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4 üncüde 

Fransız faşistleri 

reisi dö La Rok 
mahkemeye verildi 

HER YERDE 5 KURUŞ 

-·~~~· 

Logaritmayı bulanı 
bir Türk alimidir 

Yugoslav BQf
bakanı Bay 

Stoyadinovi, 
1. lnönü ile 

beraber 

Başbakanımız bu hafta 
sonunda Belgrada gidiyor 

••••••••••••••••• 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Logaritma dokuzuncu asırda 
l Musa oğlu Mehmet isminde bi.r l 
l tiirk iilimi tarafından bulundu l 

• • • • 

••••••••••••••••• 
Türk Dili Kurumu Genel Sekreter

liğinaen: 
Logaritma sözünün istorik orıJI· 

••••••••••••••••• 
resmus, algoritmıu, ve algorithme, 
logaritme. Bu ıon kelimelerde görü· 
len • th • bilindiği gibi • t • değil • JS • 

veya • ş - dir. Laroıuse dıı Yintiem• 
Siecle dahi logarithme kelimesini do
ku;ıuncu cuır bQflangıcında )lafanuı 
olan Matematisiyen Musa oilu Meh· 
med Alkharumiden gelnaİf bir keli· 
me olarak göıtermelıtedir. . 

Ba)I doçentin bir dileiinİ daha bil· 

• İsmet İnönüne Dışbakanımız 
Dr. Aras refakat edecektir 

Yugoslavya Ba§bakan ve Dı§ 
Bakanı B. Stoyadinoviç'in yurdu
muza yaptığı ziyareti iade etmek 
üzere Baıbakan ismet İnönü bu 
hafta sonlarına doğru Belgrada 
hareket edecektir. Baıbakanımıza 
Dıı Bakanı 8. Tevfik Rüştü Aras, 
Dıı Bakanlık birinci daire müdü
rü, protokol dairesi ıefi, Baıba
kanlık ve Dıı Bakanlık hususi ka-
lem müdürleri ile üç memur refa
kat edecektir. 

İspanyada cumhuriye;-i 
kuvvetler nerıiyor ar 

İspanyadan gelen haberlere göre 
cu~huriyet~i kuvvetler her cebhede asi· 
lerın yaptıkları hücumları püskürtmüp
ler ve ilerlemişlerdir. 

Bask cephesinde hükümetciler asi
leri sıkı bir top ateşi altına alın .ı d .. ırar ır. 

Dun İspanyaya dair gelen telgraflal\ 
üçüncü sayfamızdadır. 

nini Jstanbul Universitesi türk tefek· 
kürü tarihi doçenti Bay Hilmi Ziya 
Ulken buldu. Logaritma denilen hu· 
ausi hesab usulü ilk olarak Harzemli 
Musa oğlu Mehmed adında bir türk 
cilimi taralından doku3:uncu cuırda 
ortaya konmuftur. Mehmed, o aaırda, 
matematiğin mucidlerinden ıayılan 
üç karde§ten biridir. Meğmun .zama
nında nısfünnehar kavsini Sincar ve 
Kute sahralarında ölçen bunlardır. 

Mehmed, memleketine niıpetle 
• olharumi • )lahut arabçada kulla· 
nıldığı gibi • elharumi • denmekle 
~arultur. Türkçe • ol • u arab lch~
•ıyle • el • ve latincede ve Latinceden 
t~remc dillerde • al, el, il • olarak gö
ruyoru3:. Bu ,,üksek türk miminin eH· 

dirmeli)IİJS: 
Logaritma c•t,,.llerinin baflnG 

Harzemli ko~alı. 
Türk oil'iKarutnll banda bü)'Ülı 

iıabet görür v• d~ntin fikrin• ta-

mamen iftiralı •d•r· 
Bu ütorik bil6İ lıor,_nda artılı . . _ ~ ,.· 1ı---·-•• Baron 

logarıımanın ıc-ını -•r;;,,.od ,, 

B. Beneşin Belgrad 
ziyaretinin akisleri 

B. Benesle Belgrad' da 

mühim temaslar yapan 

yugoslav naibi prens Pol 

ri anc k "k' · . a onı ıncı asırda garbta la· 
tınc~ye tercüme edilmiftir. Bu tercii· 
menın tek nüshaaı Kembriç'tedir. O 
a~ırlarda eser• türlü isimler uerilmıf• 
tır Al · • gor11muı, alchoariımuı. alkau-

• Jean N~r'.: ~ m•dJ'f"! lı ~ 
mı~ ıö,,lıyeb~ B• ~ J " , , • o•L-zınu • eft ~ 
matemah6ı)l•nt • .,._ - . . 
sene ıonra Jiinytq'I .-bniftll'· 

T. D. KURUMU 

GENEL SEKRETER! ADINA 
1/. R. TANKUT 

"k tarının temel atma ve Kayseri kombi· 
Karabük demir ve çelik fab? •. f k eden arkadaımıız Cemal Kutay 

naaının . açılma törenleri .eyabatine .1! ıra 1 ıtır Jkinci yazımızı bugün 
güzel ve enterHaD bir röportaj .enaı hazır aaıı • 
b · · f da bulacakıııuz. • • • • e~ıncı say anuz J T B'"vt'ik Elçısı Sır Peru Loren ve Ba-

R . . B ıbakanımızı ngı ız u,,. -esmıınız; a ., bük'te milli oyunları seyrederken göstermektedir. 

Belgrad, 6 ( A.A.) - Cumhur reiai 
Beneı ile naib Prens Faul ve prenseı 
Olga bu sabah Karayorkeviçlerin aile 
mezarlığına gitmişler ve Çekoslovakya 
cumhur reisi, orada kıral Aleksandr'ın 
mezarına bir çelenk koymuştur. 

B. Benes, bugün öğleden aonra A· 
vala tepesindeki meçhul askerin kabri· 
ne çelenk koyacaktır. 

Valide kıraliçe Marie ile naib prenı 
Paul, prenses Olga ve B. Beneş, Çekos
lovakya elçiliğinde verilecek akşanı ye
meğinde hazır bulunacaklardır. 

FTtUUU g~eleleTinin yaztlılılan 
Paria, 6 (Hususi) - B. Beneş'in Bel• 

grad yolculugu. fransız gazetelerinde 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Övr gazetesi. İtalya - Yugoslavya 
paktının müstakil bir politikanın ifa· 
desi olduğunu, Çekoslovakyanın bun· 
dan bazı neticeler çıkarması lazım gel
diğini yazıyor. 

Pertinaks, Eko dö Paride küçük an
laşmanın Presburg konferansındanberi 
çözülme halinde olduğunu yazıyor. 

Popüler, yugoslav demokrasisinin 
kollektif barı) eserine bağlılığını bir 
daha ispat ettiğini yazıyor. 

Om Libr gazeteai diyor ki: ''B. Be· 
neşin, bize küçük antantın istikbali hak· 
kında yeni garantiler getireceğinden e
min olabiliriz.,, 

BuJapeıtede telnrler 
Budapcftc, 6 (Huıuai) - Buradaki 

alman doatu olan mahfiller B. Benefin 
yolculuğunun küçUk antant birliğini 
konımaya muvaffak olamıyacağını ile
ri aürüyorlar. Bu mahfillere göre kil· 

( Sonu 4. llacll sayfada ) 

kanlarımızla beraber ~ara 

-

Berlin, 6 (A.A.) - Ber~i~.~ahfille· 
Fİ, Almanya ile Sovyetler bırlıgı aras~n
da bir yaklaşmanın pek yakın oldu~u 
ve yahud yapılmak üzere bul~ndugu 
hakkında bazı ingiliz gazetelerı tara
fıııchn ortava atılan haberleri hayretle 

Alman-Sovyet Ziraat bankası projesi 
yakınlaşması yeniden tetkik edilecek 

Ziraat Banka•• 1 
Genel Merkez 

karşılamışla
0

rdır. 
b··t·· bu kom· 

Burada, Almanyanın u un . 
binezonlara 19 3 5 ve 19 3 6 ınilli sosyalıst 
Partisi kongrelerinde çok açık ve Al· 
ınanyanın Sovyetler birliği karşısın~a 
gelecekte tutacağı yol hakkında hıç 
§üpheye mahal bırakuııyacak surette 

cevab vermi_ş olduğu bildirilmektedir. 

binaıı 

---

Bundan dolayı Deyli Telegraf g~· 
Zetesinin bu husustakı neşriyatının ku
ÇÜk anla,ma memleketleri. fikirlerinde 
karışıklık uyandırmak istemesi bakı
llıından alakayı çekti~i kaydediliyor. 

part
i grupuncla 10pılan konufl"alara aiJ tolıilcit 

Kamutay Dördüncü 1G)lfamı"adır. 

.... ·------ ...... ...------·-- - ... <FW°CW7LJ°7 

Şekspirden hikayeler 
Bugün 4 üncü sayfamızda hüyiik ln•riliz c,Jibi ""eki p· .. 
d - h .. .. k 1 " -:ı: ı:ı ır ın yaz-
ıgı uyu eseı- erin hikaye lı aline konmuı;; seklin· b 1 k n ı •kA ~ ") ;. ı u aca sı-

~ız. u ıı ~yelt;r Şarl Lamb tarafından yazılmıştır, ve Nu-

- ~~d~n - ~r~a:ı ~n kıymetli ka lcmilc Tiirkçeye çevrilmi~tir. 
~uurawur........,~ 

Hindistanda 
isyan çıktı 

Bazı bölgeler tayyare 
ile bombardıman 

edilecek 
Londra, 6 (A.A.) - Hindistanın 

garbi şimali hududunda isyan hare
ketleri evvelki gibi devam eylemekte 
bulunduğundan iııgiliz makamları a· 
şağıdaki beyannameyi neşretmiştir: 

Kaisher, Shektu, Alged ve Arss
lot bölgelerinde oulunan bütün şa· 
hıslara 6 nisandan itibaren, tayyare 
ile hücum edilecektir ve bu hücum· 
lara, gece gündüz durmadan devam 
olunacaktır. 

Çocuklannı ve hayvanlarını kur
tarmak isteyenler, bu bölgeleri ter. 
ketmcli ve isyanın bitirilmesine ka
dar bu bölgelere dönmemelidir. Va
ziristandaki İngiliz valisi kabileler 
§eflerine İpi fakirinin hareketlerin
den bütün Tore • Kale kabilesinin 
mesul tutulacağını bildirmiştir. _____ .. __ .. _____ _ 

Türk kooperatif çiJik 
cemiyeti idare heyeti 

Reı'sliğe seçilen B. Nusret Uzgören 

Geçen hafta yıllık kongresin. 
dığımız Türk Kooperatifrilik C ı ~az
t' . "d :ı emıye· 

1 ~ wyencı 1 are heyeti toplantısında rcia-
ıge umhuriyet Merkez B k an ası aza. 
sından Bay Nusret Uzg·· ,. . 

k
·11· ~ . . oren ı, ve reıı 

ve ı ıgıne tıcaret genel direkt "" .. B M" t oru ay 
. um azı'. muhasib1iğe profesör Sühe· 

yıp De.rbıli ve genel sekreterliğe Bay 
Alfieddın Cemil'i sermişlerdir C . 

t b :ı • cmı· 
Y.~ '.. u sene 25 mayıs için kooperatif 
gunu hazırlamakla meşgul olmuştur. 

l 



=c. l 
[Jij~ünüşler 

a 
Geçc:nlerde Asını Us, Kurun'da 

yurdun hakikaten ehemiyeti bir kültü
rel derdine temas ediyordu: Umumi kü
tüphanelerimizin vaziyeti 

Memleketin, her sahada geçirdiği 

·kökten inkılaplara rağmen, kütüphane
lerimizin ortr.çağlık manzarasında bü
yük bir de~işiklik vukua gelmemiş ol
duğu bir hakikattir. Kütüphanelerimiz 
bugünkü haliyle, halkın okuma ihtiya
cım karşılayacak müesseseler değildir. 
Ancak, ilm1 çal:şmalarda bulunacak o
lanların araştırmalarına bir dereceye ka
dar hizmet edebilirler. Bu gibi çalış -
maların da, kütüphanelerin tanzim edil
memişliği yüzünden ne kadar büyük 
güçlüklerle karşılaştığı; ne kadar de
ğerli eserlerin, kütüphane madenleri 
içinde keşfedilecek birer cevher gibi 
saklı kaldığı malfımdur. 

Eski harfleri tanımayan nesil artık 
lise mezunlarını vermeye başlamıştır. 

Bu nesil için arab karakterli kitabları -
mız mevcud telakki edilemez. Şimdi 

mekteb dışında, kültürlerini okumak 
suretiyle tamamlamak isteyen gençle -
rimiz, esasen pek az ve mahdud mik
darda olan istifadelerine elverişli kitab. 
ları eğer paralariyle satın almak iktıda
rmda değilseler, onları umumi kütüp • 
hanelerimizde okumak imkan na malik 
olmalı değil midirler? 

Halbuki kütüphanelerimiz bu bakını
dan pek yoksuldurlar, ve ancak Kültür 
Bakanlığının satın aldığı ve dağıttığı 
mikdar:r mahdud eserleri raflarında bu
lundurabilmektedirler. Bizzat kendile • 
ri, Jüzumlu gördükleri eserleri sat·n aJ
mak için tahsisata malik değildirler. 

Birçok viJayet ve kazalarımızdaki u • 
mumi kütüphaneler ,değil yeni kitab a
labilmek, batta bir iki kişiden ibaret 
memur ve hademeJerinin aylıklarını da 
mmtazaman veremedikleri ve lazım ge -
len tamirleri yaptırmadıkları için, büs. 
bütün bakımsız bir halde ve hatta kapa
lı bulunmaktadırlar. 

Bu vaziyetin başlxca sebebi, kütilp· 
hanelerimizin tahsisat bakımından, be
lediyelere bağlı bulunmalarıdır, Bir -
çok belediyelerimizin şehir veya kasa -
balarının temizlik, aydınlatma, sokak 
tamirleri gibi en zaruri ihtiyaçlaı ına 

bile yetmiyecek derecede dar büdceler
le çalışmak zaruretinde bulunuyorlar. 
"Okuma ihtiyacı, bu zaruretler aras.n
da en sonra mi hatıra gelmelidir?" tar
zında bir sualin cevabını araştıracak 

değiliz. En varlıklı şehirlerimizde bile 
umumi kütüphı::nelerin daha müsaid bir 
vaziyette bulunmadıklarını söylemek -
le bir hakikati tesbit etmiş oluruz. Bu -
gün Ankaramız bile bir umumi kütüp • 
haneden mahrum bulunmaktadır. 

Halkımıza okuma terbiyesini aşıla • 
mak ve memlekette bir entelektüel can
lılık yaratmak için her çareye baş vur -
mamız gerektiği bir devirde, umumi kü
tüphanelerin bu bakımdan ehemiyetli ve 
hatta hayati rolünü yadırgayamayız. 

Umumi kütüphanelerimizin ve oku
ma odalarımızm mikdarı ne kadar kü • 
çük bir yekiın tuttuğunu bilriz. Fakat 
bilmemiz !az m gelen ikinci bir nokta dc: 
işe yarayacak hakiki okuma müessese -
}erimizin bu rakama nazaran çok daha 
aşağı bir nisbet ifade ettiğidir. 

Kitablarımızın azlığından, neşriyat 

faaliyetmizin gevşekliğinden daima şi. 
kayet ederken, hususi gayretler ve ie
dakarlıklarla ortaya konulan eserlerin 
en faydalılarından pek çoğunun da u -
ınumi kütüphanelerimizde mevcud ol -
madıklarmı hatırlamak laz:mdrr. Bir 
tek kitabın, bir kütüphanede, bir oku -
ma odasında yüzlerce ve hatta binlerce 
kişiye fikir ve zihin gıdası olabilece • 
ğini gözönüne getirirsek, bu kitaba ve
receğimiz ebemiyetsiz paranm, ne ıra ~ 
dar yerine harcanmı~ olacağını, ve bu 
parayı behemehal bulmak lazım geldi
ğini kolayca takdir ederiz. 

Kütüphanelerimiz, bugünkü gibi 
mahalli idare ve belediyelerin yardım
larına muhtaç bir vaziyette kaldıkça, 

bu eksiğin kendiliğinden tamamlanma
sını beklemek beyhude bir ümid oltır. 
Bütün kültür işleri gibi, birinci planda 
ehemiyeti olan kütüphanelerimiz de doğ
rudan doğruya deTletçe bir kalkınma 

mevzuu olarak ele alınmak ve bu hu • 
susta gereken maddi fedakarlıklardan 

kaçm!:mamak lazı~dır. 

Umumi kütüphaneler derken okul 
kütüphanelerinin de hatıra gelmemesi· 
ne imkan yoktur. Her okullunun, yer 
değiştirmeye lüzum kalmadan ders gör
düğü bina içinde okumak ihtiyacını 

duyduğu kitablarz bulması hatta bunla
rı okuyup iade etmek üzere evine gö -
türebilmesi, küçük yaşta ona okuma iti
yadını aşılayacak en iyi vasıtadır. Fa· 
kat ne yazık ki birkaç büyük okulumu
zu istisna edersek, ilk okulları hıra -
kınız, fakat lise ve orta okullanmu;ın 
pek çoğu da zengin'birer kütüphaneye 
sahih değildirler. Keza bunların da, 
kendilerine bakanlıkça gönderilecek ve
y.t teberru edilecek eserler dışında ki · 
tab satın almak i~in tahsisatları hiç de
nebilecek derecede ehemiyetsizdir. 

Bugün, okullarımızda okuma ihti
yacını duyan, okumanın büyük ehem.i -
yetini idrak ederek dört elle ona sarıl
maya heves eden gençler yetişmiyor 

değildir. Ancak, bunların çoğu büdce
ler inden kitab için ayrıca para ayırabi· 
lec.ek bir mevkide olmadıkları gibi, bu 
mevkide olanların ekserisi de, kitaba 
para vermek itiyadına sahih olamamış • 
lardır. 

Bu vaziyet karşısında, çocuklan • 
mızda bu okuma hevesinin pek çabuk 
sönmemesini temin için okul kütüp -
hanelerine ve umumiyetle okuma oda -
larma hususi bir ehemiyet verme'< lü
zumunu hissetmemek kabil miuir? 

Dikkat etmemiz lazım gelen ikinci 
bir nokta da, okumaya tahsis edilecek 
yerlerin, okul içinde veya dışında, iç 
sıkmıyacak bir manzaraya sahih olma
ları, aydınlık ve temiz bulunmalat!dır. 
Bugün kütüphanelerimzin çoğu, kışla 

veya hapisane harabesini andıran as.r
lık binalara veya medreselere sığınmış 
bir vaziyettedir. Burada sıhatin ve zev
kin icab ettirdiği şartların pek azının 

mevcud olduğunu söylemek mübalaga 
olmaz. Maddi gıdamızı aldığımız yer 
olan yemek odalarımız veya lokantalar 
gibi, manevi gıdamızı müştereken aldı
ğmnz kütüphaneler de her bakımdan iş
tah açıcı insanı okumaya davet edici 
bir hüviyete sahib olmak lazımdır. 

YAŞAR NABİ 

T oskanini yetmi§ Y<J§ında 

Meşhur orkestra şefi T oskanini, yet· 
mişinci yıldöni.iımüniı, dün, Milanoda 
kutlamış olacaktı. 

T oskanini, son günlere kadar Stok
halm' da idi ve orada birdenbire rahat· 
sızlandığı için memleketine dönmeğe 

karar vermişti. 
Değerli mayestror.am çabuk iyileş

mesini dileriz. Bu zat yetmiş yaşında ol
masına rağmen vazifesini hala pek gJ· 
zel yapmakta ve sayrı.ız para kazaıunak· 

tadır .Mesela, önümiızdeki yıl Nevyork· 
ta bir telsiz istasyonunda vereceği on 
konser için 51.000 türk lirası alacakbr. 
Daha önce, bu hazira.a ve temmuz a.yla
ı-ında Londrada vereceği altı konserden 
19.000 lira kazanacaktır. 

Nisan balığı 

Tanınmış fransız muharrirlerinden 
Alfons Alle, bir nisan günü arkadaşla
rına orijinal bir şaka yapm ştır.: Dilen· 
ci kıl:ğına giren muharrir, o gün, Pa
risteki operanın önünde, bütün tanıd.k
larının otomobil kapılarım açmak ı;ure
tiyle Pariı fakirleri namına dilenmiş
tir. 

Muharrir. sadaka vermek Jütfanda 
bulunmut olan bütün dostlarına ıöyle 
bir mektub göndermiştir: "Dün akşam 
opera önünde otomobilinizin kapmnı aç
ıniJ olan Alfonı Alle, verdiğini..ı: bahşiş· 
lerin yekıinu olan ceman 66 kuruşu 
Pariı fakirlerine tabıiı etmiş olduğunu 
bildirmekle .•.• " 
Ne tuha.1- inek bu! 

Bir tehirli kadın bir çiftliği ziyaret 
ederken soruyor: "Bu ne tuhaf inek! 
neden boynuzları yok bunun?'' 

Çiftçi cevab veriyor: "Bir ineğin 
boynuzlan olmamak için bir çok sebeb 
vardır. Meaeli bazı cina ineklerin esa· . -

ULUS====================== 7 - 4. 1937 

i iyetimiz 
büdcesi 

İşlerin düzeni için 77 
memur daha alınacak 

Ankara vilayet büdcesi iç bakanlı
ğa verilmiştir. Büdce gelir ve masrafı 
denk olmak üzere 2,229,495,98 liradır. 

Bunun 505,641 lirası hususi idarelere 
538,517 lirası ba.yındırlık işlerine, 615, 

840,82 Iirasx kültür işlerine, 216,964 lira.. 
sr ziraat ve baytar işlerine, 57,472 lirası 
hayır ve sağ1ık işlerine, 295,062 lirası 

da türlü işlere ayrılmıştır. Umumi mec. 
lis hususi idareler işlerinin daha düzen.. 
1i ve çabuk görülmesini sağlamak mak· 
sadiyle büdce projesine bağlı kadro ile 
77 memur istemektedir. Ayrıca bayın.. 
dırhk işleri için bir ziraat işleri için 
iki memurla on muallim kadroya ek. 
lenmiştir. Kadroyu yazıyoruz' 

Kırkar lira maaşlı bir müfettiş. bir 
tahakkuk memuru, bir tahsil memuru, 
otuz beş lira maaşlı bir tahsil kalemi 
şefi, otuzar lira maaşlı bir merkez mu
hasebe şefi, bir köycülük şubesi şefi, 

bir hususi muhasebe memuru, bir mu
temed, yirmi beşer lira maaşlı iki tet· 
kik memuru bir evrak memuru, üç ta
dilat komisyonu reisi, bir tahakkuk 
memuru, iki icra memuru, bir veznedar, 
iki ziraat memuru, yirmi beşer lira ma
aşlı Uç katib, iki dosya memuru, beş 
kaza tahsil memuru, on bir kaza vari
dat memuru, bir icra memuru, üç tah
sil memur muavini, 1 nafıa tahakkuk ve 
dosya memuru, on yedişer buçuk lira 
maaşlı bir evrak ve dosya memuru, bir 
tahsil katibi, iki dosya şube memuru, 
on altışar lira maaşlı iki evrak ve dos· 
ya memuru, bir evrak mukayyidi, on 
iki kazalarda evrak ve dosya memuru, 
bir mubasebei hususiye memur refi
ki blr tahsil katibi, bir yol tahakkuk 
katibi, on dörder lira maaşlı iki tahsôl 

katibi, dört yoklama memuru, on lira 

maaşlı be§ tebliğ memuru. 

lzmir fuarı için alınan 
demiryollarının tenzilatı 

İzmir, 6 (A.A.) - İzmir enternas
yonal fuarına gelecek yolculara alman 
devlet demiryollannın yüzde yirmi beş 
tenzilat yapacağı Berlin büyük elçimiz. 
den fuar komitesine bildirilmiştir. 

sen boynuzlan yotkuı , bazılarmm boy
nuzları sonradan çıkar; bir takımları
nın da çıkar ve zamanla dökülür. Fakat 
gördüğünüz hayvanın neden boynuzla
n olmadığını soruyors.anu: haber vere
yiın: Bu inek değil attır." 

[:'"'" """~~~M~:~ 
-~-~~~---~--------t 

Konyada genç Bayanların ___ ,_ ·--
futbol maçı 

Konyada çıkan Yeni ses gazetesin
den ıu fıkrayı alıyoruz: " .... bu cumar• 
tesi günü bölge meydanında genç Ba
yar.\arın bir futb:>l maçı yapacaklıırını 

hab.;r vermiştik. 
O gün, meydanı dolduranlar, saat· 

lercc bekledikleri halde oyuncuların gel
mediklerini görerek geri dönerken ha
berin mahiyetini anlamışlardır: ''O gün 
nisanın birinci günü." 

Çiyen • kuang • mei 

Londradaki Çin elçiliği üçüncü ki
tibliğine tayin olunan Bayan Huan&'m, 
İngiliz hükümet merkezine geldikten 
.anra verdiği beyanatı gazeteler neşre
diyorlar: "Medeniyetin son haddine İ· 

rİ§mit bir memlekete geldiğimi sanıyor
dum. Fakat ingili.z kadııılarmdan öğre. 
neceğimiz hiç bir ıey bulunmadığIDJ 

gözlerimle ı-ordüm: 
"- Onlar da bizim gibi aaçlanm ke

siyorlar. 
"-Onlar da bizim gibi giyiniyorlar. 
"-Onlar da bizim g.ihi steno. dak

tiloğrafiya biliyorlar. 
" - Biz de onlar gibi ıpor yapıyo

nız; biz.im edô bir meselemiz. Çiyen • 
Kuang • mei sözleri daima hatmmızda
dır: Bu, iy:i ııhhat giizellik demekti~ 

ültür Bakan ı"ı 
sanatoryo kuruyor 

• 
ır 

Bir kanun projesi hazırlandı 
' Kültür Bakanlığı, İstanbulda bakanlığa aid provantoryoma bir sa.-

nat<?rY.o~ ilavesi hakkında bir kanun projesi hazırlamıştır. Bakanlık 
pro1esının hazırlanmasını mucib sebebleri, layihasında §Öyle anlat
maktadır: 

• ''Kültür mensuplarının Heybe
liada saınatoryomu ve Haydar. 
paşa salgın hastalıklar hastahane
s~nde tedavileri sıra beklemek gi
hı bazı sebeblerle imkansız bulun
maktadır. 

Ta1ebe ve muallimlerle kültür men
sublarmm tedavilerinin temini için pro
vantoryoma mevcut tahsisatla bir sana
toryom ilavesini muvafık bulduk. Ve bu 
projeyi hazırladık." Projeye göre sana
toryoma ücretli hasta kabul olunacak, 
hastalardan alınacak gündelik ücret 
kültür bakanhğ nca tesbit olunacaktır. 
Mekteblerin ücretli pansiyon talebe
sinden olup herahangi bir taksit devre
sinde mekteb pansiyonu taksitini ver
dikten sonra proventormyomda veya sa.. 
natoryomda tedavilerine lüzum görülen
lerin o taksit devresi içindeki tedavi 
ücretleri mensub oldukları mekteb pan
siyonundan verilecektir. Bakanlık pro. 
vantoryom ve sanatoryomun idare şek
li hakkında bir talimatname yapacaktır. 
Projeye bağlı kadroyu yazıyoruz: 

80 lira maaşlı bir verem mütehassısı 
70 lira maaşlı üç verem mütahassısı, bir 
dahiliye mütehassısı, bir çocuk mütehas. 
sısı 55 lira maaşlı bir üroloğ, 45 lira 
maaşlı bir dahiliye şefi, 40 lira n-ı.aaşlı 
bir eczacı, bir hesab memuru, 30 lira 
maaşlı bir mübayaa memun1t üç mu• 
allim, 25 lira maaşlı 2 baş hemşire, am.. 
bar ve depo memuru, 20 lira maa~lr 8 
hemşire ve bir katib. 

Kadıköy su şirketinin 
satın alınma işi 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Kadıköy 
su şirketinin satın alınma görüşmele
rinin bitmesi üzerine belediye Ankara· 
ya imza salahiyetiyle B. Yusuf Ziyayı 
gönderdi. Ve şehir meclisi bugünkü 
toplantısında makamın, belediyenin 
şirketten alacağı olan 26.150 liradan vaz. 
geçmesi hakkındaki teklifi tasvib etti, 

...... -........ -······-··········-··· ................ . . . . . 
i Hahrlıyor musunuz? i 
ı : 
i : • 1 - Erzurum hongre&i ne za· : 
i man açılmı§tır? i 
f 2 - Atatürk Ankaraya ne .za- l 
i man gelmiftir? i . : J 3 - Anadolu Jemiryollannın i i dev~et taralmdan i§letilme tarihi i 
ı nedır? i 
• • i 4 - Kanunla Ankcıra ne zaman ! 
i devlet merkezi olmu§tur? i . : 
i 5 - Atatürk ilk Cumhur Reis- i . . 
i liğine ne zaman aeçilmiştir? ! 
ı • 
: : 
: Dünkü suallerin cevablan ! . . . . 
f S - Atatürk İstanbul Saraybur- İ 
i nu parkında harf inkılabını müjde- i 
i leyen nuthunu ne zaman söylemiş- i 
i tir? ! 
j C - 9 ağustos 1928 de i . . 
! S - Yeni belediyeler kanunu ne i . . 
: k ı • zaman abul edilmiştir? • : : 
: C - 16 nisan 930 da : 
' . i S - Askerlik müddeti ne zaman ! 
i azaltılıwştır? İ 
İ C - 14 ikincikanun 924 de ! . . 
i S - Enternasyonal takvim ve } 
: saati ne zaman kabul ettik? : : i i C - 26 ilklc,nun 925 de. ! . . . s . : - Demiryol siyaısetimiz ne za- ; 
i man kanunlaştı? ! 
: : i C - 3 mart 924 de. i 
:.. .............. - ... ············-··-········· .. ········! 
mana.sına gelir. Sıhhat sahibi olmak İ• 
çin de spor yapmak iamn geldiğine ıö· 
re spor ananesi Çinde lngilteredekinden 
eski olmak gerektir." 

Gazete ili.ve ediyor: ''Bayan Hu· 
ang'm son sözleri kendisinin ne yaman 
bir diplomat olacağım i.abat etmiyor 
mu?'' 

Ilgaz Kültür 
Birliği 

Ilgaz bölgesinden yeti
şenler bir birlik kurdular 

Ilgaz bölgesindeki Ka.stamoni, Si• 
nob, Çankırı Zonguldak ve Bolu vilcL 
yetlerindeki okullarda okumuş veya o
kutmuş olanlar arasrnda dayanışma te· 
min etmek, bu okullarda okumu<J ·oıan .. 
lara tahsillerini takib hususunda reh· 
berlik etmek, tahsil hayatında himaye• 
ye muhtaç olanlara yardımda bulun• 
mak ve memleketin bu güzel bölgesin
in bedii ve tabii güzelliklerini. Te eko· 
nomik durumunu tanrtmak makadiylo 
şehrimizde bir birlik .kurulmut Te rami 
müsaadesi de almınıştır. 

Çok tem.iz bir maksatla kurulmUf o
lan bu birlik yakında umumi bir top. 
lantı yaparak asli idare heyeti seçimini 
yapacak ve birliğin kuruluşana aid ted• 
birler alacaktır. Muvaffakıyetler to• 
menni edcriı •• 

Sigara ve 
Tütün sahşımız 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Çek reji· 
siyle yapılan bir anlaşma üzerine 500 
bin kilo tütün satılmış, fransız re)isiy• 
le yapılan bir anlaşma ile de türk siga. 
ralarınm Fransada satılması sağlanmış• 
tır. Satışı Franko • türk şirketi idare 
edecektir. İnhisar idaresi lng.ilterede 
türk tütün ve sigarası satmak içill gö"' 
rüşmeler yapmaktadır. 

Liselerde olgunluk 
imtihanları 

Her sene olduğu gibi bu sene de li• 
se ve olgunluk imtihanlarına dışardan 
talebe alınacaktır. Kültür Bakanlığı 
imtihanlara girmek istiyenlerin mü· 
racaat şekillerini tesbit etmiş n alaka• 
ltlara bildirmiştir. 

Halkevinde seçim 
Halkevi Ba§kanlığından: Eviıniz 

Dil, Tarih, Edebiyat şubesiyle ıeoısil 
ve spor komiteler.inde açık olan yerle• 
re üyeler seçileceğinden 12-4-1937 pa'" 
zartesi günü saat 17,30 da Halkeyjode 
bu şubelere mensub üyelerin toplantısı 
yapılacağından o gün ve o saatte evi" 
mize gelmeleri rica olunur. 

Kamutay çağrılan ~ 
* Dahiliye Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
*Arzuhal encümeni bugün uınuıni 

heyeti içtimamdan sonra topJanacaktır• ................................................ ......-.~ı 
~ HAVA ~ 

WWWWYVWV++•Y•Y•VYVY .......... ~ 
Dün yağışlı geçti 
Dün şehrimizde hava öğleye ıcadıı.r 

kapalı germiş öğleden sonra başl1Y311 

JJ ' va· 
haiif yağmur fasılalarla gece geç !< 
kitlere kadar sürmüştür. Dün ısı arıca 

. . )lete· 
10 dereceye kadar çıkabilmışt1:.·v. dert 
oroloji işlera umum direktörluguıı bel' 
verilen malfu:nata göre dün yurdu!\ vış 
tarafı yağışh geçmiş ve en çok :~71,, 
Muğla, İstanbul ve Ispartada olın ş ~3 v]ada .. , 
Yağış metre murabbaına Mug su 
İstanbul ve Ispartada 35 ki1°graıııj'Ptl• 
bırakınrştır. Dün öğleden sonra bit' a• 
yada fırtına ile başlıyan yağınur ağıt' 
ralık kara tahavvül etmiş ~~ kar ~Ufak 
35 dakika sürmüştür. Dun eıı Jll'ı;ıı• 
ısı sıfırın Ustünde olmak u:ıerd~"" fJl 

d e ı .. 
rumda 3, Kayaeride 4 erec ~· 
yüksek ısı Diyarbek.irde 16, /\O 
17, Adanada 20 dereçedir. 
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Türk - Ingiliz dostluğu 
il-' arabük demir ve çelik ~ab.rika· 
17'- sının temel atma merasımı, ay· 
nı zamanda İngiliz • türk dostluğu na
mına bir tezahür vesilesi oldu. Sayın 
Başbakan İsmet lnönü, söylediği nu· 
tukta Karabük fabrikasının §ümul ve 
ehemiyetini tebarüz ettirdikten sonra 
İngiltere ile Türkiye arasındaki dost

luğa temas ederek dedi ki: 
k · "ze mad· - Biz türkler memle etımı . . 

• .. teren bır sı• 
di delillerle sempatı gos . t te 

• . • d 'ci bir sıyase -
yasetı en ıtıma verı 

lakki edc-rix. 
.. "k Elçisi Sir Percy Lo· 

lngiliz Buyu • T bükü· 
. d bu teşebbüste angı ız 

raıne e b h tti Her-. 1 Ak mdan a se . 
metinın a a as . . . . hükümeti• 
halde anlaşılıyor kı angılız dı bel· 

. b kın alakası olmasaY , 
nın u ya · ·ı· mü . K b"k fabrikası ıngı ız • 
kı de ara u kt 

d apılouyaca 1• 
hendisleri tarafın an Y .. 

F 'lh k'ka bugün milletlerarası mu: 
ı a 1 • "ştir kı 

badelesi öyle bir safhaya gırmı h 

b 
.. k.. t alakası olmadıkça, her an
u ume • .. · ya· 
. b' ali ve ticarı muessesenm, . 

bgı ır mb' mlekette teşebbüse gır· 
ancı ır me . · 

• . kansız bir bale gehnemış ıse 
mesı, ım tır. İngiltere ö-
de pek çok zorlaşmış mü-

tedenberi kendi tebaasından olan . r h' yesıne teşebbisler~ yalnız kuvvet ı ıml a 'b' 
mazhar etmiş, başka hükümet er gıkı, 
teşebbüsün iş ve ticaret tarafına ~a . a· 

k teminat vermekten çekınnu§• 
rışara 

tir. 
İngiltere ilk defadır ki, bu ana~.e· 

sinden ayrılmaktadır ve bu,. Karabuk 
teşebbüsünün muvaffakıy~b naınına 
hayırlı olduğu gibi, Türkıy~ ha~kın· 

. b "le bız turkle· da gösterılen u cemı 1 • • 

ri fngiltereye karşı şükran hıslerı al• 

tında bırakmaktadır. 
Senelerdenberi sanayi kurmakt~· 

yız. Şeker, mensucat, kağıd, cam, fl• 
şe. Bunların bazılan kurul~utşur. 
Bazıları da kuruluyor. Fakat turken· 
düstrisi hakikaten Karabük ile ku
rulmaktadır, çünkü demir ve çelik sa-

.. du" strı'dır' Karabük fab· nayu ana en · 
rikaa: kurulmasaydı, diğer endüstri· 
miz kum üzerine yapılmış bir binaya 
benziyeckti. Binaenaleyh Karabük, 
endüstrimizin temeli oluyor. Aynı za
manda Türkiye ile İngiltere arasında 
dostluk münasebetlerinin de sağlam 

temellerinden biri olacaktır. 

Bu dostluğun diğer temeli de aulh 
P0litikasıd l '1 d" 
b

.. ır. ngı tere, unyanın en 
u "k yu sulh ve müsalemet unsurudur. 

Atatürk 1'" k' · h d f e . ur ıyesirun e e ve gay • 
lerı de hiç bir fÜpheye yer vermiye• 
cek kadar açıktır. İngiltere Türkiye
nin sulhperverliğine inanmamış ol
şaydı, silahların en kuvvetlisi olan 
'demir endüstrisinin kurulmasma kar• 
§ı bu derece yakın bir alaka göster

mezdi. 
Karabük fabrikasının temel atına 

merasiminden sonra İngiliz • türk mÜ• 
:rıasebetleri yeni bir safhaya giriyor. 
Memleketimize İngiliz mühendisleri, 
inaili:z teknisiyenleri, İngiliz ustaları 

"1 k ve türk mühendisleri, türk 
ge ece , s · "b' . . ·ı . 1 temas edecekler. rı ın-
ışçı erıy e .. 

. . d ha iyi tanıyacağız. Daha ıyı 
mızı a K b"k .1 anlaşacağız. Herhalde . ar~ u ıale 
. ·ı· t" k dostlu~u yenı bır hız • 
ıngı ız • ur ., 

maktadır. El .. 5. . ·ı· Büyük çısı ır 
Bı• başarıda ıngı ız · 

. , b.. .. k bir şeref hıs-
Percy Loraıne e uyu 1 • "lk 

kt. Büyük e çı, ı 
sesi ayırmak gere ır. . 

"k' d ı t arasındaki günden bunu, ı 1 ev e l tı 
l • · agvlam aş • 

'dostluk münasebet erını s · 
racak bir teşebbiis telakki etmış 

çalışmıştır. 

teşekkür 
ve muvaffakiyeti için 
Bu vesile ile kendisine 

. . . . a'liz dostluğuna 
lerımızı sunarken, ın.,ı . . h • ı rine 
kıymet veren türk milletinın 15 

e · 
şüphe etmı-

tercüman olduğumuza 
Yoruz •• A. Ş. ESMER 

Havacılık ve Spor 
. ' ı a güzelleşen ve Her ay1a bıraz :.ıa.ı 

, k e Spor) un 
ol~ unlaşan (Havacvı v 
, b gv enen okur• 
.( 188) inci sayısı, en zor e . 

1. . k kadar nefıs
arın bile hoşuna gıdece l'k 

tir T " kk , ( 17 50) kilometre ı · ur usu nun . 1 üs 
turnesine aid otuzdan fazla resım e .~ .. -
1 .. ün butun 
Ü olan bu sayıda on beş gun M 

h . 1 mıştır. ec
avacılık hare~<etlerı top an .. . , 

ınua, abonelerine Server Ziya Gurevın • 
('"""k d k' bir romanı, \.:io lerin kızı) adın a 1 .1 
2ll hediye edecektir. Bu roman, para 

1 
e 

h . Havacı· 
ıç bir tarafta satılmıyacaktır. 

hı- t vsiye e-
"' ve Spor'a abone olmanızı a 

d l!riz. 

ispanyadaki iç harb şiddetlendi 

Cumhuriyetçi askerler bütün 
cephelerde asileri püskürttü 

Valensiya, 6 (A.A.) - Havas ajan- 1 , 
sı muhabirinin temin etti~ine ?öre, ~or· .~ 
doue cephesinde cuınhurıyetçıler surat• f' 
le ilerleyerek Pozoblanco'yu hatları~ 
oldukça gerisinde bırakmış oldukları l• 

çin artık Pozoblanco mıntakasmdan 
bahsetmeğe mahal yoktur. 

Muharebe şimdi Penarroya'mn et• 
rafında yapılmaktadır. Blasguez kasa
basının zabtı neticesinde cumhuriyetçi· 
ler şimali §arki istikametinde Penarro· 
ya 'ya ı O kilometrelik bir mesafeye ka· 

dar ilerlemişlerdir . 
Cumhuriyetçiler şımdi Condoue ve 

Badajoz eyaletlerinin hududlarma ka· 
dar ilerlemiş bulunmaktadırlar . 

Bu kuvvetler yakında asilerın Endii· 
lüs ile Estramadure arasındaki muvasa
lalarmx keseceklerdir. Bir kaç yürüyüş 
kolu da garba doğru ilerlemektedir. 

Cephelerde çarpışan sevgililerinden, Jaacalarından, babalarından ve 
kardeşlerinden haber bek/iyen İspanyol kadrnları 

Bu kollar, kara ve demir yollarmrn 
mühim bir düğüm noktası olan Belanez'i 
tehdid etmekte ve Penarroya etrafında
ki çemberi cenubtan kapamağa başla

maktadırlar. Fakat bu mıntakadaki ha
reketleri günden güne artan Asilerin 
mukavemeti karşısında ağırlaşmıştır. 

Zannedildiğine göre cumhuriyetçiler 
Penarroya ve Pueloueva maden nımta
kasrru muhasara ettikleri zaman bu mu
kavemet şiddetli bir şekil alacaktır. 

Top ate§i 

Bilbao, 6 (A.A.) - Cumhuriyetçiler 
tarafından ne~redilen bir tebliğde, bi-

lerin Biscaye cephesinde ve bilhassa 

Ochandiano m.ıntakasındaki tazyikleri
nin dün bütün gün devam ettiği kayde
dilmekte ise de hakikatta asilerin yap
tığı bütün hücumlar ~iddetle geri püs· 
kürtülm üştür. 

Bask cephesinde cumhuriyet topçu 

kuvvetleri, Oudarroa mıntakasmdaki 
asi mevzilerini kesif bir ateş altına al
mışlardır. 

Santander cephesinde milisler zab
tettikleri mevzileri tahkim etmekle meş
guld urlar. 

Oviedo cephesinde cumhuriyet top
çu kuvvetleri, Escamplero nuntakasın· 

daki asi mevzilerini bombardıman et· 
mişlerdir. 

Hükümetçüerin zaferi 
Bilbao, 6 (A.A.) _ Bask hükümeti

nin matbuat bürosunun bildirdiğine gö· 
re, dünkü harekat hükümet kuvvetleri
nin lehinde cereyan etmiş. ve bu ku\'• 

vetler baskınlar yaparak mühim zayat 
verdirmek suretiyle düşmanı izaç c·t· 
mişlerdir. 

Hükümetçiler, tayyare meydanınrn 
alman müfettişlerini esir etmişlerdir. 
Bu müfettişler Urguiola'yı Franko kuv
vetlerinin işgali altında zannedip ora
ya gitmişler ve yakalanmışlardır. 

Cervera ve bazı !si kruvazörleri As
turie sahillerini bombardrman etmişler

dir. Hasarat, ehemiyetsizdir. 

Milisler, Oviedo civarında asilerin 
pek şiddetli bir hücumunu geri püs· 
kürtmüşlerdir. 

Asiler bu taarruzlariyle Santo • Do
meingo ile eski mezarlık arasından cep• 
heyi yarmak istemişlerdir. Neticede asi 
kuvvetleri hareket mevzilerine kadar 
kaçmaya mecbur olınuşlardrr. 

Madridin tebliği 
Madrid, 6 (A.A.) - Müdafaa mecli

si, öğleyin şu tebliği neşretmiştir: 
"Milisler, Corogne yolu mmtaka

srnda asilerin yaptıkları müteaddid ta
arruzları geri püskürtmüşlerdir. Asiler 
dağınık bir halde ricat etmişler ve mi
lisler de bu sayede yeniden 2 kilomet
re ilerlemişlerdir. 

Carabanchel mıntakasmda milsler 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • bütün gün inkıtas·z devam eden bir mu· 

: Lili Damıtanı.n: harebeden sonra 200 ev iş.gaı etmişler-
• • 
~ kocası yaralandı: -d-ir. ______ _ 

• • • Londra, 6 ( A. 
• ! A.) - Tanın-
• • mrş sinema ak

! törlerinden yel-
• • drz Lm Damita • • mn kocası Er· • 
! rol FlaJ•n, Is-
• • panyada yura· 
• • lanmr§ttr. 
• • • 

Sivil harb hak-

: kında bir yazı 

! serısı yazmak 
: arzusunda olan 
: Flayn, malu
: mat toplamak 
: için ispanyaya 
• ., gitmişti. 
• •••••••••••••• 

• 

Artist LİIİ Damıta ile Janet Makdonald 

Liyon karanlıkta 
mı kalacak? 
. 6 (A A ) _ F ransa'nm üçüncü büyük ~eh· 

Parıs · · k 'k · z '· 'da havagazsız, ele trı sız ve susu 
ri olan Lı1t~ si vardır Bu sabah havagazı ve elek· 
kalma~ te . e 'lan e~işler ve su servisindeki iş
trik işçıle~ı gdrev ı c.ma grevi yapmak tehd·idinde 
çiler de bır ayanı:ı-

b lunmuşlardır. . d · 
u ı· · · teşebbüsü üzerme saat 11.30 a ışe 

Ron va ısının d d"I . 

• 

Asilerin tebliği 
Salamanka, 6 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğde şöyle denilmeketdir: 
'' Biscaye cephesinde Oshandiano. 

nun 5 kilometre ilerisinde yeni mev
ziler tesis ettik. Havanın pek fena git. 
mesine rağmen kıtalarımrz muzaffera.. 
na ileri hareketlerine devam etmekte
dirler. 

Düşmanın yaptığı bir mukabil ta
arruz tarededilmiştir. Hükümet milis
leri bir çok ölü ve esir vermişler ve mü. 
him mıkdarda harb malzemesi terket.. 

mişlerdir. 

Madrid cephesinde Pingarron mm. 
takasında ve Casas del Portal civarın
da düşmanrn yaptığr iki taarruz geri 
püskürtülmüştür. 

Endülüste bütün mıntakalarda pi-

yade ateşi olmuştur. 

Mısır •• • • montrosu 
Montrö, 6 (A.A.) - Mrsır drş ba

kanı B. Vasıf Butroı, bugün buraya 
gelmiştir. Mısırdaki kapitülasyonları 

kaldıracak olan konferans ~alışmasına 

iştirak edecektir. 

Roma, 6 (A.A.) - Montrö konfe· 
ransına gidecek italyan delegasyonu el
çi kont Ldovrandi'dn reisiliği altına 

verilmiştir. 

Heyette bir takım hukukçulardan 
başka Kabiredeki italyan elçisi B. Şigi 
ve yabancı memleketlerde yaşayan İ

talyanlar şefi V. B. Paini bulunmakta
dır. 

B. DeJbos, Elçimizle görüştü 

Paris, 6 (A.A.) - Dış bakanı B. 

Delbos, Türkiyenin Fransa büyük elçi

si B. Suad Davaz'ı kabul etmiştir. 

Şehinşah Tahran'a döndü 

Tahran, 6 (A.A) - Şehinşah ile 

veliahd, bir aydanberi gaı;b ve cennub 
eyaletlerinde yapmakta oldukları yol • 
culuktan dönmüşlerdir. 

Katolikliğe şiddetle 

hücum eden 
general Ludendorf 

1 
ve elektrik cereyanı ia e e 1 mış-

tekrar baş anmış 

tir. . "nüne kadar işçilerin istekleri F ' t pazartesı gu 
. aıca t' ·ırnezse greve tekrar başlanacaktrr 

Berlin, 6 ( A.A.) - General Ludendorf, bir al
man mecmuaıındaki yazısında, topyekun harb adı· 
na katolikliğe kar§r §iddetli bir cephe almaktadır . 

yerıne ge ırı , 

Ağır Endüstrimizin 
doğuşu 

TAN'da Ahmet Emin Yalman, ağır 
endüstrinin kurulmasiyle, içtimai ve İk· 
tiıadi faydalarından baıka, yurdun milli 
müdafaa bakımından çok kuvvetlendiği
ni belirterek bu nevi endüstrinin bir 
sulh ve emniyet va11t:ısı olduğunu s:>y. 
lüyor. Yeni endüstrimizin kuruluşunJa 
asıl büyük rolü devlet sermayesinin oy· 
namı§ olmasındaki ehemiyete itaret e· 
den muharrir, her şeyden önce devlet 
endüstrisinin, ımemlekctimizde işçi ve 
patron kavgalarına ve bundan doğan iç 
istikrarsızlığa yer vermiyeceğini, temin 
edeceği karın, bütün millete aid olması 
dolayısiyle, kimsenin itirazını mucib ol· 
mıyacağını ve ancak milleti zengin e· 
deceğini, sanayiinüzi himaye için kurul· 
muş olan gümrük duvarlarından doğan 
e-üç.!üklere vntandaşların, devlet &ana
yii hesabına olunca, seve seve katlana
caklarını kaydederek, hususiyle bir 
çok memleketlerde devlet politika11nda 
bir müdahale unsuru haline gelroİf o
lan hususi sermayeli ağır endüstriden 
doğan mahzurları tebarüz ettiriyor ve 
Fransa gibi bazı devletlerin bu endüst· 
riyi hususi ellerden almak mecburiyetin• 
de kalmış olduğunu ilave ediyor • 

Devletin endüstri kurmasında ve it
letmesindeki tek endişe noktasını hü· 
kümet iışlerindeki kıYtasiyecilik te§kil 
edebilir. Fakat devlet, endüstri iılerini 
rasyonel bir tekilde organize edilmiı 

bankaların idaresine vermekle bu mah
zuru da önlemiştir. lleride aıkeri en• 
düstrinin de ayni ıekilde idare edilmesi 
ihtiyacı hissedilecektir. Çünkü imal edi
len ımalıeme askeri olsa da bunu imal 
etmek askeri bir it değildir • 

ENDOSTRILEŞMEM1ZDEN KiMSE 
ZARAR GÖRECEK. DE~lLDlR. 

CUMHURIYET'te Yunuı Nadi, en

düstrileşme hareketimizin türk • ina"iliz 
münasebetlerinin daha ııklaınıasma 
yardım etmiı olduğuna iıaret ederek, 
bir noktayı açıkılıyor. İlk balotta sanı
labileceği gibi, büyiik endüstri devlet• 
terinin Türkiyenin endüıtrileımeainden 
kuşkulanmalarına ve bundan zarar gör· 
melerine mahal yoktur. Endüıtrileıtiği 
nisbette memleketimizde İf hacmi ve o
nunla birlikte harici mübadeleler arta• 
caktır. Bu suretle endüıtri memleketle
rinden yaptığımız ithalat endü.trileı
tikten sonra belki bir kaç miıli artacak· 
trr. Her hususta kendi kendimize yet· 

' meyi asla hatırımızdan geçiriyor deii• 
liz. Bu itibarla endüıtrileflDe hareketi
miz, büyük endüstri memleketlerinin ve 
dünya iktiaadi nizamının aleyhine de
ğil, bilakis lehine müteveccih bir hareket 

tir. 
MEMURLARIN TEKAODO 

KURUN'da Asım Uı, tekaüd itleri· 
mizde müstakar ve tekçe§id bir eaaıın 
mevcud olmayııından tikayet ederek, 
muhtelif devlet dairelerine mensub me
murlar için ayrı ayrı tekaüd ıekil ve ka
nunları bulunmasının mahzurlarını aa• 
yıyor ve gerek devlet memurlıırı, ge• 
rekse inhisarlar, yarı resmi bankalar gİ· 
bi devlet tarafından kurulmu§ müeue
seler memurları için müştert?k bir teka· 
üd nizamı kabul edilmesini, bütün me· 
murların ayni hak ve vecibelerle, ayni 
kayıdlara tabi tutulmasını istiyor. 

DlSlPLlN 
AKŞAM'da Akşamcı cemiyet niza. 

mında disiplinin oynaJığı rolden bahse
derek diyor ki: 

"- Terbiyenin esası ahlak ve diıip
lindir. Çünkü terb:yc çocuğu, cemiyet 
hayatına hazırlar. insanların ırkı kayıd
)ara, nizamlara, ahlaki adet ve anaııe!e
re, kanuna bağlı olmıyacağı hiç bir 
cemiyet yoktur ki serbest, başı boş ter
biye ile yeti!lecek zavallılar kendiJer:ne 
bir muhil bulabilsinler. Sıkı bir disipli
ne dayanmayan başı bot terbiye, iıtik· 
balde cemiyet hayatiyle intibak edemi
yecek ve günün birinde, iıtirablar için
de kıvranarak içtimai nizama uymakta 
güçlük çekecek biı;areler yetiştiriL· ." 

Mektebleı·inı.izde aza.mi disiplin mil
li ahlakın temelidir." 

MUSAHIB ZADENiN ESERLERi 

AK~AM'da Hasan Ali Yücel, çok 
kıymetlı temaşa muharririmiz Musahib 
z _adenin ~~yatı ve eserlerini gözden ge
çırerek guzel bir yazı yazmıştır. Mu· 
hanir, bilhassa Mors bakımıntlan de· 
ğerli olan ve inkilab prensib'er:ni hal· 
ka aşılayan bu eserlerin uk sık t~m.il 
edilmesini temenni ediyor. 
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Kanıutay parti grupunda Demiİ' çelik 
fabrikaları 

Fransız faşistleri reisi 
mahkemeye verildi Ziraat Bankası projesi 

yeniden tetkik edilecek B. Celal Bayar'la B. 
RWlciman arasında 
verişilen telgraflar 

Karar sağ gazetelerde 
şiddetle tenkid ediliyor 

Ankara, 6 (A. A.) - C. H. Partisi 
Kamutay Grupu Başkanlığından tebliğ 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Kamutay 
Grupu bugün, salı 6-4-1937 öğleden 

sonra Antalya saylavı doktor B. Ce
mal Tuncan'ın reisliğinde toplandı. 

Ziraat Bankasının iktısaıli ve zirai 
hayatta memlekete yaptığı mühim hiz
metlerden ve banka memurlarının yük
sek mesaisinden takdir ile bahseden 
Başbakan lnönü, bu banka için hlikü
metin meclise takdim ettiği kanun la
yihasının müzakeresinde, Ziraat Ban
kası memurlarının tekaüt ve ikramiye 
haklarının diğer milli bankalar memur
ları hakkındaki mevzuata uygun ola. 
rak, tekrar tetkik ettirilmesini tebarüz 
ettirdi. 

Bu me ele üzerinde birçok hatibler 
ve İktısad Vekili Celiil Bayar söz ala
rak. Zir at Bankasının ehemiyetinden 
ve bugünkü sağlam durumundan güven
le bahsettikten sonra Başbakan lnönü
nün teklifileri grupça ittifakla tasvib 
edildi. 

Kültür müsteşarı Aydında 
Aydın, 6 (A.A.) - Kültür müste. 

şan B. Rıdvan Nafiz Edguer, kiiltür 
işlerini teftiş icin Avdma ge1miştir. 

B. Bene in Bel2rad 
ziyaretinin akisleri 

( B:ışı ı. inci sayfada ) 

çük antantın parçalanması A.,rupada 
yeni politik kaynaşmalara yol açacak
tır. 

Prac:clanın bir yazısı 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas bildiriyor: 

Bel 'rad<la top"-ın:nış olan ku"'"ik dnt.ıııt 
konferansının iş bilan~ostından bahse
den Pravda gazetesi diyor ki: 

"Küçük antantın kuvvet bulacağı ü
mitleri boşa çıkmı§tır. YugoslaV}anın 

l'.''illetlcr cemiyeti paktına ve Fransaya 
karşı olan teahhüdlerine bağlılığı hak-

kındaki l:ar.şık vaziyetinden memnun 

olma}a ihtimal yoktur. Küçük antantın 

geçirdiı;i degişme lafla kollektif gü
' i-e b .. lı oldul:larına yemin eden 

ve fakat had ;:;ıtte küçük devletlerin bu 
prensiplere oJan gi.ivenini baltalayan 

b zı devletlerin politikasından ileri gel
m:ştir. Muvafık bir yardımın kendile

rine yapılacağı ve ilhakçı planlara kar
ş da tedbirler alınacağı hususundaki 

ş· 'teli küçük devletleri tıpkı büyük
ler gibi selameti, saldırganla anlaşma-

da aramaya sevkediyor. Küçük antant 
bir dönüm noktasında bulunmaktadır. 

Onun hakiki bir kuvvet olarak ilerde 

de devamı yalnız kü~ük antant devlet· 

lerin:n acele politi!;aıann değil fakat 
ayni derecede büyük devletlerin de ve 

bilhassa saldırana karşı bir müttefik O· 

larak tutmakta alakalı bulunan devle -
lerin güdecekleri politikaya bağlı bu
lunmaktadır. 

Tefrika No. 1 

1 

Bugünkü 
Kamutay 
Kamutayın bugünkü ruznamesi şu

dur: 
1 - Ziraat bankası kanunu projesi 

ile ziraat, iktisad, maliye, büdce encü
menleri mazbataları~ 

2 - Umumi mahkemeler, karar 
hakimleri ve mustantiklerle umumi ve 
hususi kaza sa15hiyetini haiz mahkeme· 
ler arasındaki ihtilafın halli hakkındaki 
kanunu değiştiren kanun layihası ve 
adliye ve dahiliye encümenleri mazba
taları. 

Gazete ve adi 
basın kağıdları 

Sargılık kağıdlarla gazete k5ğıdla
rmın ve adi matbaa kağıdlarınm mem
leket içinden tedariki kabil olmadığın
dan, bu maddelerin yürürlükte bulu. 
nan genel ithalat rejiminin kliring lis
tesine alınması bakanlar heyetince ka
bul olunmuştur. 

1 KUÇUK iÇ HABERLER 1 
X Eroin kullanan.!ar: - İstanbul 

ihtisas mahkemesi eroin kullanmak ve 
satmaktan suçlu Şiikrü adında birini 
altı ay hapse ve par3 cezasına mahklım 
etmiştir. 

X Şehir tiyatrosu geliyor: - Şe

hir tiyatrosu bugün oğle treniyle lstan
bul<lan Ankaraya hareket etti • 

X Floryanın ağaçlanması: - Flor
yanın kara cihetindekı çıplak toprakla
rın ağaçlanmasına ba~landı. 

X lstanbul beledıyesinin programı: 
- İstanbul belediyesi beş yıllık bir ça
lışma programı hazırlamaktadır. Prog
ram bitince şehir meclisine verilecek
tir. 

X Bir kimyagerimiz alkol apsolü 
yaptı: - İstanbulda bir tıb kimyageri 
alkol apsolü istihsaline muvaffak ol
muştur. 

X Gazi köprüsünün imar proJeSı: 

- Gazi köprüsünün iki başında yapıla

cak meydanın esas projesi belediye i

mar müşaviri tarafından hazırlanmıştır. 

Mütehassıs B. Proıııt tasvib ederse o 
civardaki arazi satın alınmaya başlana
caktır. 

Yenişehirde Kiralık 

Garaj 
Yenişehirde otomobil gara1ı ara

yanlar Karanfil sokağında 43 numara
ya müracaat etsinler. Telefon: 2591, 

Ankara, 6 (A.A.) - Karabükte de
mir ve çelik fabrikalarının temel atma 
töreni dolayısiyle Ekonomi bakanı B. 
Celil Bayarla ingiliz ticaret bakanı B. 
Valter Runciman arasında aşağıdaki tel
graflar teati olunmuştur. 

B. Va/ter Runciman 
Ticaret Bakam 

Londra 
Karabük demir ve relik fabrikaları. 

mn temel atma merasimi münasebetiy
le bu işteki kıymetli alakanızı anar ve 
derin saygılarımı suttarım. 
lKTlSAT VEKlLt CELAL BAYAR 

Ekse/as Celal Bayar 
iktisat Vekili 

Türkiye 

Karabük demir ve çelik fabrikala. 
rının temel atılması münasebetiyle Jüt
/ettiğiniz telgraftan dolayı pek ziyade 
müteşekkirim. Bu teşebbüsün inkı'şafr. 
nın iki memleket arasındaki dostluğu ve 
teşriki mesaiyi ayrıca takviye edeceğin. 
den de eminim. 
TiCARET NAZIRI RUNCIMAN 

Diyarbekirin büyük bayramı 

Diyarbekir, 6 (A.A.) - Büyük Ön
derimizi A tatürk'ün fahri hemşehrili
ğimizi kabul buyurdukları 5 nisan gü.. 
nünü bütün diyarbekirliler candan ge
len bir heyecanla kutlamışlar ve Ata
türk'e bağlılıklarını bu vesile ile bir 

kere daha izhar etmişlerdir. Yeni bal. 
kevi salonunda yapılan törende birinci 
umumi müfettiş B. Abidin Özmen, bu 
tarihi günün ehemiyetini izah ederek 
diyarbekirliJeri mazhariyetlerinden do
layı tebrik etmiştir. Gece ve gündüz 
halk, şenlikler ve fener alayları yap
mıştır. 

................................................ 

: RADYO j 
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ANKARA 

Öğle Neşriyatı: 
12,30 - 12,50 Muhtelif plak neşriyatı, 

12,50 • 13,15 Plak: türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13,15 - 13,30 Dahili ve harici 
haberler, 17,30 - 18,30 İnkılap dersleri 
(Halkevinden naklen). 
Akşam Neşriyatı: 

18,30 - 19,00 Muhtelif plik neşriyatı, 
19,00 - 19,30 Türk musikisi ve halk pr
kıları (Ferid Tan ve arkadaşları), 19,30 
• 19,45 Saat ayarı ve arabça neşriyat, 

19,45 • 20,15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Makbule ve arkadaşlHı) , 20,15 -
20,30 Hukuki konuşma, otelcilerin hu
kuki meselesi. (Doktor Münib IUy-
ri tarafından), 20,30 • 21,00 Plik
la dans musikisi, 21,00 - 21,15 A
jana haberleri, 21,15 - 21,55 Stüdyo aa • 
lon orkestrası ( 1 - Thomaa Mignon, 
2 - Schumann Andante espreuivo, 3 -
İvanovici Heures Dorees, 4 - Honeg -
ger Lamentations de 'Guilboa, S - Of
fenbach Madame L'archiduc, 6 - Mo • 
zart Der shcauspuel direct:or), 21,55 -
22,00 Yar nki program ve İstiklal mar
şı. 

Paris, 6 (A.A.) - Sorgu hakimi B. Betcil, dö la Rok'un fra:nsız sos
yal partisi hakkında açılan tahkikatı bitirmit ve bu parti reisi dö la 
Rok ile Partinin parlamento gruj,lu reisi lbamegaray ve diğer birkaç 
idarecisini dağıtılmıt bir cemiyeti tekrar kurma ve halkı toplantıya da
vet etmek ıuçlariyle ceza mahkemesine vermiştir. 

B. Eden dünya 
işlerinden 

bahsediyor 
Londar, 6 (A.A.) - Paskalya ta

tillerinden sonra parlamento bugün ye. 
niden toplantılarına başlamıştır. 

Dış bakanı B. Eden lspanya mese
leleri hakkında kendisine sorulan türlü 
suallere aşağıdaki cevabları vermiştir. 

- Enternasyonal karışmazlık komite
si kontrol planının tatbiki yolundaki 
hazırlama çalışmalarının ilk kısmını 

bitirmiş ve ilk memurlar grupları vazi. 
feleri başlarına hareket etmişlerdir. 

Hala İspanyada harbetmekte olan 
yabancı gönüllülerin geri çekilmesi me
selesi hakkında yeni hiç bir şe.y söyli. 
yecek vaziyette değilim. 

İngiltere hükümeti İspanyaya ya
bancı asked kıtalar ihraç edildiğine 

dair son günlerde hiç bir rapor alma. 
mıştır. 

Daha bazı bir çok hazırlık tet.. 
birlerin alınması geciktiğinden kontrol 
planının ne zaman tatbik edileceği balc
kında hiç bir tarih tesbit etmek mü~ 
kün değildir. 

İngiltere hiikümeti İspanyol h.ar
bında bu veya öbür tarafın gaz istimal 
ettiğine dair hiç bir şey bilmiyor. 

İngiltere hükümeti, komünist meb. 
us Kallacherin Deyli Verker komünist 
gazetesinin hususi muhabiri olarak İs
panyaya gitmesine müsaade etmemiştir. 
B. Gallacher, İspanyada oturması sıra. 
sında herhangi bir yabancı memleketin 
iç iflerine karışmıyacağına dair bir ta. 
ahhüdü imzadan. çekinmiştir. Bir kaç 
nmandaberi İspanyaya hareket eden 
bütün ingiliz vatandaşlarına böyle bir 
taahhüd imzalattmlmaktadır. 

Enternasyonal umumi vazeycte ge
lince, ne garb paktı etrafında görüşme
ler, ne de uzak şarktaki vaziyet hakkın.. 
da şimdilik hiç bir şey söyleyemem. 

Katı alaka 
1-1-1937 tarihinden beri Bay Musta

fa Işıksal ile müştereken Köy Hocası 
matbaasını İfletmekte idile. 5.4.1937 tari
hinde Bay Mustafa Iııksal ile bütün he
sabları tasfiye ederek ayrıldık 5-4-1937 
tarihinden itibaren mumaileyhin mat. 
baadalri alacak ve verecek ile ve mü. 
esaesenin madi ve manevi bütün müna
sebetleriyle hiç bir suretle alakası kal
madığını ilan ederim. 

Köy Hocası basımevi müsteciri 
Kemal Orhon 

Bu suretle Sen mahkemesi Fransc 
da ilk defa olarak dagıtılmı~ bir cemı 
yetin tekrar kurulma işiyle uğraşacak· 
tır. Bundan dolayı ibu bapta verecegı 

hüküm de bir hukuk örneği olacaktır. 
10 ikincikanun 1936 tarihli kanuna 

göre dağıtılmış bir cemiyeti tekrar kuroıı 
mak suçu on beş gunden4ki seneye ka .. 
dar hapis ve bir franktan bei bin fran. 
ga kadar da para ile cezalandırılır. ce .. 
zayı azaltıcı sebebler varsa bütün ce· 
za sadece 16 franga kadar da dı.işebilir. 

Toplantıyı tahrik suçu ise 7 hazi .. 
ran 1848 tarihli kanun mucibince bir 
aydan üç aya kadar hapisle cezalandı· 
rılır. 

8. dö la Rok'un prote•to•u 
Faris, 6 (A.A.) - Fransız sosyal par-ı 

tisi reisi Dö La Rok hususi radio - cite 
istasyonundan söylediği bir nutukta 
kendisi ve partisi ileri gelen1erinden 
birçokları aleyhinde açılan davayı pro
t esto ederek demiştir ki: 

Halk cephesi hükümetiain bugün 
bizi kaldırmak için giriştiği teşebbüs 

partimiz için en mükemmel bir propa
gandadır. Fransız sosyal partisi eski 
"Ateş haç'' cemiyetinin diğec bir şek
li değildir. Çünkü, azasından yüzde 
aekseni ateş haç cemiyetiae asla men• 
sub olmamıştır. Esasen pacti, başvekil 
B. Blum'un sosyalist partisiai örnek tu. 
tarak kurulmuştur. Yalnız ,.a farkla ki, 
bizim partimiz sınıf mücaıielesi yap• 

maz. 

Gazetelerde akisler 
Paris, 6 (A.A.) - Fraaslz sosyal 

partisi şefi albay dö Larok aleyhine 
açılmış olan dava dolayısiıyle B. Kerilis 
Eko dö Paride diyor ki: 

''Hükümeti amele sendikaları tara
fından yapılan tazyik önünde baş eğmiş 
olduğu açıktır. Böyle bir teslimlik di.. 
ğer bir takım teslimlikleria başlangı. 
cından başka bir şey olamaz. 

B. Dölarokun kanuni bir parti kur .. 
ması yalnızca büyük bir milli parti kur .. 
mak kabiliyetinde olduğunu isbat eden 
bircik adam olmasl sebebiyle men edil
miştir. 

Sol cenah gazeteleri bilhassa Lö Po· 
puler ile Umanite son derece memnuni
yet izhar etmekte ve fransız sosyal par
tisinin yakında dağılacağını tahmin ey• 
lemektedirler. 

B. Suriç Sovyetlerin 
Paris elçisi oluyor 
Pariı, 6 (A.A.) - Pöti Pariziyen 

l 
gazetesine göre, Sovyetlec birliğinin 
şimdiki Berlin büyük elçi.si B. Suriç, B. 
P otemkin'in yerine Paris'e tayin edile· 

1 
cek ve Suriç'in yerine Pra,e'daki orta 
elçi gönderilecektir. 
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zaman önce ölmüş olan Sikoraks isimli bir 
cadının büyüsü altında idi. 

Bu cadı, kendi kıötü emirlerine boyun 
eğmemiş olan bir takım iyi Ruhlar ağaç göv
delerine hapsetmişti ki Prospero sihir bilgi
leri sayesinde onları kurtarmış, serbestliğe 
kavuşturmuştu. Ondan sonra bütün bu iyi 
Ruhlar Prospero'nun emirlerine itaat eder ol
muşlardı. Bunların içinde Ariel en başta ge
liyordu. 

Ariel de bunun işlerini kontrolu altında bu
lunduruyordu . 

Kaliban tenbellik ettiği ve işini asdığı za
man Prospero'dan başka kimsenin gözle gö
remediği Ariel gidip onu çimdikler, ha
zan da toz toprak içine yuvarlardı. Biraz son
ra büyük bir maymun şekline giren Ariel önü
ne çıkıp dişlerini gösterir, daha sonra bir 
kirpi olup yoluna yatar, bu kirpinin sivri di
kenleri çıplak ayaklarına batacak diye Kali
ban·m da ödü kopardı. Prospero'nun kendi -
ne buyurduğu işlerde gevşeklik gösterdiği 
zaman Ariel, bu türlü çeşid çeşid oyunlarla 
Kalihan'a yapmadığını bıraltmazdı. 

zavallıların haline acı. Bak! gemi nerede is~ 
paramparça olacak. Zavallı insanlar! hepsı 
mahvolup gidecekler. Eğer elimde kud~et 
olsaydı bu gemi içindeki değerli canlarla ~ı~· 
likte mahvolup gitmeden, denizi yerin dıbi• 

Y~YYWY• ...... Y•YY~Y ............... YTYYTYTYY~YYYYY• 

Yazanlar: r Çeviren: 
J!ary ve CJ ar/es Lamb Nurettin ARTAM 

ırtına 
Denizde bir ada vardı ki bunun biricik sa

kinleri Prospero isimli bir ihtiyarla çok gü
zel ve genç bir bayan olan kızı Miranda idi. 
Krz, bu adaya o kadar küçükken gelmişti ki 
babasından başka hiç bir insan çehresi gör
öiiğünü hatırlamıyordu. 

Bunlar, kayanın içine oyulmuş bir mağa
ra, yahud höcrede otururlardı. Burası birkaç 
bölüğe ayrılmıştı ve bunlardan birisine 
Propesro, kendi çalışma odası adını vermişti. 
Burada, coğu o zaman bilginlerinin pek~ev
Öikleri sihirden bahseden kitabları dururdu. 
lhtiyar, bu bilgiyi bilmesinden epiy de fay
d lanmı tr. Garib bir tali neticesinde atıldı
ğr bur • , onun buraya varmasından kısa bir 

Canlr ve ufak bir Ruh olan Ariel'in tabia
tında hiç kötülük etmek arzusu yoktu. Yal
nız çirkin bir canavar olan Kaliban'a hıncı 
vardı; çünkü o, eski düşmanı olan cadı Siko
raks'm oğlu idi. 

Prospero, bu Kaliban'ı ormanlar arasın -
da, biçimsiz, insandan ziyade maymuna ben
zer bir şekilde bulmuş, onu alıp evindeki ça
lışma odasına götürmüş, orada kendisine ko
nuşmasını öğretmişti. Prospero, her ne ka
dar. ona karşı çok şefkatli davranmış ise de 
Kaliban'ın anası Sikoraks'dan aldığı kötü 
huy mirası, onun hiçbir faydalı ve iyi bir şey 
ögrenmesine imkan vermemişti. Onun için 
Kaliban ormandan odun kesip getiren, en 
güç işleri gören bir köle olarak kullanılıyor. 

Bu kuvvetli ruhları, !.endi buyuruğu al -
tında bulunduran Prospero onl::.r vasıtasiy • 
le rüzgarlara, deniz dalgalarına hükmedebi
liyordu. Bir gün, onun emri ile bu Ruhlar, de
nizde dehşetli bir fırtına çıkarmışlardı. Bu 
f ırtmanın yutacak gibi kabaran korkunç dal
galan arasında büyük bir g ... mi bocalayıp 
duruyordu. Prospero bu gemiyi kızma gös -
t rerek onun içinde kendileri gibi insanların 
dolu olduğunu söyleyi'nce kız: 

- Sevgili babacığım, dedi, eğer bu kor -
kunç fırtınayı sen çıkarttın sa. onun içindeki 

ne batırırdım. . 
- Bu kadar telaş gösterme kızım ~.1• 

. . b' r gor• randa, dedi Prospero, kımsenın ır zara . 
düğü yok. Öyle emir verdim ki gemidekiler· 
den hiç birinin bumu bile kananuyacak. Se'-'"" 
g ili rocug~ um bütün bunları senin için yap~'" 

~ , a· •" yorum. Sen, kim olduğunu, nereden bel .. 1~11 
ni bilmiyorsun. Benim hakkımda da butu 
bildiğin baban olduğum ve bir mağaranın 
. . d w d B w a geııne .. ıcınde yaşa ıgım ır. u magaray 
• . . ırıu· 

den önceki zamanlan hatırhyabılıyoc a-k .. o z sun? Hatırlayamazsın sanının, çün u 
man üç yaşında idin. abacı· 

- Hatırlıyorum, hatırlıyorum b 
ğım, diye cevab verdi Miranda. irı• 

- Ne hatırlıyorsun? Başka ev, başka ıı11 
sanlar mı? Ne hatırlıyorsan anlat bakaY 
bana çocuğum. ,,ar) 

(Sonu 
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B. Brass;;;·~·s~··~~~eden birçok 
f Diyorki • çocuk doğacak 

c:~~~r:~~J;J 
(H • su--"e Karabük' e 

ususı ,.......,. ) 
giden arkadatnnızdan 

S 
. p . Loren ve B. Brassert bi-
ır ersı v d" 
zim milli oyunları çok begen ı-

ler. Temel atma töreninden son~. ~a
andalyalar ustun· 

zırlanan yerde h tsır 5 • 
de oturan misafirler, ellerinde sıJahla 
Kastamoni zeybeği oynayanla:.ı sedy~~-

b. . "tiz muhen ısı, 
diyorlar. Genç ır mgı 

.. .. b .... k harnerle yazılan 
çadırın ustune uyu . . ldu -unu 
bir dövizin ingilizcesının ne 0 

b 

sordu. 
Cevab verdik: 
"- İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış 

bir kütleyiz.,. 
Derhal not aldı. _ 
Büyük Elçi Başbakanımızın sagın· 

da Dr Ar:::s solunda oturmuş. 
' • fta bir yer al· B Brassert en ön tara 

. ahengine ayak 
mış ve davul zurnanın 

. l t mpo tutuyor. Zey· 
uydurarak eJlerıy e e . . ahr 
bek kıyafetinde olup elindekı .. sıl .k: 
vücudunun her hareketine gor~, ı ı 
parmağiyle sağa. sola ileri ve gerı. oy· 
natan delikanlı ile o da hareket edıyor 
gibi.. 

Bir milletin kuvvetli taraflarr : 

G 
özünü, oy~ndan . ayırmayan B. 

Brassert, dıyor kı: 
' .. milli a-.. _ zamanın zaruretıerını . 

det ve telakkileriyle telif etmek, ~ır 
millet için en kuvvetli bir vasıftır. Sız, 
bu övünülecek varlığın çok güzel eser
lerini göstermi~ bir milletsiniz. Garb· 
dan ald klarınıza daima milli damgasr· 
r.ı vurup kendi bünyemize uygun bir hale 
getirdikten sonra alıyorsunuz. Bu, eski 
bir tarihe ... e köklü bir medeniyete sa
h 'b oJmak bahtiyarlığınızdan ileri ge

liyor. 
Ben türk oyunlarını ve adetlerini bu 

ori'inalitesi dolayısiyle çok severim. 
licr ingiliz .. . . T'" k' munevverınde yenı ur ı-

ycye karşı bir sempati vardır. 

Bu hissin en güzel bir göıterisi: 
t :!Un burada bulunuşumuz. bu 
hissin en giızel bir gösterisidir. 

1 ' tlerin dostluk hayatı, muhakkak· 
tır ki bu dostluğun gerçekleşmiş ve şe
nilcşmiş tezahürleri ile ölçülür. Bura
da türk • ingiJiz dostluğu bir eser ha
linde yukselecektir. 

'"E\onomik istiklalini, yaşama 

davası olarak ele alan bir memlekette 
demir ve çelik endüstrisi bu istiklalin 
dayançlar ndan biridir. Bunu .. ku~aca.k 

1 l b .... k bir itimad gosterılmış o an ara uyu 
bulunmak lazımdır. 

.. Biz genç Türkiyenin bize göster· 

d .•. b . . da güzel bir eserle muka-
ıgı u ıtıma . 

bel d 
•. Kuraca • ımız fabrıkalar, e e ecegız. 0 • 1 

d .. dem ınüesseselerı o a· 
unyanın en mo . . 

. manın kıyınetını 
caktır. Türkiye içın za 
b. . . ld n başarılması 
ılıyoruz. 1şın kısa yo a 

gayelerimizden biridir.,, -

Jsmet lnönii. evladlarrnd an birini severken 

Bu işin sonu var: 

B ay Brassert, sözlerini şöyle bitir-
di: 

• - Kurmakta olduğumuz fabrika
lar türk • ingiliz endüstriyel iş bir
liğinin sonu degil, bir başlangıcıd r. 
Bu fabrikalarla memleketinizde yepye
ni bir iş şubesinin temelleri atılmış olu
yor. Bu anadan bir çok çocuk dogacal{· 
tır. Karabük fabrikaları o kadar güzel 
ve beğenilen müesseseler olacaktır ki, 
bu endiistri şubesinin geri kalan kısım
larını gene beraberce ve aynı dostluk 
havası içiı de kuracağ.mıza eminim. 
Sizinle 1939 da gene burada bull şaca
ğız. O zaman bu sahayı böyle bomboş 
bulmıyacaksınız. Bu k01>koca mey dan
da semaya doğru yükselecek bacaların 
gölgesi altındaki iş ve hareket bizi rie 
sizin kadar sevindirecek ve memnun e
decektir. İşte bugün büyük Başbakanı
nızın temelini attıgı Karabük demir ve 
çelik fabrikalarının bu vasfı, taşıdığı 

hususiyetler dolcryısiyle türk • ingilı7 

i ş birliğinin devamlı, verimli ve yaratı
cı bir unsurudur . ., 

Bu a11adan doğacak çocuklar: 

B ay Brassert'in gözleri gene milli 
oyundadır. Fakat arka taraflar

da oturan ingiliz mühendis ve teknisi
yenleriyle, bu işlerle alakalı olanlarımız 
aras nda heyecanlı görüşmeler olmakta
dır: bu konuşmalarda B. Brassert'in 
"bu anadan doğacak çocuklar,, ma isim

leri konuluyor. 
MeseHi yedi fabrikalardan biıisi pro

fil demirlerden köprü ve bina iskelet
leri yapacaktır. Ayrıca burada her tür
lü saçtan depo rezervası ve benzerleri 

yapılacaktır. 
Siz bunların ne demek olduğunu tek· 

nisiyenlere ve mühendislere sorunuz.He
le, dışarıya ~rdiğiniz dövizlerin hesa
bını tutan Ekonomi ve Finans bakan
lariyle diğer a15kahlan dinledikten 
sonra bu isimlerin her biri size bir kur
tuluş işareti gibi gelecektir. Bundan 
ıonra garb medeniyetinin nesi var, nesi 
yoksa hepsini yakınlaşan birer hakikat 

:sz 

gibi dü ı.inebilirsiniz: 
Sonra otomobil endüstrisi, 
Daha sonra lokomotiften başlayarak 

demiryolu endiısrtisi • 
Daha sonra motor endüstrisi... 
Karabiık, gerçekten bir devrin baş

langıcıdır. 

"Yüzleri açık ve yüzyüze 

T renimiz yar.m saate kadar Kara-
bükten ayrıhyor. Halk dalgası 

gittıkçe kalabalaşmakta. 1nönü'yü gör
mek ve onu dinlemek arzusu bu millet 
parçasında yorgunluk gibi insanlığın 
tabii hallerini yok etmiş.. Ayrıl· 
ma vakti yaklaşınca başbakan kalktı ve 
gcldigi zaman nasıl teker teker konu§· 
diyse, ayrılırken de teker teker veda 
etmek için halk safları arasına giriyor. 

B'.itiın bu çevreden gelen kalabalı

ğm yansına yakın olan kadınlarımızla 
konuştu. Memleket meseleleri üzerinde 
onlardan aldığı cevabıar ba~bakanı çok 
memnun bıraktı. Bu memnunluğunu 

şöylece ifade etti: 
"- Yüzleri a~ık ve yüz yu.zc konu

pbiliyoruz." 
Gozu hastalıklı bir vatandaşa nerede 

tedavi edildiğini sordu. Köyüne yakın 
kazada doktor ve dispansere ba~ vurup 
vurmadıgıru öğrendi. 

Baıbakanın Zongu/Jak yolculuğu: 

B ütün bu, sevinç dalgası içinde 
olan kalabalık arasında yüzü 

en çok gı.ilenlerden birisi de Zongul. 
dak valsi B. Halid Aksoy'dur. Karabük'. 
le beraber Zonguldan için yeni bir iş 
sahası daha açılıyor. Bay Aksoy, hare. 
ketli bir endüstri hayatının, iyi bir i
dare amiri elinde, güzel ve bayındır. 

bir şehir kurmak için ne kadar değerli 
bir kaynak olduğunu tecrübe ile anla
mıştır . 

İnönünün her Zonguldak yolculuğu, 
kömür havzamız için mesut bir devrin 
başlangıçı oldu. Karabük fabrikaları 
kanı ve canı olan kömürü gene havza
dan alacak. ocaklar, gunde 660 ton kok 
yakacak.- bu mikdarm bir sende, bu-

- Yeğenim ne güzelmiş benim! demek-
Tefrika No. 28 ten kendini alamadı. 

,.~-.:.:.:::..:::.----------,, Madam Grandet, uyurken, hiç bir şey dü-

er ı a 
mimizin en :iyi gelişme yıllarından biri 
olan 934 de bütün havza üretiminin 
2.2sB.oOO ton olduğunu gfü önünde tu
tun uz. ' 

Zonguldak valisi B. Halid Aks"ly, 
Başbakanımıza Zonguldağrı ne zaı,:an 
geleceğini soruyor. 1nönünün, Zongul· 
dak yolculuğunun yakın olduğunu öğ
renen vali, ıkömür eline bu müjdeyi gö
türmek saadetiyle bizden ayrıldr. 

Karabükten ayrılıyoruz : K arabük'ü, kavuştuğu saadetin 
hey~anı içinde bıral.arak ıı h

yoruz. Yolda iki yıl sonra fabrika ba
calarının göziıkebileceği yere kadar in
san dolu. Genç, ihtiyar, kadın, erkek 
herkesin yüzü gülüyor. Böyle, tek bir 
hareketle koca bir bölgeye ~ ve hayat 
temin etmek, işsizliğin dünyayı hala 
kemirdiği bir zamanda ne büyük saa
dettir. Halk bunu çok iyi anlamıştır. 
Her tüten baca, dumanının gözükebil. 
di i geniş ufuklara biraz refah ve gen
lik getiriyor. Bu hareketin en güzel 
örneklerini görebileceğimiz Kayseri ve 
Eregliye gidiyoruz. Endüstri, ziraatte 
de kendi isteklerine göre bir inkılab 
yapmıştır: daha bugün temeli atılan 

Karabük'te köyluler buğdayla beraber 
sebze ekmesini ve bunun daha kazanç
lı oldugunu ö renmişlerdir. Sebzenin 
bol su istemesi; asırlardanberi kendi 
kendine ak p giden Soğanlı sudan, kü
çiık kanallar yapıp tarlatan sulamak 
şuurunu vermiştir. Artık türk köylu
sü deyince hatırımıza ellerini göke a
çıp yagmur bekliyen muztarib tip gel
miyecktir. 

Karabük'te köylü çocuklar, ingilz 
mi.ıhendislerinin radyolarını dinlemeye 
o kadar alıl>Jlllşlar ki, günün belli va
kitlerinde onların yanma gidiyorar· 
mış. Bizim her kalkınma hareketimiz, 
mücerred bir sahada sıkışıp kalma
maktadır. Her hamle, hayat standardı. 
mızın bütün cephelerini birden yüksel· 
tiyor. İntikal devreai geçirmemek, bir 
inkılab memleketinin en büyük bahti
yarlık vasıflarından olsa gerek ..• Sağı
mızda solumuzda gördüğüniU her şey 
cumhuriyetin eseridir. 

Üzerinde huzur ıiç.inde gittiğimiz bu 
demiryolu, JU şen ve enerjik köylü, bi· 
zimle beraber uzanıp giden telgraf hat

ları, ve demiryolu boyunca sıralanan a
ğaçlar, köylüye örnek yapı olarak ku. 
rulmuş istasyon binaları, toprağın iste. 
diği ideal tohum, ver.imi arttıran pulluk, 
Xcmalist Türkiyeniıı kadr08unu yetif
tiren melcteb; bir tek cümle iJe iyi, gfi.. 
.ı:el, dogru ve müııbet ne vanıa hep cum
huriyetin eseri ... Hiç bir nesil bu ka. 
dar kendisinin olan varlıkları bir ara
da gormek bahtiyarlığına ermemiştir. 

Karabük demir ve çelik fabrikala. 
rının temel atılış töreninde bulunanlar, 
memleket kalkınmasının hamleci seyri. 
ni biraz daha öğrenmiş olarak oradan ay. 
rıldılar. 

İstanbul Vilayeti büdcesi 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Husus! 

idarenin 937 tahmin edilen geliri 
4,494,186 liradır. Ve bunun 2,0·41,449 Ji. 
ruı kültür, 560,000 lirası yollar, 132,598 
lirasıda köy kalkınma işleri karşılığıdır. 
Umumi meclise verilen bir programda 
vil.lyete beş sene içinde dört tane ya
tılı mekteb yapılacağı ve her yıl mun. 
tazaman arttırılmak üzere fakir ilk mck. 
teb çocukları için açık hava kampları 

kurulacağı kaydedilmeketedir. 

Avrupada başansr 
Berlin yüksek 

muhendis mekte
binden fevkalade 
derece ile mezun 
olan B. Eyüb A
sım Kömürcüoğlu 

e.drndaki tür k gen
ci Kültür Bakanı
mız Saffet Arı

kan'ın yazı ile tak-
dirine mazhar ol- B. Eyub Asmı 
mu§tur. Komurcuoğlu 

B. Asım gene Kultiır bakanlı mm 
miınasib görmesiyle Fransa. İngıltere 
ve İtalya topraklann<la bir gezıye çıka· 
caktır. 

Bay Eyüb Asım Komurcuoglu'nu 
tebrik ederiz. 

Ki tabçtların dilekleri 
İstanbul kitabçrları aralarında t p• 

lanarak, ka·ıd fiatlarının birden' re 
çok yükselmiş olmasından dogan buh· 
ranı göruşmüşler, ve memlekette in u. 
şafa başlamış olan kitab neşriya 
durduracak mahiyette olan bu va 
tin bnı.inc geçmek iızere, yalnız n 
yat işlerinde kullanılan kagıdl 
gumriık resminin indirilınesini !hukü
metten ricaya karar vermişlerdir. 

İstanbul kitabçıları bu husus ıçın 
aralarınd n B. Ahmed Halid Yaşar -
lu'nu müme il seçerek An · raya gon· 
denni )erdir. 

B. Yaşaroğlu, dun şehrinıize gelerek, 
kitabçılar namına alakalı vekaletlerle 
temasa başlamıştır. 

Boluda verimli yağmurlar 
Bolu, 6 (A.A.) - Uç gündür vilS. 

yet ve mülhakatında fasıla ıle yagmak
ta olan bereketli nisan yağmuru kışın 
ekilen ekinlere boy vermiş ve yazın e
kilecek ekin için toprağı dveritli bir 
Jıale getirmiş olmasındaa bu bereketli 
yağmurlar köylünün yürliRti güldürmu§ 
ve sevindirmiştir. 

ULKU 
HALKEVLERI DERGISf 

ÜLKO'nün 50 inci sayısı çık· 
mıştır. Bu sayıda : Atariirk'ün has
bihali. (17.3.937), Mimar Siııan gü
nünde. (9j,jr) Nihad Sami.- Felsefe 
kongrelerinde Türkiye, Ziya~ddin 

Fahri. - MemeJekt coğnfyası hak
kında bazı göruıtcr, Besim Darkut. 
- Osmanlı imparatorluğunda çift· 
çi sınıfların hukuki statusü, Ömer 
Barkan. - XVII inci asır halk şair
lerinden keşfi, Fevziye Abdullah.
Orta zaman türk - islfun dünyasında 
idere, te§kilatı, Almancadan çe
viren Cemal köprülü. - Dede Kor
kut kitabına aid notlar, Abdülkadir 
Jnan. - Halkevleri .•. - Halkevle
rfnde çab~lar ve beliren değerler 
- Bir fransız edebiyat tarihi, Ami
Talın raporları, İki müverrih, Ku
yucaklı Yusuf, Tenkid kürsüleri, 
Bir tiyatro biyoğrafisi, Nahid Sır
rı. - (Mogolistana' aid yeni türk 
Runası: I - Mogolistan'a aid yeni 
türk Runası: II - Zwei oeue Turki-
11ehe Runenischriftcn -, Tiiriüıche 
Turfantexte -) A. Caferoğlu. -
( - Yeni tercüme eserltt) F. A. ya
zıları vardır. Sayısı 25 kuruştur. 

ugE!nie 
Grandet 

sünmedi; Mösyö Grandet'nin, odasında beş 
işaö-1 beş yukarı gezindiği bölmenin ortasın
daki kapıdan işitti. Bütün çekinge_n. ~adı~
lar gibi Madam Grandet de ef endısının mı· 
zacım tetkik etmişti. Martının fırtınayı sez
diği gibi, Madam da, Grandet'yi sarsmak~a 
olan deruni fırtınayı, bazı farkolunmaz al~
metlerden hissetn;işti ~~ .. o ~a:nan .d~ - daı
ma kullandığı tabırle - olu gıbı sesını çıkar-

yen Nanon, sanki mihrab örtüsüne bürüne
rek uyudu ve rüyasında çiçekler, hahlar, 
Şan1 kumaşları gördü, ömründe ilk defa o
larak ... tıpkı Eugenie'nin ilk defa, aşk hul
yasına daldığı gibi ... 

G~nç kızların, her anı biribirine benziyen 
tertemiz hayatında öyle tatlı bir zaman ge
lir ki, o zaman, güneş onların ruhuna huz
melerini erpcr, çiçek onlara düşünceler il
ham eder, kalbin çarpışları dimağa kendi sı
cak hayatiyetini nakleder ve fikirleri ' müb
hem bir arzu halinde eritip mezceder: o za
manlar, ma um üzüntünün ve ze kine doyul
maz ne enin .zamanıdır! 

rini, bozulup dağılmamaları için, büyük bir 
itina ile, tepesine topladı ve saç tuvaletine 
- vasıtalarının basitliği ile çizgilerdeki saf
lığı ahenkleştirerek - yüzündeki ürkek saf
feti büsbütün artıran bir tenasüh verdi. De
risini katdaştırıp kızartan su ile biı k ç l\.e
re ellerini yıkarken güzel toparlak kolları
na baktı ve yeğeninin öyle yumuşak ~ebem
beyaz elleri ve o kadar biçimli tım hırı ol
mak için ne yaptıbını kendi kend·ne sordu. 
Yeni çorablarmı ve en güzel isknrpinlerini 
giydi. Güzel gônınme i, hayatın a birinci 
defa olarak, temenni ettikten sonra iyi di il
mis a ık renk bir clbis nin cazib ini artır
makta olması saadetini duydu. 

ede Balzac 
Yazan: Hono~ . Nasuhi Baydar 
Türkçeye çevıren · 

. .. ı ·· inanamıyarak 
Nan on, sözlerine bır tur u 

C s'a bakakaldı. 
... ~,.a, giderken: verecekmiş! 

. - Bn güzel hırkayı banad z Geceniz 
Şıtndiden rüya görmeğe başla ını · 
hayırolsun. 

1 - Geceniz hayrolsun Nanon düşün
Charles yatağına yattıktan soFn: sanki? 

~f' 3e başladı: "Buraya neye g~l: eyahati
--~ '11 sersem değildir, ~erhad eAsdam sen 
·•ıın d b. . 1 ak lazım ır. <l e ır gayesı om divi gibi: 
"e._ Bilmem hangi yw1anlının de g 
Cıaa~. ı , .. 

ı ıs er yanna . 
O . . t··kenmiyen dua-

1 ak am bir türlü bıtıp u 
arı , · 

nı . ' -rrla bı .. ., '-~n Eut"enıe: 

mamıştı. 
Grandet ise, iç tarafına saç levha ~oyd~r-

muş olduğu oda kapısına bak:ırak soylenı-

yordu :oo-ıunu bana miras bırakmak gibi tu-
- h 1 · ı N haf bir fikir kardeşime nereden g_e ~ış_. e 

··zel miras! Kendisine verece~ yı!"1111. lır~ 
~ kk ' Hem bu züppenın yınnı lıra 
bıle yo en· ' .. k'? nesine yetışır ı. . . . 

G det bu ıstırab vencı verasetnaıneyı 
ran • . · d v sırada 

d
.. ünürken kardeşının onu yaz ıgı 
uş ldugv u heyecandan belki f a.zlasına 

duymuş o .. 
kapılmBakt~~lı esvab benim mi olacak? di-

- usıuu 

Cocuklar, gözleri görmeğc ha laymca gü
lerler; bir kızda, tabiatin duygusunu sezme 
ğe başlayınca çocuk iken güldügü gibi gti· 
ler. Ev er ışık hayatın ilk sevgisi ise sevgi 
de kalbin ışığı değil midir? 

Eugenie için bu dünyaya aid şeyleri ap
açık gônnek zamanı gelmişti. Bütün vila
yet kızlan gibi erkenci olan Eugenie, sabah 
karanlığında uyandı, duasını etti ve artık bir 
manası olacak olan meşguliyetine, güzelleş
me meşguliyetine basladı. llk önce kestane 
rengi saçlarını taradı; onların kaim örgüle-

Tuvaletini bitirdihi sırada, kili de \.i a
atin çaldıbım işitti ve .ancak sabah ye lisi 
oldu una hayret etti. lyi giyinmek için bol 
zamana malik bulunmak arzu u onu uyku
sundan pek erken uyandırmıştı. 

Eugenie, bir saç kıvrımını on kere düzel
tip yaptığı tesiri tetkik etmek sanatın cahi
li olduğu. iç~~· .. sadece k~llannı kavuşturup 
pencerenın onune geçtt, avluyu, daracık 

bahçeyi ve ona hakim olan yüksel· beden 
(Sonu var) 
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C H. P. Manisa • 
ilvönlcurul Başkanlığından: 

ULUS 

Belediyesinden: 
1 

Karacabey 
1 - Kasabaya getirilecek Gölecik suyunun inşa ve tesisi kıs

mından su kulesi ve su hazinesi çıkarılmak suretiyle keşif bedeli 
65244 1ira 83 kuruş olmak üzere yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt-

1 _ (lSOO;) lira muhammen keşifli Manisada bir parti binası 
inşası vahit fiat üzerinden eksiltmeye çıkarılmı ştır. k 

2 _Eksiltme nisanın 21 inci çarşamba günü saat 17 de Hal e -
vinde yapılacaktır. -

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat (1125) liradır. . 
5 _ 2490 sayılı kanuna tevfikan hazırlanacak kapalı zarfların nı-

sanm yirmi birinci çarşamba günü saat on alt~ya k~da~r makbuz mu-
kabilinde Manisa vali ve parti ba§.kanma verılmesı lazımdır. .. 

6 - Evrakı keşfiyeyi ve sair evrakı. ~örmek ve bu h~s~~t~. ~?' • 
temmim malfimat almak istiyenlerin vılayet Nafıa Mudurlugune 
müracaatları itan olunur. (834) 1-1448 

Hariciye Velcaletinden: 
Hariciye Vekaletinde 11 inci dereceden mevcud münhal memu

riyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka .ile .. rn.~mur alınacaktı:. 
Müsabaka imtihanı 3 mayıs 1937 pazartesı gunu saat onda Harı-

ciye Vekaletinde yapılacaktır. . . . .. .. 
Müsabakaya istirak için, talıplerın memurın kanununun 4. uncu 

maddesindekilerd.en başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmaları 

lazımdn: . . · fak"l 
Hukuk, mülkiye, uH'ımu siyasiye, iktısadiye ve ıçtı_m_aıye ve -~ -

te derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya Harıcıy: meslegı 
ile alakası bulun<ın mümasil yüksek mekteplerden bırındn me
zun olmak: 

Müs2h 'a imtihanı şöyledir: . . .. 
ı. _ Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Hususıyeı du-

vel, iktısad , maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanımıza kadaı:_) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2. - Türkçe ve fransızcadan tahrir ve tercem~. 
3. - Müsabakada üssü mizanı doldurmak şartıyle en fazla nu -

mara alanlar kazanmıs olacaktır. 
· Müsavat halinde f~ansrzcadan maada bir ecnebi lisanına vukuf se-
bebi rürhandır. h'" "hal 

Taliplerin mekteb şahadetnameleri askerlik vesikaları . ı:s?u. 
ve sıhat sehadetnarneleri ile hüviyet cüzdanı veya s_ure~len_nı ıs~_?a 
ile 26 ni;an 1937 pazartesi akşamına kadar zat işlen daıresı şeflıgı
ne tevdi eylemeleri ve 3 mayıs 1937 pazartesi günii saat 10 da Anka· 
rada Vekalette hazır bulunmaları ilan olunur. (821) 1-1441 

Nafia Vekaletinden: 
Dahili tesisat işlerinde çalrşmak istiyenler~ verilecek ehliyetna

meler hakkındaki talimatname 25 mart 937 tarıh ve 3563 sayılı Res-
mi gazetede intişar etmiştir. . . " . 

Ehliyetname almak isteyenlerıı:ı vıl~yet~ere ve _nafıa şır~:t v~ 
müesseseleri başmüfettişlik ve kom.ıserl~klerı?: tamı~_en teblıg edıl
miş olan mezkur talimatname hükümlerı dahılınde muracaat etme-
leri. (812) 1-1440 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Mevkii Cinsi 
lcarca 

Muhammen 
kıymeti 
17000 Ura Ankarada İsmet· Apartıman 

paşa mahallesinde 
Ulucak caddesinde 

Evsaf ve müştemilatı 

İki kısım üzerine kirgir 
olarak inşa edilmiş olup 

üç kat ve altı daireden 
ibarettir. Her dairede 
üçer oda birer mutbak 
birer hela ve yalnız bir 
dairede banyo vardır. 

Bankarn1za ipotekli bulunan evsafı yukarda yazılı apartım~.n 
Ankara İcra dairesi gayri menkul satış ~emurlugu tarafıı:ıdan.~u
zayedeye çıkarılmış olup ilk müzayedesı 12.4.937 pazartes~ ve ıkın
c.i müzayedesi 27 .4.937 salı günleri. saat 14-~6. da mezklll' ıcıa me
murluğunca yapılacağı ve ihale edılecek. talı.~ıne me~~fir apartrn:-a
na bankaca takdir edilecek olan kıymetın yuzde ellısıne kadar ık-
razda bulunulabileceği ilan olunur. (807) 1-1439 

Ankara Sporting Kulübünden : 
Kulübümüzün umum heyeti içtimaı geçen 4 nisan pazar günü ek. 

seriyet hasrl olmadığından 11 nisan 937 pazar gününe tehir edilmiş
tir. Azalarımızın bu tarihte Kavaklıderedeki kulüp binasında saat 
onda yapılacak kati toplantıya gelmeleri rica olunur. 1-1438 

Siverek Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
SivereVin Ulu Cami M. den Haılenli Mustafa ile aynı M. den 

müddeaal;yh amo Bilaal kızı Güllü ve ölü mütekait Mustafa Çavuş 
o lTlu Behçet ve Adana istihkam tabur katibi Hasan karısı Bozantı
d~ oturan Zekiye adlarında cereyan eden bir bap hanenin izalei şü
yuu davasından dolayı Siverek sulh hukuk mahkemesinden sadır 
olan ve kesbikatiyet eden 6-10-936 tarihli karar mucibince Ulu Ca
mi. M. de vaki Hadenli çıkmaz sokakağında sağı mukaddema bazıları 
bilifarz uhdelerinde kalan mahal bugün hadenli oğlu Abdulgafur 
ve sc u Lmin ve arkasI Muhittin haneleri ve önü hususi yol ile 
mahdud bir bap hanenin tamamına yüzde on depozite akçasını peşi1; 
nen ted iye ve yahut mutemet bir kefil irae etmek ve bedeli ihaleyi 
akıbı ihalede derhal tediye etmek ve rüsumu dellaliyesi müşteriye 
aid bulunmak ve kırk beş gün ihalei evveliyesi ve on beş gün artır
ma müddti olmak üzere mevkii müzayedeye konmuş olmakla şera
hi mezkure veçhile talip olanların Siverek sulh hukuk hakimliği-
ne mi.iracaat etmeleri ilan olunur. (833) 1-1447 

Ankara Valiliğinden: 
19-4-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat ıs de Ankara vi -

}ayeti dahilinde toplanacak vitayet daimi encümeni odasında 21215 
lira 36 kuruş keşif bedelli Polatlı • Haymana yolunun 20 + 000 -
43 + 000 kilometreleri arasında üç adet menfez inşaatı ile 10000 M• 
ham taş ihzaratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşif evrakı Ankara vilayeti naf.a müdürlüğünde gö
rülebilir. 

Muvakkat teminat 1591 lira 20 kuruştur. İsteklilerin teklif mek
tuplariyle muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını, ticaret oda
sı vesikasını ve 937 senesine ait olmak üzere Nafıa Vekaletinden al
mış oldukları müteahhitlik vesikalarım hamilen ihale günü saat 14 

meye konulmuştur. 
2 - Borular getirildiğinde peşin ve defaten, diğer kısım inşa ve 

tesisatında yapıldığında her ay istihkak raporu ile derhal verile· 
cektir. 

3 - İnşaat ve tesisatın ikmal müddeti müteahhit lehine bir se
nedir. Daha evvel yapılması kabuldür. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4Sl2 liradır. 
5 - Yapılacak teklifler ihale günü olan 15 - Nisan - 937 perşem

be günü saat 15 de Karacabey Belediyesi binasında toplanacak ko • 
misyona ihale saatından evvel verilmiş olacaktır. (1S70) 1-1194 

A.nlcara V afiliğinden: 
Ankara Sanat okulunda yaptırılacak olan 883 lira 77 kuru~ be

deli keşifli tamirat, 20 - nisan - 937 tarihine müsadif salı günü saat 
15 de Nafıa Müdürlüğü odasında toplanan komisyonca açık eksilt
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (66) lira {50) kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektubunu ve ticaret odasından musaddak 

vesika ile Nafıa Müdürlüğünün fenni ehliyet vesikası_nı hamil ol • 
dukları halde yukarda sözü geçen gün ve saatte komisyona geimeleri 

Buna ait keşif ve şartname her gün Nafıa dairesinde görülebilir. 
(787) 1-1377 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma lcomisyonuncldn: 

Metresi altmış kuruş değerlenen eldeki vas.f ve örneğine uygun 
on bin metre yazlık elbiselik kumaş 19-4-937 pazartesi günü saat (10) 
da kapalı eksiltme usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi parasız 
komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
dört yüz elli liralık ilk teminat makbuz veya banka mektubunu ve 
şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli günü 
saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (779) 1-1374 

Vak:ıflar Umum Müdürlüğünden: 
ı - Ankara'da Vakıf Şengül hamam:nm teslim gününden itiba

ren üç senelik icarı kapalı zarfla 1-nisan-937 den itibaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye konulmuştur. 

2 - İhale 21 nisan 1937 çarşamba günü saat on beşte ikinci Va -
kıf apartımanında varidat ve tahsilat müdürlüğünde olacaktır. 

3 - Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saate kadar vari
dat ve tahsilat müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olacak ve 
bu saatten sonra yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir. 

4 - Üç senelik muhammen kıymeti (21,000) lira olup teminatı 
muvakkate (525) liradır. 

5 - Şeraiti görmek ve daha fazla izahat almak istiyenlerin An
kara'da Vakıflar Varidat Müdürlüğünden ve lstanbul'da Vakıflar 
Başmüdürlüğünden öğrenebilirler, (737) 1-1341 

Ankara merkez hıf zıssıhba 
müessesesi direktörlüğünden: 

l - Müessese aşı şubesi için 100 adet Dana ile daire kalorif .... i 
için 50 ton kömür ayrı ayn açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Danaya ait açık eksiltme 14. 4. 937 çarşamba günü saat 11 de 
ve kok kömürüne ait açık eksiltme de aynı gün saat 10 da Ankara 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde yapılacaktır. • 

3 - İstekliler şartnameleri müessese muhasip mutemetliğinden 
alabilirler. · • 

4 - Danaların kıymeti muhammenesi 3500 lira kok kömürünün 
ise 1400 liradır. 

5 - Danalar için 263 lira kok kömürü için 105 lira mukabilinde 
teminat akçeleri hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü vez • 
nesine teslim etmeleri ve isteklilerin ayrıca bu gibi işlerle meşgul 
olduğuna dair vesika göstermeleri liizımdır. (758) 1- 1301 

Köprü inşaatı: 
.Nafia V elcaletinden: 

12.4.937 tarihli pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekaletinde şose 
ve köprüler eksiltme komisyonunca (104905) lira (57) kuruş keşif 
bedelli Seyhan vilayetinde ve Ceyhan kasabası önündeki Ceyhan 
köprüsü ayakları inşaatının kapalı zarf usuliyle el:siltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (S25) kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat {6496) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve bir gözü en az (50) metre açıklığında betonarme bir köprü 
veya bir teahhütte yaptığı köprülerin bedeli en az (200000) liraya 
baliğ olup bu teahhüdünü iyi bir surette yaptıklarını ispat etme. 
leri meşruttur. 

Teklif mektuplarının 12.4.937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. (683) 1-1237 

Hava Yolları Devlet 
i sletme idaresinden: 
' Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinin ihtiyacı için satın alı-

nacak 74 oktanlık tayyare benzininin 29.3.937 tarihinde yapılan ka
palı zarf usuliyle eksiltmesinde fiatlar haddi Iayıkmda görülmedi
ğinden ihalenin pazarlıkla yapılmasına karar verilmiştir. Alınacak 
tayyare benzininin mikdarı 40 ton olup muhammen bedeli 16.000 li
radır. 
Pazarlık 8.4. 37 tarihinde perşembe günü saat 14,30 da Hava Yol
ları İdaresi Ankara tayyare meydanındaki Umum Müdürlükte ya
pılacaktır. Talip olanların 1200 liralık muvakkat teminatları ve 
icab eden belgelerile bildirilen gün ve saatte müracaatları ilan olu-
nur. (832) 1-1446 

de encümen riyasetine vermeleri lazımdır. (777) 1-1373 ~~ .An.karanın her tarafında ~ 

· • ı·ı1• •• • ~ SATIL;K ARSA, EV ve APARTIMANLAR ~el: İ4751 Izmır Daimi Encumenınden: ı~"",., ~·· .... ,,. .. ,,, .. t,,,,,..,..~...,..., ~·..,.,.,~ .. 'Al~...,,..~ ... ~~~ 1-1333 ~~ 
İzmir Ağamemnun tlıcalarında yaptırılacak binalarla tesisatının 

projesinin tanzimi işi 20 - mayıs - 937 gününe kadar müsabakaya 
konulmuştur. 

İstenilen bu projeyi tanzim eyliyecek isteklilerden birinciliği 
ibraz ed: ne (2000) lira mükafat verilecektir. 

Tanzim olunacak bu proje Ankara, İzmir, İstanbul Bayındırlık 
direktörlüklerinde mevcut şartname ve vaziyet pianına göre olaca· 
ğ.ndan istekliler mezkilr direktörlüklere baş vurarak evrakı inceli• 
:yebilirler. Tanzim olunacak projenin 20 - mayıs • 937 gününe kadar 
Izmir Bayındırlık Direktörlüğüne yollanması ilan olunur, (667). 

1-1187 

Ankara Valiliğinden: 
Hariciye Vekaletinde yapılacak lSSO liralık keşif bedelli tadilat 

işi 14-4-937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğü odasında 
toplanan komisyonda açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 116 lira 25 kuruştur. İstekliler teminat mek
tubu ve ticaret odasının musaddak vesikasiyle Nafıa Müdürlüğü • 
nün fenni ehliyet vesikasını haiz oldukları halde yukarda yazılı gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. Buna ait şartname vesaireyi her gün 
Nafıa daireainde g?rebilirler. (740) 1-1280 
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İMTİHANLAR YAKLAŞIYOR ! ! ! 
Ecnebi lisanlardan zayıfsanız 

derhal BERLİTZ MEKTEBİNE koşunuz 
Fransızca, İngilizce, almanca lisanları için hususi ve umumi dcnler 

Tecrübe dersi meccanendir. 
ANKARA: Say lavlar caddesi lST ANBUL: 373, lstiklll Cd. 

1-l!'t4 

Etlilcde Baytari Merkez Labo
ratuvarları Direktörlüğünden: 
1 - Müessese Serom laboratuvarları dahilinde yapılacak Kalo, 

rifer Su havagazı tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilmeye konulmup 
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1783 lira 53 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı S83 lira 76 kuruş olup banka mektubu 

veya vezne makbuzu ile Ticaret odası vesikası ve Nafıaca tasdik.· 
1i ehliyeti fenniye vesikası. 

4 - İhalesi 8-4-937 perşembe günü saat 15 de Ziraat Vekaletl 
Muhasebe Direktörlüğünde toplanacak olan komisyonda yapıla .. 
caktır. İstekliler teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bit 
saat evvel komisyon riyasetine vermiş bulunacaklardır. 

5 - Bu işe ait fenni ve umumi şartname ile keşif varakası be .. 
delsizdir. 

6 - Yapılacak işin planını görmek ve fazla izahat ile adları bil .. 
dirilen kağıtları almak istiyenler her gün için Etlikde müessese 
direktörlüğüne müracaat edebilirler. {694) 1-1209 

YE Nİ AÇI L A. N--• 
Salcarya Eczahanesi 

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

mutedildir. Rontken filimleri İstanbul fiatmadır. 

Belediye Reis1iğinden: 
Yağmurlu havalarda Çubuk Barajiy- ı 

le Orman Çiftliğine Otobüs servisi ya-
pılamıyacağı sayın halka bildirilir. 

[
Ankara Belediye 1 
Reisliği İlanları 

İLAN 
1 - Kızılbey caddesi üzerin

de 850 inci adada 7 parselde 405 
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 is
tiyenler hergün Yazı İşleri kale
mine müracaatları ve ihale 9 ni
san 937 cuma günü saat on bide 
belediye encümeninde yapılac::ı
ğından isteklilerin o gün saat o. 
na kadar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını belediye en
cümenine vermeleri. (218) 

1-1233 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1074 adada 
6 parselde 327 metre murabbaı 
arsa 15 gün müddetle :ıçık artı.
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 981 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 73.60 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iş
tiyenler hergün yazı işleri kale. 
mine ve isteklilerin de 9 nisan 
937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine '11Üracaat-
ları. (215) 1-1230 

İLAN 

1 - Kızılbey cadd.!sinde 850 
inci adada 6 paı,-selde , 78 metle 
murabbaı arsa ıs gün müddetle 
kapalı zarfla artırmaya konu~
mustur. 

2 - Muhammen bedeli 7S60 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 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
cağından isteklileriu o gün temi
natlariyle lıirlikte teklif mektup
larını saat ona kadar belediye en
cümenine vermeleri. (219) 

1-1234 

İ"..,AN 

1 - Belediyeye aid Ford 
markalı hizmet otomobili on beş 
gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (lSOO) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5) 
liradır. 

4 - Otomobili ve şartname
sini görmek istiyenler her gün 
yazı işleri kalemine ve isteklile
rin de 24 nisan 1937 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encü
menine müra~aatları(852) 1-1470 

ANKARA ASLlYE BiRiN· 
CI HUKUK MAHKEME
SİNDEN : 

Ankarada Hacıdoğan · Leble
bici mahallesinin Erdoğan so
kak 1 numarada mukim Fahriye 
ile İstanbulda şehremininde Ri
fat paşa caddesinde cami aokak 
12 numarada mukim iken halen 
nerede olduğu belli olmıyan A• 
rif oğlu Ferit aralarındaki bo
şanma davası sonunda: mahke• 
ınemizden çıkan 24-3-937 gün 
ve 937 /302 esas numaralı il3ın 
sureti Feride tebliğ makamn~a 
kaim olmak üzere 2-4-937 de dı• 
vanhaneye talik edilmiş olduğu 
ilan olunur. 1-1435 

BAHÇ E 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe kaİ 

dar yanmış at sığır göbreler 
vagon ve ton hesabiyle isteniJen

5 vekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 14Z 
t-10<?!.-

ZAYİ 
Ankara Belediyesinden aldı

ğım 101 araba numarasını ka)'" 
bettim. Yenisini alacağımdan es-
kisinin hükmü yoktur. -ıu 

Arabacı İlyas og 
Cemal 

1 - 1453 
' ~~~~T~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

D O KTOR 
Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

. ga· 
Sarayı caddesinde Niyaz~. a· 

1 
suk apartımanmda 3 üncu d 
. akl . . -u staları· ıreye n etmıştır . .a.a .. n 
nı pazardan m:ıada hergu. 

~ saat on yediden yirmıye kll 

~
~ dar kabul ve tedavi eder. 

,..ı 

~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

ZAYi . e ya· 
Üç sene evvel Eskişehırd ı·ce• 

ne ı . pılan askeri muayenem eçı· 
sinde hüviyet cüzdanıma g ı.ı· 
rilmiş olan nüfus cüzdanıınğıJll' 
yi ettim. Yenisini çıkartaca 
dan eskisinin hükmü yok~:·ıltO" 

Ergenis nahiyesin~en i1I oğ· 
paran oğullarından fluseY 
lu 329 doğumlu Ahın~:._1436 

ZAYİ .. .. Giindeıı 
·H kü" d alınüdurlu., ıca· us ar m dan 

almakta oldug~um ba~t.ı .. nıll' 
cu u-: a• 

lan 2164 No: lu ~şy nisill1 ıc• 
ve beratı kaybettı.ın. h~._,u r~ .. 

• • · uıı...- ttı ... lacağrmden eskisının folure 
tur. Merhum Bi~rat 469 

kızı $apa.ı• ......... 
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PHILC radyo ar z en ar yın Halil Naci 

Bank.asının 

Anafartalar Caddeli 
No: 111 Telefon. J 230 

I• 
;,. 

lı 

nı 

. 

cıl{arma ve tasıına 
~ isi açık ek;ilııne ilti 

İnhi~arlar Başmüdürlüğünden: 
Beher yiiz kilo

Tuz 

Ankara 

İstihsal edilecek 

sunun nıuhamrnen 
bedeli S kuruş 
olduğuna göre 

Mu at vakk 

tuzun tahmi&i tc · 'n:.tı 
mikdarı tutarı 
--------- ;;;-- 3 

3 75 

Akça •. uyunlu 9000UU l{ilo 200 1 
s 00 

Ali baba 400000 ,, 150 1 
1 25 

Boncuk 300000 " 350 2 
6 25 

Cogul 70.::ıoo " ı2so 93 
75 

Keçec - Koçeç ısooooo " 250 18 
75 

San kaya 500000 ., 200 15 
00 

Yerli 400000 " 125 9 
38 

Taytak 250000 " gou (yalnız taşana işi 67 50 

Çankm 3ooooon " 100 kilous 3 kuruştan) 
. . 1 tuzlalarda 937 senesi için tuz çıka nna 

açık 
Yu .a.ıda ısıınl~ı.1 i 93~ den itibaren yirmi gün müddetle 

ve anLara taşuna ışı 6.4. h üz kilosunun muhammen be 
eksiltmeye konu}~uştur. ~eis~~ ~nlcr hergün Ankara İnhisarlar 
5 kuruştur. Şerıııtı anl~ yahut mahalli tuzla memurlukla 
müdürlür;ü tuz fen şubesı.~e ve~6 4 937 günü saat 15 de Ankara 

deli 
baş• 

rına 

İn· 

~üracaat ede?,il~.rl~!':.~~sı ~~eşekkil komisyonda yapılacaktrr. 
hısarlar başmudurlugun e rnu (840) 1-1461 

Kooıi"'' ""u ilanları 

ıh-
1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma ----- -----~u.t\.i'-1 
b' .

1 
deri ıoıoo lira olan sos kalem ecza ve s 

1 - Hepsine ıçı en e iJtme e konulmuştur. 
hi mlazeme kapalı za:fla ek;37 pa:artesi günü saat 15 dedir. 

2 - lhalesı 19 - nısan -
3 - tık teminat 7S7 lira 50kunıştur. K d .. ··1 .. . M M V satın alına o. a goru ur. 
4 - Şar~amesı : ec.ekl~r kanuni teminat ve 2490 sayılı ka 

. 
lif 5 Eksıltmeye gır ı 1 b' l"k k 

nunu;-2 ve 3 Uncü maddelerinde y~zılı belge elr ~ ~ ıVte satte 
mektuplarını ihale saatından en az bır saat evve i-i37S ın 

al-

ma Ko. na vermeleri. (788) 
1LAN 

ı _ Herbir metresine biçilen ederi 25 kuruş olan 25000 metr 
e 

pi· amalık bez kapalr zarfla alınacaktır. . . .. . . 
J 2 _ Şartnamesini parasız alma~ ve örneklennı gormek ıstiyen . 

Jerin her gün komisyona gel.nıel~rı. 
3 - İlk teminat miktarı 468 Iıra 75 kunlştur. . 
4 - İhalesi 17-4-937 C. ertes~ günü saat 11 dedır. .. Ü 
5 - Münakasaya gireceklerın 249~ sayılı ~anun~ 2 ve 3 unc -maddelerinde ya::ılr vesikaları ilk temınatlarr ıle teklıf mektuplan 

nr ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na ve r• 

meleri. (78!') 1-1379 

BİLİT 
-OTOMOBİL malzemesi: 161 kalem otomobil malzemesi açık ek 

siltme usulü ile satın alınacaktrr. Hepsinin tutarı (1998) liradır. 

tı 
Evsaf .listesi parasız olarak nakliye şubesinden alınacaktır. 
!halesı: 8-IV-937 perşembe günü saat on birdedir. İlk temina 

(150) liradı.r. ~ks~~tmeye gir~ceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayıl 
~enu?.un 2. 3 u!'cu maddelerınde istenen belgelerle birlikte eksilt 
~n ve vaktınde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

1 

-

-

(688) 1-1202 

273 kilom tLAN 
2250 tane e.~e galvanizli demir tel. 
2

250 
t m.~cerrit fincan. 
ane duz fincan demiri. 

-
-

. Yukarda cins ve mikdarı yazılı ü~ kalem muhabere malzemesi 
n.ın açık eksiltmesinde teklif edilen fiat yüksek görüldüğünden ek 
sıltme on ~ün sonraya yani 13 • IV - 937 tarihinde saat on dörte bı 
ra.kılmı~tır. Hepsinin tutarı 3807 liradır. Evsaf ve şartnamesi ko
nıısyonumuzdan veriJccektir. tık teminatı 285 lira 53 kuruştur. Ek • 
siltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 
Üncü maddelerinde istenen belgelerle birli.ıc:te eksiltme gün ve vak-
tında M. M. V. Satın alına k'lmis··nrııına gelsinler. (844) 1-1458 

!LAN 
1 - Bir adet şakull fireze ınakincsi pazarlıkla eksiltmeye kon-

muştur. 2 - Tahmin edilen bedeli 6000 lira olup ilk teminat parası 
450 liradır. 3 _ İhalesi 24 • nisan • 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncll 
nıaddelerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. V. 
satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (842) 1-1460 

1 LAN 
ı _ Hepsine biçilen ederi 1572 lira olan 8 tan; tab~ istif rafı 

müteahhit nam ve hesabına olmak üzere açık eksıltme ıle alınacak-
tır. · · 1 · h ·· k 2 _ Şartnanıesini 10 kuruşa almak ve ıstıyen erın er gun o-

misyona gelmeleri. . 
3 - İlk teminat miktarı 131 lıra 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 22-4-937 perşembe günü saat 10 dadır. . .. 
5 . . klerin 2400 sayılı kanunun 2. ve 3. tincu 

rnacld-1 ~kclsıltmeyle gır~cke ıarla birlikte teminatlarını ihale saatm • 
e erın e yazı ı vesı a . 43) 1 1459 

da M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermelerı. (
8 

-

-------·-- RAıvı U rJ A 
~astanba'8 renkli bir şaheser 

--------------------
Manisa vilayeti daimi 

encümeninden: 
(
50425

) lira (14) kuruş bedeli ke· 

ıf fl~ :-- Manisada yapılacak. olan(
3
0) k ruşluk bir kısım inşaatı ka-

1 1 ılk mektebin (26000) ııra u 
Palr zarf usulile e'.siltmeve kon?1~~ştur. kı (l30) kuruş bedel mu· 
,_ 2 - Bu iş.e aid şartname ve Aeş1 evra b·ı· ıı;ab·ı· ·a" l"~"nden alına ı ır. 

1 ınde Manisa Nafıa Miı. ur. ugu mbe günü saat ıı de ı vilayet 
d . 3 - Eksiltme nisanın 15 ıncı perşe 
aınıt encümeninde yapılac~ır. 0 lira (03) kuruştur. . 

4 - Muvakkat teminat mık.tarı ( 195 ~ k"letinden alınmış ehlı
~et 5 -. Eksiltmeye gueceklerı!1 Nafıa . -~ :csikasıl'! ve muvakkat 
lettıi"esıkas ı ve 937 yılına oıid tıcaret. o?~ koymaları ve kapalı zar
fın. .~ata aid makbuzu kapalı zarfın ı~ın: ddesine ı!ayet etıne-
leıı \~zarında 2490 sayılı kanunun 32 ıncı rna · 

l:l a2·nıdır. ı1 k un Jairesinde haıır· 
la}'a u eksiltmeye gireceklerin 2490 &aY 1 

an .. ü ~aat ona kadar 
ıtatı~akları kapalı zarflarını 15-4-937 p~rşe~~ed gu:Ceklerin aynı ka
t\\ttı~~a V~liliğine vermeleri ve posta ıl~ fAon C:-r tıan olunur. 

-
__. _______ 3_4.....:.:ti.:..:n.:.cu:'"_:m::_a~ddesine riayet etrnelerı azırn · ı 1296 (753) --

Adapazarı Türk Ticaret 

AKTiF 
Kasa 

E\ .akı nakdiye 
Gümüş 
Uf:ıh~ık 

1073 807 00 
211. ., o 

6 731 06 

Bankalar 

Mevduat Karşllrğı 

(Bankalar kanununun 26 mcr 
maddesi mucibin~ .. n .. \:de ka
bili tahvil mevduat karıtılığı 
hazine lıonos:.ı) 

Ticari Senetler Cüzdanı 

Hazine Bonoları 
Vadesine üç ay kalan A 

.. " " 
,, B 

" 
,. aydan fazJa kaJan A 

.. " " " Tediyesi teehhür edenle:· 
il " ,, 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

Borsada kote olanlar 
.. ., olmıyanlar 

Avanslar 

Emtaa ve vesaik karşılığ; 
~ ,, "" .. ,, ,., 

Tıcarı senetler karşılığı 

B 
A 
B 

A 
B 
A 

" ,. " B 
Emlak karşılığı A 

s 
s 
~r m~tenevvi teminat üzerine A 
aır mutenevvi teminat üzerine B 

Borçlu Heaabı Cariler 

Açık kredi 
,, ,. it 

Kefalet karşılığı krediİer 
,, ,, 

Sa ir Muhtelif Borçlular 

Muhtelif Borçlular 
H tJ tt 

Meşkuk Matlubat 

Ga yrimenkuller 

s 
Ba:ı-ka. binaları (Hakiki luy. 
aır bınalar (metleri üz. 

nkuller Me 

Tesisat 
s toklar 
Kasalar 
Makineler 
Mefruşat 

Sigortalrdır). 

Kef aletten dolayı Borçlular 

Muv akkat Hesaplar 

A 
B 
A 
B 

A 
B 
A 

A 
B 

Fab 

A 
B 

rikalar ve Ticari te§ebbüsler 

Sa 
M" 

bit sermaye 
üteda\•il sermaye 

akler IıtirA 

Naz nn Hesaplar 

Ta hsil senetleri cüzdanı 
hsil senetleri muhabirler Ta 

cüz danı 
Mu htelif 

Zarar -
193 
rar 

4 senesinden müdevver za
bakiyesi. 

.. 
Adapazarı Tüı 

Borç 
Masraflar 

Maaşlar ve Ücretler 
İdare Masrafları 
Vergi ve Harçlar 
Sair Masraflar 

Verilen Faizler 

Verilen kwnüsyonlar 

Muhtelif Zararlar 

Amortismanlar 

Provizyonlar 

31 Birinci kanun 1936 bilançosu 

1101 577 56 

212 637 12 

158 250 00 

97 531 68 
4 592 30 

556 095 52 
44 983 81 
30 433 10 

276 381 11 
s ısı sı 

41 522 05 
127 325 50 --

5 113 15 
360 279 70 
13 252 97 
52 697 ss 

518 875 29 
111 705 38 
183 693 58 

6 38S 33 
437 003 89 
58 855 13 
21402 93 

214 384 82 
12 455 54 

264 720 33 

120 265 46 
172 481 87 

1 00 
27 148 10 
16 839 78 
ıs 540 39 
49 353 67 

193 927 35 
1 644 733 81 

556 649 72 
111 897 18 

207 000 00 
584 379 54 

560 897 84 

122 430 94 
3 056 447 12 

Yekun 

Türk Liruı Kr.1 

1472 464 68 

l 015169 04 

168 847 55 

1245 617 62 

523 647 28 

491560 69 

292 747 33 

108 882 94 

1838 661 16 

668 546 90 

791 379 54 
39 000 00 

3 739 775 90 

127 897 4S 

12 S24 198 Uö 

PASiF 
Sermaye 

Mevduat 

İbrazında 
Preavili 
Vadeli 

Taaarruf Tevdiatı 

Vadesiz 
Vadeli: 

Bir aya kadar 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir sent>den fazla 

T ed.iye Emirleri 
-

Sair Muhtelif Alacaklılar 

Kefaletten dolayı Alacaklılar 

ltfa T ... ~.si&atı 

Gayrimenkuller için 
Menkuller için 
Fabrikalar için 

Talebohınınanuı temettüler ve 

Kuponlar 

Muvakkat Hesaplar 

N azun Hesaplar 

Tahsil senetleri mudileri 
Muhtelif 

Tahsis Edibnit Kaı'§ılddar 

Kar 

1936 senesi ldri 

Türk Lirası Kr. 

l 732 292 45 
320 187 09 

8190Z 10 

799 705 27 

24 855 72 
866 846 34 
281 097 86 

19282 00 
12 ~4 00 
8 618 00 

683 ~28 78 
s 056 447 12 

·-----

Yekun 

2 20Q llOO 00 

2 134 381 64 

1 972 505 19 

ti 277 54 

241 ~97 32 

183ıl b61 16 

MI 584 00 

3-0 998 11 

264 726 05 

3 73t'77S 90 

44 187 89 

3 103 28 

12 !i21. l98 08 

Ticaret anlcasınıu 31 iriııcilifuıun 1935 

Kir ve zarar tablosu 

Türk Lirası Kr. 

171 585 94 
57234 17 
9 835 99 
7 490 70 246146 80 

151 119 71 

873 94 

107 408 44 

32 743 72 

4-4187 89 

3103 28 

Yekun 585 S83 78 
==ıs' 

Alaca< 
Alınan Fa.iz ve Kuınüsyonlar 

Banka Hizıoetleri mukabilin· 

de alınan ücret ve kumÜsyonlar 

Jttriklerden kir 

Muhtelif karlar ------

Türk J,irası Kr. 
285 556 41 

74217 Ol 

182 4-47 54 

43 362 82 

Yekun s..,ı; ~~3 78 
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Bingöl ili daimi encümeninden: 
Bingöl ili merkezi olan Çapakçurda yapılacak vali konağı ilavei 

inşaatı keşif bedeli ( 4025) dört bin yirmi beş lira (55) elli beş ku -
ruş olup bunun (2800) lirası 936 tahsisatından mütebakisi 937 tah
sisatından ödenecektir. 

Eksiltme açık olarak 15-4-937 perşembe günü saat 15 de vilayet 
Öaimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi, plan ve diğer evrakı Diyarbekir, 
~laziz ve Bingöl Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ticaret odasında mukay -
yet olması ve buna mümasil yapı işleri yaptığına dair elindeki vesi
kalarını ihale gününden beş gün önce Bingöl Naf a Müdürlüğüne 
ibraz ederek ehliyet vesikası alması ve (302) lira muvakkat teminat 
\'ermesi Hizımdır. (838) 1-1463 

Valiliğinden: Ankara 
CİNSİ Muhammen bedeli Dipozit 

Lira Kr. Lira Kr. 
80 modeli K reysler markalı oto-
mobil (5 ad et yedek malzemesile) 100 00 7 50 
Elektrik m o toru 10 00 75 
931 modeli Buik markalı otomobil 150 00 11 25 
930 modeli Stüdebeker markalı . 
otomobil 2 adet yedek malzemeli 120 00 9 00 
Benz Mers edez markalı otomobil 100 00 7 50 
Buik marka 1ı otomobil 100 00 7 50 
Etüv makin esi 25 00 1 88 
Fort kamyo neti. 25 00 1 88 
Buik marka 1ı otomobil. 120 ·O 9 00 
930 modeli Stüdebeker markalı 

otomobil: 2 2 adet yedek malze-
mesiyle. 120 00 9 00 
Linkolen m arkalı otomobil (11 
adet yedek malzemesiyle). 200 00 15 00 

928 modeli Buik markalı otomobil 
(3 adet yed ek malzemesiyle), 150 00 11 ıs 

Yukarda evsafı yazıh J 'k metoı , e. v makinesi ve oto· 

mobiller 15 - insan • 937 perşembe günü saat 14 de ihale edilmek Ü· 

zere açık ar tt rmaya kanulmuştur. 
İsteklile rin hizalarında gösterilen depozito makbuziyle defter-

<!arlık satış komisyonuna müracaatları. (Otomobilleri görmek isti · 
yenler ihale güni.i'lnen evvel adı geçen komisyona müracaatları.) 

(806) 1-1417 

Maliye Vekaletinden: 
1-Eksiltmeye konulan iş (Başvekalet ve eski gümrükler Veki· 

Jeti binası çatı aktarıhnası ve su derelerinin tamiri). 
Keşif bedeli (1902 lira 27 kuruştur.) 
2 - Eu işe a;t şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni şartname 
D- Kı:c;if cetveli 
İstiyenler bu t:ilrakı görmek ve izahat almak için Maliye Veka

leti Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme 22 nisan 937 perşembe günü saat 15 de milli Emli.k 

müdürlü "ünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 142 lira 67 kuruş mu

vakkat teminatı yatırm:ş olması ve bundan başka Ankara Nafıa mü
dürlüğünden bu iş için verilmiş ehliyet vesikasını göstermesi 1i -
zımdır. (847) 1-1464 --

l\laliye Vekaletinden: 
80 lira becleli keşifli a'ışap bir merdiven pa7arlıkla yaptmlaca • 

ğından taliplerin Ankara Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet 
vesikalariyle birlikte 10 nisan 937 cuma gi.inü maliye vekaleti milli 
em1 ·1c pı .. ···~··.., .. ,,..·: .. ----·1 ~rr. (839) 1-1462 

Askeri Fahrikalar Umum Miidiirliiifü Satınalma 
Komi~'·onu 11iinları 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA MUHTELİF 
CİNS MAKKAPLAR 

Tahmin eJilen bedeli (17200) lira olan yukarda yazılı malzeme 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
24-5-937 pazartesi gün üsaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
ınezkCır gün ve saatte komisyona müracaatları. (811) 1-1455 

:MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 10 TON GOMOŞ KUMU 

Tahmin edilen beCleli (800) lira olan yukarda miktarı ve cinai 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma ko
misyonunca 16 - 4 • 1917 cuma günü saat 14 de açık ekailtme ile iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki veıaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (781) 1-1336 

Devlet Demiryollan ve Limanlan Umum 
Müdürlii~ii Saımalma Komisyonu IJUulan ·----

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

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

Bu işe girmek istiyenlerin (1479,64) liralık muvakkat teminat ile 
leanunun tiiyin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde r.lın -
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
i!arpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
" (783) 1-1375 

İLAN 
Muhammen bedeli (5.003,30) lira olan kaynak telleri ile muham. 

ınen bedeli 12.173,59 lira olan elektrotlar ayrı ayrı 6.5.937 perşembe 
tünü kaynak telleri saat 15 de, elektrotlar da saat 15,15 de kapalı 
zarf usuli ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kaynak telleri için 375,25 ve elektrot
lar için de 913,02 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
~esikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmit olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif
lerini aynı gün saat 14 ve 14,15 e kadar komisyon reisliğine vermele
ıri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak A.~~arada malzeme dairesinden, Hay
aarpap.da tesellum ve sevk şeflıgınden dağıtılmaktadır. 

(791) 1-1394 

ULUS ==================================================-===- 7-4.1937 

Aktif 

Kasa: 
Altın safi kilogram 21.042,093 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Haricteki muhabirler: 
Altın safi k'ln 5.054,474 
A:tına tahvili kabil serbest 
döviz1 e:: 
Diğer dövizler ve borçlu 
klirine: bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 

Cumhuriyet l\lerl{ez Bankasının 
3 Nisan 1937 Vaziyeti 

LİRA 

29.597.387,17 
15.967.660,-

805.870,02 -- -
1.121.114,57 

7.109.522,04 

4.568,47 

48.079.703.29 

LİRA 

46.370.917,19 

1.121. l 11,57 

55. 193. 793,8Ci 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi : 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyat 
Deruhte dilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ila veteıt tedavüle 
vazedilen 
Reeskont muklbili ilaveten 
ted. vazed. 

Pasif 

LİRA LiR> - , 
15.000.000,- 1 

1.551.182,53 

158. 748.563,-

12.853.940,-

145.894.623,-

19.000.000,-

16.000.000,- 180.894.623,-
D::ruhte ~a •en evrakı naktiye 
karşıhğı 158.748.563,- Türk liras• mevduatı: 13.917 .655,29 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· Döviz teahhüdatı: 
terine te"fikan \rıı.~ ·ine tara-
fındı>n vaki tediyat 1__)2.853.940,- 145.894.623,-

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

1.247,26 
r 

22.625.378,55 Senerta t cüzdanı: 22.626.625,81 

Hazine lvın,..ları -,- Muhtelif: 100.980.27 4,96 

Ticari senedat 22.15f.1.1°,- 22.156.149,-

Esham ve talıvilat cüzdanı: 

A naktivc~in karşılığı es· l 
Deruhte edilen evr~kı 

h~m vr tl"h•rilit (itibari 
kıymetle) 37.685.870,47 

B Serbest esham ve tahvilat
1 
__ 3_.9_4_9._1_8l_,_24_ 41.635.0.51J71 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tah•ıillt üzerine 

Hiasedarlar: 
Muhtelif: 

Mücellid aranıyor 
Cild işlerinde çalışmış tecrü

beli işçi lazımdır. Derhal (1064) 
telefona müracaat 

Büro Teknik 
Yol ve inşaata müteallik her 

nevi hesabat, proje, şartname 
tanzimi fenni malfımat ve istişa· 
re kontrol ve işçilik teahhüdatı 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara - Yenişehir No: 17 

1- 1471 

Kiralık bağ 
Dikmen Aşağı öveç yatağın

da 62 No. bağ ve bağ evi kiraya 
verilecektir. İsteklilerin mezkur 
bağ bekçisi Mehmede müracatla
rı. 1 - 1451 

Ecnebi bir Bayan 
Almanca, fransızca ve müzik 

dersleri vermek istiyor Ankara 
Post restant L. Bluth adresine 
bildirmeleri. 1-1454 ,.. __ _ 
Tabaklar Cemiyeti 
Başkanlığından 
Cemiyetimizin yeni idare he

yeti intihabı 8 • 4 • 1937 perşem
be günü saat 14 de cemiyet bi· 
nasında yapılacağından bütün 
esnafın gelmeleri rica olunur. 

1-1468 

Sebzeciler Cemiyeti 
Başkanlığından 

Cemiyetimizin yeni idare he
yeti intihabı 9 - 4 • 1937 cuma 
günü saat 14 de Sulu handaki 
cemiyet odasmda yapılacağın
dan bütün esnafın gelmeleri rica 
olunur. 1-1467 

Güzel bir oda 
KİRALIKTIR. (HAVUZ 

BAŞI) YENİŞEHİR ALİ NAZ· 
Ml APARTIMAN NO: 6 ya mü-
racaat. 1 - 1466 

KİRALIK 
Her türlü konforu haiz bü

yilk bir apartıman katı kiralık
tır. Kalöriferi, muşambası, mü
teaddid balkonları, büyük salo
nu, dört oda, bir hol emsalsiz 
manzarası vardır. Yenioehirde 
Kızılay memurlar apartımanı 
karşısında Düzenli sokak No. 15 
Tel: 3063 1-1334 

İmtiyaz ıahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

67.428,86 
8.207.771,25 8.27S.200,11 

4.500.000,-
9.823.512,21 

Y k-'1.- 334.970.361,59 , e uu Yeldin 
334.970.36~1 

l 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi o/0 5 17ı altın lizerine avans o/o41/ı 

Kiralık daire 
Otobüs 'GaraJı karşısında Er

ıoy Apartmanında. 
Bankalar caddesinde ·:uret

tin Baki'ye m\:;::.::ıat. 
Telefon: 3654 1-1437 

Satılık 
BUIK SPOR OTOMOBiLi 
"2004'' telefondan arayını3, 

1-1311 

ZAYİ 
Ankara Belediyesinden aldı

ğım 88 numaralı araba plakası
nı zayi ettim Yenisini alacağım
dan hükmü yoktur. 

Arabacı Hüseyin 1-1457 

ZAYi 
1855 sayılı Memurin Koope· 

ratif hisse senedimi kaybetti
ğimden yenisini alacağım. 

Eskisinin hükmü yoktur. 
Maliye Vekaleti muntazam 
Borçlar Umum Müdürlük 

mümeyyizlerinden 
Lütfü Aktilrk 

Satılık Piyano 
(Rozner) marka bi.r piyano 

satılıktır. Eti Palıltl'a mtira 
Tel: 3840 1-1449 

ZAYt 

"2556,, No: lu Kooperati 
cilzdan.mu keybettim yenisini 
lacağımdan eskiainin hülan 
yoktur. 

Merhum Yüzbaoı Raaih eti 
Perihan 

1 - 1456 

23 Nisan: Mutlutarih. 

8 Beynelmilel Kömür Sergisinin açılııı da bu 
a mutlu tarihe tesadüf ediyor. 
il!~~~~ 

Ankarayı, Ankaranın 
kömür şenliklerini 

baharım ve .. .. .. ' gorunuz. 

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından : 
Ereğli köyleri için qağıda mUfredatı yazılı 10 kalem telefon ve levuımr kapalı ıarf uıuliyle 11 

tm alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3535 liradır. Muvakkat teminat 266 liradır. 
İhale ~6.4:937 pazartesi günü saat 14 de Ereğli köy iıleri müşterek komisyonunda yapılacaktıt• 
İıteklı~.er~.n mufassal oartnameyi görmek için hergün bizzat veya posta ücreti kendilerine aid o 

rak teahhutlu mektupla kaymakamlıktan istemeleri g:ı-ektir, (1643) 
Tutarı 
Lira K. Miktarı 
1875 15000 kilo 

450 4500 a~et 

200 1 adet 
90 3 adet 

720 24 aı:et 
50 1 adet 
11,50 1 çift 

48 60 adet 
30 3 adet 
60.15 20 kalem 

3534.65 Yekun 

YENi 
BU GECE 

Evsafı 
3 M/M En birinci nevi 
yedi santim yüksekliğinde 

Tarto marka 937 model 

" 
,, 

,, ,, 
,, tt 

Avrupa malı 

" ,, 
,, 

,, 
" ,, 

Laklanşe fransız malı, hatpkt 
A. D. marka 
Tarto marka 
müteferrik 

SiNEMALAR 

Cinai 
Galvanizli tel 
Fincan, deve boynu (lemlrl ilt 
beraber 
20 lik santral 
Masa telefonu 
Dıvar telefonu 
Seyyar telefon makinaıı ' 
Mahmuz maa bel kemeri 

Kompil~.t>il 
Mikrofon 
Telefon malzemesi 

HALK 
BUGON BU GECE 

İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından Güstave Fröhlich - Lida Barov8 

Büyük Hala 
Komedi 4 perde 

GÜNDÜZ 

Kızlar Mektebi 
Simont Simon 

Temsiller devamı müddetince seanslar: 
2,45 • 4,45 dir. 

Operada Bir GeceJ 
filminde emsalsiz muvaffakıyetler 

kazanıyor 

Ayrıca: Paramunt D. Haberleri 

Halk Matinesi: saat 12,15 de 

ASK MELiKESİ 


