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Hayat ucuzluğunu~ temini 1 1 Sesimizi dünyaya duyuracağız 1 

için alman tedbırler 
için getirilen bazı Sanayiimizin ihtiyacı 

iptidai maddeler resimsiz girecek 
İktıaad vekaleti, gümrük tarife ka

nununun ihtiva ettiği poziıyonlardan 

bazılarına giren efyanm 1937 mali yıh 
batından itibaren gümrük muafiyetin· 
den faydalanmaları hakkında bir ka
nun projesi hazırlamıftır. Vekalet pro
jenin hazırlanmasını mucib ıebebler li· 
yihuında fÖyle anlatmaktadır: 

Hallrın aatın alma kabiliyetini 
artırmalı için 

''Hükümetin mühim i.tihlik mad· 
delerini ucuzlatarak halkın iştira kuv· 
ıvetini artırmak yolunda aldığı ve ala
cağı tedbirler arasında memleket sana
yiinin dışardan getirmek mecburiyetin· 
de olduğu iptidai maddelerin memleke· 
ı. sokulması sırasında muhtelif nam· 

Radyo istasyonunda spiker stüdyosu 

Yeni projenin verdili muafiyetlerden ~onra .memleketimizde daha ,ak 
ucuzlıyacalc olan yerlı sanayı mamulatı 

B"'beıke : Yugoslavyanın 

Silahlanmalar dış politikası · 
Falila Rılla AT AY 

laıilterenin ıilahleoma kara· 
nnclan Jtalyanm bir hayli alın
mıı olduğuna şüphe yoktu. Lon
dra ve Roma ba.aını arasında bir 
müddettenberi devam eden müna
.... lera, Gentlemen'• tıgTeemeni'· 
ın bir aulh defil, fakat bir müta• 
reke olduğu hiaaini vermektedir. 

. Giomale d'ltalia'ya ıöre, ln
gıltere ne Milletler Cemiyetine ve 
kollektif güvenliğe bimaet etmek i· 
çin, ne de f aıiıt tehlikesi karfıım
da ailahlandığrıu iddia etmeme
lidir: bir devlet bu kadar yükıek 
bir masrafa kollektif bir paktı i
nancalamak için defil, ancak ~i
li menfaat ~ ile katlanabılır. 
Bilhaıaa tam o zamanda ki ltalya, 
Afrikadaki fethi ile doy.~~
raaına geçtiğini ilin etmıı~r;. ~·t: 
1 Almanyaıı bir Avrupa ıtbırlıiı 
pÜnı teklif etmittir; İngiltere ve 
F ranaa komünist Ruıyada bu-

, ik c;m.emekte ol-••i bir tehi e 1 d" La T • 
b"ld" :.1..... ır n• duklanm ı ırm~ ·bu !l_L 

buna ueteli ite, aç•ça IJ.Jalr. 

...... ~ID Akdeniz yuiyeti iJe 11-

lndan ıduJ• ilgili ol~1.1az. 
maktadır: "Ytilnntla 80 ~ ... a •• 
mUi talimi• isin AlıJenıu !0 P
lanıyor. VI ıncı Jorjan tas61~ 
töreni aırouaJa, Lonlraıla, lnpl· 
tere ve Jominyonlar Jeleıelm. • 
rannJalıi toplanma miidu~ '"'· • 
laemiyette ollll:tıktu.,, v~~~t
iae daha ileri ıiderek bü,.- ~ 
lnokruilerin bqlUlllf. oldu~ ~·· 
lalılanma yanıma, dıier büyük 
lnilletler tarafmdan ~ ye. 9! 
bir ukerl cevab nrileceiiDi 
~aznuım: "El• ltol'!' • ~ 
lorlafıınun telJilcey• F"ifini 
aedecelr oluna, yalnız ona lıarlar
ftacalı Jiifüncui ile, ArmıpaJa pJı 
6iiJ'iiA ledalrarlılılar yopmaitı ,.,,_ 
lıedibnq olacalrtır .,, 

B. Stoyadjnoviçin 
mühim bir nutku 

Yııpala Dıı Bdaı B. Stoya4laorl9 

Belpd. 4 (A.A.) - ....... " B. 
Stoyadinoriç bucOn pullmentıoda Yu
ıOllavyanuı dJf liyuetinl anlatarak ... 
mittir ki: 

(Soau f. ıocı ayl-4•) 

Yeni radyo istasyonları 
(Sonu 6. ıncı ay/adı) l 6 ay sonra bitecek 

lstanbulda esrarll 
bir yangın oldu 
Bir ev, bir kadan yandı 

ı.nbul, 4 (T elefenla) ~ DiiD ekpm KadıM,.cle Parie maballe • ........ ,__ ................................ ,........... .. ........... ,.. ...... . 
Yaapua ...S. otmall ve altmlf ya. ..--------------

::-.:ı-:~ =. 40s=: Türkiye İran 
lafılmıftır. Bugün b&dıiıe hakkında 

müddeiumumi yangındaa evel bir ti· afganı·stan ve 
kiyttin tahkiki için karakola çağrılan 
bu ailenin gelmediğini, yangının zabı. 

tanın eve zorla girmek tefebbüaü üze- ırak arasında 
rine çıktıiını ve eve giren mcmurla-
rm Mari admdalr.i kızı boğazından ke· 
8ilmİf bir halde bulduklarını eöylemit
tir. Tahkikata göre Mariyi bafkuı öL 
dürmemiıtir. Ve zabıtanın yardımı ol
masaymıı ihtiyar kadınla diğer kuı da 
yanpıdan canlarmı kurtarmak niyetin. 
4t. detillermlt-

bıtiyar kadınm üzerHıde 80 kadar 
na-. lncilk " tllrk altını bulunmut
tur. EY tanwnea JIDIDlfhr. Tahkikat 
cSn.. ediyor. 

tçyild oldukça karanlık cörilnen bu 
hadiaenln bir linlr buhranı )'ibOnden 
meydana ıelmit olmur lhtimaU dt •ar· 
dır. 

YARINKi SAYIMIZDA 

Mimari ık 

B•ld•ddııı bir ımıuuı 

Paria, 4 (A.A.) - 0vr paeteal pek 
yakıada Türkiye, Irak. tran vt Afp
niltan araaında bir Aıya pütmm akte· 
dilecetini bildiriyor. Türkiye dlf ba
kanı Dr. Tevfik RU,til Aru birkaç &Un 
içinde Baidad'a ve Tahran'• ıtderek 
orada Afpniıtan dlf babnıyle birle
teeektlr. Paktın bu yolculuk aırıaında 
parafe ve Ankarada ima edilecefi bil· 
dirilmektedir. 

AnaJol• Aj"1UUlın nota: 

Bütün yurdda çok geniı bir alib 
ile takib edilen memleket meseleleri· 
mizden bir.ili daha, en iyi şartlar için.. 
de ve tam bir baprı ile neticelenmif 
bulunmaktadır: Nafıa Vekiletinin aoa 
zamanlarda en mühim bir mevzu ola
rak ele aldığı radyo iıtaıyonlarmıma 
inpaı itinin Markoni mileaaeeeaine ve. 
rilmeıi kararlatmııtır. Böylelıi.lı:le B.,. 
vekilimizin Parti Grupunda üzerinde 
ısrarla durduğu ve Dahiliye Vekilimi· 
sin de Halkevlerınin açılq yıldönle 

ıDllnde tekrarladıp "Türlr:iyenin •• 
dilnya)'ll ifittirmü,. da\'UI da balledil
mJftir. 

Bu huauata Naha Vekiletinden '" 
haberi aldık: 

Nalıa Vekalelintfe: 
·•Ankara civarında Etimeıud'da in

şa edilecek radyo istasyonuna muhtelif 
firmalar tarafından verilen f.iatlar mu-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Fıkra: 

Kalacak ownlar 
Kamutay pd iyi bır kaıar verıaif

tir. Devlet mahallesinin ırlcuındı miJ. 
yanlar suiedeceiimiz yeni bir yapılar 
gl'UpU İçjD sem devletten OD mimu 
lıtemi,Ur. Rıı mimulu eateraaqoml 
bir milnbıhaıa prtlarıaı ve •Pta. 
iç bılcem t•yia edecelılnu. 

Bir dnlet ıaerhainia bi~k __. 
if yıpılırı ıruıadı bir de uıd-yqıluı 
olur. Kımutıy, milli tiyatro, • ._,.,., 
belediye, puta Y-e telıml -r.._ baalu 
•ruıadadır. Aıud-yıpılar dı ebedi ,., 
hllınılmd, ve baalırıD proje/erilli bif 
bir pMI ı.v... hrbu etmemek,,._ 
ıelir. ICımııtayıa tedbiri, batla ba .. 
md·yıpılardı laıllımlmak ıerektir. 

llilletler Cemiyeti unyı, ki 7eol 
A vrupama ea iyi eaerlerindea biridir, 
Nyl• bir mllubm ile vacud balda. 
llDabakıyı plmlın miaqrJırıa ili 
auıli fU idi: 

- Hakemler kimlerdir? 
llilletler Cemiyetinin idareliai, .,.. 

pi ıanı Aaıtlırdın ve mimarin• ... 
lımıyınlırı hiçbir baylik .sauıkb ,.._ 
kem o/ırılc tanımad11 

- Sınıt11D1 siu muhakeme ettire
mem, bana beni aalayıbilecek ilde• 
ıöst~riniz, diyorlardı. 

Nihayet bayllk mimar/ardın bira.,. 
mı müsabakayı i,ıirilc etmekten vuıe
ç~reJc hakem oldular. 

. Kup kararlann ne olacafı Fa
f18t Konseyinin toplantumd• bel· 
li. olac•ktı. Toplantı haberleri dün 
•J&ııalar tarafmdan yayılmıttır: 
reni bir kuvvetlenme plim vüca
cla ıetirmek, barb enclütıtrisi umu· 
llll komiaerliii vazife1İDİ bet MDe 

d&Jıa UZatmak, 18 yqmdan 5S ya· 
11• kadar bütün milletin faal 
~'fVetlerini tam 111rette atkerilet-

ehircilik 

Aj«na111 Aniarcı malalillerinJe 
yaphfı ıcılJrilıalcı •öre, böyle bir 
palıhn ba aene ~e ümalcınaca
lı tahmin etlilmelrte iae ele Hari
ciye V elrili Dr. T evlik Rüttü A· 
rcu'ın bu tel.raltcı bilclirilen yal. 
Culufunun lıati tarihi halılrınclcı 
henüz bir malümal mevcut cleğiJ. 
lir. 

Düsturumuzu tekrar edelim: aor • 
mal yapılar için ya ciddi bir milsabah, 
ya büyüle bir mimar! Anrd-yıpılu içia 
mutlıJca enternısyonal bir mlisıba

ka! - Fatay •rıne1c, askeri ihtiyaçlar hakJunoo 
(Sonu 6. ıncı say/adı) 
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Politika bahisleri: Vazi e harcı Yeni Devlet meteoro o ·i 
o manya aki hidise er 

Telgraf haberlerinden öğreni
yoruz ki, Romanya hükümeti Jas
ıy üniversitesi rektörünün yara
lanması işini basit bir zabıta vaka
sı telakki etmiyerek, başvekil 
Duca'nrn öldürülmesindenberi ce
rey~n eden terrorist hadiselerin 
bir tanesi ve (Temenni edelim ki) 
en sonuncusu telakki etmiştir. 

Romanya hükümeti, adeta dev
letin durumunu tehlikeye koyan 
bazı hallerden Romanya toprakla
nnı temizlemek kararını vermişe 
benziyor. Eğer daha önceki sene
lerde daha uyanık davranarak ted
birlerini almış olsa idi terrorist 
cereyan, başını kaldırmadan tas
fiye edilirdi. 

Romanyada, yabancı ideolojile
rin faaliyeti son haddini bulmuş o
lacak ki, daha geçenlerde bir ce
naze alayı yüzünden çıkan diplo
matik hadise yatışmadan, bugün, 
üniversite muhitinde, bir rektöre 
bıçakla ve dayakla tecavüz edilme
si vakasına şahid oluyoruz. 

Bu faaliyetler ne olabilir? 
Avrupanın umumi menzarruu

na göre ''internasyonal,, lerle çalış
mak metodu, artık sadece sosyalist 
yahud komünist partilere ve rejim
lere mahsus bir hal değildir. Sağ
dan gelen hareketler de, kendi 
"internasyonal,, lerini kurmak ya
hud genişletmek peşindedirler. 
Ve, her hangi bir memlekette sar
f ettikleri gayretler, ve propagan
da masrafları, hep, bu gayeye hiz

met etmektedir. 
Sol'ı temsil eden "internasyo

nal,, ler herhangi bir memlekette 
hareket noktası olarak, amıf ideo
lojisini ve bunun ilk aşılanacağı 
milli uzuv olarak da işçi smıf mı 
seçiyorlar. Buna mukabil sağ'ı 
temsil eden "internasyonal"lerin 
hareket noktası olarak hep "yahu
di aleytarlığı,, nı ve bunun ilk aşı-

] nıarlanacak. 
O~tUİlflt• o 

İstanbul, (Telefonla) - DenizyoUa-
rı idaresi ile Krup delegeleri arasında 
beşer bin tonluk diğer üç gemi için ya
pılan görüşmefer de !:.itti. Hazırlanan 

proje'er tetkik edilmek üzere fabrikaya 
gönderildi. 

Alman e 1 çisi iktisad 
vekiiimizi z;yai'et etti 

Alman Elçisi fon Keller refakJtin
de elçılik birinci konseyyesi B. Kol ol
duğu halde dun İktısad Vekili Celfıl 
Bayan ziyaret etmiş ve aralarındaki 

goruşme uzun müddet devam etmiştir. 

1ey:d edilmeyen 
bir haber 

3 mart tarihli Akşam ve Haber ga
zetelerinde Ankara Elektrik Şirketinin 
sa tın alınma miızakerelerine başlana

cagı hakkında çıkan haberlerden ata. 
kalı makamların malumatı olmadığı, 

yaptığımız soru..,turmalar sonunda, an
laşılmıştır. 

1 HAVA -----
Havaıaryenıden soğu u 

Dün şehrimizde h<ıva ununiyetle ka
palı ve rüzgarlı geçnuş, en yüksek ıu

caklık sıfırın üstünde 7 dereceye çıka-

bilmiştir. Devlet meteoroloji işleri u
mum müdilrliığünden aldığımız malU
mata göre dün yurdun hemen her ye• 
rinde yağış olmuştur. Yağış Edirne, İs
tanbul, doğu Anadolusu ile otra Ana
dolunun bazı çevrelerinde ve Kars 

' Muğla, Kırşehirde dolu diğer yerlerde 
yağmur şeklinde olmuştur. Hava ev
velki güne göre Karadeniz kryılariyle 
doğu mmtakalarından başka yerlerde 
1 • 6 derece arasında soğumuştur. En 
düşük dereceler sıfırın altında Karsta 
2, Edimede 3 derecedir. En yüksek su
.hunetler Antalya ve Adanada 16 Dört
yolda 17 derecedir. 

!anacağı milli uzuv olarak da genç
liği ve üniversite muhitlerini seçi
yorlar. 

lster "sağ" ister "sol" dan gel
sin bu tahrikçi telkinler, her mem
leket için "ideolojik bir gümrük 
kontrolu,, nı emreden tehlikeli 
idhalattır. Her hangi bir memle
ket, kendi sınırları dışında ne gi
bi fikir cereyanları mevcud oldu
ğundan "ilim kanalı,. ile haberdar 
olmalıdır. Aksi takdirde, dünya
nın ve insanlığın gidişini kendi 
nam ve hesabına takib edemez. 
Şu var ki, ister demokrasi, ister 

komünizm, ister faşizm' den "ilim 
yolu,, ile haberdar olmak başka
dır, muhtelif halk tabakalarının 
muhtelif yabancı ajanlar tarafın
dan gizli ve sinsi bir tahrike ve 
hatta teşkilata mevzu olmaları e
ne başkadır. Ve böyle bir şeye, 
hiç bir memleket, eğer İspanya 
dersinden ibret almak isterse, asla 
müsaade etmemelidir. 

Nitekim, Romanya hükümeti, 
şimdiye kadar ki zararın bu son 
kanlı noktasından dönebilmek i
çin çok şiddetli ve mesela üniver
siteleri kapatmak gibi tedbirlere 
baş vurmağa mecbur olmuştur. 

Tekrarında fayda bulduğumuz 
nokta şudur ki, "yurdda banş,, 
parolası'nın ideolojik emniyet 
ve zabıta teşkilatrna yüklediği va
zife, artık sadece sol' dan gelen 
yabancı tahriklere karşı değil sağ
dan gelen ve yuvalarını daha ko
lay kuran yabancı propaganda 
ve tahriklere karşı da, aynı nisbet
te uyanık bulunmaktır. 

Hiç şüphe etmemek lazımdır 

ki, zıd ve biribirine düşman ideo
lo jiler, her memleketi kendi mü
cadelelerine bir mevzu ve sahne 
tanımakta, kendi hesablanna, hiç 
bir ll}ahzur görmenıektedirler. 

Hala Attilanın 

mezarı aranıyor 

Attilanm efsa-
nevi mezarının Sa

Burhan BELGE 

nat' da, Tanis çayı Üzerinde olduğu
na inanmaları için ba:z:ı aebebleri ol
duğu iddiasında bulunan bazı arkeo
lojicilerin muhtaç oldukları serma
yeyi koymak makaadiyle Belgrad'da 
bir tirket kurulmuıtur. 

Denildiğine göre, bazı köylüler, 
bu çay citarında, Attilanın hazinesi
ne aid olduğu sanılan bir çok altm pa
ralar bulmutlardır. 

Şunu ilave edelim ki belgradlı arke 
ologlar Attilanın mezarını Banat'da 
aramağa kalkııırlarken Çek mühen
disleri de bunu, Çekoalovakyada Had 
rok bölgesinde arıyorlar. 

Çek mühendislerine ba§kanlık e
den Bay Stepan'a göre Attila birbiri
nin içine konulmu§ üç altm sanduka 

ile gömülmüıtür. Görülüyor ki bu bü
yük İmparatorun mezan meselesi ar
keoloji alemini hala uğraıtırmakta
dır. [Berliner Tageblattan alınmııtır.] 

Danimarkalı kızlar ve 

ev kadınlığı 

Danimarkanın baılıca kadın ce
miyeti on dörtle on aekiz yaılar ara
sındaki genç kızların mecburi ev hiz
metine tabi tutulmaları hakkında ha
zırladığı kanun projesini bir istida ile 
birlikte hükümete vermiıtir. 

Kanun parlamentodan geçecek 
olursa danimarkalı kızlar, tahsilleri
ni bitirdikten sonra, kısa bir müddet i
çin, aileler yanında "Hizmetçiliğe,, 

verileceklerdir. Bu takdirde de hiz· 
metçiler sendikasının tarifesine göre 
aylık alacaklardır, 

Bu projenin mali mecburiyetleri

ni karıılamak üzere, kadın ve erkek 

bütün bekarlar vergi vereceklerdiY. 

Maksat, genç kızlara ev İ§lerini ameli 

olarak öğretmektir. 

• • 
ıçın 

Memleket dışına giden 
ceklere verilen para 
Fransız frangının kıymetten dıişü

rülmesi üzerine muvakkat bir zaman 
için bir vazife ile yabancı memleket
lere gönderilenlere verilen gündelikle
rin yetişmedigi anlaşıldığından bir ka
rarname ile fransız frangı hesabiyle 
tesbit olunan mikdarlar türk lirasına 
tahvil edilmek suretiyle yeniden ha
zırlanan cedvel vekiller heyetince ıı:a. 

bul olunmuştur. Kararname Başvekalet 
çe yapılan bir tamimle alakalı dairele
re bildirilmi tir. Cedveli yazıyoruz: 

' Kamutay Başkanı, Ba vekil, ve' il
ler ve mebu .. l r dahil oldugu halde ba
remın 1, 2 ve 3 iıncu derecesindekı me. 
murl rdan d !ege olarak gideceklere 
gi.ınde 50 turk lir .. sı 'heyet reislerine 
vekiller heyeti takdıriyle 10 lira zam
molunur.,, 

Yukardaki memurlardan danışman 

olarak "eya politika göriışmeleri dı.. 

şındaki kongre ve toplantılarda bulun· 
mak, muvakkat memurluk ve etüdler 
gibi vazifelerle gideceklere günde 40 

türk lirası, baremin 4, 5 ve 6 ıncı dere
cesindeki memurlara günde 35 türk li
rası, baremin 7 den 19 uncu derecesine 
kadar olan memurlara günde 30 türk 
Jira::.ı. 

Turizm müdürlüğünde 
yenilikler 

İstanbul, (Telefonla) - Geçen yaz 

İstanbul sezonu eğlence'erini tertib ve 

idare eden belediye turizm müdürlü

ğünde bazı yolsuzluklar yapıldığı hak

kındaki ihbar üzerine belediye müfet

tişleri tahkikat yapmışlar ve ihbarın bir 

kısmının doğru olduğunu tesbit etmiş

lerdir. Belediye turizm müdürlüğünde 

tam bir yenileme yapacaktır. Müdürlü

ğün şimdiki kadrosunda bazı değişik

likler yapılmış, müdür teftiş heyeti em

rine verilmiştir. 

insan sevdadan ölür mü? 

Pariste çıkan Paria - Soir gazete
sinin bir muhaıTiri, sokakta rastladı
ğı her kesten, her gün bi~ auale cevab 
istemektedir. Bu suallerden biri de: 
"insanın sevdadan öleceğine İnanır

mısmız? ,, 
Bu sual kar§ısında kalmıı olanlar. 

la verdikleri cevablara bakınız: 

Altmıılık bir kadm; reamine ba
kılırsa gençliğinde çok güzelmit ıöy
diyor: 

- Bence hayır, zira İnsan karak
ter sahibi İse buna mukavemet edebi
lir. Adamına göre bir iştir bu. Ben §ah
sen buna hiç inanmadım. 

Oniveniteli güzel bir genç kız: 
- Evet ... insan sevdadan ölebilir. 
Fakat ben, §ahsen, hayır! çünkü 

ölüm karşısında cesaretli değilim. Kı
saca söyliyeyim ki bu çeşit ölümleri 
budalalık sayarım. 

Bir Çinli profesör: 
- Zannederimki hangi devirde 

ve hangi memlekette olursa olsun atk 
daima ayni §eydir ve eğer, hakiki ise 
insan onun yüzünden ölehi!ir, 

Oniveraiteli bir delikanlı: 
- Evet, sevdadan ölmek kabild,ir. 

Şayet İnsan hakikaten &everse ve sev
gisinde umuaaya uğrarsa bu alemden 
göçüp gitmek hakkına maliktir. 

Otuzluk, güler yüzlü bir kadın: 
- sualinize cevab vermek çok güç 

Fakat, insan kalbinden hasta olursa 
heyecan yüzünden ölebilir. insan aş
kdan birden bire değil, yavaı yavaı 
ölebilir. 

Parlak gözlü, zeki bakıth bir er
kek: 

- Bana kalırsa İnsan aşkdan öl
mez. Bununla yaşamak kabilse de öl
mek kabil değildir. Sevda yü?.ünden 
kendini öldürmeğe gelince: zahmetine 
bile değmez. 

teşkilitının programı 
Teşkilat memleketin bu sahadaki 
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak 
Yeni kurulacak Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğüne Zira

at Vekaleti meteoroloji enstitüsü müdürü B. Tevfik Geymen tayin o
lunmuştur. Y enişehirde lsmetpaşa caddesinde tutulan umum müdür
lük binasında kendisini gören bir muharririmize B. Tevfik Geymen 
şunları söylemiştir: 

Cumhuriyetten önceki vaziyet 
"- Cumhuriyetin kuruluşundan ön

ce mem'eketin en ufak bir hava hadise
sini muntazam surette rasada tabi tuta
rak sene sonunda o hadisenin bütün 
memlekete şamil bir istatistigini vücu
da getirecek hiç bir rasad şebekesi mev
cud değildi. Yalnız şurada, burada gay
ri muntazam fasılalı bazı rasad merkez
leri muvak at zaman ıçin çalışıyordu. 

l3unlar daha ziyade hususi mahiyette 
şahıslar veya müesseseler tarafından 

kurulmu tu. Yalnız İstanbulda Kandil 
1i ra sdhanesi asıl vazifesi olan heyet 
rasad'ariyle birlikte İstanbul hava hadi
selerini de kaydediyordu. Umumi harb
te muvakkat askeri hır rasad şebekesi 
kurulmuştu. Bu şebeke iki sene çalış
tıktan sonra faaliyet sahasnıdan çekil
mişti. 

1928 den ıonra 
Beynelmi:el meteoroloji esaslan da

ireı.inde ve memleketin hava, iklim bakı
mından olan hadiselerinin muntazam su
rette ve daha ziyade zirai ihtiyaçlara 
cevab verebilecek şekilde rasadlarına 

1928 senesinde ziraat vekaleti tarafın
dan baş1anılmıştır. Liraat vekaleti bu 
teşkilatın esasını ilk önce 1925 senesin
de Etlikte bir rasad istasyoniyle kur
muştur. Ayni sene milli müdafaa veka
leti de münhasıran ctskeri işler bakı

mından hava hadiseleriyle rasad etmek 
üzere bir askeri rasad teşkilatı vücu
de getirmiştir. Bunu takib eden bir iki 
sene sonra nafıa vekfüeti de su hadi
selerinin rasadlarıru yapmak üzere ay
rıca bir tebeke kurmuştur. 

Hava hadiselerinin ziraat, askerlik 
ve nafıa iş'eri üzerinde tesiri olduğu 
kadar sıhat işleri üzerinde de tesiri ol-

Canlarına 

kıyanlar 

azalıyor mu? 
Fransadaki tıb· 

bı adli enstitüsünün bir istatistiğine gö
re bu memlekette, kendilerini öldü
renlerin sayısı 1875 den beri yılda 
1800 kadardı. 

Bu rakam, 

1928 de 1864 
1929 da 1885 
1930 da 1922 
1931 de 1900 
1934 de 1800 
1935 de 1886 
1936 da 1552 
olmuştur. Gelecek yıllarda insan

ların daha ziyade akdlanacakfarını 
temenni edelim. 

Riva rol' un bir sözü 

Volaire şöyle demitti: "insanlar ne 
kadar aydın olurlarsa o kadar hür o
lacaklardır.,, Kendisinden sonra ge
lenler, Voltaire'nin bu sözünü ağyi 
ederek halka: "ne kadar hür olursanız 
o kadar münevver olursunuz,, dedi
ler ve böylece bütün kazanç kayip ol
muı oldu. 

Sömürgeler ve yakın tarih 

Almanya sömürge istiyor. 

1911 de, Fransa dıı bakanı Caillaux 

alman aömürgeleri meaeleıinden do

layı Poincare kabinesiyle beraber düş

müıtü. Zira dıt bakan, Fransanın Fas-

la kati surette yerleşmesi karıılığı 

olarak Kongo'da Almanyaya bir ta

knn topraklar vermeği kabul ediyor 

ve Poincare'de, ba~bakan aıfatiyle 

bu pazarlığa razı oluyordu. Clemen

ceau'nın söylediği bir nutUk, kabine
yi 42 reye karıı 212 reyle azınlıkta 

bıraktı. 

Bu Üç devlet adamından bugün 
sağ olan yalnız Caillaux'dur. 

duğu tahakkuk ettiğı cihetle sıh -
hiye vekaleti de Ankarada bir istasyon 
kurmak suretiyle h:ırekete geçmişti. 

Böylelikle son seneler zarfında devletm 
idari ve teknik her şubesı kendi iş eri 
üzerinde hava hadiselerinin isine ve 
yerine göre çok buyuk tesirler yapmak
ta oldugu fikir ve kanaatini hasıl ede
rek aşagı yukarı bütün devlet şubeleri, 
kendi nam ve hcsablanna yurd içinde 
birer meteoroloji ve rasad şebekesi Kur
mak zaruret ve mecburiyetini hl etti
ler. İşte bütün bu saydıgım va ıyetlerin 
tabiı bir neticesi olarak devlet meteoro
loji işleri teşkilatı kurulmuştur. 

Yeni kurumun büyük vazifeleri 
Bu suretle teşekkıil eden devlet me. 

teorolo1i işleri memleketin adli, huku.
ki, zirai, ~ktısadi, sınai, sıhı, içtimai 
ve bayındırlığı bakımından yapılan ve 
yapılmakta olan biıtün işlerin en kil. 
çüğünden en büyüğil!ıe kadar her biri
sinin herhangi bir cephesinden bava, 
su, iklim hadiselerinin şekillerine, va• 
sıflarına aid bilgilere astinad eden nok· 
taları pek çoktur. Öyle işler vardır ki 
hava hadiselerine aid istatistikler elde 
olmadıkça yapılacak işin teknik esası 
tesbit edilemez. Bütün bu işlere ve 
günden gune inkişaf etmekte olan hava 
ve deniz seferlerinin selametle yapıl· 
masına lazım olan hava raporlan ge. 
ne ı.ıemleket içinde geniş bir hava ra· 
sad tebekesinin mevcudiyetiyle ve mu
ayyen usuJlere göre çahşmasiyle müm. 
kün olabilecektir. Meteoroloji teşkıla
tıoın bugünkü askeri işler bakımından 
ehemiyeti üzerinde bir an bile tered· 
düd mevzuubahis olamaz. Belediye ve 
şehir işleri ve tesisatı hemen hemen 
hava ve iklim meselesi demektir. Hiç 

bir belediye ve şehir işi yoktur ki me
teoroloji ile ilgili olmasın, Sokaklara 
verilecek istikametten, dikilecek ağaç
ların nevine kadar her belediye işi bu· 
na bağlıdır. 

iki kısım: 
İşte bunun içindır ki devlet metcoro. 

loji işleri umum müdürlüğü iki kıs
ma ayrılmıştır. Biri geniş ve muhtelif 
dereceli ve peyderpey kendine mah
sus telsiz c.ihazlariyle çalışacak istas· 
yonlardan mürekkeb bir şebeke, diğeri 
de memleketin hava, su ve iklim bakı .. 
mından her türlıi teknik ve idari işle
rine lüzumlu olan malCtmatı hazırhya• 
cak ve vermek üzere çalışacak 6 teknilC 
~ubeli bir merkezden terekküb etmiştir, 

Bugün zaten mevcud olan muhtelif 

teşekküllerin devlet meteoroloji .işle· 

ri umum müdürlüğü camiasına alınma• 
sı için idari, mali işler üzerinde uğraş
maktayız. Bir ay sonra bütün teşekkül· 
ler birleşmiş olacaktır. Böyle olmakla 
beraber teknik çalışma geceli gündüz. 

1ü bir dakika bile durmadan faaliyeti• 
ne devam etmektelir. Bundan sonra 
yapacağımız iş, memleket · çindc ay
nı merkezlerde bulunan ve muhtelif 
vekaletler namına kurulmuş olan müte. 
addid meteoroloji ve rasad istasyonla
rını bir istasyon haline getirerek faz• 
la memurları istasyonu olmıyan yer
lerde yeni istasyonlar açarak şebekeyi 
hem genişleteceğiz ve hem sıklaştııaca
ğız. Bu meyanda bilhassa hava ve de· 
niz seferleriyle sularımızın meteorolo. 
jik vasıflarını ve rejimlerini tesbit için 
en kısa yoldan ve en pratik sekillerle 
çalışma tertibatını alacağız. Memleke .. 
tin zirai, iktısadi ve sınai bakımından 
olan iklim ve hava rasadları için şim• 
diye kadar mevcud olan meteoroloji 
servisini de zirai, iktısadi kalkınma~ 

nın her türlU ihtiyaçlariyle elektrifikas· 
yon işlerine cevab verebilecek surette 
hazırlıyacağız. Bundan böyle hava, &il 

ve iklim bakımından lüzumu kendini 
hissetirecek olan her türlü yeni bilgi 
ihtiyaçları tahakkuk ettikçe bunl"ra 
cevab vermek için liizumlu ve mil-1 utı 

olan her türlü tertib ve tedbirleri ala
cağımıza da hiç şiiphe yoktur ... 
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~Wl</Jli/- 'Hükômetçilerin toledoya'~~:~:·' jJı:;~~· 
lla a habeşistan d·kı . b·ıd· .,. sindeki /isi top 

f!lt_ltôTtlJ/1tllJ 
Bir motör fabrikasına 

ihtiyac vardır H abeşiıtan_ •on günler i?inde yine gı·r 1 eri 1 iri ıyor n!:ı~~~er~~i::'~, .. 
E gazetelerı meşguı etmege başladı: 

vvcl" J taly ı· h . . b" k k -- zilerini bom-
~ a ve ıa dının ır er <' ço· 

=~=~ :::.:~:::1::.:.; n;.:;:::·~::~!::--- Fakat haber hen üz teeyyüd e tm erli "';,;;;·;:;,,:.·-
CUMHURIYET'te Abidin Daver 

kııa zamanda bin tayyare ve on bq bi: 
tayyareci elde edecek surette çalrımala
ra giriıilmekte olduğu hakındaki habe 
ri mütalea ederek daha iki yıl önce l.41 
bakanımızın, 500 tayyareye olan ihti
yacımızdan bahsetmiş olduğunu ha
tırlatıyor ve bu kadar kısa bir zaman 
zarfında gAyenin bin tayyareye doğ. 
ru teveccüh etmi§ olma ı keyfiyetinin 
memleketemizide havacılığa verilen 
ehemiyetin ve bu oyldaki çalışmala· 
rın süratle ilerlediğine parlak bir de
lil oldluğunu söyliyor. 

~r~~ . . J erı tarafından ntılun bombalar ı· lmııyorlar 
e bir çok yüksek İtalya memurları ya• Madrid. 4 (A.A.) - Klerikal gaze· 
ralftndı. Bu arada umumi vali mareıal tesi, hukümet kuvvetlerinin Toledcya 
Craz· · ku h b kt d' ıanı de az kaldı bu suikasde r· girmiş olduklarını a er verme e ır. 
itan aitsin. Habeşistanın mağlubiyetin· Bu kuvvetler daha şimdiden A!ka· 
denbcri, bu memleketin ne dereceye ka- zar yakınındaki mahalleyi almışlardır. 
dar fili surette İtalyanın istilası altında Bu hareketlerin gayesi, Toledo garni-
lıulunduğu münakaşa edilmekte olan bir zonunun tamamiyle çevrilmiş olan Ta· 
11\eaele idi. 1 tal yanlar memleketin her laveranın yardımına koşmasına mani 

tarafını fili iş$:alleri altına aldıklarını, olmaktır. 
)'alnız kô~ede bucakta bazı "asiler" kal-
dıiıru ve bunların te·ıkili de bir zaman 
Qleıeleai olduğunu ıöylüyorlardı. Habe· 
~•tanı rıtkından tanıyan bir çok fran• 
••7. ve İngilizler iıe, Habeşiatandaki f. 
ialya idare.inin bazı kalabalık merkez• 
lere İnhianr ellığini ve geniş habeş mem· 
14*etinin henüz ftalya istilaıına uğra• 
tnadığını iddia ediyorlardı. Belki her i· 
ki tarafın iddiasında mübalaga vardır. 
Fa'cat Graziımi'ye kartı yapılan suikasd 
teşebbüsü göstermittir ki filen ltaly~ 
istilasına uğr1'yan mıntakalarda organı• 
ze bır habcf istiklal hareketi vardır. Her 
halde Habcşistanın her taraı ltalya• 
hm istilasına uğramış olmaktan çok 
uzaktır. Fransızlar Fas'la yerleşmek i
çin senelerce uğraştılar. ltalyanlar 1911 
senesinde garb Trablu:tunu işgal ettiler. 
1912 senesinde Ouchi muahedesiyle il
hakını osmanlı imparatorluğuna tanıt
tılar. Fakat filen 1925 senesine kadar 
memleketi istilaları altına geçiremedi· 
ler. Halbuki Habeıistan ltalyaya Trab
lustan daha uzak ve nüfusu da on beş 
milyona baliğ olan bir memlekettir. E
sasen Habeşistan fatihi Badoglio bir 

vesile ile demiş ki: 
- Habeş hükümetini altı ayda mağ· 

lub edebiliriz. Fakat Habe~İ5tanın isti· 
lası için altı sene iazımr•ı.-. 

1 tal yanın Habeşiıtanua kuı·d.ığu fili 
idarenin çürüklüğü hakkındaki lnna
atlerin su kasd hadi.st!siyle teyid edil
miş olması<l r ki ounun arkasından ge· 

len Ras Desta'ıun mağlubiyeti haberi 
~taly;m"arı ıevind;rdi. Ölünceye kadar 
ılal}nnlnra karşı mücadelede devam e· 

~e.n bu cesur Ras, İmparatorun damadı 
ıdı . Ras Destn'nın idamı ile artık Habe
şİs -; nda son Rasın da göçtüğünü ital· 
yanlar bildirmektedirleı·. Fakat Ras Se-

yum ddıalet ettiği zaman da ayni şey 

söylenmişti. Anlaşılı} or ki Habeşista· 
nın şurasınJ,, burnswJa ltalyaya karşı 
müen<leleyi devam ettiren Raı'lar ek

sik degılclır. 
F .. kı l h,ıbcş meıdesini gazele say· 

falarına rkscttiren d"t·a ehemiyetli bir 

hadise, ıngiltere hükümetinin habeş im· 

paratorunu altıncı Cc.rcun taç g:yme 

merasimine davet etmesiyle meydana 

gelmi ştir. Bu davet Llalyada çok elim 

bir İntiba husu.e getirmiş ve gazeteler 

tek.:-ar lnı:iltcre aleyhıne neşriyata baş· 
lamışlardır. Gerçi İngiliz hüküm.::ti. bu 

daveti te\'İI etmektediı · resmi ağızların 
İaahatına g(;re, habeş devleti henüz 

hükmen mevcud old •. ğ;.ına ve bu dev· 

letin İngiltere nczdinc!e bir sefiri bulun· 

duğuna göre, 1 ngiltere hi.k:imt-tiuin bu 

devleti davet elmemeı;İ mi.:m!,ün değildi. 
Bu sözlerde adeta ha1>1:f im.,a.-a.onın.ın 

daveti !taoul etmemesi gibi bir temenni 

ıezilrn kte ise de imJJ"rator, fırsatı ka· 

Çtnnak istemediğinden oğlunu taç giy· 

ine merasimi.ne göndermeğe k!uar ver· 
an· · k arı lngilte· 1ıtır. İmparatorun b\J ar 
t'eyi müıkil bir vaziyette bırakmak.:..1dır. 
Ç. k"" . temsil edile· un u hahet ıınparatoru . . 
Cek olursa, 1 talya, taç giyme merası.-n•· 
tıe - ·· .1 .. d ·ye~ ... ktir. Taç ... umeııı gon ermı ""' . . 
tiy-. . . . 'acag~ ı on ıkı ··•e merasımının yapıı 

~Yrı gününe kadar bu çıkmazdan bir 

kurtuluş çareıi bulunmazsa, merasimde 

l~alya ve Habeşistan mümessillerinden 

Llr'i ve bugünkü manzaraya göre, 1 talya 

lbürneuili hazrr bulunınıyac.aktır. Bu 
lrıesele belki o tarihe kadar halledilir. 

J:' •kat hadise Akdeniz paktının imza· 

·~•dan beri haylı salah bulmuş olan ln· 
tıltere ( ·· • d hof if \,· '" talya munasebetlerın e 
ır &er . ı· . gın ık husule getinnithr. 

A . Ş. ESMER 

23 •aatlih harb 

Madrid, 4 (A.A.) - Havas ajdtıSI 
muhabirinden: llükümet kuvvetleri Ta
lavera ile Toledo arasında Tage ne!.d
ni geçmişlerdir. Bu kuvvetler, bu geç· 
meye 23 saatlik kanlı bir harbdan son• 

ra muvaffak olmuşlardır. Bu h-:.rba 
30.000 milis girmiştir. Harba topçu ve 
tayyare kuvvetleri de iştirak etmi;;tir. 

Hükümetçilerin Toledoya girdikle· 
rini Havas ajansı muhabiri de vermiş· 
tir. 

Yeni alman elçisi 

Salamanka, 4 (A.A.) - Yeni alman 
sefiri general fon Faupel, güven mek· 
tubunu General Frankoya takdim et-
miştir. 

Bu tören, İspanyol - alman dostluğ~
nun tezahürüne vesile teşkil etmiş:ir. 

Bu törene şehrin ve yakınının bütün c· 
halisi iş•"riik etmiştir. 

Hükümetçiler ilerliyor 

Madrid, 4 (A.A.) - General Miaja, 
hükümet kuvvetlerinin Toledoya gir· 
miş olduklarına dair olan haberi, t~yid 
edemiyeceğini söylemiştir. 

Hususi bir takım kaynaklardö.n ge
len haberlerde asilerin Alkazarm ge-ri
sinde tahkimat yapmış olduklarım ve 
fakat ilk muhasarada olduğu gibi ora
ya sığınmamış bulundukları tasrih ed:t

mektedir. Birçok cephelerde, ve en fa~

la Madridde Üniversite mıntakasınıta 
çarpışmalar olmuştur. 

Hükümet kuvvetleri, Motrik mıu

takasındaki ileri hareketlerine devam 
etmektedirler. 

Fas huduatarında lran•ızlar 

Salamanka, 4 (A.A.) - Franko hü-
kümeti Elcezire anlaşmalarını imza e· 
den devletlere bir nota vererek İspan
yan n Fastaki hududlarında fransn.la· 
rın bir takım tahriklerde bulundukları
nı ve bundan da maksad İspanyol mrn
takasını almak için orada karışıklıklar 
çıkarmak ve bunu fırsat bilmek ol:iu· 
ğunu bildirmiştir. Franko hükümt'tİ, 
aynı zamanda Fas hududlarında fran· 
sız kıtalarının tah~idler yapmaktc. ol· 
dugunu bildirerek 30 mart ve 27 ikinci 
teışrin 1912 tarihli anlaşmaların ruh 

ve hükümlerinin Fransa tarafından el 

çık bir bozulması olan bu badisele-ri 
tesbit için derhal bir komisyonun tc.p· 
}anmasını istemektedir. Notada, I.on· 
dra karışmazlık komitesinin de gere 
ken tedbirleri alması istenilmektedir. 

Elen 
Giride 

kıralı 

gidiyor 
Atina, 4 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: Kıra! ikinci J orj'la Başve
kil B. Metaksas cumartesi günü Girit 
dasına hareket edecekler ve başlıca 

;ehirleri ziyaret ederek bir hafta ka. 

dar kalacaklardır. 
Gazeteler, giritlilerin hararetli da-

vetleri üzerine yapılacak olan bu yol· 

l 
- n hususi ehemiyetini kaydet· cu ugu 

mektedirler. 

Ameria.:an senatosu, tarafsızlık 
kanununu kabul etti. 

V 
. ton 4 (A A.) - Senato, on 

aşıng • · . 

k 
ı altmı;; iki reyle, Amerıka 

reye arş ·· ı · · ·1 hl . D 1 derinin her tur u sı a ı 
Birleşık ev e w 

l k
l karşısında tarafsızlıgı 

anlaşmaz ı ar . "b 
d k

• kanun projesin• tasvı ey• 
hakkın a ı 

!emiştir. . . şimdi parlamentoda 
Kanun proJesı. ' J 

görüşülecektir. 

Silahlanma yarışı 

lngilterenin son sistem bombardıman tayyare/erinden biri 

lngiJiz harbiye büdcesi 
63. 120.000 sterlingdir 

Londra, 4 (A.A.) - 1937 senesi 
harbiye büdcesi tahminleri, 63.120.000 

İngiliz lirasına baliğ olmaktadır. Şu hal
de 1936 senesi büdcesine göre, munzam 
krediler de dahil olduğu halde 7.239.000 

İngiliz lirası mikdarında bir fazlalık 

vardır. 

Bu tahminlerdeki ma:.raflar fazlalı

ğr, askeri hazırlıklar programının ge· 
nişletilmesi ve tacil edilmesi neticesinde 
meydana gelmiştir. 

Hindistan hariç olmak üzere ordu 

mensublarının yekunu 168.900 kişiye 

baliğ olmaktadır. 1936 ıtt'nesinde ı 56.400 

kişi idi. Ordu mensubJarr mikdarmın 

artması tanklar ve ekipleri ile hava ta

arruzlarına karşı vücude getirilen cü

zütam~ar hariç olmak üzere, iki piyade 

taburu vücude getirilmesi, kıyıların ve 

bazı limanların müdafaasına aid terti· 

batın ve seferberlik sırasında orduya a

id bazı ıhtiyaçların tatwin edilmesi için 

alınan tedbirlerin neticesidir. 

lngiliz deniz büdcesine aicl 
rakamlar 

Londra, 4 (A.A.) -- Deyli Teleg· 

raf gazetesi, deniz büdcesindeki rakam

lar hakkında tefsirlerde bulunarak, ha

len ı 48 harlı gemisinin İngiliz tezgah

larında inşa edilmekte olduğunu bi,di

riyor : 5 zırhlı, 21 kruvazör, S tayyare 

gemisi, 49 torpido muhribi ile 19 deniz

altı gemisi, 3 depo gemisi, 24 şalupe, 

2 sahil muhafaza gemisi, 3 topçeker ve 

17 avizo. 

Büdce ile derpiş edilen 7 devriye 

denizaltı gemisi 1100 tonluk olacak ve 
bunlarla birlikte İngilterenin hizmette 
70 denizaltı gemisi bulunacaktır. 

İtalya'daki yeni 
tayyare meydanları 
Roma, 4 ( A.A.) - 20.000 iıçi, ye. 

ni tayyare meydanları yapmak veya
hud ötedenberi italyada bulunan tay
yare meydanlarını modern bir şekle 
M>kmak ile uiraımaktadır. 

Yunani•tanın hava kuvvetleri 

Atina, 4 (A.A.) - Hava kuvvetle· 
rinin takviyeşi için hava bakanlığına 
yeni veritler gelmektedir. Girid'in Ped. 
iade bölgesi öğretmenleri aylıkların
dan 50.000 drahmi toplayarak gön. 
dermişlerdir. 

Mısır Montrö 
Konf e.ransına 

Hazırlanıyor 
Kahire, 4 (A.A.) - Muhammed 

Mahmud Paşanın liberal partisi, kapi

tülasyonların kaldırılması ile yakında 

Montrö'de uğraşacak olan konferans 

dolayısiyle aşağıdaki 4 noktayı te bit 
etmiştir: 

l. - Yabancıların ekonomik brrakrğ

larının derhal kaldırılması, 

2. - Çok mahdud bir intikal devre. 
si kabuliı. 

3. - Bu devrenin bitmesinde bir gö
rüşmede bulunulmaksızın mutlak adli 
hakimiyetin kurulması. 

4. - Umumi vaziyetin yeniden tetki· 
ki ve konferanstan sonraki direktifle. 
rin tesbiti .. 

Muharrir, her hanci bir harb ihti
malinde, Türkiyenin kendini hava ta• 
arruzlarına karşı ancak kendi tayya• 
releriyle kurtarabileceğini işaret et
tikten sonra, tayyarelerin harblerde 
ne kadar fazla zayiat verdiklerinin 
unutulmaması icabettiğini söyli~·t>r 

ve bu zayiatın telafisi için dost ve müt 
tcfik devletlere güvenmenin ne kadar 
mahzurlu olduğunu misallerle anlata .. 
rak,. tayyare endüstrimizi, bir motör 
fabrıkaaı da kurarak, herıcyi mem
leket içinde yapılacak şekilde ilerlet .. 
memizin büyük lüzumuna iıaret edi
yor ve Karabükte kurulmakta olan 
demir fabrikasından &0nra sıra bü~ 
bir motör fabrikasına gelmiı olduğu. 
nu, bu fabrikanın yalnız tayyareler 
için değil, memlekette mikdan güa
Öen güne artan her türlü nakil vaa ... 
taları için motör yaparak çok faydalı 
bir ıekilde çalııabileceğini hatırlatı
yor. 

* PROPAGANDA VASITALARINA 
lHTlY ACIMIZ 

TANDA Ahmet Emin Yalman, ye
ni büdçeden bahsederek, burada pro. 
paganda vasıtalarının çoğalması için 
munzam tahıiaat görülmediğini kay. 
dediyor. Bilhassa Hatay davasından 
sonra aesimizi dünyaya iıittirmek lü-
zumu bu kadar mübrem bir ihtiyaç 
halinde kendini hi5&ettinniıken, pro
paganda vaaıtalarına daha büyÜk bir 
ehemiyet vermenin ihmal edilmiye
ceğini aöyliyen muharrir, yeni bir proo 
paganda ve basın vekaleti kurulma• 
için, Kamutayın büdçe haricinde tah
sisat ayıracağı ümidini muhafaza e
diyor. 

* LİSELERiMiZ ETRAFINDA 
KURUNDA Asrm Us, Liselerimiz-

de yapılması gereken ıslahat etrafın
da son zamanlarda yapılmıı olan ne.t
riyatı hüli.sa ederek, en mühim dCT
din .ıunıflardaki talebe fazlalığı oldu
ğunu söyliyor. 

Muharrir, bu talebe fazlalığı ;.. 
çinde kalitesiz talebe niabetinin yük
ıekliğine iıaret ederek, liseye girme
nin imtihana tabi tutulmasını, imti
handa muvaffak olanı ayanların İste
dikleri takdirde paralı olarak tahıil
lerine devam ebneleri imkanının keo
dilerine verilmesini teklif ediyor, bir 
de İnzibati nizamnamelerin kifayet
ıizliğini kaydederek talebeyi dişpline 
icbar etmek için cezai müeyyideler 
konulmasr lüzumunu belirtiyor. Niha
yet huıu•İ liaeler mesele.ini el• alarak 
muharrir, devletçi bir memlekette 
kültür itinde huıusi teıebbüslerin rol 
oynamasından tiki.yet edenlerin mu
talealarını te&bit ederek, bu meeele. 
nin tetkik edilmeti ve lüzwn görülür. 
se, bütün tahsil müesseselerinin deY
letleıtirilmeıi muvafık olacağını ileri 
ıürüyor. 

* ŞEHiRCiLiK 

. 50~ P~ST ADA Burhan Cahit, 
bızde tımdıye kadar ıehircilik a L:.. 
"h. yn.,.. 
ı tııas ve mesleke olarak telakki edil· 
mit olması yüzünden ıehirlerimizin 
bozuk düzen bir ıekilde ve kendi kea 

dine teıek'kül ve inkiıaf ebnit olduk
larım hatırlatarak, bilhassa Alman. 

yada §ehircileğe bir ihtisas oiar k •
1 

a ve 
rı en ehemiyet dolayısiyle tehirleria 
güzel ve medeni oldug~ un .. 1• .. u soy ıyOI', 
bu mu~asebetle İç itler bakanlıima 
profesor Yan&en'in imar - .. 

muıavırı o-
larak getirileceği haberinden memn11e 
niyet izhar ediyor. 
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eşistanda Jtalyanlıırın Köstence transi~ yolu vasıtası a 
. ı . nedı·r 'l \bir böli.ıklük fransız garnizonu yerinde ile gönderdig" imiz mallar 

V(l Zly() ı !' alıkonmuştur. Niçin? Bundan başka 
hala Cibuti'de ha.beş bayrağını taşıyan J e 1935 senesi son aylarında ticareti- miktarı 208,354.56 kilodur. Bu miktara 

' 
. bir habeş konsolosluğu vardrr.Geçen gün 

mize açılmrş olan Köstence transit yo- kooperatifler birliğinin satın a1drgı 
İtalya, askerlerinin mühim bir kısmım anayurda almııtır. 
Şımdi orada 200.000 askeri var mıdır? 
Habeşistanda işgal kuvvetleri 15 milyon insan karşısındadır. 
fakat Harrarın istasyonu olan Diredaua' dan bir bölük fran
sız garnizonu alakonulmuştur. Nicin? 
bundan ba~ka hala Cibutide habeş bayrağını la§ıyan bir 
habeı konsoloshanesi vardır. 

bileceği güçlükler düşünülünce, bu, 
dikkate alınması gereken bir nokta ol
maktadır: Çünkü Almanya, Çekoslo
vakyaya, veya Avusturya, yahud da 
her iki memlekete karşı bir şeyler ha
zırlıyor görünmektedir. İlk bahar Av
rupanın bu kısmında bizi sürpirizlerle 
karşılaştırabilir, ve eğer Almanyanııı 

sınırları Brenner'e kadar uzanırsa, A
dıryatik tehdid altına girecektir. 
İtalyan İmparatorluğuna ve Habeşis

' tana sözü naklederek ilave edelim ki, 
bu mevzu üzerinde fransız - İtalyan 

münasebetleri problemini kabil olduğu 
kadar süratle halletmek lazımdır. A
disababadaki fransız işgüderi ve fran
sız garnizonu geri çekilmiştir. Fakat 
Harrar'ın istasyonu olan Diredaua'da 

italyanlardan rnürekkeb bir grup bura-
sını hücumla zabtetmeye teşebbüs etti- lu ile şimdiye kadar yapılan işlerden mallar dahil değildir. 
ler. Gerçi, Milletler Cemiyetinin naza- alınan neticeye göre bu yol, kıymetli Fındık, Ceviz : 
rında, Habeşistan hala müstakil bir olan.~~ gönderildiği yerlere süratle git- İstanbul, fmdrk piyasa 

1 
durgun geç-

devlet olarak mevcuddur. Fakat İtalya· mesı azım gelen maddeler için faydalı · · B 
olmaktadır. Almanyanın memleketimiz- mıştır. una rağmen geçen senenin bu nın fethi bir vakıadır. Halbuki Fransa-

n.n Roma elçisi hala Pariste bulunuyor. 
Hukuk meselesinin ehemiyetini kim

se inkar edemez, fakat İtalyayı Alman
yaya yakınlaşmaya sevketmekte Fran
sanın ne ehemiyeti vardır? Romada 
İtalya ile Almanya arasında bir nevi 
arazi taksimi yapılmış olduğu hakkın· 

daki rivayetler İtalyan gazeteleri ta.ra
fından tekzib edilmiştir. Ve, İtalya, bü
yük devletlik sıfatından istifa etme
dikçe, Almanyanın Avusturya ve hatta 
Çekoslovakyaya el koymasına müsaade 
edemez. Fakat, İtalya, İngiltere ve F
ransanın dostluğundan emin bulunma
d:kça, Habeşistan için endişe duymaya
cak bir vaziyete gelmedikçe, Avrupa

da icraatta bulunamıyacaktır. Fakat İ

talya, ancak ilhak keyfiyeti Fransa ve 

İngilterece tanıldıktan sonra Habeşis

tan hususunda emniyet duyacaktır. 

La Tribün de Nasiyon'dan 

d ld _ hafta piyasasının 49.50 kuruş olmasına en a ıgı bağırsak ve yumurtanın yüz. 
de ellisinden fazlasının bu yol ile sev- mukabil bu senenin son hafta piyasası 
kedilişi buna bir delildir. Bir tecrübe 65 kuruştur. Ceviz piyasası da gevşek· 

tir. Stoklar çok azdır. senesi olan 936 yılı içinde yapılan sevk-
ten alrnan müsbet neticelere göre 937 
senesinde bu yoldan daha geniş ölçü· 
de faydalanılacağı umulmaktadır. 935, 
936, ve 937 senelerinin mukayeseleri 
neticeleri şunlardır: Köstence transit 
yoliyle 935 şin son iki ayında 414,8 ton, 
936 senesi içinde 1654,2 ton gene 936-

• ' nın yalnız birinci ayında 144,4 ton, 937. 
nin birinci ayında ise 200,2 ton mal gön
derilmiştir. 

Haftanın piyasası : 

Bugday: Son hafta içinde İstanbul 
buğday piyasası durgunca geçmıştır. 
Almanyadan ufak partilere inhisar et
mek üzere gelen teklifler ton başına 

sertler için 80, yumuşaklar için 73-74 
türk lirasıdır. Fiatlar mukayeseli ola
rak şöyledir: Geçen yıl 6.21 kuruş olan 
sertlerin kilosu bu sene 7-7.0 kuruştur. 
İzmir borsasında yeniden iş yapanlar 
azdrr. Mersin piyasasında fiatlar geçen 
haftaya göre epey yükselmiştir. Dünya 
piyasası sağlamdır. 

Arpa : 

İstanbul piyasasında son hafta için
de az çok muameleler olmuştur. İngil
tereden istekler vardır. İzmir piyasası 
gevşek olmakla beraber işlerin inkişaf 
edecegi kuvvetle ümid edilmektedir. 
Mersin piyasası, Almanyadan gelen 
tekliflerin düşük olması dolayısiyle 
durgundur. 

Diğer tahıl maddeleri: 

Pamuk, t ift ik , yapak : 

İzmir pamuk piyasası norm&ldir. 
Almanyadan son günlerde ikinci nevi 
mallar üzerine ehemiyetli siparişler 
olmuştur. Almanların bu nevilere ver
dikleri top fiatlar 51.5 kuruştur. Mer
sin pamuk piyasası gon hafta içinde 
nisbcten bir gelişim göstermiftir. İhra
cat devam etmektedir. Klevland ve ia
ne cinslerinin çoğu satılmış olduğundan 
borsalarda bu cinsler üzerine olan mu

ameleler azalmıştır. 
İstanbul tiftik piyasası son hafta i

çinde durgun geçmiştir. Piyasada mev
cud mallar azalmıştır. Mersin piyasa• 
sında mevcud mal kalmadığından mua
mele olmamaktadır. Samsun mıntakas.n• 
da, Kastamonu tiftik piyasası, yolların 
kapalı olmasından son hafta içinde 
durgun geçmiştir. Fiatlar 144 kuru~ 
tur. 

İstanbul yapak borsasında Trakya 
kırkım 80, Anadolu 60 - 63 kuruştur. 
İzmir yapak piyasasında mal kalmadı
ğı için muamele olmamaktadır. Yerli 
incelerin nominal fiatları 67-68: kaba 
malların 64 - 65 kuru§tur. 

Yumurta, Balık : 

A disa~a~a suikastı Habeşistan me
selesını tekrar aktüalitenin ön 

safına geçirdi, Hatıra gelen ilk sual, 
Halyanların bu memlekete hakim olup 
olmadıklarıd.r. Bazı İngiliz gazeteleri 
bunun aksini iddia ediyorlar. Habeşis
tan 1.500.000 kilometre murabbaında, 

yani Fransinın üç misli büyüklüktedir. 
Daha iyi anlatmak için Fransa, Alman
ya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Belçika, 
Hollanda ve Çekoslovakydnın mecmuu
na müsavi olduğunu söyliyelim. Adis
ababanın 30.000 kişilik garnizonile hiç 
bir şeyden korkusu olmadığı söyleni
yor. Fakat Adisababa bir noktadan iba
rettir. İtalya, askerlerinin büyük bir 
kısmını anayurda almrştır. Orada şim
di 200.000 askeri varın.dır? Varsa bile 
Adisababa garnizonu hakkında bize ha
kikat söylenmi:ı; ise • vaziyeti şöyle ta
savvur etmek mümkündür: İtalya şe
hirleri iyice muhafaza altında bulun
durmakta, memleketin geri kalan kı· 
sımlarını tayyarelerle kontrol etmekte 
ve motorlu kolonlar devriye gezmekte· 
dir. Fakat yerli grupları hala hareket
lerinde devam etmektedirler. İtalya da 
bu hareketlere, tedhiş yoliyle, çok şid
detli mukabele etmektedir. Bu, Trab
Justa, çok dağnık bir nüfus arasında mu· 
vaffak olmuş bir metoddur. Habeşistan
da işgal kuvvetleri 10 milyon insan kar-
9ısındadırlar. İtalyanın bu işte muvaf
fak olamaması ihtimali yoktur, fakat 
pek çabuk fethedilmiş olan Habeşistan 
onu uzun zaman işgal edecektir. Evening Standardda vaktiyle pkan bir karikatür: Kuş yemi piyas:ı.sı normaldir. İtal

yanlar alıcı vaziyetindedirler. Bakla pi 
yasası kuvvetlidir. Almanlar tonu 62 

lira üzerinden alıcıd ırlar. Mevcudu 
pek azdır. Yulaf sağlamdır. Mu • 
ameleler iç ihtiyaç içindir. Stok • 
]arın haylice azalmış olmas.ndan 
dolayı vaziyetin değişmiyeceği anlaşıl
maktadır. Antalya ve havalisi susamları 
18 - 20, Rumeli susamları 18 kuruş ü
zerinden muamele görmektedirler. Pi
yasa kuvvetlidir. Keten tohumu ton ba· 
şına 100 - 102 lira üzerinden satılmak
tadır. Mısrr pi yasası biraz gevşektir. 
Fazla mal gelmiştir. 

İstanbul yumurta piyasası durgun 
sayılmaktadır. İzmir yumurta piyasası
na az mal gelmesi dolayısiylc so~ hafta 
içinde muamele hararetli olmuştur. Ta
zelerin yüz tanesi 160 - 170, konserve
lerin ise 130 • 135 kuruştur. Samsun 
mıntakasmda bütün yumurta piyasaları 
durgun ve muameleler yalnız mahalli 
ihtiyaçlara inhisar etmektedir. Balık 
piyasasına gelince; İstanbuld son hafta 
içinde mühim miktarda torik avlanmış
tır. İtalya ve Yunanıstan balık almakta
dır. Fiatlar müsaid ve yukselmege eg

ğindir. 

İtalyanın yarın Avrupada karşılaşa- Ulu .. )ar Kurumunun bir cel t• 

Fon Noyrat'ın 
Viyana ziyareti 

Ham maddeler ve 
Alman hükümeti 

Habsburglar 
kimin yardımı 

ile tahta 
dönebilecekler? 
A lman dış bakanı Fon Noyrat'm 

Viyanaya yaptığı ziyaret, resmi 
surette ortadan kaldırılmış, fakat haki
katte faaliyetlerine devam etmekte olan 
Avusturya naziJerinin bir takım gösteri· 
ler yapmasına vesile vermiştir. Avus
turya hükümeti, her ne kadar pazar gü
nü bir takım nazileri tevkif etmek su
retiyle ihtiyat tedbirleri almışsa da, 
Noyratı karşılama töreni arasında 

.. Kahrolsun hükümet !,, diye bagıranlar 
olmuştur. 

Her ne kadar Fon Noyrat'mŞuşnig 
kabinesindeki nazi elemanları kuvvet
lendirmek hususunda nüfuz yapacağı 

beklenmekte ise de daha ehemiyetli O· 

lan nokta, Avusturya başvekilinin bun· 
dan sonra yapacağı harekettir. Bazı si
yaset kahinlerinin haber verdiğine gö
re Bay Şuşnig, kabinesinde bulunan 
iki azayı çıkaracak ve Stirya'da başka 
bir ad altında kurulmuş olan nazi pro
paganda merkezini kapatacaktır. 

B. Şuşnig, her ne kadar nazilere karşı 
müsamahalı davranmakta ise de bu duru
munu geçen temmuzda imzalanan A· 
vusturya - alman anlaşmasından Hitle
rin ihtirasla beklediği neticeleri ıağh· 

yacak kadar müsaadeli değildir. Bundan 
başka Almanya He İtalya arasında ö
ğ ıniılerek yapılan anlaşma da Avus
turya hakkında bir uzlaşma temin et-

1 

Mancester 
Guardien 

Gazetesinden 
1 

miş değildir. Son nutkunda B. Şuşnig, 

gayet manalı surette, ''Berlin • Roma 

mihveri,. nden bahsetmemiş. İtalyaya 

karşı çok sıcak, nazilere karşı ise çok 

soğuk bir dil kullanmıştrr • 

Avusturya başvekilinin Habsburg

Jarın avdeti için hükumetin bir plebisit 

organize edeceği hakkındaki sözlerden 

sonra Bay Hitler, buna müsaade edemi

yeceğini söylemişse de Romada bu fik
rin mülayim bir surette kar~1Iandığı ha

ber verilmektedir. 

Memleket içinde ufak bir müzaha

rete dayanarak diktatörlük eden Şuşnig 
hükümeti, Habsburgların avdeti 1çin, 

dişardan bir müzaharet teminine mec

burdur ki bunu da, ancak, İtalyadan u

mabilir. 

Çekoslavakyadaki 
Alman meselesi 

Roma,4 (A.A.) - Tribuna gazetesi, 
Çekoslovakyadaki alman partisi reısı 

Henlen ile yaptığı bir görüşmeyi neş-

retmektedir. Henlen, Çekoslovakya i· 
çin Berlin • Roma mihverinin Sovyet 
dostluğundan daha sağlam bir garanti 
olup olmadığı meselesinin tetkiki la
zım geldiğini söylemiş ve demiştir ki: 
"Fakat daha önce Çekoslovakyadaki al
manlar meselesinin halli lazımdır. Av

rupada sulh ancak Almanyanın iştiraki 
ile kuvvetlenebilir. Çekoslovakya ile 
Almanya arasında iyi münasebetlerin 
devamında partimiz bugün her zaman
dan ziyade alakalıdır.,, 

A lrnan hükumeti zaten beklendiği 
gibi, 8 martta Cenevre'de topla

nacak olan "ham maddeler komitesi., 
ne girmeyi reddetti. Bu harekete teessüf 
etmek gerektir. Çünkü, her ne kadar 
komitede japon mürahhaslariyle sö
mürgesi bulunmryan hükümetlerin 
murahhasları da varsa da, alman propa
gandacılarr, bunun iş olsun ve mesele
nin zahiri kurtarılsın diye toplandığı
nı söyliyeceklerdir. 

Fakat Almanya, eski sömürgelerini 
geri alabileceğini ümid ettiği müdcle 
çe, ondan başka her hangi bir §eyle 
tatmin edilebileceği zannını uyandır

mak bir taktik hatası olurdu. Komite
nin enteresan olan tarafı, bunun İngi
liz hükümetinin bir çocuğu oluşudur. 

Bu, 1935 seneı;i eyllılünde Sir Samuel 
Hor tarafından ileri atılan bir teklifin 
neticesidir. 

Milletler Cemiyeti asamblesi önün
de ilk defa ham maddeler meselesini 
o açmıştı. 

Ondan sonra onun yerine gelen zat, 
nutuklarında bu bahsi hafiften mrrıl

danmış, nihayet geçen sene ilk teşrinde 
asamblenin bir toplantısında ingiliz 
delegasyonu adına Bay W. S. Morri
son, bütün milletlerin müsavi ticaret 
şartları altında ham madde el -
de edebilmeleri meselesini tetkik et
mek üzere asamble konseyinin Millet
ler Cemiyetine dahil olmıyan milletler
den bir komite kurmasını teklif etmiş, 
maddelerin tayinini de bu komiteye bı
rakılmıştı. 

Nihayet bu teklif konseye gelmiş ve 
geçen ay komitenin seçilmesi karar al
tına alınm:ştır. 

Martın sekizinde toplanacak olan, 
bu komiteye alınanlar girmiyecekleri
ni bildiriyorlar, İngilizler ise (Lord 
Plapmouth'un teahhüdlerini tekrarlrya
lım) bunun sömürge meselelerinde bir 

Üzüm : 

İzmir üzüm piyasası, paskalyanın 
yaklaşması dolayısiyle gün geçtikçe 
sağlamlaşmaktadır. Vaziyette henüz bir 
değişiklik yoksada fiatların pek yakın
da yükseleceği ümidleri çok kuvvetli
dir. Mevsim başlangıcından şubat orta· 
larına kadar İzmir borsasında satılan 
üzüm miktarı 56.754.725 kiloya varmış
tır. Tariş üzüm kurumunun mevsim ba-

şından 4-2-937 tarihine kadar satın al
dığı üzüm miktarı ise 3.457.020 kilodur. 
İnhisarlar idaresinin aynı zaman içinde 
aldığı üzüm miktarı da 3.263.260 kilo
dur. Üzüm ihracı başlangıcındanberi 
şubat başına kadar İzmir limanından 

dış ülkelere ihraç edilen üzüm mikta· 
rı 56 bin tonu geçmiştir. 

incir : 
İzmir incir piyasas:nda hurda Ü· 

zerine muameleler yapılmaktadır. A· 
vusturya, Çekoslovakya ve Macaristan
dan alınan müsaid siparişler dolayısiy
le eldeki hurdaların kısa bir müddet 
içinde satılacağı anlaşılmaktadır. Bu
gün yapılmakta olan muamelelerin fi. 
atları; natürel incirler için beş, hur
dalar için ise 4 125 kuruştur. 

Mevsim başından son haftaya kadar 
İzmir borsasına kaydedilen incir satış 

yakınlaşma temin etmek hususunda 
faydalı olacağı kanaatir.dedirler • 

İngiliz hükümeti Sir Fredrik Leith 
Ross'u da mali müşavir olarak bu heye· 
te intihab ettiği için, komitenin de
ğerli işler yapabileceğini ~imdiden bek
liyebiliriz. 

l\levlut 
Ölümü bizler için unutulmaz bir 

acı olan zevcim Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Umum Müdür Muavi
ni Hayrettin Bedirgilin ruhuna 
edilmek üzere Martın yedinci 

ithaf 
Pazar 

gı.inü ikindi namazından 
bayram camiinde mevlut 
dan kendisini sevenlerin 

sonra Hacı
okunacağın· 

bu dini me-
rasimde hazır bulunmalarını rica ede· 
rim. 

Merhum Hayrettin Bedirgil zevcesi 
Ehliyet Bedirgil 

DiL KÖSESi : 

''Haberin büründüğü ince ipham, 
herhalde sabah haliyle, yani bir nevi 
pijama haliyle oluşundan bulunsa ge
rek!,, 

Beğendinizmi cümleyi? Bir defa 
bir haberdeki müphemliği, sabah kılı
ğiyle görünmeye benzetmekteki müna
sebeti bir türlü kavramıyoruz. Teşbih 
pek soğuk düşmüştür. 

Sonra ''Pijama haliyle,, ne demek
tir?. "Halile ıoluşundan,, değil "bulunu
şundan .. gene •'ince ipham .. bulunsa ge-
rck,. değil "olsa gerek,, şeklinde ifade 

edilmek lazımdı. Şu halde iki kelimeyi 
tersine çevirmek zorundayız: ''Halile 
bulunuşundan olsa gerek/" 

* 
"Hayvanlar mürebbisi mcş:hur ına• 

carlı Hans_.,, 
''Hayvanlar mürebbisi,, yerine "hay• 

van terbiyecisi,. demek daha doğru o• 
/ur. "macarlr,. denemez. Ya ''Macar,, 
veya ''macaristanlr,, deriz. 

"Bu ince meselenin inceden inceye 
incelenmesi lazımdır .• , 

H?şunuza gitti':ni? 
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Basın birliği konferansın a Büyük Atlas -

•Jk tekf ı• f ler Tanınmış coğrafya alimimiz Faik 

l•nt•h bl r ve 1 Sabri Duran tarafından hazrrlanmış bir 
1 a a Vinaver, Slovenetz gazetesi başmuhar. "Büyük Atlas., satışa çıkarılmıştır. 

Atina Şubat 1937 - Yalnız gazete- . i B. A . .l{ucbar. . Şimdiye kadar gerek bir çok coğrafya 
ci k k ınen rır İ . . teknı'k komisyon: Reıs: yu· eserleri, gerekse harta ve atlaslarla mil-ar adaşlarını, diplomatlarr, I~ kıncı . !' k" 
de idarecileri alakadar eder hissinı ve· goslav delegasyonu şefi B. Sok~ç. y l bı 1 utübhanemize kıymetli hizmetlerde 
ren b ı·hiyettar 

1 
b' den. Ahmed Emın a • u unmuş olan müellifin bu son eseri, ve ir rapor halinde sa a Aza ar: ız • . 

makama verilmesi belki daha faydalı Muvaffak Menemencıoglu, ru. şimdiye kadar memleketimizde görül-
olaıı, bu ve bundan sonraki bir iki yazı· :::;erden; eski matbuat mü~ürü, DAn· müş olan atlasların en mükemmelidir. 
rnın "Atina mektupları .. başlığı alt nd~ kara ve Atina matbuat ataşesı B. ra- Bütün dünyayı mevzu olarak alan 
''Ulus'' ta dkmasını münakaşa. etın(eB Rador ajansı müdürü B. Hurtıg, fakat Türkiye coğrafyasının tetkikine 

:ıı gu, . • . . k' . 
isteyenler bulunabilir. Fakat bız; . BBB) rumen ırullı komıtesı es ı ıe- bılhassa ehemiyet veren bu atlas Vi-
B. B.)ikinci konferansında o kad~r şu- ~si B. Gongopol, yugoslavlardan.; Ava. yanada, fevkalade nefis bir suertte ba-

. · B tkan ınıllet· · D S P t ır Vre s 1 t mutlu çalıştık müttefık a 1 a ·ansı müdürlı r. v. e rov :ıı• - ı mış ır. 
j . ' . bakaları a- a J • · · • 
erı dostluğu büyiık halk ta • · ıne ve Navosti gazetclerının sıyası mu- Bu atlas lise, iktisad ve edebiyet fa-

·ıı· e insanı bır B M rasına, ayni zamanda ını 1 v . · harrirleri B. Popoviç, · azanovıç, külteleri talebeleri için çok faydalı bir 
. k . . birbirırnı· h . 1 bi' 
ıdeal olarak birleştirme ıçın 

1 
unanhlardan; · Atina mu arrır er r. yardımcı olmakla kalmıyacak, kütühha-

ze o kadar ciddi teahhüdlerde bu un- ~ği reisi B. Zarifis, Atina ajansı mü- nesinde, daima müracaat edilecek bir 
d k k. · · · · · lalcadar eden ya· k' 11. u ı · bırbırımızı a dürü B. Ve ıare ıs. atlas bulundurmak isteyen her aydının ' - . sayfaların . 
21Jdrımızm intişar edecegı Oçüncü kültür komisyonu: Reıs: işine yarayacaktır . 

' k'tap hacim ve şe- f' V d d Nedim 
- gazete, mecmua, ı . . teknik türk delegasyonu şe ı e a Her bak.mdan mükemmel bir eser 

killrori ne olu:sa olsun~hi::~:ri bun. Tör. olan bu kıymetli atlası bize kazandır-
.;:aruretlerc ragmen ın Azalar: bizden: Neşet Halil Atay, mış olan müellifi takdir ederken ''Bü-
danbaşka türlü olmıyacaktır. 

tl 
- Balkan Rumenlerden; rumen delegasyonu şefi yük Atlas,, ı bütün okurlarımrza tavsi-

Balkan milletleri dos ugu, 
da .unzaiaoan Popesco, Dreptatea gazetesi başmuhar- ye etmeyi bir vazife biliriz. Eser 3 li-

.a.t.antı devletleri arasın . oksa ayrı ra fiatla satılmaktadır. 
•iyasi bir mukaveleye an Y 'H t riri B. Botez, yugoslavlardan: Samoo-
ayrı ve hepsi bir arada Bal~ilhmı 

1
•
1
eh • uprava gazetesinin direktörü B. Java-

. di harsı ·• •· lerinin siyasi, ıkusa ' ~ 'aatleri· noviç, Revue İnternationale d'Etu des 
· ıarına ve me .. 

en hayati ihtıyaç ı Balkaniques direktörü B. Parezanın, 
ne mi istinad eder?. Karilerim bu sua. 

ıarımm devamın. 
lerin cevablarını yazı 
da bulacaklardır. 

Konferansta teklifler yapar veya 

d t kliflerden biri üzerinde ko· 
mevcu e 

" ttefik ve dost Balkan 
nuşurken mu 
devletleri tarihinin antanttan ve .~ntan~ 

t kaddüm eden hadiselerden oncekı ta e . 
tabi ve antanttan sonraki müstakıl va· 

z.iyetlerirıi daima gö.ıümüz~n önünde 
bulundurduk. Müşterek teklıf ve karar· 
larımız . n balkanları, balkanlar dışı te
sirlerden koruyarak yüksek müdafaa ka
biliyetinde olmalarına büyiik bir hassa

siyetle <' ıkkat ettik. 

B;;ıknn ant.an • ' u. ... ıne şeref ve
ren bi.ıtün diger güzel eserleri gibi e
bedi Atatürkün eserdir. Ne Atatür~:sÜL 

bir Türkiye Balkan antantr idealini re

aLize edebilir, ne de Türkiyenin dahil 

olmadığı bir antantta Balkanlar sulh 

ve teşriki mesaisinin müeyy ideleri bu· 
lunabilirdi. 

Meslek ve ihtısası ne olursa olsun 
her türd:ün, bu büyük Atatürk eserine 
karşı vazifeleri vardır. Ve teferri.iat: 

vatandaşlarıma bu vazifenin ölçülerini 
verecektir. 

ilk umumi toplantı 

Bugün ögleden sonra b 0
, • ~ Atina 

ticaret ve sanayi odasında toplanan 
konferansın ilk .umumi celsesinde 
(BBB) merkez komitesi vazife ve sa~ 
lahiyetleri rumen delegasyonu. şefı 
Popesco Necsesti'nin parlak bı.r n.ut
kundan sonra yunan milli komıtesıne 

devredildi ve intihablar yapıldı. 
İntihab neticeleri şudur: 
Birinci siyasi komisyon: Reis. Ru. 

men delegasyonu şefi Necsesti. 
Azalar: bizden; Ercümend Ekrem 

Talu rumenlerden; hariciye matbuat 
• R siyasi müdürü B. Anastasiu, omanya 

gazeteler !Jirliği reisi B. Nasta, yuna~-
. umum mu· 

Jılardan · matbuat ve turızm 

d .. ·· B 
1

p p adakis yugoslavlardan; uru . . ap • .. B 
merkez matbuat bürosu şef muavını · 

yunanlılardan; A tina ajansı müdürü 

Vekiarellis, Phos gazetesi muharrirle-

rinden B. Vek.iaris. 

Konferansa yunanlılar riyaset ettik-

]eri için komisyonlarda reis olarak va. 

zife almadılar. 

Komisyonun elinde çalışmak için 

konferansa yunan murahhasları tara -

fından verilen üç teklif var. Gece tek

lifleri tetkik edeceğiz. Kendi tekLifle. 

rimizi hazulıyacağız ve bu çalışmalar 
arasmda resmi baloda eğlenmek için 
vakit bulacağız. 

Ne§et Halil ATAY 

ULKO 
HALKBVLERI MECMUASI 

Dokuzuncu cildin ilk sayısı olan 
49 uncu numarası çıktı. 

Bu sayının içindekiler: 

B. Şükrü Kayanın Halkevleri tö-

renindeki nutku 
B. Nafi Atuf'un Halkevlen töre

nindeki nutku 
Şiir: F. A. 

'.L ur.ıı:ıer ve ~ımali Asya sanatının 
bu:.ı devrındeki menşei "Yosebh 
Strzygowski,, - Halkevinin çocu
ğu ·'şiir,, Behçet Kemal Çaglar. 

- Htikümdarlara çıkışan şaırler . 
Nihal Sami Banarlı - Osmanlı un

paratorlug unda çiftçi sınıfların hu· 
kuki statüsü, Omer Barkan - Or. 
ta zaman türk • islaın dünyasında 

maliye Prof. A. Mez - Ana yasa

mızda degişiklik - Sağlık bakımın· 

dan spor ve biz (Dr. Hayri Kalelı) 

Bibliyografya, Halkevi haberleri 
Ülkünün 88 sayfalık bir sayısı 

25 kuruştur. 

J Küçük ıs_:anbul Haberleri 

* İstanbulda ekmeklerdeki gloten 
mikdarını tayin için belediyenin hazır
ladığı dört niimune Sıhiye Vekaletine 
gönderilmiştir. ' 

* Emniyet sandığı parasının dörtte 
biri peşin, geri kalanı sekiz taksitte 
ödenmek uzere ehemiyetli mikdarda 
mülklerı satılığa çıkarmıştır. 

* Paraşüt kulesinin Bayazıd yangın 
kulesinde yapılması için maarif veka· 
!etinden tekrar müsaade rica edilcektir. 

* Üniversite inkılab derslerini:ı e
debiyat fakültesine bağlı bir enstitüde 
takib için hazıı:lıklar vardır. Enstitü 
açılırsa bunun bir de kütüphanesi bulu· 
nacak ve burada inkilciba aid kitablar 
bulunacaktır. 

* İstanbulda hususi müesseselere şe. 
hirdeki nakil ve nakliye vasıtlan sahib
lerini zarara sokmamak için kendüeı i
ne aid olmayan eşyaları, kendi nakil va. 
sıtalariyle taşımamaları tebliğ edilmiş-

tir. 
"' İstanl.ıul belediye afişaj işini müsta 

kil olarak idareye karar vermiş büdcesi. 
ne 8 bin lira tahsisat koymuştur. 

... = ---HADYO 
~- n un •...-.- u a 

OGLE NEŞRİYATI: 
12.30-12.50 Plak: türk musikisi ve 

plak neşriyatı. 13.15. 13.30 Dahili 'ile 
halk şarkıları. 12.50-13.15 Muhtelif 
harici haberler. 17.30-18.30 İnkılab 
dersleri. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30-18.45 Muhtelif plak neşriyatı. 

18.45.19.00 İngilizce dersi. (Azime İ· 
pek). 19.00-19.30 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Makbule ve arkadaşları). 19. 
30 .• 19.45 Saat ayarı ve arabça neşriyat. 
19.45-20.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Servet Adnan ve arkadaşları). 
20.15-20.30 Konferans- parazitolog Nev
zat. 20.30-21.00 PJcikla dans musikisi. 
21.00-21.15 Ajans haberleri. 21.15.21.55 
Stüdyo salon orkestrası. 21.55.22.00 Ya
rınki program ve İstiklal marşı. 

S= 

Mah kem elerde 1 

Arkadaşının yadigir 
tabancasını götürmüş ! 
Süleymanın 
sakatlanmıs , 

dayaktan kolu 
sa rgıya alınmış 

Belki bir başkasının on iki senelik 
arkadaşı, tabancasını gizlice alır ve sa
tarsa mahkemeye baş vururdu: Fakat 
Haymanalı · Dursun oğlu Ömer böyle 
yapmamış, eski arkadaşı Süleyman ba
ba yadigarı tabancasını, uyuduklarr han
da yastığının altından alıp gizlice sat
maya kalkınca Ömer kızmış ve Süley
manı bir temiz dövmüş: 

"- Bay reis, diyor. Bu Süleyman 
benim askerlik arkadaşimdır. Kazadan 
onunla iş aramak için şehre geldik. Han

da yatarken yastığımın altından oaba 
yadigarı tabancamı almış, saklamış. Ben 
han upğmdan şüphelendim. Sonra Sü
leyman önümde giderken pantalonunun 
arka cebinde bir şişkinlik gördüm. Hiç 
ıes çıkarmadım. Evvela tütün tabakası 
sandım ama içime de bir kurt düştü, Pe
'ini bırakmadım. Kolladım. Akşam el a
yak kesilince Süleyman benim yanım· 
dan ayrıldı. 

Ben de gizlice arkasından yola düş
tüm. İtfaiye meydanındaki hanlardan 
birinin kapısında bir tanıdığ•nı buldu. 
Ben dıvarın arkasına gizlenip onları 

göeztledim. Süleyman etrafına bakın· 
dı. Tabancayı çıkardı. Arkadaşına de
di ki: ''- Ben darda kaldım. Şu taban- • 
cayı bana el altından sat1ver. Yalnrz 
kimse görmesin. Baba yadigarıdır.,. Be
nim eski arkadaşım Süleymanm hele şu 
son sözünü duyunca kan beynime sıçra
dı. Gözüm kararmış, hemen üstüne aul
dım. Elinden tabancamı aldım .... Eh ne 
bileyim? Belki tabancamı alırken bir 
iki yerine şöyle bir dokunuvermişim· 

dir .. ,, 
Güçlü kuvvetli Ömer, kendinden çe-

limsiz olan Süleymana; şöyle hızlıca 
dokunmuş ki Süleymanın kolu hala bağ
lı ... Hakimin gözü Süleymanın sarılı 
koluna doğru gidince Ömer hemen a-
tıldı : 

"- Onun kolunun sarılı olduğuna 
bakma Bay bakim ... Mahkemeden ç :kıp 

köşeyi dönünce sargıyı çıkarıp kolunu 
sallıya sallıya gidiyor ... ,. 

Süleymanm anlatışı ise büsbütün 
başkadır l O, arkadaşı Ömerin tabanca· 
sına pek düşkün olduğunu biliyormuş. 

Tabancayı saklayıp bir yarenlik yap
mak istemiş. Hakim sordu : 

" - Peki, öbür arkadaşına verip sat· 
mak istemen de şakamı idi ? 

Süleyman biraz kekeliyor: 
'"- Ömer bazı zaman, hele iş bula

mayınca biraz huylu olur. Bir kaz:a 
çıkmasın diye emanet brra.krnrştmı. .• ,. 

Ömer birden bire parladı : 
"- Ben bu tabancayı yıllar yılıdır 

taşıdım. Geceleri gidip gelirken köy kö· 
peklerinden sakmmak için. Elimde izin 
kağıdı da var. Benim bu Süleyman gi
bi vukaatım yok .... Hapishanenin yeri
ni bile bilmem .... ,, 

Şimdi mahkeme, Süleymanm taban-

cayı verdiği arkadai1 ikinci Süleyma
nı; kavgayı ayıran bakkal İbrahimi ve 
bekçiyi dinliyecektir. 

Bayan Nadire ile B. 
Muharrem barışblar 

Muharrem, genç karnsiyle arası a· 
çılmasını, son günlerde işsiz kalmasın
da buluyor. Bayan Nadirenin anlattrğr 
ise büsbütün başkadır. Mahkemeye ver
diği istidada da dertlerini anlatıyor: 
Muharrem geçen seneye kadar evine 
vakti zamaniyle geliyormuş. Hele bir d' 
çocukları olunca ev muhabbeti artmış. 
Çalıştığı marangoz fabrikasından çıkın· 
ca hiç bir yere uğramadan evine gelir
miş. Hatta evvelce pazar günleri gitti
ği mahalle kahvesine bile çıkmaz olmuş 
Kansını yanına, küçük çocuğunu ku
cağına alıp Kamutay bahçesine, Çiftli
ğe, gezmeye götürürmüş: 

''-Bu iyi hali geçen aya kadar de
vam etti. Nereden bilmem, bir arkadaş 
peydahlamış .. Onunla rakı içmeğe, eve 
geç gelmeye, bize bakmamaya başladı. 
Eskisi gibi çalışamayınca işinden de 
çıkardılar. ,, 

Muharremde yorgun ve yaptığından 
nadim olmuş bir tavır var. Halsiz halsh 
yerinden kalkıyor: "- Evvelce aramız 
pek iyi idi. Bu işten çıkınca sinirlerim 
bozuldu. Eve biraz geç gelince o da 
benimle kavga etti.,, 

Bayan Nadire mahzun ve gözü yaş

lı, kocasına bakıyor. Hakim ikisine de 
uzun boylu nasihat etti "- Bu kadar
cık scbeblerle aile ocağınızı yıkmayı
nız. İkiniz de gençsiniz. Bakın bir de 

nur topu gibi oğlunuz var. Muharrem 
gene işinden çıkınca dos doğru evine 
git. Eger böyle yapsaydın hayatmm 
çığırı bozulmaz. işinden de çıkmazdın.,, 

Karı koca birbirine bütün araların· 
daki geçimsizliği unutmıış gibi bakıyor
lar. Bayan Nadire davasından vaz geç· 
miştir. M uhaı remin de neşesi yerine 
gelmiş gibi. .. Karısının kucağından kü· 
çük çocuğunu aldı ve !Jeraberce kori
dorlarda kayboldular. 

Bir yelkenli ba ttr 6 kişi 

• boğuldu 
Son fırtınada Samsuna giden çift 

direkli bir yelkenJi Sancaklı açıklarında 
batmış, gemide bulunanlardan Hasan, 
Fikri, Mehmed, Servet ve daha iki tayfa 
boğulmuşlardır. 

Adliye terfi defterleri 
Biri müddei umumilerin diğeri ha· 

kimlerin terfi defterlerini hazırlamak 

için teşkil olunan ayırma komisyonları 
çalışmalarına devam etmektedir. Ko· 
misyonların çalışması ay sonlarına dog· 
ru bitebilecektir. 

Tefrika No: 2 

Eugenie 
G randet 

teşhire yaramaktadr. Burada hiç şarlatanlık 
yoktur. Ticaretin nevine göre örnekler tuz 
ve morina balrğı dolu birkaç fıçıdan, birkaç 
paket yelken bezinden, halatlardan, direkle
re asılmış kalaydan, dıvarlar boyunca sıra
lanmış çemberlerden veya tezgahlar üze
rindeki birkaç metre kazmirden ibarettir. 

~ .. ._ _ _ ________ ____ _.. _ _,, ... İçeri giriniz. Temiz, gençlik.ten yü.~ü ~-~e1.1:, 
~ beyaz örtülü, kırmızı kollu b~r kız, orgusunu 

Y . Honore de Balzac azan. h' 
Türkçeye çeviren: N asu ı 

Baydar bırakıp ana veya babasını çagırır. Bunlardan 
biri gelip, mizacına göre sessizce, nezaketle 
veya öğünerek, size, istediğiniz gibi, on san
timlik veya yirmi bin fıankhk mal satar. Ka· 
pısının önünde oturup komşusiyle konuş~
rak baş parınaklariyle ~~~ez.~n~.ar çi~~~ .~ır 
fıçı kerestesi tüccarı gorursunuz; gorunu~e 
bakılırsa onun yalnız birkaç kötü şişelık 
' ahta ile iki üç tane lata dizisinden başka 
!na,ıı yoktur; fakat limandaki ağzına kadar 
dolu deposundan bütün Anjou fıçıcılarma 

d - hibleri burada, ba-
e mağazadır; ortaçag- ~u.. sadeliği ile bu-
balarımızm tezgahını .butun t alıkları ne 
labilirler. Ne cephelerı, ne mos 1r dalar' de
c A b ı ak tavan ı o . 
~mekanları olan u aç . dış süslen 

:tın ve karanlıktırlar ve ne. ıç:. ne r ası içeri 
Vardır. Kabaca demirlenmış ust pa a·ımiş 0-

kıvrıiıp yaylı bir çıngırak~a teç~ı~. e ~elmek
lan alt kısmı da mütemadıye~ g~~~b kapıla
te bulunmuş iki parçadan mur~. hava ve 
:tt acrktrr. Bu bir nevi rutubetlı ıne, . _ 

.. d yahud zeının 
guneş, ya kapının üstün en ve ak akşam 
le kubbe ve - sabahleyin kaldırılar uıan ,, · · ı rle tuttur 
Jerıne konup civatalı demır e "k _ 
sa ~l · d'kl · omuz yu g am kepenklerin gır 1 erı - . ki ktan 
S~kliğinde kısa dıvar arasmd~k~ açı tarını 
nufuz etmektedir. Bu dıvar tacırın mal 

kereste verir. 

0 tek tahtasını hesab ederek kaç fıçı '!a-
·ı' -ını· · ....... ahsulün iyi olup olmadıgını 

pabı eceg ' u~ • 1 f 
. . . bir güneş darbesinin onu zengın. e~. :-

bılır' v lu hava mahveder; hazan bır og-
'p ya!Tnıur • · f k e-n l:>, k dar şarab fıçıları on hır ran 

le vaktıne a 

der veya altıya düşer. bu memlekette, Tou
raine'de olduğu gibi, havanın bozuklukları 
ticaret hayatına hakimdir. Bağcılar, mal sa
hibl~ri, kereste tüccarı, fıçıcılar, hancılar, 
g~iciler, herkesin gi.>zü bir lokma güneşte
dır; Akşam yatarken ertesi sabah, gece ha
vanın dona çevirmiş olduğunu öğrenecekle
rinden tir tir titrerler; Yağmurdan, rüzgar
dan, kuraktan korkarlar; keyflerince su, 
sıcak ve bulut isterler. Orada gökyüzü ile 
yer yüzü menfaatleri arasında devamlı bir 
mücadele vardır. Barometre çehreleri keder
lendirir, onlardaki kırışıklıkları düzlendirfr 
veya neşe verir. Bu sokağın, Saumur'ün bu 
eski ana caddesinin bir başından öte başına 
kadar tekerrür eden: "İşte altın gibi bir ha
va!,, sözleri, kapıdan kapıya. kıymetlendirilir. 
Bundan dolayıdır ki herkes bir güneş şuaı
nın, uygun bir yağmurun kendisine ne getir
diğini bilerek komşusuna: ''havadan Louis 
altınları yağıyor!,, cevabını verir. Cumarte
si günleri, öğleye doğru, tam mevsiminde, 
bu iyi yürekli satıcılardan beş paralık mal 
satın alamazsınız. Hepsinin kendi ba.ğr, ken
di bahçesi vardır ve iki günü geçirmek üze
re köye gitmiştir. Orada her şey, alım, satım, 

kar önceden malum olduğundan tüccarlar 
günün 12 saatinden onunu eğlence, müşahe
de, müzakere ve mütemadi tecessüs ile geçi
rirler. Bir ev kaclmı bir keklik satın alsa 
komşular kocasına iyi pişirilmis olup olma
dığını sorarlar. Bir genç kız, bütiin ah]~k 
gruplarca görünmcksızin başını penceresın
den çıkaramaz. HüHisa burada, bu içerilerine 
nüfuz edilmez, karanlık ve sessiz evler nasıl 
esrarlı iseler vicdanlar da meydandaclırlar. 
Hayat, burada hemen her zaman açık hava
da geçer: her karı koca kapısının önüne o
turur, orada öğle ve akşam yemeğini yer, o
rada kavga eder. İnceden inceye tetkik edil
meksizin hiç kimse sokaktan geçemez. Bu 
sebebledir ki, vaktiyle bir şehre bir yabancı 
geldiğinde, kapıdan kapıya alaya alınırdı. 
Dilden dile gezen masalların da, bu çeşid ka
saba istihzalariyle meşhur Angers halkına 
verilen çenebaz lakabının da menşei işte bu 
haldir. Eski şehrin harab konakları, vaktiy
le memleket kibarlarının oturdukları bu so
kağın üst tarafındadır. Bu hikayedeki hadi
selerin vuku bulduğu gam ve kasavetle dolu 
ev, eşyada ve insanlarda • fransız adetlerinin 

Sonu Var 



Başbetl.·e : 

Silahlanmalar 
(Başı 1 incide) 

da azami otar§iye varmak İtalyan 
ilim ve tekniğini bu azami otarfİyi 
elde etmek üzere itbirliği yapma
ğa çağırmak. Faşist Konseyini bu 
kararları almağa sevkeden hakiki 
sebebi gösteren fıkra en alttadır: 
'' .... çünkü ancak ilim ve aynı :za
manda her türlü hadi•elere göğü• 
germeğe hazır bir ruh hali kuvve
ti iledir ki ni•beten az zengin 
memleketler, para ve tabii gelirler 
bakımından :zengin memleketle
rin ihtimal içindeki tecavüzlerini 
kar§ılıyabileceklerdir.,, 

Telgraflar kararın Almanyada 
sevinç uyandırdığını bildirmekte
dirler. 

lngiltereyi son kararı almağa 
sevkeden sebeb, kendi kuvvetleri
nin teahbüdlerini ve menfaatleri
ni her tarafta gereği gibi müda
faa etmeğe kafi olmadığı kanaati 
olmuştur. Hiç şüphesiz bu kanaat, 
Habeşistan hadisesinin eseridir. 
İngiltere İmparatorluğunun dün -
ya barış durumu üzerindeki men
faatleri, Milletler Cemiyeti niza
mının menfaatlerine o kadar uy
gundur ki, Büyük Britanya, silah
lanma mantığını, aynı derece kuv
vetle, milli ve insani deliller üze
rinde kurabilir. 

Bütün mesele bu sinir gergin
liği ve bulanık hava içinde, Avru
pada ne gibi sergüzeıtlerin nasıl 
tehlikelere yol açacağını tahmin 
etmektedir. B. Eden Avrupanın 

ideoloji cephelerine bölünmesinin 
tehlikelerinden bahsetmişti: bu 
bölünme komünizm ile faşizm a
rasında idi. Şimdi İtalyanlar ayrı
lığın faş izmlerle demokrasiler a-
rasında husul bulduğunu ve tehli
kenin daha büyüdüğünü yazıyor
lar. Ayrılıklar anarşisi son haddi
ne varıyor. Fakat şurası var ki 
çarpışma ve müdafaa azmi yalnız 
bir cephenin inhisarı altından çı
kıyor. Bu hal, ya tarihin asla af. 
f etmiyeceği yeni bir harb dehıeti
ne yahud, milletler hürriyeti ve ba-
rış esaslarına uygun bir anla!ma
ya varmakla neticelenebilir. 

Falih Rıfkı AT AY 

Sesimizi dünyaya 

duyuracağız 
(Bap ı incide) 

hammen bedelden yukarı oldu~undctn 

ihalesi yapılamamıştı. Bunun üze•ine 

davet edilen muhtelif fabrikalardan, 

Filips, Telefonken, Standard, Marko. 

ni ve Lorens davete icabet etmişler ve 

Nafıa Vekaletinde müteşekkil komis

yonda kendilerJyle }ap ı ·ı.ı nı .. w" ·•"•e· 

lerden alınan teklifler neticesinde hü

kümetçe aranılan şartlara en uygun ol

duğuna karar verilen Markoni müesse. 

sesine ihalenin yapılması takarriır et

miştir. 

~apılacak istasyonlar; biri 120 ki

lovatlık uzun, diğeri 20 kilovatlık kı

sa dalgalı iki istasyondan ibaret olup 

inşaat 16 ay sonra hitama ermiş ve Tiır 

kiye Cumhuriyeti sesini yalnız mem. 

leket içine değil, bütün dünyaya din

letebilecek bir duruma girecektir.,, 

YugosJavyada 
Komünizimle mücadele 

Belgrad, 4 (A.A.) - Dahiliye nazı· 

rı B. Kordetz, Yugoslavya zabıt.tamın 

komünist unsurların tahriklerine karşı 

daha büyük bir faaliyet gösterebihrn:ıi 

için asrilettirileceğini bildirmiştir. 

B. Korosetz, komünist propaganda

sının geçen sene Yugoalavyada pek zi
yade gelişmiş olduğunu kaydetmittir. 

Dahiliye nazırı, memlekette bulunan ve 

en ehemiyetlisi Zagrebde kurulmuş o
lan gizli komünist te,ekküllerinin bir 

listesini okumuştur. 

Zagrebdeki teşekkül, Viyananın giz• 

li komünist merkezinin bir şubesidir, 

ULUS 

Hayat ucuzluğunun 
temini için alınan tedbir 

(Başı 1. inci sayfada) 
lar altında alınmakta olan vergi ve re
simlerin muafiyeti meselesi en mühim 
bir yer tutmaktadır. 

Bırçok yabancı memleketler yerli 
sanayiin tam mamul vücuda getirmek 
için ihtiyaç gösterdiği ecnebi ham ve. 
yahud kısmen mamul iptidai maddele
re mutlak bir muafiy::t bahşeylemeleri· 
ne mukabil elyevm rneri olan gümrük 
tarifemiz bu gibi maddelere ağır giım
rük resimleri "koymaktadır. 

Fiatları düşürmek 

Yerli sanayiimizin eksuiyet itiba
riyle nisbeten basit imalat vücuda ge
tirmesi dolayısiyle mamul kıymetinde 

ham madde maliyetinin rolü pek mü
himdir. Yani ham madde maliyet fiat
ları indirildiği takdirde gerek serbest 
rekabet tesiriyle ve gerekse fiat kon
trolu ve mamul gümrük resimlerinin 
indirilmesi ile mamul fiatlarını da ehe· 
miyetli bir tarzda düşürmek kabil ola

caktır. 

Bundan başak sanayiimizin mühim 
mikdarda ihtiyacı olduğu daha bazı 

ham maddeler mevcud ise de bunların 
birinci ve ikinci sanayi ve ziraat prog
ramlarına ithal edilmiş olması ve bun
ların yakın bir zamanda memlekette i
mali mukarrer bulunması dolayısiyle 

bunların muafiyeti cihetine gidilme· 
miştir. 

Muamele vergileri 
Bu projenin kabulü takdirinde her 

sene mamiil maddelerin muamele vergi
lerinde yapılan tenzilata kısmen lüzum 
kalmıyacak ve teşviki sanayi kanunu 
ile verilen muafiyetler bu suretle çok 

fazla azalmıı olacaktır. 
Teklif edilen ham maddelerin mua

fiyetleri halinde husule gelecek istih
sal çokluğu dolayısiyle diğer vergiler
den elde edilecek varidat fazlası bu 
muafiyet noksanını telafi edecektir ... 

Sanayiimizin bulamadığı 
ham maddeler 

Birinci ve ikinci sanayi programı
na dahil olmakla ileride içeriden temi
ni mümkün olmıyan eşyadan muafiyet 
tatbik edilecekler şunlardır: 

Gümrük istatistik numarasiyle: 

230 boyasız yün iplikleri, 232 boya
lı yün iplikleri, 295 suni ipek, 15276 so
da, 1008 pik, 1012 profil demir, 1016 ka· 
lın saçlar, 1017 ince saçlar, 1018 ve 1019 

teneke saçlar, 1114 bakır lema (çubuk), 
1114 bakır tahta, 1170 çinko külçe, 222A 
yapağı (Merinos kirli), 222B yapağı 
(merinos yıkanmış), 1626 sud-kostik, 
1652 hamızı azot, 

Hangi maddeler vergisiz girecek? 
Sanayide kullan.lan ve tarifenin baş

ka yerlerinde zikrolunmıyan diğer hay
vani yağlar, yag asitleri, domuz kılı ve 
döküntüleri, levha ve yaprak ve saire 
şeklinde kemik ve tırnak, mevaddı ı:;a

ire ile müretteb veya gayri müretteb 
kemik, tırnak ve boynuzdan mamul eş
ya. ham gergedan boynuzu ve mamula
tı, hayvan dişleri ve mamulatından fil, 
deniz aygırı, gergedan dişleri, sair hay· 
vanat dişleri (işlenmemiş), haline ke
miği ve çubugu (mürekkeb bal ğı ke
migi ve mamulatının ham ve döküntü
leri). bağa ve malulatının ham ve dö
küntüleri, hayvanatı naime kabukları 
ve mamulatının ham ve döküntüleri, 
ham mercan ve mamulatı, jelatin, lev
ha, çubuk ve toz halinde tutkal, gama
laka, kırmızı hayvani maddeler ve ma
mulatı, 18 kilo ve ondan yukarı yaş de
riler, tüylü veya tüysüz işlenmemiş, 

tuzlu veya kesilmemiş, 15 kilo ve on

dan yukarı tuyli.ı veya tüysüz işlenme
miş kuzu derileri, halı örmeğe mahsus 
tura halinde ipek iplikleri, kabuklu ve 
kabuksuz tane halinde kakao, çam yağı, 
külçe, levha, çubuk, yaprak halinde sel
lüloid galalit ve emsali ve bunların ma

mulatı, odun, künar ve ladin, tik 2~a
cı, müdevver şirin, abanoz, maun, pe
lesenk, demir hindi ve sair mümasili 

gayri mevcud ağaçlar, ağ ipliği, hau., e;:

zilmiş, kabukları ç:karılmış manila ken
diri, servet, remi ve sair iplik imaline 
mahsus nebati maddeler, keten ipliği, 

kasarlı keten ipligi, ham kauçuk, kana
la, feldispat, külçe ve kütük halinde 
her nevi demir, külçe veya diğer şekil
de alominyom ve halitası, salon ve tez

yinat eşyası ve zikrolunmayan diğer a
lominyom ve halitası mamulatından 

yalnız levha, lama, külçe çubuk tahta 
(lehim dahil), külçe, nikel, nikel tahta 
çubuk, külçe ve sair şekilde antimuvan, 

kabelt, uzvi, suni boyalar (kömür kat
ranı yağından müstahsil) anilinler, 2li· 

zarinler, kiyanus dö sodyom, boraks, 
sair alominyom emlahı, kibritiyeti nuhas, 
kükürt ve mürekkebatı, sınai kimyevi 

müstahzarat. 

Yugoslavyanın 

dış politikası 
(Başı 1. inci sayfada) 

''- Dş siyasetimize hakim olan pren
sibler şunlardır: enter.ıasyonal sulhun 
devamı, şimdiki hududlanmızın muha· 
fazası, enternasyonal dayan.şma fikri
nin kuvvet bulması umumi emniyet 

prensibinin tesirli bh tarzda tatbiki ve 
bütün Avrupa milletleıiyle dostça işbir

liği. 

Milletler cemiyeti ve Yugoslavya 
Milletler cemiyeti otoritesini gö&te

rememiş olmakla berctber, Yugoslavya 

bu müesse~ye bağlıdır Çünkü henüz 
bundan daha iyisi bulunamamıştır. 

Politika havası biraz açılmış olmak
la beraber Avrupanın sulhu silahlı bir 

sulh olarak kalmakta devam ediyor. 
Yugoslavya, İngiliz - İtalyan Akde· 

niz anlaşmasını mesud bir havadis ola
rak karşılamıştır. Yı.goslavya bir Ak· 

deniz devleti olmak dolayısiyle bu an
laşmadan kendi toprak statükosu hu
susunda dolayısiyle bir garanti &örmek
tedir. 

Yugoslavyarun Fransa;ya olan dost
luğu bir ananedir. Daha geçenlerde 
1927 dostluk anlafZDUının uzatılması 

kararlaştırıldı. 

Yugoslavya ile büyük Britanya ara
sındaki politika ve ekonomik münase
betler de her ~amandan ziyade iyidir. 

Almanya ve ltalya ile 
Yugoslavya ile Almanya arasında 

hiç bir anlaşmazlık yoktur. İki mem
leketin bilhassa ekonomi sahasında bi~ 
çok temas noktalan vardır. Yugoslav• 
ya hükümeti bu dostluk havasım geliı· 

tirmek yolundaki gayretlerine devam e
decektir. İtalya ile Yugoslavya arasın-

daki eski anlaşmazlıklar yavaş yavaş si

linmekte ve bun1arın yerine iyi komşu

luk münasebetleri aki molmaktadır." 

Balkan antantı ve küçük antaııt 
Stoyadinoviç, küçük antant ile Bal

kan antantının birer esaslı sulh amili ol
duğunu ehemiyetle kaydettikten sonra 

bulgar • yugoslav dostluk paktının Bal
kan antantının prensip ve hedeflerine 
katiyen uygun olduğunu alkı!Jlar ara· 
sında söylemiştir. 

Habıburglar meselesi 
Stoyadinoviç, Avusturyada kıraldan 

yana olanların son zamanlardaki faali
yetlerine temas ederek, mesitl Avustur-

ya devlet adam'arının merkezi Avrupa
da kötü meseleler verebilecek olan iş· 
lere kendilerini kaptırmıyacaldan ümi-

dinde bulunmuı ve Y~goslavyarun ka
tiyen Habsburg'ların tekrar · tahta geç-

melerine aykm kaldığını söylemigtir. 
BaıJbakan, Macaristan .ile olan mü-

nasebetlerde mühim surette iyilegtiğini 
ve Lehistan iie de bu münasebetlerin 

samimilik içinde inkipf bulmakta oldu
ğunu kaydetmiıtir, 

Stoyadinoviç, ugoalavyanın enter
nasyonal vaziyetinin çok elveriıli oldu· 

ğunu, eski dostluklara sadık kalmakla 
beraber yeni dostlar da kazandığını 

söylemiş ve sürekli alkışlar araıında 

memleketin askeri mUdafaası vasıtalan· 

m kuvvetlendirmek zarurctinl belirt. 
miJtil'. 
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Büyük faşist· nıeclisinde 

Nufusu fazlalaştırmak 
için tedbirler alındı 

Roma. 4 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 
Büyük faşist konseyi, dun akşam 

Duçe'nin reisliginde faşizmin onbeşın
ci senesinin üçüncü toplantısını yapmış 
ve memleketin nufusu ile alakalı me
seleleri görüşmüştür. 

Konsey faşizm rejiminin nüfusu po
litikasının aşagıdaki tedbirler ile mü

kemmelleştirilmesini hedef tutan bir 
karar sureti kabul etmiştir. 

1 - Çok çocuklu aile babalarına, iş 
ve sair hususlarda tercıh hakkı verile
cektir. 

2 - Aylıklar, aile yukleri ve mesu. 
liyetlcrile ölçülü bir hale konacaktır. 

3 - Çok çocuklu ailelerin yaşamasın

da durluk temini için halen tatbik edil

mekte olan niıfus siyaseti tedbirleri ye

ni baştan gözden geçirilecektir. 

4 - Evlenmeler için borç para veri. 

lecek ve genç işçiler iç.in cihaz sigor

taları kurulacaktır. 

5 - Çok çocuklu aileler birliği vü. 

cuda getirilecektir. 

6 - Vilayet ve nahiye teşkilatı 1941 
sayımı neticelerine göre değiştirilecek 

ve nüfusu azalan vilayet ve nahiyeler 

kaldırılacaktır. 

7 - Rejim niıfus politikası kısmın

da merkezi bir kontrol idaresi kurula

caktır. 

Büyük konsey, kanunlarla tesbit edi

lecek olan bu kararları aldıktan sonra 
şurasını bütün faşistlere hatırlatır ki, 

nufus meselesi İtalya için bir hayat me. 
selesidir, zira, nüfus olmazsa ne genç-

lik, ne askeri kuvvet, ne ekonomik ge

nişleme ve ne de vatanın istikbali var. 

dır. 

Büyük faşizm konseyi, yarın beş 

martta yeniden toplanacakt ı r. 

FQfi.t kon•eyi kararının 
Londrada akisl~ri 

Londra, 4 (A.A.) - Büy ük faşist 

meclisinin tebliği, büyük bir heyecan 

uyandırmıştır. Evening Niyuz gazete
si, İtalyanın Avrupadaki vaziyetin şim

diki kararsızlığı karşısında gereken ih

tiyat tedbirlerini almakta oldugunu 
yazmaktadır. Morning Post, büyük fa-

şist meclisinin kararını İngiltere"nin 

dikkati üzerine İtalyada hasıl olmuş 

bir tepki diye tarif ve tavsif etmekte

dir. Bu gazete, yeni emirnamelerin hü_ 

kümetin emrine hazır kıldığı ihtiyat 

kuvvetlerinin 8 milyona vardığını he· 

sab etmekte ve İtalyada İngilterenın 

programına benzer bir program tatbiki 

bahis mevzuu olmadığını çünkü İtal

yanın milli müdafaasına aid tertibatı 

bitirmiş bulunduğunu yazmaktadır. 

Atina üniversitesinin yüzüncü yılı 
Atina, 4 (A.A.) - Atina üniversi

tesinin yüzüncü yıldönümü şenlikleri 

17 nisanda başhyacak ve 24 nisana ka -

dar sürecektir. Törene bütün milletle· 

rin üniversitelerinden mümessiller ça· 

ğırılmıştır. 

Halk Konseri 
(Opera Uvertürleri) 

C. B. Filarmonik orkestrası on be
finci halk konserini müzik ogretmen 
okulunda yarın saat 15.30 da verecek
tir. 

ŞEF: ERNST PRAETORUS 

1- C. ~· V. Weber (1786. 1826): 
''Freischütz,. • Uvertürü. 

2 - Peter Cornelius (1824 • 1874)· 
Bağdat Berberi • Uvertürü. 

3 - Otto Nicolai (1810 • 1849): 
Vindsor Şen Kadınları • Uvertürü. 
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4 - Richard Wagner (1813 - 1883): 
"Fliegende Hollander" Uvertürü. 

5 - Richard Wagner: 
Tristan ve holde, Prelüd ve Aşk Ö· 

lümü, 
SON 

Gelecek konser 13·3-1937 dedir, 

Istanbul şehir 
meclisinin kararları 

İstanbul, (Telefonla) - Şdıir mec
lisi bugünkü toplantısında ehliyetsizlerin 
sandal kullanmasını yasak için tedbir
ler alınmasına karar verdi. Belediye re· 
isine muhasebe teşkilatını genişletmek 

için yeniden 6 veznedar, 16 icra memu
ru ve 68 katib ve ır.emur alabilmesi 
hakkında salahiyet verilmesini teklif e
den karar da kabul edildi. 

POLiS' 

işini gördüğü kadına 
hücum eden hamal 
İstasyonda hamallık yapan kastamo

nili Şevket İnönü mahallesinde Zebra
nın evine arasıra uğrayarak ufak tefek 
hizmetini görmekte ve buna mukabil 
karnını doyurmakta veya beş on kuruı 
almaktadır. Şevket evvelki gün · biraz 
sarhoş olduğu halde Zebranın evine gel
miş ve içeri girdikten sonra kadıncağlZa 
tecavüze kalkışarak boğazına sanlmıt

tır. Zebranın feryadına komşulan ye
tişmiş ve hadise yerine polis çağrılmıı
tır. Zabita Şevketi yakalayarak cum
huriyet müddeiumumiliğine teslim et• 
miştir. 

Bir sarhotun yaptıkları 
Dün polisler sokakta bağırıp çağı

ran ve umumi rahati bozan bir adamı 

sükunete davet etmişler ve neticede İs

mail adındaki bu şahsın kendini bilmi

yecek kadar sarhoş olduğunu görmüşler

dir. Zabita Kurtuluş mahallesinde otu

ran İsmail hakkında bir zabıt varakası 

tutarak cumhuriyet müddeiumumiliğine 

göndermiştir. 

Araba kazası 
Arabacı Hüseyin tek atlı drabasiyle 

Erzurum mahallesinden geçerken kar
şısına birdenbire bir kadın çıkmıştır. A
rabacı her ne kadar atı durdurmağa ça 
lışmışsa da muvaffak olamamış ve Şe
rife adında olan bu kadına çarpmıştır. 
Şerife sağ ayağından hafifçe yaralan

mış ve tedavisi yaptırılmıştır. Ara/ .acı 

Hüseyin de yakalanarak adliyeye tes

lim edilmiştir. 

ANJ.{n RA HALh.EVI 
Müze ve Sergi Şubesi 
KONFERANSLARI 

Konferansı 

verecek zat : .Prof. H. Lui 
Ankara Ta
rıh, Dıl ve 

Cogr4f. 
ya Fakülte
si profesör· 
/erınden 

Konferansın mevzuu: Anadolu ta
biati ve o· 
nun yerleş· 

me üzerin • 
de thiri 

Konferans tarihi : 6 mart 1937 

saat: 17,30 
Ankara Halkevi umuma mahsus 

olan ve davetnameye ihtiyaç bulun· 
mıyan bu konferansa Ankaranın 

say ın münevverlerini davet eder 

CENGEL 
kiTABı 

Büyük ingili:z edibi Rudyard 
Kipling'in büyük bir lezzet v• 

merakla okunacak küçük 
hikayeleri 

Nurettin ART AM tarafından 
türkçeye çevrilmit olan bu kitab, 

her yqta okurlarımızı 
alakadar edecektir. 

Ankara kütüphanelerinde 
satılıyor! 
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El'2urum Vilayeti ·Nafia KARMEN ., '"" 

Lokanta ve Birahanesinin l t !a~~.~:~ be~~!:.1 1 M.. ı ·· Jıiiminden: 11• ur -e-
ı _ E . .. ııastanesinin kalo-

rif . ksıltmeye konulan iş Erzurum nuınune - Güzel salonunda yenilecek yemekler içilecek içkiler her 
yerden temiz leziz ve ucuzdur. 

~, =~~-----.! 
erı. 

~ - Keşif bedeli 12700 liradır 
- Eksiltme k~pah zarf usulü ile yapılacaktır. 

4-B . u ışe aid evrak şunlardır: 
a. - Plan 
b.-N .. umune şartname . 
~- - Bay~ndırhk işleri genel şa~tnanıesı 

5 • - Keşıf ve silsilei fiat cetvelı d Nafıa Müdürlüğü oda· 
8 1 

- Eksiltme 6-3-937 salı günü saat 14 e 
ınr a yap l k 

6 
1 aca tır rı ·n 953 lira dokuz yüz 

elli . -
1 
;Eksiltmeye girebilmek için i~tek 1 :~dan başka aşağıdaki 

uç ıra muvakkat teminat vennesı ve 
§artlar h · ~ 

7 
ı aız olması lazımdır. . - a dair Nafıa Vekile· 

. - Şimdiye kadar bu gibi işlerı yaptıgın si 
tınden almış olduğu ehliyet vesikasını ıbraz. etme • 
:- Ticaret odası vesika~rnı ibra~ e~~1~; Erzurum ve İstanbul 

N - İşbu evrakı okumak ısteyen ıste 
af ıa Müdürlüğünde okuyabilirler. .. dd d yazılı saatten 

ı d 4üncu ına e e 
b ' O - Teklif mektupları yukar af M"dürlüğü odasında teşek· 
~~ saat evveline kadar Erzurum Nakıal d!'1r Pos.ta ile gönderilecek 
~uı cd k · · ıı· e erece er ı · en omısyon rıyase n v k dar gelmicı olması ve 
lllektubl d '' d' ' .. ddede yazılı saate a d ar or uncu ma "hürlenmiş olması şarttır. 
ı/~ zarfları mumla iyice kapatılmış ve m~.1 (994 ) 1-757 

ostaua vuku bulacak gecikmeler kabul e 1 mez. 

Ankara Sehri imar .. 
Müdürlüğünden: 

1 - E ksiltmeye koulan iş: 
A. 6075 m2 yol, 
B - 1381 mtl bordur, 
C • 3400 m3 yol tesviyes~ . 
D - 2734,50 m3 arazi tesvıyesı, . . .. .. 

olup Ankara mezarlığı içinde vapılacaktır. Keşıf bedelı de 20119 

lira "60,. kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunl~dı!: 

A • Eksiltme şartnamesı, 
B • Mukavele projesi, 
C. Hususi şartname. 
D • Keşif cetw•H 
E. Plan 
F • Natıa i~ leu ,.~nel şartnamesine bakılacak. 

İstiyenler bu evrakı 110 kuruş bedel mukabilinde Ankara İmar 
Direktörlübünden alacaklardır. 

3 _Eksiltme 8 mart 937 pazartesi günü saat 17 de Ankara imar 
Direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1508., lira "97,, ku 

ruş muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki veıikaları haiz olup 
eksiltme komiıyonurı.a göstermeleri li.zımdır. • 

A - Cari senet tecim odası vesikası. 
B • Ehliyeti fenniye vesikası, 
C • 937 müteahhitlik vesikası, 
D • En azı ve bir parçadan 5000 liralık yol ve toprak işi yapmış 

olduı),una aid veıika. 
6 - Teklif mektupları madde 3 de yazılı saatten bir saat evveli

~. ~~dar İmar Direktö:I~ğüne g~tirilerek Eksiltme komisyonu re
ıshgıne makbuz mukabılınde verılecektir. · 

Posta ile gönderilecek mektuplar n ihayet 3 üncü maddede yazı
lı saate kadar gelmiş olmalı ve dış zarf m mühür mumu ile iyice ka
ı>atılmış olması. 
_ı>ostada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 416) 1-732 

Milas Bf-'lediye Reisliğinden: 
Milas kasabaSinın hali hazır haritasını 19.2.937 tarihinden itiba

ren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Kasabanın meskftn kısmı 100 hektar gayri meak6n kısmı da 

100 hektar olarak tahmin edilmiştir. • 
2 - Her iki kısmın muhammen bedeli 3300 liradır. 
3 - Harita nafıa meclisinin 29 sayı ve 13.3.936 tarihli karariyle 

tasdik edilen şartname hükümlerine göre yapılacaktır. 
4 - Muhammen bedelinin yüzde yedi buçuğu iki yüz yetmif 

dört buçuk lira teminat akçesi alınacaktır. 
5 - İhale eksiltme ve artıram kanununun hükümleri dairesinde 

yapılacaktır. 
6 _ ihale 8.3.937 tarihinde Mılb belediye encümeninde yapı· 

lacaktır. (442) • 2-792 

Merkez Hıfzıssıhha Ankara 
Müessesesi l\lüdürlüğünden: 

1 M k hıfzıssıhha müessesi hıfzıssıhha mektebine satm a-- er ez 
7 

. • . .. 
lınacak fizik alitı ve kimyevi maddeler 6.3.93 cumarteSJ gunu ııaat 
11 de açık ekıiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni (2100) liradır. 
3 - İlk teminat (157) lira (50) kuruştur. . • . 
4 Ş l. te mu··essese muhasip mutemetlıgınden alrna-

- artname ve ıs · 
bilir. .. ~ 

5 t kl
. "Ik t ·natı Hudud ve sahiller sıhat Umum mudur· 

- ste ı ı emı · le: ·· · · ıu~ .. . 1• tmekle beraber bu nevı a cat uzerıne ıt yap-
~u veznesıne tes ım e . A 1--698 

bgına dair vesika göstermesı lazımdır. (399) -. 

Ankara Şehri tınar 
Müdürlüğünden: 

T ~::: Eksiltmeye konı:c:! ie:in teşciri olup ketif bedeli 12010 

1. a'""ıben 13.800 metre 
ıradır. 

2- Bu işe ait evrak şunlardır : · · 3 numaralı kısmına 
a- :1.490 sayılı Eksiltme şartanaı11esının 

bakılacak • b- Mukavele projesi, 
c- Hususi şartname, 

d- Ketif cetveli, 
e- Plan. . ··nü saat 17 de Ankara 
3- Eksiltme 8/Mart/937 pazartesı gu 

lnıar Direktörlüğünde yapılacaktı~. lacaktır. 
4-- Eksiltme kapalı zarf ~s~lıyle 0

) r (50) kurut muvakkat 
te ~ Eksiltmeye girebilmek ıçın (907 ıra 

lllınat verilecektir ı saattan bir saat ev • 
~el ' 6- Teklif mek;upları ınadde 3 d~ .{uı~ Eksiltme komisyonu 
re· ıne kadar İmar Direktörlüğüne getırı ~ce 
l~iğine makbuz mukabilinde verilec~ktır. t 3 üncü maddede r~1• 

lı osıa ile gönderilecek mektuplar nıhaye "'hür muınu ile ıyıee 
~ •aate kadar gelmiş olmalı ve dış zarfın mu 

Patılınıı olması, . (417) 1-733 
Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. 

Yüzde yirmi tenzilatlı karneleri vardır. Evlere de yemek 
verilir. 2-811 

Erzurum vilayetinden: 

MiLLi MODAF AA VEKALETJ SATIN ALMA 
KOMiSYONU İLANLAlU 

BİL İT 

. 1 .-. Herbir metresine biçilen ederi 75 kuruş olan onbeş bin ili 
yırmı bın metre ar_k~ çantahk bez kapalı zarfla alınacaktır. 

.. 5 .. ni~~~. 937 pazartesi g_ünü saat 15 de Erzurum vilayeti Nafıa 
mu~urlugu ~das.ınd~ t:an~ıt yolu eksiltme komisyonunda altmış al
t~ ~ın ~eş Y~~ yırmı bır lı~a elli dört kuruş bedeli keşifli Erzurum 
vılayetı .?ahılı~de ~e trans~t.yolu üzerinde Horasan ile Saçtepe ara
ıında muteahhıde. ıhale e~ılıp de vakti zamanında yapılamadığından 
dolayı muka~elesı fes~edı_ldıkten sonra geı i kalan 17 + 333 kilo
?1etre. şose nışaatı bakıy;~ı ve sekiz adet ekip binasının nevakısının 
ıkmalı ve altı adet sınaı ımalatın tamamlanması işlerinin kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

.2 - Şartnamesını parasız almak ve örneklerini görmek ist' 
lerın her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. ıyen-

3 - İlk teminat miktarı 1125 Jir~ l.r. 
4 - İhalesi 19-3-937 cuma günü 11 dedir 
5 - ~ksiltmeye gireceklerin 2 ., ayılı kan~nun 2 ve 3 üncü 

maddelerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ihale sa
atı~d~n (en az bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
me erı. 470) 1-841 

İLAN 
k 1 -

1 
_Hepsine biçilen ederi 1500 lira olan tazyik mesaha aleti ve 

roşe erı açık eksiltme ile alınacaktır. 
Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri 

bütün evrak trans.it yol~ in~at şefliğinde görülebilir. 
Muvak~t temır:at dort hın beş yüz yetmiş altı lira sekiz kuruş

tur. İsteklıJ~r resmı gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın
~ia _çıkan talımatn.ameye göre nafıa vekaletinden alınmış vesikalaıı 
ıhtıva etmek şartıyle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
32 inci maddesindeki sa rahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mekt~plarını 5.4:937 pazartesi g iinü saat on dörde kadar Transit 
yolu ınşaat komısyonuna vermeleri lazımdır. (921) 1-696 

TUGLA 
İmalat!:ılarımn nazraı dik.atine 

Ankara Değirmencilik Limited Şirketinde satılık linyit 
tozu vardır. Telefon : 3223 

l\JI ütercim Alı nacaktır. 
Askeri Fabrikalar 

Umum Miidürlüğünden: 
Alman ad r· k .. . . .~ a? ur çeye turkçeden almancaya tercümeye mukte • 

dır hır mutercun alınacaktır. isteklilerin istidalariyle mart 937 so-
nuna kadar umum müdürlüğe müracaatları. (405) 1-770 

Satılık Arsa - Ev - Apartı man Tel: 1475 

Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

iskan Umum Müdürlüğünden: 
Muhacirler için (1000) adet araba pazarlıkla imal ettirilecektir. 
Pazarhk 11.3.1937 perşenbe günü saat 15 de Sıhhat Vekale. 

tinde yapılacaktır. 
İdari ve fenni fartnameler İstanbul, İzmir, Kocaeli lakin Mil. 

dürlilklerinde ve Ankara da tsk4D Umwaı .Mildtil'lültlnde mev. 
cuttur. latiycnler bu yerlerden pı'tftameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip (!880) araba için " 7,5 nfabe· 
tinde muvakkat teminat vermete mecburdur. (395) 1-716 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI VE LiMANLARI 
UMUM MODORLOCO SA TIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI 

BİLİT 

Mecmu muhammen bedeli (29087.50) lira olan müfredat ve mik
tarları aşağıda yazılı malzeme 26.3.937 cuma günü hizalarında gös
terilen saatlerde kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında sa· 
tın -alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin keza hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun ~yin ettiğ! v~ıikaları: resmi g~etenin 7.5.1936 gün 
ve 3297 No. lu nushuında ıntişar etmiş olan talımatname dairesinde 
alınmıf vesika ve tekliflerini aynı gün e-ksiltme saatinden bir s•t 
evetine kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameleri parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpapda tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 424) 

ismi Miktarı Muhammen bedeli :Eksiltme 
Kilo Lira Saati 

Kaynamış türk beziri 5000 1975 ) 15.15 
,, in giliz; ,, 
,, İnce ,. 

Neft yağı 
Sikatif 

50000 18750 ) 
1500 562,50 
12000 5700 ) 
3000 2100 ) 

15 

1-806 

r=ı FABRJKAL:AR UMUM MODORLOGO 1 . ---SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

MOTEAHHİT NAM VE HESABINA 5 TON KUALIN KUMU 

Tahmin edilen bedeli (900) lira olan vukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma ko
misyonunca 15·3-937 tarihinde pazartesi günü saat 14 de açık eksilt• 
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve • 
rilir. _ 

Taliplerin muvakkat teminat ol~ (6~) lira (50) kurut ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelermdekı vesaiki: mezkQr gün ve 
saatte komisyona müracaattan. (414) 1-772 

Türk Hava Kurumu 
Bolvadin Şubesinden: 

Aşağıda cinskri yazılı deriler 18 mart 1937 tarıhinde pefin para 
ile satılacaktır. İsteklilerin gününde tubemise müracaatları ilin o
lunur. 

Tane 
175 

87 
10 

213 
1165 
1649 

Cinsi 
Sığır deriai 
Kıl keçi derisi . . 
Tüylü tiftik derısı 
Tüylü koyun ve toklu derisi 
Çıplak koyun ve keçi derisi 

YekOn 
1--880 

2 -k Şa_rtnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 
sonra omısyona gelmeleri. 

3 - İlk te~inat mikdarı 112,5 liradır. 
4 - İlıalesı 23-3-937 salı günü saat 11 d d ' 
5 - Eksiltme · . e ır. 

d 
1 

. d ye ~ıreceklerın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad-
S e terın 1 e y~ılı. vesıkalarla birlikte tam ihale saatında M. M. V. 

a ın a ma omısyonuna gelmeleri. ( 471) 1-840 

. . BİLİT 
1 - Her bırıne biçilen ederi 330 kuru 1 •. 

pah zarfla alınacaktır. ş 0 an 10.00Q tane kılım ka· 

2 - Şartnamesini 165 kuruşa almak ve o··rneg" ı'n' .. k . . 
1 · h .. ·· - ı d ı gorme ıstıyen-
erın ergun og e en sonra komisyona gelm ı · 

3 tık . . e erı. 
- temınat mıktan 2475 liradır. 

4 - İhalesi 15-3-937 P. Ertesi günü saat 15 ded' 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun~~ 2 3 ·· ti 

maddelerinde yazılı vesikalarım ve teminatlarını teklif velrt u~ 
ile b~rlikte ihale saatın~an eıı az bir saat evvel M. M. y :U~a. 11 arı Komısyonuna vermelerı. (422) 1-774 ma 

BİLİT 
Bir adet elekektrik motörü bir adet Tablo ve bir adet santral 13 

kalem elektrik 13 kalem kamyon malzemesi ayrı ayrı pazarlıkla sa. 
tın alrnacaktır. Pazarlığı 8.3.937 pazartesi günü saat 10 dadır. İstek
liler belli gün ve saatında M. M. V. Sa. Al, Ko, nuna gelme• 

leri. (469) 1-837 

l LAN 

1 - Her bir kilosuna biçilen 
ederi 45 kuruş olan 8480 kilo ya
taklık pamuk açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneğini görmek iatiyen• 
lerin her gün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 286 
lira 20 kuruştur. 

4 - İhalesi 16-3-937 salı günü 
saat 15 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eli 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminatlarını ihae saal
tında M. M. V. il tın alma ko
misyonuna vermeleri. (445) 

1-794 

iLAH 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 85 kuruı olan 10 bin metre 
arka çantalık bez kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneğini görmek istiyen· 
lerin her gün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 637,~ 
liradır. 

4 - thalesi 16-3-937 salı günü 
saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları 
ilk teminatları ile birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. Ve
kalet.i satın alma komisyonuna 
vermeleri. (444) 1-793 

iLAN 
1 - Vekalet ihtiyacı için 1200 

metre kılıflık bez, iki tane çelik 
dolap, üç tane elektrikle işler 
et makinası ile üç yüz tane ha. 
kır yemek kabı ve yirmi tane ıe
maver pazarlıkla ve ayrı ayrı a
lınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 
8-3-937 P. Ertesi günU saat 11 
de M. M. V. Sa. Al Ko. na gel· 
meleri. (492) 1-875 

BİLİT 

Gliserin: 1200 kilo Gliserinin 
açık ekeiltmeııine istekli çıkma· 
dığından eksiltmesi on gün uza· 
tılarak 8.111-937 puartesi gtinü 
aaat onbeşe bırakılmıttır. Hep· 
linin tutarı 1500 liradtt. Enaf 
ve şartnamesi komiayonumuzdan 
verilecektir. tik teminatı: 112 
lira 50 kuruftur. Eksiltmeye gi· 
receklerden ilgili bulunanJar 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cil mad. 
delerinde istenen belgelerle bir· 
tikte eksiltme gün ve vaktinde 
M. M. V. Satın alma komisyonu· 
na gelsinler. ( 493) 1-876 

ANKARA BİRİNCİ İCRA
SINDAN: 

Mahcuz matbaacılıia aid bir 
matkap makinası 8-3-937 pazar. 
tesi saat 12 de birinci ve 9-3.937 
sah aaat 12 de ikinci artırmaya 
belediye aatıf salonunda çıkarı
lacaktır. Taliplerin salonda bu· 
lunmaları. 1--888 

ANKARA BELEDiYE 
REISLl~I iLANLARI 

İLAN 
1 - Su idaresine alınacak 

font boru ve aksamı on beş gtin 
müddetle kapalı zarfla eksiltme· 
ye konutmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (8913, 
40) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (668, 
50) liradır. 

4 - Şlrtname ve liste1erini 
görmek miyenler hergün yazı 
İ§leri kalemine ve İstanbul bel~ 
diyesine müracaatları. İhale 12 
mart 937 cuma günü saat on 
birde Belediye encümeninde ya
pılacağındlm isteklilerin aaat o
na kadar ~inatlariyle oirlikte 
teldlf m~plarmı belediye en• 
cilmenine v,rmeleri. (401) 1·704 

ZAYİ 

Kültür Bakanlığından 6361 
nuır • sicil cüzdanımı kay• 
bet. nisini alacağımdan es-
kisiıı.;n hükmü yoktur. 

Adres: 
Ankara Kız Lisesi coğrafya 
öğretmeni Münevver 

1-878 

ZAYİ 
328 senesinde Eğirdir kazası 

Rügtiyesinden aldığun tehadet• 
namemi zayi ettiğimden hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Kmlbey Maliye ıubeai 
Muamele muhafaza memunı 

Haaan Ertan 
1-877 

DİKKAT 
Yabancı dil kitap servisinde ça• 

hşacak fransızca liaamnı bilir bir 
genç satıcrj'a ihtiyaç vardır. Ak· 
baya müracaat. 1·843 

Kapa.il; Zarf 11.1uWe 
eksiltme ilAnı 

ÇOCUK BSIRGEME KURUMU 
GENEL MERKEZİNDEN: 

Ankarada Çocuk Sarayı cad
delinde yaptırılacak apartıman, 
tiyatro, Y.ÜflDe havuzu, gazino 
ve garaj bftaaları infaatı; proje 
ve keıfinde bazı tadilat yapd· 
mak suretiyle yeniden eksiltme
ye çıkanlmıttır. İhale 22.!.937 
puarteai ogünü aaat 15 de An.ka
rada Çocu~ sirgeme kurumu ge
nel merkezınde yapılacaktır. Ye· 
niden tanzim edilmiş olan müna
kasa dosyaları 15 lira mukabilin· 
de Çocuk Esirgeme kurumu ge • 
net merkez heaap işleri direktör· 
lüğünden verilmektedir. 

1--867 

Satılık Arsalar 
Kavaklıdere'de asfalta ve oto. 

büa durağına iki dakika meufe• 
de biner metrelik analar utıbk· 
tır. Telefon (3739) 

1·847 
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===~ ULUS======,================== 5 3 - 1937 

p o radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

lJ mumi Hevet Daveti: ., 
Ankara J.\ılemurlar 

Kooperatif Şirk.etinden: 
İdare meclisi, Ankara memurlar kooperatif şirketi hissedarlar 

umumi heyetini 12 mart 1937 tarihine mü~adif. ~uI?a günü saat on 
sekizde Ankara belediyesi salonunda se.nelık .. adı ıçtımaa _davet eder. 

lçtimaa iıştirak için hissedarların hısse cuzdanlarını ıbraz etme-
leri lazımdır. 

l\lüzakere Ruznamesi 
1 - 1936 senesi idare meclisi ve mürakipler raporlarının okun

ması 
2 _ 1936 senesi bilançosunun tasdiki ile idare meclisinin ibrası 

ve ortaklara % 10 temettü hissesi ve % 8 mübayaat risturnu icrası 
3 - Münhal idare meclisi azalığına intihap edilen B. Ekrem 

Yalçının intihabının tasdiki. . . . . 
4 - İnhilal eden iki azalıkla esas mukavelenamemızın 32 ıncı 

nıaddesi mucibince isimlerine kura isabet eden Baylar Yusuf Ziya, 
İbrahim Besen ve Sabri Ersoy yerlerine yeniden intihab icras1 

5 - 1937 senesi mürakiplerinin intihabı ve ücretlerinin tayini 
6 - 1937 senesinde de, tahsil edilmiş sermaye mikdarını 150 bin 

liradan aşağı düşürmiyecek şekilde, ölen hissedarlarımızın verese
sine ve mütekaid ortaklarımıza sermaye iştirak hisselerinin iadesi 
hususunda idare meclisine mezuniyet itası 1---869 

Adliye Vekaletinden: 
Hukuk İşleri Umum müdürlüğünde münhal bulunan katibliğe 

frans :zca okuyup yazmağı bilen bir daktilo alınacaktır. 
Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıf ve şartlan 

haiz olanların 8 mart pazartesi günü saat 14 de yapılacak imtihana 
iştirak için evrakı müsbiteleriyle birlikte müracaatları ilan olunur. 

(501) 1-883 

Mersin Belediyesinden: 
1 - Belediye bahçesinin işletmesi beş yıl müddetle kiraya veri

lecektir. 
Tahmin edilen yıll ık kira bedeli bin liradır. 
2 - Belediyede mevcut proje ve şartname mucibince bahçede 

müstecir tarafından 3500 liralık inş:ıat yapılacaktır. 
3 - Şartname ve proje parasız olarak Belediye Fen Müdürlü

ğünden alınacaktır. 

4 - Arttırma 23 mart 937 salı günü saat 15 de Belediye dairesin-
de yapılacaktır. __ 

5 - Artırma açık olarak yapılacaötır. 
6 - Muvakkat teminat mikdarı 375 liradır. 
7 - Talipler ticaret odasında kayıtlr oludklarma dair vesika 

ibraz edeceklerdir. (1126) 1-871 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

1 - Mahçuz olup satllmasına karar verilen tapunun 148, pafta, 
543 ada, 63 parsel numarasında muakyyet Ankaramn Çankaya ka
zasının Kavaklrdere mevkiinde 2512 metre murabbamdan ibaret bir 
kıta arsa aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Arsa 3512 metre murabbaından iba
ret olup Heyeti umumiyesinin beher metre murabbaına 190 kuruş 
kıymet konulmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 7.4.937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin% 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
geti rece klerd ir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan v~ üc; defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
mcı saatinde en çok art:ran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 22.4.937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (keza 
muhammen kıymetin yüzde 75 şini bulmak şartiyle en çok artıran 
talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 
numaralr kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile 
tabi tutulacaktır. . 

7 - Birinci ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslim vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mheil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten ·evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talibden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklif veçhile almaya razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

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

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarına ve hususiyle faiz ve masarife dair olan 
iddialarım evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde dairemize bildi
rilmesi lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadık
ça satış bedelinden paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 20.3.937 tarihinden 936-77 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartları-
mızı okuyabilirler. 1---886 

Mersin Belediyesinden: 
1 - Belediyeye aid plajın işletmesi be§ yıl müddetle kiraya ve

rilecektir. Tahmin edj}en yıllık kira bedeli 700 liradır. 
2 - Belediyede mevcut proje ve şartname mucibince plajda 

müstecir tarafından 3466 liralık inşaat yapılacaktır. 
3 - Şartname ve proje parasız olarak Fen Müdürlüliinden alı

nacaktır. 
4 - Artırma 23 mart 937 salı günü saat 16 da belediye daireıinde 

yapılacaktır. 
5 - Artırma açık olarak yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat ınikdan 262 lira 50 kuruştur. 
7 - Talipler ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesika 

ibraz edecektir. (1125) 1-870 

Ankara Sehri İmar 
Müdürlüğünden: 

41 

Keşif bedeli 3249 lira 75 kuruş olan mezarlıkta yapılacak pis su 
mecraları 19 mart 1937 cuma günü saat 17 de İmar mtidürlüğünde 
ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. 

Ta1iplerin şartnamesini ve sair evrakını görmek üzere hergün 
İn:~ ·ıdürlüğüoe ve ihale günü teminat makbuzlariyle komisyo-
:rıa muracatları iian olunur. ( 489) 1-874 

ANKARA LEVAZIM 
AMIRLIGI SA TIN 

ALMA KOMİSYONU 
iLANLARI 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki 

ihtiyacı i~in 200500 kilo un ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - ihalesi 17 mart 937 çar
şamba günü saat 11 de İzmidc 
kışlada müstahkem mevki satın 
alma komisyonunda yapıl ıcaktrr. 

3 - Tahmin edilen mecmu be
deli 26967 lira 25 kuruş ve mı..· 
vakkat teminatı 2022 lira 55 ku
ruştur. 

4 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür, İstiyenlere 
135 kuruş mukabilinde Ş3.rtnaıre· 
si verilir. 

5 - İsteklilerin ticaret oda:i•ıı· 
da kayıtlı olmaları şarttır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayrlı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerincie 
ve şartnamesinde yazılı vesikala
rile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyona ver
miş bulunmaları. ( 458) 1-798 

İLAN 
1 - lzmir müstahkem mevki 

kıtaat ihtiyacı için 113300 kilo 
un kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 17 mart 937 çar
şamba günü saat 16,30 da lmirde 
kışlada müstahkem mevki salın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 
15522 Lira 10 kuruş muvakkat te
minatı 1164 lira 15 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür, !stiyenlere 
78 kuruş mukabilinde şartname
si verilir. 

5 - İsteklilerin ticaret odasın
da kayıtlı olmaları şarttrr. 

6 - İsteklilerin 2490 saydı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki 
ve şartnamesinde yazılı vesikala
rile birlikte teminat ve teklıI 
mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyona ver
miş bulunmaları. ( 457' 1-797 

İLAN 
1 - 2194 adet bakır çay maş· 

rabası ile 340 adet bakır tabak 
6.3.937 cumartesi günü saat 1 l de 
pazarlıkla kalaylattırılacaktır. 

2 - İsteklilerin yazılı gün 
ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(502) 1---884 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlik
lerin.in ihtiyacı için 600 ton buğ
dayın kapalı zarfla eksiltmesi 
23.3.937 sah günü saat 15 de ya. 
pılacaktır. 

2 - Buğdayın tutarı 9000 lira 
olup muvakkat teminatı 675 lL 
radır. Şartnamesi komisyonda 
parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 
cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarım havi teklif 
mektuplarım yazılı gün ve saat
ten bir saat evveline kadar le
vazım amirliği satın alma ko. 
misyonuna vermiş bulunacaklar-
dır. (503) 1-885 

lLAN 
1 - Cebeci hastanesi ihtiyacı 

için 12500 litre içme suyu 
22.3.937 pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Suyun tutarı 1000 lira 
olup muvakkat teminatı 75 lira
dır. Şartnamesi komisyonda gö• 
rülür. 

3 - lstekLilerin kanunun 2, 3 
cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle beraber ya
zılı gün ve saatte levazım amir. 
liği satın alma komisyonuna gel-
meleri. (500) 1-882 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
idrar yoJJarı hastalıkları 

mütehassısı ~ 

İtfaiye 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 

İmtiyaz ııahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum? Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Mildl.iril 
Na~uhi BAi'DAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Maliye Vekaletinden: 

CİNSİ 

Yazıldıktan sonra siyah 
olan mürekkep 

MİKDARI 

litrelik 14000 şişesi bir 
10000 ,, yarım 

4000 ., çeyrek 
olmak üzere (20000) 

.. 
,, 

kilo 

) 
) 
) 
) 

Tahmin Olunan Muvakkat 
teminat bedeli 

L. Ku. L. Ku. 

8560 00 642 00 

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

255 00 

Ağaç tampon, 2020 numara Penkale mamulatı sisteminde) 1470 ()O 110 25 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları 
Fersude kağ1t sepeti No. 1 

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

üzere ceman 
sepet. 

Cilalı ağaç kağıtlık üç gözlü 
Istampa mürekkebi 35 gram 

(3000) adet) 

kontraplak ve bez kaplı (lOOO)adet) 
500 ) 

1000 ) 
1000 olmak) 
3500 adet) 

) 

3315 00 248 63 

Dolma kalem mürekkebi 100 gramlık 

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

168 00 
1050 00 

960 00 

12 60 
78 75 
72 00 

1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usulü ile ayrı ayn eksiltmeye 
konulmuştur. Bunlara ait şartnameler Ankara'da kırtasiye müdürlüğünden, lstanbulda Dolmabahço 

kırtasiye deposundan alınacaktır. 
2 - Eksiltme 29.3-1937 tarihine müsadif. pazar~e si günü saat 14 de Ankara'da Yenişehir Lozan mey ... 

danında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkıl komıs yonda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen kıy• 

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

4 - Teklif. mektuplan .Yukarda i~inci mad~e~ı:_. yazılı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye mü. 
düdüğüne getırilecek eksıltme komısyonu Reıslıgı ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön• 
derilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olmasr ve dış zarfın mühür mu .. 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vak.i olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 475) 1-87Z 

TERCÜME 
işleri Riirosu 

Heı lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı ltarşrsın

da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

~ 
Aranılıyor:~ 

Yenişehir taraflarrnda ·l 
peşin para ile küçük bir ~~ 
ev aranılıyor. Ulus gaze- ~~ 

. d ~ 
tesın e .. .. ~ 

M. N. Rumuzuna m-~·a- ~ 

En hof meyva tuzudur. Inkl

bazı defeder. Mide, bağır1ak, ka· 
raciğerden mütevellit rahataız· 

bklan önler. Hazmı kolayla9tırxr. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Daktilo ve İsteno 
!stenografiye ve türkçeye va

kıf .bir alman Bayan iş arıyor. 
Adres: P.K. 394 Ankara 

1-845 

Satılık Bağ 
Kavaklıdesede Lehistan sefa

retiyle Çekoslovakya sefareti a
rasında asfalt yol üzerinde. Ko- l 
yunpazarmda Kavaf Veysele mü-
racaat. 1-850 

Antalya Valiliğinden: 
\ 

1 - Antalya vilayetinin Akseki - Manavgat yolunda 1551 met~ 
relik kısımda yapılacak olan 15986 liralık tesviyei türabiye işi 20.3. 
1937 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapalı zarf usuliyle eksiltme.. 
ye konulmuştur. 

2 - Teklif mektuplarının saat 11 re kadar Vilayet makamına 
verilmiş olması lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat 1199 liradır. 
Talip olanların keşifnamelerini Antalya ve İstanbul vilayetle--

ri Naha müdürlüklerinde görebi.lirler. (499) 1-881 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDANl 

1 - İzalei şuyudan satılmasına karar verilen tapunun 929 şubat 
tarih, cilt 1, sıra 41,44,47 No. larında kayıtlı ve Ankarann Mirahor 
köyünde vaki üç kıta tarla aşağıdaki şartlar dairesinde açık artır• 
maya konmuştur: 

2- 41 sıra No,lu tarla şarkan Şebabettin hafidi Safullah tarlası, ga.t'\ 

ben Hatıb Hacı Hasan kızı tarlası, şimalen kendi mülkü, cenuben 
çay ile mahdud olup sulaktır. Kayden 19 ve bilmesaha 23 dönüm o
lup heyeti umumiyesine 1150 lira kıymet konmuştur. 

44 sıra No. lu bahçe, şarkan çay, garben yol, şimalen Salih ağa 
oğlu Sadullah, cenuben gene yol ile mahdud olup kayden beş ve bil
mesaha iki buçuk dönümden ibaret olup beher dönümüne yüzer li
radan heyeti umumiyesıne 250 lira kıymet konmuştur. 

47 sıra No. lu kıraç tarla şarkan çay, garben Sadullah, şimalen 
kendi mülkü cenuben Halil oğlu Ahmet tarlalariyle mahdud olup 
10 dönüm ge~işliğindedir. Beher dönümüne onar liradan heyeti U• 

mumiyesine yüz lira kıymet konmuştur. 
3 - Satış peşin para ile olmak üzere. 5.4.?37 ta~ihine müsadif pa-

zartesi günü saat 14-16 ya kadar icra daıresı gayrı menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukard~ki muh?mm.eı: kıyme• 
tin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesı veya hır mı~lı bank~ .. 
nın teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edılen hazl• 
ne tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde yet
miş beşini buldu~tan ve üç defa nida ett.ir~ldi~ten sonra mezkur gü• 
nün 16 ıncı saatınde en çok artıran talıbıne ıhale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedeli muh~en 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdir~e. 20:4.937 tanhıne 
müsadif salı günü saat 14·16 ya kadar yapılacak ıkıncı artırmada en 
çok artırana ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihal~ ~dilen~n tal~b~ üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedelı ıhaleyı teshmı vezne eyle~eai 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. işbu müddet zarf~nda ıhalo 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarıhten evcl 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile al~ğa_ razı is~ ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu :alıbe ıhale c~ılecek• 
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayrı menkul Y~~den. on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talıbıne ıha· 
le edilecektir. -

8 - Her iki artırmada gayri menkul talibine ihale edildi~te ta• 
pu harcı ve dellaliye müşteriye ve ihale tarihine kadar olan müt~ 
rakim vergi ve resim ise borçluya aittir. . 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu .gayrı m.c~l 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa daır olan ıddıa• 
larrnı evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça aa• 
tış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulac~k~ır. . 

10 - Art1rmaya iştirak edecekler 20.3.937 tarıhınde 936-78 No. !!o 
dairemizdeki yerlerinde herkese açık bulundurulan şartnameaıui 
okuyabilirler. 1-887 __, 

YENt StNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Senenin en nefis musikili filmi 

ŞAHANE MELODl 

BaJ Rolde: Billur sesli sarl§ın yıldız 
GRACE MOORE 

Çok ince işlenmiş harikulale tatlı 
müziklerle süslü cici bir eser. 

İlaveten: EN SON FOKS DÜNYA 
HABERLERİ 1 

BUGÜN BU GECE 

N EŞ'E iLE 
Canlandıranlar: 

Maurice Chvalier - Marie Glor;y 
Baıtan baıa zevk, ne§e ve kahkaha 

tufanı 

'.Ayrıca: iki kısımlık gayet eglenceli 
Şort. 

Halk matinesi 12.15 de: Son Koz , 

Fiyatlar: BALKON 20 - SALON 10 l{ş4 


