so"uk kan
lılığa bağlıdır. A. 
merikadaki bütün 
otomobil fabrika-

Amerikan otomobillerinin 
sağlamlığı nasıl anlaşılır! 

eola bakan kimse
lerdir. Böyle birine 
bir otomobil ftri
lince, baııgi kısmı
lamı mukavemeti 
az olduğunu kısa 

umanda öfrenmek 
kabil oluyor. 

Kaza yapmaya mecbur 
olan fedai şoförler! 

Pord'ua 25 kilo
metre uzunlupnda 
•e alda celebileıcek 
her türlü hualarla 
techiz edilmit ken
dinemahsus bir tec. 
rübe yolu vardır. 

ların n, canlarını diflerine takmıt göz -
!eri hiç bir şeyden yılmayan, fakat bu • 
na mukabil hatırı sayılır bir maat alan 
tecrübe şoförleri vardır. Sigorta kum
panyaları bu gibi tecrübe şoförlerini si
gorta etmiyorlar. Bu toförlerin en ta• 
nınmıı olanlarından biri Kraysler oto
mobil fabrikasın n tecrübe toföril Jimi 
Laynç'dır. Bu adamın zihinlere durıun
luk veren tecrübeleri oldukça çe,idli ve 
uzun bir seri halindedir. Meseli, o, ale
lade bir toprak yol üzerinde 100 kilo • 
metre süratle giderken, otomobile tak
la attırmak maksadiyle direksiyonu bir 
denbire yana kırıyor. Bu vaziyette, oto
mobil, evveli tepe takla devrillyor. 
ondan sonra tekrar tekerlekleri iistüne 
dilfüyor. Bu hünerle efidülen gaye, sa
dece cesaret göstermek değildir. 

Otomobillerin ters yiizil devrilme
leri sık sık olan kvaludandir. Ancak, 
böyle bir kazayı yapmak maksadiyle ha
reket eden bir fOför, otomobilinde ya 
bir silindir veya bir piston ve yabucl 
hiç olmazsa, yaylarından bir yaprak 
k.:rmağa gayret etmektedir. 

Jimi'nin yapmakta olduğu te~rübe • 

luden biri de, biribirine muvazi w yan 

yanı birçok d~mh yolu ~ylarmı son 

aüratle .ıc .tedip geçmekdir. Tabii, böy• 

le bir tecrübede l·stikler patlıyor; fa. 

kat bu tecrübedek.i asıl maksad, yay

ların, te erleklerin ve d'ngilin muka. 
vemet derecesini ölçmektir. 

A cak, fUnu da kaydetmek lazım-
dır ki, bu 90för, bir aergbe,te 

aı.ı.r gibi, böyle bir tecrübeye körü kö
rüne atılmıyor. Kendi kemiklerini de • 
jil de, otomobili kırmak için, evveli en 
muvafık tekilde hareket etmeni& birçok 
tecrübelerini yapıyor. Böyle biı' tec • 
rübenin ilk tedbirlerinden biri, toforiln 
Y'-rine sımsıkı bağlanmasıdır. Ondan 
aonra, herhangi bir çar111F.aya karp 
loymak için ba ına bir migfer geçiril
mektedir. Otomobilin içi punukla JU-. 
tıldarJa kapl.du; camlar ve fulayıp çık
mak ihtimali olan kraımlar çıkarılmak
tadır. Bu suretle hiç olmazsa nazari 

rine sürüp atlamakta ve her atlayışta 
bir kaç metre yükseklikten tekerlekle • 
rin üstüne düşmektedir; bundan sonra 
var aüratle yoluna devam ederek otomo. 
bili gayet uğlam .bir tekilde yapılmıt 
olan bir parmaklığın Ü.Zerine aürmek
&cdir. Bu parmaklığı yarıp geçtikten 
sonra önüne bir toprak yığını çıkıyor. 
Otomobil bu yığında devrilip bir takla 
atıyor ve arkasından bir çukura yuvar
laaıyor. Böyle bir marifet bqarılırkeu 
imanın kemikleri kırılmaması için çok 
büyük bir ustalığa lüzum olduğunu aca
ba kayda mcet var mıdır?! 

Bu tecrilbenia eonunda, otomobil 
ekseriya param parça oluyor. Bunun Ü· 

zerine kırılıp dökülmüş olan otomobi· 
lin parçaları birer birer toplanarak mil. 
tıehassıslar tarafuıdan uzun uzadıya 

muayene ve tetkik ediliyor. 
Kraysler fabrikalarınm parolası şu-

dur: 
Bir sınırından öbür sınırına kadar 

tekmil Amerika toprakları bizim teçria
be aabamızdu .. 

Bu fabrikalar yalnız sun! kazalar 
tertib etmekle iktifa etmiyorlar; tabi
atın arızalariyle de tecrübelerini yapı -
yorlar. Mesela, Los Ancelos civarında 
bulunan ve dünyanın en dik yolu c.ıan 
Munt Vilson dağına, otomobili 
son süratle sürüp çıkıyorlar. Bu yol de
niz kenarından ba~lamaktadır. Da - m 
en yüksek noktası 3000 metredir. 
(Munt Vilaon'da dünyanın en bü)uk 
rasadhanesi bulunmaktadır.) Hava taz• 
yikinin birdenbire değişmesi, karbura • 

tör'ün ve devamlı yokut nziyeti dola
yısiyle otomobilin yük alt na giren di. 
fer kısımlannm ne kabiliyette olduk • 
lan tetkik ediliyor. Bu dik yol bittik • 
ten sonra, ... ölüm vadisi,, adı Terilen bir 
kum çöUlne inilmektedir. Deniz 9eviye
ıinden daha •l•da olan bu ~ölde, ya• 
na öfte samanlan nonnal nı 60 • 70 
derecedir. Bu tecrübe esnuında da 90-
f&, muhtelif kısnnlarm ne derece ln
slfbfını, ne kadar su ~ yaf huundı· 
tını telbit ediyor. 

H udson fabrikaları da çok acaib bir 
tecrübe metodu takib ediyor. 

Bu yolda. .. kemikleri bran tepe " 
"cehennem yolu" "sahra 
çölü'' ilh ... gibi adlar tapyan kımn
larm bulunması. ne biçim bir tecl'iıbe 
yapıldığı hakkında bir fikir nrebmr. 
Yolun en son noktas.nı w ile doldu • 
rulmut bir hendek tq.ld1 ediyor. 

Pakard'ın bambatka bir metoda var
da. Bu firma, tecrübe 90förlerine biç 
durmadan 40.000 kilometrelik bir mo • 
raton kOfUSU yapıtnyor. Şoför çok de
fa cliıekaiyon bafmda kendinden geçip 
uyuyor. Uyuyunca da kazanın olaca• 
juıı tahmin edebilirsiniz. Za.taı mabad 
bir kaza ohmaıclır. Tabii kasa olunca, 
toför uyanıyor ama, hazan da uyana • 
maz oluyor ••. 

H ele Studebeker'in tecrübe 1111Ulü 
daha ömürdür. Bu fabrika. ön te· 

kerleklerin içine dinamit fitekleri yer
leştiriyor. Sürat muayyen bir dereceye 
varınca, bu fifekler patlıyorlar. Yahud 
80 kilometre süratle giden iki otomobi
li çarpıştırıyorlar. Bu auretle yapılan 

tecrübelerden sonra otomobilin Jı.ııgi 

kısımları kuvvetli 11ereleri zayıf oldu
ğu anlaşılıyor. 

Halk Konseri 
Cumhur Reisliği Filarmonik orkes

trası 18 inci Halk konserini müzik ôg
retmen okulunda bugün aaat 15,30 d;. 
verecektir. 

Program şudur: 
Şef: Ernst Praetorius 

1 1 - G. F. Malipiero (1882) Dört 
''lnvenzioni,, orkestra için a) Allegro 
grazioso, leggero, b) Allegro grazioso, 
c) Andante, ç) Allegro featoao, 2 - E. 
Lalo (1823 - 1892): Re minör Konser 
Viyolonsel •e Orkestra için a) Prelüd. 
- Allegro maestoso, b) lntemıesı:o, 
c) İntT'Oduction • Ronda, (Soliat: Da-

vid Zirkin) 
S - S. w. Milller (1905): '"Şen Mü

nk" Orkestra için, op. 43, a) Allegro 
riw, b) lntenneno, AllegTetto, c) 
Menuetto, Allegretto, ç) Bir gocuk ,ar
kım U.Crine Varyasyonlar, Allecro. 

Gelecek konser s-4-937 cumartesi 
günü saat 15,30 dadır. 

( BiBLiYOGRAFYA 1 

Şehirli kız 
Tevzi yeri Rafet Kitabevi lstan
bal. &2 1ıayfa. Fiatı fO lurıq. 

Alphonse Daudet'un eseri olan ''Ar
lesienne'' i birçok kimseler, Bizet'nin 
ölmu besteleriyle tanırlar. Bununla be
raber, büyük fransız kompozitörüne en 
güzel eserlerinden birini ilham etmiş 

olan bu piyesi, frmsız edebiyatın n da 
kıymetli nümunelerinden biridir. 

Billıaaaa köy hayatını tasvirde eş -
au bir kabiliyet g<;.~ren Alphonse Da
udet nwı aanatı ba piyeııte karuten: · 
tik Qaıflarını çok iyi gösterir. Sahne
mize birçok eserler ftrmif olan Ali Su
ha Delilbaşı, bu müzikal piyesi dilimi. 
.ze çevirerek neşretmiftir. 

''Şehirli kız,, okumak için güzel bir 
eser olduğu gibi, müzikli temsillere ça
lışmak isteyen halkevlerimiz için de 
faydalı bir vasıta olabilir. 

STEPTE 
Rftnu Kitabni. tmabal. 
Sayla 151. Faitı SO Jaırq. 

Geçenlerde lloakoında ölen büytlk 
rua edibi Ma.kaim Gorki'nin aer~rilik 
hayat na dair en güel hikayeleri, Maa· 
tafa Nihad tarafından dilimize çevrile
rek "Stepte'' namı altında güzel bir 
cild haline getirilmiftir. Remzi Kitabe
vinin tesis ettiii "dünya muharrirlerin· 
den tercümeler aeriai. nin üçüncü cil
dini teşkil eden bu eser, bilhassa rus 
edebiyatının çok canlı realizmini seven. 
ler tarafından zevk ve lezzetle okuna
cak bir kitabtır. 

Mustafa Nihad'ın tercUmeai kadar, 
baskın.n da mükemmeliiğini tebarüz 
ettirmeliyiz. 

Varlık 
On bet günde bir çıkan Varlık'ın 

89 uncu NJII• Yapr Nabi'nin .. eclcbi -
yatımız ve edebiyat fakiiltemizıe dair 
bir kom•pw, Nureddin Artam'm ''ter
cümelere dair,, Ye Burhan Belge'ain 
••Karacöz. hakkında makaleleri ile: Ce
mil Sena, S. Behzat, Veli Necdet'ia ma
kale ve hikayeleri, Bernar Şov'un bir 
piyseinin teTcümeai, nefis bir-bulgar hi
kayesi, AlmMt Mahib, Melih Cevdet, 
Oktay Rifat, Mehmet Ali, Orhan Veli, 
Yakub Sabri ve Fazıl Hüanü'nün fÜr • 
leriyle çılmııftır. Taniye ederiz. 

BABA 
Remzi Kitabevi. lstanbul 
Sayfa JJ2. Fiatı SO kuruş. 

Ertugrul Muhsin, Strindbcrg'in, 
evvelce cehennem ismiyle adapte etmiş 
oldugu maruf eserini bu defa büyük 
bir dikkat ve itina ile ve ulma tama -
men sadık kalarak dilimix yeniden çe
virmit ve bu eser, asıl ismi olan "BA· 
BA'' adı altında bir kitab haline geti • 
rilmiftir. Remzi Kitabevi tarafından 

" dünya muharrirlerinden piyesler se
risi,. nin ilk sayısı olarak nefia bir su
rette basılıp satışa çıkarılan bu piyesle, 
tıemap kütüphanemiz, garb tiyatro sa
natiıun pheaeclerinden birine sabib ol
muftW'. Kitabm aoııuna müellif Strind· 
berg'in bayatı ve eserleri hakkında et • 
raflı bir tetkikin ilave edilmif olması, 
bu cildin deierini bir kat daha arttır

mıttır. 

Dünyanm her tarafında aayısu de· 
falar oynanmıf ve her milletten milyon· 
larc:a seyircinin alklflarını toplamıf o. 
lan bu güzel ceeri, edebiyat ve temafa 
severlerimizin dikkatine arzederiz. 

1 Dil KöşeS'IJ 
•• Cihan" harbı yaklaşmakla bePber 

fU aralarda olmıyacak. batta belki ~ 
bir zaman olmıyacaktır.,. 

- SON TELGRAF'tan -
Cihan barbı ya1cla~ıyor, fa at hıç 

bir zaman harp olmıyacak! Bu ifadede~ 
ii mantığa ne buyaru1ar ! 

• * • 
.. Evli adam mesai üttrinde daha bıı· 

yük emniyetleri haiz iMandit".,, 

- AÇIK SÖZ'&n -
Bu ciJml~en 1'ir mana çıhr•bılen 

* • * 
.. Bu tedbirleri bir kül halinde ~· 

den geçirmekle daha iyi .aalayacafu n 
dünya sulhu için ~ olaa nn.etlı Te 

bull' Türkiyenjo, bUıe dosdarnnızıı 

huzur ve sevinç verecektic_ 
-TAN'4aıı-

Ciimleaia birinci Jcwııiyk ikiDCJ 
kısmı uaında ıu, 6ir irtibat yok. Ver• 
mele füliaÜJ faili belli değil. CiJmlecin 
rabıtası ya sibirıde hu.ırlalllÜğı esıaada 
vep tertib sırasındJJ kopınılf olacak. 

••• 
" Kültür Bak.anlığı. gcnçliii sefer• 

her etmek için bu yıldan itibaren hav ... 
cı1ı.lıc der1lecinin programlarına fikn 
sokulmasına karar ftrmiftic.,. 

-TAN'dan-
Programa filen soimak ne demek • 

tir? Programa herhangi bir husus an • 
cal lifzaa girer, fiil ise tatbik.at saha • 
sıada olur. 

ANKARA HALKEV1 
Müze Ye Serai Şubesi 
KONFERANSLARI 

IConferanaı verecek ut: Avukat 
Fehmi Kural 

Konferanam mevzuu: Berıama an
tikaları ve dc&eri 

IConferanam tarihi: 2'/ mart 1937 
cumartesi saat 17,30 

Ankara Halkevi 1Hn•una mahsus 
olan ve davetnameye ihtiyaç bulun
mayan bu konferansa Aııkaranın 

aaym münevverlerini davet eder. 

ISTANBULDA 

uı .. '"""" il• 1ww .-.ı. ,.,.,.,,.,G NOleeJihrwJd .. 
, .... S-.IJıi Ula öfleyin 

,.,.,."""'""'". 
JSTANBULDA ULUS SATILAN 

YERLER 
Köprüde: Kacbkö:p iakeleaiade 
Beyoilunda: ffatet tubeleriade 
Bayuat meydaauıda: AluarQ Top-

kapı tramvay~ tütüncü Hamdi 1.-li 
Sultan•hmet Ayuof-,a karf11111claı 

Tnmva-, duralmcla tGtiincii KiımiL 

Tefrika No ı 14 tuk. 1-:---------------. Tockuay'da bulunduğumuz aıralarda ba-

K e n d 1• m e na gençlerin eğitimi hakkında bir takım eser
ler yazmak hevesi ve arzusu gelmişti. Bun -
lar, elimde olmıyan sebeblerle ••stalky ve or-

kılmıştı. Baldwin'in evlenmesi de bize inti
sab ettiği ailenin neşeli dostluğunu kazan· 
dırmıştı. 

Ba?dwin ve ben, arada sırada plajlara gideC 
ve döndüğümüz zaman orada banyo eddl 
ıişman adamlan tasvir ederdik. Onlar ~ 
güzel günlerdi; hem İ.§ görür, hem iy vakit 
geçirirdik. 

D al. r taktan,, ismi altında bir seri hikaye haline 
gelmişti. Eski hocam Comıell Price - ki şim
di sadece ',Crom amca,, yahud ''Crommy,, 

._ ________________ .. olmuştu - arada sırada beni görmeğe gelirdi; 

Tanıdığım ve tammachğıaı dostlarıma 

Yaun: 
Rudyard Kipling 

Çeviren 
Nurettin ARTAM 

Böylece Amerika ile olan bağlarımızı çö
zerek ve o ilkbahann karlan arasında doğan 
yeni kızımızı da yanmnza alarak bir vapura 
binip İngiltereye doğru yola çıktık. Amerika 
ile olan bütün hesablanmızı temizlemittik; 
Emerson 'un dediği gibi: 

.. Bütün fenalık yollarım mühürlemek mi 
istiyorsun? Allahın heşab pusulasma yazdı
ğı bütün borçlan öde.,, 

• • • 
96 senesi ilkbahan bizi Torkuay'da gör. 

dü. Orada başnnızı ıokacak bir ev bulmuş • 

kendisiyle mektebcilik ve mekteb hayatı 
hakkında konuşurduk. 

Torkuay'dan ayrıldıktan sonra, bundan 
on dört sene önce Hindistan'a dömneden ôn· 
ce içinde tatlı günler geçirdiğim sevgili tey
zemi~ evi bulunan Bottingdean'e gittik. 1882 
ıenesmde burada günde bir tek omnibüs iş
ler ve Brighton'dan başlıyan bu yolculuk 
kırk dakika sürer, o zaman köyün yeşillikle
ri içinde görülen yabancı bir gence yerli 
gençler dil uzatırlardı. Buralan 96 senesinde 
de pek az değişmişti. Kuzenim Stanley Bald
win, bu yeşilliğin bir tarafında bulunan bü -
yük evde oturan Ridsdale'lerin en büyük kızı 
ile evlenmiıti. Amcamın şimal tarafındaki 
evi baş.kasma geçmiş ve tali biu kilisenin 
karşısında bulunan bir evi abnayı mukadder 

Rottingdean ve (Kim» 

Teyzemle amcam doğmak üzere olan ço
cuğumuzun kendi evlerinde doğmasını iste
mişlerdi; biz de öyle yaptık ve oğlum John 
1897 senesinde bir ağustos gecesinde orada 
doğdu. Bu sırada biz de yeşilliğin kenarında 
ve kilisenin karşısındaki üçüncü evi tutmuş
tuk. Bu ev, yüksek duvarlann ortasında ve 
ağaçların ortasında bir ada içinde gibi idi. 
Ev küçüktü; pek iyi yapılmış değildi, fakat 
ucuzdu v ebize biraz Y okohama'yı hatırlatı
yordu. Burada Stanley Baldwin'in ve bizim 
bebeklerimizi arabaya koyarak gezintilere 
ve pilaıiklere çıkardık. Burada .. susseç" is
miyle bir takun şiirler yazımştım. 

Amcamm dünyası bizim dünyamız değil-
di. Fakat onların kalbinde bütün kiinat için 
açık yer vardı. Amcamın neşeli hilkati, de -
vamlı şakaları ve nükteleri içimizi açıyordu. 
Arada ID'ada kuzenim Phil, oğlu, Stanley 

Ti Blisı House"de bulunduğum zamall • 
danberi, zihnimde Hindistanda doğmUf. ~ 
oradaki yerli hayata kanşmış bir lrlanab ço
cuk hakkında müphem bir bilgi vardı. oa:; 
sonra orıu bir İrlanda taburunda bulunan 
neferin oğlu haline koymuş ve kendisısı9 
Ri~tm Kim adını takmıştun. Bunu b(;yle 

~ . ıe-
yaptıktan sonra mevzuumu biraz daha ıf 
miştim. 

Karanlık ve rüzgarlı bir sonbahar giin: 
de bu mevzu gene kafama girdi ve ~traf 4 
gösterilen ısrarla bunu daha ziyade ıpeOI~ 
başladun. Babamla birlikte tütün içerk:.a
au ~oouşuyor Ye teferruatını git gide da 
genişletiyorduk. Bir aysberg'in au ~tJll eOlf 
kalan kısmı ne kadar uzundur, bunu ~clJJf 
fakat ilk tasarladığun Kim sonradan 
hacimden çok aşağı idi. ...r) 

(Sonu v-



27-3-1937------------------=-iaiiiil----~;::=====:==:==:=7::======,..,ı~~~~~-;:.._----.... ,._--------~-~~~~~~~~ 
Dü~u··ııus·· ler 1 Memleketten ~ © ın 

, kısa haberler . .,,. . 
t .. f ı· ı ı g 1 m 1 z * Su araıtınnalan: Epeyce zamandır M 11 e ra 1 Ç Konya vilayet su j~)eri bürosunun mü- ,· Al Ku·· me maçl'arı 

tehassıs mühendısleri tarafından Dede 1 
f 

eri kalmasının en mühim sebeb!e • Bahçe'de yapılmakta olan su araştınna-
Türk l.ooper ... ti çılik cemiyeti ye- ~ g b' . . bu eksiği yüzünden bız • lan bir iki gündur durmuştur. Burada 

dinci yıllık toplant sm b m'n Ha!ke- rınden ırını 1 A k •• •• 
b' hazırlanış olan bir memleektte, e - 300 metreye kadar toprağın altına inil- n ara g u b 

vin<le yapacaktır. Bu yedi yıl, Ti' · - zat ·ı çalışma u - digwi halde tazyikli su bulunamamıştır. C U U 
birliğiyle ve dayanışma ı e . . 

} ede kooper.:.tif h:ırel:etin;n bütün ta-
1
.. olan kooperatifin ehemıyctı, her Borular kafi gelmediği için daha aşağı-

rih ·a· d d ·ı b·ı· ç · k"' 1930 su u k }ara inmek şimdilik miımkün olmıyacak F 
1 çesı ır e enr e 1 ır. un ·u ı . bı"r memlekette olduğundan ço 1 e k 1 

dan önce, memlel:ette kooperatif çili- ıangı ve aramalara devam için yeni boru ann ne r e arş 1 aş 1 y o 
~. ·· daha büyüktür. gelmesi beklenecektir. . 
gın ciddi bir surette ele alındığını gos- tnkiUib rejimi ve aydınlarımızı bu ha- Diğer taraftan Çumra kazasında Alı- .. . 
terecek emarelere tesadüf etmek hayli kikatı kavramış ve Türkiyede koo~era- bey höyüğü denilen yerde aramalar ya- Dun sabah trenıyle Fcneııbahçe fut- ' Gilcü maçından evvel Ankara _ Bursa • 
glıÇtur . tif'"-iliğin inkişafını, yurdun hayatı da- pılacaktır. Burada sondaj İ!ine bugün- bOl takımı şehrimize geldi. Bugün mil. Balıkesir _ İzmir • İzmit _ lstanb:.ıl at-

Bu topl-nu fırsatından fa dalana- valrar.ndan biri sırasına koymuştur. Bu lerde başlanması kararlaşmış ve bunun li küme maçlan için Ankara Gücü kulli- letleri arasında altı kilometre üzerinde 
rak "k 'nde ge"· - 1 için gereken hazırlıklar tamamlanml'§- bUrn" 1 k 1 , yurdun koperntifçilı u en . :r yolda önümüze çıkacak olan tek enge • tır. Mütehassıs muhendislenn kanaati- uz e arşı a~acaktır. Maç tam 15.30 bir kır koşusu yapılacaktır. Milli kiirne 
?niş yıllard ki faaliyetler· ne bir . g~z vatandaşların bu kollektif ~alışma me· ne göre burada 200-300 metre arasında d~. s~~d!.o~da yapılacaktır. Stadyom maçlarının futbol seviyemizin yuk-
gezdirecek olursak, edinecegimiz ~ntı- todu hakkında bilgisizliklerı ve ona kar- tazyikli su bulunabilecektir. m~ıdurlu{;u, geçen hafta olduğu gibi, ıelmesine ne kadar büyük yardımları o-
ba bizi memnun edecek mahiyettedır. şı güvensizlikleridir. Bu sahada aydın- * lzmirde köy öğretmenleri enstitüsü: bu husustaki bütün hazırlıklarmı ta· la ğ .. lı . . b :k k .. 

Bizde kooperatüçilik sahasın~a Jarımı:.:a düşen işse, her fırsattan fay- İzmirde, Kültür Bakanlığınca köy og- mamfaımştır. ca ı şup esız .ıııe, u ros oııtrının de, 
rn _, d ·ık cıddi teşebbus "f ·ı·k retmeni enstitüsü olarak açılmak üzere Du"n de yazd g- 'b· b atletlerimize o kadar, belki de daha..,..._ e"'"eket ölçüsün e ı . dalanaralc, memlekette kooperatı çı ı ı ımız gı ı u oyun, . .. . ~~-.,. K ratıfle satın alınmış olan Amerikan kolleji, ö- 1 d 
<-ımat Bankasının Kredi oope - fı'krı·nı' ve sevgisini yaymak için elle • k milli küme maçları çerçevesi dışnda bir nış o çilde yar ımı olacaktır. O gun, r· 

1 
da s rsıntı · nümüzdeki ders yılı başında açılaca 

ıy e yapıhnı. ır. Bu sa 3 ' • rinden geleni yapmaktır. ve derslere başlanacaktır. Kültı.ir Bn- Ankara - İstanbul futbol karşılaşmaaı altı kilometre üzerinde yarışacak o an 
ler, el yardımiyle hareketler, kararsız Korncumuz küçük Bulgaristanın e- kanlığı enstitünün açılması için büdcede mahiyetini taşıdığından ehcmiyetLidir. bu altı şehrin en &erkin ürer atleti, o-
l ki 1 Ş degwildir. -,. )" 1 h ' B .. :r x · ar ve sıkıntlar o mamı . . konoını·k b•'u'nyesı"nde kooperatifin oy. azımge en ta sısatı ayırmıcıtır. u mu- ve netı'cesı· ı't1'bar1'yle de rok ent 

.. :r resan- yun zamanında, milli atletlerimizin ta. Esa h. b' ve görgüye ıstı- k'k k nasebetle köy öğretmenlerine çok lazım sen, ıç ır anane . . . e nad.g- 1 pek büyük rolü tet ı etme , dır. 
n d · b' ılınıyetın - olan rir<ıat dersleri !!Österilmesine ay-
a etmeden, yepycnı ır z .. . 'lk a Tu"rkiyede bu faaliyet tarzının ne ka- ·· Hir şüphe yoktur ki yıllarca türk ı rıca ehemiyet verilecektir. ıı: 

seri olarak kurulan bu tcessus erın 1

1 k dar hayırlı hizmetler görelıileceğini ve * lzmirde hava istasyonu: İzmirde Cu· milletinin bütün varlığına merkezlik e-
dımda emeklemeleri ve bazı aksak 1 ~ • ı d ld İ 
1 

b"" .. "imek la- ne yüksek bir istikba e namze 0 u- maovası istasyonu yakınında kurulacak den stanbul, spor yoluna dolayısiyle 
ar göstermeleri pek ta 11 goru ğunu takdir için kafidir. olan hava istasyonu yerinin sahibli ol- futbola da ilk adımını atan §ebir olmuş-
zırndı. Her şey•dne önce, liizım gelen, Kooner .. tı'fçı'lı"k, o"y1e bı'r .zihniyettir ınayıp milli emlak idaresine aid bulun· F k h · 1 b ah .. k d - tu. a at cum unyet e er er tur 
eksikliklerin ve kusurların neler en kı', yaln.ız elbirligw iylc ralışma sayesin.. duğu anlaşılmıştır. Bayındırlık Bakan- le • d . • . 
ib b' d ek koopcra- ıı: hğındıın vilayete gelen bir emirde isuıs-- yurdunun ber öşesın e spor ırullı bır 

aret oldug~unu tes ıt e er . . de, ferdı"n vava!; ve kötü yapacagı bır tarak 1 ı d S ı.: "ki h lli huyaç J yon y rinde kurulacak olan hangarın dava o -e e a ın ı. por, ıuır ı fe -
tifs,ilik hareketlerini. maha 

1 
• · çok işlerin sürat ve mül:emmellik1e ba- plfinı gönderilmiş ve d.:rhal keşfinin ya- r.in bir ka~ yüz gencinin mahdud bir ha-

ve gerekliklere intibak ettirmektıd'~ı şarılmasını temin etmekle kalmaz, av • pılması bildırilm ştir. Bı"r fen heyeti Cu-

kımımızın en ızayıf tarafını tqkil ed n 

uzun mesafelerde yeni elemanlarını mey 

dana çıkarmasına ıvcaile olacaktır. Bu· 
yarış, memleketimizde ilk defa yapıl

mış bir hareket olduğundan, daba bu· 

yük bir alaka uyandıracağı 'üphesiz

dir. Yan, bir takım koşusudur. Her böl 

gc üç kişilik bir takımla gareccktir. Her 

koşucu yanşı bitirJş sırasına göre bir 

puan alacak, en az "J>uan alan takım, 

federasyonun koyduğu kupayı alacak-

b . ·· ter ıgı J reketi değil, kütleler tarafından yapı-
u hususta hükümctimizın gos • dtl 1 b" 'b' l · " maovasına '"der"k hanaann keşfini ya-lı nı zamanaa. yur aş ... r n ın ır erın.. .... " .. lan bir iq oldu. Bu vuiyet üzerine İs-

hassasiyet bu intibak ve inkişafı ız - 1 • · d 1 pacaktır. Keşıf raporu BavınClırlık Ba- ... 
karşı itinıad "e sevgı erını e .uvvet - k J t b 1 kem' et ke f' t land anlığına rrönderilip tasdik edilecek ve an u sporunun ıy ve y ıyc 

ırmıtit r. . lendirmek sureti}•le, manevi bir hizmet " 
.Birinci merhale olan kredı koopera- sonra hem n inşa jşine başlanacaktır. ilstiinlüğü de yavaş yawş azalarak ara· 

. t koo de gorür. * lzmirtle zeytincilik istasyonu: z·ra- da bir fark kalmadı. tıflerinden sonra istihsal ve sa ış - 'f ·ı·k . • B ., 
k . uh Türk kooperatı çı ı cemıyetının, at akanuğı tarafınd . .m lzmircle Mer- Bı'z bu futbol bilgı'•i farkının İstan-

Peratiflcri yolunda da memle etın m .. • · 1' B "' 
bu modern ı:ihniveti halkımız araı;ında sın ı - urnuva anısında kurulmakta o-t )"f 1 ıar her CTUll J bul ve Ankara takımları arasında her e ı köselerindeki ça ışma 0 

• ·d l' ı ı lan Ziraat Bakanlıgwı Ege bo"Igesi zey-
b . yaymak içın :ı ea ıst ça ışma arını ve k da k 'ld' w · · b u 

iraz daha inkişaf ederek, bize y~rın tincilik istasy.onunda iyı' ... ılı zeytin fi. maçta ne a r e sı ıgını u ' tun-
. . ta ,, 1 kardığı gı.izel mecmuan n bu in susta- d 1 ..... da . · 'k N"h 1 b ı 
ıçin büyük ümidlcr verecek hır seyır · :s an arının yetiştirilmesine büyük bir e· latı 1şarct etmıştı . 1 ayet, stan u 
k 'b ki hizmetlerini takdirle anmak iç"n bu- hemiyet verilmektedı'r, Mevsırn' lı'k ~"'er- tak 1 da 1 f 1 

ı etmektedir. . ~ ım arın ya nız az a maç yapma-
Asırlarca müddet, faaliyet tarzı. e- gi.ınlcü kongreyi bir vesile bilıyorm:. ~en budama, aralama, ağaç dikme gıbi nm verdiği bir tecriıöc ve oyunlarmda 

konomide bile ferd "er~evesini aşamamış, YAŞAR NABi ı§l_er yapıl.m.ak!adır. ltalyadan getirtil- nefese güvenden başka bir ayrılık kal-
:s ~ı~ olan ıyı cıns aşılı ~eytin :fidanlan 

(2cuçuK ıç iiAB.c.KLER' I 
Galata yoku salonu: - Liman ida

rcs:nin Galatada yaptııacağı yeni yolcu 
salonu :hakkında 1stanbul belediyesi i
le liman idaresi anlaştrlar. 

Maliye bakanımız Pariste 
Paris, 26 (A.A.) - On beş günden

beri Fransanın cenuburıda bulunan Tür
kiye maliye bakanı B. F ..ıad Ağralı, bu. 
gün Parise gelmiştir. 

Sırt baınaJlığı: - Sırt 11amallrğmın 

kaldırılması için İstanbul belediyesinin 

;azırladığı proje gdişmek üzeredir. 

Y~je 'r meclisinin nisan devresine 
~ "CC'kti lata r. 

ş J ·r 1 tehia- meclisi: - İstanbul 
ınecı si b' v 

rıldr, ır ni nda toplantıya çag-

Çopfcr'n d nize d ıkü mcsi: - Fırın-
lar ya 1 . d . P• ıncaya ka::1.:ır çôpkr.n enıze 

do 'ülrn si hakkı ıdaki emir İstanbul 
belediyesine bıldirilmiştir. 

İç bakanl k tayinleri: - İç bakanlık 
kaymakamlar arasında yen: tayin, ve 

değiştirmeler yapmaktadır. Bu husus

taki kararname proit s hazırlanmışur. 

Kadın şairler gecesi: - Diin gece 

İstanbul halkevinde oır kadın şairler ge
~esj yapıldı. Tarihteki kadın şairlere a

ıd konferanslar verildi. 

Subaylarla asKeri memurlar için 
bir tasarruf sandığı 

Milli Müdafaa bakanlığı; kara, de

niz ve hava subaylariyle askeri memur_ 
ları için bir t sarruf sandığı kurulma
sını kararlaştırmıştır. Bakanlık bu husus 
ta b'r kanun projesi hazırlam tır. San
dığ n kuruluş kli ve digcr husu ları 
bir n·z e ıle t yin olun cal.tır. 

Yakalanan kaçakçılar 

Geçen b'r hafta içınde gti:nrük mu
hafaza tcskilatı, birisi ölü kırk altı ka
çakçı, 732 kilo gümrük, 604 kilo inhi
sar kaçağı, 12.600 defter sigara kağıdı, 
yirmi altın, altmış ycdı türk lirası, beş 
silih, kırk mermi ile yedi kaçakçı hay
vanı ele geçirmiştir. 

verenıemijlerdir. 
fenerler idaresi: - Fenerler idare

sinin memleket içind<! bulunan tesisle. 
rinin satın alma mukavelesinin bugün
lerde §Chrimizde iınzalanacağı ve bir ha-

. dan ı'tibaren tahlisiye idaresine 
zıran 

devredilmi~ bulunacağı İstanbuldan ha-

ber veriliyor. 

ıle damızlık örnek zeytinlikler kurula- madığını da yazdık. Ankara Gücünün 
cak ve ilerde bu müesseseden istiyenle- Fencrbahçe ile son iki kar§ılaımaıı bu· 
re iyi cins zeytin .fidanları verilecektir. nu her kese isbat etmi,ti. 

Yeni konservatuvar binası yapılıyor 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Beledi

yeye yeni konservatuar binası i~in 932 
büdcesine 150 bin lira daha tahsisat koy
du. Haziran birde belcdiyen.\n elinde 
bu iş için tam 300 bin lira bulunacak· 
tır. Yeni eksiltme nisan sonlarında açı· 

lacaktır. 

1 RADYO ' ANKARA 
Ögle Neşriyatı: 

13,30 • 13,SO Muhtc ıf pl:ik neşriyatı. 
13,50- 14,15 Pl"k: Ti rk musikisi ve hail. 
şarkıları, 14,15 • 14,30 Dahili ve harici 
h herler. 
Akşam Neşriyatı: 

18,30 - 18,35 Plak neşriyatr, 18,35 -
19,10 Çocuklara Karagoz (Kiıçük Ali), 
19,10 - 19,30 Türk musikisi ve halk tar
kıları (Servet Adnan ve arkada,ıarı), 

19,30 - 19,45 Saat ayarı vcarabca nefri
yat, 19,45 • 20,15 Türk musikisi ve halk 
farkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları), 
20,15 - 20,30 .Konferans: İsmet: (Eski 
ve yeni hukuka göre vakıf ve tesis ... ), 
20,30 - 21,00 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Salcihaddin ve tanburi Süreyya). 
21,00 • 21,15 Ajans haberleri, 21,15 • 
21,55 Muhtelif plak neşriyatı, 21,55 -
22,00 Yarınki program ve İstiklal mar
şı. 

Zil 

Bugün eğer Ankara Gücü, geçen 
hafta olduğu gibi, yanlıı bir takım ıkur· 
musa ve her biri cidden ıiyi bir futbol· 
cu olan elemanlarını seçmek ve yerinde 
oynatmak hususunda isabet gösterirse; 
Fcnerbahçeye karşı her halde iyi bir 

netice alır. Fakat bu netice i.izer:inde 

futbola mahsus şartların yolunda olına-
11 ve oyuncuların şahsi durumları tesir
li olacaktır. 

Bu diltünceleri ileri .Urerkeıı, Tür· 
kiyenin en ileri bir kulübüniln futbol 
üstadlarından mürekkeb takımını kü
çük görmediğimizi bilhassa kaydedelim. 
Hiç şüphe yok ki, Fenerbahçe takımı 

gene futbola has sebebler dolayısiyle ak 
samazsa Ankara spor meraklıları mev
simin en iyi bir maçını seyredecekler. 
dir. Bilgi ve teknikleri yuksek oyun
culardan murekkeb olan fenerbahçeli
ler, fırsatlardan faydalanmasını ve ka
zanmasını bilir bir takıma maliktirler. 

F~kat Ankara Gücü artık yetipniş
tir. Bilri ve tekniii artmıftır. Binaen
aleyh fenerbahçelilerin maçı kazanmak 
i'in biraz da talilerine güvenmeleri li
zımdır. 

Ankara kır koşusu 
l{UJJası 

Pazar günü Fencrbahçe • Ankara 

tır. Yarış, stadyomda bir buçuk tur ile 

başlyacak, gene orada yarım tur ile bi-

tcocktir. Var111 arızalı bir tekle cok-

m&k için atadyom içinde ıu ve :hendek 

maniaları yapılmıştır. Fenerbahçe - Anı 

kara Gücü maçından ya.rnn aaa.t evvel 

başlıyacak olan bu yarıfI, Ankara spor

c:ularmın alaka ile takib edecekleri şüp-

he&ıizdir. 

ASkeri liselerde muvaffak olamı
yanlar kitib olacaklar 

Milli müdafaa ha.kanlığı, askeri mek• 
teblerin lise olgunluk imtihanında mu
vaffak olamıyan talebe ile baytar, tıb. 
biye, eczacı, harbiye ve bunun gibi yük· 
sek askeri tahsil devresi imtihanların-
da muvaffak olamıyanların kıtaya gön. 
dcdlmeyerek, askeri katib sınıfında 
yetiştirilmek ürere kuUanılmaları hak· 
.kmda bir kanun proıcai hazITlamrftır. 

Hileli satıfl8l'ı önlemek için 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Belediye 

hileli satışların önune geçmek i~in mu
hürsüz ve etiketsiz pastırma ve suc k 
satışını men tedbirleri aldı. Son bir 
yıl içinde ) apılan tahlillerde en sok 
bu ne...:i yiyecek maddelerinde hiyle ya
pıldığı tet>bit edilmiştir. 

İstanbul sezonuna macarlar, IOV· 

yetler ve auriyeliler de çairılacak 
İstanbul, 26 (a'elefonla) - Bctediye bu 

yaz yapılacak İstanbul sezonuna. bal
kanhbrdan batka :macar, .ov.yet ve sü
riyelilycri davet etmek niyetindedir. 
Festivaller komitesi bugilnkU to:p
lantmnda ıapor haftasiyle ve Bofaziçi 
yarışiyle uğraştı. Bu yarı.- kıyı vili
yetlerin lıepsindcn yiUücU çafmlacak· 
tır. 

Kadıköy hav:ıgazı şirltetinin top'an
~sı: - Kadıköy ve Bakırk:..iy havagaz~ 
§ırketlerinin buaün toplanan umumı 
~eYetine verilen... rapora göre her ~ki 
§ırket g1:çen sene 40 lıin lira kar e~ş
~er ve bu parayı yeni yaptırdıkları ın!a 
ııine harcadıkları için ortakl.:ırına kar 
.......... 

rin ipek gibi derisini elleriyle .okşamak ist~-
l'efl'ika ı o: 20 yordu; Charles'm küçük ~!!erme,. ren~~e, 

ri girip yüksek sesle: mek; her eksiği tamamlamak ve bu odayı 
- Misafirin yatağını ha.zırlamam ıçın kabil olduğu kadar temiz ve zarif bir hale 

,-.-..-..:_:.;:~~----------,,yüzündeki çizgilerin tazclıgıne ve mcelıgrne 
imreniyordu. 

~ugenie 
Grandet 

İşi gücü çorap yamalama~ ve babasının 
elbiselerini tamir etmekten ı?aret bulunan 
ve bu sessiz sokakta ~~at:e hır geçen yolcu
lardan başka kimse gonnıyerek h~ya:ını bu ..._._ ________ ~':-~c~----.,,. bulanık renkli tavanlar altmd.a geçı~ış olan 

Ya1.an: Hocıure de Balıa . Baydar . ahil kız üzerinde zarif bır delıkanlının 
1'ürkçeye çeviren: Nasuhı . bır ~ıvı tesiri bu tasvir belki ~fa~e .eder. Fa-

~~l~u~~armdan olacak ki herkesin hayretı· ~=~ i~~eni~~~i~;~ı~~~. ~~~:~1f~~i~;s:~~ 
Ştırak ediyorlardı. .. i ev getır,dıg~ ra es~all tarafından Çizilmiş o-

'ah~~t:n salonda bulunanların ~~m!~sk~izin psak le~ın~~e!e üflense uçup gidec~kleri 
eh ının hoşlanmamasından çe ını a ala- lan ve uze 'k lade kadın simalarının bır de
hili~~l.es'ı keyiflerince müşahade a t::1umağa sanılan.~ar~ ~eki tesirine benzetilebilirdi. 
tlaı ı. Grandet, elindeki mektubu o . f' - likanh uzerın . 1 k ada seyahat et • 
ler·~ış ve bu işi yapabilmek içinde mı~~:fn· Charles c~bmte:cUns t::~ından örülmüş 
tlen ın canlannı sıkacağım veya z~~ ma· mekte ol~ kıbar Eu enie aşk için zayi e • 
•arı, ın.~hrum edeceğini düşünmeksLZın, bir mendıl çıkard.L n! imaİ edilmiş olan bu 2 Uzerindeki tek şamdanı al:ıııştı. bö • dilmiş s~at~e~de aşknu hakikaten kullanıp 
le 111• ere~ giyimde ve gerek şa~ıyette, E ye· güzel işı go~ce 0 Iamak üzere yeğenine 
tıie Ute._kaınıı bir tip bir görmeınış olan. ub~ ıcuııarunıyacagnu an 
"'- ' .Yeg · · :r lnnş ır ~ı<thıtık enını melekler arasından g{'. ·r baktı. ekiliyordu ve totn-
"'rınıı sanmıştı; bu pek parlak, pek zrn Numaralar çok yavaş d koca Nanon içe-

lıa~ıa l· ı .saçların neşrettiği güzel k~ku an bala biraz durdu. Bu sıra a 
"0 ·luvordu; o ince ve güzel eldıvenle· 

bana çarşaf veriniz, Madam, dedi. getirmek arzusu ile çırpındığını itiraf ederdi. 
Madam Grandet Nanon'un arkası sıra Eugcnie, daha şimdiden, yeğeninin zevk-

çıktı. lerini ve fikirlerini yalnız kendisinin anla • 
Madam des Grassins, alçak sesle: mağa muktedir olduğunu sanmakta idi. 
- Paralarımızı alalım ve tombalayı bı - Filvaki, her şeyi yapmış oldul-1 n c1 • • 

rakalım, dedi. şüncesiyle geri dönmekte olan anası :ile Na-
Herkes, kulbsuz bir fincana konulmuş non'a her şeyin yeni baştan yapılması ge

olan onar santimini geri aldı, sonra kütle ha- rektigini isbat etmek üzere tam vakti e 
linde harekete gelip ateşe doğru ilerledi. müdahale etmiş bulundu; Nanon·a, man 1-

Grandet, elinden mektubu bırakmaksızın daki korlardan istifade ederek yatagı ütule-
sotdu: yip ısıtmak fikrini verdi. Eski masa a kile k 

- Demek ki tombala bitti? bir örtüyü bizzat örttü ve Nanon'a da bu or-
Madam des Grassins gelip Charles'm ya- tüyü her sabah degistirmek tavsiye inde bu-

nına otururken cevab verdi: tundu; şöminede bol bir ateş yakn • hu u-
- Evet, bitirdik.. suna anasını ikna etti ve Nanon'u d , b ~ 1• 

Genç kızların kalbine ilk defa bir his yerleş- na haber ve~eksizin, k.oridora bir ku a • 
tiği zaman doian fikirlerden biriyle hareke- odu?. çık~nnaga scvkettı; s:ıona koşup o a
te gelen Eugenie, anasiylc Nanon•a yardnn ~·· ~~r ko~ede duran ve Mosyö de !:ı Berti
etmek üzere salondan çıktı. Şayed kızcağız here. 1? mıras~.da~ k. lınış. olan es d bir ı c 
her hımgi mahir bir günahçıkarıcı tarafın- tepsı ılc .~ı~ k~ elı. bır kınstal bard k, }' ı 
dan sorguya çekilecek olsa idi, hiç şüphesi.z, dızlan ~o~uln:ıuş hır kaşık, üzerine e d ar 
ne anasını ve ne de Nanon'u düsündüğünü, r. .edılmış hır urahi aldı ve getirdi, l cp i
fakat yeğ'Cninin odasına, ne olursa olsun, bir m, bır zafer kazanmışcasına, şöminenin bir 
şeyler koymak; bir unutkanlığın önüne geç- (Sonu var) 
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An~aranın Ev Davası 
Ankarada 300 evlik bir 

mahalle kuruluyor 
Kücük memurlar kendi kendile-.. 
rini ev salıibi yapmak için bi.r 

k ooperatif kurdu la r 
Ankara'da, bahçeli evler kooperati

finden sonra bir de küçük evler yapı 

kooperatifi kurulmuştur. Başşehrimiz 

için en büyük bir dava olduğuna kani 
olduğumuz meskensizlik meselesinin 
halli yolunda atılmış adımlardan biri 
olmak i t ibariyle kuruluşunu selamla • 
makla zevk duyduğumuz yeni koopera. 
tifin nizamnamesi, geçen hafta topla -
nan umumi heyette kabul edilmiş bu -
lunmaktadır. Bugünlerde diğer formali
teler de bitirilecek ve yeni kooperatif 
üzerine aldığı ehemiyetli vazifesini 
gerçekleştirmek yolunda çalışmaya baş
lıyacaktır. 

Yeni kooperatifin hususiyeti: 
Yeni kooperatifin halen 258 azası 

vardır. Bu sayı 300 ze kadar çıkabile • 
cektir. Kooperatife ortak olabilmek için 
kuruluş tarihinden itibaren bir mayıs 

944 tarihine kadar her ay on lira ver • 
mek lazımdır. Kooperatif; maksadı için
deki muamelelerin yapılması için men
kul ve gayri menkul mallara taıarruf 

etmek ve her nevi istikraz yapnrak hak
kını taşımaktad~. Kooperatif, kendi sa
tın alacağı arsalar üzerine kuracağı ev. 
leri, en çok on yılda ve aylık taksitler
le bedelini aldıktan sonra ortaklarına 

mal edecektir. Kooperatif, on beş sene 
için kurulmuştur. Her hisse senedi beş 
liradır ve her aza ayda vermek mecburi
yetinde olduğu on liraya mukabil iki 
hisse senedi almaktadır. Ortaklar hak
larını idare meclisinin karariyle başka
larına devredebileceklerdir. Şirkete gi
rebilmek için maaşlı veya ücretli me • 
mur olmak şarttır. Ortak; eve girdikten 
sonra ; ev bedeli ıtfa edilinceye kadar 
ayda yirmi lira kira verecektir. Yani 
evin bedelini, ayda kira olarak vereceği 
yirmişer lira ile ödryecektir. 

Mahalle nerede kurulacak? 
Yeni kooperatifi kuranlar; tamamen 

memur oldukları için yeni mahalle dev
let sitesi yak.nında kurulacaktır. Kuv -
vet!i bir ihtimale göıc saha Milli Müda
faanın arka sırtları, Harbiye civan veya 
Polis enstitüsiı yakınlarıdır. Arsa 300 
evlik hrsab edilerek alınacaktır. Evle -
rin avan projeleri hazırlanmıştır. 

Evler ıkizli yani bir Çdt cıı. lrla ilti 
ev olarak kurulacaktır. Her çift ev 

600 metre murabbalık bir yer ut.!! •.• 11. 

kurulacaktır. Kapılar ve bahçeler ayrı. 
dır. 

Her evde üç oda, bir hol, banyo, 
mutbah, musluk ve kabine vardır. 2,58 
metre murabbalık bir antreden hole gi
rilmektedir. Eni 3,20 boyu 3 metredir. 
sağ tarafta birisinin uzunluğu 4,20 ge -
nişliği 4: diğerinin uzunluğu 4 genişli
ği 3,40 metre olmak üzere iki oda var
dır. Holün temadisi olan üçüncu c 
boyu 3,80: eni 2,60 metredir. Mutbah 
2,10 x 3 dür. Banyoya 5.30 metre murab
balık bir yer ayrılmıştır. Kabine ve 
musluk yeri için 3,58 metre murabbalık 
saha ayrılmıştır. 

Bütün bu inşaat 75 metre murabbaı-

nı bulmaktadır Odunluk ve kömürluk 
ile tayyare ve zehirli gaz sıgınağı mt.t· 
bağın altında olacaktır. Aynı tip "-;er 
ev, birincisiyle bitişik olacaktır. 

Çift 150 metre murabbalık bir 'laha· 
yı dolduracağından 600 metre murabba. 
lık olan arsadan geri kalacak 450 metre 
murabbalık kısım, ikiye bölünerek her 
eve 225 metre murabbalık bir bahçe kal
maktadır. Evler, bahçenin ortasında o-
lacaktır. 

A rsa ve ev kaça mal olacak? 

Kooperatif idare meclisi; mahalle
nin kurulacağı yerin kaça alınabilecegi
ni tesbit etmiş gibidir: her çift evin ar
sa bedeli 132 ve her evin arsa bedeli de 
66 liradır. Arsa parası, sekiz sene tak -
sitle ödenecektir. Yani her ortak, her 
yıl arsa parası olarak yalnız 825 kuruş 
verecektir. 

Evlere gelince: bütün servis demir
baş malzemesi de içinde olarak (yani 
kurnalı banyo, hava gazı tesisatı, ele-k
trik tesisatı, musluk ve saire ... ) her ev, 
1600 liraya mal olmaktadır. 

Kooperatif bu hesablarını çok itina
lı ve bütün teferruatına kadar düşüne
rek yapmıştır. tik hesablar, odaların ze
mininin ve tavanının tahta servis kısmı
nın beton olması ıdi. Fakat bu şeklin 

mahzurları düşünülerek bütün evin be
ton olması daha münasib görülmüştür. 
75 metre murabbalık olan bu inşaat 1600 
Liraya çıktığına göre, beher metre mu
rabbalık inşaat 21 küsur liraya çıkacak 

demektir. 

Kooperatif hiç bir kar gözetmiye • 
rek, yalnız senelerdenberi, zaruri olarak 
kazançlarının çok üstünde kira ödeyen 
ortaklarınm, Ankarada oturmak ve dev
let memuru olmak gibi hususiyetleri-

ni göz önünde bulundurarak onlara ı
çinde çocuklarının da oturabileceği bir 
ev sahibi etmek kararındadır. Bu karar· 
la ,evlerin malzemesinin sağlam olması, 
uzun zaman dayanması ve şen bir yu -
va haline gelebilmesi için hiç bir feda
karlıktan çekinmiyecekur: ev.er ın "'" .
çclerinin ağaçlandırılması, kooperati • 
fin ana işleri arasındad:r. Hatta, ortağa, 
eviyle berab r dikeceği ağaçlar da de
mirbaş olarak verilecektir. 

Pratik bir para bulu§ yolu: 

Bu kooperatifin, bilhassa <likkate de

ğer tarafı; ortaklarının bir mayıs 938 ze 
kadar verecekleri ayda onar Lira ile: ev· 
ler yapıldıktan sonra kira olarak ve evin 
bedeli ıtfa edilinceye kadar verecekleri 
20 şer lira aylıkla bu işi başarabilmesi. 

dir. Kooperatif; hesablarını hiç bir yer
den yard m göremiyeceğine göre yap • 
mıştır. 

Hesab şudur: 

Bir nisan 937 tarihinden - bir mayıs 
938 tarihine kadar, yani 14 ay içinde her 
aza 140 lira vermiş olacaktır. Koopera
tifin 300 azası olduğuna göre, bu müd-

Giizel ve modern bir ev nümunesl 

Yeni mahalle belki bu Devlet mahallesinin arka sırtlarında kurulacaktır. 

det içinde kooperatifin mayıs 938 so
nunda 42 bin lirası toplanacaktır. Em • 
lak bankası, herhangi bir inşaat teşeb

büsüne, konmuş olan sermayenin yarısı 
nisbetinde yardım yapt ğına göre elde
ki nakid para, mevcud 42 bin lirasının 
yarıs.nın da ilavesiyle 63 bin lira ola • 
caktır. 

Şu halde ilk faaliyet senesi olan 938 
senesinin hesabını şöylece yapabiliriz: 

1 nisan 1937 tarihinden - 1 mayıs 938 
tarihine kadar her azanın ayda 10 lira 
verdiğini kabul edersek bir azanın 14 
ay zarfındö. 140 lirası toplanacağını gö
rürüz. 300 azanın ceman yekun 42.000 

lirası olur. 
1938 senesi bir mayısına kadar top

lanacak para 42.030, Emlak bankasından 
alınacak% 50 21.000, Yekun: 63.000, Ar
sa taksiti olarak tenzil 2.200, 1938 sene. 
sinde yapılacak olan behr ri 1600 liralık 

38 evin inşa bedeli: 60.800. 

ikinci •ene: 938 - 939 
İlk sene 38 ev yaptıracak olan koo

peratif ikinci seneye, yani 1938 - 939 se-

rası 10.080, 940 sen . sinde Emlak ban -
kasından alınan 23 bin liranın faizile be
raber senelik itfa karşılığı 4.050, Üçün. 
cü gruptan gelecek senelere devredecek 
olan kira fazlası 6.030, Azadan alman 
onar liranın bir senelik tutarı 36.000, Bi
rinci gruptan müdevver kira fazlası 5.320 
İkinci gruptan müdevver kira fazlası 

5.320, Üçüncü gruptan müdevver kira 
fazlası 6.030, Yekun; 52.670, Emlcik ban
kasından görülecek yardım 27.000, Arsa 
taksiti ohrak tenzil 2.820, 941 senesinde 
yapılacak 48 evin inşa bedeli 76.850. 

943 de mahalle tamamdır. 
941 ::.enesinde kooperatifin 186 evi 

tamamlanmı~ olmaktadır. Bu şekil 943 
çe kadar devam ed cek ve bir taraftan 
evlerin sen.-:1ik takı>iti karşılandıktan 

sonra gt:ri kalan kira fazlaları ve azanın 
her ay vereceği onar lira ile evler ta
mamlanacakt r. 945 senesi sonunda ev
lerin lıorcu tamami} le öd nmiş ve 300 
memur mcs:-:cn edinmiş olacaklarrlır. 

inşa programı: 
Kooperatif, hiç bir yerden esası, lıir 

Bahçe içinde kiiçük ve güzel bir ev 

nesıne şu vaziyette girecektir: 
38 evin 20 şer liradan kirası 9.120, 

938 s . nesinde alınana 21.000 liranın maa 
faiz itfa taktisi 3.800, Birinci gruptan 
gelecek senelere devredecek olan kira 
fazlası 5.320, Azadan alınacak onar lira
nın bir senelik tutarı 36.000, yekun: 
41.000, Emlak bankasından görülecek 
yardım. 21.000, yekun: 62.520, Arsa tak
siti olarak tenzil 1.720, 939 senesinde 
yapılacak 38 evin inşa bedeli: 60.800 

Üçüncü •ene: 939 • 940: 
Böylelikle üçüncü seneye girerken 

kooperatifin 76 ortağı ev sahibi yap
mıştır. Şimdi üçüncü senenin hesabına 
bakınız: 

lkinci grup olarak yapılan 38 evin 20 

liradan bir senelik icarı 9.120, bankadan 
939 senesinde alınan 21 bin liranın fai
ziyle beraber senelik itfa karşılığı tenzil 
3800, ikinci gruptan gelecek senelere 
devredecek olan kira fazlası 5.320, Aza
dan alınan onar liranın bir senelik tuta
rı 36.000. Birinci gruptan müdevver ki
ra fazlası 5.320, EmJak bankasından gö
rülecek yardım 23.000, Yekun Cı9.640, 

Arsa taksiti. Tenzil 2.440, 42 evin inşa 
bedeli 67.200 

Dördüncü ıene : 940 - 941 
Kooperatif; dördüncü yaşına basar• 

ken 138 ortağını eve kavuşturmuştur: 

dördüncü sene de yapacağı ev sayısı, 

fU hesaba göre, 48 zi bulmaktadır: 

yardım goınıenıek üzere hesabJı:mnı 

yapmı-:tır. Ve evll!rini, ortaklarının ve
receklrri onar. eve girdikten sonra da 
verecekleri yirmişer lira ilt: yaptıraca • 
ğına göre bütün evler, hepsi birden ya· 
p.lamıyacakur .. Onun için kooperatif 
şöyle bir inşa programı haıırlamıştır: 

93h senesinde 38; 939 senesinde 38; 
940 s . nesinde 42: 941 senesinde 48; 942 
senesınde 54: 943 senesinde 62: 944 se -
nesinde son kalan 18 ev yapılaca!: ve 
böylelikle 300 evlik büyük mahalle ta
mamlanmış olacaktır. Her sene ev yap
tıracak gruplar arasında kura çekile
ct:ktir. 

Ortaklar; evlerine iyi bakmaya mec
buıdurlar. Eğer ortak evini tamir et -
mez, temiz bulundurmaz ve m<ıballenin 
güalliğini bozacak hareketlen.le bulu-

nursa, bunlar, kooperatif tarafından 

yaptırılacak ve ortağın borcuna ilave 
ettirilee< ktir. 

Şehir hizmetleri. 

Kooperatifi kuranlar; şehir hizmet. 
!erinin birdenbire yapılamaması ve bu 
yüzden inşa işinin geri kalmasını düşü· 
nerek bir çare düşünmüşlerdir: her .,r. 
tak, kendi evinin önündeki kaldırnnı 

yapacak ve cvkr; biribirinden uzak ol· 
madığı için sokak, kendi kendine ana 
caddeye kadar tamamlanmış olacaktır. 
Su ve elektriği kooperatif kendisi ge· 
tirtecektir. Mahallenin bu tesisatın bu· 
lunduğu kısma yakın olması ve dolayı• 
siyle kooperatif bu iş için çok bir para 
sarfetmiş olmıyacaktır. Mahallenin ana 
caddelere yakın olması da, şu kolaylığ& 
temin etmiştir ki; işin başlangıcında 

düşünülen bir hal yaptınnak arzusun· 
dan vaz geçilmiştir. 

Bu iıin husu•iyeti: , 
Bu kooperatifin hususiyetleri şun -

lc.rdır: 

ı - Evler; Ankarada kazancı çok 
yüksek olmıyan memurlar için ide:.ıl uir 
tiptir: Üç oda, banyo, hol ve servis kı· 
sımları 

2 - Kooperatif; buna benzeyen di • 
ğer teşebbüslerin gerçekleşmesine mani 
olan şehir ve halk hizmetlerine aid işle
rin halli için pratik çareler bulmuştur• 

3 - Evler, ortakların verdiği para 
ile yapılmaktadır: devletten veya her 
hangi bir mali müesseseden, bankadan 
fevkalade lıiı yardım beklememektedir. 
Bu itibarla yürürlükte olan mevzuata 
dayanarak davasını gerçekleştirebile• 

cektir. 

Hatıra gelen bir nokta: 
Veni kooperatifin bilhassa .bu hu • 

susiyeti; hatıra asıl büyük davayı gcti· 
riyor: birçok pratık tarafları olan bıJ 
formiilü genişleterek. slah ederek. eın· 
lak bankası gibi gayesi bu mevzu otall 

muesseselerin daha genış yardımıarın1 

temin ederek, Ankara memurlarını rnes· 
k nlendiıemez miyiz? Çünkü devlet: 
her ay Ankarada r;ooo den fazla meınu· 
ra 15 liıa meı;;ken zcımmı vermektedir· 
Bu mesken tazminatı, son aylarda l{a· 

mutayın kabul etmiş olduğu hır kanuıı· 
ııı· la 60 liraya kadar çıkmışt r. Tcmen. 

miz, üzerinde senelerdenberi durdugıı· 
muz Ankaranın ana mes lesinın bıı arı 
e'Vvel hallidir: Memurlara, ta~mınat <Y 

!arak verilen bu paı aya, onların her a'/ 
11 

ilave olarak ödedikleri mikclarr da ı~ 

ederek ev sahibi yapmak ... 
g•ırl Yeni kooperatifın bu hayırlı çı • 

açmasını temenni ederiz. Ulus. yak'
11 
.. 

. 50•· 
da Ankaradaki mesk. n mcselcsını, • 
nüfus sayımından alınan mufas!'öa~ ra ı:ı 
kamlara göre tetkik eden bir serı r:ıı
ile; bu meselenin en kısa } 01 dıın h~ 

. .. k . l d cekUf• nı gosterece proje er neşıe c 

42 evin 20 şer liradan bir senelik ki- Güzel bfr sayfiye ev1 



B:- 1

Stoyadinoviç Romaya gidiyor 

Be grad anlaşması Italyaya 
YugoslavyaY~.!~te~A.)~!!! 

l Şeker endüstrim · z 
(Bllfl ı. ınci sayfada) t 

bankaya tevdi olunawtır. Fevkalade 
ihtiyat akçesi, idare meclisi. münasib 
görecegi tekil ve surette istimale sata. 
>riyettardır. Hatta bir hesab devresinin 
hasılatı, hisselere kir tevzıine kafı gel
mediği takdirde fevkalade ihtiyat alc~e
einin de bu hususta istimali caizdir. 
Fevkalide ihtiyat akçesi, tedrici suret-

ti 110.122.71'. CQ.tenı&syonal tış iya
aalarına &öre kıymeti 34.495.973 lira ır. 

( BuF ı. üxi say/ad•) ' 2-Yu~~. he!bakan B. StoyadinOYiç lront Ciano 
-.- IUDUD devamı ı~. .c: d'V• nw-1.t~ ·---1 ••lapnalanm lczsmt!D Kirmnİ, . • bidili tanflllı· FJııaıne ver ııı ye __ r ıuu.ıanan an-

J .• Arnavatlıık ,_5~Jesi vıJapad• 3 - EkonO"W • lapnarun ba§ka hiç bir devletin menfa· 
iahis ~zuıı «Wm«liği• ~~ Ar,.._ dır. /ı •J•ym atlerine karşı olmadığınr, İtalya ile Yu-
--Iuk ·-u-L.o .... mtn •ımMn tanrnmaM, B Stoyadinoviç omaya!:.!. ...... ınya aritunda anlaşmazbga hiç bir 
r .. , ,.,,a, ,., ,.,.. .. • Belgrad, 26 (A.A.) - Ya15-· ga- e.--

4 • • Ba.,Ja bir drrln# •~16 
1 

. alnızca italyan _ yugoslav an· sebeb olmadıluun mii§ahedesine daya-
.. / 1 ğ ı:ete erı y . ~ 1 • 

halinde Yugoslavyanı• tara sı• ı ı. latmalar.mın Dnı:aaı etrafında tafsılat yanarak söy emıştir. 
YU VYA'NIN ~ANCI nnyor· Iar. Fakat hcniiz hiç bir tefsir Kont Ciano, bir sulh eserinin ger-

GOSLA k ve deniz hududla· çeklqtirildiğini, bunun her iki memle-
J • • Yugoslav ara yapılm~or. _ . . . •.. 

· · Kont cı·ano yarın sabah Romaya do. ket ıçın mesud neticeler verecegmı aoy-
rı nın l(aıantısı, . A • 

2 • • lıalyaımı t~tbİffİ huntlua yar- oecektir. Alınan haberlere göre, Stoya- lemış ve umwnı hır anlaşmanın temd-
dırndan V<tZgeçecrKi inanası, dinoviç nisan ayı içinde Kont Ciano- lerini teşkil edcc:egi ümidinde bulun-

J. - /striya v~ Goricedeki S/ov~ıı a- nun zıyaretini iade edecektir. mU§tur. 
.. mıuaıel~ ~tülece- Eko 'L __ L! • 

~mlıltlarına daha ıyı .1 BB. Stoy-"inovir ve Muıolini nomıR anla.pnamn nmnıydl - c · , OD 8a.eft!CI ere aırı ~ 
gi hakkında ıano n d. ~. aranti arasında Belgrad. 26 (A.A.) - Yugoslavya i-
söyledikleri sırasında ver ıgı g ' le İtalya arasında ümalanan ekonomi 

4. _ Esaslı ekonomik fayclalar, Roma. 26 (A.A.) - Yugoslav baş-
ı · d ki t t afı ıl'_Pk anlapnası evveke i1ı:i pmleket araam-

S. _ Ya
17

oshrlyznrn enterrrasyı~nB ve- B. Musolini'ye apgı a e gr :r • 

te sermayenin itfası için dahi kullana
bilir.,, 

C•mhuriyetin lnırduia en eski 
endü•tri ıube•i: 

Cumhuriyet hükibnetinin memleket 
ekonoıuisini istikJUe bvufturmak isin 
kurdugu sanayiin en eskisi şeker en • 
düstriıidir. Şeker endüstrimiz, feker 
tirketinin bu toplantı yılı ile birlikte 
onuncu hayat senesini, büyük bir bqa
rı ile tamamlam ~ oluyor. 

Şu rakaml memlekete tamamen 
yepyeni bir iırctim şubesi olarak girmiş 
bulunan bu endu::ııtrinin gelişme seyri
ni çok guzcl anlatmaktadır. 

On yıla bir 6dtı 

• 
0 l ı ndRn t1tmrmJJ1sı, bakanı ve dıı bakam :s. Stoyadinoviç da imzatannuı olan ticaret anlapnaam.a 

cıbelerimn tafya tt!nt 
1 bir aeyl mahiyetindedir. İtalya Yugos-

Anlafmanın neticelerih b' . mittir: da lnyaya aynlmıa olan kooten;. .. 1 .. r. art• 
Roma 25 (A A.) - Havas mu a ın "İtalya ile Yugoslavya arasın sa- :r ,,.--.• 

İlk teker fabrikama 926 da kurul
duğu zaman, bir aene içinde 4.710 ton 
pancar iJlemift buna mukabil lröyluye 
70.650 lira ödemİft yalııız 572 ton ıelrer 
elde etmifti. Bunun memleket içi aa
tlf kıymeti ancak 217.566 lira tutmuş· 
ta. 

' hfill ttaJyanm -: .... ; bir iabirlig-ine yol açacak olan i- tırmaktadrr. Her i1ı:i taraf en ziyade mii-
bildiriyor; Siyasi ma 1 er ....-- s Rade gören millet ._..,_.......__.._.,:..:.. nor-
A kefen· rd Jri üstünlüğüne yardım e-- tal yan - yuıoalav anlafmalarını kont ~-
den, ~~ist ~~n.r nriy:~ Ciano ile imı:a ettiğim ıu anda eseri- mal çuçnai cJıpnct. da brphkb ayni 
Berlin • Roma mıhverını kunoc mizin baprısı ve phai uadetiniz ile lniyede muamele edeceklerdir. Anlat-
ren •e Hçiik antant d~leri i.te ~ memleketinizin refahı huauaunda en ha- ma hiikmiinün tatbildni kontrol etmek 
illa protclrollan .tevleflerı a~ıadlı 11111 raretli temennilerde bulunurum.'' üzere bir İtalyan - yugosJav komitesi 
1-f 'rikuda getiren ınaJıiyetluı dolayı- B. Mnolininin «Oabr kurulacaktır. Bu. zcyl. an'aıma wl ti-
siyi~ Jtalya _ y~ anıa..-ıan- B. llmolini apiıdald telgrafla cc- carct anlaımaaı yürürlükte kaldlğı müd· 
•• a>ta,bmalrtaclır. vap venniftir. detçe tatbik edilecektir. 

• •_J 
0•-'van "İki memleket mMltldaki an-Son aylar ıçı,..e &dı.ı,,. Mtıeariatan da erulİfeı:' r 

J politiAıuı Jaımalann imam dola~ bana t&t-
Siyast ma~ller, son a1Jar içinde derilen telsrafmdıın dolll7I ekselmwım-

Badapefte, 26 (A.A.) - Havas mu· 
halıiri bildiriyor: Siyasi mabafil, ital
yaa • Jıagoalav anlaşmaJUIDID imzasın
daki ba çabukluğu süıpris ile karfıla
~- B. Musolini, daba pek yak ... 
da. Kilho nutkunda, )bcariatanın ta
dild isteklerini tutuJOl'da. Halbuki 
timdi, Yugoüavya ve Macaristan hudu
du dahi) olmak üzere Yugoslavya ha
dwilanıwı tadili hakkın.da hiç bir pro
papnda yapıın..ım iltdlll -Iıtedir. 

italyan chf palm'"bmlm, bi~ Ak· ı:a teşekkür ederim. Sia pıau te,W ct-
deniıde iri variyetlenfe bir saW. •:.er.da mek isterim ki. ben anlqrmlanmm ha-
tetirmeyi hedef tatmat baJtmdufnu lisce bir tarsda takib edilecek ve miia-

~lirtmelrttdir: • ilk bet ve kuruca olacak olla bir i~ 
tngifü. italyan anla~Jan, an_ıı nin başlangıcı sayıyorum. Bu it birili 

fiıosumm Jtalya bydlln için teflril et• memleketlerimize ol.cWğu sibl WDWDi 
tiği tehdidi bldılMlf*ır. BB. Ar• • sulha da faydah olacaktır. 
Ciauo kona~ Şark Akdenizinde Memleketini& ve plwnız halr1nnda 
ltaıyaya kartı olan kaygıları kaldımllf· iyi <lileklerde bulununun..'' 
tir. İtalya ile-Mısır arasında dostça mü-
llasebetler buhımnaktadır. 

Yakın zamanda ltalya - yunan an
ı...naıan imzalanması bahis mevzuu

ihayet, 1 tal yanın İspanya politi
ilh Akdenizinde MoskovadaD 
n· anı alan bir rcjimisı kuruım.ına..,. 

1 olınayı hedef tutmaktadır. 
İtalyan siyasi mahfilleri, Yu&oslav• 

:Yanın küçük antant utıuı içinde Mos
k09a ile şimdiye bdar bir yak' 1 adaa 
feri dunntrf biricik cln'let olchıtama ela 
belirtmektedir. 

}' llg~ ,,.,,.,..,..,. '"""'"""' Yeai anı.pıaıar, YugosJawyanın la-
yılarmm tamlığını garanti etme~ ol
ın dan ve bir anlaıpnazhk takdırınde 
asın . . bu 

bunları taraf sız bir hale gctırmıf • 
lunmasındanberi ltalyanm se•kulceyt 
d.~üncelerine dayanarak D~ya 
haldnndaki isteklerinin de sebebi kal
nıanuytrr. 1talyanm. SCTkttlcen balrt
rnından tatmin edilmiş bulunduğu slSy-

lcnebilir. 
Politik anlapaları tamamiıyaa eko

nomik anlaşmalar ise, Roma protokcıil~
rt ile kumlrmıf otan daimi ekonomılr 
k · · karulorniteye başka bir komıtenın 
ınasını dikkate almaktadır. • 

Küçük antantın geçen sene ~ndı 
azasına daha büyük bir diplomotı~ fa. 
alıyet aerbestis.i vermek bakkındakı ka
rarı, bütün İtal)•anın m~rkezi Avru~a: 
daki ekonomik münasebteler sitemını 
a... • '-~ k 1tnaktadır. 0""1~ letınesini mum,. .. n 1 d ki 

Halbuki evvelce orta Avrupa a 
• · Avus-•taryan ekonomii(' sisternı yalnız 

1 turya ve Macaristana münhasır bu u
nu yordu. 

Kanşmazhk meselesi 
hükumeti 
kontrola 

Valansiya 
italyanm 

iştirakini protesto etti 
Loadra, 28 (A.A.) - fnailiz mahafil~in fikrim ıöre, ı.,,.. 

yada karadan •• dmisden lmatrolan ta!Wlıne ......... mclald ae
cikme çok o1mı,..c•kt1r. 

Kontrol, onhef cBne lr.adar tatbik • ıeHace lmlfDIUhlr halrlaadald ltiWm 
dilettk, ingilizledn fikrine söre. B. lbütftn lthamlann ~lsbct ve açık hl· 
Grandiain. g&ıllllüleria geri çağırıl- dieelere istfnad ettirilmeei lbımdır. 
maıı meselesi hakkındaki beyanatı, ,mı. Sovyctlerin müracaatı, ciddt deliller 
diye kadar vticuda ıedrilmif olan if)eri gösterilmedikçe tetkik olunmıyacaktD'. 

katiyen tehlikeye ko~yacak~ır. . AIJllGll - ila/Yflll tlÖriif birlifi 
Diğer taraftaa iagılıı: mahf ıllerınin Beri in, 26 ( A.A.) - Havas ttıuhabi-

fikri tudur ki, herhangi baf':mbir ~e~- ri bildiriyor: Dün alrpmlııi alman pze· 
bir alınmadan cvel kontrol k teamın teleri .. İspanyada çarpıtmakta olap ,CS-
faaliyetinin iyi yürümesinin tam suret- nDllOJer mesel~inde Roma ne Berlin 
te kontrol edilmesi ~z.ımdır. B. ~e::;s arasında mcvcud tam fikir birliğini,, 
ve İngiliz büyük elçısı bu ~ese e e- müttefikan kaydetmektedir. Gazeteler, 
· de mutabık kalmıştır. Dı~er taraf- AlmanJanın Parıis büyük e1-iai B. Ve-
rın . .. .. 11 .. • • ~ 
tan ingiliz rnahfillerı, gon~ ~ go~c; "~· lezek B. Delbos ile görüşmesine yaban· 
me yuağının 20 fUba~ en. m~ cı memleketlerde verilen baı:ı manalar 
bir surette tatbik mevkııne gırmıf 0 

• aleyhinde de yuılar yazmaktadır. 
duğu kanaatindedir. .. .. . . Şurasını kaydetmek icabeder iri, ton 

B. Grandi'nin Roma _huk~metının genlerde guettlcr İspanya meRleeindc 

k mazJık teahhüdlenne nayet et· doğrudan doğruya İtalyanın lehinde ne arıf . . 
k ne de Londra komıtesıne ter• -~ almalıtan çclrinmiflcrdir. H ttl 

meme , d ~ hak ·-·r-· 
k ylemek nieytinde bulunma ıgı • dftn ubelt dairi, ,abencr mcmlekctler-
k:nda teminat vennif olduğu slSylen· den gelen •e ltalyan •erlerinin ı .. 

Xunal11fUDUD ikinci yıh olan m de 
arUf Jliabetİ. bemm baDcn CIG mislidir: 
SU31 tola paacaı itlmmit. kö1tiiye 
530.158 lira verilmif, 5.162 ton teker el
de ~di\miftir. & tekeria mıcaüeket ifı 
UtJf kqmeti 1.961.613 lindır. 

Ba ak brartıcı llerleJit: bqlae 
adar lmmdan his U,betmeclen dnmn 
etmiftir. Oa J1ba nhmlMı yelrima, 
kanedi bir tablo hllincle 1la bıkipf ı 
aaJatmaktadu: • dıla Dl de iradın 
Z.173.550 tıDla paar ifle'u'rit. köyliiJe 
K.442.7U lira ltk 'f. SK• tıma 11-
m elde cctilmıiftir. Yabua - Jdııla 
Yjllje ftrilm pua s.04&.9 lindlr. 
Ba llliWarm -='eeh isi IMlf m,-. 

f ırbna 

DilD ötleden soma saat 16 ela ı.,.. 
l&yan ffdcletliee Mr rilsgir, ıft:lilrp bı
mu arbn81f ft .at 215 da -iyede 
ailrat 14-15 metre aruı olmuftU. Saat 
a4 den sonra iatikametiai prba çe 
ribı&km liirati hamle halinde saniye
de 33-24 metreyi bulmufotu. 

Put.ula &ece uat 4 de ball devam e
diyordu. Sabaha kadar aWı:a1ı makam
Jua febircle bir U... ve basar oldu· 
pna dair hiçbir baber &clmemiıtir. 

ba ll)'ID 22 .ımle JncDteft19 ~ ol
dup notayı pı:etelere nrmiftir. 

Bu notada ;;1ıe denDme~r: 

"lapanyarun mqru ve kanuni hükU
metf, İspanya lıiikümetinin elde bulu
nan kıyılanıı bilhaua kilere c:uualuk
la ve battl tecavtızlerle yardım etmek
te olan italyan barb ıemileri tarafın
dan kontrol edilmesinin tefkil edeceii 
kanuni kötülüiü rcamen ve alenen pro

tcato eder. lapanyol hilkilmeti. hükb 
ranhk hukukunu korumak için elinden 
geleni yapmafa btl auntte umetmit-

tir. Hilkümet, doiacak neticelerden do
layı mesuliyettesi reddeder ve bnımu-

hk komitesi itlerinin siirüldenip citme
linin anlqmazhiın sirayet dairesini ge
ni§letmek ıibi bir netice vermesi yü
sünden dolacak tehlikeye dikkat nua· 

nm çeker." 

Amerikan gönüllüleri AnlCl§manlll üç vaJı 
Avusturya ve l\ı{acaristan, Roma pro

toJQı~rı mucibince İtalya ~ Yugos~v~ 'a &örüşmelerindcn haberdar eailnqbr. 
ı... Öğrenildiğıne göre, İtalya Yugos
""""" · • t rk · .,a aleyhindeki ar~ıı isteklerını 
'btıcai için Buda peşte üzerinde tesir 

mektcdir. panyadakıi beferrsıı:hfmdan behwden 
Gönüllülerin geri çağırılması mcse· haberlere biiytik bir yer ayırmakta idi. 

. hakkındaki müzakerelere paskalya Halbuki ftmdi Almanya ve İtalya h&lrii 
Iesı d sonra tekrar başlanacak· .-tJeri aramıda her hangi bir fikir far· 
yortuların an un. 

kı olduğu reddedilmektedir. Bu değiJ-
tır. Vatansiya, 26 (A.A.) - .Hük~et me kaydedilmeğe defer bir hldıiaedir. 

M·ııetler Ceoıiyetıne mura· 'oeutsche Allgemeine Zeitung di-
tarafından 1 • • b 

Nevyork. 26 (A.A.) - Nevyork tl
mes gazeteıı.inin Havre muhabirinin bil. 
dirdiğine göre, buraya İspanyaya git
mek üzere, sahte ispanyol puaportla

riyle Amerikan ıöaWJWeri aelmekte 
devam ediyor. Unked statea kumpan. 

)~GU§tır. ·1d· . takdirde ln~lterenın u yor ki : 
Caat edi ıgı - . - Ri~trop' .ı.... -'-.. aharet etıniyecegı eoy· ".B. Von _.. un nu .... .., ~ 

U"racaata ınuz . .. _J.~ 11•..s..L-1 1 _:_ ...... 
m . z· bütün zevahıre gore, aaribdir, Ao- uu~~ IDC.. bu..ıııı;; 

yuıoda çalıpn bir memurun söyledi· 

Şe.Jı:er endüstrisinin on yılda m n
leket içinde b mas na sa lachtı p ra, 
enternasyonal pazarların fiat vasa !e
rine göre 34 kü&W' milyon lirad r. Dö
viz muvazene&inüı buıüııku ebemi eti 
ıöa Öllunde buluııduruluna bu ra :n
larm milll ekonomimiz baknnından ne 
kadar ehemiyetli olduğu meydana çı
kar 

Yüme on milli endüatri 
On yılm satışı yüz on mılyon lirayı 

bulan şeker kıymetinden pancar bedeli 
d~üldükten sonra kalan 85 kusur 
milyon Jiraıun, pek az bir kısm , henüz 
memle.ketimiaden ttmini miımkün ol• 
mayan panur tobumu, çuval, tesi5ler 
yedekleri Ye mı İşletme maddeten l• 
çin yabancı memleketlere çıkarılmıt ol
makla beraber büyük kısmı işçi, memur, 
kömür, kireç, taş gibi ifletmc mab me
si ve nakliye maa.rai'ları dolay aiyle ~ 
mamen memleket içinde kalmıf bulu· 
nuyor. Bugün pancar tohumunun 3 

yalnız memleket içinde uretılmesine 
çahfılmaktadrr. Memleket içinde kalan 
b~ servetin türlü J>İyasalara olan tesiri, 
bılhassa feker mıntalrasında umumi re
fah seviy.ınin yübelmesi ve vergi 
tahailitmdalri kolayhlrlar kendisini 
pek beri.s bir FkiJM ghtermiftir. 

35.000 ailenin geçimi 
Milli feker endüstrisi rençber ve iş

çi olarak bıcr yıl 35 Wıa aileaia ceçüa 
vaaıtau old.u.ğ1I ıihi memlekette 1:lda 
12. ı.s mil)'Oll .Mrahk bir ilırtıudl faali. 
ret yaratmaktadır. Gesea oa Knı 
içinde d&vlete, 1alaı& yoialtım. vcraiai 
olarak 11 milyoa lir& id-camiftir. Bu
&\ilıkü vuiyote &irc acnede ı.2SO.OOO 
ıha öGiyccektir. 
ŞUer CDdÜIUilWll memlekette de+ 

rudan dopya veya kendi nı11tuiyıt 

Yaratmlf o1daiu it Uıcmi. 111mtüa11a
da yülndttiii bayat stmdardı •c ıer• 
pklqtirclij:i dijer memleket dnilars
u &id UmD bir etiidii11rilzü puarteai 
NJUDUda Malac•"•nıı, 

Ankara 
ağaçlanıyor 

Bu yıl ıehlrde 17 bin 
•taç dikildi 

Ankara bcledfyeainin ıehri afaçlan
chrma faaliyeti devam etmektedir. Mezba· 
ha yakınındaki konduk tamamlanmıştır. 
Buraya ayrıca su kenarlarına 3000 ka
vak cUkilmi,tir. AkköprD yolunda 750 

metre boyundüi. bir l&hayı fenlendi
ren fidanlıia ağaç dı"kme ifi de bitmittir. 

Bu yıl KeçiörcD ve Etlik caddele. 
rine, Yeni tehirin ıeçcn yıldaa ağaçw 
olaın cadde ve tokaklanna 17 bia ağaç 
dikilmittir. Bu yek\inun iç.inde 2000 Çlıll1 

yoktur. Meveim aonuna kadar daha bin 
çam dikilecektir. 

Stad)rcıaı Ye Wpoclnım'UD .....ır ile 
fidanlıklara dikilen •iqlar• aayıu 
yübiney~. 

Belediyeaiaı ı. yıl fehri alaG ve 
parklarla güzelleftirme faaliyeti bir kaç 
IClleye uğmayacak kadar ıenit olduiu 
halde bqarılmıttır. Güvenlik AAıtmdall 
Bakanlıklara dotru uzanan saha iki ta• 
ree halinde park haline konulmaktadır. 
Saman pazarında da gene bir park ya
pılacaktır. BeledJro Hacet tepesinin 
mükemmel bir koru haline ıetirilmcli 
dütüncesindedir. 

" .......... •fffeei 
Jlall19 ftlrAlati 19J9 mali yalı IO• 

naa bdar türlü tekillerle muhulbler 
adına borç çıkarılan paralar ile dev. 

Jet bimıeti için avans olarak verilen 
paralarm en klu bir zamanda duful
meaine karar vtrmittir. Vekllet bu gi. 

bi muamelelerili bu bir •amanda taafiye 
lini. devlet lıelelarmın pUrilaaüa bir 

hale ıetirilmeu cebhc9ioden anu et
-bedir. Vlll19tlerde bulunan Mı gi-

RQQıa. politikasında bu anlaşmalar 
~rz İtalyanın Akdenizdeki vaziye
~ 1 Çok ehemiyetli surette kuvvetlen· 

tılekle kalmamakta fakat aynı za.. 
~da İtalya için, orta Avrupada bir 
~d ilt UOauru olmayı mümkün kılllıak· 

ır. 
z· ıra bu anlqmaıar : 

ıeıuncktedır. lıra tarafından yapılan a'-·n " italyan liy.-etinın aynı oldu. . ·ı· makam arı - -'- dal -1-L 1a uıgı ız anı italyan ordusunun imıu unutmak isi• ç- ım ~ •· 
tahkikat, mu?.t~alede bulun.mut oldu· snndır.,. 
ispanya~ ınudbaberleri teyıid etmemi§- I __ . ...J "-~-etinin protutom 
iJuna daır olan ıpunr- """'..... --LJ---ı.. 
• Vatanafn. %6 (A.A.) - &Mll,Jlml;ıun 
tir. . bülriiJıleti naauna sovyet• dünkii toplantJSJllln sonunda büktlmct, 

fine g5re din Prenaiadet Ronelt v• 
parandan altmıı ganülltl çıkmıftır. Bir. 
wriai ta)')"ffeCi olımk ll.ıere 100 kifililı 
bir paüllü grupa dit 17 martta Hawa 
geltniftir. Ambaıgonun konulmuındu 
beri franmz ft mıerilmn ftparleriyle 
baraya relen pdlHHeria milrdannm 
500 8 baldufu tahmhı olunmaktadır. 

M itlere ald --.ıcıcıcr 15-... 1937 
tarilüac kadar .-.ıete ıönderilecek, 
pderilmlrea nnk için, cöadenaiyen
leria adalerine " lrayıtusbkl&naa bük· 
medilerek mcillerinc ituct olunacak. 
tır 

tet· 
1
. - llabsburglarm yeniden tahta 

ırıtrn . 
esıne karıı koymakta.lır. 

Valansıya tın olen müracaata 
ler tarafından yapı ıı 



Köyeülü 
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Her viliyet köyler için bir 
kalkınma plinı hazırla 

Köylerde bu sene ne g 'bi 
işler gerçekleştirilecek 

İç Bakanlığı; köylerimiz için vila • 
yetlerin hazırlamakta oldukları beş se. 
nelik programlan büyük bir özen ve 
dikkatle tetkik etmektedir. Bu seneki 
umumi meclis toplantılarında, her vi
layet, kendi hususi bünyesine uygun 
otan kalkınma planlarını hazırlamış ve 
İç Bakanlığına bildirmiş bulunmaktadır. 

Ana davalar: 
İç bakanlığı her vilayetin kendi 

iklim, ekonomik şartlar, sosyal şart

lar ve umumi hayat telakkilerine göre 
hazırladığı programının müşterek ve 
topyekun halli gereken ana davalar Ü· 

zerinde de durması için bu büyük mese
lelerin neler olduğunu vilayetlere bildir
miştir. 

Kültür İ§lerinin plcinlaşması: 

Evvela örnek bahçeli mektebler ya
pılacaktır. Bu mektebler köy birlikleri 
teşkilatı tatbik edildigi zaman birlik 
merkezi olacak yerlerde kurulacagına 

göre şimdiden buna gore tetkikler yapı 
lacak ve plan projeleri hazırlanacak -
tır. Bun<lan başka yatı mekteblerinin 
de pıogramlarr hazırlanacaktır. Köy bir• 
likleri teşkilatı içine kurulacak olan bu 
oku1Jarc1a kaza ıçinde mektep yapamı· 
yac:ık az nüfuslu köylerin çocukları o
kuyacaktır. Ayrıca 5ğretmen evleri de 
yapılacaktır. Gerek bu evlerin, gt rek 
köy okuma odalarının planları şimdi -
den hazırlanacaktır. 

Köy büdcelerıne yüzde bir ni~bf'tin
de para ayrılacak ve bu para neşriyat iş
lerinde harcanacaktır. 
El onomik işlerin pliinlaşması: 

Bu işlerin baş nda pazar, panayn ve 
&erg iler vardır. Bunların nasıl kurulup 
nas ıl gelişecekleri bır programa bağla
nacaktır. Lonca ve haller üzerinde de 
aynı şeyler yapılacaktır. Satış kredi, 
krerli kooperatifleri üzerinde tetkikler 
ve hazır! klar yapılacaktır. 

Merkezde kurulacak müşterek ban
ka için köy biıdcelerine yüzde beş nis • 
betinde para konacak ve belediyele. ban
"-aı= ı hesabına mahalli ziraat ban kal u ına 
teslim olunacaktır. 

Her köyün işletilen veya işletilm~ye 
elverişli olc.n ocakları tesbit edilip faa
liyete geçirilme !eri ıçın hazırhldara 

başlanacaktır. Köylerin değirmen ihti
yacı üzerinde tetkikler yap larak neti -
c:eler tesbit edilecektir . 

Yerli kıyafetler tetkik ve bunlar tip
leş tirilece kti r. 

Ziraat işlerinin ana planı: 

Bütün köylerde köyiın manevi , ıhsi

yeti adına çift başına ı . 2 dönüm tarla 

veya bir evlek meyva bahçesi kurula -

caktır. Orta malı tarla ve bahçe yoksa 

mevzuata göre devlete veya köye aid 
umumi yerlerden bu ihtiyaç karşılana
caktır . Mümkün olan yerlerde okulların 
içinde ve}'a yakmlarmda yapılacak zi
taı tatbıkler i~in nümune olacaktır. Nü
fus başına kabul edilecek bir mikdar ü
zerine yabani ağaçlar aşxlanacak ve ka
vaklıklar kurulması içın bir program ya-

Ankara ci~·arı köylıileri 

Bir çeltik tarlasında su kanalı 

pılacaktır. 

Nüfusu, iki binden yukarı olan köy
lerde köy fidanlıkları kurulacaktır. 

Şimdilik bu işler için tabii vaziyetleri 
elverişli olan yerlerde bu işi belediye· 
ler Üzerlerine alacaklardır. 

Gene nüfusu iki binden yukarı olan 
köylerde ziraat aletleri ve makineler bu
lunacaktır. Bu makinelerden bazıları 

ot, saman, petek, prasa, süt, yağ, kalbur, 
selektör, ve benzerleri makinelerdfr. 

Bu sene bütün köy büdcelerinJe da
mızlıklar için para aynıacaktır. 

Nüfusu binden yukarı olan köylel'· 
de sütçülük, peynircilik, konservecilik, 
kozacılık, şarabçılık gibi köylerin bün· 
ye ve ihtiyacına uygun olan ziraat sa -
natlarının kurulma ve gelişmesine' çalı
şılacaktır. Nebat, hayvan hastalıkları, 

muzır havyanlar ve böceklerle sa .. aşlar 
için birer program yapılacaktır. 

Sıhat işlerinin ana planı: 
Köy çeşme ve tulumbaları, ayakyolu 

çukurları, umumi helalar, içme :.ulan 
hayvan sulama yalakları, köy gübrelik
leri, çöp araba ve sandıkları, hamam ve 
duş yerleri, etüv ve buğu sandıkları, 

köy mezarlıkları, küçük su birkintileri
nin kurutulması. köy mezbahaları. sağ
lık kursları, köy çamaşırhaneleri, oda • 
larla ahırlar arasmda bölmeler y.ıptır -
mak bu kısmın işlerinin mevzularıdır. 

Köy mezbahaları ve çamaşırhaneleri nü
fusu iki binden fazla ola nköylerd~ ku
rulacaktır. 

Bavındırlık işlerinin ana pror.rramı: 
Bu kısımda köy evlerinin sıvanması 

ve badanalanması, köy evlerinin kire • 
mitle,mcsi, köy memurları evlerı, köy 
ve pazar yolları, köy içi çapraz yol ve 
kaldırımları, köy bahçe park ve havuz 
ları, köy ve cumhuriyet meydanı, spor 
sahaları, yol ve meydanların ağaçlanma· 
sı, köy ambarları köyün ışıklanması, 

nalband, demirci, arabacı, berbc:ı ve 
benzer dükkanlar, heykel ve anıtlar köy 
posta kutuları bu kısmın başlıca mev • 
zularıdır. 

Sağda gijzel bir köy evi 
binası görüyorsunuz. A
şağıda An ara civarında· 

ki köylerden biri nkarada tohum 
isi ah istasyonu her sene yurda 
3.777.000 lira hazandırıyor 

Tohum ıslah istasyonlarının, türk 
köylüsünün en büyük derdi olan tohum 
işi üzerindeki verimli çalışmaları, ide
al tiplere doğru her gün biraz daha yak. 
laşarak devam etmektedir. Bu arada en 
çok kuraklığa maruz bulunan Orta Ana
dolu için kurağa dayanıklı bir tip 
bulmaya çalışan Ankara ıslah istasyo
nunun kendi mıntakası içinde bulunan 
vilayetlerdeki deneme ve tecrübe saha· 
ları gittikçe genişlemektedir. 

Ankara ıslah istasyonu bölgesi içinde bulunan beş vilayetin 
ekim sahaları şunlardır: 

Buğday Arpa Yulaf 
Alanı Alanı Alanı 

Dönüm Dönüm Dönüm 
Ankara 1.555.000 645.000 11.000 
Yozgat 595.000 267.000 1.900 
Kırşehir 440.000 132.000 5.500 
Çorum 696.000 400.000 24.000 
Çankırı 123.000 94.000 

----
3.412.000 1.538.000 42.400 

Çavdar 
Alanı 

Dönüm 
1.600 

13.000 
27.000 

1.900 
1.000 

44.500 

... ......._....... 
Üst üste olarak, köylü çeşidleriyle 

bugün elimizde olan ıslah edilmiş tip
lerin verimleri arasında.ki farkı % 25 
olarak kabul edebiliriz. Bu şekilde va
sati olarak dönüme 60 kilogram hesab 
edecek olursak 3.412.000 dönümlük sa• 
hadan alınacak mahsul 204.720 tondan 
ibaret olur. 

Bu rakını köylü çeşidlerine göre he
sablarumştır. Islah buğdaylarımızla a. 
lrnacak fazla ürün bunun %25 şi olaca· 
ğından 51.180 ton eder. Bir kilogram 
buğday (5) kuruştan hesab edilirse her 
yıl yalnız buğdaydan edeceğimiz icar 
2.559.()00 lirayı bulur. (1 .538.000) dö
nümlük arpa ile (86.900) dönümlük yu
laf ve çavdar üzerinde aynı düşünceyi 
yürütecek olursak, memlekete sağlıya-
cağı menfaat {1.218.675) lira olur ki bu 
rakam evvelki buğday kazancına ilave 
edilirse: 

Yalnız Ankara tohum ıslah ista<:yo• 
nu hububat bakımından her yıl memle• 
ket lehine kazandıracağı (3.777.675) lira" 
yr bulur. 

1 
Sıncan köy örnek köy oluyor 

ı~.oo .. -s.~o IJ. 00 -

.. J fÜ))R [ il ~ ~.~~J~ .. ~' .;•• ·s
11 

s ~ ' ~: NUMUNE TARLA$( 
i ~ iı ı 

Sı-----tr---J:ıl----M----~--~1-----..sa...------Z:J 
~· 

' , 11 
\ ~ ><TE O • ~ 

. ... > ... ~~,::.:.i. ~ .::4:..: ,llf,!'t.J°'?-' "' ..-."'' 

: .YOL -~ 
~ y 

11

.-----__.j_· ~ 
FIDANLJ~ ~=====F=I D=A=N=-LTi.~.I<-;;-. oo~-=--=--=-....:::::..-=--=--==-J 

/6 , 00 

Etimesutta kurulacak olan 100 evlik ornek köyüniin planı 

Sıhat Vekaleti; göçmenlerin yer • 
leftiği mıntakalarda kurulan köylerin 
örnek vasıfları tCl§ımasına büyük bir 
ehemiyet vermektedir. f.1uhitin hu • 
ausiyetleri gö:zönünde bulundurula • 
rak plcinları hazırlanmış olan bu köy
ler ideal türk köyünün b;itün vasıfla. 

rını taşımakta olduğundan çevresin
deki köylerin yavaş yavaş kendine 
benz;emesi, dolayısiyle eski ve geri 
köy tipinin yerine yeni ve ileri köyi.n 
ııeçmesini sağlamaktadır. 

iskan idaresi, böyle bir örnek kö
yün, Ankaranın demiryol hattı Üz;e
rinde bulunan Sincan köyünde kurul
masına karar vermiş ve planını haz;ır
lamıştır. Bu köy 100 evlik olacaktır. 

Evler 2 - 5 nüfuslu ailelerin ser -
bestçe oturacakları kadar büyüktür. 
Evvela samanlığın eve bitişik olması 
düşiinülmiiş, fakat yangın tehlike$i 
göz önüne getirilerek samanlığın da 
evden epi uzak bir yere yapılacak o· 
lan ahırın yanında inşası muvafık gö-

rülmüştür. 

Evler bahçenin içindedir. Bahçe . 
nin uzunluğu 40, genişliği 25 metre
dir ve böylelikle her ev bir dekarlık 
sahanın içine kurulmaktadır. 

Evler iki çeşiddir. Orta mahalle -
ye çift yani tek çatı altında ikiz, ke -
nar mahallelere teker evler yapıl

maktadır Sıra evler on ikişer met
relik düz yollarla biribirinden ay • 
rılmı§tır. Bahçelerin büyük olması 
dolayısiyle buralarda seb:ze ve bağ 

yeti§tirilecektir. Okul, köyün ortasın· 
da ve büyük bir bahçenin içindedir. 
aynı sıra üzerinde jandarma karagol 
binası, sağda canıi, solda hamam ve 
hela vardır. Köyün tam ortasına ras
lıyan yerde köyün anıtı bulunmakta
dır. Anıtın sağında ve solunda sıra 

dükkanlar yapılacaktır. Anıtı bir 
meydan takib etmektedir ki burası 
a.>·nı zamanda gü:zel bir parktır ve bir 
tarafında köyün gazinosu, öte tara -
fında okuma odası vardır. 

Köyün sağ köşesinde spor sah~ 
bulunmaktadır. Diğer üç taraf "~ .• 
mune tarlalariyle çevrilmiıtir. /{o I• 
.>:.in fidanlıkları, demir yoluna r~11 
layan kısma muvazidir ve bı.ır,. •ar 

11 
ağaç yetiştikten sonra köy daha f;0 
güzelleşecektir. Köyün iki ucıı~ ef 

b. f b' v· b•' ırer ırın, ırer çamaıır e ı, ,,. 
çeıme vardır. Nümune tarlaları".,ı· 
yam başlarına da birer çeım• Jıofl 
muştur. f• 

B k .. .. d'kk d "er ıartl u oyun en ı ate eg 1ııı· 

ıudur: evleri biribirinden ayı~a:.. sıt' 
dudlar ağaçtır. Bunlar büyiid&1~ • 
man, köyün beyaz evleri bir ~~s al•'' 
cık arasına yapılmıf kadar ı .. :çıarı" 
olacaktır. Fidanlıklarda ag JaıJol' 
yetişmesi, köylünün müşterek 
olacaktır. ..1 r• aiti 

Köye de, mülkiyeti köylıı e acalı• 
l Lf "" lzOJI • 

olmak Üzere bir de se eH or . ,,,e a• 

K .. .. .. " d km• ve bıf ,,,·r 
tır. oyun onun e e I Jı 

letlerini tamir etmek üzere " a 
atölye de yapılacaktır. 
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(Hıkiive) 

retmen 
adının haya ı 

Bir brıl lTar hikayesi: 
Ders senesi başında Magda Bisero

vanm vazifesi ba ka yere nakledildi. 
O zamana kadar, memleketin iç tarafla
rında ögretmenlik etmişti, s.imdi ise 
Tuna kıyılar nda büyük bir şehre gön· 

deriliyordu. 
Oraya üç yaşındaki çocuğu ile ber~-

ber gelmisti. Gimnaz'ın yakınında bır 
apartıman kiraladı. 

Magda Bıserova çok giizeldi. Aba· 
noz gibi siyah saçları ve deniz köpügü 
gibi kıvırcık saçları yüzüne görülı:ıe
miş bir beyazlık, mestedici bir cazıbe 
veriyordu. Daima koyu renkli elbise~~ı 
taşıyan bu kadınm, durrnak::oızı~ sao·ı·t 
bir fıkre zihni takılmış gibi ciddı ve du· 
şünceli l.ıir hali vardı. İri siyah gözleri 
esrarlı bir elem aksettiriyor ve bu yü
züne bir Madon asaleti veriyordu. 

Mahremiyetine girmek için b.yhu~e 
yere ugra anlar oldu. Fakat, ne şehıı· 
de oturanlar, ne de mekteb arkadaşları 
buna muvaffak olabildi. Hepsini ken· 
dind n uzak tutmas nı biliyordu. Kim
se onun mazisi hakkında bir şey bilmi
yordu. Ona "münzevi dul,. adını ver· 

mişlerdiı. 
İlk sömestr g çmiş olmasına ra~men 

Magda sırrını hala muhafa;ı:a edıyor-
du. 

Gimnaz'ın direktörüne en iyi öğret· 
menin kım olduğu sorulduğu zaman: 
"Magda Bıserova .. cevabını veriyordu. 

Aynı sözler öğretmenlere sorulunca 
onlar da hep birlikte "Magda Biserova,, 

diye haykırıyorlardı. 
Ve bu m sele hakkında talebelerin 

fikri sorulursa onlar da aynı cevabı ve-

riyorlardı. 
Magda filoloji tah::;ilini Almanyada 

yapmıştı ve almanca dersi veriyordu. 
Onun için ne :.uareler, ne sinema, ne 

de bu nevıden eglenceler mevcud değil
di. Gürültiısiiz, münzevi ve mütevazi 
bir hayat yaşıyordu. Evden mektebe ve 
mektcbdc:-ı eve gidiyordu. Şehirde kim 
scyi tan mıyor ve tanımamaya d 1 -a ça ışı-
yordu. Meslekdaşiariyle ise zaru:i mıi-

~ı~k~etlerin hududunu aşmıyordu. 'Je-

l 
ı ıni cvind . d ti ~nk ç e yıyor u. Ek:;eriya 

ocugu 0 . ve ~nn nunla b.raber gdıyor 
s: ıde 0esı derste iken mektebin bahçe· 

Ynuyoruu. 
b ~agcla Biserovanm hayatı bir rahi
enınki kadar monoton ve sakin geçi

yordu. 
Fakat, zahirde manasız bir hadise 

zavallı ögrctmcni trajik bir endişe içi· 

n. attı. 
Talebeleri arasında pek huys~z bir 

Veliçko var<lı ki zengin bir ordu müte· 
tahhidi olan Zamiarofun oğluydu. Bu 
çocuğun dikkat ve çalış.kanlığı kadar 
ahliikı da pek sağlam değildi. Banası, 
bu fena itıyadl:ırını tashih edecek yer
de, her ıstegini yerine getirmek sure· 
tiyle onu abdalca şımartıyorrlu. 

İlk sömstrın sonunda, Veliçko hes:ıb 
ve almanca derslerinden fena notlar al· 
dı. Babas , çocuğuna kızacak yerde aJ. 
manca muallimıne fena halde hiddet et• 
ti. Ve tıbkı mutbahta aşçılarla konuş· 
mak ıçin aldığı tavırla mektebe gitti. 
Magda B isrovayı muallimler odasında 
buldu ve selama ::;abaha lüzum görme· 
den, onu tan madığı halde, kendisini 

dışarı çagırdı ve şôylc başladı: 
- Oğluma fena bir not vermeye ce· 

saret etmişsınız .• Neden? Bu nasıl şey .. 
- Çünkü oğlunuz bu derste çok za· 

yıftır. 
- Bu notu tashih etmenizi istiyo-

nım. Almanca onun hiç işine yaranu· 

Yacakt r. 
- Benden istediğiniz imkansızdır, 

B. Zmıarof. 
- Nasıl imkansız? Bu sizin eliniz· 

dedir. Oğlum şimdiye kadar asla sınıf· 
ta_ kalmamıştır, bugün böyle bir akibete 

ugramasına müsaade edemem. 
- Fakat bız bir nizama bağlıyız ve 

bu · · k na aykırı hareket edemeyiz. Bır e-
re verilmiş olan not değişemez. 

- Görürüz:!... Ben sizi buna mecbur 
~deceğim.. Müdürle görüşeceğim •• Ba· 

anlığa şikayet edeceğim. 
cu. - Nere ye giderseniz gidiniz, ço· 

gunuzun cehaletine karşı bir şey ya· 
~abilecek kimse bulaınıyacaksınız •• Bu 
ış ancak • · · ·dd" a oglunuzun elındedır ve cı 1 

Urette çalışırsa ... 

Yazan: Nenço Jliyev 

- Böyle konusmaya nasıl cesaret 
ediyorsunuz? Oğlum zekidir, fakat bir 
tüccarın, bir müteahhidin oğlu oldu. 
ğu için siz ondan nefret ediyorsunuz ... 
Siz ... Siz ... Fakat ben size gösterece· 
gim .. Hemen bugün bakanlığa sizden 

şikay t cdecegim. 
Zmiarof, kızg nhktan ayağını yere 

vurarak ve tehdid ederek Gimnazdan u-

zaklaştı. 
Öğretmen, ilk önce şaşkın bir halde 

kaldı. sonra kendini toplayarak odaya 

döndü. 
Ertesi giınü ordu müteahhidi bakan-

lığa bir istida göndererek çocuğunun 
öğretmeninden şikayet etti. İstida şöy-
le bitiyordu: 

" ... oglu gayri meşrildur .. Bu çocu· 
ğu 12 inci piyade alayının bando şefin• 
den peydahlamıştır. Bu adam hakikati 
bizzat kendisi bana itiraf etmiştir. Ne 
ayıp 1 Sevgili çocuklarımızı böyle şır
f.ntılara mı emanet etmeliydik. Üstelik 
de, bu kadın devlete ve bugünkü rejime 
karşı mücadele eden müteassıb bir ko

münisttir.,. 
Bu istida, tahkikat yapılması ıçın 

bakanlıktan mekteb müdürlüğünı~ gön

derildi. 
Fakat, babası tarafından meseleden 

haberdar edilen Veliçko, olanı biteni 
arkadaşlarına anlatmakta kusur etme· 
di. Ve muallime içi.1 müthiş bir darbe 
olan haber, evvela muallimlerle talebe· 
ler araı;µlda sonra da bütün şehre ça
bucak yayıldı. Münzevi öğretmen, ina
nılmıyacak bir surette şerefsizlik leke

si altında kaldı. 
Müdür, sorguya çekmek üzere ken. 

disini çağırdı. Okuması için Zmiarofun 
istidasını ona uzattı ve gerekli izahatı 

tahriren vermesini istedi. 
Magda bu iftiranameyi okuduktan 

sonra, yıldırımla vurulmuşa döndü. 
Sonra, asabiyetinden titriyerek mazisi

ni müdiırüne anlattı. 
P ... ginınaiına profesör tayin edil

diği zaman bu şehirdeki alayın banı.lo 
şefiyle tanışmı,.tı. Bu adam kendini 
genç ögrctmenc sevdirmeye muvaffak 
olmuş, ona evlenme vadinde bulunmUf 
ve bir çocukları olmuştu .. Daha sonra
ları, bu adamın evli ve çocuk sahibi ol
dugunu öğrenmişti. 

Müdürün yaptığı tahkikattan sonra. 
kadının söylediklerinin tamamiyle doğ
ru olduğu tesbit edildi. Bando şefi ma
ruf bir Don Juandı ki cinayetinden u
tanacak yerde. bir sarhoşluk gününde 
dostlar .na ve Zmiarofa bu macerasın
dan övünerek bahsetmişti. 

Bu adanı ve oglu ögretmeni şeref

sizlik bataklığına sürüklemiş olduklan 

için memnundular. 

O gundenberi, Magda daha mahzun 

bir hal aldı ve büsbütün kendi içine kıv

rıldı. Oglunu da annesi yanına gönder-

di. 
Mekteb müdiıru, Magdanın önce bir 

Don Juan'ın kurbanı olduğunu, miite-

ahhid Zmiarofun isnad ettiği komünist· 

lik suçunun yersiz bulunduğunu ve, 

felakc ti kendisini intibaha sevkettiği 
için genç kadının örnek teşkil edecek 

bir öğret.men olduğunu bakanLğa yaz-

dı. 

Fakat bakanhgın kararı gelmeden 

önce Magda esraı h bir surette ortadan 

kayboldu, kendisinden haber alınma

dan günler geçti. 
İki hafta sonra, balıkçıların Tuna. 

nın dibinde bir kadın cesedi bulmuş 
oldukları gazetelerden öğrenildi. Hü

viyeti tesbit edildikten sonra, bu cese

din bedbaht öğretmen Magda Biserova 

olduğu mqdana çıktı. 
Hikayeci 

Amerikan otombil grevinin 
son &afhası 

Detroit, 26 (A.A.) - İş sendi~ası 
. . Con Levi.s tarafından verilen bır e-

reısı . b . . .. . 8 OOO grevcı Şevrole fa rı· 
ınır uzerıne · .. k 

1 bo
c:altacaklan3 da muştere 

ka arını :s •• 1 • :-~asına kadar atolye erın 
konturatın ....... 1 k . . "betçilen· bulunduru aca • 
önünde ışçı no 

tır. 

• • Sinema a em· n e yenı ır 

H olıvudda ikinci bir Grctn Gaı·bo 
yeni bir yıldız olarak parlama a 

başladı Bu yeni yıldızın adı franccs 
Fnrmcrdir; kendisi hakkında Gretn Gnr 
bo'dan beri yapılan "en büyük keşif,, 
denılmektedir. Frances, Seattlede a:m
kat ık yapan bir adamm kızıdır. Erkek 
kardeşi Vesley Farmcr "urbnnk - Knli
fomia • Nüyz" gazetesinin baş muhar
riridir. Kız kardeşi ise "San Fransisko 
Bronikl'' gazetesinin yazı işlerinde ça

lışmaktadır. 
Bundan üç yıl evel mahalli gazete· 

}erden biri bir müsabtıka açmıştı. Bu 
müsabkanın birinci mükafatı olan Mos· 
kova seyahatinifrances kazanmıştı. E
ger bu mükafatı başka bir genç kız ka· 
zanmış olsaydı, böyle "sapa'' bir yere 
seyahat etmek için belki epiy düşünür
dü. Fakat müstakbel yıldız, valizini a
lır almaz trene ve oradan da vapura bi
nerek Avrupanın yolunu tuttu. Sovyetler 
bir.iğinin hükümet merkezinde dolaştı
ğı gunlerde, bir tesadüf keııdısini bir 
sınema enstitüsüne gôtürdü. Enstitude 
gôrdügu şeylerin onda uyandırdığı bu· 
yuk alfika, kendisini nihayet filim atcl
yesine kadar sürükledi. France::; Ameri· 
kaya geri dönmekten vaz geçmiş, ensti
tünün filim kurslarna devam etmcgc 
başlamıştı. Bu itıbarla sinemacılığı ev· 
vela Sovyetler birliğinde öğrenmiş ol. 
du. Bir müddet Kiyef, Leningradda ça· 
lıştıktan sonra, o, artıJ< Amerikaya dön· 

meğe karar vermişti. 
Hayatının seyrine tesadüflerin bti. 

kamet verdiği Frances, vapurda Dok
tor Jorc Gladatone adında bir adamla 
tanıştı. Doktor Gladstone'nin Nevyor· 
kun tiyatro alemi ile sıkı münasebeti 
vardı. Bu zat, Francea'i Nevyorkun ta
nınmış tiyatro ajanlarından Travbe ile 
tanıştırdı. Fakat Travbe, henüz daha 
tiyatro sahnesi için yetiştirilmemiş o· 
lan genç bir mektebli kızı tiyatroya yer
leştirmek imkanını bulamadı; kendisi

ni büyük bir sinema kumpanyasının 

Nevyorktaki atelyesine götürdü. Foto
jenik olup olmadığını anlamak için atel
yede çekilen fotograflar muvaffakiyet· 
li neticeler verince, Fı anccs derhal Ho

livud'a angaje edildi. Bu suretle Rus· 
ya üzerinde dolaşarak, "sapa" bir yol
dan Holivud'a geldi ..• 

F rancesde büyük bir istidad gö· 
ren film re1ısorleri bu son keşif

ten yeni bir yıldız meydana getirmeğe 
karar verdiler. Holivuddaki fılim kum· 
panyalarının ara1annda tasavuvr edile
miyecek dcrecdc büyük bir rekabet var
dır. Bu itibarla, her kumpanya yeni bir 
yıldızı parlatmak ve rakiblerinb yıldız
larını sönük bir şekle sokmak ister. 
İşte bu maksadla da Franceıı, resmen 
Grcta Garbo nun halefi ilan edildi. Fil
hakika yeni Garbo'nun meşhur isve~li 
eski Garbo'yu andıran bir çok tarafları 
da yok değildir. Oynadığı ilk filimde, 
bugüne bugün hüküm süren filim ilah· 
}arının tahtına namzed olduğunu gös
termiş olmakla beraber, asıl ınuvaffaki
yetini, münakkidlerin büyiık tr.kdirini 
kazandığı dordilncü filmi ile temin et
mi tir. Frances de tıpkı Gaı oo gibi, ga· 
yet sade bir hayat geçirmektedir. Yal
nız hayatı değil, kılık kıyaf tı de sade
dir. Frances evlidir. Kocası da Erikson, 
kovboy filımlerininin yıldızı olmakla 
beraber, kultürlü bir adamdır ...• 

J anet .~akd.~nald bal~yını geçir
mek ıçın dort aylık bır izin kopa

rıncaya kadar ak ile karayı seçti. Belki 
bir çok kimse, bu çok sevilen filim yıldı
zının 17 haziranda Raymon ile evlenece
ğini ve ertesi günu de bütün dünyayz 
dolaşacağını bilmez. Güzel sesli artist 
evvela Japonyaya gidecektir. Oradan, 
Çine ve Çinden de Rusyaya seyahat et
mek niyetindedir. Rusyadan dönüşünde 
fstanbula da uğrayark bir kaç glin kal
dıktaıı sonra, İtalya yolunu tutacaktır. 
Seyahatin bundan sonraki merhaleleri 
Fransa ve İngilteredir. 

Janet, seyahat ederken hüviyetini 
saklamak istiyordu. Fakat, çalıştığı 
kumpanya, bu seyahate bir propaganda 
mahiyeti vermek istediği için, hüviyeti· 
ni gizlemesine razı olmadı. Ne çare ki, 
meslek hususi hayata da bumunu soku-

yor.Holivuddaki filim artistlerinin çoğu, 
Arizona'run Yuma şehrine giderek bir 

Janet Mak Donald Reymon 
ile . evleniyor ve balayını 
g~cırmek üzere büyük bir 
dunya seyahatine çıkıyor. 
Jan~t Türkiyeden de geçe
cektır. • Holivud' da sefalet içinde 
ölen büyük bir rejisörün 
hayatı 

gün içinoe nikahlarını kıydırıp ertesi 
gunü iş lıaşma geliyor; bundan dolayı 
onların sessizce evlenmeleri adeta 
prcnsib halini almıştır. 

Halbuki, Janet Makdonald, tıpkı 

oynadıgı filmlerdeki gibi, buyuk bir 
debdebe ve ihtişamla duğününü yap. 
mak tel ve duvak takmak isteyor. Nika
hını mutlaka klisede kıyılmasında ısrar 

ediyor. 
17 Haziran günü, Holivud için tarihi 

bir giın olacaktır. Çünkü o gün bütün 
film artistleri Holivud'un büyük klise
sinde toplanacaktır. Janet'in düğün sof. 
rasında Holivud'un bütün güzideleri 
yer alacaktır. Fakat oldukta büyiık olan 
hususı ikametgahları böyle bir ka
labalıga yetmiyeceği için, törenin en 
büyük otellerden birinin salonlarında 
yapılması da düşünülmektedir. 

İ nsanlar birinin iç yüzü hakkın· 
da yürüttukleri hükümlerde çok 

defa aldanırlar. Çünkü görünu e göre 

Almanyanııı .. '-' . . . 
ogretım sıstemı 

değişti 
Berlin, 26 (A.A.) - Kültür bakanı 

.Rust, yuksek oğretimin ıslah ve ten
siki hakkındaki emirnameyi neşretmiş-

tir. 
Bundan böyle gerek kızlar gerek 

erkekler için } üksck ınektebler oynı sis. 
temde olacaktır. Yalnız erkekler için 
liseler bulunacaktır. Okuma müddeti· 
nin 13 seneden 12 seneye indiliilmesi 
nüfus siyasetiyle alakalıdır. Gerçekten 
almanlar şimdiye kadar yüksek meslek 
tahsillerine tabi tutuluyorlardı. Bu ise 
uzun bir tahsil devresine luzum göster· 
diğinden <işe geç atılıyorlar ve dolayr
siyle de cok geç evleniyorlardı. Bunun· 
la beraber tahsil müddetinin kısaltıl
mış olması tahsilin kalitesine zarar ve
recek değildir. 

Orta rnekteblere altı senelik ilk tah
sili görenler girecektir. Altı senelik or· 
ta tahsilden sonra da bir olgunluk imti. 
hanı verilecektir. 

1937 ders sene inden itibaren yük
sek mckteblerde yabancı dil olaııak in
gilizce öğretilecektir. Orta ve yiıksek 

mektebler için ikinci yabancı dil latin
ce olacaktır. Liselerde latince ilk ve yu. 
nanca da iiçüncü mecburi dil olacaktır. 
Erkeklere mahsus yiiksek dil şubelc· 

ı-inde diğer yabancı diller de öğrenile· 
bilecektir. 

Yüksek mekteblerin yüksek öğretim 
şubeleri bir edebiyat bir de fen ve ri

yazi kısımlarına ayrılacaktır. Edebiyat 
kısmında bir üçüncü yabancı dil öğre· 

tilme i de mecburidir. Bunu talebe seç
mekte serbesttir. Fen ve riyazi kısımla

rında yalnız iki yabancı dil öğrenilme
si mecburidir. 

Prag ğörüşmeleri 
Prag, 26 (A.A.) - Tataresko - Hod

za arasındaki görüşmelerden sonra neş
redilmiş olan tebliğde iki devlet adamı
nın ikimemleket arasındaki ticari mü. 
badelcler mikdannı arttırmak çarelerini 
tetkik etmiı ve Romanya ordusu hesa
bına Çekoslovakya'ya yapılmış olan si
parişlerle alakalı bir anlaşma imzalamış 
oldukları tasrih edilmektedir. 

jl 
mutalcada bulunmak hemen hemen bir 
adet halini almıştır. Runun kiıç.uk bir 
orneğini geç nlerde ölen meşhur sine. 
ma rejisoru Rişar Boleslavskidir. Bo.. 
leslavski Moskovadaki sanat.karlar ti. 
yatrosunun artistlerinden idi. Cihan 
harbinden sonra Amerikaya gelmiş ve 
1920 den itibaren evvela muharrirlik 
ondan sonra sahne da rejisörlüğü yap. 
maga başlamıştı. 

Boleslavski, ba · rolünü Ann Har
ding gibi çok tanınmış bir artiste ver
d ig.i Şekspir·in eserlerinden birini, 
1925 tc Ncv.York'un en büyük tiyat
rosu olan Klov tiyatrosunda sahneye 
vaz ttigi zaman, bütün Nev-York'un 
ve bilhasa film kumpanyalarının dik· 
katini iızerine toplamıştı. 

Çok geçmeden, onu, Holivud'dakl 
en büyuk rejisörler arasında görüyor
duk. Onun çevirdiği filmlerde Garbo.. 
lar, Marlen Ditrichler rol alııyorlardL 
Onun hakkında herkes "yükünü ya • 

ti'
.• .. t 1 .. p mu a aasım yurütüyordu. Büyuk 

ve güzel bir villası vardı. Fakat, haki
.kat kendisinin ölümünden sonra eı;la· 
şıldı. Boleslavski'nin beş parası yok· 
tu. Oturduğu villanın parasını ödeye
mediği için sahibi değildi. 

Yıldızlar, çevirdikleri ~r film için 
kimisi 200,000 bazısı da 300,000 dolar 
aldıkları halde, o, haftada 1000 dolar 
alıyordu. 1000 dolar, onun ıünnck 
mecburiyetinde olduğu hayata yt"tc.. 
mezdi ve netekim yetmeden ölilp git .. 
ti. 

Almaııyanın 

V atik:aııla arası 

açılıyor 
Berlin, 26 (A.A.) - Papanın veki· 

Jı B. Orsevıge, dun dıı bakanlığına git
mıştir. Elçi papa tarafından alman ka
tolık kilisclcrınde okutturulan tamimin 
konkordato hukumlerini bozmakta ol
duguna dair Almanya tarafından ileri 
surulmekte olan iddialan protesto et· 

miştir. 
Papanın vekili, alman görüşünü ka. 

bul edcmiyecegini, papanın tamiminin 
Almanya'nın iç işlerini aUikalandıran 

bir şey olmadığını ilave etmiştir. 
B. Diekhaf, alman görüşünde israr 

etmiştir. 

Diploması mahfilleri, Almanyanın 

Vatikan'daki elçisi Bay Von Bcrgen'in 
buraya gelmesini Almanya ile Vatikan 
arasındaki gerginligin bir eseri saymak· 
tadırlar. 

Elen gazeteleri 

Milli bayramı dolayısiyle 
orduyu övüyorlar 

Atina, 26 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler, dün milli bayram dolayı· 

siyle yapılan askeri geçitdc kıtaların 
takdire clcger vekannı ve ordunun mü
kemmel cihazlarını gören halkın duy
dugu ıvemnunluğu kaydediyorlar. Tankı 
lardan ve telsiz otomobillerinden baş
ka son defa alınan hava müdafaa topla· 
rı da geçide iştirak etmişlerdir. 

İsmi gizli tutulan bir 
devlet 

Ne.vyork 26 (A.A.) - Los Ange _ 

~ost~kı. ~ultes Ariplan, Korporasyon, 
ısmı gızlı tutulan bir devletten 3,5 mil· 
yar dolar kıymetinde çok ıüratli bom. 
barchman tayyareleri inşası için bü ük 
l

. . . y 
>ır sıparış almıştır. 

Sipariş, kırk tayyare üzerindedir. 
Bu tayyareler, çok hafif olacak ve sa
atte 360 kilometre süratle uçacaktır. 

Bu tayyarelerin uçuJ sahası ise d"rt 
bin kilometre olacaktır. 

0 

tlç kişin~~ bineceği bu tayyareler. 
ayrıca beş yuz kilogram sikletinde bom
ba da taşıyabilecektir. 
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:~ Vehbi l(oc Ticaret 
~ ~ 

~ Müessesemizin HavagdZI şef montörü olarak çalışan Bay 
~Hasan 'Galibin müessesemizden ayrıldığım ve hiçbir 
alakası kalmadığını ~Hin eyleriz. 1-1228 

~ ~:..-:~~ :.;ı.ı:; ;Y.;~ 

V t_. {aletinden: 
· Kapalı Zarf Usuliyle Eksi tme İlanı · 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Çubuk barajında 
yapılacak gazino inşaatı. 

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

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

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

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

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

(536) 1-1005 
~~~-~~~~~~------

Türkiye Büyük Millet 
1'1eclisi idare HeyetindP-n: 

1 - Büyük Miilet Meclisi otomobilleri için (600) teneke benzin 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 12 • 4 - 1937 pazartesi günü saat 15 de Büyük Mil
let Meclisi İdare Heyeti odasında yapılacaktır. Bundan bir saat ev
vel zarfların tevdii Iazımd . r. 

3 - Muhammen bedel (2G70) liradır. 
4- Muvakkat teminat (200) liradır. (Banka mektubu olacaktır) 
5 - Şartname her gün Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlü-

ğünden bedelsiz olarak alınır. (671) 1-1186 ------
Istanbuı Nafıa 1V.ludürlüğünden : 

12-4-937 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda nafia müdürlüğün
de (102833) lira keşif bedelli florya iltisak yolunda yapılacak (2500) 
metrelik asfalt şose inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak 514 ku. 
ruş mukabilinde dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (6392) liradır. 
lstekiiierin teklif mektublarını ve en az (100,000) liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair nafia vekaletinden almış olduğu müte2bhit
lik ve saıre vesikalar_nı havi kapalı zarflarını 12-4-1937 pazartesi gü. 
n ü saat 14 e kadar Istanbul Nafia müdürlüğüne vermeleri 

Nafia 
Sekizinci . Daire 

Müdürli1ğünden · 
r apalı :1.arf 

~k~iltme 

(1474) 1~1177 

Samsun Su İşleri 

usuliyle 
ilanı 

1 - Ç<.rşamlıa ov " ıı ıı kurutulma ameliyatından olmak üzere 
Aptal I rır-ı ~ının ıslahı için proje:;ine göre yapılacak ameliyat ve in
şaaat 25. 3. 937 tarihinder_ itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf 
usu Jile .:kı:.iltr.ney c konulmu~ t u ı. 

2 - Keşif bedeli 32421 l i ra 12 kuru~tur. 
Bu inşaat için m vcut evra'~ ~unl ~rd r: 
A · /,mcliyat ve in<- aat resimlen 
B - .Keşif ve hu:asai keşif cetvelleri 
C ·Bay . • ..:.rlık işleri genel sartnamesi 
D - Hususi ve fenn: ~rtnamc 

3 - H:inci ma<lclede yaz ılı evra k 162 ktıruş mukabilinde Su İşleri 
rr. :· 'iirlügünden tedarik edilebilir. 

4 - Fksiltmeye g-irmek için Nafıa veka.Jetinden bu gibi işleri 
yap- bileceğine dair ehliyet vesikasına malik olmak laz mdır. 

5 - Eksiltme 26.4.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Samsunda Su işleri müdürlüğünde toplanacak komisyon huzu
ı uncla 'f<ıpıl acahtır. Talipler i iıa!e saatinden bir saat evveline kadar 
2490 savılı kanunun hükümlerine göre usulüne tevfikan haz rlanmış 
ve mühürlenmiş olan zarfların su işleri müdürlüğüne makbuz mu
kabili::ıde verilmiş bulunmalıdır. Bu saatten sonra gelecek teklifler 
kabul edilmez. Ve postaca vaki olacak teahhürler nazan itibara alm
maz. 

6 - Bu ameliyat n muvakkat teminat mikdarı 2431 lira 50 kuruş
tur. 
7 - İşi üzerine ah:.n müteahhit yüksek vekaletçe ihalenin tasdik o
~u!"dugu ken·lisine ya~ı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün 
~ç~nde mu~akkat . temınatmı kati teminata iblağa ve aym müddet 
~de Tl"t1 ;aveleyı noterlikten tescile mecburdur. (612) 1-1085 

Balı iesir Nafia Miidürlüğünden: 
1 -:-- ~ks~llm~ye konulan iş: Balıkesir vilayet merkezinde mali

ye daıresı bına ınşaat .• 
. Bina:ım keş.~f be~eli _15?69 lir~ 25 kuruş olup berai tetkik ve t~s 

dık Vekalete gonderılmıştır. Keşıf cetveli üzerinden Vekalt tçe ya-
pılacak tadilat ve tashihata göre tutacak bedel asıl kabul edilecektir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Fenni ve hususi şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiat cetveli. 
G - Beş adet plan. 

.. lstekliler bu şartname ve evrakı vilayet Nafıa Dairesinden göre
bılırler. 

3 - Eksiltme 15-4-937 tarihine musadif perşembe günü saat 15 
de vilayet konağında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - E ~siltmeyc girebilmek için 1197 lira 70 kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıda yazılı vesikayı haiz olup gös
termesi lfızımdır. 

. ~ksilt~eye girebilm~k için yeniden vekaletten verilmiş müteah
hıtlık vesıkasr bulunup ıbraz etmesi şarttır. 

. 6 - Teklif mel(tupları yukarda 3 üncü maddede yL!zılı saatten 
hı: s~~.t evveline kadar vilayette teşekkül eden eksiltme komisyonu 
reıslıgıne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta il~ gönderileceklerin nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar ge}mış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1579) 1-1192 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı için yaptırılacak 44 parçadan ibaret kü

tüphane, dolap, masa ve sandalyalar kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7-4-937 çarşamba günü saat 14 de vekalet levazım 
müdürlüğü odasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak vekalet leva
zım müdürlüğündedir. İstekliler her zaman görüp icap eden tafsi
latı mezkur müdürlükten istiyebilir. 

4 - Tahmin edilen bedel 7460 lira olup muvakkat teminat 559 
lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin teminat mektup veya makbuzla
riyle şartnamede yazılı vesikaları şartname mucibince vermeleri 
lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının eksiltme günü saat 13 çe kadar ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri laz ım gelip pos-
tada olacak gecikr.ıeler kabul edilmez. (690) 1-1196 

P. T. T. Levazı 

MüdiirlÜr,Oünden: 
1 ) - İ clare müstahdemini için ( 440) adet Pelerin açık eksiltme 

ile alınacaktır. , 
2 ) - - ffohammen bedeli (4840) muvakkat teminatı (363) lira o

lup eksiltme 2.4.937 cuma günü saat (15) de Ankarada P.T.T. sa
tm aııua komisyonunda yapılacaktır. 

3 ) - lstekliler teminatlarını İdare veznesine yatırıp alacağı 
mal~buz veya k~mınen muteber banka mektubu ve şartnamede yazılı 
vesıkalarla eksıltme günü saat (15) de mezkur komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4 ) -_Şartnameler Ankarada i'. T. T. Levazım Müdürlüğünden, 
İstanbuloa P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdürlüğünden verile
cektir. (598) • 1-1084 

İs aııhul C. H. P. 
·ıyönkm11ul Başkanlığından: 

A) Eminönü halkevi yanında yaptırılacak spor ve konferans sa
lonu ve teferruatı binası kapalı zarf ile eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli (57.914) liradır. 
B) Pro j.si (290) kuruş mukabilinde Eminönü Halkevi başkan -

lığından alınabilir. 
C) Eksiltme 10 - Nisan - 937 cumartesi günü saat 16 da Caı7al -

oğlunda Parti İlyönkurul merkezinde yap lacaktır. b 

D) Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat (4.145) lira 70 kuruştur. 
F) İsteklilerin Belediye heyetinden fenni ehliyet vesikaları al

mış olmaları lazımdır. 

G) Teklifler 9 - Nisan - 1937 cumartesi günü saat 15 e kadra Ca
ğaloğlunda parti ilyönkurul merkezinde inşaat komisyonuna veri -
lecektir. 

H) Müteahhidin bu işi yapabileceğine dair Nafıa Fen heyetin • 
den bir vesika ibraz etmesi şarttır. (1576) ' 1-1193 

Adliye Vel{a.Ietinden: 
1 - Temyiz mahkemesi binası bodurum katındaki iki odaya 

şartnamede yazdr olduğu üzere 180 metrelik raf açık eksiltme su
retiyle eksil .meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7-4-937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
vekalet levazım müdürlüğü odasmda eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 
3 - Rafların tahmin edilen bedeli 971 lira 42 kuruştur. Muvakkat 
teminat 73 liradır. 

İsteklilerin şartnamede yazılı vesikaları ve teminat mektup ve 
yahut makbuzlariyle birlikte eksiltme günü ve saatinde komisyona 
b~şvurmaları ve şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak için her 
gun saat 9 dan 17 ye kadar levazım Müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (691) 1-1197 

Ank:ara l\lemurlar 
ooıieratif Sirk.etinden: 

!> 
. Şirketimizin 12 mart 1937 tarihinde akdedilen umumi heyet iç
tımaında nisabı el:seriyet temin edilemediği cihetle esas mukavele
n amemizin 46 mcı maddesi mucibince içtima, 27 mart 1937 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat on beşe talik edilmiştir. İçtima yeri 
1-Ialkevidir. 1-1038 

' İnhisarlar UmUt"ll Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartnamesi mucibince 

yap_tı~ıJ":cak "16559', lira "71" kuruş k7şif bedelli amele Y'mekha
nesının ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12.4.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki abı:ı komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ''1241.98,, liradır. 
_4 - !hale evrakı 0 83,, kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat Şu

besınden ve Ankara Baş.müdürlüğünden almahilir. 
. 5 - İstekliler ihaleden en az 2 gün evel bu gibi işleri muvaffa

kıyetle yaptıklarına dair resmi vesaik ile İnhisarlar Ins.aat Şubesi-
nC< müracaat edip ehliyet vesikası almalıdır. :.." 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve ehliyet vesi
kalarım muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarf
lar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukarda adı geçen alrm 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(1646) 1-1243 

" . ""' Kııru~ oıııur. 

[.&lraals 

ITidan Meraklılarına 

l\:1U JDE 
Orman Çiftliği fidanlıklarında toprak ve iklime 

uygun yetiştirilmiş olan her çe,it meyveli meyvesiz >:t 

fidanlarla her boyda mazılar ehven fiyatla satılığa çı
karılmıştır. 

Sipariş kabul eden mağazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoğlanda merkez :! 
mağazası telefon No. 3755 - 3680 
Yenişehir mağazası 
telefon numarası 3576 

1
. 

Saman pazarı M. Ti 3633 
1-828 

Belediye Reisliğinden : 
Bu ayın 27 inci cumartesi gününden itibaren her cumartesi ve 

pazar günleri, Ulus meydanından: ' 

Çubulc Barajına ve Orman 
ÇiftJiiine otobüs seferleri 

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

Dönüş: Saat 16, 18, 20. 
Pazar : Saat 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 

Dönüş: Saat 14 1/ 2, 15 1/2, 115 1/2, 17, 18, 19, 20. 
Bilet ücretleri: Çubuk Barajına 25 Kr. O rman Çiftliğine 20 Kr. 

dur. (697) 1-1210 

' ŞEHİR LOKANTASI 

J. KA RPiÇ 
YENi GELEN 

Meşhur 

« EMİLİANO & FUHRMAN » 
salon ve caz 

• Orkestrası Karpiçte 

Cumartesi ve pazar akşamları masaları 
evelden tedarik ediniz 

Tl. 2038 

İnhisarlar Umınn Müdürlüğünden · 
I - İdaremizin Çamaltı tuzlasmda şar tname ve tablo şemasına 

uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen be .. 
deli sif İzmir 93000 liradır. 

III - Eksiltme I.vı.1937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Muvakkat t eminat 6150 liradır. 
V - Şartnamel~r 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mübayaat Şubesinden, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alına
bilir. 

VI - İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojen 
tesisatı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarım ve şartnameye 
uygun olmak ü zere ihzar olunmuş f enni teklif projelerini tetkik e• 
dilmek üzere eksiltme gününden eveı en az 14 gün eveline kadar in. 
hisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya gire· 
oilmek için dahi münakasadan azami 2 gün eveline kadar verilen 
tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika alma• 
ları lazımdır. 
• VII - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve YI er 
maddede yazılı diğer vesikalarım ve muvakkat teminat akçesini ih
tiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de ka~ 
dar yukarıda adı geçen alım komisyonu reisliğine makbuz mukabi• 
linde verilmiş olmalıdır. (1630) 1-1251 

Köprü İnşaatı: 
Nafia Vekaletinden: 

12.4.937 tarihli pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekaletinde şo~e 
ve köprüler eksiltme komisyonunca (104905) lira (57) kuruş keşıf 
bedelli Seyhan vilayetinde ve Ceyhan kasabası önündeki Ceyhan 
köprüsü ayakları inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (525) kuru§ 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (6496) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikası~~ 

ibraz ve bir gözü en az (50) metre açıklığında betonarme bir köprll 
veya bir teahhüttc yapt:ğı köprülerin bedeli en az (200000) liraya 
baliğ olup bu teahhüdünü iyi bir surette yaptıklarını ispat eune· 
leri meşruttur. 

Teklif mektuplarının 12.4.937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vedlmesi lazımdır. (683) 1-1237 
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~ TÜRK HAVA KURUMU 1 - ~ 

~ BüYül( PiYANGOSU ~ = ~ = . ~ := Şimdiye kadaı binlerce kişiyi zengin etmiştar. ~ 

;; 6 cı keşide 11 Nisan 937 dedir. ~ 
~ Büyük ikramiye 200.000 liradır ~ 
- k ·kra· ~ := Aynca : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralı 1 ~ 
smiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır.•· ~ - ~ 
~ Dilckat! . ~ = b"Jetinı ~ §S Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşamına kadar 1 ~ 
§ değiştirmiş bulunmalıdır. ~ 
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,...__ = 21. 3 .1931 Ankaı·a Havagazı 1,üı~k~ Harb o 
İkti~ad Vekaleti Anonim Sil"l{etiııden: 
T ~ k 

U•• t• 1 0 f • S d C fl • H azı Türk Anonim Şirketinin 23 Mart 1937 tarihin· 
{ • Ankara 

1 
avaf toplanacak olan hissedarlar umumi heyeti nisabı 

lığı d • • 

S ı t •sat de aı~ıadeho a~a lmaması dolayısiyle in'ikad edemediğinden ve esas 

O g... k ava l es ekserıyelt ası m0·ızin 56 ıncı maddesi hükümlerine tevfikan hisse -
rnukave ename . ~. d 'k" . • h ·k· · defa daveti Jazım geldıgın en, ı ıncı umumı eye • 

d taze darların ı ıncı • · k · d t 1 k 1 l"f noktaların a . . alı günü saat on bırde Şırket mer ezın e op anara 
.. znıir'den ba .. layarak memleketin muhte 1 

· edilecektir. Bu tın JO nkı~an 6 amede yazılı işleri görüşmesi lda~e Meclisimizce ka-
Uzüın ve meyva ı:rı·n so«uk hava antrepoları tesıs .. :: ..... taze elma, aşagıda ı ruzn . k 1 • 1 T. ant :s .. •1 k taze uz..., .. , . 1 olmakla hissedarların şırket esas mu ave enamesıy e ı· 

repolar, iç ve dıs pazarlara sevkedı ece d"~er kısmı 150 ton ıs· rar aşmKış nunda 'yazılı hükümlere göre hisselerini muayyen vakit· 
ta. ze sebze ı· ,.ı·n k•ılla· n .lacak ve bir kısmı 50• ıg . caret anu l . l · ·· ş· t " • k te Şirket veznesine veya bir Banka_ya tes ım etme en ve o gun ır • 
ıap edecek büyüklükte olacaktır. . k'n vermek için teknı ket merkezinde hazır bulunmaları ılan olunur . 
. Muhtelif sistem ve şekilde teklifi.ere ~11;ı:rin içinden en ekono-

e'_safı şimdilik tesbit etmiyoruz. v~~I te 
1 

•• e- Mu·· zak.er e ruznamesi: 
tnık ve en ise uygun olanını seçecegız. ~k ahalleri arasında ışlıy 

B · . . istihla m · ı kamyonlar u antrepolarla ıstıhsal veya t erit tertıbat ı 
Cek vantilatör veya diğer soğuk hava ve e konup serbestçe vapur 
ve antrepolar dahilinde içlerine taze meyv~ dahili hacmine ve şek-
veya b · r normal vago . vagonlara girecek ve ı .. aa olunacaktrr. . . 
lıne uygun "Container" !er de m~?2Y povr esasını ıhtıva ct-

"Force Motrice" in taş kömüru veya gaz d -
tn · •h' ka ar esı müraccahaht·r. . 30 Nisan 1937 tarı ıne. . 

Teklif yapmak istiyenlerın en geıQ >lcri ve fiatlariyle bırlıkte 
t~kliflerini resim, kataloğ, riiçhan se ~l 1-1264 
!;_lclirmeleri ilan olunur. (723) 

Nafia V Pl,aletinclen: . ,. 
f Usulile Eksiltme Hanı : 

Kapalı Zar . ·yon tesisatından olan 
·.,. Malatya ıstas . d 

1 - Eksiltmeye konulan ı, · k t kaldırım ınşaat ır. 
53 5 · ı par e aş metre uzunluktakı yo un tur 

Keşif bedeli (25715) lira <85) kuruş • 
2 - Bu işe ait evrak şun~ardır: 
A - Eksiltme sartnamesı, 
B - Mukavele "projesi, rnamesi 
C - Bayındırlık işleri genel şa ' 
D - Fenni şartname 1· 

k . f hulasa cet ve ı k .. 
E _ Silsilei fiat ve eşı 

5 
bedel mukabilinde Şose ve op· 

lstiyenler bu evrakı ( l30) kuru· 
ıiiler reisliğinden alabilirler .. h. de pazartesi günü saat 11 de Nafıa 

3 - Eksiltme lZ-4-~37 !.arı ;eisliği eksiltme komisyonu odasın· 
Vekaletinde Şose ve Kopruter kt r 
da kapalı zarf usuliyl~ yapı ac~. ~ · taliplerin (1929) liralık muvak-

4 _ Eksiltmeye_ gırcbıJme. ıç~~tenin 3297 sayılı nüshasında çı • 
kat teminat vermesı ve ~e:~s:eahhitlik vesikası ibraz etmesi la • 
kan talimatnameye tevfı_ka kt larını üçüncü maddede yazılı sa· 
zımdır. isteklilerin. tekhf me k :isyon reisliğine makbuz mukabi · 
~tten bir saat ~vvclıne ~da?ar Po~tada olacak gecikmeler kabul edil· 
lınde vermelerı muktazı ır. 1-1258 
mcz. (595) -
İnhisarlar Anl{ara 

Başmüdürl~Oünden : 
b "ka ;ıın insan eli değmeden fenni usullerle 

Çamaltı .Tuz F~u~~la~ı konulan sofra, ve çuvallar içerisinde bu-

lhazırlayıp kılolukl mız satışa arzedilerek sandıkla, çuvalla satıcı· 
unan mutbak tuz an 

lara veıilmcktedir. w ku b. k·ı ı k 
64 kiloluk sofra tuzunun bir sandıgı 686 ruş ve ır ı o u pa-

keti ıo kuru:;. 71 santimdir. . . . 
50 kiloluk mutbak tuzunun hır çuvalı 318 kuruş ve bır ,kılosu da 

6 kuruş 36 santimdir. . . . . 
!stiyenlerin idarcmızın ıstasyondakı ambarımızdan almaları ge-

rc'ctir. (702) 1-1219 • 

ürk~ 
Aı onim Şiı"ketinden: 

Ankara Elcktril· T·· k A ·m Şirketinin 23 mart 1937 tarihin· 
de ., 1 d • ur nonı • ı t• ·sa 

... e a c o nr k.. to lanacak olan hissed"rlar umumı .ıe.Ye ı nı -
bı e seriyet hasıl ol~aması dolayısiyle in'ika<l ede.mcdıg~~~en h:'e 
esas mukav len memizin SG mcı maddesi hüküml7r~ne .tev ı a~ ıs
sedarlann ikinci defa daveti Hi.z m geldiğinden, ıkıncı ~m~mı h~ -
Yetin 20 N·san sah guniı s ton buçukta Şirl.et _n;crkezın e

1
• t?p.a-

. ı · 1 · · · mesı ıd re mec ısımız-narak aşagıdaki ruznamede Y ı ı ış erı.goruş 
1 

•1 ce kararla m olma~la, hiss darların şırket esas m!-1~ave enamesı e 
Ticaret K~numında ya ıh hükümlere göre h~sselerını n;uayyen '::1" 
kitte Sirket veznesine veya bir Bank~)~a teslım etmelerı ve o gun 
· ı · keı:nde hazır bulunmaları ılan olunur. 

şır ·et mer • 
• 

l\iiizaliere ruznamesı: 
· · e mürakıb raporlariyle 1936 hesap y h bilan. 

1.) İdare Meclısı v b n okunması ve tasdiki, idare meclisinin 
ço ve kar ve zarar hesa mı 

ibrası. td Meclisi azalığına muvakkaten seçil· 
2) M .. 1 1 bulunan are d"k. 

. . un 13 . Bulayır'ın intihabının tas ı ı, 
tnış olan Bay Alı Ekre~ 

3.) İdare Meclisi in~ı~lahid Meclisi azaları huzu r hakla· 
4.) 1937 hesap y:lı ıçın are 

tının tesbiti, . . .. kıp tayini ve ücretinin tesbiti. 
5.) 1937 hesap yılı ıçın mura 

Selahiyetname Şekli : w 

. ş · ketinin sahibi bulundugum 
Ankara Elektrik Türk Anonım ır maraya kadar ··· ··· ···· 

d 
... nu d .. 

······················ numara an :······ ........ · · adet hisse sene ını mez-
'l'~rk Lirası itibari kıymetınd7 ·:··d ... A·~·k·ara'da alelade in'ikad ede· 
kur Şirketin 20 Nisan ~~37. tarıh~n ~amıma tem->ile 
Cek olan Umumi heyetı ıçtımaın a 

Bay ... ····· ······· d ·m t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ beyan e erı • 
evkıl ve salahiyettar kıldıg mı 1-1268 

Diyarıbekir Vilayetin den · . 
. ·a Silvan kazası aahı· 

alı lr ıdareye 31 ·ki· gene 
1. Çeltik zerine mahsus ve ın ~ \enelii1i 24081 lira sabı \ zası 
1~de Farkin namiyle maruf v~ u~ ik bBarkuş ve merkez a ~ 
Sıı1ran dahT d 21900 lira sabıklı Bay . •t Madrap suların n 931, 
dah·ı· 1 ın e . · M d apha Yıamı . .. ·· t 14 de 
938 ı ınde 18003 lira s:ıbıkh a r. 937 pazartesı gunu ~aa üı-
.ka • 9.:ı9 senelerine aid ic:ırları 5 nısanu tur. Muvakkat temın.atı Y 
.., dar kapalı zarfla artırmaya ko~~lrn ş u .. racaat eyleınelerı. 
~e 7 5 d . • cumene m 

• ur. Taliplerin Daımı en 1-1250 
'---.... (1651) 

1.) İdare Meclisi ve mürakip raporlari}'le 19.3~ hesap yılı bi~~
ço ve kar ve zarar hesafünın okunması ve tasdıkı. İdare Meclısı-
nin ibrası. kk ·1 

2.) Münhal bulunan İdare Meclisi azalığına mu~~ aten seçı • 
miş olan Bay Ali Ekrem Bulayır'ın intihabının tasdıkı. 

3.) İdare Meclisi intihabı, 
4.) 1937 hesap yılı için İdare Meclisi azaları huzur haklarının 

tesbiti, · b. · 
5 _ 1937 hesa.b yılı için mürakip tayini ve ücretının tes ıtı .. 

Selahiyetname Şekli : 
Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketinin sahibi bulunduğum 

......... numaradan .... . ............... numaraya kadar ... . .... . 
TU.rk Lirası itibari kıymetinde ................ adet hiss~ se~e~.ini, mez-
kur Şirketin 20 Nisan 1~37 tarihinde Ankara'da alelade ın ıkad ede
cek olan Umumi heyeti içtimaında namıma tems:Je 

Bay .................. ...... .... ...... . 
tevkil ve salahiyettar kıldığ·mı beyan ederim. 

1 1267 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankarada temyiz mahkemesi ticaret dairesi odacılarından Va-

hi<l oğlu Rifata: • 
Karınız Şerife tarafından aleyhinize açılan bocanma davas~nın 

duruşması 8.3.937 günü için Ankarada münteşir Ulus gazetesıy1e 
ilanen davetiye tebliğ edilmiş ve me:r.kur tarihte ne asaleten .ve r_ıe 
de vekaleten mahkemeye gelmediğinizden dolayı davacı Şerıfcnın 
talebiyle hakkınızda gıyap kararı ittihz edilerek duruşmanın 12.4. 
937 pazartesi saat 14 e bırakılmıştır. Mczl..-Ur gün ve saatte Anka~a 
Asliye birinci hukuk mahkemesine gelmeniz veyahut ı:ıus:ıddak bı: 
vekil göndermeniz lüzumu H. U. M. kanununun 401 ıncı. m~ddesı 
mucibince gıyap kararı makamına kaim olmak iUere 142 ıncı mad· 
desine tevfikan ilan olunur. 1-1274 

Hava Yolları 
idar esinden: 

Devlet isletme .. 

205 adet sağlam boş siyah benzin bidonu ile 684 ade.t sağlam 
benzin tenekesi 12-4-1937 pazaı tesi gi.inil saat 11 de idat".mın Ankat"a 
Tayyare meydanında pazarlıkla satılacaktır. (722) 1-1263 -------

I\ızılay 

Genel 

Cemiyeti 

l\'lerk~zinden: 
Kızday Genel Meclisi, 1937 senesi nisanının 24 üncü cumart~~i 

ı;ünü saat onda Ankarada Yenişehirde Cemiyetin Genel Merkez 1
• 

nasında alelade içtimaını yapacağından murahhasla:ı~ yukarda ya· 
zıh gün ve saatte Kızılay Genel merkezine gelmelerı nca olunur. 

Görüşülerel~ işler: . . 
1 Başk n ve ikinci başknnlarla katiblcrin seçılmesı, 

1 2 ~Genel Meclis tetkik komisyonu ve f?Cnel I?~rk~z rapor arı • 
nın tetkikile kabulii halinde genel mc:rkez zımmctuun ıbrası. 

3 - 1937 • 1938 büdcesiniı: tascl.ıkı. . . . . . 
4 _ Çıkacak üyelerin Yı;,rıne ~ı . erlerıı~ın seçıl~esı,. 
5 _ Tetkik komisyonu uyclerının yemden seçılmesı, 

ki .il . 1-1270 6 Genel merkez t-:: ı erı. M m 

avagazı Şirk:e tinden: 
Ulus meydanr, Saınanpazarı yolu asfaltlana~~ı?dan .bu 

olda döşeli bulunan havagazı borularının deg~ştırıız:-7sıne 
Y.. k ,. ·· ··ı ·· t··r Bu sebebden bu menzıl dahılınde-Juzumu at ı goru muş u · . . kk 
ki muhtelif kısımlarda lüzumuna göre vakıt vakıt muva a-
ten havagazı kesileceği ilan olunur. 1-1256 

1 ASKERi FABRİKALAR UMUM MUDORLOGO 1 
SATlt'; ALMA KOMlSYONU İLANLARI 

MÜTEAHHİT NAM ve HESABINA 500 KİLO CAM TOZU 
1000 KİLO KT.ORAT DÖPOTAS 

Tbmin edilen bedeli (1550) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

ı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sııtı~ A1'!13 
yazı ı .. .. k k ltı le 
Komisyonunca 7. 4. 937 Çarşamba gunu saat l~ te açı e sı .. ne ı 
ihale edilecektir. Şartname parasız ola~ak komısyondan verılır. Ta
r }erin muvakkat teminat olan (116) lıra 25 k ruş ve 2490 numaralı 
ı::nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur giın ve saatte ko-

. .. tl (663) 1 • 1170 mısyona mcıacaa arı. 
~ ~.;y; ... :..:.._ 

K RE M BALSAM İ N 
~ 

~~ 
Esmer her tene tevafuk eden yegane .sıhhi ~~ 

Kumı-~ı, ~~~~1~ ler Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
kremlerdır. cı ıd ebs .' kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~~ 
d Yarım asır an erı .. 

e er. • .. llik kremlerıdır. ~ 
dıkları sıhhı guze KİLDE "'AKDİM EDİLİR~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞE .L ~ 
• yağlı gece için penbe ıenkli ~ 

l - Krem Balsıın:ın ?. - sız gündüz için beyaz renkli ~ 
2 - Krem balsamı? ~c~ badem gündüz için beyaz renkli 
S - Krem Balsam~n cı badem gece için penbe renkli. 
4 _ Krem Balsamın a t 

1NG1L1Z KANZUK ECZANE~eyoğlu • !stanbul 
~ 

fl~r, 

1 - Bu sene harp okuluna ve askeri hakim ve muallim 
sınıfına türk talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 

Kayıd ve kabul şartları aşağıdadır; 
A - Liselerden olgunluk imtihanı vererek mezun o

lanlar harp okuluna girebilirler. Bundan bir sene son a 
müracaat edenler imtihansı.z, iki veya daha ziyade sene 
sonra müracaat edenler askeri liselerden birinde olgunluk 
(bakalorya) imtihanına tabi tutulurlar. Lise mezunların -
dan gayri, sınıf ve ihtisas okulları ve liselere muadil ol
dukları Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş olan ~kalliyet 
ve ecnebi okullarından mezun olan türk talebe askeri lise
lerin birinde olgunluk imtihanı gcc;innedikçe ve tiirk dili -
ne tam vakıf olmadıkça harp okuluna kabul edilmezler. 

B - Ana vatan dışmdan okula girmek istiyen ti.ırk ta
lebenin de askeri liselerden birinde bakalorya imtiham 
vermeleri, türk diline vakıf ve türk tabiyetinde olmaları 
lazm1dır. Olmryanlar bir sene zarfında türk tabiiyeitne ge
çeceğiııe dair bir senet verirler. (Bir sene zarfında tabi yeti· 
ni değiştirrniyenler olursa okul masrafı kendilerinden alı -
narak okuldan çıkarılırlar.) 

C - İstekliler (16) yaşını bitirmiş ve (23) yaşına he -
nüz girmemiş olmak. 

D- Üniversitede okurken askeri hakim ve muallim ol
mak isteyen .tal.ebeden birinci sınıfa girmek istiyenlerin en 
yukarr (22) ıncı sınıfa (23) üçüncii sınıfa (24) yaşlarını bi
tirmiş olmaları lazımdır. 

E - Vücudwıwı tşekkülatı ve sıhhati (tam teşekküllü 
heyeti sıhhiyece yapılan muayenede) orduda ve her ıklim
de faal hizmete müsait bulunmak. 

F - Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali ve 
fena şöhretler sahibi olmadığına dair vesaik göstem1ek. 
(İcabında okul komutanlığınca muhtelif kanallarla yapı. 
lacak tahkikat neticesi müsbet çıktığı takdirde okula ka -
bul ve kayıt olunur. Menfi zuhurunda ise kabul olunmaz. 
Müracaat edenler bu hususta hiçbir hak talebinde buluna .. 
mazlar.) 

2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan Anka • 
rada bulunanlar her sene mart başından temmuz nihayeti
ne kadar doğrudan doğruya harp okulu komutonlığma, 
Ankara haricinde bulunanlar bulundukları yerlerin en bü
yük askeri komutanına veya askerlik §ubesi başkanlığına 
ikametgah adresiyle yazılı istida ile müracaat ederler. İsti .. 
dalarına aşağıda yazılı kağıd ve vesikalarını bağlarlar. 

A) Nüfus tezkeresi veya musaddak sureti. 
B) Mütehassısı tam bir heyeti sıhhyic tarafından mu .. 

saddak sıhhat ve aşı vesikaları. (Aşı vesikaları olmıyanla· 
ra askeri hekimlerce aşı yaptırılr.), 

C) Lise mezuniyet ve olgunluk diploması veya lise Md. 
ce musaddak resmi ve fotografh vesika ile mezun olduğu 
okulun vereceği resmi hüsnühal kağıdı. 

D) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar ni
.zamlar ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini na
tık velisinin ve kendisinin birer teahhüt senedi, saralı, uy
ku halinde aezer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak bastahgı
na müpte.Ia b olmadıklarına dair talipler:in velilerinin teah
h ütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan biriyle okula girmezden evvel 
malfil olduğu bilahare anlaşılan talebe okuldan çıkarılır, vQ 
o talebe icin sarfedilen bütün masraflar velisine tazmin 
ettirilir. 

3 - Ankara haricinden müracaat edenlerden giris şart
larını taşıyanların muameleli evrakı askerlik subelerince 
yukardaki 2. inci madde sarahatı dairesinde tekemmül et
tirilmiş olarak harp okula sevkleri As. Ş. den istenir. 

4 - Ankara haricinden müracaat edenlerin vakıtsız An .. 
karaya gelip beyhude sıkıntıya düşmemeleri için kayıt ve 
kabul tebligatmı bulundukları yerlerde beklemeleri men -
faatleri iktızasmdandır. (729) 1-1265 

1 
DEVLET DEMIRYOLLARI VE LIMANLARI 

UMUM MÜDÜRLUCU SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

1LAN 
Muhammen bedeli (24000) lira olan 240 ton yazlık rczidü yagı 

8-4-937 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1800) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 Gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı günü saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, H. y
darpaaşda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dag tılmaktadır. (673) 

1-1185 
JLAN 

Muhammen bedeli Cif oldugu takdirde 19350 lira yerli oldugu 
takdirde 35.000 lira olan 1000 ton hurda dokme 11-5-1937 s lı gunu 
saat 15.30 da kapalı zarf usuliı ile Ankar da idare bin sında s tm 
alınacakt r. 

Bu işe girmek istiyenlerin Cif için 1451,25 lira, yerli için ~ 25 
ralık muvakkat teminat ile kanunun tay ·n ettigi vesi kal. rı, re 
gazetenin 7-5- 1936 gun ve 3297 No. 1ı nushasında intişar e miş o 
talimatname dairesinde alınmış vesıka ve tekliflerini aynı gun s 
14,30 a kadar komı yon reislıgıne vermeleri lcızımdır. 

Şartnameler paras z olarak Ankarada malzeme daırcsinden, H } • 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliı,inden dagıtılmalrt.'.ı.drr . 

(714) 1-1262 

PEK YAKINDA 

Tehdit Mektupları 

Satı ıli: 1 ane 
Yenişehirde Çarşı yanıu a 

İnkılab sokagında beş odalı ve 
geniş bahçeli 13 No. hane satıhk· 
tr. İstiyenler içindekilere mura· 
caat edebilirler. Telefon No. 3231 

1-1224 

ZAYl 

min kum 1 aç boy ıp 1 

tn me ıni k ttım. Ye 
alacagımdan hiıkmü yo .tur. 

Eczacı Servet Batur 
1-1275 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Nacı Anafartalar Caddeli 
No: 111Telefon.1230 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

BİT.İT 
Rüzgar aleti: 40 tane rüzgar ölçme aleti açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. Hepsinin tutarı: 2920 liradır. Fenni evsaf ve şartnamesi 
ile nümunesi komisyonumuzda görülecektir. İhalesi: 12-IV-1937 pa· 
zartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı: 219 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad -
delerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktmda M. M. 
V. Satın alma komisyonuna gelsinler. (730) 1-1266 

BİLİT 
1 - Hepsine biiçlen ederi elli altı bin sekiz yüz yetmiş lira 66 

kuruş olah yüz on yedi bin sekiz yüz yirmi dört tane portatif çad·r 
kazığı ile yüz kırk bin altı yüz yetmiş dokuz tane portatif çadır di
reği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14 - Mayıs - 937 cuma günü saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi 285 kuruşa komisyondan alınır. 
4 - İlk teminat 4093 lira 54 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Lıiılikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. Satın alma 
Ko. na vermeleri. (711) 1-1259 

BİLİT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 13.657 

lira 80 kuruş olan 18210 metre 40 santim arka çantalık bez açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13 - Nisan - 937 salıgünü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 1024 lira 34 kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel~elerle birlikte ihale (!Un 
ve saatinden M. M. V. satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(712) 1-1260 
BİLİT 

1 - Herbir kilosuna biçilen ederi 230 kuruş olan on ila yirmi 
bin kilo sarı sabunlu köşele kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti • 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 3450 liradır. 
4 - İhalesi 12-4-937 C. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (713) 1-1261 

BİLİ'f 

1 - Beher tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan on bin tane ki-
lim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 3. Nisan. 937 cumartesi günü saat 1 ı dedir. 
3 - İlk teminat 2550 liradır. 
4 - Şartnamesi 170 kuruşa M. M. V. satın alma ko. dan alınrı. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve ~490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 üncü .naddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (620) 1-1102 

ANKARA BELEDiYE 
REISIJCt iLANLARI 

İLAN 

1 
1 - Belediyede mevcut 15 a

det bisiklete istekli çıkmadığın· 
dan açık artırması 10 uzatılmış.
tır. 

2 - Muhammen bedeli 180 
lirad ır. 

3 - Muvakkat teminatı 13.5 
liradır. 

4 - Şartnamesini gormek is
tiyenler hergün Yazı ışl ~ ri kale
mine ve isteklilerin de 2 nısan 
93i cuma günü saat 10.5 da bele
diye encümenine müracaatları. 

(216) 1-1231 

İLAN 
1 - Şehirde çıkarılmakta o

lan simit ve pideler için kutlanı
lacak unların 70-75 gram mevad· 
dı nişaiyeyi, yüzde 13 grama ka· 
dar rutubeti, yüzde 11-14 rram 
elastiki glüteni, yüzde 0,06 bel· 
mıziyeti ve vüzde o.ıs sellülozu 
havi olacaktır. 

2 - Unun rengi beyaz olacak 
ve nevi itibariyle ekstra ekstra 
francalalık un kutlanılacaktır. 

3 - Unlar acılık, ;:kşilik ve 
gayri tabii kokudan, kurt ve bö· 
cek ve mevaddı turabiyeden ve 
ecnebi hububattan ari oiacaktır. 

4 - Belediye yasakları arası
na alınan vukarıki maddelerde 
yazılı hususata riayet etmivenler 
cezalandırılacaklardır. (220) 

1-1235 

Satılık 
Lüks Mobilya 

Ankaradan ayrlmak dolcl, ısı. 
Je gayet modern yatak, yazı ve 
,alon takımları acele satılıktır. 
Venişehir Okola Sokak No. 16. 

1-1253 

BİL11 
1 - 106 kalem muhtelif tel· 

siz malzemesi açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
3.100 lira olup ilk teminat para
sı 232 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 27 nisan 937 salı 
günü saat 11 dedir. 

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

(566) 1-1007 

Sa tılrk Otomobil 
ve Kamyonlar 

3 tane Şevrole kamyonu (bi
ri 933 ikisi 929 model) ile bir 
Ford açık tenezzüh otomobili 
ucuz satılacaktır. Görmek ve 
pazarlık için Kavaklıderede al -
man sefareti karş sında Kasap 
Bay Ali'nin bağevine müracaat 

1- 1255 

Kiralık 
Direkli caınisi yakınında 

Başkır mahallesinde, havadar, 
her tarafa nazır, müstakil iyi bir 
ev. İçindekilere müracaat. 

1-1254 

Kayrb Kız Çocuğu 
13 yaşında kızım Şükran ka

yıptır. Bu çocuğu görenler ve 
yerini bilenlerin insaniyet na • 
m·na aşağıdaki adrese bildirme
lerini rica ederim. Bu hususta 
zabıtaca da takibat yapılmakta
dır. Kimin evinde bulunursa 
hakkında kanuni muameleye te
vessül edilecektir. 

Adres: Hacı Bayram cadde
sinde Gaziantep sokağında No. 
14 eve. 1-1271 

~-------------------------------------------~ 
ANKARA PALAS 

Ba,;inden ltiban n m.,lıar Jan•ÖZ 

Lydia Han sen _ ........ . 
Valeria El la nska'ia 

Satılık bağ ve köşklı .: 
Keçiörende en güzel ycrLr

de ve modern evler ile bakımlı 
bağlar. 

Yeni sinema bitişiğinde: Hay-
ri Dikmen Tel: 3893 

SATILIK 
Cebecide parsellere ayplmış 

ufak çapta ucuz fiath .usalar 
Ankara ve Yenişehirde büyiit 

varidatlı apartımanlar. 
1-1245 

Satılık: 
Çok karlı bir parti arsa 

Yeni sin.ma bitişiğindt' Hayri 
Dilmen Tel: 3893 

1-1246 
~M'..-.,.·~·~...:-.. -~-~ Y........._.-........... .-Y~•..-a.: 
j~·-·-·-·-.... -·-·-·-'"'_, .... ._. ... -...... a 
~~~'.leınur 1 

' 

1 

Aranıvor 1 . ~ 

Gazino, büfe ve lokanta ış J 
!erinden anlar hesabı kuvvetli •t 

1 
bir idare memuru alınacaktır. 
Taliplerin Ordu evi miidürlü-
ğüne müracaatları. 1-1229 J~ 

ı,,..~ ... ---~..-...-...-... .. ~·~·~·~ .... ~-... ,._.. . .,......"""' ........... """'.,..,.. ................................................. .__ 

Satılık Singer 
makinesi 

Singer marka yepyeni <ıyaklı 
dikiş ve nakış makinesi. İstan 
bula göç dolayısiyle ucuz bir fi. 
atla satılıktır. 

Görmek istiyenlcrin Ulus u.la
rehanesinde odacı Hamdiye mü-
racaatları. 1-1227 

Kiralık Daire 
ALTI ODA, BİR HOL 

Yenişehirde Demirtepede E 
konomi sokağında yeni ve geui~ 
bir daire kiralıktır. Kaloriferden 
maada bütün konforu ve ne7.aLetı 
mevcuttur. Fiatı mutedildir. is
teklilerin mezkur haneye veya 
3146 telefona müracaat evleme· 
leri. 1-1226 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at s·ğır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
şekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 142!> 

1-11}04 

Möbleli Oda 
Bir alman ailesi yanında möb

leli, güzel bir oda kıral ktır. Ye· 
nişehir Post Restant K. M. 14 

l-12'i2 

ACELE 
4-SOdahEv 

Banyolu ve bahçeli: Y enişe
hirde aranıyor. Belvü Palas ote
li Bay Meııge'ye telefonla bil 
dirmeleri. 1-1269 

DOKTOR 

M~(·it Sayını 

ldrar yolları lıa~talıklan 
müteha~:mn 

ltfa:v• meydanında Kur • 
tuluş apartımanında birinci 

kat. 
Pazardan maada her gün 

saat 17 den 19 a kadar hasta
larını kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1--447 

Muhasib Aranıyor 

1 

Usulü ticaretten anlayan tec
rübeli bir muhasibe ihtiyaç var· 
dır. Cihan oteline müracaat. 

1-1257 

lmtıyu tabibi ve Bqmu· 
barrlrl Falih Rıfkı ATAY 

Umum! nefriyatı idare eden 
Yazı itleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarıadı 

~ı-------( Dnam EJigor )1------ --"' 
11 

Ulus Basımeviade basılmııtır. 

Anl{ara Valiliğinden: 
Sokağı Miktarı 

veya 
Mahallesi Mevkii Cinsi M.: 
Bostani Egin Aısa 33 

.. ,. ,, 5 
Bozkurt .. " 16 
İstikHil Sivas ., 37 

" 
,, ,, 4 

Balikehriz Harapbag 5555 
Tulum taş Köyü Çayır 6030 
Zir nahiyesi Tarla 3676 
Kilise arkası 

Hisse 
Miktarı 

Tamamı .. 
" 

1 2 sı 
Tamamı 

" 

No. 

1 
1 
1 

34 
35 
26 

Ada 

40 
40 
40 

190 
190 

Par. 

21 
23 
22 
12 
25 

Kıymeti 
L. Kr. 
65 00 
10 00 
48 uo 

185 00 
20 00 

450 00 
195 36 

18 38 

Muvakkat 
teminat 
L. Kr, 

4 95 
o 75 
3 60 

13 90 
1 50 

33 75 
14 65 

1 38 

Çankaya Evli bag 7780 20 280 sı 76 423 29 31 75 
Yukarıd aevsafı yaz·lı gayrı menkullerin mülkiyetinin ihalesi 7 - Nisan - 937 çarşamba günü sa• 

at 14 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakten ve peşinen tediye edile
cektir. 

İsteklilerin hizalarında göst ri en dipozit makbuz:_riyle sözü geçen gün ve saatten evvel Defter .. 
darlıkta kurulan komisyona miirctcaatları. (675) 1-1183 

Karadeniz Ereğli Kayma kamhğından · 
Ereğli köyleri için aşagıda mufredatı yazılı 10 kalem telefon ve levazımı kapalı zarf usuliyle sa-

tın al nacaktır. 
Muhammen bedeli 3535 liraı.iır. Muvakkat teminat 2ö6 liradır. 
İhale 26.4.937 pazartesi günü saat 14 de Ereğli köy işleri müşterek komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin mufassal şartnameyi görmek için hergün bizzat veya posta ücreti kendilerine aid ola .. 

rak teahhütlü mektupla kaymakamlıktan i~temeleri g.rektir. (1643) 

Evsafı 
Tutarı 
Lira K. 
1875 

450 

Miktarı 
15000 kilo 

4500 atlet 
3 M M En birinci nevi 
yedi santim yüksekliğinde 

Cinsi 
Galvanizli tel 
Fincan, deve boynu demiri it. 
beraber 

200 
90 

720 
50 
ıı.5o 

1 adet 
3 adet 
24 adet 
1 adet 
1 çift 

Tarto marka 937 model 
.. " .. " 
" " " " 
" " 

,, 
" Avrupa malı 

20 lik santral 
Masa telefonu 
Dıvar telefonu 
Seyyar telefon makinaıı 
Mahmuz maa bel kemeri 

48 
30 
60.15 

60 adet 
Laklanşe fransız malı, hakiki 
A. D. marka Kompikpil 

Mikrofon 

3534.65 

, 

D 

3 adet 
20 kalem 

Yekun 

Tarto marka 
müteferrik Telefon malzemesi 

1-1242 

L 

YENi SiNEMALAR H AL ~ 
BU GECE SAAT 9 DA 

Halk Opereti Tarafından 
ZOZO DALMAS0

ın iştirakiyle 

ŞİRİN TEYZE 
Operet 3 perde 

Gündüz 14, 16, 18 seanslarında 

BEBEKLER PERİSİ 
Magda Schneider - Paul Hörbiger 

DİKKAT: Halk Operetinin devamı 
ınüddetince gündüz sinema seansları 

14, 16, 18 dedir 

• 

BUGÜN UB GECE . 

Görenlerin tekrar tekrar görmek için 
can attıkları mevsimin en mÜ9lesnıl 

fi 1 mi 

BÜLBÜLLER ÖTERKEN 
Ba~ Rolde: 

MARTHA EGGERTH 

Eğlnceli olmakla beraber aynı zadllda 
çok hisli bir mevzu ta'ıyan bU eter 
aeyircilerin.i her noktadan mıeaınuıı 

edecektir 

İlave olarak : 
En Son Dünya Haberleri 


