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lik Demir ve çe 
fabrikalarımız 

Yugoslavya 

Kıral naibi 
Pren• Pol'ün 
bir portresi 

Küçük antant konferansı 
dün Belgradda toplandı 

Başbakan ismet lnönü yarın 
temel atma törenini yapacak 

. dönüm noktası teşkil edecek olan Ka· 
Endüstri hayat~mızda.:~~arının temel atma töreni yarın saat 11 de 

rabük demir ve çelık fabrı 

Yugoslav italyan anlaşması 
Y ugoslavyanın giriştiği 

hiç bir teahhüdü bozmuyor 

Karabükt e yapılacaktır. tliler, bugün saat 21 de şehrimizden. ayn: 
Törende bulunacak d a vet Dış Ekonomi Bakanlarımız ıkıncı 

Belırad, 1 (A.A .) - Küçük an latma dıt bakanları bu sabah ve 
öğleden sonra iki görütme yap ml'f lardır. Bu görüflDeler konferansın 
ilk kısmını teıkil etmektedir. 

Öğleyin, Romanya elçiliğinde bir yemek verilmittir. Ak~ üzeri, 
bakanlar Çekoslo vakya elçiliğinde hususi bir akşam yemeğinde top
lanacaklardır. 

b kanımız ç ve • 
lacaklardır. Baş a deceklerdir. 
trenle 22,15 de hareket e İngiliz Brassert müessesesi idare 

- meclisi reisi B. Brasaert ile müessese Üç bakan yann sabah iki gö
rütme daha yapacaklar ve sonra 
gazetelere bir tebliğ verecekler
dir. 

Gündelik 

Türk demir 
Endüstrisi 

Sayın başbakanımı:.:, yarın, Kar~b.ük
te, türk demir endüstrisinin temelını a-

tacaktır. . .. 
l lk maddeler içinde demır, turkler 

için, çok eski bir aşinadır. Bo~~zköyde 
bulunan anıtları okuyanlar, Etı ımpara
torunun Babil hükümdarına: "Anbar
larda hediye edilecek iyi demir kalma
:ıtuı ld w ndan yenisi hazırlanınca yol
lay11ea1uu ve o vakte kadar sabrtemesi 
ıçın hır d i ha 
bit etm' ern ~ nçcr gönderdiğini" tcs-
d tf .... ışlerdır. Belki de, tarihin kay• 

d~ ı~ı ılk demir istihsal ve ihracı ha
ısesı budur. 

.. Demire aid bu tarih sayfasını, eski 
turk medeniyetinin bir ölçüsü olarak, 
hatırlayıp çevirdikten sonra bu ilk mad
denin moc.lern hayatta oynamakta oldu
ğu ekonomik rolün ehemiyeti üzerinde 
durabiliriz. 

Yirminci asır medeniyetinde, aklımıza, 
~er şeyden önce türlil makineleri, tay· 
Ycırt"lcri, lokomotifleri, otomobilleri, çe
§i~ çeşid silahları getirmek bir _ zar~re~
tir. Zira bunlar, refah ve seıaıı:ıetımı
.,· b" arna" nıdır Fakat makıne ve .. ın ırer z · .. 
silah deyince de bunlardan dernırı ayı~
ı:n • k"n var mıdır? Hele sanayı-
amıza ım a kte ve 

lcşme planlarımızın tahakkuk e~~ .. 
d. . . 'h 1 ve istıhlakinın 

unya demır ıstı sa .. 
d v cu gun

durmadan artmakta bulun ugu s 

lerde? 1 
B ·ı· k' demir yoğaltımımız yı -

ı ıyoruz ı .. d 
da 200.000 tonu bulmakta ve bu yu~ :n 

b ··a d• V"ıniz dövız ıse Ya ancı piyasalara o e ıgı 
ıs.soo.ooo liraya yaklaşmaktadır. He • 

· ·· fus artış tnen kaydedelim : cihandakı nu v 

n· b ·· d ı 3 oldugu ıs eti, orta hesabla yuz e • . . . 
halde son otuz sene iç.inde demır ıstıh-
1" k· : v • • s misli faz • a ının cogahş nısbetı 5 • 
la dır. 

Demir istihlakinde gerek cih~nın 
gerek bizim karşı karşıya bulundugu • 
ınu b anlara taal • 

ı u vaz.iyetin son zam h 
luk . b' afhası da a eden pek hususı ır s 
Vardır ; Stok yapmak. Bu lüzum, ~eb: 
8 1 "k gı ı e a İngiltere Almanya, Amerı a 
dem· ' ış ınem· ır ihracçısı olarak tanının . 
lek 1 . _ .. .,.,(ıllen-

. et erden demir ve demır ........ 
?lın d ·rnUnsı:ı le erhal satın alınmasını 1 

' 1tnaktadır. 
}> - Demir ve demirden yapılmış eş-
a nıı istiyorsunuz? 10 - 15 ay bekliye

Ctkainiz 1 

lll 1"aaliyeti demire veya demirden ına
d uı eşyaya dayanan kurumların bu ka-
ar z:a-- ı alan onı --...n beklemeğe mecbur om 
arın 1• •• eteri de• ille ! gonnekten vaz geçın 
it O}ab'l' ı ır, 

'h~U!nhuriyet Türkiyesinin bu gidişe 
dileb· ~Ydurınasına imkan tasavvur e • 

ılır rn.i "d" :> \'._ l ı. 
tın kara. .. temeli atılacak olan 

nin genel direktörü B. Makenzi, şir. 

ketin Londra direktörü B. Miles, Ame. 
rika direktörü B. Jves dün ekspresle \ 
lstanbula gelmişler ve akşam treniy. 
le Ankaraya hareket etmişlerdir. Bu sa
bah şehrimizde bulunacak olan şirket 
erkanı da ikinci trenle Karabük'e gi
deceklerdir. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

· l"k f b ·L-larrmı:ı /rin Londrıda tark murahhaslariyle Karabük demır ve çe ı a rııw S' • 

Brassert mümessilleri arasında mukavele ımzalanırken 

Bugünkü görüşmelerde mutad umu-
mi tetkikler yapılmış ve küçük anlaş· 
mayı alakalandıran meselelerle bilvası
ta İspanya h!ldiseleri, yeni batı paktı .• 
ilah gibi meseleler tetkik edilmiştir. 

Yarınki tebliğde küçük anlaşmanın 
görüşünce, yeni garb paktı meselesin
de, batı garantisinin doğu Avrupası ga
rantisinden ayrılamıyacağmın tekrar e· 
dileceği bildirilmektedir. 

Öte yandan sanıldığına göre B. Sto
yadinoviç, İtalya • Yugoslavya anlaş · 
ınasının ne artlar altında yaprldı rnı 
anlatmıf ve bu anlafltlanın Yugoslavya
nm ne eveJJd teahhütJerine, ne doatluk 
ve ittifaklarına ve ne de milletler ce
miyetiyle olan münaacbetlerine zarar 
vermediği hakkında yeniden kati inan
ca vermiştir. 

Yugoslavya, İtalya ile yaptığı an
laşmayı Cenevrede tescil ettirecektir. 

Tamamen Tunayla alftkalı meseleler. 
Macaristan ve Avusturya ile ticari ve 

( Sonu 5. inci sayfada) 

Mareşal izzetin 
c e nazesi a s keri 

Hatayda tazyık 

törenle gömüldü SiJAhJ l ) l f İstanbul, 1 (Telefonla) - Dün ölen a 1 çe e er e ra 1 
Mareşal İzzet'in cenazeai bugün Mlre-

rı törenle kaldırıldı. eanezede General kasıp kavuruyorlar 
Cevad, Asım, Ali Fuad, Osman Tufan, 
birçok kumandanlar ve subaylar; vali 
muavini ve kalabalık bir halk kütlesi Halep, 1 (Hmuıi) - Reyhaniy eve Amik mıntakası köylerine jan-
vardr. Cenazeye birçok çelenk de gön· da rma müfrezeleri aevkolunmuıtu r. Bu müfrezelerin zah ird eki vazi-

dcrilmişti. feleri R eyhaniye hidiseainde alaka dar o lan türkleri tevkif etmektir. 
Cenaze namazı Kadıköy Osmanağa Lr d 

camiinde kılındı ve Mareşal İzzet Ka- H akikatte iıe ma sa bu mrntaka türk halkını tazyik ve teth ittir. E-
raca Ahmeddc kardeşi Esad paşanın ya- peydir bu ıuretle yapılan tazyikler kafi görülmemittir. 
nına gömüldü. Şimdi de arab köylüleri Amik ovasına hayvanlarım otlatmak ba-
__ .,:__________________ hanesiyle sevkolunmaktadır. 

• 

Geçen seneki lzmir fuvarından bir görünüş. 

1 f an ba•bakanımızın verdiği yüksek di r ktif-
1 · ternasyona uv • :ı 

Bu sene zmır en . .. k b" eser halinde hazırlanmaktadır. Geçcnler-
k ksJuız ve orne ır . . 1 . 1 

lere uyğun olara e. • kal 1 la temaı ebnek üzere §ehrımaze ge mış olan z. 
. .. nde ala ı ar _c.. d ı · . 

de fuvar itlerı uzerı . . B b t Uz'dan bu mevzu etra11n a ma umat ıı· 
· bel d" e reıaı Dr. e çe • • l · h kk d D . . değer.la e ıy .. 1 1 . İnÜzİn diğer fdıır •t erı a ın a r. 

ınıı:ın erek fuvar ve gerekse guze zmır 
tedık. G . 

1 
. 

6 
cı sayfaınızdadır. 

, aö ledık erı '" 

I..azkiye, l (Hususi) - Reyhaniye
de bulunan mektebteki talebe arabca 
okumağa icb:ır edilmektedir. Zorla a
rabca okumaga mecbur edilen çocuklar 
grev ilan etmİ§lerdir. Vaziyetten haber. 
dar olan Sancak maarıf idaresi mek· 
teb müdürünü tazyik etmiş ve türk ço
cuklarının mutlaka arabca okumak mec
buriyetınde olduklarını ve aksi takdir
de mektebin miıddetsiz olarak kapatı • 
lacağını bildirmiştir. 

Silahlı çeteler 
Hama, 1 (Hususi) - Vat:ıniler ta -

rafından tertib edilen ve mahalli hu· 
kümetten yardım gören silahlı serseri
ler tccavuzlcrini gittikçe arttırmakta -
d rlar. Serserilerin teşkil ettigi çeteler 
her gün bir veya birkaç köyiı basmakta. 
dırlar. Son günlerde Zobohöyük kö -
yünde iki, Akkuyu köyunde bir türk 
mutecavizler tarafından öldürülmüş -
ti.ir. 

1 iş Bankası 1 

lş bankası kumbara ikramiyesi dün 
~ekılmiş ve Ankarada Kuçük Erdo~an 
1000 lira ikramiyeyi kazanmıştır. Yuka
rıda ikramiyeyi kazanan mini mini Er. 
doğanı görüyorsunuz. Kazanan nu• 
maralar ikinci sayfamızdadır. 

Fıkra 

B elleten 
Türk Tarih Cemiyeti, ilmi tedkik· 

/erini yeni bir mecmuada toplıyor: 
Be/Jcten'in ilk nüshasını görenler. bu
nun, bizde, şimdiye kadar misiilerinl 
gördüğümüz ne§riyatla 1C1yas edilme• 
değerini fark etmişlerdir. 

Bizim bir tarih ve bir dil davlmız var
dır: Bir takım milletlerin de güttüğü
nü gördugümüz hususi tarih ve dil da
valan ile bizimkinin farkı, i I m I 
olmasında, enternasyonal ilim adamları 
ve kurumlarr ile munakaşa kabul etm~ 
:.imle ve aromasmdadIT. Türk tarihini 
her tur/Ü iftiralardan tasfi;e İf "ıı ~e

miyet, kendi kapılanm her türlü ılmi 
nıiınakaşalara açıyor. BeJ/eten samimi 
fikir adamlarına tenkid ve tedkilc im
kan/an veren yeni bir fırsattır. 

Tarih cemiyeti A tatürk'ün relıber
ligı altrnda işe başladıgı vakıt,vazifesİ· 
nin başanlmaz denecek kadar çetin ol
dugunu soy/iyen/er az degildi. Beli~ 
ten'in ilk nüsha mda ssym Bn. Afet'in 
G e r i 1 l a yausmm son kısmı, o za
manki bu şüphe ve tereddüd sahibleri
ne sanki bu vesile ıle cevab veriyor: 
Atatürk, tarih cemiyetinde çallşmaya 
başlıyan arkadaşları dahi, General Ce
vad'a vcrdigi en son cümle ile iyman
landırmış degil midir? 

Hakikat her şeyi, nilıayet, yener: 
herşey, nihayet, hakikate yenildiği gi
bi! 

Bellecen'i neşreden dostlarımızı gö
nıilden tebrik ederiz. Türk ilim alemi 
bu suretle hepimizi övündürecek yeni 
bir organ daha kazamyor. - Fatay 
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Politika bahisleri: 

Tezada 
1914 - 1918 harbı, Avusturya iınparatorlu~.ınu ortadan k<'Jldırdı. 

O zaman ve ondan önce, bu yapı o kadar çürüdü ki artık kendiliğin
den yıkılacaktır, deniyordu. Yapı, gerçekten yıkıldı. 

Bugün, Viyana hükümeti Habsburg'ları geri getirmek istiyor. Ol
maz, diyorlar. Seheh olarak, imparatorluk yeniden dirilebilir, diyor -
lar. Eğer böyle ise, demek ki yıkılan yapı pek o kadar çürük değilmiş. 
Eğer böyle değil ise, niçin mani oluyorlar .. 

:{- :(. $.. 

Polonya'yı vaktiyle Rusya Çarı Prusya kıralı ve Avusturya impara
toru aralarında paylaşmışlardı. Polonya, İngiltere ile Fransa'nın yar
dımiyle yeniden doğdu. Şimdi~ deniyo rki, Polonya, daha ziyade Al
manya ile beraberdir. Bu iddiaya inanmağa kuvvetli bir lüzum olma
malda beraber, insanın zaman zaman milletlerin hafızalarından !ÜP
he edeceği geliyor .• 

lngiltere, büyük harba, Belçikaııın toprakları çiğnendi diye girdi. 
Degrelle zuhur etti edeli, Belçika, Fransa~ İngiltere - Almanya'ya 
aynı gözl~kle bakıyor. Belçika kırcılı, şu sıralarda lngilter~'dedir. 
Belçika için yeni bir teminat formülü üzerinde görüşülmektedır. Bel
çika, daha ziyade kendisi teminat teahhüdleı·i·ne girmeden diğ~r~eri~i 

teminat teahhüdlerine bağl::.tmak fikrindedir. Böyle bir şey olabılır mı, 
bilmiyoruz. Y almz, böyle bir şeyin bir devlet tarafından teklif edile
bildiği bir vakıadır. Ne olur, her ufak devlet, Belçika gibi vermeden 
almak teklifleri yapabilse .. 

Bizim "Cumhuriyet" ga zetesi, İspanyol cumhuriyetçilerini sev -
mez. "Cumhuriyet'' adını taşıyan bir gazetenin "Cumhuriyetçiler" i 

tenkid etmesi demiyoruz fakat sevmemesi biraz tuhaftır. - B.B. 

Vangölünde 
tersane 

Van gölü civarında Ekonomi Ba
kanlığının yaptırmağa başladığı ter ~ 
sane inşaatı ilerlemektedir. Bu yüzden 
civar kasaba ve köyler.in ehemiyeti gün
den güne artmakta ve bir çok köyleri • 
miz inşaatta çalışmak suretiyle hayat -
larını kazanmaktadır. 

Tersanenin yapıldığı yer Tatvan na. 
biye merkezidir. Nüfus ve ehemiyeti 
artan bu nahiyenin kaza haline geti
rilmesi İç Bakanlığınca münasib görül· 
müş ve buraya en yakın bulunan kotum 

kaza teşkilatı bu nahiyeye bağlanmış • 
trr. 

Kotum da nahiye merkezi olmuştur. 

Türkkuşu derslere 
başlı.yor. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Türkku
şu İstanbul şubesi, 3 nisan cuma günü 
üniversitenin arkasındaki sahada pra
tik derslc;re başlıyacaktır. Ankaradan 
bu iş iç.in üç muallim ve üç planör gel· 
miştir. 

Ormanları tahrib edenler 
Orman kanunu yakında yürürlüğe 

girmek üzere bulunduğundan bazı yer
lerde on on beş senelik odun ihtiyacı
nın temini maksadiyle ormanların tah
rib edildiği görülmüştür. Bilhassa Kas· 
tamonu ve Bolu vilayetlerinde bu tah~ 
ribin daha geniş mikdarda yapıldığı 

haber verilmektedir. 

Memleketimizin büyük servet men
balarını teşkil eden ormanlarımızın 

böylece tahribinin önüne geçilmesi için 
İç ve Ziraat Bakanlıkları müşterek su· 
rette tedbirler almaktadtr. Vilayetler 
mıntakalarındaki ormanlar üzerinde 
çok sıkı tetkikler yapacaklar ve failler 
hakkında takibata başlıyacaklardır. 

Hakim ve müddei umumiler 
arasında değişiklik 

•· Adliye bakanlığı hakim ve müd
deiumumiler arasında yeni değişiklikler 
yapmaktadır. Kararname projesinin ha· 
zırlığı bugünlerde bitirilecek ve proje 
yüksek tasdike sunulmak üzere ba~ba

kanlığa verilecektir. 

Düzeltme 
Yeni satın alınan Ereğli şirketi hak· 

kın ..:a Ekonomi Bakanımız Bay Celal 
Bayar tarafından kamutayda verilen b~ 
yanat arasından alınıp, dün, bu sütun-

da ve başlık şeklinde neşrolunan "se
nelik üretim 600 • 800 ton arasındadır," 
cüm:esindeki rakamlardan sonra mev
cud olan bin kelimesi çıkmamıştrr. Cüm
lenin doğrusu şudur: "Senelik üretim 
600 _ 800 bin ton arasındadır," bu ter
t;'l yanlışını, özür dileyerek, düzelti • 
riz. 

---
1 KOÇUK iÇ HABERLER 1 

* Orman kanunu•ıun tatbiki~ - Or
man umum direktörlüğü yeni orman ka
nununun tatbik şeklini gösterir nizam· 
name projesinin hazırlığını bitirmi§ ve 
projeyi devlet şurasına vermiştir. 

* Türk • sovyet ticareti: - Dün 
müddeti biten türk - sovyet ticaret an· 
!aşmasının mayıs başına kadar bir ay 
uzatılması kararlaşmıştır. 

* l:z:mir turistik yolu: - Bakanlık
lar delegelerinden mürekkeb olmak Ü· 

zere iç bakanlıkta yeni bir komisyon 
kurulmuştur. Komisyon İzmir turistik 
yolunun asfalt yapılmasını temin etmek 
üzere bir kanun projesi hazırlayacak· 

tır. 

*Muhasebe usullerinin birle!tlİrilme· 
si: - İç bakanlıkta mhalli idareler u
mum direktörü B . Faikin reisliğinde ku
rulan bir komisyon belediyeler ve hu· 
susi idareler muhasebe usullerinin bir
leştirilmesi etrafında çalışmalarına baş· 

lanuştır. 

lş dairesi beşinci bölge amirliği 
İktısad Vekaleti iş dairesi beşinci 

bölge amirliğine birinci sınıf müfetiş. 
!erden Ekrem Ekonom baş müfettişli
ğe terfian tayin edilmiştir. 

Puason d' avril 

Dün nisanın biri idi. Eğer modası 

geçmemişse gene lstanbul gazete • 
]erinde, bu münasebetle, bir takım 

aldatmacalar olmuştur. Geçen sene, An· 
kara radyosunun spikeri nisanın birin
de Dikmen yolunda büyük bir hazine 
çıkarmıştı. Bu sene öyle şeyler dinle
medik. 

Hatırımızda kaldığına göre İstan
bul gazetelerinde bundan yedi, sekiz &e· 

ne Önce yapılan iki .. ııisan yalaru'' yal
nız memleket içindekileri kandırmakla 

kalmamış, memleket dışına kadar da si
rayet etmiştir. Bunlardan birisi Sultan
ahmed'de yapılan kazılarda imparator 
Justinius'un arabacısının mumyası çık
tığı hakkında idi. Resimli bir İngiliz: 
dergisinden alınan resimlerle teyid! e
dilen bu habere kos koca Deyli Teleg
raf gazetesi muhabiri inanmış, gazete• 
sine kos koca bir telgrafla bu başarı! • 
yı haber vermişti. Gafil avlandığım an· 
)ayan büyük İngiJi.z gazetesi ertesi gün 
kocaman bir 1makaleyle iti örtbas etme
ğe çalışmıştı. 

Ertesi sene niıarun birinde Troçki 
lstanbula yeni gelmiş bulunuyordu. 
Gazetelerden birisi o gün, sürgün rus 
diplomabnm müslüman olmak kararını 
verdiğini, bu münasebetle lstanbul müf· 
tiıi ile operatör Emini Tokathyan oteli
ne çağırdığını yazmt§b. Bu haber, garb 
te hiç bir yankı uyandmnadı ama, bir 
çok Suriye ve Mısır gazeteleri bu ha· 
beri aldılar ve baklanda uzun uzun ma
kaleler yazdılar ... 

Bugünk·· 
Kamutay 
Kamutayın bugünkü ruznamesi 

§Udur: 

Reislik divanının umumi heyete 
maruzatı 

1 - Sayın üyelerden bazdarına izin 
verilmes,i hakkında B. M. M. Riyaseti 
tezkeresi. 

Bir dela müzakereye tabi 
olan maddele,. 

1 - Büyük Millet Meclisi 19J7 yılr 
şubat ayı hesabı hakkında Meclis he • 
sablarının tetkiki encümeni mazbatası. 

2 - Milli Müdafaa vekaleti kara 
kısmı ile Harita umum müdürlüğü 936 
yıh büdcelerinde 31.420 liralık müna
kale yapılmasına dair kanun layihasile 
idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1936 yılı biidcesinde 5.300 liralrk mü
nakale yapılmasına dair ve 1936 yılı mu
vazenei umumiye kanununa bağlı ( D) 
cetvelinin Büyük MiJ/et Meclisi kıs· 

mmda ve nakil vasıtaları kadrosunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tek. 
lifleri ve Büdce encümeni mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Gümrük tarifesi kanununa ek 
kanun layihası ve Gümrük ve inhisarlar, 
lktısad, maliye ve büdce encümenleri 
mazbataları. 

Kamutay Çağrıları 
• Arzuhal Encümeni umumi heyet 

içt.imaından sonra toplanacaktır. 

Üsküdar - Kadıköy 
tramvay şirketinin 

bir yılı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Usküdar 

- Kadıköy tramvay şirketi genel heyeti 
dün toplandı, Ortaklara verilen rapo. 
ra göre şebeke tramvayları bir yılda 

5.968.435 yolcu taşımıştır. Şirketin ge • 
çen seneki geliri 323.138, masrafı 
358.347 liradır. 

Tapu kadastro 
büdcesinde münakale 

Tapu ve Kadastro genel direktörlü. 

ğü büdcesin.in aylık kısmında yapıla • 
cak münakale için bir cetvel hazırlana
rak Divanı Muhasebata verilmiştir. Bu
rada tetkiki bittikten sonra münakale 
teklifi Kamutaya arzedilecektir. 

Bu muamele on gün kadar sürece
ğinden genel direktörlük memurlarının 
maaşları verilemiyecektir. 

Bi:z:e öyle geliyor ıu bir nisan aldat
macalarr da, artık, muharremin birinde 
alınan paraların yaıuna gitmiştir. Yala
nın takasından bile hoşlanmıyoruz de· 
mek. Fena bir ıey değil! 

Avam kamarasında nükteler 

1 - lngiliz mebu.;larından lı:wnan
dan Kenworthy, bir defa idam ce;ı;ası

nm kaldırılması hakkında bir layiha ver
mişti. Teklifini müdafaa ederken adam 
asmanın ne kadar fecı bir şey olduğunu 
bütün meclisin gözüude canlandırabil
mek için kürsüden muhalifler tarafına 
döndü ve onlara şöyle hitab etti: 

- İçinizden biriniz yarın ve obür 
gün lizım olursa celladlık yapmağa ha
:zır mısrm:z:? Meclis, kahkahadan kırılır
ken muhalif mebuslardan biri, aük\ıne
tini bozmadan manalı manalı ıu ceva· 
bı verdi: 

- Busualin cevabı asılacak adama 
göre değiıir. 

2 - Son senelerde avam kamara-
11nda verilen çetin cevablardan en ıun· 

turluıu fU obuttur: Muhalif mebuı 
lardan birisi manasız, maksadsız bir ta· 
lmn sözler IÖylemİf ve bu SÖzler, vakit 

ziyanından başka biç bir ıeye yarama
mııb. Bu sözlere cevab vermek üzere 
ayağa kalkan B. Vinston Churchill de· 
diki: 

- Şimdi sö:z: söyliyen asil lord, öyle 
bir zatbr ki sö:z: söylemek üzere ayağa 
kalkmadan önce ne ıöyliyeceğini tasar
lamamııtı; meclise hitab ederken de ne 

2. 4. 1937 

iş Ban ası um 
ikramiyesi çeki 
Bin lirayı ankaralı küçük 

Erdoğan kazandı 
Türkiye lş Bankas1ıI1ID 1 nisan kumbara ikramiye çekilmes~ dün 

Banka merkezinde ikinci noter B. Veli Ulusu'nun huzurile yapılmıştır. 
1000 liralık büyük ikramiye şehrimizde İnhisarlar başdirektörü B. Fik
rinin altı yaşındaki oğlu ve 91964 numaralı kumbara sahibi Erdoğa
na çtlonıştır. 

250 liralık ikramiye Ödemişte 115 numaralı kumbara sahibi Tür· 
kana düşmüştür. 

100, 50 ve 10 Lira kazananların isim-
lerini, kumbara numaralarım ve bulun
dukları şehirleri sıra ile yazıyoruz: 

Yüzer lira kazananlar 
Kazım 1988 Konya, M. Fethi 23367 

İstanbul, Hasan Riza 4637 İzmir, Ziya 
1876 Beyazıt, Galip 22599 Ankara, N aci 
Kök 1531 Sıvas, Hidayet 17293 Anka· 
ra, Nazan Yeğiner 1058 D. Bekir, Mus
tafa Ali 35588 İstanbul, Kemal 3171 
Beyoğlu. 

Ellişer lira kazananlar 
Süleyman 195 İsparta, Cahit 14333 

Beyoğlu, Nejat Tevfik 929 Adapazarı, 
Nazmiye 460 Uzunköprü, Nezahet 19901 
Ankara, Ayşe 13791 Beyoğlu. Abdul· 
hak 2081 Kayseri, Muammer 10829 İz
mir, Gönül Rıza 50220 Istanbul, Bü
lend 14795 Ankara, Zübeyde İsmail 
15611 İstanbul, Ali Galib 6179 Giresun, 
Puzant 3626 Kadıköy, Kemal Hasan 
2996 Samsun, Sabahattin Aziz 27452 
İstanbul, Can 6308 Beyoğlu, Matilda 
43311 Istanbul, Donna Züvi 14746 İz· 
mir, R.ifat 18842 İstanbul, Ferruh 1832 
Bursa. 

Şehrimizde onar lira kazanan 
kumbara sahipleri şunlardır: 

BBn. Mehmet 25013, Rifat 10282, 
Naciye 15307, Hüseyin 1062, Ahmet 
3346, Meliha 13039, Kemal 15589, Nezi
he 14607, Ali 11575, Vedia 21030, Ashan 
14855, Mehmet 9458, İbrahim 18037, Ta
lat 4619, Lütfiye 20263. 

Konservecilerin 
toplantısı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Konser· 
veciler bugün sanayi birliğinde toplan
dılar. Ve umumi vaziyeti tetkik ettik • 
ten sonra gümrükler kanunundaki mev
cud hükümlerin kendi menfaatlerini 
tamamen koruduğunda mutabık kal
d·lar. 

Hatırlıyor musunuz 

1 - ilk matbuat kongresı ne 
zaman toplanmıştır? 

2 - Attilanın ölüm tarihi ne

dir? 
3 - lstanbııl'da ilk matbaa ne 

zaman açılmıştır? 
4 - Lindberg ne .zaman Ame

rika' dan Avrupaya geçmiştir? 

5 - Çin'de cumhuriyet ne za

man kurulmuştur? 

Dünkü suallerin cevabları. 

- - - ·------- - -
S - Halk Fırkası, Cumhuriyet 

Halk Fırkası adım ne zaman almış· 

tır? 

C - 10 ikinci teşrin 924 de. 
S - Bakır yolunun yapılmasına 

ne zaman başlanmıştır? 
C - 12 Haziran 933 de. 
S -Tar.ihçi Nalına ne zaman öl

müştür? 

C-1115 de. 
S - 936 olimpiyadında dünya 

birinciliğini hangi mıllet almıştır? 
C-Almanya. 
S - Yeniçeri ocağı hangi tarih

te kaldırılmıştır? 
C -1856 da. 

söyliyeceği hakkında en ufak bir fikre 

sahib değildi; yerine oturduktan sonra 

da gene ne ıöylemiı olduğu hakkında 
elan bir fikir sahibi olmadığına emİ· 

nim.'' 

Vilayetlerin umumi meclislerince 
kabul olunan 1937 büdce proj ler.i ve 
be~ senelik kalkınma programlan ya• 
vaş yavaş İç Bakanlığa gcmeketdir. 
Proje ve kalkınma programlarını Ba " 
kanlığa geldikçe neşre devam edece .. 
ğiz. Bugün Antalya ve Yozgad vilayet• 
lerinin büdce projeleriyle Antalya vi • 
!ayetinin beş senelik çalışma pro~a • 
mmı yazıyoruz: 1 

Antalya vilayetin.in 1937 gelir ve 
masraf büdcesi denk olarak 588721 lira 
olarak tesbit olunmuştur. 1937 yılı için 
hususi idarelere 83959 lira, yol TC köp
rü işleri için 185671 lira, kültür işleri 
için 196785 lira, ziraat ve baytar işleri 
için 18946 lira, sağlık ve hayır işleri 
için 48876 lira, türlü masraflar için de 
54486 lira ayrılmıştır. Vilayetin beş 

senelik kalkınma programına göre 1931 
yılında Antalya parkı yapılacak, 1938 
yılında Antalya hususi idarelet' l>i· 
nasma bir kat ilave olunacak, 1938• 
1940 ve 1941 yıllarında s:rasiyle Serik, 
Gündoğmuş ve Akseki'de husust mu '" 
hasebe binaları inşa edilecektir. Vila• 
yetin mevcud yo11arınm onarılması" 

na ve yeniden yollar yapılmasına bet 
sene 147000 lira harcanacaktır. 

Beş sene içinde 31 mekteb bölge 
mektebi hali.ne getirilecek veya yeni " 
den kurulacaktır. Beş senede kültüt 
işlerine 160000 lira harcanacaktır. BeŞ 
sene içinde yeniden 3 fidanlık kurula• 
cak ve mevcud fidanlıkların genişle • 
mesine çalış.ılacaktır. 

Vilayet aygır deposu tamir •e inşa 
olunacak, Elmalı ve Alanyada sıfet is• 
tasyonları kurulacak, damrzlık aygır 
ve kısrak ve at almacakcrr. Anta ya 
memleket hastanesinin yatak sayısı 7S 
şe çıkarılacak, Boğaz, Burun ve J{u " 
lak servisleri kurulacak, sa~hk işleri• 
ne lazım gelen önem verilecektir. 

Yozgad vilayetinin 1937 yılı büdce" 
si de denk olarak 490548 lira tesbit O" 

lunmustur. Hususi idarelere 50801 lİ" 
ra, yol. ve köprü i~lerinc 17 5227 litllı 
kultür işlerine 133183 lira, ziraat ~e 
bayta r i~lerin(, 5450 lira, s"'ğlık işler1;0 
ne 40757 lira, muhtelif masrafla-rll ssı 
lira ayrılmıştır. 

Elektrik şirketi için raP0' 

İstanbul, 1 (Telefonla) - İs~~ 
Bay ndırlık Bakanlığı teftiş hcyetı r1'• 
isinin başkanlığı altındaki he~e~ e~eve 
trik şirketindeki tetkiklerini bıtı~~~cıı 
raporunu hazırladı. Şirket bugu 

11
,. 

sonra müşterilerinden kofra, b~ aç• 
man, saat ve kutu kirası ve cereyatl 

ma ücreti alm.ıyacaktır. ~ 

1 H~VA -:? 
Dün ısı 24 derece idiııe 

iye 
Dün An.karada hava UIJlUJ1l ,eye 

hafif bulutlu geçmiş, ısı 24 dc:~~ııd' 
kadar yükselmiştir. Son 24 s~at ~ğlşl' 
Trabzon ve Giresun çevrelerı ~ısı' 
geçmiştir. Yağış metre ınur dl bit 

d Giresun ....... 
Vanda 4, Tra.bzon a ve S• 'f"• 
kilogram kadar SU bıra.kıılIŞtıt: 

1
. dC: z6, 

. Nazıl ı da sek sıcaklıklar Manısa, şttJSl 

d.. "k k1 klar da sıfırıfl <fafl' en uşu sıca. ı ~ ı> 

Ulukışla ve Sivasta 3, Erzuruıt1 
ta 5 derece kaydedilmiştir. 



Filistinde 
sükun var 

Kudüs, ı (A.A.) - Bir arap i~çisi-
nin üzerine ateş etmiş olan bir yahudi 

zabaa memuru tevkif edilmiştir. 

Arap komitesi tarafından sükunete 

davet için neşrolunan beyannameıerle 
Yakında filistine aid bütün meselele

tin halJediJecei:Tine dair beslenilen ü-., 
ll'ıid sayesinde filistinde genel vaziyet 

Sok saki d" n ır. 

n . k J a yortu-
la .oırçok cemaatlerin pas a ~. • . 
tının devamı müddetince sukunetın 

de deviil!l edeceği tahmin olunmakat
dır. 

':':::::::::-------~~...:.----:::::::::=~ 
----=----.._..;;:;;:;;;;;:;;;..... ........ ------~ 

llavacılık ve Spor 
l 7 50 kilometrelik son memleket 

turnesini büyük bir muvaffakiyetle 

b~Şaran Türkkuşu filosunun turne· 
Stne . f' 
b· aıd yazı ve resimleri çok ne 15 

lr Şekilde intisar etmiştir. Okuyu· 
t~Iar ' 

1ttııza ve bilhassa sporcu ve 
l'lıeltte bl. 
si l gençlere okumalarını tav• 

Ye ede . 
rız. 

olamaz.,, 

Çocuk Haftası 

23 Nisanda başlıyor 

DIŞ HABERLER 

yetimize icabederse kuvvete müracaat 

F ransanın kararı 
Par.is, 1 (Hususi) - Fransız hükü-

meti, konsoloslar vasrtasiyle Salaman
ka hükümetine, fransız hükümetinin 
bir kararını bildirmiştir. Bu karara gö
re, Fransa hükümeti, kendi kara sula • 
rında gemilerin aranmasına müsaade 
etmemektedir. 

Cebelüttarrk'tan bildirildiğine göre 
Valansiyadan Bilbaoya gitmekte olaa 

Buna ismindeki ingiliz gemisi, asi ge. 
milerin verdikleri işarete cevab verme
mş ve Cebelüttarık lmanına sığınmış • 
tır. 

Vapur dün ingiliz kruvazörü Cip-

si'ni · himayesinde iBlbaoya hareket et-

miştir. 

Kont Ciano, ingiliz büyükl R. Delbosun Bakanlar 
elçisiyle görüştü. kurulunda verdiği izahlar 

Londra, l (A.A.) - Bugünkü ga
zeteler, kont Ciano ile İngiltere biıyük 
elçisi arasında Romada yapılan görüs
mclerden memnunluk göstermektedir. 
Gazetelerin Roma muhabirlerinin tel
graflarr, hep beraber. bu görüşmenin 
çok dostça bir hava içindt: geçtiğini 
bildirmektedir. 

Arnavutluk basın birliğini·n 
bir yalanlaması 

Tiran, 1 (A.A.) - Arnavutluk ba-

sın bürosu, 21 ilk kanun 1936 tarih ve 

4528 numaralı cumhuriyet gazetesinin 

Bari'deki arnavut baş konsolosu tara-

fmdan milli bayram sırasında türk mil

leti aleyhinde söylenildiğini iddia etti

ği sözlerin hakikate ve asil türk mille

tine karşı beslenmekte olan sempati 

hislerine uygun olmadtğını bildirir ve 

bu idciialan yalanlar. 

Paris, 1 (A.A.) - B. Delbos bakan. 
lar meclisinde, 

1 - Karışmazlık kontrol planmm 
bir kaç güne kadar tatbik ediıeceğini 

2 - Gönüllüler meselesine aliikalr 
görüşmelere yakında başlanacağının, 

bu meselede başlangıçda anlaşmalara 

uzak davranmış olan bazı devletler şim.. 
di daha iyi bir vaziyet almış oldukla
rından bu meselenin süratle halledil. 
mesinin ihtimali bulunduğunu, 

3 - Fransa hükümetinin geçen

lerde vukua gelmiş olan deniz hadise. 

lerini ve enternasyonal Cieniz kanunları-

nm bozulmasını Valansiya ve Burgos 

hükümetleri nezdinde protesto etmiş 
ve Fransa gemilerine kati talimat ver
miş olduğunu, 

4 - Fransa ile Portekiz arasındaki 
.;şimendifer taşmmın yeniden kurulma.. 
sı için iyi şekilde inkişaf eden görüş
meler devam etmektedir. 

AKŞAM•da Akıameı, "ithalat scr
beıtiıine doğru0 başhklı yazısmda ay
ni mevzua temas ede,ek umumi ithalat 
reji.mi hal<kında verilen kararın timdi. 
ye kadar tatbikinden elde edi!en netice 
memnuniyet verici çıktığı için timdi 
tam bir ithalat ıerbestiıinin kabil olup 
olmayacağını anlamak sırası gelmiı bu
lunduğunu söylüyor ve bu hususta alı
nacak tedbirleri senelerden beri tatbik 
edilmiş olan iktisadi ve mali siyaseti
nin en parlak bir zaferi olacağına ita· 
ret ediyor. 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
ithalat serbestisini mümkün olduğu nis
bette temin iç~n iktisad vekİlletinin ba
zırladıgı projede şu ıebeblerin İlmi) oldu
ğunu tahmin ediyor: 1 - MemJekette 
hayatı ucuzlatmak. Bu, her ithal mad
desini en ucuz satıldığı yerden almalı: 
suretiyle temin edilecektir. 2 - H.ma
yesine lüzum olnuyan bazı taJi endüstri 
§ubelerinin korunmasından vaz geçmek, 

ki netice iti!1ariyle bu da hayab ucuz
latacak tedbirlerden biri olacaktır. 3 -
ihracatı arttırmak için ithalatı çoğalt
mak lazımdır. Gl.iınriikleri daha ser-
bcstleştirmek şüphesiz ki mem)eket~e 
yabancı malı istihlakini arttıracaktır. 

Muharrir, bütün bu tedbirlerin bir 
hamlede her şeyi düz~ltmiye kafi gele
ceğini sanmak hayale kapılmak olaca
ğını söyliyerek diyor ki: 

"- Memnu listenin kalkma11 tabii 
hale dönüş demek olmadığı gibi, dönü
,ü kuvvetle hızlandıracak bir bidiae o
labileceğini de pek zannetmiyorum. He-

defe doğru bir adımdır; gidiı için de 

bir merhaledir, fakat kliring &iıtemi 

kalkmadıkça - ki yakın zamanda kal

dırılabileceğini de pek mümkün görmü

yoruz • tabii hale dönmek ~ıızdır. 

Fakat l'e yapalım. Türkiye iktiaadiyab

nı yeni baştan tanzim ve asri bir iktisad 

sistemine koyma ihtiyacı bizi ıimdilık 

bu kadarla iktifaya mecbur ediyor. He

defe elbette erişeceğiz. Elverirki adım· 
larımızı usul ve nizanın uyduralım. Ve
rilen yeni kararlar da bunu gösteriyor." 



• 
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( ___ v_a_b_a_n_c_• __ b_a_s_ı_n_d_a_o_k_u_d_u_k_ı_a_r_ı_m_•_z_) roil Köşesi 
" Bu seneki festival eğlencesi •.. ,, 

-TAN'dan
Gökteki şems güneşi der gibi bir ta

bir. 

1 SiBLiYOGRAFYA l 

M aml romancı Andre 
Maurois diyor ki: 

B u çok geniş bir mevzudur. Saade
tin tarifini yapmak!. Birçok mak

bul tarifler yapmak mümkündür, fakat 
bunların hiçbiri cihana şamil telakki e
dilemez. Bazı maddi şartların tahakkuk 
etmesi şartiyle (çünkü maddi ıstırab 
içinde saadet elbette mümkün olamaz), 
saadet, insanın kendi kendisiyle uyuş -
masma bağlıdır. Mesud olmak, bilhas· 
sa insanın yaşadığı şekilden başka tür
lü yaşamayı arzu etmemesi, kendi tabi
atına, istidadına, fikirlerine ve zevkine 
uygun bir yaşayış tarzına malik olması, 
ve her günkü hareketlerini tesbit ettiği 
nizama uydurmasıdır. 

- Böyle bir yaşayışa malik olmak 
için ne gibi şeyler tavsiye edersiniz? 

- Evvela, muhayyel ıstıraplar ve 

nedi ? 
edilir 

1 Meşhur adamlarm fikirleri 1 

san, istikrar bulduğu, manevi rejimini 

tesbit ettiği, zamanla kendisine en uy· 

gun ijiyeni tatbik etmesini öğrendiği 

zaman daha mesuddur. Saadetimizi te -
min etmeye yarıyacak bir prensip da
ha: yaşayış şekli, bilhassa hayatı telak
ki tarzı, fikirleri, meşgaleleri sizinki· 
Jerle ahenkli olan bir muhitte yaşayı • 
mz. İnsan d--ima :>izi. anlamıyan ve sizin 
anlamad.ğınız insanlarla temasta bulu
nursa mesud olmak mümkün değildir. 

Hangi yolda yürürseniz yürüyün, dai· 
ma, etrafınızdakilerin teşvikine mazhar 
olmak ihtiyacını duyarsınız. 

Sayesinde saadete ulaştığınız mezi -

fazla mağli'ıb olmaktan çekinmelidir. 
Her hususta ihtiyatlı davranmalıdır. 

- Saadeti nasıl tasavvur ediyorsu
nuz? 

- Sükunetten ve rahattan ziyade 
saadeti bir nevı endişede hatta müşkü
latta buluyorum. 

- Her halde maddi müşkülatta de
ğil? 

- Neden olmasın? 
- Mücadelenin verdiği hayatiyetten 

başka yerde saadet olmıyacağı mütalea
sında mısınız, yoksa? 

- Belki. Saadet için faaliyet şarttır. 
İşten çekilerek saadeti iradlariyle ge -

* * * 
'' Bu itibarla kendisinin Türkiye 

Cumhuriyeti merkezine gelmesi hayli 
uzak bir ihtimal dahilinde olabilir." 

- CuıvıtlURİYET'ten -
"ihtimal dahilinde olabilir,, deriz. 

Fakat madem ki ihtimal u7aktır, şu hal
de "uzak bir ihtimaldir,, demek cümle
ye daha açık bir şekil verirdi. 

* * • 
"Nurullah Ataç'ın bu yazısından iki 

netice çıkarıyoruz: 
1 - Nurullah Ataç'ın gitgide septik 

bir düşünüşe doğru varması.,, 
- UYANŞ'tan-

Varmak, ulaşmak, vasıl olmak de • 
mektir. Bazı halk lehçelerinin bu keli
meyi ''gitmek,, manasında kullanması bi
ze yazı dilinde o sözü aynı manaya al
mak salahiyetini vermez. Böyle olunca 
da, ''bfr ~eye doğru varmak" ibaresinin 
yanlış olduğu meydana çıkar. 

dan kurtulmaya çalışmak lazımdır. 

Heykeltıraş Paul Landowıki 

üLKü 
Halkevleri f\qecmuası 

Halkevleri mecmuası ÜLKÜ'nün ni
san tarihli 50 inci sayısı çok kıym. Ji 
yazılarla çıkmıştır. Bu sayı, romen aış 
bakanı Antonesko ile müsaluhes.i esna· 
sında Atatürk'ün söylemiş olduğu son 
derecede değerli sözleri, başına almış • 
trr. Bundan sonra, Nihad Sami Banarlı. 
nın "Mimar Sinan gününde .. isimli bir 
şiirini, Ziyaettin Fahri'nin "Fclse e 
kongrelerinde Türkiye,. b:ışhkh bir 
etüdünü, Besim Darkot'un "memleket 
coğrafyası hakkında bazr görüşler,, isim 
li makalesini görüyoruz. 

f eHiketler yarat
mamalıdır. Birçok 
kimseler, hiç bir 
sebeb yokken, 
kendi arzulariy· 
le kendilerini bet
baht etmektedir
ler. Bazı kimse
ler de vardır ki a
cılarını unutma· 

Fransız yazaı·larınd n 
Fransamn birçc { meş 

aurice Ronıain, 
ur adamlarııı1n 

e filcirlerini 

çinmekte bula -
caklarını uman 
nice adamlar, sı
k ntıdan patla
nuşlardır. 

Tiyatro ve si-

diyor ki: 

S aadete varmak için birkaç pren • 
sip gösterir misiniz? 

- Evvela, ölümü hiç düşünmemek 
veya pek itidalle düşünmek. Ölümden 
korkan için, bu düşünce, hayatı zehir
lemeye kafidir. Yarınla da fazla meşgul 
olmak doğru değildir. Mütemadiyen is
tikbal endi~esiylc meşgul olursa insan 
halin zevkini nasıl tadar? 

Mecmuada istifade ile okuduğumuz 
diğer yazılar şunlardır: Ömer Bark:ın: 
osmanlı imparatorluğunda çiftçi ianıf
ların hukuki statüsü, Fevziye Abdul· 
lah: "on yedinci asır halk şairlerinden 
Keşfi .. Profesör A. Metz: "orta zam:m 
türk - isliim dünyasında idare teşkiHitr,, 
M. Ragıb Köscmihal ''Bela Bartok ara• 
mızda,, Abdülkadir İnan: "Dede Kor
kut kitabındaki bazı motiflere ve keli • 
melerc aid notlar., halkevleri hakkında, 
halkevleri haberleri (Behçet Kemal), 
halkevleri dergileri, Nahid Sırrı: bir 
okuyucunun notları, bir fransız edebi
yatı tadhi, amiralm raporları, iki mü· 
verrih, Kuyucaklı Yusuf, tenkid kürsü. 
leri, bir aktris biyografisi münasebcti
le, A. Caferoğlu: ''Orhon harfleri hak· 
kında., yeni tercüme eserler. 

Saadet nedir? • mevzuu uzerııı 
toplamış 

lan kab ettiği 

halde bilakis bunları idaaıeden hoşla
nırlar. Bununla beraber, bunların, bet
bahtlrklarmdan saadet duydukları da 
söylenemez. 

- Daha ne tavsiye edersiniz? 
- Tesirine inandığım ikinci bir re-

çete de, fazla maziye gömülmemektir. 
Eski acıhkları mütemadiyen tekrar ya
şamak, tamirsiz hatalardan nedamet 
duymak, yalıucl da kaybolmuş zevklerin 
hatırasını devamlı surette anmak insa
nı betbaht eder. Afazi mazidir, ona bağ
lanmak tehlikeli ve kısırd r. Hal için
de yaşamayı saadetin şartlar.ndan biri 
telakki ediyorum. Buna muvazi olarak, 
dökülmüş süd için oturup ağlamak ne 
kadar beyhude ise, güniın birinde dö • 
kiilebilecek süd için ağlamak daha az 
beyhude de ildir. Bize ulaşabilecek bü
tün fenahl-ları tasavvur edip sızlanmak 
neye yarar? Bu devırde kararsızlıklar -
dan \e karı Jklıldardan ne zevk duyu -
lur? Yarının önumüze çıkarabileı;c-gi 

türliı felaketleri diışunerek kederlene
cek olsak, ha'ımiz neye varır? 

Ben, kendi hesabıma, mesela güzel 
bir l:onseri dinlerken fazla bedbin bir 
istikbalin tahayyüliyle zevkimi ihlal 
etmek istemem. 

- Daha başka tavsiyelerde buluna
bilir misiniz? 

- Şunu da söyliye} im: kendini iyi
ce tanıdıktan sonradır ki hayatta bir is· 
tikamet almalıdır. Nice adamlar kabili
yetlerine hiç uygun olmayan meslekler 
seçmişlerdir. Ve insan bir defa ta
kib edeceği yolu kararlaştırınca, ona so
nuna kadar devam etmeli, de~işen te -
sirleıin altında kalmamaya çalr\ima!ı • 
dır. Gençliğin hayatta en mesud zama
nı olduğu diişüncesinde değilim; Lu, te· 
reddiidler, kraras1zlıklar d vresidir. ln-

ve ı~s An nales mecmuasında 
nema artisti 
~aby Mor/ey 

diyor ki: • • 
neşı·etmıştır 

yetleri muhafazaya çalışınız. Öyle sanı

yorum ki bu kaide herhangi bir meslek
te olduğu gibi a§kta da muteberdir. Bir 
kadının sevgisini kazandıktan sonra, 
onu kazanıncaya kadar sarfedilen gay
retler terkedilirse en acı inkisarlarla 
karşılaşmak mümkündür. Muvaffakiyet 
hususunda da aynı şey söylenebilir. Si
ze değerleri denenmiş kaideler Likret -
tim. Okurların bunlara uymaya çal ş • 
maların ı temenni ederim. Fakat tek ba
ıpna bu kaidelerin onları saadete eriş
tirmeye kafi geleceğinden de şüpheli
yim. 

Kadın romancı Colette diyor ki: 

S ize derhal saadetin tarifini vere -
yim Saadet iç sıkıntısını değiş

tirruektir. Hayret mi ediyorsunu ?. ı:..k

seriya tasvir edildiği şekilde bir saadet 
bana teneffüs edılmez, kusturucu bir 
hava gibi görünüyor. Böyle bir saadeti 
asla istemem. 

Saadet, her şeyden önce manasız b~r 
kelimedır; tiırlü türlü saadetler vi\r -

dır, fakat istıkrarh~ı yoktur; saadetin 
istikrarı imkansız bir şeydir. Sonra 5;ı. 
adet aramamak lazımd r; onu vı.icutle 

getirmek için elinden geleni yapmilk ka· 
fidir. 

- Fakat nasıl? 
- Hayatın size getirdiğiyle iktifa 

etmek, yok olmu;; bir saadetin pa. çJlcı
rını tor-layıp bir yenisini yapmak için 
elden geldiği kadar yapıştırmak. Son
ra tahammül edilmez olan şeyleri ener -
jik bir surette ortadan kaldmnak. vrya 

bunlara bir çare bulmak. 
- Başka daha ne tavsiyeleı -Je Lulu

nursunuz? 
- Sonra aşk veya dostluk hususun

da kendini fazla vermekter., hislerine 

Dünyada saadet 
değildir. 

- Saadet bir 
laftan ibarettir. 

diye bir şey mevcud 

- Nasıl, bunları söyliyen siz misi-

niz? 

- Tabii, bazı sevine silsilelerine sa

adet adı verilirse bu mevcuddur. Hepi

miz hayatta sevinçler, zevkler toplarız. 

Fakat saadet, ruhu taş.racak surette dol

duran o saadet ,hayır. Hatta bunun mev

cud olabileceğini bile tasavvur edemi -

yorum. 

- Fakat nasıl oluyor da, sizin gi'..>i 

bütün emelleri yerine gelmiş bir insan 

saadete inı;amıyor? Halbuki yalnız şöh
ret bile ... 

- Şöhret, evet, iyi bir şeydir; fa -

kat bunun ne kadar sıkıntılar, endişe -

ler doğu°rduğunu tasavvur edebiliyor 

musunuz? Şöhret öyle bir şeydir ki, 

muhafaza edilmek isteniyorsa, üzerine 

daima titremek lazımdır. 

- Aşk da öyle değil midir? 

- Onun içindir ki aşkın da saadet 

verebileceğine kani de~ilim. 

- Fakat saadet olmayınca, ona yak· 

laşt racak bazı çareler görmüyor musu· 

nuz? 

- Başkalarmı düşünmek. Yalnız 

kendini düşünmek feci bir feydir. Ha

sed ve hodbinlik korkunç iki seyyiedir 

ve saadetin en büyük düşmanlarıdır. 

- Fakat bunlara karşı ne yapmalı? 

-Mü.:adele ... İnsan kendiı.iyle mü-

cadele etmelidir, ve öyle sanıyorum ki, 
biraz irade ı;ayesinde inşan muvaffak 
da olabilir. Hodbinlik 'e hased teda • 
visiz hastalıklar değildir, fakat bunlar-

Kabil olduğu kadar bir ideale bağlı 
olarak yaşamak saadeti temin edebilir. 
Sanat, kendini ona tamamen verebilmek 
şartiyle vclül bir saadet kaynağı ola
bilir. 

- Yaratıcı olmadan da güzelliğe 
hayran ve onunla meşgul olanlar için 
de bu kaynağın fışk.racağı düşüncesin
de değil misiniz? 

- Elbette, sanatı temaşa etmenin 

zevki canlı ve kıymetlidir. Bu zevkleri 

tadmasını Lilenler burada sadetten baş

ka bir şey bulmazlar zannındayım. Her 

günkü bir saadet olduğu gibi, bir de ya

ratışta mütemadiyen tazelenen decin 

bir saadet vardır. Sanatkar, işin, az ve· 

ya çok s.kıcı bir iş değil, fakat bir zevk 

olduğu nadir bir istisnadır. Onun için 

kar, kazanç ikinci planda kalır, hatta 
tamamiyle tali bir hale de geelbilir, 

- Bir sanatkarın yalnız kendisi 
icsin, ve sadece yaratmak saadeti için ya 

rattıgına mı kanisiniz? 

- Çok defalar kendime bu suali sor
dum. Büyük bir artist yalnız yaşamaya 
mahkum olduğu takdirde, meEela hali 
bir adada, eserlerinin ebediyen kimse 
tarafından görülmiyeceğini bile bile 
gene yaratmakta devam eder mi? Ekse· 
riyctle. bu pek şüphelidir. Her yaratı· 
er, haklı olarak devrinin temayüllerine 
az çok ifade vasıtalığı etmek ister. Bu 
bağı kaldırmak, aynı zamanda faaliyeti
nin zenbereğini kırmak, bir dereceye 
kadar dehasını boğmak demek olur. 
Sonra, aynı zamanda sanatkar, halkın 

tasvi.biyle, şöhret kazanmakla teşvik 
dilmeye muhtaçtır. Eserleri istihkar 
edilir, herkes tarafından beğenilmezse, 
bir sanatkarın mesud olmasına imkan 
var mıdır?. 

Bu sayfalarında bu kadar değerli ve 
ilmi yazıları bir arada toplayan 'Ülkü
nün sayısı yalnız 25 kuru§tur. 

Ülkü'yü okumak ve Ülkü'ye abone 
olmak her türk aydını için bir borç ol· 
muftur. 

Hukuk gazetesi 
Türkçe ve fransızca olarak üç sene· 

denberi kıymetli hukukçuların ve pro
fesörlerin eserleriyle neşredilmekte o • 
lan Hukuk Gazetesinin ikinci cildinin 
on dokuz ve yrminci nüshaları çıkmış • 
tır. 

Bu nüshada Üniversite Onlinaryüs 
profesörlerinden Erzurum say lavı Saim 
Ali Dilemre'nin Adli tıbbın elıemiyet
Ji mevzularına, Profesör Mustafa Reşit 
Belgesay'ın türk temyiz mahkemesi ka· 
rarlarına Profesör E. Hirşin ticaret hu· 
kukuna Cevat Hakkı Özbeyin icra t~ • 
kidlerine ait yazılariyle beşinci Noter 
Sami Tekinin eski adliye müfettişi Ali 
Şevketin Giulio Moncerinin ve sair de· 
ğerli zevaun makaleleri, İçtihad kıs· 

mında da istifadeli kararlar, mtitalealar 
vardır. 

Küçük evler yapı 
ile Kooperatifi 

alakası olanlara 
Koopcratifimılzin parası Emtak b:ın· 

kasına yatırılacaktır. O bankadaki 596 
numaralı hesabımıza taksit bedeli olan 
on lirayı yatırarak. esas mukaveleyi im· 
za etmek üzere 2-4-937 saat 17,30 da bi· 
rinci notere gelmeleri. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftasının ilk gü
nüdür. Yav.rularınızm bayramı için 

hazırlanınız. 

Tefrika hO: 18 fatı verildiği bildirildi. Eu büyük bir şeref tı; ?------------------- bunu kendim pek de ummuyordum. 
irleri dinleyen annem arada bir bunlar hak
kında bir takım tefsirlerde bulunur ve beni 
öfkelendirirdi. Lakin sonradan da şu sözleri 
söylerdi: 

fazla gördüğüm tarafları hind 111urekkebi ile 
karalardım. Ondan sonra bir defa daha o r, 
cümlelerin, paragrafların tutup tutmadı 1111 

inceden inceye gözden geçirirdim. Ond 11 

sonra bunları uzun bir müddet bu hali ile bı
rakmak lazımdır. Bu zaman geçince b'r de~ 
daha okuyup ne kadar daha kısalal ilce~ r 
mülahaza olunur. Nihayet, boş ve rahat 1 

zamanımda hepsini yüksek sesle o' ?uta: 

m 

Tunıd ı-ı 'c tarıımatlıgııu dosllaı ımu 

Çevium 
Nurettin ARTAM 

Yazarı: 
Rııdvard Kipling 

Montreal'de Makgil üniversitesi tarafın
Öan bana ilk defa olarak fahri bir derece ve
rildi. Ben de orada bir müsahabe yaptım. 
Bunun üzerine üniversite talebesi beni narin 
bir atlı arabaya koyarak bütün sokakları do
laştırdılar. 

Yollarda gösterilen tezahürlere mukabe
le edemiyordıJm. Hiç olmazsa kalemimle bu 
isi yapayım diye "Aileye mektuplar,, ı yaz
dım. Fakat iyice anlasıldı mı, bilmiyorum. 

::. :/- ~ 

Ru seyahatten döndükten birkaç hafta 
son. a r-111 o senenin nobel edebiyat müka-

Herkesin kendi isi için kendine mahsus 
bir kanunu olmalıdır; fakat ba ~alarmın vü
cuda getirdiği eserlerin nasıl daha mükem
mel bir hale gelebileceğini kavrayamamak 
icin bir artistin pek kıt düşünceli olması la
zım gelir. Ben rencber r, oduncular ve çift
ciler arasında bel tutmak, bal ta kullanmak, 
kazma kazmak hususlarında o kadar tenkid
ler duymucumdur ki bunların hepsi bir araya 
getirilse bir pazar gazetesini doldurur. Ara
bacılarla sığırtmaçlar, bir yerde durmayan 
mahlfıkları güdüp yedecekleri için onlarm 
bu hususta daha çok fikir ve mütaleaları 
vardır. Bizim bir defa bir çiftlikte çalışan on 
iki ve on yaşında iki kardeş çocuğumuz var-· 
dı. Küçüğü büyük bir kurnazlıkla arabayı 
kosar, büyüğü ise bu hususta ancak kuvveti
ni kullanırdı. 

Yazı yazmak da benim için fizik bir zevk 
haline geldiği için, iyi bir şekle sokamadığım 
mevzuları atmış, diğerlerini ele alarak Üzer
lerinde işlemişimdir. 

:(. :(. :(. 

Tabii, nazım başta geliyor. Yazdığım şi-

- Sevgili yavrum, şiirde anne yoktur_ 
Benim mektebte iken onaltı ; aşına ka

d r yazıp sevgili bayanların evinde oturdu
ğum zaman kendisine gönderdiğim manzu
mcl i hususi surette toplayıp bastıran an
nem olmu tur. Babam da bunların kabına i
ki büyük şairin ve onların arkasından gelen 
gö:llüklü bir mekteb çocuğunun resimlesini 
yapmıstr. 

Benim bir seri İngiliz • hind hikayeleri 
yazmam fikrini en önce kimin ortaya attığı
nı unuttum. Fakat onlarla isim kcymak hu
susunda yaptığım danışmalar hatırımdadır. 

Bunlar önce çıktıklarından daha uzun o
larak yazılmışlardı. Fakat onları tekrar göz
den geçirince fazla yerlerini çıkardığım gibi 
yer meselesi de bW11an kısaltmama sebeb ol
muştu. Bu suretle bir hikayenin arasından 
bazı tarafları çıkarmak bir ateşi maşa ile ka
rıştırmak gibi bir şey olduğunu öğrenmiş
tim. 

Bunların müsveddesini bir defa okur, 

O zaman da düzeltilmesi lazım gelen bır _ 
kım noktalar gözünüze ve kulağınıza çarP

3
f

bilir. Eger Allah kısmet etmiş de böyl t:[ar· 
lar kalmamışsa, o zaman, bırakınız çık. 11 
Yalnız "bir i§i yaptın mıydı, artık, P15111 

1 l'' . oma. ·~ d -
Kısa hikaye, uzun ayıklama ve tabıdaha 

ha kısa bekletme. Eğer hikaye uzunsa
1 

tıtıe· 
kısa ayıklama, fakat daha uzun bek ~duk
Bir takım hikayelerim dört beş se~e.~le!jJl
ları gibi kalmışlar ve her sene kendılı su11ııl1 
den bir parça daha kısalmışla~?ır... 8 arı 
sihri fırça ile mürekkeptedir. Çun~'\ ~e i
kalem ancak yazdığını tınnah_Y~bılı riJli tıı
şedeki mürekkeb çin mürekkebının ye 
tam az. ) 

(Sonu var 
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l{üçük Antant konferansı dun 
Belgradda toplandı 

b" ilk bir parti kaybetmiş ve 

(Başı 1. inci sayfada) ı 
kanlarda yuygoslavya italyan - yugos· 

kiJcatte u 
ha asının ikinci maddesini, ge-
Jav anlaşın . . . 

. la rnazlık ıhtımalinde taraf-
ııel bır an ş . 

~ uhafaza için aşağı yukarı bır 
ıaı.zlıgını ııı 
bahane olarak ele almıştır. Balkan po-

ı:.iyasi münasebetler küçük anlaşma ile 
Roma protokolları grupu arasmdaki ~
konomik i~irliği de B. Hodzanın Vı· 
yana yolculuğu ile alakalı olarak tet· 
kik edilmistir. 

• b tleri ıne-
Yu a-oslav • macar müoase e 

1 
litikasının bu gelişmeleri bugün Fran

sa görüşünden kötü olmakla beraber, 

haôdizatinde, Yugoslavya, İtalya ve 

Bulgaristan tarafından şimdiye kadar 

imzalanmış bulunan ve bundan sonra 

da imzalanacak olan bütün bu anlaşma

lar, acaba bu kadar ehemiyetli midir? 

Bu, sorulabilir bir sualdir. Eğer Pa· 

ris. Londıa mihveri, bir kaç zaman, en 

kuvvetli mihver olarak kendini gösterir

se Balkanlar muhakkak surette Ber

lin • Roma mihverini terkedecektir. 

b •. r· ivayet er 
selesinde son günlerde tur u r 

1 • d yo cu-
bilhassa B. Kanya'nm Belgra . . ma

d " için ıyı 
luğu haberi çıkmış ol ugu dinoviç· 
lfünat alan mahfil1er B. Stoya ·oda 

d !arına senaL 
in hiç şüphesiz arka a~ . ". i yani 

" tekrar ettıgın 
yaptıgı beyanatı Macaris • 
Y .. yalnız başına 
ugoslavuanın . ". · ve ken· 

.. .. . girnııyecegını 
tanla goruşınıye üttefiklerine 
disini küçük anlaşma ~- harfine ri· 
bag" lıyan teahhütlere har 1

• r 
. . d"""n.ı sanıyo • 

ayet edeceğini bılrdır ı.gı bölge kollek· 
x·· .. k anlaşmanın bır 

uçu olarak ınuhte -
tif güvenlik anlaşması "rü 

. 1 inin yarın go • 
mel gelişmesı mese es 
şüleceği anlaşılmaktadır. 

Krof tanın beyanatı 
A A ) - Romanya dış 

Belgrad, 1 ( • • .1 Çekoslovakya 
b k B Antonesko ı e a anı . .. .. k anlaşma 
dış bakanı B. Krofta, kuçu 

. . k tmek üzere bu sa. 
konferansına ıştır~ e . Kendilerini 
balı buraya gelınışlerdır. d. 

Doktor Stoya ı· 
istasyonda başbakan M · 

General arıç 
novk ile harb bakanı .1 "' K .... k anlaşma ı e 
karsılanırslardır. uçu d" 1 • 1 ınası devletlerinin 1P 0 • 
Balkan an aş 1 • 

. l . de hazır bulunuyor ar 
ması delege en 

dr. Doktor Krofta, gelir gelme_z. Ga~e
teciler"' kendisinin Belgrad zıyaretın-

"" l" · k sahasın· denteri enternasyonal po ıtı a 
daki ehemiyetli hadiseleri hatırlatmış 

b .... k ve 
ve bunlarda Yugoslavyanın uyu 

. · ld &unu hatır· 
dikkatdeğer bir hıssesı 0 ub 

d · t · ki · 0 Ta-la tmıştır. Çek bakanı, emış ır · 
bii konferans, bu hadiselerle meşgul o
lacaktır. Fakat heyecanlı kararlar bek. 

lememelisiniz." 

50 milyon insanın dahil olduğu 
anla§ma 

Belgrad, ı (A.A.) - Echo de Bel • 
grad gazetesinin direktörü B. Bourgoin, 
kiiçük anlaşmanın bugün bütün dünya
nın hcs:ıba katmağı öğrendiği 50 mil • 

yon insanlık bir kuvvet te§kil ettiğini 
kaydettikten sonra diyor ki: 

•• F k .. a at bu nalaşma, nüfuzunu, bü • 
Yuk bir kıs .. 1 mr ıtı ıaı-iyle ön safta 16 se-

lıne B. Edııard Bcnes bu;ıınmus olan dış 
ak ı · · an arının politik fikirlerine mcd • 

Yundur. Çekoslovak devlet reisini kar· 

şılryacak olan gösteriler hem kardeş 
curnhuriyete karşı bir tazim, hem de 

Bclgrad, Prag ve Bükreşi bağhyan sar

sılmaz ittifak'ın teyidi olacaktır.,, 

Pari.s - Londra mihveri 
kuvvet göslerfrse 

Övr gazetesinde Bn. Tabuis ise şöy· 

le yazıyor: 
Sonuncu Bencş • Stoyadinoviç gö· 

.. . yalnız Çekoslovakya için değil 
rusmesı, 

fal:at ayni zamanda Frausa için d.e elıı=-
. . k · t" bir dönemeç tcşkıl ede· 

mıyetli ve il ı . 

B 
,. kati izahat talebı 

cektir. B. eneş ın 

k d B Stoyadinoviç, fransrz 
arşısın a, · 

· ·ni kati surette 
karşılıklı yardtm proı::::.ı 

· k ·:ı Bundan korkulur. 
acaba reddedece mı. 

V c o zaman denebilic ki Fransa Bal· 

Ekselsiyor gazetesınde B. Marşel 

Peyi diyor ki: 
"İtalya • Yugoslavya anlaşması her 

şeyden önce, bi.r tefsir meselesidir. Ro

manın Belgra:lın resmi tefsirleri arasın

da bazı farklar görülmüştür. Dr. Stoya

dinoviçin bir tavzihi, Yugoslavyanın it

tifaklarının devamı ve bu memleketin 

milletler cemiyeti azası sıfatiyle teah
hüJlcrine sadakati hakkındaki bütün 
kötü görüşleri giderebilmiştir. 

[ RADYO ___ , 
ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 

• 12.50 Muhtelif neşriyat. 12.50 - 13.15 
Plak: Türk musikisi ve ha1k şarkıları. 
13.15 • 13.30 Dahili ve harici- haberler. 
17 .30 18.30 İnkilab dersleri. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 • 18.45 
Muhtelif plak ne~riyatı. 18.45 • 19.00 
İngilizce ders (Azime İpek). 19.00 • 
19.30 Türk musikisi ve hallı: şarkıları 
(Ferid Tan ve arkadaşları). 19.30 • 
19.45 Saat ayan ve arabça neşriyat. 
19.45 - 20.l 5 Türk musikisi ve halk 
şarkdan (Servet Adnan ve arkadaşları) 
20.15 • 20.20 Konferans: Parazitoloğ 
Nevzad (Sokucu haşerelerin hastalık 
naklinde rolleri). 20.30 • 21.00 Plakla 
dans musikisi. 21.00 • 21.15 Ajans ha
berieri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa!on or· 
kestrasr. 1 - Ulo La Sieste. 2 - Lou
is Ganne Suzan. 3 - Denizetti Lucia 
di Lemermour. 4 - Lalo Guitar. 5 -
Massenet Werther. 6 - Gilbert Daa 
spiel un die Liebe. 21.55 • 22.00 Ya
rınki program ve İstiklal marşr. 

1STANSULDA 

ULUS her sabah tayyare ile lstan· 
bula gönderiliyor. Öğleyin lıtanbulda 
satışın yapıldığı yerler: 

KÖPRÜ: Kadıköy iskelesi 
BEYOGLU: Haşet şubeleri 
BEYAZIT: Tütüncü Hamdi 
SULTANAHMED: Tütüncü Kamil 

Gündelik 

Türk demir 
Endüstrisi 

(Başı J. inci say fa) 

demir endüstrisini, biz, bunun içindir 
ki, bir taraftan, ekonomik istiklalimi • 
zi tamamlayan ve binlerce vatandaşa 

geçim temin edecek tali endüstrilere 
ilk.maddelerini verecek olan bir anaen
düstrinin doğuşu olarak selamlıyoruz. 

Z,ira, endüstri işlerindeki geniş ih· 
tısası ile enternasyonal bir şöhret edin· 
miş olan bir ilim adamım•zın dediği gi
bi yün endüstrisi yünlü ve pamuk en -
düstrisi pamuklu ihtiyacını temin eder. 
Fakat demir endüstrisi bir anaendüstri 
olmak haysiyetiyle bütün ekonomik fa. 
aliyet şubeleri üzerinde müessir olarak, 
sayısız ihtiyaçları tatmin eder. 

Memlekette bir demir endüstrisi 
kurmak ve bunun ilk fabrikalarını da, 
uzun tetkiklerden sonra bu iş için en 
müsaid mevki olduğu anlaşılan kömür 
yolu üzerindeki Karabükte inşa etmek 
kararını vermiş olduğundan dolayı İnö

nü hükümetini hararetle tebrik etmeği 
bir borç biliyoruz. 

..ı. 
'i· 

Karabükte yann temeli atılacak olan 
demir ve çelik fabrikalarının inşası, bil
diğimiz gibi, H. A. Brssert and Co li. 
mited şirketine verilmiştir . 

Gerek bu müessese ile ve gerek fi

nansman işini üzerine almış olan Ex
portt Gredit Grantee Dpartment ile 
Ankara ve Londrada yapılan görüşme
ler bir hakikati bir kerre daha teyid et
miştir: Türkiye ile iş ~örenler ona son· 
suz bir emniyet ve itimad gösterebilir· 
ler. Ankarada mukavele imzalanırken 
Bay Sommerville Smitl'in söylediği §U 
sözleri, bu münasebetle hatırlayalım: 
''Türkiye, sermaye ve te§ebbüs sahib· 
lerinin istediği ve bugün pek az yerler• 
de bulduğu güveni ve granti unsur
larını tamamiyle ihtiva etmekte ve her 
hangi bir ecnebinin Tüı ki yede her han· 
gi iş için zerrece tereddüd göstermesini 
haklı saydırabilecek hiç bir vesile ver· 
m>!me ktedir." 

Karabük demir ve çelik fabrikala
rının mahiyet ve ehemiyeti ne olacak
tır? 

Bu fabrikaların kurulması için 286 
hektar erazi istimlak edilmiştir. Bina
ların ve depoların işgal edecekleri top
rak bir milyon metre murabbaı genişli· 
ğindedir. 

Fabrikalar şu kısımları ihtiva ede
cektir: kuvvet santralx, kok ve müştak
ları fabrikalarr, yüksek fırınlar, çelik 
fabrikası, hadde fabrikası, boru fabri
kası, tamir ve çelik çatı fabrikası, şi· 

mik ve fizik tahlilleri içixı laboratuvar. 

lar. 
Şimdi bu fabrikaların umumi ran

dımanına ve memlekette hasıl edeceği 
iş hacmine bakınız: günde 660 ton kok 
kömürü, 12 ton benzol, 6 ton türlü yağ
lar, 2 ton amonyak, 11,50 ton kreozot 
yağr, ı ton naftalin, 11,50 ton sülfat 
d'amonium, 20 ton asfalt, 600 ton ham 
demir, 65 ton demir boru, 400 ton her 
çeşid profil demir ray, tel, saç, levha 
ve saire, ve ileride, curuftan Portland 
çimentosu, inşaat taşı ve tuğlası .. 

Fakat fabrikalarda istihsal edile
cek şeyler bunlardan da iharet değildir. 
Fabrikalarrn işlemesi i~in 2.800.000 met
re mikabı hava gazı, 1584 ton buhar, 

1 Endüstrimizde 
yeni bir devre 

(Başı 1. inci sayfada) 
Birinci tren fabrikanın kurulacağı 

sahaya yarın saat 9 da, ikinci tren 10 
da varacaktır. İsmet İnönü saat 11 de 
vereceği nutukla töreni açmış olacak. 
lardır. Endüstri hayatımızın tarihi ve 
istikbali üzerinde hükümetimizin 
görüşlerini izah edecek olan bu nutka 
büyük bir ehemiyet verilmektedir. 

Başbakanımızın nutuklarını İngiliz 
büyük elçisi B. Pers Lorenin ve B. Bras 
sertin söylevleri takib edecektir. 

Bundan sonra davetliler fabrika. 
nm kurulacağı sahayı gezecekler, 14 ve 
15 de hareket edecek iki trenle şehri~ 
mize gece yarısından sonra dönmüş 
bulunacaklardır. 

Fafbirkayı kuracak olan Br'!ssert 
şirketi idare meclisi reisi ve direktörü 
İstanbulda iken gazetecilerler görüş. 
müşler ve İstanbul muhabirimizin te
lefonla verdiği şu sözleri söylemişler· 
dir: 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Karabük 
demir ve çelik fabrikalarını kuracak o· 
lan ingiliz Brassert müessesesi idare 
meclisi reisi B. Brasscrt ile, müessese
nin genel direktörü B. Makem:i ve ar
kadaşları bugün ekspresle 1stanbula 
geldiler. Şehirde bir gezinti yaptıktan 
sonra akşanı ekspresle Ankaraya hare
ket ettiler. 

B. Brassert gazetecilere şunları söy· 
ledi: 

"- Demir ve çelik endüstrisi bütün 
ağır endüstrinin temelini teşkil etmek· 
tedir. Bunun için Türkiyede demir en
düstrisinin kurulmasmr, memleketiniz 
için en ehemiyetli h§.dise olarak teliik
ki ediyorum. Endüstri faaliyetlerinde 
hiçbir anakol yoktur ki demir ve çeli
ğe ihtiyaç göstermesin. Demiryol, köp
rü, otomobil, makine ,kamyon ve diğer 
bütün belli başlı endüstri şubeleri hep 
demir ve çelikle alakalıdır. Türkiyede 
bütün bu saydıklarımla beraber maya
sını demir ve çelik teşkil eden bütün 
endüstri şubelerinin kurulmasr, Kara· 
bük fabrikaları tesisatının tabii ve za
ruri bir neticesi olacaktır. 

Demir ve çelik yapmak erkekçe bir 
iştir: Kuvvete, zekaya, sebata ihtiyaç 
gösterir. Türkiyenin tarihi ve milli an· 
aneleri i8pat ediyor ki türk milletinde 

240.000 kilovat elektrik enerjisi, 3.700.00C 
metre mikabr tazyikli hava istihsal e
dilecektir. 

Fabrikaların sarfedecekleri su mik
darx, dakikada, 160.000 litredir. 

Bütün bu istihsal ve imal işlerini 
yapılabilmesi için de günde 1335 ton 
demir cevheri, 1133 ton kömür, 300 ton 
kireç taşı ve 100 ton diğer yardımcı 

maddeler kullanılacaktır. 
Fabrikaların bir günlük umumi na

kil işleri 230 vagonla temin edilecektir. 
Fabrikalar arasındaki muvasala 20 ki
lometrelik normal hatlı bir demiryolu 
ile yapılacaktır. Fabrikalarda, gecegün
düz, 760 işçi çalışacaktır. 

* Memleket ekonomyasına yepyeni bir 
çehre verecek olan bu büyük teşebbü
sün tahakkukunda en mesud rolü oyna
mış olan türk • İngiliz dostluğunu da 
memnuniyetle anmak bir vazifedir. 

*"' 

bütün bu meziyetler vardır. Demir ve 
çelik yapmaya başlamanız en basit bir 
mantığın icab ettirdiği bir neticedir, 
Karabükde kurulacak demir ve çelik 
endüstrisinin muvaffakiyetli neticeler 
vereceğine ve Türkiye cumhuriyeti va
tandaşlarının sosyal ve ekonomik ha. ' 
yatında yeni bir safha açacağma kana
atim vardır.,, 

[ __ s_P_o __ R_j 
Yarınki maçlar bize 
İzmir futbolunu 

tanıtacaktır. 
Bildiğimiz gibi, Ankara stadyomu, 

yarın, milli küme maçlarında. birine 

daha sahne olacaktır. 

Şehrimizden milli kümeye iştirak et .. 

mekte olan iki futbol takımının kuvvet 

derecesinin ne olduğunu geçeıı. hafta

larda yapılmış olan maçlar bize öğret

miştir. Fakat İzmir futbolu ne halde .. 

dir? Bu sualin cevabını da şiiyle vere

biliriz: milli küme maçlarından birin· 

cisinde karşıla§mrş olan takımlardan 

Fenerbahçeyi Beşiktaş 2 • 1 yenmiştir~ 

Bir hafta sonra İzmire gitmiş olan Be. 

~iktaş orada Doğansporla berabere kal

mış, Ankaraya gelen Fenerbahçe ise i· 

ki Ankara takımına galebe çalmıştır~ 

Bu hadiselere bakarak İzmir futbolu .. 

nun Ankara futboluna üstün oldugu 
hükmüne varmalı: bir zaruret olur. An· 

cak İzmirde Oçok'a mağlub olan ve 

yann karşımızda göreceğimiz Doğan. 

sporla da berabere kalan Beşiktaş ta .. 

kımı iki değerli oyuncusundan mahrum 

idi. 

Şu halde? 

Görülüyor ki Doğansporu yarın sa· 

hada görmeden kati bir fkir ileri sür. 

mek kabil aeğildir. 

Ancak, izmirli futbolcuların geçen 

hafta aldıkları neticelere göre Ankara 

futbolcularından hiç geri olmadıkları ve 

yarın, Ankara stadyomunda, güzel 

maçlardan birine daha bizi seyirci ede· 

cekleri muhakkaktır. 

Bütün sporcular, bu sebcblerden do

l3yıdır ki, yannı sabırsızlıkla bekle .. 

mektedirler. 

Bu haf ta yapılacak milli 
küme maçları 

Futbol Federasyonundan: Bu hafta 
Ankarada icra edilecek milli küme maç• 
lan: 

1 - 3 N.isan cumartesi, Doğan Spor 
- Gençlerbirliği, 

2 - 4 Nisan pazar, Doğan Spor .. 
Ankara Gücü, 

3 - Maçlar saat 15,30 da başlıyacak· 
trr. 

4 - Takımlar sahaya 15,15 de çıka. 
caklardır. 

5 - Maçları Alaettin idare edecek
tir. Yan hakemleri İbrahim, Ahmct'dir. 

sahibi olmağı kabul edebiliriz. 
Tı~e:fr~i:k~a:_.:.ı:,o::.::_:2:5 _________ "\ -Madam ben yüz milyondan bahsetme-

Mösyö des Grassins de şu mütaleada bu
lunuyordu: 

hasını kullanarak, evlerine döndiiJer. 
Bu yüksek hesabilerin hareketlerine ha

kim olan hayrete şayan sağduyu, on1ara, 
müşterek düşmana karşı muvakkat suretle 
birleşmenin liizumunu ihsas etti. Bunlar, 
Eugeni~'yi amcasının o~lunu sev n 
ve Charles'ı da amcasının kızrnı clÜ!iÜnmck
ten mene karşılıklı mecbur değil mi idiler? 
Parisli. kendisini yanlış yola sürüklemek iciı 
durmaksızın etrafında sarf edilecek olan kah
bcce telmihlere, gizli iftiralara. met tit sena 
ile dolu dedikodulara, safiyane ··ecı ve in
karlara mukavemet edebılir mi i<li? 

r· 1 dim. Şayecl böyle bir rakam üzerine konuş-

" 

1• e saydık gösterece~i~i~ meyi~ ve iştiha sizin <le, 
benim de kudretımLzın fevkınde olurdu. Yal-

ra n d et nrz zannederim ki, namuslu bir kadın, içti
~ mai vazifelerinden sayılan ufak tef ~k işve-.. ı•-=-mm-----~~~=';--_. ... ,.,,~ karhkları kendine fazla görmeyebilır, ve .... 

..... de Balzac - Böyle mi sanırsınız? ~ 
Ya1.an: Hoaor_e . asuhi Baydar _Madam, biribirimizi memnun etmege 
Türkçeye çevıren. N . uc':Traşmak mecburiyetinde değil miy~z? .ve 

. k daha ahiakidır. Fa- s,.o:-.nra. ''müsaade ediniz de burnumu sıleyım,, 
-:- Ha, bu kı~a~. ço . anlıları kadar bo· 

kat sız beni bugunun dell~k getı"riyorsunuz. diye devam etti: . 
2uk l l"l 1 b. ·nsan ha ıne k. _Temin ederim ki Madam bu delık3?.lı 
-r., a 1 a.( r ır ı k. teını·stim ı... f ·kı . d k ··1t flt goz .ı:. d me ıs 'ze bana at ettı erın en ço mu e ı ., .-

en size sadece şunu. e mek niyetin- lseırıe' bakıyordu. Fakat güzelliği ihtiyar.ı.r~.a 
. - Bana kötü nas:hatler v~~diaya cüret u 
~e. b?lunmamış oldugunuzu la rlmıyacak ne tercih etmesinden dolayı onu mazur gor • 

\> dınız, bakayım. Bunda an ş acak olursa rümB .. u. sırada mahkeme reisi, gür sesi ile fi
-..:, ar: eğer bu genç bana kor.ta yap b.liyonım 
~Ugen· ' . d.. .. . ecektır Evet, l kirlerini söylüyordu: . . wl 
k· ıe yı uşunmıy . uklarının sa- - Paris'teki Mösyö Gran.det nı?., og u.r;_~ 
a~e~aris'te, bazı iyi analartl~o~endilerini fe- yalnız izdivaç gayesıyle gonderdıc;ı 
<:l ve refahı için bu sur~ .

1
.... ette bulu- buraya, 

a etınektedirler; fakat bız vı ay besbelli... . 
lluyoru . . Noter cevab verıyordu:. .. 1 d 

z, azızım. - Fakat o takdirde d~lıkanh boy e am-
- Evet Madam. .. bir şey paha- a·· ercesine gelmezdı. 

sırı - Ve bundan başka, boyle .. milyon dan uş 
a, ne ben ve ne de Adolphe, yuz 

-Bu hic bir mana ifade etmez. Gran -
det her işini gizli tutar. 

Madam des Grassins, iki Cruchot'ya <loğ
nı dönüp kafileyi durdurarak: 

- des Grassins, dostum, genci ben -ak~am 
yemeğine davet ettim. Gidip Madam de La
sonniere'i, de Hautoy'lan, tabi! du Hautoy'
lcırm güzel kızını ,o gün şık giyinmesini de ri
ca etmeği unutmryarak, davet edersin. Ana
s~ kızını kıskandığı için öyle fena giydiriyor 
kı ... 

Bir an sustu ve sonra, Cruchot'laı a h;t lJ 
ederek: 

- Umarım ki o gece si.z de bize şeref ve
rirsiniz, dedi. 

Noter: 
- İşte evinize geldiniz, Madam, sözleriy

le muhavereye nihayet verdi. 

Üc des Grassins'Jeri selam1adıktan sonra 
üç Cr~chot'lar, des Grassins'ciler ile Cruch
ot'culann mütekabil vaziyetlerini değiştiren 
o akşamki büyük hadiseyi her tarafından tet~ 
kik hususunda, vilayetlilere has tahlil de-

Dört akraba, salonda, basbasa kalın a, 
Mösyö Grandct yeğenine şunları söyledi: 

- Uyku zamam geldi. Sizi bur, a sevk
etmiş o1an işlerden bahis için vakit geçtir; 
yarın miinasib bir fırsat bulur, konmmru . 
.. Biz burada saat sekizde kahvaltı ederiz. 
Oğleyin hir meyva ile bir parçacık ekmek 
yer \le birer b:trdak beyaz şarab içeriz. Ak
şam yemc~ir:.; de, parisliler gibi, ~aat be te 
yeriz. Emir işte bu. Eğer şe' ri ve civar ·nı 
görmek ist~ı .. niz e~ n rüzrr?r gibi hü sün.iz. 
lşlcrimdeıı dclayı daima s~zc 'reh 1 at ede
nıezesm beni mazur görürsi' nüz. (.. nı1 var) 



===-~fi 

(Hikaye) 
Ana ile oğul 

Yazan: John T alland 
Evlerinin önfüı.deki bahçenin önün

den geçen yoldan oğlunun yürüyüp git
tiğini gören ana, arkasından haykırdı: 

- Sakın unutma! 
Kadın, bu çocuğun içindeki küçük 

şeytan yüzünden başı belaya girdiğini 
düşünüyornu. Çocuklar, değerlerinden 
daha ziyade üzüntü verirler. Bunun üs
tüne, başına, mektebe gitmesine babası 
ne kadar emek ve masraf harcıyor, son
ra bund::n ne çıkıyordu? 

Babası onlara yüz de veriyordu ya. 
yollarda bir a~ağı, bir yukarı dolaşma
larına, komşuların camlarım kırmaları

na, ötekinin berikinin kô.pılarını çalma
larına göz yuınmak yüz vermek değl de, 

neydi! 
Şuna bakın bir. S<>kağa ç~kıp da göz

den kaybolur olmaz, ilk yapacağı iş, 

yerden taşlan kapıp fenerlere savur
mak oluyordu. 

Kadın, birgün babasiyle beraber eve 
gelen çocuğun, her zamankinden birkaç 
saat önce çıkıp gittiğine seviniyordu. 
Bu suretle patırdı, gürültü, inad, yara
mazlık ba~ından eksik olmuştu. Bir ta· 
raftan evin işi ile gücü ile uğraşmak, 

bir taraftan da bunlara katlanmak çeki
lir yük değildi. Küçük kızı, bereket ver
sin, '1sta idi de evde kalmış olmasına 

rağmen fazla gürültü patırdı edemiye
cekti. 

Mutfağa döndü. Oradaki kirli ta
baklar, pençereden içeriye vuran güne
şin ışığında parlıyordu. Bunları görün
ce, bir takım kadınların üzerine yüklen· 
miş bu kadar yük olmadığı için bu sa
atte sokağa çıkıp keyif edebildiklerini 
acı acı düşündü; içini çekti. 

Bir aralık açık pençerenin önünde 
döşemeyi oğmak için yere çömeJmi~i 

ki dışardan bir otomobil motorunun ve 
kornasının sesi geldi ve kadın nefesini 
kesti. 

Kendi kendine düşündü: 
- Bu tam bizim Diki'nin dolaşacağı 

köşeden geçen otomobilin koroasıdır. 
Elini göğsüne koydu; kalbi hızlı 

hızlı atıyordu. Ayaklan, birden bire ça
mura saplanmış gibi olmuş, dizleri tit
remeğe lıaşlamıştı. Düşmemek için kile
rin kapı:.ını elleriyle tuttu. Hafif bir 
sesle seslendi: 

- Diki! 
Birden~ire yaydan fırlamış gibi ye

rinden kaiktı; aşağı indi, bahçeyi geç
ti ve sokaga atıld ı. Çayırlığı geçti ve 
köşeye varuıgı zaman orada bir takım 

insanların toplanuığınr, otomobillerin 
biriktiğini gördü; gerçekten bir kaza 
olmuştu. Diki.. •. 

* * * 
Tasanın buzdan parmaklan yüreği

ni sıkıyor gibi idi; ayakları yer üzerin

de uçar gibi koşuyordu. Kaza kurbanını 

bir kenara çekmişler ve etrafına kala -

balık toplanmıştı. Bunların arasından 

bir şeycikler göremiyordu. Biraz sonra 

iki kişi küçük bir vücudu bir açık oto

mobile doğru taşıyorlardı. Onlara bağı

rıp durmalarını, kendisini beklemelc:ıi
ni söylemek için bağırmak istedi; fa -
kat sesi gayet boğuk ve kısık çıktı. 

Otomobil, gittıkçe süratini artırarak 
uzaklaşcyorclu. Gözleri dönmüş, peri -
şan bir halde orada toplanan kalabalı • 
ğın yanma koştu: 

- Çocuğum, yavrum, öldü mü? Ne
reye götürdüler? Zavallıcık çok mu ze
delendi? 

Genç bir kamyon şoförü başını çevi
rip kadına baktı: 

- Sizin yavrunuz mu Madaın? Kö
şeden geçerken bir otomobil çarptı; şim
di kendisini alıp yolun öteki başındaki 
doktorun evine götürdüler. 

Soluk soluğa: 
- Öldii mü? diye sordu. Cevab bek

lerken kalbi duracak gibi oluyordu. 
- Kendini bilmez bir halde idi; 

belki iyileşir; bu kadar üzülmeyin Ma
dam. Biraz sakin olun! 

Birden döndü ve koşmağa başladı. 
Doktor Abraham'a gitmiş olmalı idiler. 
Üç çeyrek mil ötede idi bu doktorun 
evi. Diki'si, yavrusu ölmüştü, vücudu 
katılmış ve soğumuştu. Hem koşuyor, 
hem de; 

- Yavrucuğum, yavrucuğum 1 diye 
hıçkırıyordu. 

Güçlükle nefes alıyordu. Her ne ka· 
'dar kalbinde büyük bir sızı duyuyorsa 
da §imdilik gözleri kuru idi. Kalbi ka-

- lngili:z. hikayesi -
burgalarına trampet çalar gibi vuruyor
du. 

Çocuğu bu kadar çıldırasıya seven 
babası ne diyecekti? Ona sevgili yavru· 
larının öldüğünü nasıl haber verecekti? 
Fakat daha şimdiden ümidini kesme -
meli idi. Belki de ölmemişti. Belki de 
ötesi, berisi incnimişti; kemikleri kı

rılmıştı ; fakat ağrı, sızı içinde hata ya
şıyordu, hala sağdı ... 

Fakat bu düşünce hemen geri gidi -
yordu. İhtimal ki ölmüştü; İhtimal ki 
ölmüştü. 

Ayakları yeniden ağırlaŞ:ıyor, fakat 
onları zorluyordu. Otomobil ta ileride 
duruyordu .. Oraya kadar nefesi kesil -
mese bari... 

Rüzgar, saçlarını savuruyor, etek -
leri bacaklarına dolaııuyordu. Herkes 
onun koşmasına bakıyordu. Arabalar 
otomobiller de sağından, solundan ka· 
yıdsız kayıdsız geçip gidiyorlardı. 

Kafasının içerisi karmakarışıktı. Ne 
ehemiyetli şeyleri gözü görüyordu, ne 
de ehemiyetsizleri. Rüyasında sanki 
sevgili yavrusunu göğsüne bastırıyor

du. 
Önünden geçtiği bir evin kapısında 

duran gazetelerle süt şişeleri, ev sahih
lerinin uykudan geç kalktıklarını anla
tıyordu. 

* * * 
Bu karışık manzaralar arasından ön 

ayağı yaralandığı için kahve rengi bir 
köpek kendisine doğru geliyordu. 

Ayakları acıyordu; fakat bu acıya 
ne kadar katlanırsa çocuğun hayatını 

o kadar fazla kurtaracakmış gibi geli -
yordu ona. 

Ona ne yapıyorlardı. Bir an evvel 
önünde otomobil bekliyen doktorun 
evine gitmeli idi. Şimdi otomobilin için
deki adamı gözü seçiyordu Kibrit ça • 
kıp cigarasını yaktığını gördü. Hay 
hayvan hay; keyif ine bakıyor, cıgarası· 
nı tellendiriyordu. Onun sevgili yav -
rusu ölürken, belki de ölmüşken otu
rup da cıgara tellendirmek katı yürek -
lilik değil de neydi? 

Bu sırada arkasından birisinin se -
ğirttiğini duyuyordu; fakat başını çevi· 
rip bakmadı. Kaybedecek vakti yoktu; 
eğer kalbi durmazsa b.iran önce dokto -
run evine girmeli idi. 

Fakat arkasından gelen ince ses onu 

başını çevirmeğe mecbur etti. Döndil; 

birden bire gözlerine inanamadı. Arka • 

sından seğirten küçük çocuğu idi: 

- Anne, nereye gidiyo_rsun? Neye 

koşuyorsun? diye bağırıyordu. Ne,'."es i 

tutulmuş gibi idi, bir bahçe dı\larına 

yaslanarak durdu. 

Çocuk yanına sokuldu ve eliyle an
nesinin elini tuttu: 

- Ne var? Ne oluyor anneciğim? 

dedi. 

* * * 
Kadın bir dakika kadar oracıktan 

ktmıldayaımıdı. Sonra kalktı: 
- Hay küçük şeytan hay, dedi, se -

nin yüzü:ıden ödüm patladı 1 niye mek
tebe gitmedin? Daima bana hayatı zın· 
dan ediyorsun 1 Babana söyleyeyim de 
senin hakkından gelsin ı 

Kadın, yavaş yavaş geri dönerken 
çocuk koşa koşa çoktan gözden kaybol
muştu. 

fii§l ANKARA 
« ULUS » un haftalıK 
Fransızca nüshası 

1 nisan tarihli 159 uncu sayısını 
okuyunuz 

Bu nüshanın başlıca yazılan: 
Belgrad'da (Falih Rıfkı Atay) 
Kömür sergimiz 
İş bankasının senelik faaliyet rapo-

ru metni. 
Trakyanın kalkınması 
Hafta haberleri 
Türkiye ile Hollanda arasında imza. 

lanan ticaret anlaşmalan. 
Orta Asya'da türk kadınlan 
"Mavi ve siyah" (Halid Ziya) 
Ankara Tiyatro mektebi 
İran transit yolu 
Haftanın karikatörlcri 
Haftanın resimleri, ilh .. ı 

Sekiz büyük sayfalı ve resimli nüshası 
her yerde 5 kurut 
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lımlr Fuarına HaıırlıL 
Bu sene İzmir enternasyonal fuvarı, geçen yıl

lara göre bir örnek olmak vasıflariyle hazırlanıyor: 
F uvarm açılmasına daha beş aydan fazla bir zaman 
olduğu halde bu mevzu üzerinde çalışmalar olduk
ça ilerlemiş sayılabilir. İzmir enternasyonal fuvan, 
artık mevzii bir hareket olmaktan çıkmış Balkan
lararası ve hatta milletlerarası bir mahiyet almaya 
başlamıştrr. 

Geçen seneki eksiklikler bu yıl, B~bakan İnö
nunun verdiği direktiflerle tamamlanmaktadır. 
Fuvarm yeni hüviyeti genç Türkiyeyi tanımak ve 
yakından görmek arzusiyle dünyanın dört köşe• 
sinden bir kalabalık toplamakla kalmıyaca:.:.r: 
bundan sonra fuvar Türkiye ekonomisini·n bir meş-

Bu seneki fuar 
eksiksiz bir 
eser olacak 

heri, bir tanışma ve iş yeri ve kelimenin bütün ŞÜ• 
muliyle bir pazar olacaktır. Fuvar tarih, güzellik 
iş ve inkılab memleketi olan Türkiyenin eşsiz tu-. 

ristik vasıflarım taonıtan bir vasıta haline sokul
maktadır. Bu mevzular üzerinde görüşmek ve di· 
rektif almak üzere geçenlerde şehrimize gelen iz. 
mir'in değerli belediye reisi Doktor Behçet Uz ye· 
ni fuvarı ve fuvar için hazırlanmakta olan yeni lz
miri şöyle anlatıyor: Geçen seneki lzmir luarrndan bir görünüş 

"- Sayın Başbakanımız geçen sene 
Kültür Parktaki daimi yerine kaldın· 
lan İzmir Enternasyonal Fuvarını aç -
tıktan sonra gördükleri eksikleri ve bu 
sene için neler yapılmak lazım geldiği
ni işaret buyurmuşlardı. 

Bu yüksek direktiflerden ilham a· 
lan Vekaletlerimiz ve vilayetlerimiz fu.
varı içte ve dışta tanıtmak üzere daha 
geniş bir alaka göstermekte ve yardım· 
larını arttırmaktadırlar. Bir taraftan 
biz de bütün imkanlarımızla fuvarm 
güzelleşmesine çalışmaktayız. 

İzmir Enternasyonal fuvarı böylece, 
sevgili Baş.bakanımızın emir ve işaret • 
leri veçhile enternasyonal kıymeti haiz 
Türkiyeyi tanıtacak bir müessese hali
ne gelmekte ve bütün memlekete şamil 
bir toplantı yeri olmak yolunda ilerle
mektedir. 

inşa hazırlıkları: 
Bu yıl fuvar inşaatı ve hazırlıkla • 

rında mütekamil bir plan ta~bik etmek
teyiz. Hazır pavyonlarla daimi inşaat 
yapxlacak yerler tamamen ayrılmıştır. 

Ağaçlama, bahçe işleri, fuvar dahilin • 
deki büyük yolların asfaltlanması, zen
gin ve cazib bir ışık tevzii yapılması ilk 
planda gelen çalışma mevzularrmızdır. 

lş Bankası, Ticaret odaları ve bir 
kısım vilayetler ile Turyag, pamuk men· 
sucat, Çolak zadeler, Ruşen Mehmed 
gibi hususi müesseseler beton arme da
imi binalar yaptırmaktadırlar. Bu hu -
susta her gün yeni müracaatlar almak
tayız. Geçen sene yapılmış olan tesisata 
ilaveten bütün bu binalar ve bunlarm 
içinde daha şümullü, güzel bir ~ekilde 
yap ılacak teşhir tarzı ile fuvar yeni bir 
zenginlik kazanacaktır. 

Sıhat müzesi ve Ege ürünleri. 
Bilhassa Srhat Vekaletimizin bu se

ne Kültür Parkta yaptıracağı Sıhat mü
zesiyle aynı zamanda fuvar, sosyal ve 
kültürel mahiyette bir müesseseye ka -
vuşmuş bulunacaktır. Sayın Sıhat Ve
kilimizin İzmir ve Egelilere olan alaka· 
sma bir delil teşkil eden bu eserden do
layı kendilerine çok müteşekkiriz. 

Gene Kültür park içinde Ziraat Ve
kaletince yaptırılması tekarrür eden 
Ege ürünleri müzesinin planlarını ha· 
zırlıyarak Vekalete takdim ettik. Ege 
ü:ünleri müzesinin bu yll meydana gel
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Eğlenceler ve spor hareketleri 
Bu sene fuvar münasebetiyle İzmir

de daha cazip eğlence mevzuları hazır
lamaktayız. Merkezi Avrupadan enter -
nasyonaJ kıymette bir müzik ve varyete 
trupu getireceğiz. Geçen sene olduğu 

gibi Kültür park içindeki muvakkat a
çık tiyatroda temsil vermek üzere İs
tanbul Şehir operetini de davet edece -
ğiz. Fuvar günlerinde İzmirde Çiçek, 
üzüm ve İncir bayramları hazırlamağı 
düşünüyoruz. 

Ankarada türk spor kurumu :nerlcezi 
ile temas ederek fuvarm devam ettiği 
bir ay içinde lzınirde enternasyonal 
mahiyette futbol, güreş ve tenis müsa
bakaları yapılmasını rica ettim. Bu mü· 
saba.katar fuvarı görmeğe gelen yüz bin· 
lerce ziyaretçinin büyük alakasım ka· 
zanacaktır. 

Fuvar için bina: 
- Bir fuvar binası yapılacağı ha ~ 

ber veriliyor. 
- Fuvar sahası dahilindeki hazır 

pavyonlarla hususi binalara ilaveten bir 
de kapalı sergi sarayı yaptırmak isti • 
yoruz. Sergi sarayının prnnını müsaba· 

İzmir 
Dr. 

belediye reisi 
Behçet Uz'un 

gazetemize beyanatı 

lzmir Belediye Reisi Behçet Us 

kaya çıkardık. Ald ğımız projeleri be· 
ğenmedik, tekrar müsabaka açıyoruz. 

S.::rgi sarayı fuvar kapand, \'"'ı sonra 
da resim, elişleri sergileri gibi işlerde 
de kullanılabilecektir. 

Otel vaziyeti. 
- Fuvar zamanında İzmirin otel 

vaziyeti nasıldır? 
- Fuvar günlerinde İzmire hariç

ten binlerce ziyaretçi gelmesine rağ · 
men şimdiye kadar yatak bulmak rnüş
kilatı görülmemiştir. Bu işle uğraşan 
Ranseyeman bürolar.mız her müracaat 
edene istediği fiatta otel, pansiyon gös
termektedir. İzmirin mevcut otellerine 
ilaveten geçen sene Ankara Palas is • 
minde yeni ve güzel bir otel yapılmış
tır. Bir kısım oteller de şimdiden yeni 
ilavelerle kadrolarını büyültmektedir -
ler. Fuvar günlerinde birçok aileler ev
lerine pansiyoner kabul etmektedir. Bu 
yıl fuvar daha cazip bir şekil alacağın -
dan ve Devlet Demiryollar.mızla deniz 
yollarımız ve bir çok ecnebi devlet ve 
kumpanyalar kara ve deniz nakil vasıta
larında büyük ucuzluklar yaptıkların -
dan İzmire daha çok ziyaretçi geleceği
ni umuyoruz. İhtiyata riayet ederek 
bu sene bir kısım mektebler ile aile pan
siyonlarındaki yatak adetlerini artt.ra
cağız. Her halde İzmire gelen ziyaret• 
çiler istirahat edecekleri ve memnun 
kalacakları yatakları bulacaklardır. 

Kültür Park .. 
- Kültür park ne vaziyettedir? 

- Biliyorsunuz ki İzmir enternas-
yonal fuvarı kültür park içinde kurul -
muştur. Kültür park fuvarla beraber in
kişaf etmekte, güzelle~ektedir. Park 
sahasına bu yll da çok miktarda 'lğ<'Ç 

ve çiçek diktik. Büyük ve muntazam 
bir Ser yaptık. İç yolların tanzımıne 
ışık hatlarının uzatılmasına deavm et -
mekteyiz. Kültür Parkın spor müesse
selerinden biri olan ve Tayyare kuru • 
mu tarafından yaptırılan paraşüt kule· 
sinin inşaatı 10 ağustosta bitecektir. 
Bu kulenin yanında gene Hava kuru • 
mu tarafından Aero kulüp yaptırılacak
tır. 'Gerek paraşüt kulsei gerek Aero ku
lüp halkımızın havacılığa karşı alakası
nı arttıracağı şüphesizdir. .. 
Turizm davası. 

- İzmirin bir turist şehl'l oıı:nası 

için neler düşünüyorsunuz?. 

- Yurdumuzun büyük ve kıymetli 
turist merkezlerinden biri de İzmir ve 
Ege bölgesidir. Turizm i~ İzmiri çok 
yakından alakalandmnakla beraber da
ha ziyade bir memleket işi olarak dü • 
şünülmeğe layıktır. Her şeyden evvel 
esash bir inturist teşkilatı kurulması, 

yurd içindeki turistik merkezlerin bu 
maksadla yapılmış yollarla biribirine 
bağlanması, gene buralarda konforlu 
otellerin ve eğlence yerlerinin ihdas e
dilmesi lüzumludur. 

İzmir mutedil iklimi, bol güneş, ye
şillik ve deniziyle, çam ormanları, yay
laları, plaj ve sıcak banyolariyle bir is
tirahat ve eğlence şehridir. İzmirde ve 
civar kazalardaki bir çok tarihi eser ve 
harabeler turist celbedecek ayrı ayrı 

kıymetleri haizdir. 
Bugün pek zayıf bir propaganda ya

pıldığı halde bile her yıl binlerce sey
yah celbeden bu güzellikler ve eserler, 
esaslı hazırlık ve propaganda yapıldığı 
takdirde şüphe yok ki memleketimiz ve 
İzmir için daha çok istifade temin ede
cektir. Biz şehir içinde turistlerin ra • 
hat etmeleri, kolay ve ucuz gezmeleri 
için tedbirler almaktayız. Bu hususta 
daha geniş çalışmak üzere intu rist biı 
teşkilata icabeden bütün yardımları 

yapmağa hazırız. 

Şehir planı tatbikleri. 
- Şehir planı tatbikleri ne vaziyet -

tedir? 
- ~ehrin yanmış olan kısmı için 

yaptırılan imar planı mucibince imar 
hareketi tamamlanmış gibidir. (175) hek
tarlık geniş yangın arazısı üzerinde 
şimdi modern mahalleler. birçok bul • 
varlar, ağaçlar meydana ç kmış ve gene 
burada (36) hektar üzerinde Kültür 
park kurulmuştur. 

İmar programımıza bir çocuk hasta
nesi ve doğum evi, hal, santral, ğaraj 
santral ve umumi ekmek tabrikası ya -

pılması da dahildir. 
.Hal santral ve garaj santralın plan

larmı müsabakaya çıkaıdık Ekmek falı
rikas; işini de tetkik etmekteyiz. lznıi
rin eski yangın yerleri üzerinde kuru
larak halkın sıhatine ve iktısadi bakını· 
dan istifadesine yarayacak bu miiesse
selerin yakın bir zamanda meydana gel
mesine çal ışacağrz. 

İzmirin eski mahallatının ve yan • 
marn s kısımlarının haritasını yaptırı -
yoruz: Harita bitince bu kısmın imar 
planı da hazırlanacak ve ondan sonra 

tatbikata girişilecektir.,, 

ANKARA HALKEVl 
Müze ve Sergı ~uoesi 
KONFERANSLARI 

Konferansı verecek zat: Prof. B· 
Landsberger. Ankara Tarih · 

.. · ro· 
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fesörlerinden t 
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P LCO radyolarını 
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biz na ayın Halil Naci Anafartalaı Caddr ı 

No: 111 Tele ton. ı '30 

İMTİHANLAR R ' ' ' YAKLAŞIYO ... 

Ecnebi lisanlardan zayıfsanız 
. MEKTEBİNE koşunuz 

derhal BERLITZ . umi dersler 
. in bususı ve um 

Fransızca, ingilizce, almanca lisanları ıç d" 
. ..-.Pccanen ır. 

T · · b dersı .u..-ecru e uL· 373, İstiktaı cd. 
ANKARA: Saylavlar caddesi tSTANB . 1-1914 

H . . Vekaletinden: 
arıcı ve .1,.. 

"' U Jile Eksiltme ı anı . 
Kapalı Zarf SU .. Tahranda ve civarında~i Şimran~a 

1 Eksiltmeye konulan ışı. Tk binaları keşif bedelı 223,753 ı.-
- lk.,ekşlıkeçıı 

yaptırılacak yaz ı S d H 
radır "hinde pazartesi gil •• :ı s::ıat 1 e a • 

:_ Eksiltme 12-4.~1937 ta;ı k iltme komisyonu odasında kapa
. ... Vekaletinde muteşekkıl e s r:c:r:f usuliyle yapılac_aktır. tnamesi. mukavele r oj.esi. bay nd~ı-

3 - İstekliler; cl·sılt1?1~ şa~ta aid umum· ve hususı şartn~mel ~. 
lık i teri p.e?el. sa.r~a'!'es~eı:Veli ve projeyi Hariciye Vekaletı Leva-
keşif cetveh, sılsıleı fıat k edebilirler. . 
zım Müdürlu iinden ~ed::ı_rı k . in isteklilerin 1s.o~o hra. muvakkat 

4 - Eksiltmeye gırebılme ıç .. teahhidlik vesıkası ıb· az et-
. k nuna uygun mu 

tem·nat vermesı . - . . lması Hizımd:r. 
. e 150 bin Jıralık ış yao • .ıış o "kinci maddede yazılı saa.ten 

mesı v kl"f ektuplarını ı M""d"" ı··Y••ı'ı 
İsteJ,Hk·in te ı m . i e Vekaleti Levazım u u~ ugu e 

bir saat evveli~e. kadar Har;~rI lazımdır. Postada olan gecıkmeler 
makbuz mukabılınde verme 1-130} 
kabul edilmez. (760) 

Ziraat Velcaleti merkez satınalma 

komisyonundan: üdürlüğü ihtiya« için kapat. 
Ziraat Vekaleti baytar u1;11u~~an mamôl koyun banyosu satın 

zarf usuliyle elli ~d;t g;ırt~~~ Iirad:r. İhalesi 14 nisan 937 çarşam-
alınacaktır. Tahmını be. e alına komisyonunda yapılacaktır. 
ba ~ünü saat 15 te Vekalet satı~37 lira elli kuruşluk muvakkat te • 
Taliplerin teklif ınektu~ların~ vveline kadar komisyon reisliğine 
minatlar:nı vaktından ~nr .. aaa k eüzere her gün baytar umum müdür-
vermeleri ve şartnameyı gorme (759) 1-1302 
1:!~:.ine müracaatları ilan olunur. 

Etlikde Baytari Merkez Laho
ratuvarları Direktörlüğünden: 

M"·essese Serom laboratuvarları dahilinde yapılacak Kalo
rife~ su h:vagazı tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilmeye konulmuş· • 

tur2 _Tahmin edilen bedeli '7783 lira 53 kuruştur. • 
3 - Muvakkat teminatı 583 lira 76 kuruş olup banka mektubu 

v ya vezne makbuzu ile Ticaret odası vesikası ve Naf ıaca tasdik. 
ll ehliyeti fenniye vesikası. . . 
M 4 - İhalesi 8-4-937 perşembe günü saat ıs de ~ıraat Vekaleti 

uhasebe Direktörlü ünde toplanacak olan ko~ısyonda yapıla.· 
caktır. İstekliler tekl~ mektuplarını muayyen gun ve saatten bır 
saat evvel kom· . tine vermiş bulunacaklardır. 

5 B . ıs.yon rı.rase • .,,.rtname ile keşif varakası be· 
- u ışe aıt fennı ve umumı v-

delsizdir . ·ı 
· • .. k ve fazla izahat ıle adları bı -

. _6 - Yapılacak işin ~la~ını gorme ün i in Etlikde müessese 
dırılen kağıtları almak ıstıyenler her g ç 1-1209 
direktörlüJüne mliracaat edebilırler. (694) -
İzmir ili Daimi Encümeniıı<l(:ın: 
İzmir Agamemnun ılıcalarında yaptırılacak binal.ırla :~sısbaatkıanya.n 

937 ·· ··ne kadar musa projesinin tanzimı işi 20 - mayıs - gunu 

konlulmu_şltur.bu pı OJ. eyi tanzim eyliyecek isteklilerden birinciligi 
stenı en . • ·1 k . (2000) lira mukafat ven ece tır. 

ibraz ed ne k bu proje Ankara, İzmir, İstanbul Bayındırlık 
Tanzim ol~naca t artname ve vaziyet pUinına göre olaca-

direktörlükle~ınde m~v.cu di~ektörlükl re baş vurarak evrakı inceli
ğ.ndan isteklıle; met ur ak projenin 20 • may s .. 937 gününe kadar 
yebi_lirler. Tanzırn Do ~:C~~örlügüne yollanması ilfin olunur. (667) 
lzmır Bayındırlık 1-1187 

Karacabey Belediyesirıdeıı: .. 
. . Gölecik suyunun inşn ve t~sısı kıs: 

l - Kasabaya geurılece~ • karılmak suretiyle k şıf bedeh 
mından su kulesi ve su h~~ın;:ıy~~iden kapalı zarf usuliyle ekrilt-
65244 Jira 83 kuruş olmak uze . 
meye konu lmu~tur. . . y. e in ve defa ten, diğer kısım ınşa. ve 

2 - Borular getirıldıgınde p _şt"hkak raporu ile derhal venle· 
Jd da her ay ıs 1 

tesisatında yapı ıg n . . . 
cekt"r . 1 ··adeti müt~ahhıt lehıne bır se· 

ı • "satın ıkma mu 
3 - İnşaat ve test lması kabuldür. 

nedir. Daha evvel yapı. t miktarı 4512 lirad ır. . 937 cm· 
4 - Muvakkat temına . ··nü olan 15 - Nısan. perş 
S - Yapılacak teklifler ıha~e~diyesi binasında toplanacak ko • 

be ·· ·· tıs de Karacabey ·1 ·. ıacakt·r (1570) 1-1194 
gunu saa d vvel ven mış o • · 

misyona ihale saatın an e -
~lani~a vilayeti daimi 

encümeninden: 
) r (14) kuruş bedeli ke-

l M . da yapılacak olan ( 50425 lırak bir kısım in~aatı ka-
. - anısa r a (30) kuruş u 

Ştfli ilk mektebin (~6000) ır nulmuştur. bedel mu· 
Pah zarf usnlile el·sıltmeye ko k "f evrakı (130) kuruş 

tn me ve eı,ı b"l" 2 - Bu i~e aid şar a ... 1 "ğ""nden alına ı ır. Tyet 
kabilinde Ma'°nisa Nafıa Miı?ur. u ~ embe günü saat 11 de ' vı a 

3 - Eksiltme nisanın ıs ıncı pe ş 
daimi encümeninde yapılacak.tır. (1950) lira (03) kuruştur. ehli-

4 - Muvakkat teminat rrıık_tar~ f a Vekaletinden alınmış kkat 
5 - Eksiltmeye girece~ler~ ~ ıodası vesikasıroI ve mlla~~ zar-

Yet vesikas ı ve 937 yılına aıd tıcar . · koymaları ve kap 
teminata aid makbuzu kapalı zarfın ışıni maddesine ı iayet etme-
flın ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 ınc h 
eı \~ . ı · es:nde azır· 1 ~r.,mdır. . a ılı kanun u~ır • kadar 

1 Bu eksiltmeye gireceklerın 2490 s !r eınbe güniı saa~ ona nı ka· 
~rJ-.akları kapalı zarflarını 15·4-937 P .

1 
ş göndereceklerın ay 

anisa Valiliğine vermeleri ve Postalı~ lazımdır. İlln olunur. 

(Beypazarı Belediye Reic-]1ğinden) 
t - Yapılacak iş: Tahminen yüzde 80 hektarı işlenmemiş arazi 

ve yüzde 20 si şehrin dahili kısmını teşkil eden 100 hektar raddesin. 
de hali hazır haritasının tanzim ve tersimi. 

2 - Muhammen bedeli beher hektarı 25 liradan 2SOO liradır. 
3 - Bu işe aid evraklar şunlardır: 
A. Münakasa şartnamesi, 
B . Hususi şartname, 

C. Mukavele projesi. 
4 - İstekliler bu evrakalrı Beypazarı belediye reisliğinde ve 

Ankara, İstanbul vilavet nafıa miidürlüklerinde g""rebilirler. 
S - Eksiltme 8.4.937 perşembe günü saat 15 de belediye daire· 

sinde müteşekkil encümen huzurunda yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 187 buçuk lira muvak

kat teminat akçesiyle a ağıda yazılı şartları haiz bulunmaları la. 
zımdrr. 

7 - Fenni ehliyet ve ihtı sl-ırı Nafıa vekaletince kabul ve tas
dik edilmiş olan mühendisler ve topograflar veya bu kabil mtıhen· 
dis ve topogr flarla bu i e ortaklık yapacak noterlikten mu d k 
müteahhitler girebilirler. 

8 - Taliplerin yu la ynzılı gün, tten en çok bir s "t · nce 
belediye re i ine n atlc muv at " çe eri y tı mı 
mala Hizım olup hariçten mektup, tel r fla e .siltme e iştir k o u· 
namaz. 1-12 3 

(üta ya ·ı"'yetinden: 
Aç k e <siltm ye konulan iş: h.ütahya - Gediz - Usak yolu· 

nun 104 325, 108 710, 113 657, 114 790, 120 290, 121 
200, 122 450 inci kilometrelerindeki 7 adet demir kirişli ah.,.ap 
döşemeli lcöprüler tahliyelerinin etona tahvili. 

2 - Bedeli keşfi: 6844 lira <4 kuruştur. 
3 - Bu işe ait evrak: 1 - Fiat vahidi silsilesi cetveli. 

2 - HuHisai keşif 
3 - Fenni şartname 
4 - Mukavelename 
5 - Eksiltme şartnamesi. 

4 - İ_hale. 9-4-937 cuma giinü saat ıs de yapılacak~ır. . •Y. . . 
İsteklıler ışbu evrakı daimi en ··men kaleminde gorebıldıgı gıbı 

nafıa direktörlüğiinden de istiyebilir. 
5 - Muvakkat teminat 513 lira 33 kuruştur. 

•. 6 - İste~lileri? ticaret odasında kayıtlı olduklar na ~air v7sika 
gostermelerı .ve. Vılayet Nafıa Direktörlüğünden de bu ışe ehıl ol
duklarına daır ıhale gününden 8 gün evel vesika almaları şarttır. 

7 - İsteklilerin ihale günü !;aat ıs de daimi encümene müraca-
atları ilan olunur. (7S6) 1-1299 

Hava Yolları Devlet işletme 
idaresinden: 
205 adet sal!lam boş siyah benzin bidonu ile 684 adet sağl~m 

ben.ıdn tenekesi 12-4-1937 pcı_za.tt'si ~i"nıi saat ı ı de idar.min Ankara 
Tayyare meydanında pazarlıkla satılacaktır. (722) 1-1263 

s·vas Nafia Direktörlüğünden : 
16 - 4 - 1937 cuma günü saat 14 de S vas Daimi Encümeninde 

(68840) liıa (38) kuruş keşif bedelli Sivasta yapılacak on sınıflı ilk 
mektep inşaatı kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müt ferri digcr evrak vilayet dai
mi encümeninde her zaman görülebilir. Muvakkat teminat (5183) 
liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin mi"teahhitlik vesikasını 
ibraz ve bir teahhütte en az (50000) liralık bina ve buna benzer in • 
,aatı iyi bir surette yaptıklarını isbat etmesi meşruttur. Teklif mek
tuplarının 16-4·1937 cuma günü saat 13 çe kadar Daimi Encümene 
vermeleri Jazımdır. (151:!4) 1-1222 

ı\rıkara Valiliğiu<fe11: 
Hariciye Vekaletinde yapılacak lSSO liralık keşif bedelli tadilat 

işi 14-4·937 çarşamba günil saat ıs de Nafıa Müdürlüğü odasında 
toplanan komisyonda açık eksiltmeye konulmu tı r. 

Muvakkat teminatı 116 lira 2S kuruştur. İste'.diler teminat mek· 
tubu ve ticaret odasının musaddl'k vesik.ısiyle Nafıa Müdürlüğü -
nün fenni ehliyet vesikasını haiz oldukları halde yukarda yazılı giirı 
ve saatte komisyona gelmeleri. Buna ait şartna ne ve saireyi her gün 
Nafıa dairesinde gorebilirler. (740) 1-1280 

l\lilJi l\'.i iidafaa Vekaleti Satınalrııa 
Komİ~)OllU llftrılnrı 

İLAN 
1 - Herbir metresine biçilen ederi 25 kuruş olan 2SOOO metre 

pijamalık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örnc lerini görmek istiyen -

lerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 468 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 17-4 937 C. ertesi günü saat ıı dedir. 
5 - Münal.asaya gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yaz.h ve ıkaları ilk teminatları ile teklif mektupları· 
m ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na ver· 
meleri. (789) 

İLAN 
1 - Hepsine biçilen ederi 10100 lira olan 505 kalem ecra ve sıh-

hi mlazeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 19 - nisan - 937 pazartesi gi.inü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 7S7 lira SOkuruştur. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma Ko. da görillür. 
S - Eksiltmeye girecekl~r kanuni teminat ve 2490 sayılı ka • 

nunun 2 ve 3 üncil maddelerınde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir aut evvel M. M. V. aatın al-
ma Ko. na vermeleri. (788) 1-1378 

BİLİT 
Bir adet Şahmerdan açık ~ksiltm~yc konmuştur. 
2 _ Tahmin edilen bedelı 2000 lıra olup ilk teminat parası ISO 

liradır. 
3 - İhalesı 19 - nisan • 93_7 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 _Eksiltmeye gireceklerın 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

desinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
v. Satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (472) 1-839 

BİLİT 

OTOMOB tL malzemesi: 161 kalem .o~mobil malzem6~ açık ek
siltme usuJü ile satın alınacaktır. H.epsının ~tarı (1998) hradır. 

Evsaf listesi parasız olarak n.~~.ıye şubesı?den ~lınacaktır .. 
İhalesi. 8-IV-937 perşembe gunu ıaat on bırdedır. İlk tcmınatı 

(lSO) Jirad.ır Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2. 3 Uncü maddelerinde iıtencn bel~cleTlc birlik~c ckıilt· 

··n ve vaktinde M. M. V. satın alma komısyonuna gelsınler. 
ıne ıu (688) 1-1202 

Jandarına 
Ankara 

genel komutan '"'ı 

atınalma komi yonun<lc . • • 
Metresi altmış kuruş değerlenen eldeki vas f ve örneğine uy" n 

on bin metre yazlık elbiselik kumaş 19-4-937 pazartesi günü Slat ( O) 
da kapalr eksiltme usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi par ız 
komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenler"n 
dört yüz elli liralık ilk teminat makbuz veya banka mel.tubunu ve 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli günu 
saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (779) 1-1374 

Ankara '
1 aliliğiııden: 

19-4-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat ıs de Anltara vi -
Hiyeti dahilinde toplanacak vilayet daimi encümeni od ncia 2 Zl5 
lira 36 kuruş keşif bedelli Polatlı - Haymana yolunun 20 + ()(, -
43 -1 000 kilometreleri arasında iıç adet menfez inşaatı ile 10000 M1 

ham taş ihzar tı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu tur. 
Bu işe i!it keşif evrakı Ankara viiayeti naf a müdürlü ,l nde gö

riılebilir . 
M~vakl:at teminat 1S91 lira 20 kuruştur. İsteklilerin t 

tupla~ıyle muvakkat t minat mel.tup veya makbuzl rın , t 
s vesıkasmı ve 9 ne ine ait olmak li ere N fı Ve 

ş oldu darı mü 'lhitlik vesık tarını hamil n ıh c w 14 
enciımen rivasetin vermeleri 1 z mdrr. (777) 3 

nk:ara aı· iğinden: 
_Ank~r<ı: San~t okulund.a y ptmlac ~ olan 883 lira 77 kuruş be

delı keşıflı tamır ... t, 2 nısan - 9 7 t rıhıne mu adif t 
15 de Nafıa Müdurlugiı od nda topl n n komisyonca ç tt e .,"It· 
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (66) lira (50) kuruştur. 
isteklilerin teminat mektubunu ve tic ret odasından mu addak 

vesika ile Nafıa Mudiırlugiınun fenni ehliyet vesikasın h mıl ol • 
dukları halde yukarda sözü geçen gün ve saatte komisy<ına gc mclerl 

Buna ait keş.if ve şartname her gün Nafıa dairesinde görulebilir. 
(787) 1-1377 

Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinden 
4-4-937 pazar gün üsaat 14 te Fakültemiz binas nda yapılacak o

lan cemiyetin yıllık heyeti umumiye toplantısına butiın üyelerin gel· 
melerini dileriz. 1-1387 

Kars Valiliğinden: 
Iğdır'da yap lacak1400S4 lira bedeli keşifli 239 adet göçmen ev

leri inşaatına ihale gününde talip çrkmadığından inşaat aynı şera
itle pazarlığa bırakılmıştır. 

1 - Bu inşaatın 35000 liralık t2hminin 936 senesinden veri
lecek mütebaki 105,000 lirası 937 senesinden verilecektir. 29 mayıs 
tarihine kadar 35.000 liralık inşaatn yapılması laz mdır. 

2 _ Pazarlık 8-4-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
Kars iskan müdürlilğü odasında toplanan komisyonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 8252 - 70 liradır. 
4 - Bu işe aid µtan keşifevrakı ve k~şif ~utasası tahlil fia~ m~

nakasa ve fenni şartname ve bayındırlık ışlerı Rene! şartnanıesı 7 lt· 
ra mukabilinde İskan Müdürliı~ründen verilecektir. 

tstiyenlerin Kars Nafıa Müdiırlüğüne müracaatları. Mevcut ev· 
rakı tetkik ederek izahat alabilirler. 

5 - İstekli olanlar pazarlığa iştirak etmek üzere muvakkat te -
minatların yatırmış ve Nafıa Vekaletinden bu derecede bir ın ~at 
için almıı oldukları ehliyet vesıkası _,ticaret ~~ası kayıt varakası ıle 
birlikte muayyen giın ve saatte komısyona muracaatları. 

(1807) 1-1382 

OPERADA BİR GECE 
Cüstave fröhlich - Lida Barova 

Nafia Vekaletinden: 
Betonarme Köprü İnşaatı 

19.4.937 tarihli P• zartesi gtıniı saat 16 da Nafıa Ve c 1 t"r e So e 
ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında (34.000) !ıra ke
şif bedelli Sinop vilayetinde Sinop - Ayancık yolunda bet narme 
Karasu Köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 170 kuruş 
mukabilnide Şose ve 'Köpriıler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (2550) lirad r. 
Eksiltmeye girebilmek için steklilerin yol ve köprü inşaatı yap

tıklarına dair müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri me'iruttur 
Teklif mektuplarının 19-4-937 pazartesi giinü saat 15 şe kadar 

komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. (767) 1-1370 

İzmiı· ili Daimi Encümeninden : 
(2S987) lira (39) kuruş keşif tutarı ile ve kapalı zarf u:.ulü ile 

eksiltmesi ilfin edilmiş olan Dikili - Ayvalık yolunun ynı ı e ilt
mesine ıstekli çıkmadığından 2490 sayılı yasanın 40 mcı m ddesi 
gereğince bir ay içind pazarlıkla eksiltmesi uzatıldığınd n ı tekli
lerin İzmir İli Daimi Encümeninin toplantısı olıın pa artesi ve per
şembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar başvurmaları ilfin olunur. 

(742) 1-1101 

Tekirdağı Belediye Reisliğinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulup evvelce ilan olunan Te

kirdağı tehrinin meskQn ve gayri meskun tahminen 320 hektarlı..k 
yerinin 507S lira muhammen bedelli hali hazır haritasının, tanzim ve 
tenimi işine istekli çıkmadığından bu iş 23.3.1937 tarihinden 30.4.937 
tarihine müsadif cuma güniı saat 16 buçuğa kadar Tekirdağı beledi· 
ye encümeninde pazarlıkla yaptır lacaktır. 

Evvelki ilanatımız dairesinde isteklilerin o gününe kadar Te • 
kirdağı belediye reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1806) 1-1381 

Askeri Fabrikalar Umum lHiidürJiiğii Satmalma ı 
Komi yonu ilanları 

Müteahhit naıu ve hesabına 5 TON KAULİN KUMU 

Tahmin edilen bedeli (900) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
y~rlı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına ko
mısyo?unca 14.4.937 çarpmba günü saat 14 de pazarlık ile ihale cdi· 
lecektır. Şartn:une parasız olara kkomisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat tcmınat olan (67) lira (50) kuru' ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (745) 1-1289 

---~-rı_u....;.nu;;;.:n~3!1 üncümaddeaine riayet etıne er~7S3) ı-1296 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 
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'* tFz~Y EN 1 
Sakarya 

AÇILAN---. 
Eczahanesi 

Ulus meydanı: Halk sineması sırasında. 
Reçeteleriniz dikkat ve ihtimamla ihzar olunur. Fiatlar 

mutedildir. Rontken filimleri İstanbul fiatmadır. 

Devlet Demiryolları "·e Limanları Umum 
l\liidiirlüğü Satmalma Komisyonu İlanları 

İLAN 
Muhammen bedeli (19728,50) lira olan bakır ve pirinç levha, ba

kır boru ve pirinç çubuk 18-5-1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1479,6~) liralık.muvakkat ~~minat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmı gazetenın 7-5-936 gun ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın -
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak A~~~rada Ma~zeme dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflıgınden dagıtılmaktadır. 

(783) 1--1375 

Ankara istasyonu için resim müsabakası 
1) Ankarada yeni inşa edilen istasyon binası yolcu holünün kar

şılıklı iki yan duvarlarında yapılacak, yağlı boya resimler için bir 
müsabaka açılmıştır. -

2) Müsabakaya girecek resimler; tuval üzerine yağlı boya, eskis 
halinde 1/ 10 mikyasında olacaktır. 

3) Müsabakaya girecek resimler Nafıa Vekaletinin tayin edece-
ği bir jüri heyetince tetkik edilece~ir. . .. 

4) Müsabakaya ~irecek resimlerın nıhayet 20.7.937 tarıhıne ka
dar Ankarada devlet demiryollart umumi müdürlüğüne makbuz mu· 
kabili teslim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek re -
simler m:.isabakaya kabul edilmez. 

5) Her resim altına sanatkar tarafından bir rumuz konacak ve 
ayr:ca mühürlü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve ismi yazılarak 
gönderilecektir. . . 

6) İdarece verilen plan üzerinde her takım ese:ın mahall~ne va~ı 
sırası gösterildiği gibi aynı numaralar takımı teşkıl eden resımler u
zerine de konulacaktır. 

7) Müsabakayı kazanacak üç takım eserden sırsaiyle: Birinci
ye: 1000 lira, ikinciye: 750 lira, üçüncüye: 500 lira mükafat verile
cektir. 

8) İstekliler müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu 
ve sairesi hakkmdaki şartname ile bu resimlerin yolcu binasında 
konulacak mahalline ait planları Haydarpaşa birinci, Sirkeci 9 un
cu, İzmirde 8 inci İşletme Müdürlüklerinden ve Ankarada D. D. 
Yoll;ın yol dairc:sinden parasız olarak alabilirler. 

9) Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahal
lerini yerinde görmek istiyenlerin Ankarada Devlet demir yolları 
U. Müdürlüğüne müracaatları. (785) J--1376 

İLAN 

Muhammen bedeli Cif olduğu takdirde 19350 lira yerli olduğu 
takdirde 35.000 lira olan 1000 •on hurda dökme 11-5-1937 salı günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alına~akt r. 

Bu işe girmek istiyenlerin Cif için 1451,25 lira, yerli için 2625 li
ralık muv kkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi 
ga:zetcnin 7-5· 1936 gün ve 3297 No. h nüshasında intişar etmiş olan 
ta limatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a 1.adıır komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paras·z olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşacla Tesellüm ve Sevk Sefliğinden dağıtılmaktadır. 

71"' 1-1262 

BANK 
Unıum l\ üdürlüğünden: 

Karabük "demir ve çelik falırikaları in§aatmda ça-
ıc~makicin simdiye kadar müracaat eden usta ve kal

falar meslek ve ehliyetlerine göre mayıs hidayetleri
ne loğru ihtiyaç nisbetinde peyderpey davet ve tavzif 
edileceklerinden bu hususta müracaatta bulunulma
ması ve işçiye yeniden lüzum hasıl olduğu takdirde 

l ·~eyfiyetin Bankamız tarafından gazetelerle ayrıca bil- ı 
dirileceği ilan olunur. 1-1386 

Komisyonu ilanları 1 
Ankara Levazım Amirliği Sahnahna 

----· 
İLAN 

1 -- Polatlı alayının senelik ihtiyacı olarak aç:k eksiltmeye Jro.. 
nulan 2200 kilo sade yağına 26.3.937 cuma günü saat 16 da yapılan 
münakasasına talip gelmediğinden arttırma ve eksiltme kanununun 
43. üncü maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 -- Teminatı muvakkate 140 lira 25 kuruştur. 
3 - Şartnameyi görmek istiyen taliplerin her gün öğleden son-

ra komisyona müracaatları. (775) 1-1371 

Cinsi 

Fildeko.z fanila 
Patiska don ,,, 

Mendil 
El<liven 

t LAN 

Miktarı 
Adet 

448 
726 

3000 
250 

Mu ham- te· 
men B. minatı 

Lira Lira K. 
33ıi 

363 
300 
501) 

1499 112 42 
Kırıkkale Askeri Sanat mektepleri ihtiyacı olan dört kalem mel

busat 7. Nisan. 937 c,;arşamba günü saat 13 den 15 e kadar açık ek • 
siltme suretıvle satm alınacakt;r. 

İsteklilerin 112 lira 42 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırık
kale Askeri Fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilin
de yatırılarak belli gun ve saatte mektep satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (621) 1--1103 

İLAN 
İlk 

Cinsi Miktarı Muhammen B. teminat 

uı.:u ~ 

ı ı _________ A_n_k_a_r_a_B __ c_l<_·d_i_y_e_R_e_i_sl_i_ğı_·_ıı_a_n_ıa_r_ı ______ ~· 
İLAN 

ı . Nisan - 937 den itibaren francalaya 14,25, birinci nevi ekme
ğe 10,25 francalalık unun çuvalına 900, birin~i nevi un çuvalına 750 
ve ekstra ekstra unun kilosuna 17, birinci nevi unun kilosuna 13, i
kinci unun kilosuna 11, üçüncü unun kilosuna 6 kuruş fiat konul-
muştur. (802) 1--1384 

İLAN 
1 - Kızılbey caddesi üzerin· 

de 850 inci adada 7 parselde 105 
metre murabbaı arsa 15 gün müd
detle kapalı zarfla artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8100 
liradır. 

3 -- Muvakkat teminatı 607.50 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek i;;
tiyenler hergün Yazı İşleri kale
mine müracaatları ve ~hale 9 ni
san 937 cuma günü saat on lıirie 
belediye encümeninde yapıldc~
ğ;ndan isteklilerin o gün saat o. 
na kadar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını belenıye en
cümenine vermeleri. (218) 

1-1233 

İLAN 

ı - Yenişehirde 1152 :nci ada· 
da 1 numaralı parselde 700 met
re murabbaı arsa 15 gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3500 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 262.50 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is· 
tiyenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 6 nisan 
937 sah günü saat on buçuktct 
belediye encümenine müracaat-
ları. (212) 1-1232 

İLAN 
1 -- Yenişehirde 1074 adada 

6 parselde 327 metre murabbaı 
arsa 15 gün müddetle ~çık artı.· 
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli J81 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatr 73.60 
liradır. 

4 -- Şartnamesini görmek ıs
tiyenler hergün yazı işleri kale. 
mine ve isteklilerin de ~ nisan 
937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine "DÜracaat-
ları. (215) 1-1230 

İLAN 

1 - Kı~ılbey cadd.:!sinde 850 
inci adada 6 parselde • 78 met.e 
murabbaı arsa 15 gün müddetle 
kapalı zarfla artırmaya konu!. 
muştur. 

2 -- Muhammen bedeli 7560 
liradır. 

3 - Muvakkat t.minatı 67 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti
yenler hergün Yazı İşleri kale
mine müracaatları ., .. e ihale 9 ni-
san 937 cuma günü saat on yedi
de belediye encümeninde yapıla· 
cağmdan isteklileri11 o güı. temi
natlariyle birlikte teklif mektup
larını saat ona kadar belediye en
cümenine vermeleri. (219) 

1--1234 

SATILll( 
Ankara ve Yenişehirde bil· 

yük apartır ...... ı::ı.r in5asma elve
rişli arsalar, yüksek indı apa• · 
tımanlar Her taraf~a pu-;ellen
miş yapıya hazır arsalar. 

Hayri Dil.man emlak komis
yoncusu. Yeni sinema yanı 19 

Tel. 3893 1-1J54 

Kiralık Daire 
İki büyük oda, bir geniş hol. 

Tam konfor. Bahçe. Ziraat ban
kası memurlar apartımc:.\ } a· 
nında. Müsait fiat . Yt·nı· '!lir: 
Tuna caddesi: 24. Tel. 3j(;', 

1-1363 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka· 

dar yanmış at sığır gölı1-eleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
iekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

ZAYİ 

Ankara memurlar kooperati
finden aldığım 943 N o. hisse se
nedini kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Sıhat vekaleti dı.:po memur
luğundan mütekait HulOsi 

. 1--1385 

ZAYİ 

Ankara bt:lediye '"'"olı~ ... : .... i 
dire' · · ·· ~ünden aldığım 1279 

numaralı tenzilatlı talebe vesika- 1 
sınr kaybettim. Yenisini çıkara
cağ mdan eskisinin hükmü yok-
tur. 

Dikmen'de mukim ve İnkı· 
Jab ilkokul talebesinden 
Recai Taşman 1-1380 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
-ı:~yeneh~ .:ni Çocuk 

Sarayı ca.:ue:::inde Niyazi Ka
suk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletr.1iştir. Hastaları-
nı pazardan maada ' ·· 
saat on yediden yirmiye ka
..::!. · bul ve tedavi ~r. 

KİRALIK 

Her t~dü koni....... haiz bü
yük bir apartıman katı kiralık· 
tı.. Kal ör::_.:, muşambası, n.ü· 

te~d..::J balkonları, büJ :ik salo
nu, dört oda, bir hol emsalsiz 
manzarası varJır. Yenişehirde 

Kızılay memurlar apart1m;.uı 

karşısında Düzenli sokak No. ıs 
Tel: 3063 1-1334 

Kiralık Oda 
Yenişehirde konforlu bir oda 

kiralıktır. Havuzbaşı Himayei 
Etfal apartımamnda idare me
muru Bay Osmana mür:;;caat. 

1--1355 

2-4-1937== 

·--Havagazı Sirl~etinden: 1a.1:F 

' 
Ulus meydanı, Samanpazarı yolu asfaltlanacağın- ... 

dan bu yolda döşeli bulunan havagazr borularının de
ğiştirilmesine lüzumu kati görülmüştür. Bu sebebten 
bu menzil dahilindeki muhtelif kısımlarda lüzumuna 
göre vakit vakit muvakkaten havagazr kesileceği ilan 
olunur. 

Zonguldak C. H. P. Başka 1hğndan: 
Zonguldak parti binasının kalorifer tesisatı yaptırılacaktır. Te

sistaı yapmak istiyenlerin tekliflerine esas olmak üzere binan n pla· 
nını ve bu husustaki şartnameyi Parti Başkanlığından istemeleri ve 
tekliflerini 30 • nisan - 937 akşamına kadar Partiye göndermeleri 
ilan olunur. (1745) 1--1383 

P. T. T. Leva:ıım 

Müdürlüğünden: 
Kumaşın 

Miktarı 

Cinsi 
Posta grisi 
Polis grisi 

metre 
4500 
3600 -

Muhammen 
bedel 
18000 
16200 

Muvakkat 
teminat 

1350 
1215 

Münakasa şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf. 

8100 
1 -- İdare ihtiyacı için cins. mikdar muhammen bedel, muvak

kat teminat ve münakasa şekli yukarıda yazılı iki cins kumaş ayrı 
ayrı münakasa ile satın alınacaktır. 

2 -- Eksiltmeler 19 nisan 937 pazartesi günü saat (15) de P. Tf 
T. Umum müdürlüğü satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 -- İstekliler teminatlarını idare veznesine teslim edecekler, 
alacakları makbuz, veya kanunen muteber banka teminat mektubu· 
nu, ve şartnamede yazılı vesikalarla 3297 sayılı resmi gazetede yazı
lı müteahhitlik ehliyet vesikasını ve teklif mektubunu ihtiva eden 
kapalı ve mühürlü zarflarını o gün saat (14) e kadar meı:kQr ko
misyona tevdi edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P.T.T. Levazım müdürlüğünden, t .. 
tanbul Beyoğlunda P.T.T. Ayniyat şubesi müdürlüğünden verile-
cektir. 1--1372 

ıı 

Kuru~ o 11 ıu u-. 
[.&lracıl ~ 

TURK HAVA KURUMU 

BüYüK PiY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişivi zengin etmiştir. 

6 cı keşide 11 Nisan 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200,.000 liradır 
Ayrıca : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ilcra

miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

En hoş meyva tuzuouL. İnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları ön1er. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi öksürenler~ : KATRAN HAKKI EKREM 
Satılık Y ENi SiNEl\'JAl .. AR HALK 

Adet Lira Kr. 
Terlik 

L. K. BUIK SPOR OTOMOBiLi BU GECE BUGÜN BU GECE 
.n1 Çift 217 70 

Firenk gömleği 736 1472 00 
Yüz havlusu 500 250 
,Yün fanila 293 512 75 
Tire çorap 3000 Çift 900 00 

3352 ·~5 251 43 
. Kırıkkale As. sanat mektepleri ihtiyacı olan yukarda cins ve 

mıktarları yazılı beş kalem melbusat 7. Nisan. 937 çarşamba günü sa
at 15 den.!7 ye kad~r açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

İsteklı1erın 251 hra 43 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kmkka· 
le Askeri Fabrikalar muhaseb~ciliği veznesine makbuz mukabilinde 
yatırılarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gel-
meleri. (622) 1-1104 

"2004'' telefondan arayınız. 
1--1311 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesı' cı'varında 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

Halk Opereti Tarafından 

VEDA TEMSiLi 

KIRK YILDA BİR 

Operet 3 Perde 

Gündüz: 14, 16, 18 de: ŞANGHAY 

.. ••k 
Harbi umumi eı;naamda geçen huyu 

bir atk ve kahramanlık roınanı 

ZAFER YOLU 
Oynıyanlar: 

Frederic March -- L. Barryınore 
W. Baxter 

Ayrıca - Ekler Jurnal 

HALK MATİNESİ: Saat 12,15 de 
ÇELLlNlNlN MACERALARI 


