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"Kızılay iizii adeliinin, mille
tin rüştü içtimaisiyle miitenasib 
bir dereceye varmasını, biitün 
milletin bu tenasübü temin et
mesini temenni ederim.,, 
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Bas hakanımız 

~ giyme merasimi Bugün Ankara Gücü 
Bergamada tetkiklerde 

buıundu 20 mayısta yapılacak stadında yapılacaktır 
iz.mir, 24 ( A.A.) - oı~ 

öğleden evvel Bergama'ya ır Ş • k 1 k? 
tetkik gezisinde bulunan Baş- Habeşistan'ın da daveti am im o aca 1 

bakan l smet I nönü akşam saat 
19.30 da avdet etmişler ve Ga- dolaysile İtalyanın tö-
zi konağında kumandt:fnlar fe- rene ı·ştı'rak etmiyeceg" i 

1. b" ··1en vermı§lerdır. re ıne ır §O . R 
LİMANDA TETKiKLE sanılıyor 

İzmir, 24 (A.A.) - B~ş-
bakan bu sabah_ <J:azi kcı_ı~g~~
da I zmirin yenı lıman ış Y 
me:igul oldu. 
Öğleden sonra Al.asa~cak 

garını ve İzmirin ~e~ı Iım~n 
yerıni gözden ~eçı.rdı. tzmır
lilere modren bır lıman yapıl
ma;.;ı kararlaştırıldı. Başbakan 

h ,. tren bu aece saat 24 de ususı -
le Ankaraya hareket edecek-

~t.:.:ir.:.· ____ ~----- _ 

Gündelik 

GÜZEL SANATLAR 

Falih Rıfkı AT AY 

936 yılını musiki, tiyatr?, re
sim ve heykel için ~ü~k ~·~~e~
le kapadık. Bir mılletın külturu
nü yuğurmakta güzel sanatların 
ehemiyetini, yalınız, barbarlar 
takdir etmez! Milli ve sağ bir kül
tür temeline dayanmıyan hiç bir 
· ' a ' Ull1 ayakta kitlamıyacağı- -
nı ise söylemeye lüzum yoklar. 

. y abancrlar ,ehirlerinize geldik-
rınde sahnenizı" "k" · . · , musı ınızı resım 

ve heykel salonlarrnızı sor~caklar-
dır. Bunların bir kısmını yalnız 
İstanbul ve Ankara'da değil, şehir 
adı takabildiğiniz her kalabalık 
merkezde arayacaklardır. Gerçi 
biz mazi eserlerimizin delalet et
mekte olduğu m i l l i k a h i 1 i -
y e t iddiası ile şimdilik kendimi
zi avutuyoruz. Fakat bu, gerçek
ten, bir avuntu olmaktan ileri gi
demez. Vakit bulmamak mazere
tini dahi, kültür değerini iyi an
lamamış olmak ithamına uğrama
maksızın, cumhuriyetin on beşin
ci yıldönümünd~n -~onra ~aha u
zun müddet ilerı suremeyız. 

Londar, 24 (A.A.) Taç giyme töre
ninde tertib edilen deniz geçit resminin 
20 mayısta Spithed'de yapılacağı res
men bildirilmektedir. Bu merasimde İs
panya da dahil olmak üzere 33 devlet 
davet edilmiştir. 

Habeşistan için tefsirler 

Londra, 24 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesi, Haile Selasiyenin kralın taç 
giyme şenliklerine iştirak davetine ica
bet edec~ği zannediliyor. 

Deyıi M eyl gazetesi, böyle lıri işti

ıakin ilaly:ı ile olan münasabetı bczabi
leceği!li y;,zryor. 

Morniı.g Post gazetesi, bu ta1<:dirde 
İtalyanın İtalya veliahdını merasime 
göndermekten vaz geçmesi muhtemel 
olduğunu bildiriyor. 

H abe§ elçiliğinin tebliği 
Londra, 24 (A.A.) - Habeş elçili

ği neşrettiği bir tebliğde İngiliz kralı

nın taçgiyme merasimi için gelen dave. 

ti>:_ey i aldığını ve mezkur merasimde 
Habeşistanı temsil etmek üzere impara
tor tarafından tayin edilecek mümessilin 
sonradan ilan edileceğini bildirmekte
dir. 

* Londra, 24 (A.A.) - İyi haber a-
lan mahfillerde bu sabah söylendiğine 
göre Hailey Selasiye bizzat taç giyme 
merasimine davetedilmeyip sadec~ bir 
mümessil göndermeğe davet edilmiştir. 

Hükümet reisleri taç giyme merasL 
mine davet edilmemişlerdir. Habeşis

tanm Londra Elçisi Bay Martinin 
memuriyeti henüz Saint - Cymes sarayı 
nezdinde muteber olduğundan ingilte
rcnin siyasi münasebti idame ettiği bü. 
tün memleketler namına gönderilen da
vet:yelcrden bir tanesi de kndisine gö
drilmişt!r 

T 'ijrk -

Taç giyme merasimleri hazırlıkları yapı
lan lngilterc kralı S. M. ]orj VI 

B. Nöyrafı 
tefsirlere 
yol açtı 

Paris, 24 (A.A.) - Eko dö Pari ga
zetesinde B. Fon Noyrath•m Viyana 
seyahatinden bahseden Pertinaks- ' 'Bu 
seyahat bütün sırrını muhafaza ediyor,, 
demektedir. Zaten fransız gazeteleri 
ekseriyetle bu fikirdedirler. 

Pertinaks diyor ki: 

"B. Şuşnig eğer İtalyanın müzahe
retini temin etmemiş ise, nasıl oldu da 
iki alman devleti arasında derin bir mü
nakaşayı mucib olan 14 şubat tarihli te
şebbüsüne başladı ve nasıl oldu da Ak
deniz işleriyle bu kadar meşgul olan ve 
gazeteleriyle garb devletlerine karşı 

ateş püskürtmek için hiç bir fırsatı ka
çırmayan İtalya, Alrnanyaya karşı A -

(Sonu 2. inci sayfada ) 

ingiliz 
Memleket güzel sanatlar terbi

yesinin yokluğunu adım ~aşın.da 
hissettiriyor: Bayındırlık ışlerıne 
ne kadar masraf ebnekte oldu
ğumuzu hatırlayınız. Bu işlere ~yi 
bir zevk ile kötü bir zevk bakım 
olmasının küçücük farkı, hepsinin 
bir daha yıkılarak yeniden yapı
lıp yapılmamasında~. iba_ret.ti~. 
Yalınız bu kadar degıl: Çırkın -
den ne şevk, ne de fazilet doğabi
lir. Sanatsız muhitlerde, hayat, 
kuruyarak istep kabuğu bağlama
ya nıahkfundur. Bir ihtilalin he
Yecanlarını sevgilerini, nefretleri
ni ve ihtira~larını ancak ve yalınız 
güzel sanatlar devam ettirebilir. 
Tarih öğretici ise de ne yaşatıc!, 
n~ de yaratıcıdır. Bir misr~, ~ır 
çızgi, bir ses hakikatleri, hın ıs
tc~~i~tikten daha iyi anlatabil~r
Şıırın veya resmin veya heykelın 
~ey~ nesrin yardım etmiş olduğu 

Endüstriyel işbirliği 

.cvırlere bakınız: Onların en ba
sıt vakaları ebedi olmuştur. Güzel 
sanat) f d .., . d arın arkına varma ıgı •nıce 

estan) . 1 • . t " a· ar ıse unutu up gıtımş ır. 
san 1

1
2! kültür hakanlığının güzel 

at ar h b .. t .. ötek·l ve sa ne planına, u ım 
kad 

1 
er c~aha ve toprak planları 

t-uı .aı-c~laka ve ihtirasla sarılıyo
Ya.111· 

8 
•• utnhuriyet ne endüstrisiz, 

1 onı .. ··ı a, ne d k':; erek, ne geri ziraat-
deaj., e ltü.rsüz yani ne mad-
1. ..., ne d , 
ır. e ruhsuz devam bulabi-

On be. 
leıl aa .. _ ftnci yıld"" .. .. d ·· ta ---&etti onumun e gu-

-----~l'tJn..:::: ~r &ergiıniz endüstri ve 

fc:=' ndüstriyel te.shilat korporasyo
~ nu direktörü sıfatiyle Türkiye 
hakkında çıkarılan bu fevkalade nüs
haya yazı yazmak fırsatını bulduğum

dan dolayı bahtiyarım. Türkiye ile İn· 
giltere arasnda evvela ingiliz - türk 
comptoir anlaşmasının imzasını ve da
ha sonra da Karabükde bir demir ve çe
lik fabrikasının kurulması işinde H. A. 
Brassert ve şerikleri ile türk hükümeti 
arasında bir konturatm akdine müncer 
olan müzakerelerin başladığı günden
beri korporasyonumuz bu hareketle 
peic yakından alakadar olmuştur. Bu iki 
hadisenin İngiliz - türk ticaret müna
sebetlerinde yeni bir devreye girildiği

ni i aret etmiş olınası bakımından bun
ların mahiyetini tetkik etmek çok ye
rinde bir hareket olur. 

Iidir. Musikili ve musikisiz, yük
sek türk sahnelerinin zamanı şim
diden tesbit olunamaz: Fakat, ay
ni zamanda canlı mekteb hizmet-

i · görecek olan, yabancı sahne-
erı k 1 . )erin yardımı ile, tür gazete erı, 

muayYen mevsimlerde sahne prog-
ları neşretmeye başlamalıdır

rlam L""tfen her hangi bir Balkan ar. u 
-· • ~1.ı 0 falarını göz-

Financial Times'in Türkiye 
Fevkalade nüshasında, endüs
triyel teshilat korporasyonu 
direktörü B. S. N. Karlinski, 
çok mühim bir makale yazmı~
tır. Yeni milletlerarası ticar;t 
mekanizması ve mutavassıt 
krediyi, Türkiye - lngiltere en
düstriyel işbirliğini izah eden 
bu değerli yazıyı aynen alıyo
ruz: 

Türkiyenin son on dört yıl içinde 

terakki ve refah sahaı>ında elde ettiği 

esaslı inkişafların tarihi bu nüshaya 

dercedilen diğer yazılarda hiç şüphe
siz etraflı bir surette izah edilecektir. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

den geçiriniz. Sonra, kusurla -
rını görüp söylemekte asla mü
balega etmemekte olduğumuz 
güzel sanatlarımızın bir kü -
çük serginin Yunanistanda yap
mış olduğu tesiri muhakeme 
ediniz. Milletler kültürlerinden 
gayri hiç bir vasıta ile kendilerini 
medeniyet tarihine ve alemine be
nimaetemezler. 

edilip bitirilecektir. 
kara stadyomunda, kanalizasyon 

rularından birinin tıkalı olması dola
yısiyle fazla su birikmiş, her yeni ve 
tecrübe edilmemiş binada bulunması 

mümkün arızalara benziyen bu bozuk
luğun da, içinde bulunduğumuz tatil 
günlerinde izalesi tabii kabil olamamış 
olduğundan final maçları, ne yazık ki, 
bu güzel sahada yapılamıyacaktır. 

İşte bu sebeble, bugünkü maçlar da, 
evelki günküler gibi, Ankara 1Gücü sta
dında yapılacaktır. 

Bugün kim sampiyonluğu, kim i
kinciliği ve üçüncülüğü kazanacaktır? 
Dünkü yazımızda bunlardan uzun uza
dıya bahsetmiştik. Bununla beraber bu
gi.in de, turnuvanın, ona iştirak etmiş 
o]mların son vaziyetlerini belli edecek 

son iki maçı hakkında biraz dura· 

Gücünü 
Şayed 

sak bu t 

caktır. K 
gelirse bu 
ve şarnpiyo 
kalenin bir 
gelecektir. 
cü Çanka 

sürprizlerle dolu bir oyun
.. nkü Çankaya - Kmkka

·ürprizlerden biri idi. 
iyonunun üç oyun

ulunarnarnış olma
i vermişti. Bu
mlarında yer a

kaya Ankara 

ile karşılaşır-
7 sahibi ola
irspora galip 

rı>ı 7 olacak 
aya ile Kırık-

ları lazım 

a Ankara gü
efa neticesiz 

yolculuğu 1 

Ar§idiik Otto 

Hallievlerine 
haşarılar diledi 

Halkevlerinin kuruluşunun beıinci 
yıldönümü münasebetile Dahiliye Vekili 
ve C.H.P. Genel Sekreteri B, Şükrü Kaya 
tarafından, Atatürkün cumhuriyet ve 
inkılap nesillerine elbirliği ile çahşmala
rma emniyet ettiği bu kurumların say
gılarını bildiren telgrafına Bqbakanımiz 
şu cevabı vermişlerdir: ( A.A,) 

Sayın Şükrü Kaya 
Dahiliye Vekili 

Ankara 
Halkevlerinin yıldönümünü si

ze ben. ~e kutlar, kurumlara başa
rılar dılıyerek muhabbetlerimi su
narım. 

BQ§vekil 1. lnönü ........_......, .. ,, .... _......, 

Ge~en Adana ıu baskını müna•ebetiyle lıurtuluı 
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Maarifimizde dün, 
BUGÜN, 

ve Y ~~RIN 
Nasara, Y ansuru, Nasran ... 
Bugün kırkında olanlar, Rüşti

ye'nin ilk sınıflarında okudukları gün
leri hatırlarlarsa bu kelimelerdeki a
henksizlik kulaklarında, birer çalpa
ra gürültüsü ile, çınlayacaktır. 

ldgamı maalgunne'nin ne demek 
olduğu aklınıza geliyor mu? 

Ya kalkaleye ne buyuruyorsu
nuz? 

Gülüstanın hangi beyitleri hatırı
nızda kalmıştır? 

Peygamberin gazvelerini sayabi
liyor musunuz? 

Fakat biliyor musunuz ki, idadi 
programlarında bugünkü fizik'in a
dı. o zamanlar, hikmeti tabiiye, fel
sefeninki sadece hikmet' ti, ve, bir 
maarif nazın ayni sınıfın progra
mında hikmet'le hikmeti tabiiye'yi 
yanyana manasız bulduğu için iki
sinden birinin kaldırılarak yerine bir 
başka dersin konulmasını alakalı da
ire müdürüne emretmişti Daire mü
dürü hikmeti tabiiye'yi çizdi ve hiza
sına fizik yazdı. 

Bir başka maarif nazınnm da: 
"- Şu mektebler olmasa maarifi ko
layca idare ederdim." demiş olduğu
nu hiç işitmiş mi idiniz? 

Y akm çağlar maarifinin tarihçe
sini, bu bir kaç satır, size, kısaca an
latır, sanırım. Fakat bundan şunu da 
anlamanız lazımdır ki, Emsile, T ec
vid, Kısası Enbiya, Zebanı farisi ve 
bunlara ilave olarak, taliki, divanisi, 
rık' asi, sülsü ve sairesi ile hüsnühat, 
memlekete, hayatın hakikatlerinden 
uzak bir takım okuryazarlardan baş
ka bir şey vermemiştir. Bu okurya
yazrlar ise, ucsuz bucaksız bir impa
ratorluk içinde birbirine methiyeler, 
kudsi tanıdıkları geçmişlere naitler, 
bahritavilli veya bahribezec'li man
zumeler yaza yaza nihayet, son eser
leri olarak, bize, Mondros mütare-. 
kenamesini vermişlerdir. 

*** 
Evvelki ders yılı sonunda, lise

lerde, bir çok talebe sınıf geçemedi
ğindenberi, yeni yetişn gençlerin 
kendilerinden önceki nesle nisbetle 
kafi bilgi sahibi olmadıklarından, şu
rada burada, bahsedildiğini işitiyo
ruz. Bu iddiada bulunanların ölçüle
ri acaba nedir? Bu gençlerin arab ve 
fars kaideleriyle cemilendirilmiş ba
zı kelimelere 'ler'' edatını ilave ede
rek konuşub yazmalarımı; yoksa 
müsbet ilimlerde yaya olmaları mı? 

Futbol turnuvasının 
son maçları 

(Başı 1 incide) 

berlikle bitiren Demirspor, bugün, Kı· 

rıkkale ile de berabere kalırsa dört ta

kımın sayıları, bilir misiniz, ne olacak· 

tır ?. 6 .... 

Yani, turnuvada ne birinci, ne ikin

ci, ne üçüncü ve ne de dördüncü değil, 

dört tane birinci veya dört tane sonun

cu olmuş olacak ve o zaman turnuvanın 

yeniden başlaması lazım t;elecektir. 

Bu olur mu? Pekala olur. 

Sürprizlerle başlayan ve öyıece de

vam eden bu maçların gene öyle olma
sı kabil olan neticelerini, bugün, An· 
kara Gücü stadında bizzat görebiliriz. 

Sporcu 

Y ahud iştirak etmekte bulundukları 
müsabakalarda iyi netice alamama
ları mı? Türk zekasında, bilmediği
miz bir inhitat husule gelmiş bu
lunması mı? 

İşaret ettiğimiz iddiayı ileri sü
renlerin ölçüleri ne bunlardır, ne de 
bunlara benzer şeylerdir. Çünkü 
cumhuriyet liseleri türk alfabesi ile 
tahsile başlamış olan talebeye ,ilk de
fa olarak, bu yıl diploma verecektir. 
Şu halde iddia tamamiyle indidir ve 
önceki neslin kendinden sonrakini 
beğenmemesi itiyadına istinad et
mektedir. Edebiyat tarihimizin ya
kın zamanlara aid kısmında bu zih
niyetin tipik misallerini hep hatırla
rız: Namık Kemal mektebi, Edebi
yatı cedide, F ecriati gibi ... 

Bilakis, bugünkü gençliğin biz
lerden daha iyi yetiştiğine dair eli
mizde vesikalar vardır. Kemmiyete 
bakınız: Resmi liselerle muallim 
mekteblerinin ve orta mekteblerin 
on iki senedenberi verdiği mezunlar 
sayısı 53.000 dir. 1924 - 25 de 530 
gene!. bir derece daha yüksek tahsile 
namzed kılan bu mektebler, ertesi 
sene 1296, daha ertesi sene 1991, 
1927-8 de 2880, 28-29 da 3202, 
29-30 da 3950, 30-31 de 4483, 31-32 
de 4242, 32-33 de 3606, 33-34 de 
7096, 34-35 de 9067 ve nihayet ge
çen ders yılında da 1 0689 mezun 
vermişlerdir. 

Tahsilin keyfiyeti hakkında fikir 
edinmek istiyorsanız yeni kitablan 
tetkik etmek zahmetine katlanınız. 
Bunları eski kitablarla kıyaslayınız. 
Darülfününün yerini alan üniversi
tenin yeni yeni açılan yüksek mek
teblerin çalışma ve çalıştırma vası
ta ve şartlarını göz önüne getiriniz, 
teknikteki ilerilemeleri, hayatm gidi
şini, memleketimizin tahakkuk ettir
miş olduğu büyük inkilabları düşü
nünüz. Bütün bunlar size, bugünün 
gençliği hakkında, çok daha müla
yim ve takdirkar olmayı telkin ede
ceklerdir. 

Maarifimizde bugün dünden çok 
ileridir. 

Yarın?. 
Bugün ekmekte olduğumuz iyi 

tohumlar bize çok iyi mahsuller ve
recektir. 

Nasara, yansuru'yu ve Mondros'u 
hatırlayalım 1 

Nasuhi BAYDAR 

Halkevleri bayramı 
B. Şükrü Kpyaya gelen telgı·al

ları neşre devam ediyoruz: 

Kastamonu, 24 - Pazar günü Tosya 
halkevini ben Taşköprü halkevini Par
ti arkadaşlarından gönderilen bir grup 
çok parlak bir şekilde açtık. Posta ile 
tafsilat verilecektir. 

Vali ve C.H.P. Baş.kam Doğan 

Muş, 23 - Pazar günü halkın sevinç 
ve tezahüratiyle Bulanık halkevinin a
çılma töreni yapıldığı mahalli kayma
kamlığının 21.2.937 ve kalem 541 sayılı 

telyazısı ile bildirilmiş olduğunu son
suz saygılarımla arzedcrim. 

Mu§ Valisi N. Mergen 

=================================================25-2-1937 = 

Londra - Nevyork 
hava seferleri 

Nevyork, 24 (A.A.) Nevyork 
Herald gazetesinin bildirdiğine göre 
gelecek teşrinisaniden itibaren gidip 
gelme olmak üzere Londra ile N evyork 
arasında haftada dört hava şeferi yapı
lacaktır. 

Panamerikan ve İmperial Airways 
idareleri arasında yapılan anlaşma mu
cibince Nevyork civarında North - Be
ach ismindeki mahal son istasyon ola -
caktır. 

Amerika hükümeti Londra - Nev
york hattmm tesisi için 3.500.000 do -
lar ve Nevyork şehri de 1.500.000 do -
lar verecektir. 

B. Kot karlar .altında kaldı 
Şamberi, 24 (A.A.) - Val d'İsere 

mıntakasında dağlardan kopup gelen 
üç çiğ neticesinde nazırlardan B. Kot 
ve Lagranzenin de dahil bulunduğu bir 
kervan karların altında sıkışıp kalmış· 
tır. 

Kurtarma ameliyatı hararetle devam 
etmektedir. 

lngilterenin yangınlar 
için aldığı tetdir 

Londra, 24 (A.A.) - Hükümet gön
derdiği bir tamimde, bir harp vukuun
da yangın bombalarının çrkaracağı yan
gınları haber vermek ve söndürmek i
çin yüz bin kişinin talim ve terbiyesini 
derpiş eden bütün memlekete şamil bir 
teşkilat ihdasını istemektedir. 

Proje mümkün olduğu kadar süratle 
tatbik mevkiine girecektir. 

AlmanyaJa tedbirler 
Berlin, 24 (A.A.) - "Havas ajansı 

muhabirinden:" Hava müdafaa memur
larının istedikleri zaman binalara gire

bilmeleri için her evin kapısının anah

tarı mahallenin polis komiserine veril
mesi emredilmiştir. 

İngiliz ticaret filosunun 
vaziyeti 

Londra, 24 (A.A.) - İngiltere de
niz odası verdiği senelik raporunda in
giliz ticaret filosunun umumi harbd m 

evelkine nisbetle tonilato itibariyle da
ha fazla olmakla beraber aded itinıır°iy
le iki bin vapur eksil.mi§ olmasından 

dolayı endişeler göstermektedir. 1914 
de dünya yüzündeki vapurların yarısı 
ingiliz bayrağını taşıdığı halde İngil
tere aç kalmak tehlikesine düşmüştü. 

Vurd 
Sevgisi 

Geçen yıl demiryolunun 1spartaya 
varması törenine gitmiş oradan da An
talyaya kadar uzanmıştım. Gençliğim
de Rumelinin sekiz vilayetini yer yer 
gezmiş, bir çok yerinde uzun uzun o
yalanmış, yıllar geçirmiştim. Ataları

mızın yetişip geldiği anayurdum ve A
nadoluyu Balkan savaşından sonra gez
meğe, görmeğe başladım. Yaşım altmı

şı bulduğu halde onun görmediğim, 

bilmediğim yerlerini gezip koklamak 
iştiyakiyle yanarım. 

Antalyayı gördüğüm vakit anayur
dumun en güzel, en (harikülade) yeri
ni görmüş olduğuma inandım. 

Anayurdu.mu anamdan çok severim. 
Daha çocukkken ona kulaktan aşık ol

muştum Dört beş yaşundan dokuz on 
yaşıma kadar, beni, kütahyalı İbrahim 
admda bir Mehmedcik büyütmüş, 

bana adeta mentorluk etmişti. Hayat
ta en büyük öğrenme vasıtamı ondan e
dinmi!'_.tim: Tabiati müşahede ve tet
kik. Bir çok bilgilerimin anahtarını on

dan aldığım gibi, anayurdumu sevme
ği de ondan öğrendim. Yalnız ana ve 
baıbamın tesiri altında kalsaydrm, bu
günkü kadar yurdsever olabileceğimi 

hiç sanmıyordum. 

Eski masallarda kulaktan aşık ol
mağı hep işitirdik. Babamın, neşeli za
mınlarda anlattığı güzel masallarının 
çoğunda şehzadelerin hep kulaktan aışk 

olduklarını dinlemiştim. 1şte ben de, 
otuz beş yaşıma kadar, anayurdumun 
kulaktan aşıkıydım. Onu gezip gör
mekle, her gezip gördüğüm yerini in
ceden ince araştırıp deşmeğe başladık

ça bu sevgim arttı, arttı ve artıyor. O
nun en çorak yerlerinde, tabiatin ne 
zengin ve ne renkli güzelliklere bürün

müş olduğunu gördükçe hayranlıktan 
hayranlığa düşüyorum. Bu sevgime, yıl
larca hasret çekilmiş bir sevgiliye ka
vuşmanın gururunu da ekleyiniz. 

Bugün biliyorum ki yurd sevgisi, 

yalnız kulaktan işitmekle, lazmıı kadar 
derinlik ve kuvvette bir aşk olamıyor. 
Kulaktan sevginin de bir zevki, bir iş
tiyakı, bir hasreti olduğunu itiraf e

derim; fakat bu sevgi "göz görmedikçe 
gönül katlanır., sözünün mefhumundan 

uzaklaşmıyor. Yurdu sevmek için onu 

gezmek, alıcı göziyle görmek, bütiln 

ince ve sakh güzelliklerine birer birer 

hulUl etmek lazım geliyor. Sevdiğini
zin her gün yeni bir güzelliğini keşfet· 

mek zevkinin ne olduğunu bilir misi
niz? 

/(ızılav<ı •• uye olmak insanlık borcudur 
./ 
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Asi kuvvet_l~r~n 
ilerlediği bildırıllyor 

. 1 , a girerken alrnmrş bir resimleri 
Asi kuvvetlerın Ma aga y 

. d · arruz teşebbüsünde bulunmuşlarsa da 
A) Ası enız .. 

Valansiya, 24 (A. · - d e bu tesebbüs de boşa çrkmış ve duşman 
. ah k rşı saat 3 e v ~ . . 

tayyarelerı sah a a .k. k Va- bir çok ölü ve yaralr vermıştır. 
k .. ere ı ı ere . . .. 

sonra saat 8 de olma .uz lar- MilliyetperverJerın tayyarelerı dun 
1 · h · ·n üzerınden uçmuş · ' · d b ' k k" ·· b ansıya şe rını ~ .k. bombadan Valansıiya vılayetın e ır aç oyu om-
d lerin attrgı ı ı . . 
ır. Bu tayyare . k' . yaralan- bardrman etmışlerdir. 

üç kisi ölmüş ve bır kaç ışı Keza dün öğleden sonra milliyet-
' M ddi ziyan yoktur. · •· · ı· d k. mıştır. a .. f bataryala- perver tayyarecıler Jaen ın şıma ın e ı 
. eler muda aa 

Ası tayyar k mag~ a mecbur Baezadaki milis krşlasını ve Jean kö -
· karo:ıısında aç . . . 

rınm ateşı -r mür havzasına gıden demıryolu ıstas • 

olmuşlardır. . MaJ'orig adası a. yonunu bombardrman etmişlerdir. Bu 
B ""ayyarelerın . 

u ' . if yapmışlardır. Bu istasyonun bombardrmanma ehemmı -
rıkLarmda bır keş . k d" z· h"k" ·ı ~ . ıkta demirliyen harb ge- yet verılme te ır. ıra u umetçı er 
tayyarelenn aç . k d' . d" k d k '" .. h d k""l . . eldikleri zannedılme te ır. şım ıye a ar omur avzasm an u -
mılerınden g b l 1. 1. d · k"' ·· km' 1 d' Asilerin verdiği ha er er . . ıyet ı emır ve omur çe ış er ır. 

Sata.manka, 24 (A.A.) -. D~n mılh-
r kıtalar hükümetç.ılerın Mad-yetperve . . . .. 

rid üniversite mahallesındekı bır hu • 
cumunu def ve düşmanı takip etmiş -

ılerdir. 

Usera'da da hükümet çiler in b ir t a -
arruzu topçu ateşiyle durdurulmuştur. 

Dün öğleden sonra hükümetçiler 
Madrid doğu cenubi cephesinde bir ta-

SOVYETLER, İSPANYAYA 
GÖNÜLLÜ GÖNDERMİYECEKLER 

Mosıkova, 24 (A.A.) - Sovyetler 

Birly igi halk komiserİeri meclisi, İs -

panyaya gölüllü sevki ve Sovyetler a -
razisinde gönüllü kaydı yasağmi 20-21 

l şubat gecesinden itibaren meriyete ko -
yan kararnameyi tasvib ,etmiştir. 

Kızıl ordunun yıldönümü 
Sovyetler birliğinde co şkunlukla kutlanıyor 

Mareşal Voroşilof Kızrl orduya bir nutuk verirken 

Moskova, 24 (A.A.) - Bugün bütün 
Sovyetler birliğinde, kızılordunun 19 

uncu yıldönüm.ü tesid edilmektedir. 
Müdafaa komiserliği, bu münasebet-

le neşrettiği bir emirnamede ezcümle, 
kızıl ordunun, Sovyetler birliği m_il~et
lerinin müsalemetperverane mesaısıne, 
ınesud yaşayrşına ve refahına karşı su
;,_ d.. ı yok .....,.aste cüret edecek ıher uı;>Illan 

edeceğini ve herhangi bir taarruzu n.e
reden gelirse gelsin def edeceğini bıl-

dirmektedir. 
Gazeteler de Kızrl ordu için başma-

kaleler yazıyorlar. 

izvestiya gazetesi başınakalesini 

şöyle bitiriyor: 
"Harp tahrikatçıları şunu bislinler 

ki, mecbur edildiğimiz takdirde çıka
ıbilecek müstakbel harpta krzrl ord.ı:ıun 
harekatı taarruz! olacak ve bu harbda 
hedefimiz düşmanın tamamen imhası 

olacaktrr.,, 

Sen~ nehfi kabarıyor 
Yağmurlar devam ederse 

Paris, 24 (A.A.) - Sen 
suları d' . en ışe verecek şekılde 
ntektedir. 

nehrinin 
yüksel-

Bugün yağmur devam ederse sula
rın 

per§ıeınbeyi cumaya bağlayan gece 

.?:arfında Austerlitz köprüsünde 4-38 

bir taşmadan korkuluyor. 
metre olarak gösterilen tehlike irtifa

kadar yükselmesi uumluyor. 
ına ·· ı··kl Mavunalar şimdi nehirde guç u e 

.. fer etmektedirler. Bununla be-seyruse . . 
b lar Şimdilik sergı ınşaatma ra er su 

sekte vermemiştir. 

Lordlar kamarasında dışMill 11 Mıcsır~ . 
· e er emıyetine 

politika müzakereleri davet ettik 
Lo d Cenevre, 24 (A.A.) - Türkiye hü-

Londra, 25 (A.A.) - Royter: r - te milletler cemiyeti azası kalmak ni-
ld · T d kümeti, Mrsm Milletler Cemiyetine gir. 

lar kamarasmda, işçi Arno ıngı. ız ış_ ye. tinde olduğunu bildirerek demiştir 
meğe davet ettiğini Cemiyet genel sek

siyasetinin tadilini, tecerrüt sıyasetı ki: 
takbı.ni ve Almanya ile en iyi an}!:ıı::.1Tl::ıyı ''H h reterliğine tebliğ etmiştir. 

-r-- er angi bir barba maalesef mani 
istemiş : olamadığımız takdirde mütearrrzla ta-

''- B. Eden Almanya hakkında bir arruza uğrayan arasında her halde bir 
dost gibi değil, bir düşman gibi mua- fark gözetmek icab edecek ve müşterek 
mele etmektedir.,, hareketin lüzum göstereceği yardım 

Demiştir. taarruza uğrıyana yapılacaktır. Tatbi-
B. Arnold, tngilterenin Fransanm ~~tı~da ne kad~r noksan görülürse gö-

fransız : sovyet paktını feshetmesini ve rulsun bu prensıp feda edilemez, çünkü 
sovyetlerle olan paktından dolayı İngil- aksi takdirde dünyayı "hak kuvvetin-
terenin müzaharetine güvenemiyeceği- dir,, kaidesine terkebniş oluruz.,, 
nin Çekoslovakyaya açıkça bildirilme- Plymouth Milletler cemiyetini mü-
sini istiyor. dafaa etmiş ve hükümetin bu cemiyete 

Muhafaza.kar Mountemple de aynı evrensel mahiyetini iade ederek otori-
fikirde bulunmuştur. tesini mümkün olduğu kadar tezyid et-

Muhafazakar Stonchaven, Alman- me.k istediğini söylemiş.tir. 
yaya eski müstemlekelerinin iadesine Bölge paktlarına gelince, bunlar 
muhaliftir ve '.B. Hitlerin Mayn Karnpf Milletler cemiyeti paktı ile asla gayri 
ismindeki kitabında söyledikleri unu- kabili telif değildir. Bu paktlar bütün 
tularnaz,, demiştir. dünyada umumi em.niyet hissini artxr-

İ§)Çi muhalefeti adına B. Strabolgi, mak suretiyle mühim bir amil olabilir-
B . Arnoldun teklifine muhalefet etmiş- ler. 
tir. Kollektif emniyete taraıftar olan İspanya vaziyetine gelince, tavassut 
hatip fransız • sovyet paktının bilakis imkanını daima göz önünde tutuyoruz, 
genişletilmesini ve diğer milletlerin de fakat bu hususta muvaffakiyeti halen 
buna iltihakını istiyor ve: pek parlak görmüyoruz.,, 

"Çekoslovakya, kendisi tahrik etme- Müzakere talik edilmiştir. 

den bir taarruza kurban olcluğu zaman ispanyanın kontrolu meselesi 
bize güverunek hakkını haizdir.,, Londra, 24 (A.A.) - B. Eden bu-

Diyor. gün Avam kamarasrnda yaptığı beya-
Bunun üzerine söz alan dış işleri natta, alakadar hükümetlerin halen is-

müsteşarr Plymouth, hava silahlarında- panyol hududlarmm kontrolu mescle-
ki inkişafın İngilterenin tecerrüdünü sinin teferruatını görüştükleri birkaç 
mutlak surette imkansız hale koyduğu- gün içinde kati bir sureti tesviye ümid 
nu bildirmiş ve 18 şubatta B. Baldvin edildiğini, karışmazlık komitesine ha-
tarafmdan tekrarlanan B. Eden'in be- len İspanyada harb eden gönüllülerin 
yanatını hatırlatmıştır. geri alınması meselesinin verilmediği 

Plymouth, batı Avrupasından başka, ni, Portekiz hükümetiyle İngiliz hü-
ingiliz menfaatlerinin bütün dünyaya kümetinin İspanya - Portekiz hududu· 

şamil olduğunu ve başka yerde olup bi- nun 130 ingiliz memuru tarafından kon-
tene karşı lakayd kalmamıyacağrnı, ih- trolu hakkında mutabık kaldıklarını ve 
tilaf vukuu halinde ingiliz müdahale .reyfiyetin ademi müdahale komites.. 
veya ademi müdahalesinin meselenin tarafından tasvib edildiğini ve fakat 
hususi şartlarına mütevakkıf bulunaca- son teferruatın henüz tesbit edilmedi-
ğrm söylemiş ve hükümetin kati suret- ğini bildirmiştir. 

Oviedo cephesinde 
şiddetli harpler 

Fransanın Madrit büyük elçisi General Franko
nun muzaffer olacağını bildiriyor 

Paris, 24 (A.A.) - İspanyadan alı
nan haberlere göre, Oviedo cephesinde 
cereyan eden şiddetli muharebede bir
çok ölü vardır. Grenade'de bir süngü 
muharebesinden sonra iki taraf da ağır 

zayiat vermişlerdir. Hatta milli) ecper
verlerin iki gündenberi tahmin edilen 
ölü ve yaralı adedini 10 bine kadar çı

kardıkları bildirilmektedir. 

Oviedo daima hükümetçilerin muha
sarası altındadır. Hükümetçiler kışlayı 
ateşe vererek topçu teslihatr fabrikası
nın dıvarlarına kadar ilerlemişlerdir. 

Milliyetperverler hastanede tehas -
suna çalışıyorlar. Yarısr bir tarafın ya
rısı da diğer tarafın elinde olan yetim
ler evinde çok şiddetli muharebeler ce

reyan etmektedir. 

Diğer taraftan Madrid ve Karahan-

Polonyanın hudutta 
aldığı tedbirler 

Varşova, 24 (A.A.) - Dahiliye ba

kanlığı tarafmdan neşredilen bir karar

namede, huduttan itibaren 30 kiloınet

relik bölgede ancak valinin müsaade
siyle emlak satın alrnabileceği bildiril-

mektedir. Bu bölgede ikamet tezkeresi 

de, 24 saat zarfında bölgeyi terke da

vet salahiyetini haiz olan makam tara

fından verilecektir. Bu tahdidat hudud 

bölgesinde altı aydan az bir müddetten 

beri ikamet eden lehlilere münhasırdır. 

2 kilomereden 6 kilometreye kadar bir 

mesafe dahilinde telefon, telgraf ve 

radyo makineleriyle mektub götüren 

güvercinler bulundurmak yasaktır. 

şel cephesinde hiç değişiklik olmadrğı 
bildiriliyor. 

Kıliniık hastanesinde, faslılarm bir 
taarruzu mühim zayiat verdirerek defe. 
dilmiştir. 

* Paris, 24 ( A.A. - Jur gazetesi, 
Fransanm Madrid büyük elçisinin Sa
int -J ean - de - !uzdan Fransa hüküme
tine gönderdiği bir mektubu neşret -
mektedir. Gazeteye göre, büyük elçi bu 
mektupta General Frankonun muzaf -
feriyeti pek yakın olduğunu bildirmek
tedir. 

• Paris, 24 (A.A.) - Şili'nin Brüksel 
ataşemiliteri Albay Labbe'nin idaresin
de dört otobüs, Madrid'deki Şili elçili
ğindeki 1400 mülteciyi tahliye için 
Madrid'c hareket etmiştir. 

Deniz silahlarının 
Tahdidi müzakereleri 

Londra, 24 (A.A.) - B. Eden Avam 

kamarasında beyanatta bulunarak ingi

liz hiikümetiyle Alman, Sovyet, Leh, 

Türk, Norveç, Finlandiya V t. Danimar

ka hukümetleri arasında deniz silahla

rının Londra deniz ::ınlaŞıtnası esası ü

zerine keyfiyet itibariyle tahdidi hak

kında cereyan eden müzakerelerin iler

lemekte oldugunu bildirmiştir. 

Paris - Tokyo hava 
yolculuğu 

Le Bourget, 24 (A.A.) - Tayya
reci Gilbert Denis ve Georges Libert 

yüz saaten az birmüddet zarfında Paris 

B. Hitler Miinihte 
yeni bir nutuli verdi 

Münih, 24 (A.A.) - Nasyonal sos-
yalist '!?artisınin ihdasım tesit için ya
pılan merasimde Hofbraeu - Haus sa
lonunda hıç bir dekorasyon yoktu. 1920 
de oldugu gibi tribünde sadece Gamel 
haçlı bir bayrak görünüyordu. Takriben 
iki bin kadar eski azamerasimde hazır 
bulunmuş ve Führer salona girince şid
detle alkışlanmıştır. Führer'in muavini 
liessa kısa bir nutuk söylemiş ve müte
akiben B.Hitler söz almıştır. 

B. Hitler mücadele devresini hatır
lattıktd:ı sonra rejimin başarılarını L 
zah etmiş ve almanyanm bic cihan dev
leti halme geldiğini söylemiştir. Alman 
Führeri almanyanın kuvvet, hüriyet, ve 
halk birliğineolan inanını tekrar ettik
ten sonra barış istedıgini birkere daha 
ilan etmiş ve müteakiben alman siyase
tinin buradan böyle yapacağı işleri ve 
buarada ön planda olarak dört senelik 
programr saymıştrr. Führer binadan 
çıkarken halis bir halk kütlesi kendL 
sini şiddetle alkrşlamıştır. 

Estonya istiklalinin 
yıl dönümü 

Reval, 24 (A.A.) - Estonya istiklıi-
linin 19 uncu yıldönümü bütiın memle
kette teı;it edilmiştir. Kıtaat Cumhur 
reisinin önünde bır geçit resmi yapmış. 
tır. Diplomatlar merasimde hazır bu 
lunmuştur. 

İtalyan manevraları 
RomJ., 24 (A.A.) - Ağustosta ya

pılacak iıüyük kara, deniz ve hava ma. 

nevralarma Sıcilya sahne olacaktır. Dü
çe bu münasebetle adının muhtelif vi
layetlerinı gezecektir. 

B. Kot kurtuldu 
Parisı 24 (A.A.) - Fransız Alp

larn'lda bir kar çıgı düşmesi üzerine ka
palı kalmış olan hava bakanı ile müs -
teşarı Lagrenge'ın arkadaşları ile bir • 
likte inmege muvaffak olarak Tignes'e 
muvasalat ettikleri ve oradan Burg'e 
hareket edeeckleri bildirilmektedır. 

Elen kralı Atinaya 
dönüyor 

Atina, 24 (A.A.) - Atina ajansın
dan: Kıralı hamil bulunan Averof zırh
lısı saat 18 de Skrcmanga önünde Sala
mine tersanesi yakininde demirliyecek
tir. 

Bütün gazeteler, kıralm Midilli, Sa
kız ve Sisam adaları seyahatine uzun 
makaleler tahsis ederek bu üç büyük a
danın ahalisi tarafından yapılan coş -
kun tezahüratı bilhassa kaydetmektedir
ler. 

Ham madde konferansı 
ve Almanya 

Berlin, (A.A.) - Alman hüküme_ 
tinin h,;ım maddeler komisyonuna işti 

rak etmemek kararı hakkında tefsirler
de bulunan Dwtsche Allgemeine Zei
tung diyor ki: 

''- Almanya artık Milletler CemL 
yeti aza~ı olmadığı için, bu müzakerele
lerin haricinde kalarak Milletler Cemi
yeti gayretlerinin geçmişte yapılan bu 
neviden teşebbüslerden daha büyük bir 
muvaffakiyet temin edip edemiyeceği
ni takih~ debilir.,, 

* Cenevre, 24 (A.A.) - Almanyanm 
h.am maddeler komisyonu mesaisine iş
tırak ~tmiyeceği hakkındaki haberler

den bahseden İsviçre Telgraf Ajansı, 
Cenevre beyne !milel mahfillerinin esa

sn menfi bir cevaba intizar ettiklerini 
bildirml!ktedir. 

Tokyo seferini yapmak üzere dün sa~~·· · 
22,5 de uçmuşlardır. 

Atinad;:ın alman telgrafa göre tay-
· ı ' yarecı _r bu saba saat 9 da oı·aya varmış-

lar ve saat 10 da uçmuşlardır . 
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lngiliz Türk endüstriyel 

YAZAN: S. N. Karlinski 1 
----------

• 
iŞ birliği 

Finansial Times'den---------~ 
(Başı 1 incide) 

Kemalist Türkiye bir milletin sağlam 
bir ekonomik siyaset takibi suretiyle 
devletler arasında layık olduğu mevkii 
nasıl kazanabileceğini bütün cihana 
göstenniftir. Şurası kayda değer ki 
Mustafa Kemal Atatürk istiklal harbı
nı bitirir bitirmez komşulariyle, tama
miyle müsavi ,artlar içinde, dostluk ve 
ticaret muahedeleri akdetti. Ve Tür
kiyenin bu komşuları, İran müstesna 
olmak üzere, hepsi büyük harb esnasın
da Türkiyenin muhasımları veya tebe
ları idi. 

Ekonomik inküıaf -
reımı politika: 

T ürk nasyonalizminin kuvvei mu
harrikesi ve hedefi nedir? Bu, 

tamamiyle politik bir mesele değildir. 
Bizim Türkiyeye karşı göstereceğimiz 
ekonomi politikası bu suale verilecek 
cevaba bağlıdır. 

Türk nasyonalizm.inin müteaddt ol
madığına kanaat getirmek için ortada 
bariz deliller vardır. Türk nasyonaliz
mi milli membaları, milletin maddi ve 
kültürel terakkisi için tarsin etmek ga
yesini taşıyan konstrüktif bir hareket
tir. 

Servet membalarını inkişaf ettir -

mek kudretini kendinde bulan yeni 

Türkiye, halkın hayat standardını yük

seltmek üzere ekonomi tCfkilatına yeni 

bir ıekil vermektedir. Ziraat, sanayi, 

dokumacılık, madencilik, sıhat, terbiye 

ve hatta erkeoloji sahalarında çok bü

yük gayretler sarfedilmektedir. Fabri

kaların, maden ocaklarının, demiryol

larının, köprülerin, limanların, şosele

rin, hava meydanlarının, elektrik ve su 

i'lerinin ve sair nafıa faaliyetinin mil

li inkişafını temin ve kontrol için tet· 

kik ve arama enstitüleri, bankalar, üni

vel"llkıeler ve bunlara mümasil teşkil.it 

kurulmuıtur. Bu birbirine bağlı ve ara

larında tam bir ahenk bulunan faaliyet

ler ingiliz mühendisleri ile sanayicile

rine büyük imkanlar vermektedir. 

Her ne kadar Türkiyenin ekonomi 

sahasında inki,.Uı keneli kudretinin 

çerçevesi içinde olmak şartiyle te~vik 

ediliyorsa da nihai gaye Türkiyenin 
ekonomi bakımından sadece her ihti-

yacını yurd içinde temin edebilecek bir 

vaziyete getirilmesi değildir. Türkiye

nin arzusu yalnız kendi ihtiyacını te

min değil, bütün dünya milletleri ara

sında uhdesine dil.fen rolü hakkiyle ifa 

edebilecek kabiliyete sa.hib olmaktır. 

Kemal Atatürk gelinceye kadar Tür

kiyenin taıbii servet membaları ihmal 

edilmit veyahud spekülasyoncuların el

lerine bırakılmıştı. Birçok sanayi şube

leri damping yoluyla yapılan ithalat 

yüzünden batırılmıştı. Yeni Türkiye 

bir taraftan eski fenalıkların önünü a

lırken diğer taraftan yenilerinin mey

dana çıkmasına mani olmuştur. Kendi 

yağı ile kavrulma ve tecerrüd politika

sından içtinab edilmesi ve ithalatın ma
kul bir tekilde tanzim edilmesi sure
tiyle Türkiye ile diğer memleketler a

rasındaki mal mübadelesi, Türkiye hal

kmm satın alma kabiliyeti ile hayat 

standardı yükseldikçe artacaktır. Bu 

auretle Tüııkiyenin dahilde istikrar ve 

hariçte itimad temin edeceği aıikardır. 

Türk dostlarımızın ecnebilerle yap

tıkları itlerde üzerinde ısrarla durduk

ları bir ,art vardır. Ve biz ingilizler 

bu pt"tı hiç bir ihtiyat kaydı serdetme

den kabul ederiz. Bu tart g,udur: Tür

kiye ile giri§ilen herhangi beynelmilel 

ifte TUrkiyenin istiklal ve şerefi ile 

kabili telif olmayan hçbir yük ve ma

layutak bir teklif mevzuubahs o

lamaz. Türkler verecekleri ham mad· 
delere mukabil ecnebilerin sanayi tec-

rübelerinden ve hizmetlerinden istifa

de arzusunu gösteriyorlar; fakat bu 

teklifi yaparken aditane şartlara isti

na.d etmek ve pek haklı olarak kendi 

yurdlarmda .ıene kendilerinin hikim 

olarak kalmalarının esas olduğunu bil
diriyorlar. 

Karabük mukavelesi 

T ürkiye, yeni istiklalini tarsin si-
yasetini takiben, 1934 de ilk beş 

yıllık planını ortaya koydu. Bu planın 
b~lıca parçalarından biri de Karabük· 
de tam manasiyle mütekamil bir demir 
ve çelik fabrikasının tesisi idi. Bu fab
rikanın Türkiyeyi, günden güne art
makta olan sınai çelik ihtiyaçlarında 

hariçten ithalatta bulunmağa muhtaç 
bırakmıyacak nisbette büyük olması da 
tasavvur ediliyordu. 

Bu fabrikanın projesi derin tetkik
ler ve ince hesaplar neticesi olarak 
meydana çıkmıştır. Ham madde mem
baları gerek mikdar, gerekse vasıf ba
kımından çok yüksek derecededir. İşçi 
boldur, ve ileride btüün mesuliyeti o
muzuna almak azmiyle türkün bugün 
için tecrübeli müşavirlerden birçok şey
ler öğrenmek arzusunda bulunduğu a
şikardır. Binaenaleyh her ~ey bu pro
jenin ekonomik bir hareket ve teşebbüs 
olmak bakımından muvaffakiyetli bir 
neticeye doğru yürüyeceğini gösteri
yor. 

Türkiye hükümeti mevzuubahs fab
rikanın yeri olarak Kara.bükde Soğanlı 
çayının sağ tarafında bir mevki tayin 
etti ve bu yeni işin tesisi ve işletilmesi 
ıçın kendisine yardım edecek ve 
tavsiyelerde bulunacak mütehassısları 

seçmek için bütün dünyayı gözden ge
çirdi. Nihayet İngiltere, H. A. Brassert 
ve şerikleri vasıtasiyle, yeni Türkiyeye 
bu mühim hizmeti ifa etmek mazhari
yetine nail oldu. 

H. A. Brassert ve şeriklerinin faali
yeti kömür ve petrol ve kömürden is
tihsal edilen kimyevi sanayi de dahil 
olmak üzere maden veya maden ile hem
cins sanayiin her şubesini ihtiva eder. 
Bu firmanın son yıllar içinde muvaf
fakiyetle başardığı itler arasında İngilte
re demir ve çelik sanayiinin mıntakalaştı· 
rılması ve yeniden te~ilatlandırılması, 
1932 de Lancashire çelik korporasyo
nunun yeniden tesisi ve 1934 de Ste
warts and Lloyds şirketinin Corbydeki 
tesisatında çelik imali işinde Bessemer 

ameliyesinin tatbiki gibi mühim faali

yetler sayılabilir. 

Brasscrt şirketi tarafından kurul-

muş olan Corbydeki tesisat senede ya

rım milyon tondan fazla çelik imal et· 

mektedir. Brassert şirketi Amerikada 
" ve muhtelif Avrupa memleketlerinde 

bunlara benzer daha birçok işler başar

mıştır. 

Bu 'irket demir ve çelik sanayiine 

müteallik işletme ve teknik ameliye te

rakkilerinin en son inki§aflarını yaki

nen takib ve tatbik etmekte olan bir 

müessesedir. Binaenaleyh Karabük de

mir ve çelik fabrikası gibi miihim ve 
büyük bir projeyi üzerine almak için 

bu şirketten daha münasibini bulmak 

mümkün değildi. Şirketin bu sahadaki 

tecrübe ve ihtısası bütün dünyada ra

kipsizdir. 

Brassert şirketi Karabükün teknik 

meseleleri üzerinde tavsiyelerde bu

lurunak üzere Türkiye hükümetinin da

vetini kabul etmek suretiyle işe başla

dı. Bu mesele, şimdiye kadar demir ve 

çelik sanayii namına hiçbir şeyi bulun

mayan bir memlekette böyle bir sana

yiin tesisini derpiş ettiği içindir ki pek 

ziyade bir alakayı mucib olduktan ma

ada eşsiz bir vaziyette bulunuyordu. 

Bundan maada bu fabrikanın, şim· 

diye kadar çelik fabrikaları tesis etmiş 

ve çelik imalinde tecrübe sahibi olmuş 

bulunan memleketlere kıyasen çok da

ha geniş ve tam olınası lazımgeliyordu. 

Bittabi müteahhid yalnız hava cere

yanlı ocaklar, haddeler ve saire değil, 

ingiliz çelik işlerinde veyahud bu sa
nayiin esasen kurulmuş olduğu memle
ketlerde lüzum gösterilmiyen boru va
sıtasyile döküm ve buna mümasil te
ferrüatı dahi temin ve tesis etmek mec
buriyetinde bulunuyordu. 

Tesisatın yapılacağı mevki büyük 
bir dikkatle muayene ve tetkikten &e· 

çirildikten sonra meselenin mali cihe
tinin tetkikine geçildi. Türkiyenin biz· 
den taleb ettiği hizmete mukabil tediye 
kudretin<le olduğunun ve bu tediyatın 
bizim tarafımızdan şayanı kabul olacak 
bir şekilde tesviye edilebileceğinin ka
ti bir sarahatle tayini lazım geliyordu. 
Ancak bu hususlar şayanı memnuniyet 
bir şekilde tayin edildikten sonradır ki 
ihracat krediler garanti dairesinin ta
vassutuna müracaat edildi. 

Bunun üzerine Türkiyeye gönderi· 
len bir heyet Türkiyenin sağlam bir 
maliye, muvazeneli bir büdce, gayetle 
sıkı bir devlet muhasebesi ve türk ih· 
racat ve ekonomisinde mühim bir rol 
oynamak kudretini gösteren zengin 
maden mernbalarına sahih olduğuna 

pek derin ve ince araştırmalardan son
ra kani oldu. 

M uıavassıt kredi - I hracat 
kredileri garanti dairesi 

T ürkler demir ve çelik fabrikası 

tesisatının bedelini taksitle öde
mek arzusunda idiler. Bu hususta la· 
zım gelen kredi nasıl tanzim edilebilir· 
di; yüz senedenberi Londra, uzun va
de 1i i krazatta bulunmak ve kısa va
deli borsları finanse etmek işlerinde 

pek geniş teşkilata sahih beynelmilel 
para piyasasını elinde tutmaktadır. Fa
kat "İhracat kredileri garanti dairesi,, 
bu işin içine bilfiil girmedikçe, bu sis
temde doldurulması lazım gelen bir 
boşluk kalıyordu. Bunu nazarı itibara 
alan Macmillan finans ve endüstri ko
mitesi, İngilterenin mazide büyük bir 
rol oynadığı bir sahada ingiliz teşeb· 
büslerinin bundan böyle akim kalması
nın önüne geçmek maksadiyle, İngilte
re haricinde uzun vadeli mukavelele
rin finanse edilmesi işinde kolaylık 

gösterilmesi tavsiyesinde bulundu. 

Son yıllar içinde ecnebi piyasala

rındaki istikrarsızlık, para kıymetle-

rinde ki tahavvüller, kontenjanların 

vaz'ı, ve sair tahdidat mi11etlerarası tica

retteki tehlikeleri artırmıştır. Hatta o 

derecede ki, mahallinde bulunan deniz

aşırı mümessiller bile ihracatçıların ha· 

reket tarzını sevk ve idareye yarıyacak 

şayanı itimad tetkiklerde bulunama

mışlardır. 

En büyük hüsnü niyetine rağmen 

son birkaç sene zarfında hiç bir husu

si müessese veya müesseseler grupu 

ecnebi memleketlere birkaç sene için 

kredi açmak suretiyle politik tehlikele

re girmeyi göze almamıştır. Bununla 

beraber beynelmilel krizler de göster

miŞ:tir ki milletlerarası ticaetin ihyası 

işinde en kuvvetli amillerden biri de 

İngiltere gibi kredi açabilecek millet

lerin, vaziyetleri tasvibden geçebilecek 

ecnebi memleketlere kredi açmalarıdır. 

Ticaret vekaletinde bir ihracat kre

dileri garanti dairesinin tesisi suretiy

le bu meseleye bir hal sureti bulunmuş 

oldu. Bu daire birkQÇ sene vadeli kredi 

işleri için kredi sigortası muamelesi 

yapmaktadır; fakat ancak son zaman

larda, kısa vadeli krediler işinde derin 

tecrübelerden sonra, yeni bir sa.ha olan 

orta vadeli krediler işine ~ladı. Kre

di dairesi bu suretle mutavassıt kredi 

prensipini pratik bir ticaret vasıtası o

larak tatbik etmeği mümkün kıldı. 

İhracat kredileri garanti dairesi, 

nizamnamesi mucibince, garanti teah

hüdünda bulunmadan evel, bankacılar

dan, sigorta eksperlerinden, sanayıcı

lerden ve tecrübe ve şöhret sahibi tüc

carlardan müteşekkil mli~avere komite
sinin fikrini almakla mükelleftir. Bu 
daire, hükümet daireltıiyle yakinen te
masta bulunmakla beraber, hariçteki 

diplomatik mümessiller ve ticaret ajan

lariyle de temas haim..icdir. Bu daire 

kendi varidatiyle geçinir ve binaena

leyh halktan alınan vergi ile yaşamaz. 

Bu dairenin ta.kib ettiği yol şudur: 

harice mal satacak olan kimse bu dai

reye müracaatla ihracat muamelesinin 

tamamının veyahud bir kısmının garan

ti edilmesi talebinde bulunur. 

mü;:ri~~~eı::!~u;:z~f::~e me;:;~~~~ ı, 
mevzuubahs piyasanın ne dereceye ka
dar hali işbaa yaklaşmı§ olduğunu ve 
saireyi tahkik etmek ve bu suretle o 
muameledeki tehlike ile mütenasib bir 
prime mukabil ihracatçının emniyetini 
sigorta etmektir. 

İngiliz ihracatçı!arı kendi menfaat
lerı namına yapılan bu eşsiz hizmeti 
takdir etmekte gecii<mcdiler. 

Bu dairenin muvaffakiyetli faaliye
ti, Citynin Whitehall ile ne suretle 
teşriki mesaide bulunduğunu ve bu 
memlekette yaşayan kimselerin projele
lerini v~ metodlarını daima gelişmekte 
olan şartlar ve vaziyetlere nasıl uydura 
bileceklerini gösteren mükemmel bir 
misaldir. 

İngiliz - türk comıltoir'i 
yeni bir vaı;ıta 

Ô ngiliz heyeti Türkiyeye gider 
gitmez, büyük bir dikkat ve ala

ka ile meşgul olduğu ilk mesele, Tür
kiyede ınşa edilecek olan demir ve çe
lik fabrikası tediyatında taksitlerin za
manı geldikçe bunların ne suretle tedi
ye edileceğini tayin eden bir tarz araş
tırmak oldu. Türkiye hükümeti bugün 
beş yıllık bir sanayileşme planının or
tasında bulunuyor ve daha geniş mik
yasta bir ikinci beş yıllık programa baş
lemek niyetini besliyor. 

Türkiye bu programının tatbikinde 
hariçten getirteceği malların bedelini, 
şimdiye kadar işlenmeıni§ olan maden 
servetlerinden istihsal edeceği paralar
la ödemeği düşünüyor. Onun içindir ki 
türkler, kendi topraklarında bulunan 
bazı madenlerin istihsali ve bunların 
Londra piyasasında satılması için bi
zimle "ingiliz • türk comptoir anlaşma
sı,, ismini taşıyan yarı resmi bir kli
ring sistemi tanzim için müzakereye 
giriştiler. 

"İngiliz. türk comptoir anlaşması,, 
29 birinci teırin 1936 da Londrada im
zalandı. Comptoir'ın pek hassas finans 
makinesi o gündenberi, gerek ingiliz, 
gerekse türk makamlarını memnun e
decek şekilde kuruldu ve pek yakında 
işlemeye başlıyacaktır. 

Bu anlaşma mucibince şimdiye ka
dar şayanı ehemiyet bir mikdarda ih· 
raç edilmiyen türk madenleri, Kara
bük demir ve çelik tesisatının tediye
sine kifayet edecek mikdardan çok da
ha fazla nakid temin edecek ölçüde, 
ingiliz piyasasında satılacaktır. Türki
ye hükümetinin arzusu ingiliz piyasa
sına, Karabük tediyaıtını karşılıyacak 

mikdardan çok fazla mal sevketmek ve 
bu suretle temin edilecek muvazene 
fazlasını İngiltereden yeniden yapıla
cak mübayealar işinde kullanmaktır. 

Brasserı muknveleıi ve 

f ai.deli aküleri 

B rassert mukavelesi zahiren Bras
sert şirketi ile Türkiye hüküme

ti arasında aktedilen alelade iki yanlı 

(bilateral) bir konturatodur. Hakikat 
halde ise, gerek düfünülüş, gerekse 
tatbik bakımından çok yanlı (maltüal
teral), yeni bir usuldür. Bu anlaşmaya 
yalnız birçok partiler değil, aynı za
manda finans, endüstri, madencilik ve 
ticaret menfaatlerinin mümessilleri de 
dahildir. Vakit ve enerjiden azami ta
sarrufa mukabil en geniş mikyasta bir 
işbirliği temin etmek maksadiyle bu e
lemanlar birer birer müzakerelerin mü
nasib devrelerinde bu işe ithal edil
miştir. ''Endüstriyel teshilat korporas
yonu,, , "ihracat kredileri garanti da

iresi,, ile müftıcrcken yaptıkları muta
vassıt kredi muameleleri işinde eskiden 
edindiği tecrübelerden bu işi de istifa
de ettirmek vaziyetinde bulunuyordu. 
Bu tecrübelerin başında beş milyon in
giliz liralık Westin,ghouce - Polonya 
devlet demiryolları mukavelesi zikredi
lebilir. Bu mukavele bu neviden yapı
lan ilk anlaşma ve hatta diğerlerine yol 
açan örnek bir mukavele olmuş ve tat
bikatında her iki tarafı memnun eden. 
bir muvaffakiyet elde edilmiştir. 

İngiliz - türk comptoir anl~sının 
muvaffakiyetle işliyeceği görülünce 
"İhracat kredileri garanti dairesi,, la
zungelen teshilatı göstcrmcğe hazır ol
duğunu bildirdi. 

Son müzakereler, Almanya tarafın
dan yapılan pek kuvvetli rekabete rağ
men, muvaffakiyetle neticelendirildi. 
1 ilkkanun 1936 da mukavele imzalandı 
ve aynı ayın 30 unda resmen tasdik o
lundu. Konturato mucibince işe baş

landı ve tesisatın iki buçuk sene zarfın· 
da ikmal edileceği tahmin olundu. 

Bu muvaffakiyctin akisleri mütead. 
did ve muhtelif neviden olacaktır. Ci
tyde bugün dahi türklerle yapılan işle
re doğru alaka ve itimad artmış bulu
nuyor. Brassert mukavelesi işinde City 
İngiltereye büyük bir iş ve ondan çok 
daha mühim olmak üzere çok kıymetli 
bir dostluk kazandırmak hususunda 
vasıta olmuştur. Denilebilir ki Türki
ye imtiyazlı bir mevkide bulunuyor. 
Çünkü Türkiye sa.dece en müsaid bir 
piyasa.da en kıymetli bir malı ve işi te
min etmiş olmakla kalmıyor, aynı za
manda İngiliz ticaret aleminin itimadı
m kazanmış oluyor. 

Yazınıı bitirirken, ingiliz - türk 
komptoir anlaşması ve Brassert muka
velesi müzakerelerine iştirak etmi' bu
lunan arkadaşlarınım cümlesinin işti· 

rak edeceklerine emin bulunduğum şu 
sarsılmaz kanaatimi bildirmek isterim 
ki bu yeni tipteki beynelmilel alıı ve
riş sistemi muhtelif milletler arasında 
karşılrklı anlaşma imkanlarını hiç şilp· 
hesiz artıracak ve aralarında pratik ı.ş· 

birliği tesisi arzularını tenmiye ede
cektir. 

IKoçOK DIŞ HABERLER 1 
* Vaşington, - Alaskada Duglas a

dındaki küçük liman bir yangın netice
sinde üç saat gibi kısa bir müddet zar
fında tamamiyle yanmıştır. 

* Londra, - Ticaret bakanı Runci
man avam kamarasında bir suale cevab 
vererek İngilteredeki çelik istihsalatı
nm artmakta olduğunu ve ingliz demir 
ve çelik federasyonunun bu babda elin
den geleni yaptığını söylemiştir. 

* Yenidelhi, - Hindistan prensleri 
ve Hint hükümetleri nazırları Hindis • 
tanın yeni kanunuesasisi hakkındaki 
teklifleri kabul etmişlerdir. Ancak hind 
hükümetleri esaslı bir takım garantile
rin verilmesini ~rt koşmuşlardır. 

ıı: Parıs, - Lyon tipografilcrinin 
grevi bitmiştir. Elde edilen anlaşmanın 
kati olduğu zannedilmektedir. 

* Boston, - Kundura ve deri işçi -
leri birligi icra komitesi amele yövmi
yeleri yüzde on beş nisbetinde arttırıl
madığı takdirde yarın umumi grev ilan 
etmeğe karar vermiştir. 

* Nevyork - Kaliforniyada 56000 

işçisi bulunan Santa - Monica tayyare 

fabrikasında amele grev ilan etmiştir. 
* Londra, - Buz üstünde hokey 

maçlarının neticeleri şunlardır: Kana· 

da, Fransaya 13 - 1, Almanya, Çekoslo· 

vakyaya 2 - 1 galib gelmiştir. 

İngiltere, Kanada, İsviçre ve Al -

manya dömifinale kalmışlardır. 
* Vaşington, - Haile - Selasie'nin 

müşavirlerinden B. Colson'un vefat et· 
tiği haber verilmektedir. 

Leburget, - Tokyo hava seferine 
çıkan fransız tayyarecilerinden Deni• 
ve Libert dün akşam hareket etmişler • 
dir. 

* Tokyo, « Dış Bakanının salahiyet· 

li bir memuru, Japonyanın Çine karfl 
olan siyasetini tadil tasavvurunda ol
duğunu yalanlamıştır. 

'* Meksika, - Dış Bakanı B. Edu : 
ard Hay, Meksika ihtilal hareketlet1 

esnasında Fransa ve İtalya tebaalaı:1• 
nın gördükleri zararların tazmini iç.ın 
fransız sefirine 123 bin ve talyan ıefı : 
rine de 28 bin pezoluk birer çek te,,öi 
etmiştir. 

Tallin, - Sovyetler Birliği Genel 
Kurmay Reisi Mareşal Egorof ve ya • 
nındaki yüksek rütbeli zabitler dün b&J• 

raya gelmişler ve istasyonda E&totı: 
genel kurmay reisi General Rek ve • 
ğer askeri erkan tarafından ıeıaınıan 
mışlardır. dall" 

Egorof dün ordu ıbaşkuınaıt JUİ • 
müdafaa nazırını, Genel KunnaY. ~ 

sini ve dış bakanını ziyaret etJnl~ıO .. 
müteakiben Cumhur Başkanı tat 
dan kabul edilmiştir. 



KIZILAY 

Avusturyanın iç ~e dış 
politikasına. . kısa hır bakış 

. . Vi anadan bildırıyor . D v Şuşnı·g"' 'ı·n son Uta Press, 19 şubat tarzhıyl~a Yimkanları iizerinde artık r • On 
Avusturyanın varlrk ve yaşa Avusturya matbuatı, bu f • d 

münakaşaya bile lüzum kalmamıştır. son iktrsadi canlan- nutkunu te sır e en 
b·1 Avusturyanm . d 

cümle ile hulasa edile ı en . affakıyetler üzerın e 
d ld edılen muv . • v· t 1 • mu ması ve dış sıyasasın a e e · Avusturyanın sıyası ıyana gaze e en U -

fikir yürütmektedirler. Dr. von Şuşnıg vatanperverler fırkası-
. . . k d" elinde tutan A • t• 1 ırade ve kuvvetını en ı .. d· v· b"r nutukta Avusturyanın mı vazıye } nası 

· ·· ·· de soyle ıgı 1 k da A-nın ileri gelenlerı onun . d tıniştir. Bu nut un 
·· le ile ıfa e e ühim • • • • ı 

son vaziyetini bu cum latan Başvekil en m goruyor ar 
d durumunu an evki 

vusturyanın iç ve rş . karşısında bulunmanın z -
kısımları ikmal ediJıniş bır eser 
ni tattığı hissediliyordu. 

k . durwnunu 
Hakikaten .rneınle etın 1 rin Baş· 

. . .... 1 ·nceleyen e 
Objektif bır goruş e ı. .. kün değil-
ve kile hak vermemesı muın .. kil ya-

yabilir çun 
dir. Avusturya yaşa ' Ş nı·g bu-

.. !erle uş 
şamak istiyor. Bu ~.oz kten ziyade 

.. k.. d rumu susleme 

ru:v:tle i~ade etmiş olu~or. ~:~;f:::: 
ki Başvekil 

sinde o zaman b dbaht ha-
. . h dde varan e 

katlı ıle son a tek 
A vusturyanın 

diselerden sonra v . . bunun ınüm· 
başma yaşayabilcegeını ve . bat et-

.. ~ b" ok defalar ıs 
kün oldugunu ırç . . . b.. ük düş-

. .. kü" eJıtnın en uy 
mıştir. Bugun r . . . kar edeınez-

·1 b hakıkatı ın 

dikkate değer. Başvekil kendisinin Avus
turya işçilerine olan tam itimadım hiç 
bir şeyin sarsamıyacağıru söylemekte 
amelelerle de hususi memurları devlet 
i1e işbirliğine ve mesuliyet paylaşmasına 
davet etmektedir. Başvekil Avusturya
nm bolşevikliğin tehdidi karşısnda oldu
ğu iddialarım da şiddetle red etmekte
dir. Onun fikrine göre koministlik hiç 
bir zaman A vusturyada yer bulamıya

caktir. 

mantarı bı e u k dar halle-
n her ne a 

lcr. Avusturyar:ıı k siyasi ve iktısadi Avusturya Dış Bakam B. Guido Şmid 
dilecek daha bırço_ .. ilklerde bilbas
güçlükleri (iktısadı guçl dır) ınevcud 
sa işsizlik unutulmamalı ·· kil 

Vatanperverler Fırkasının Führeri o
lan Başvekilin Frka haricinde bazx siya
si cemiyetler kurulmasına muhalefeti 
pek tabii görülmektedir. Son zamanlar
da Deutschsozialer Volksbund Alman 
sosyal halk birliği ismi altında kurul
mak istenilen ve nasyonel mahafilini bir 
araya toplıyacak olan bu cemiyete fazla 
ehemmiyet verilmemekle beraber böyle 
bir teşekklil, vatanperverler fxrkasının 

frka haricindeki bir faaliyete tahammül 
etmiyeceği prensibine muhalif görül
mektedir. İşte bu açxk ve doğru sözlülük 

. . A vusturyanın bugun 
ıse de herkes .

1 
k derecede 

durumunun hayret edı ece . 
v k b 1 etmektedir. 

eyi oldugunu a u .. ·h·m 
b .. ku en mu ı 

Avusturyanın ugun k .. 
· izlik ile çarpışma ıçın 

ıstırabı olan ı§S . . . .k az yapmak 
dahilı bır ıstı r 

Avusturya · · muvaffa-
.. d. Bu suretle bu ışın 
uzere ır. 1 üınid edi-
kıyetle başarılacağı kuvvet e . b .. 

1. 1937 senesinde birçok yenı u-
ıyor. kil b .. . ba }anacaktır. Başve un-

yük ışlere ~ . . . d 
d ba 

·ka Avusturya dış tıcaretırun e 
an ~ 0 f ld -hayrete deger bir şekilde aktı ~ ugu-

nu memnuniyetle bildirmektedır. A
v sturyanın ihracatı seneden seneye 
a:anakta olduğu gibi bu artma istida
dı elan devam ediyor. Avusturya ihra-

cat ticaretinin bu şekilde ilerleyebil· 
mcai için devlet, yiyecek ve diğer ya
şama eşyasının aynı fiatta kalmasına 

çalışmaktadır. Tereyağx, peynir, et ve 
ekmek gibi gıda maddelerinin diğer 
memleketlerde fiatları arttığı halde A
vusturyada hiç bir değişiklik oJma.rnış
tır. Devlet aynı zamanda paranın kıy
metini de kati bir şekilde stabilize et
tiği gibi devlet büdcesini de bir muva
zene haline koymu~tur. Bu suretle A
vusturyanın harbtan evelki senelerde 
tatbik edilen müsait şartlar ile bir is
tikraz yapması mümkün olacaktır. Bu 
sebebten Dr. Şuşnig memleketin dahili 
ve harici durumunu haklı olarak mem
nuniyetbahş buluyor. Avusturya dış ~i~ 
yasetinin esası eskiden olduğu gıbı 
. d. d Roma protokoludur. Buna 11 
şım ı e .. d k 
tem.muz Almanya mukavelesını e" a-

t b.1. • Bu mukavele hakkında :juşa ı ırız. 

. .. 1 dı·yor. Bu suretle Almanya 
nıg şoy e · b • 
ile olan tabii bağlılığımız iktxsa~ı ag-
1arın fevkinde, memlekette sevınç ve 

. d k ırki bir bağ-memnunıyet uyan ıraca . 
!ılıktır. Bu münasebetle Parisin rad~- 1 

· ·ır emı-kal sağ gazetelerinın, bazı mı ı c 
yetler kurulmasx ve Habsburg mesele- J 
. . ·1 . .. k Avusturya - Almanya sını ı en surere 

d . · · yazmalamukavelesinin sona er ıgını 
rının yanlış bir görüşten ileri geldiği-

. .. 1• d r Bu gazeteler 11 
nı soylemek azım ı · 
temmuz mukavelesinin mana ve gaye
sini anlamamış olsalar gerektir. Şuş
nig Avusturya Prag ve Avu .. turya Bel

grad münasebeti hakkında söyledikle~i 
de dikkate değer şeylerdir. Başvekıl 
bu memleketler ile olan dostluktan bah

setmektedir. Geçen senelerin sonlarına 
doğru Viyana ile Prag ve Roma pro
tokoluna dahil memleketler arasında 
ve diğer küçük Antant devletleri ile 
olan münasebetlerin daha sıkı ve bil
hassa iktısaden daha semeredar bir şek· 
le konmasına çalışrldığx malfı.mdur. La
kin Hotzan'm orta Avrupa planı den
mege layik olan bu gayretler şimdiye 
kadar pratik bir netice vermemiştir. 

Avusturyanm iç siyasasına gelince 
Başveilin devlet şekli meselesi hakkın
daki sözleri kimseyi hayrette bırakma· 
nuştır. Avusturyanın krallık meselesin
~eki fikirlerinini Başvekil şu sözlerle hu
lasa etmiştir. Krallık meselesinde bir ka
rar ve k .. 

rnıe Avusturya kanunu esasısı 

içinde ancak Avusturya halkına düşen 
bir haktır. Bu hususta bugünkü Avus
turyanın iç ve dxş siyasası çerçevesi dı
şında yeni tecrübelerle oynamak mfun
kün değildir. Halkı doğru yola sevk et
mek ancak Fırka ve devlete düşen bir 
vazifedir. Bu sözlerle Dr. Von Şunig bir 
defa daha kati olarak demokrasiye taraf
tar o!duğunu ilan etmiş oluyor. Başve
kilin amele hakkındaki düşünceleri de 

Başvekilin siyasetine sempatik şekil ve-

ren ve ona en güç işlerde bile muvaffa

kiyet temin eden kuvvetdir. 

Mersinde şehir işleri 
Umumi meclis şehrin bayındır lığı için mühim 

kararlar alıyor 
Mersin, (Hususi) - Vilayet umu

mi meclisi evelki gün saat onda vali 
Rükneddin Nasuhi oğlunun başkanlı
ğında toplanarak müzakerelerine de
vam etmiştir. 

Nafıanın üç senelik mesai programı 

ve buna aid izahatı havi ilişiği okuna
rak program encümenine, Tarsus mem

leket hastahanesinin 50 yatağa iblağı 
ve bir operatör ilavesi hakkındaki sıh-

hat müdürlüğün yazısı program eneli-

menine. 
Silifke hastahanesinin geçen yıldan 

müdevver on yedi lira seksen kuruşa 
mukabil büdceye düyun tahsisatı ko
nulmasına dair sıhhat müdürlüğünün 
yazısı müvazene enc~nine: 

936 senesinde ihdas edilmiş olan 
ziraat memurlukları tahsisat ve maaş 

zamlarının kabulü hakkındaki ziraat 
müdürlüğünün yazısı keza muvazene 
encümenine; 

Mut mektebi inşaatından bir usta
nın kalan alacağı hakkında muhasebe 
müdürlüğünün yazısx nafıa encümeni-

ne; 
Çeltik kanunu mucibince yapılması 

icab eden masarif için 937 yılı büdce

sine tahsisat konulması hakkındaki zi
raat müdürlüğünün yazısı muvazene 

encümenine. 
Tarsusun Evci, Kurbani, 'Gülnarin 

Kaşbaşı köylerine istenilen üç öğret

men hakkındaki maarif encümeninin 
mazbatası muvazene encümenine 

Cumhuriyet Halk Partisi dilekleri 
hakkında maarif encfuneninin mazba
tası program encümenine, 

Silifke kaymakamlığından bildiri
len muhtelif şubelere aid ihtiyaçlardan 

arife aid olanlar hakkmdaki maarif ma .. 
encümeni mazbatası program encwne-

nine, 
Ziraat kısmını alakalandıran işlere 

aid ziraat encümeni mazbatası bu hu
. aat müdürlügunv ·· den izahat asusta zır 

lın.rnak üzere gelecek celseye bırakıl-

hh t kısmını alakalandıran hu
mıs, sı a 

~ t h kkmdaki sıhhat encümeni mazsusa a 
gram encfunenine havale e

batası pro 

dilmiştir. 

Erdemlideki bataklığın kurutulması 
için 5000 lira tahsisat verilmesi ~ak~ında
ki sıhhat encümeni mazbatası uze~ınde 
müzakere neticesinde bu işin teklı.f e
dilen şekilde yapıl.rnası imkanı gö~üle: 
mediğinden küçük say m~ellefv?'e.tı 
kanununa tevfikan yapılabılecegının 

vilayet makamına arzı kararlaştırılmış-

tır. 

Tamiratı mütemadiye amelesi hak-

kındaki nafıa encümeni mazbatası bu 

hususta nafıa ve muhasebe müdürlükle-

rinden izahat alınmağa lüzwn görüldü

ğünden gelecek celseye bırakılmıştır. 

Mut elektrik işine istenilen yardım 

hakkındaki türlü işler encümeni maz-

batası bazı cihetlerin incelenmesi için 

tekrar encümene havale edildi. 

Vakit çok ilerlemiş ve saat 13 e gel

mi~ olmakla ruznamedeki diğer iıç mad
de gelecek celseye bırakılmıştır. 

Araya bayram girdiğindeıı 26 şubat 

cuma günü toplanmak üzere celseye 

son verildi. 

Gönende bir Ortaokul 
açılacak 

Gönen, (Hususi) - Haber aldığımı

za göre 'Gönen'de Maarif Cemiyeti 
şubesi bir orta okul açmak için 

faaliyete geçmiştir. Halk cemiyete yar

dımda bulunmaktadır. 
Bu sene Gönende bu yardımlarla 

hususi bir orta okul açılabileceği ümid 
edilmektedir. 

Maarif cemiyeti okula biııa olarak 
hükümet civarında birinci katı ikmal 
edilmi~ olan ve orta okul için elverişli 

bulunan beton bir binayı satın almıştır. 
Bu bina gelecek seneye kadar ilcmal e
dilerek okula tahsis olunacaktır. 

On binden fazla nüfusu bulunan Gö-
nenin ilk okullarından her yıl birkaç 
yüz talebe mezun olmaktadır. Bu tale
belerin mühim bir kısmı Bandırma.ya 

İstanbula, Bursaya giderek tahsillerine 
devam etmek mecburiyetinde kalmakta
dır. Halbuki bırçok aileler bu masrafa 
katlanamamaktadır. 

Bu itibarla Maarif cemiyetinin bu 
teşebbüsü çok yerindedir. 

Borsada ipekçilik iç in 
Kondisyonöman 

müessesesi kuruluyor 
Bursa (Hususi) - Çoktan beri ipek 

Sanayiimizin tekamülü için diışünül -
mektc olan Kondisyonöman müesse -
sesi ipek böcekçiliği enstitümüzde açı
lacaktır. Bu işe yarayacak bazı aletler 
evvelce ticaret odamız tarafından satın 
alınmıştı. Bu aletler şimdi entıtuye 

devredilmiştir. Diğer taraftan daha lü
zumlu olan alat ve edevatın ihalesi de 
yapılmıştır. Öğrendiğimize göre bu hu
sustaki teknik talimatname Vekaletçe 
tasdik edilerek enstitüye gönderilmiş -
tir. Yakında müessese faaliyete geçe -
cektir. İpekçiliğimizin tekamülü için 

çok lüzumlu olan bu işe başlanmakla 

bu sahada yeni bir adım daha atılmış 

25 - 2 - 1937 == 

1 Borsada satış 
kooperatifleri 

Bur.sa, (Hususi) - Memleketin ik
tısadi menafii namma teşekkül etmesi 
lüzumunu evelki nüshalarımızda yaz
dığımız hayvan Satış kooperatifi teşki
li için İktısad vekaletine yapılan müra
caat üzerine ana mukavelesinin Heyeti 
Vekilece tastik ve tabedilmek üzere bu
lunduğu !ktısad Vekaletince vilayeti

mize bildirilmiş ve bu mukavelename

nin gelmesini müteakip hayvan satış 

kooperatifinin de derhal teşekkül ede

rek faaliyete başlıyacağı haber alınmış

tır. 

demektir. Koza borsası halka bu sene 
de 1500 liralık dut fidanı dağıtmakta -
dır. 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketinden: 

Umumi Heyet Daveti 
Ankara Memurlar Kooperatifi Şirke tinden: 
İdare meclisi, Ankara Memurlar Ko:> pcratif şirketi hissedarlar umumi heyeti

ni 12. mart. 1937 tarihine müsadif cuma günü saat 18 de Ankara Belediyesi sa
lonunda senelik adi içtimaa.davet eder. 

İçtimaa iştirak için hissedarların hisse cüzdanlarını ibraz ctmeelri lazımdır. 

Müzakere Ruznamsi 
1 - 1936 senesi idare meclisi ve müra kıbler raporlarının okunması. 
2 - 1936 senesi bilançosunun tasdiki ile idare meclisinin ibrası ve ortaklara 

% 10 temettü hissesi ve "'(, 10 mübayaat risturnu icrası. 
3 - Münhal idare meclisi azalığına intihal> edilen Bay Ekrem Yalçının inti

ıhabının tasdiki. 

4 - İnhilal eden iki azahkla esas mu kavelenamemizin 32 inci maddesi muci
bince isimlerine kur'a isabet eden Baylar Yusuf Ziya, lbrahim Besen ve Sabri 
Ersoy yerlerine yeniden intibah icrası. 

5 - 1937 senesi mürakıblerinin intih al.n ve ücretlerinin tayini, 

6 - 1937 senesinde de, tahsil edilmiş sermaye miktarını 150 bin liradan aşağı 
düşürmiyecek şekilde, ölen hissedarlarımızın veresesine ve mütekaid ortakları
mıza sermaye i~tirak hisselerinin iadesi hususunda idare meclisine mezuniyet 

itası. 

s .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l.ll.l.l.lll.1.lllllllllll.1'11'~ s 
1 • 1 
1 VEHBi KOÇ 1 1 1 i Ticaret Evi - Sahibinin sesi 1 s s 1 Sayın ve değerli müşterilerinin 1 
1 Kurban bayramım kutlular. 1 
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AK B A KİTABEVİ~ 
An.karanın modem kitab ve kırtasiye evidir. Bütün kitab ve kır

tasiyenizi buradan temin edebilirsiniz. Ecnebi lisanlarda gazete, 
mecmua, ve kitablar bulunur. Her türlü ecnebi kitab siparişi kabul 
ve çebuk getirtilir. ... 

Maarif Vekaleti karşısında Telefon: 3377 

.' 
' 
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Hayat su ve 
gazozu 

Ankaranın en temiz memba suyu HAYAT SUYUNDAN yapılmış olan gazozumuzun limon, kayısı, 
vişne, çilek ve sair meyvelerden çeşidli ve çok hazirn24 şişelik bir kasası 50 kuruştur. Misafirlerinizi en 
kolay ve en iyi ağırlamak için daima bir kasa HAY AT GAZOZU bulundurunuz. Gerek gazoz için ge-
rek Taşdelen ve Karakulak suları için CİHAN OTELİ Telefon 1775 N umaraya müracaat ediniz. 

istanbulda 

ULUS 
Gazetemizi İstanbul okuyucularımız 

Köprü' de, Kadıköy ;skelesinde gazeteler 
satıcısı KEMAL' de eı kenden bulurlar. 
Beyoğlunda Haşet ve şubelerinde de U
lus satılmaktadır. 

Terzi Orhan 
Bankalar Caddesi 

Talih Bakkaliyesi 

H. Avni Berl{e 
Değerli müşterilerinin bayramını 

sayğı ile kutlular 

Bozuk ve kınk motör 
sahiblerine müjde 

Kıymetl i sanatkar ( ÇORUM LU 
MOTÖRCÜ MUST A F A) geldi. So
gukkuyu. Hasan kardeşler boyahanesi 
Numara ( 17) 

TÜRKiYE KIZILA,\ y 
CEMiYETİ 

GENEL MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimizin Gaz maske fabrikası için iyi bir teknisyene lüzum 

vardır. 
Aranılan vasıflar şunlardır: 
1 - Türk ve sıhhati yerinde olmak. 
2 - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
3 - Türk sanat mekteplerinin Makine kısmından veya Avrupa

daki T eknikumlardan iyi derece ile mezun olmak (Daha yüksek 
tahsili olanlar tercih edilir) 

4 - Makine işlerinden iyi anlamak. 
5 - Yirmi beş yaşından küçük ve kırk yaşından büyük olmamak 
6 - Aylık, iktıdar derecesine göre verilecek ve almanca bilenler 

tercih olunacaktır. 
isteklilerin 1937 senesi martının sonuna kadar: 
A. - 1-Jal tercümeleri 
B. - Ellerindeki vesaikin asılları veya noterden tasdikli suretleri. 
C . - Sıhhat raporu 
D. - Polisten alınmış iyi hal varakası ve iki tane (6,5 x 9) büyük

lüğünde fotoğrafilerini 
Bir istidaya raptederek Ankarada Yenişehirde Genel Merkezimize 

göndermeleri lazımdır. 
Yukarıda yazılı tarihten sonraki müracaatlar ·nazarı itibara alın

mıyacaktır. 

VOLGA ATEŞLER içinde 
ALBERT PREJEAN - DAN1ELLE DARR1EUX 

= 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = - -- -- -= = -- --= -

------
--------------
---

--------
-

Ucuz 
mal 

Sıhatini ve canım seven: 

Temiz 
mal 

Her nevi bakkaliye çeşitlerini hilesiz, temiz ve ucuz yalnız KOOPERA T1F' te bulur. 

Titiz ve müşkül pesent Bayanlar, Baylar: 

------

------
----
----= -------

Memleketimizde mevcudu pek azalan Avrupa içkilerinin her nevi ve markasını ve yerli fabrika- = -
lar ile inhisarın bütün içki nevilerini en müsait şeraitle yalnız KOOPERA T1FTEN tedarik edebilir. = 

Urfadan hussui ve yalnız müessesemiz için getirttiğimiz halis sade yağları ile Edirnede yaptırdığı~ ;;; --_ mız nefis peynirlerin mevcudu bitmeden almalarını ortaklarımıza ve müşterilerimize tavsiye ederiz. --
Şirket en müsait şeraitle YERLi ANTRASiT! müşterilerine temin eder. -

------ ---
Ankaranın sayın şekercilerine: -----

- Her zaman arzu edildiği mikdarda Toz ve Kesme şekeri toptan olarak Fabrika fiyatına mağaza- = - --~ nıza kadar teslim eder. ------ -
-- KOOPERATiF --

-

------- Şeker, Kahve her nevi mahrukat, Meşrubat ve bakkaliye emtiası üzerine toptan da muamele yapar. : -- Kar marka zeytin yağı, Kuru kahveci Mehmet Efendi mahdumları kutu kahvelerinin acentasıdır. S -- -- --
Hemen her arzu ettiğinizi yalnrz KOOPERATİF'ten arayınız; -

----

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeGeoeeeeeeee e . . . ,.. . 
: TUR.KAN Kolonyası : • • • Limon ve portakal çiçeklerinin saf ve temiz rulılariyle • 
: fennin en son terakkilerine muvafık usullerle imal edilmek- : 
e tedir. aç firiksiyonu! baş tuvaleti ve banyo için yegane ko- e 
e lonya suyudur. e 

i SATIS YERLERİ i 
• lstanbul Eczanesi - Telefon: 1225 • 
: Yenişehir Eczanesi- Tele fon: 1863 : 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

l 

KU ru f o 11 t.!J ıı•. 
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1 1 
1 ·Eti Bank 1 
1 1 
1 Genel Direktörliik: Ankalia 1 
1 1 ı Sermayesi: 20.000.000 Türk lirası ı 

ı Tel. adresi: Etibank ~ 
S Memleketin maden ~ 

1 ve 1 1 Kuvvei muharrike Bankcmdır. 1 
1 ),.;,,, .................. ,, .......... ,, ................................. ,, .............. ,,,, ..... ,, ........... ,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,,,,,~ ..1 
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- TURK HAVA KURUMU ~ - ::::::::; 

RüYül{ PiYANGOSU ~ --

-----
---

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmi~tir. 
5 inci keşide 11 mart 937 dedir. 

Büyük ikramiye 50.00C' liradır. 

::::; 
:::::; ::::::; 
~ 
~ :::=; :::=; 
~ :::;: 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ~ 
ve 20.000) liralık ik i aded mükafat vardır.. . ~ 

DİKKAT : Bilet alan herkes 7 M A RT 937 günü ak- ~ 
şamma kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten ~ 

:= sonrn bilet üzerindeki hakkı sakit olur... ~ = :::;: = ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111mu1111111111111111111111111111n111111111111111111111111~ 

EGE BIRLIGI 
TiCARET EVİ 

A bdürrabman Çiftçi - Kemal Sümer 

l brahim Soykan 

Zeytin, Zeytinyağı, Sade yağ, Sabun, Peynir, Kaşar v. s ... 

Telefon 
3580 

TOPTAN VE PERAKENDE 

Ankara Balıkpazan T elgraf 
Egebirliği - Ankara 

Sayın müşterilerinin bayramlarını 

hürmetle kutlular. 
111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı 11111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111 M enf aa tiniz iktizası dır. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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

f(ızıla •• 
(l u e olnıak yurdunıuz için borçtur· 



KIZILAY =================================:========== ? ==== 
=== 25 - 2 - 1937 ================== 

Kızı laya unutma, acı günlerde sana yardımcı odur . 
••••••••••••••••••••••••••••••e: 
i DIS DOKTORUNUN i 
i ~ TA 'rsIYESI i 
• kk .. • e OA mikrobik hastalıklar yo en go- e 
e Diş etlerinde bazı me~z~ı ~e etlerinin beslenmemiş olmasın- e 
e rünen hastalıkların ekser.ıs~ dış l b l iz? diye bir sual ortaya e 

d ·ı . l" ''D " tlerını nası es er . ,, ~ b "" e an ı erı ge ır. ış ~ T M .. tehassısları nasıl umumı un- e 
e atılırsa diyebilirim kı, Dahı ı~e d lerse biz de aynı şekilde vü- e 
e yesi zayıf ..olanlara şek~r ta1vs~ye e ~ını şeker teşkil ed en ilaçlar e 
• d b

. l dış et erıne, es . cu un ır uzvu o an · · tavsiye ederız. • e verir ve bol şeekrli .mevat ye;;dını ok şeker yerse vücudunu ve ; 
• Denebilir ki: Herkes ne : a;a~anti eder. . e 
:dişlerini hastalığa karşı 0 

ka ar ••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
Emlak ve E yt aın Bankası 

Tür]{ Anonim Şirketi 
. OOO Türk lirası ldare i Merkeziyesi : Ankara 

Sermayesı : 20.00ŞO. b 1 . . lsta!Jlbul, lzmir, Bursa u e erı. 

Mevcud veya inş a edilecek binalar 

mukabilinde ikrazat 
ve banka muamelatı yapar 

·······························: 
: J{asap thrahim özel : • • 
: Yenişehirde Memurlar Kooperatifi bitişiğinde : 
• 

.. h · tenilen yere en seri bir surette et yetiştirilir. • 
Motorle er ıs 

• üşterilerinin bayramlarını hürmetle kutlular. 8 e Sayın m Telefon: 3285 • 

• • 
=················~·············· ~'#llllllllllllll'llllllllllllllllll.11..JITI~ 1 
1 Şehir Çiçek Mağazası 1 
~ SAPUNC AKlS 1 
1 Bahçelerinizi şimdiden düzelttiriniz 1 S f!er cins A vrupa çam, meyva, or'!"an. ve 7?'1~zeyyenat ağaç ~ 
~ve lıdanlan için mevsim geçmeden ııparış verınız. ~ s yıldız teber kana glayöl soğanları ve bahçe aletleri § 
~ ' ' ' .. Tt Telefon: 3718 ~ 
~ bulunur . F iatlarda azamı tenzı a · ~ s .. .-""---~11111111111.1.~ 
~ 1J11T1"11rıııı11ııı11ıı11ıı---,. 

·······························: 
: ANKARA : 

: " ·· Elel{tril'- ve Havag azı : 
: T. A. Şirlcetleri : 
• • • • : Sayın abonelerinin B ayramlanm kutlular : 

: ve saadetler diler. : 

• • : .............................. . 
r1.11ıııı.11ııı11ıı.11ııı.1ıı""' ~ 

S•ıııııııııııA s 
~ Yeni Açılan 1 
§ • 1 
ı Sakarya eczanesı ı 1 Muhterem aokaralıların bayramını tebrik eder. 1 
§ Her gece eczanemiz açıktır. 1 
1 i tina, sürat, liatlarda itidal 1 
S d · K lüp Sineması sırasında Telefon 2018 ~ 
~Ankara Müdafaai Hukuk Cad esı, u ~ 
~ ~ıııı.1ıı.11ıı11ıı.1.1ııı11ıı11ııı11ııı.1""' 

wı..1.1.1ıı11ıı.1ııı1.ı § 
~,,,.,.,.,.,,ııı.11.1ı.11ıı..1111..1A ~ 

~ Fenni Gözlükçü Rıza Tevfik 1 
~ 1 k ~ ~ ZA YİS Fabrikası mamfılfıtı göz ü ' çerçeve 1 
~ ve dürbinlerinin Ankara acentesidir. 1 
1 OMEGA ve REVÜ SAATLARI 1 
5 . . 1 § Her nevi GÖZL tJK satış yen 1 
S desi_ Telefon: 3025 1 

---~-

Adapazarı 

Türk Tic<ıret B<ınk<ısı 
BilU.mum Banka Muamelatı 

KlTPONLU V ADELI MEVDUAT: 
HER AY F ATZI VERiLEN SAGLAM GELİR 

Genel Direktörlük: 
Ankara 

SUBELER: 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 

Düzce 
Eskişehir 

Gemlik 
İstanbul 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

-
Bozöyük 
Bursa 

AD AP AZARI F ABRIKALARij ~:~~~.~~~~: 

' IŞTİR,AKLER: 
Ankarada; Ticaret Türk A. Ş. ti: 

Bartında: Ormancılık endüstri Ltd. Ş.ti' 

Bilumum komüsyon ve ticaret 
işleri ve kereste satışları. 

Bilumum orman işleri ve 
kereste fabrikaları. 

TASARRUF 

YERLİ MALINDA OLUR. 

TSARRUFU SEViYORSAN r 

YERLi MAI~I AL! 

Fakat yerli malını behemehal 

Siimer Bank 
lerli Mallar Pazarından al! 

Türk Philips Ltd. şirketi, sayın 
halkımızın Bayramını kutlular. 
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ALACAGIN 

Kaynağından doğrudan doğ· 

ruya asri makinelerle çıkarı
lıp şişelere doldurulmaktadır. 

Arsıulusal sergilerde altın 

madalya ve takdirnameler ka
zanmıştır. Mide, karaciğer, 

böbrek ve bağırsak hastalık

larında çok faydalıdır. 

l f Jonkara~isar 

Wa~en ~UJU 
Maden sularının en lezzet

lisi ve en şifalısıdır. Hasılatı 

Kızılay Cemiyetine aittir. 

Bilumum Eczane ve Bakkaliye 
Ma~azalarında satılır. 

KIZILAY 25-2. 1937 == 

Sat ş 'Yeri 

oarla Birad rler 

ve 

Ştirekisı 

ANKARA 

Banl<alar Caddesi 

Telefon: 1780 

Açık Eksiltme İlanı 

NAFIA VEKALETİNDEN: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada İtfaiye meydanında yapılmış olan orta 

okul "ihata duvarları inşaatıdır.,, 
Keşif bedeli 6667 lira 50 kuruştur . 
2 - Eksiltme 5-3-937 tarihinde cuma günü S<lat 15 de Nafia vekaleti yapı i~eri 

umum müdürlüğü odasında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna rnüteferri diğer evrak 33 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 500 lira 6 kuruşluk muvakakt temi
nat vermesi ve müteahhitlik vesikasını haiz olması lazımdır. 

İsteklilerin vesaiki havi zarfları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. (360) 

Kuru Kahveci 
lBRAHlM MELEK 

Muhterem Müşterilerinin Bay· 

ram mı kutlular. 
"l.llllllll.lllllA'lllll~ 

ŞEKERCi 

ALi UZUN 

I Kültür bakanlığı satın 
, alma komisyonundan : 

Her Çeşit şeker ve şekerlemeci 

Anafartalar Caddesi No. 86 

Tel 3620 

ANKARA 

~ 
1 Bakanlık dairelerine açık eksiltme ile 30 çelik dosya dolabı alınacaktır. 

2 Şartname ve örneğini görmek isteyenlerin her gün Gereç direktörlüğüne 

gelmeleri. 
3 İlk teminat mikdarı tahmin edilen 3900 liranın yüzde 7.5 olan 292.5 liradır. 
4 Açık eksiltmeye gireceklerin 5-3-937 cuma günü saat 14 de teminatlariyle 

Sayın müşterilerinin bayraınıPJ 

kutlular. 

~1111111111111111""'""'~~ 
Neşriyat Müdürü: FAZLI 
Ulus BasımeıJinde baıılmı§tır. komisyona müracaatları. (362) 

~---------------------------------------------------------------------------------
Veni 

BU GECE 

ALÇAKLIK 
Baş rollerde 

MİRİAM HOPKİNS -
MERLE OBERON -

JOEL Mc. CREA 
Göz ya~artacak kadar acrklı ve hissi 

fevkalade bir eser. 
GÜNDÜZ 

YIKILAN BELDE 
Seanslar : GÜNDÜZ 11 - 1 - 2.45 -

4.45 - 6.45. GECE 9 da 

Halk 
BUGÜN BU GECE 

Büyük küçük herkesin nihayetsiz bir 
merak ve heyecanla seyredeceği 

muazzam sergüzest filmi 

Bay Tekin 
Meçhul Dünyalarda 

Bu büyük eseri göremiyenlere fırsat

tan istifade etmelerini tavsiye ederiz. 
Seanslara dikkat : Gündüz 10, 1,30 5 de 

Gece : 9 da. 


