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Bugün 
6 INCl SAYFADA: Ankara kö

mür aergiai: 26 maıtta.n itibaren 
Ankaranm ort.a.amda büyük bir 
k&nür madeni i eme"'e or. 

HER YERDE S KURUŞ 

Başbakan ve Ekono~i 
bakanının seyahatleri 

Pazartesi günü lzmir'i §eref· 

Fransanın mtidafaaaı 
11 lspanyol hükümetçileri 

Oviedo şehrinin · 
varoşlarına girdiler 

Başbakanımız ismet lnöni1 '" 

Jendiren BaşbakanımIZ ve Ekono· 

mi Bakanımız; ilk gün Çeşmede 

tetkiklerde bulunmuşlar, Bergama

ys gitmişler ve lzmirin yeni liman 

işiyle uğraşmışlardı. Yeni liman 

yerini tetkik eden General lsmet 

lnönü /zmirde modern bir limanın 

yapılmasına karar vermiş ve 24 ge

cesi 24 de hususi trenle Ankaraya 

hareket etmişlerdi. Dün Başvekil 

ismet lnönünün seyahatine dair 

şu telgrafı aldık : 

Balıkesir, 25 ( A.A.) - Bat

vekil ismet İnönü, yanlarında 

lktisad Vekili bulunduğu halde 

hususi trenle bugün saat 10.30 

da §ehrimize gelmi§ler, Atatürk 

parkıru gezdjkten ve bir müddet 

istirahatten sonra halkm Uıniıni 

te§yiJeri arasında Kütahya yolu 
ite hareket etmi§lerdir. 

Fransrz Harbiye Bakam B . Daladiye 

Paris, 25 (A.A.) - Mebusan ordu 
encümeni harb halinde milletin teşki
Iatlandınlmasr meselesi hakkında Dala
diye•nin izahatını dinlemiştir. 

Harbiye Bakanı, sulh zamanında 
memleketi hazırlamak ve harb zama
nında da idare birliğini temin etmek 
bakımlarından milU müdafaa bakanlı-

Şehir düşmek 
,,~, ~. 

., ·,;t~ [ı(. hl, 
# ~#1~ 

Yukarda lıiikümetçi sahilleri bombar· 
dıman eden bir isi gemisi • Aşağıda 

Malaga•da harap olan bir sokak 

üzered:r 

Başbeıke 

lNGlLlZ HAMLESİ 
J H abeşistanda (Sonu S. inci sayfada) 

[lıpanyol harbine aid gelen telgraflar 
üçüncü sayfamızdadır J 

Falih Rıfkı ATAY 

İngiliz imparatorluğunun tali
inden, bir defa da. on dokuzuncu 
asrın sonlarına doğru, Boer barbın
da şüphe edilmiştir. Bir sömürge 
davaeınrn bu kadar fedakarlığa 
malolacağını asla hatırı.-. getirmi
~ ingili a a da.M ~ 
düşenler az değildi. Bu acı tecrÜ· 
t:yi, büyük ve milli mikyasta bir 

. vvetlenme hamlesi ta.kip etti: 
~ıhanharhi başlangıcındaki ingi
lız azameti, İşte bu hamlenin ese
ridir. 

İngilizler milli müdafaa kuvvet
lerinin, imparatorluk politikasını 
yürütmiye, hatta İngiliz teahhüd
lerini yerine getirmeye elverişli 
olmadığınr Etyopya hadisinde an· 
!adılar. Harpsonrası'nrn barışçı 
njkhinliği. yalnız harb iradesini 
değıf. darb vasıtalarrnı da zayıf
latmıştı. Avnıpada yeni dikta re
jimleri, yalnız, Milletler Cemiyeti 
barışçılığı ve 1918 :zaferi nizamı 
aleyhine fikir boğuşması yapmak· 
la kalmıyor, bütün harb tetkilit 
\.e kuvvetlerini de tazeliyordu. 
İngiltere b~ta olmak üzere dün· 
ya devrPtteri ekseriyetinin aza ol
duğu Milletler Cemiyeti Uzak 
Şark'ta. Cenub Amerika11nda ve 
Afrikada üstüste mağlubiyetlere 
uğramıştır. 

Ne yapmak lazımdır? Cenev
reyi kuvvetlendirmek! Fakat bu, 
sadece pakt hükümlerrni vuzub
landırmakla veya azaların mesu
)iyetlerini daha iyi sarahatlendir
bıekle gerçelenir if değildi. Mil· 
letler Cemiyetinin verdiği vazife
leri yapmak, yahut menfaati bu 
:Vazifelerin yapılmasmı teşvik et· 
bıek olanların, ayrı ayrı, kuvvet
lenmeleri lazımdı. Kendi emniye
linden korkan veya. karşı koyama· 
~ak kaygısr iİe harb tehlikesi ih
lımallerini uzaklaştırmak için bo
)'una taviz verenl~r nasd, müşte-
rek bir emniyet davuının kahra· 
.1rıanr olablirler? 
'. . Her tarafta barıf ve sükftn, ln
gılt~re İmparatorluğunun hiç şüp· 

-t~•.z menfaatinedir: fngilterede 
. !ç o1ınazsa bu nesiller yf'lnİ fe· 
tı~le~de bulunmak değil , bugün
kü nızamm devamını istiyorlar. 
~tnc!iknnın icad ettiği Milletle~ 
h ~ıyetinin, bir İngiliz realitesı 
aJıne · gelişinin 11ebebi budur. Bir· 

(Somı 5. inci ~tt.,Fada) 

Ras Desta 
kurşuna 

.-~~ .... dizildi 

Orta Avrupa meselesi 
Bütün Avrupanın gözü 
A vusturyanın üzerinde 

-l{oma, 25 (A.A.) - Resmi İtalyan 
ınahfilleri, B. Noyrat'ın Viyana ziyare· 
tini memnuniyetle kaydetmekte, yaprlan 
cörüşmelerin Roma protokollanna ve 
Berlin • Roma mihveri ruhuna uygun 
olduğunu ve bir yatışma unsuru teşkil 
ettiğini bildirmektedirler. 

Roı:na, 25 (A.A.) - Adisababa'dan 
bildirildiğine göre, Ras Desta, garbi Ha
beşistan'ın göller mıntakasında esir e· 
dilmişfü. 

Salahiyetli mahfiller, Ras Desta'nm 
esirliğine büyük bir ehemiyet vermek
tedir. 

Söylendiğine göre, kendisi, İngiltere 
kıralı altıncı Jorjun taç giyme merasi· 
minde hazır bulunmak Uzere yalanda 
Londra'ya gidecekti. 

Gene söylendiğine göre, Ras Des· 
ta. hemen kurşuna dizilecektir. 

Raı Duta kurıuna dizüdi 

Roma, 25 (A.A.) - Göller mmta· 

kasında Ras Desta'yı esir eden kuvve

tin asteğmen Tucci'nin kumandasında· 

ki yerli bir müfreze olduğu taarih edil

mektedir. Raa Deıta hemen kurşuna 

dizilmiştir. "'.r,· 

Avusturya tahtının yegbne l'Crisl 

.A.rşüdük Otto dö Habsburg 

Halid Bayrak 
Ankara gücü 

kupasını 

kazandı 

Jli1/i Müdafaa VelcilimiıI General Klı::ım Özalp kupayı Ankaragücüne 
verdikten sonra 

(Y azıaı 6. mcı ı~yEada) 

ALMAN GAZETELERİNİN 
YAZDIKLARI 

Berlin, 25 (A.A.) - Nazilerin naşi· 
ri efkarı olan Der Angriff, B. V on N oy
rat'ın Viyana•yı ziyareti hakkında mil· 
talealar serdeden yegane gazetedir. Bu 
gazete diyor ki: 

"Maddi bir takım neticeler elde e· 
dilmesi mevzuubahiı değildi, yalniıZ iki 
alman devletinin iç teaa.nüdlerini göı· 
termek kasdediliyordu. · 

Alman naz:mnın Viyana'ya varışın

dan ve oradan ayrıldığı esnada yapılmıı 
olan coşkun tezahürler, manidardır. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Belçikada 

Faşist lideri 
tevkif edildi 

Brüksd, 25 (A.A.) - Belçika fa.. 
şist teşkilatı lideri Dögrel bu akşam 

Ganda tevkif edilmiştir. Van Zeeland 
bir toplantıda nutuk söylerken Dögrel 

· mütemadiyen başbakanın nutkunu kes
miştir. Bunun üzerine kavga çıkmış ve 
polis müdahale ederek Oögreli karakola 
götürmüştür. 

Bir habrlatma 
Bütün ricalarımız.a rağ
men, gazetemizde çıkan 
yazıları, bizden alındığını 
tasrih etmeden iktibaıta 
devam eden arkaJCJ§ları
mıza Uluı,un umini olsun 
zikretmeleri lüzumunu bir 
kere daha hatırlatırız. 

Fıkra: 

Biz ve seyyahlar 
Ne zaman lstanbul'u düşünsek, tu~ 

rizm hatıra geliyor: ''- Seyyah getir .. 
mok, daha doğrusu seyyah durdurmak 
için ne yapmalıyız?" Seyyah durdur
mak diyorum, çiJnkü lstanbul'a onlar· 
dan gemilerle, fakat günübirlik gelip 
geçiyor/ 

Turizm için ne yapsaH 
Size yeni bir fikir söyliyeceğimı 

lstanbul'da, ve onun Bursa•ya kadar 
civar bölgesinde turizm için her §ey 
t a b i a t ve t • r i h tarafından ya• 
pılmıştır. lstanbuPda beş yüze yakrn 
anrt var. Eşsiz peyizaj, adım başrnda, 
lstanbul ve Bursa şehir1ilerinin eslcJ 
yerJilerini bile hayran bırakıyor. 

lstanbul'da, Marmara bölgesindt 
ve Bursa•da seyyahlar için eksik ~ey• 
/er, bizzat bizim mahrumiyetlerimiz
dir: Yol var mı? Şose var mr? Otel var 
mı? Spor ve eğlence tesisleri var mıl 
lstanbul'dan, lzmit'i brrakmız, Pendi
ğe kadar otomobille rahatça gidebilir 
misiniz? Mudanya iskelesi Bursa'ya 
düz bir yolla bağlr mıdır? Acaba bütün 
bunlar seyyahlara mı llzım? Hayır/ 

Hepsine bizim, kendimizin, bu memle
ket vatandaşlarınm ihtiyacımrz vu 
Eğer biz kendimizi rahat yiJrüten, ra: 
h~t yatıran, rahat dolaştıran, u ço• 
eglendiren, yüzdüren ve oynatan vası .. 
ta ~e. imk~Jarı hazırlryacat olurulı, 
gerı~ •. ya~ı, asıl, milyarlarm yetişemi• 
yecegı, bırkaç neslin, başaramıyacağı 

büyük cazibeler hazırdırlar: Tabii a .. 
zellik eşsizdir; tarih eserleri ve müg 
1 k"f"d' ze-er a ı ır. Beledi tesisatlarr tam olaa 
m.emleketler, seyyah getirebilmek için, 
boyle cazibelerden mahrum olduklarına 
yarımaktadrrlar. Birde güçiJ var, ko· 
!ayını yapalım. _ Fatay 
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To-z 1·nk meseleleri 
•• ·oçmen yer eştirme 
• G •• •• •• 
ısın e goz onu 

ac 
Herkesin bildiği ve istatistiklerin 

de bir hakikat olarak gôsterdiklcri gibi 
Tür iye bir zi;aat memleketidir. 

o a 
Yazan: Pr. Dr. D•x 

Eı;er bir memleketin nüfusunun 
yüzde sekseni hayatını ziraatle temin 
edecek olursa o memleketin refah ve 
saadeti ziraatinin selametine, rantabil
tesine bağlıdır. Ziraati ilerletmek, ycı.ıi 
toprak kültürünü yükseltmek için mıi
essir olan usullerin bütün ülkeye mü
said neticeleri görülür, yalnız bu usul
lerin memlekete uygun olması, muvaf
fakıyetle tatbik edilmesi lazımdır. 

Toprak kültürünün vazife ve usulle
ri muhtelif memleketlerde, çok çeşıtlı 
ve ziraatle meşgul nüfusun mikdarma 
göre, az veya çok ehemiyetlidir. Tür
kiyede çiftçi nüfusun yüzde mikdan
nın fazlalığından dolayı bu va7.ifelerın 
ehemyeti en yüksek noktasında bulun
maktadır. Aynı zamanda bu va.iifeler 
toprak ve iklim şartlarının ziraat husu
sunda bahşettiği ve hemen hiçbir yerde 
bulunmayan kabiliyetlerden dolayı pek 
çe,itlidir. Bu çeşitli vazifelerden ser
mayeye muhtaç olmadan muvahakiyet
le tatbik edilebilecek olan bir kaç tane
sini zikredebiliriz. 

lcmez, bilakis bu nebatlar arasında dı:t· 
katli bir tefrikin yapılması icab eder. 
Kültür nebatları gıı.la maddelerinden 
ba~ka toprağın hikemi vasıfları, rutu
bet, havalanma, toprak taneciklerinin 
yığılma ve karışma şekilleri, hulfisa 
toprağın yapısı ve taamülü bakımınrlan 
da birçok isteklerde bulunurlar. Bu 
şartlar erazi açılır açılmaz hemen hu
sule gelmez, bilakis birkaç sene sonra 
temin ')İuı:abilir. Şimdiye kadar srııle

r,Pnler<lerı başka boş erazinin kiıltıire 

alınmasını bilmek ve bu ;şc.:ı• dnlam .. lt 
lazımdır. Bu noktaların, Tı.i· kıyedl" 

ham toprakların işlenmesin~~ bilhassa 
büyük rol oynamasının sebebi, diğer 

1 
memleketlerde yeni aimalardan kısa 
bir zamanda işlenmiş toprakların ver
diği kadar bir mahsul alabilmek için 
kullanılan vasıtalarm Türkiyede 0 

Toprak kültüründen bahsedildiği za
man bazıları ilk önce boş erazinin iş
lenmesini, yani kıraçların iskanını ya
hut imarını düşünürler. Filvaki bu işin 
de toprak kültürünün en mühim vazife
lerinden biri olduğu muhakkaktır. He
le bu, her sene binlerce göçmenin yet· 
leştirildiği Türkiyede büyük roller oy
nayan bir meseledir. Bütün erazinin 
yüzde onu pullukla işlendiğine göre 
kültüre almak için kafi miktarda top · 
rak mevcud olduğundan, hatta köylüle
rin, topraklarını genişleterek kendi ka
zançlarının çoğalmasını temin etmele
ri tavsiye olunmuştur. Köylüde para 
bulunmadığından, ve beş toprakların 

istimlaki için de paraya lüzum olmadı
ğından, köylü işletmesinin ihyası, daha 
ziyade köylü erazisinin büyütülmesin
de görülmektedir. Bu mesele de, köylU
nün ne kadar fazla boş erazi işlerse o 
kadar fazla hasılat alacağı ve o kadar 
süratle halasa doğru gideceği iddia e
dilmekte ve bu iş için, köylünün yalnız 

kendi ve dolayısiyle hayvanlarının sli
yine iht:yacı olduğu ileri sürülmekte
dir. Acaba mesele düşünüldüğü gibi 
midir? Buna bence verilecek cevab ek
seriya bu hesabın yanlış olduğudur. E
vet, hakikaten köylüde fazla insan ve 
hayvan kuvveti vardır. Fakat bunların 
boş toprakları işlenmis hale sokmak i
çin sarfedilmesi kendi mezru erazisinin 
ıslahına imkan olmadığı andan itiba
ren, yani kendi işlenmi~ toprakları üze
rine sarfedilece~ fc.;:la sayin mahsultle 
bir fazlalık temin etmediği, fazla bir 
kar getirmediği zamanlarda doğrudur. 
Diğer hallerde doğru olan, eldeki kuv
vetlerin mezru eraziyi ıslah etmeye 
ku11anrlmasıdır. Neden? Yeni açılarak 
kültüre alınmış bir toprak, seneleroe 
işlenmiş topraklara nisbetle, bir kaç se
ne. nisbcten daha az mahsul verir. Y~J
nız muayyen bazı yerlerde bu yeni aç
malard;ın birinci seneden itibaren sene· 
Jerce iyi mahsul .ı.ım ştır. Fakat lıll:l· 

Jar müstesna va7.ivetlr.ı olup daha zi
yade, fazla ümüslü ve çok faal toprak
ların kültüre alınmasında görUlür. Baş
ka hallerde toprağın senelerin geçme
siyle, vukua gelecek her nevi tecezzi ve 
tahavvü!lerle kültür nebatlarının yetişe
bileceği bir hal alması lSzımdır. Kültür 
toprağı muayyen bir tavda olmalıdır. 

Ve içinde bulunan gıda maddeleri, mü· 
teaddid defalar işleme ile tesri edilen, 
tahammuz, tahavvül, hidrolizasyon, kar
bonlaşma, tefessüh ve tahallül sayesin
de münhal, yani killtür nebatları için a
lınabilecek, imtisas edilebilecek bir ha 
le geçer. Kültür nebatlarının. gıda mad
delerinin inhilal kabiliyeti bakımından 
istekleri, diğer yabani nebatlara naza· 
ran daha fazladır. Fakat kültür nctıat
ları arasında da bu bakımdan t>Ü/Ük 
farklar bulunmaktadır. Yeni açılmış e
razide, o civarda yetişen nebatlar hiç· 
bir zaman doğrudan doğruya yeti~tiri· 

memleketlerde bulunduğu nisbette bu
lunmamasından dolayıdır. İntensif işlet

meyi kabul etmiş yerlerde yeni açmadan 
sonra evvela yeşil gübre nebatları ye
tiştirilir. Şu halde alınacak ilk mahsul
den vazgeçilir ve yetiştirilen nebat top
rağa gömülür, yahud toprağı ıslah için 
fazla mikdarda çiftlik gübresi, kompost 

ve icab ettiği takdirde de suni gübre
ler, ve hususiyle kireç kullanılır. Böy· 
lelikle evclce söylediğimiz tahavvül ve 
tahallüllerin tesrii ve aynı zammı-la 

toprak tavının husulü temin edilir. 

Suni gübreler toprağa münhal gıda mad
delerini verirler. Türkiyede yeşil güb
re hemen hemen bilinmez, ahır gübresi 
ve kompost da kafi mikdarda bulunma
maktadır. Suni gübreler ise pahalıdır. 
Şu halde Türkiyede boş erazinin tam 

işlenmiş ziraate elverişli bir hale ko· 
nulması için lazım olan zaman daha u
zundur. Göçmenlerin hangi şartlar al
tında yerleştirildikleri malfunum değil
dir. Fikrimce toprak ve iklim vaziye
tine göre bunların 4-10 sene vergiler
den muaf olmaları lazımdır. Bu muafi
yet müddeti toprağın sulak yahud ku-

rak olmasına veya her iki senede bir 
mahsul vereceğine göre değişebilir. To
humluk ve makina tevzii meselesini da
ha tevsi etmelidir. Büyük harbda Al· 
manyada da aynı mesele mevzuubahisti, 
birçok esirler kötülemiş olan gıda vazi-

Kalbi§ leri 
Yerli ve yabancı 

bir çok gazete
lerde, türlü başlık
lar altında, kalb iş
lerinden bahsediliyor ve bunların hal· 
li çareleri aranıyor. Birkaç örnek: 
"Sevifİyoruz. Evlenmemize anamız 

babamız mani oluye>r. O, benimle ev
lenmezse kendini trenin altına ataca
ğını söylüyor. Bu kararını tatbik eder 
mi eder, çünkü demiryolu memuru· 
dur.,, Bir batkası: "Bir inad sevkiy
le kocamdan ayrılmak için mahkeme
ye bqvurdum. Davamız iki ıenedir 
sürükleniyor. Halbuki onu sevdiği
mi hissediyorum. Fakat mağrurum, 

geri dönemiyorum. Ne yapayım?,, 
Gazetelerden kalb i~leri hakkında 

reçete iıtiyenler neden acaba hep 
kadınlardır? 

Elıemiyetli surette karaya 
oturmak! 

Dün Anadolu Ajanu bir haber ver
di: bilmem ne vapuru, Çanakkalede 
Hamidiye tabyası önünde e h e m i • 
Y e t l i ı u r e t t e karaya otur
muştur. 

Ehemiyetli aurette'nin karaya otu
ran bir gemi hakkında bu tarzdaki 
kullanı§ına, ıiz, türkçe yazanlar, 
kalblerinizde ıızı hiısebneden ta .. 
hammül edebilir misiniz? 

Sandaldan karaya 

Oç kafadar, Boğaziçinde, sandala 
binmitler ve önünden geçtikleri kıyı
lardaki ve yalılarm pencerelerindeki 
kadınlara aöz atfıldan için polisçe 
yakalanmıılardır. 

ULUS 

Kağıd paralar 
yeni harflerle 
basılacak 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti bütün kağıd p;ıraların yeni 
harflerle bastırılmasına karar vermiş
tir. İstanbul damga matbaasına yeni 
makinalar getirtilecek, bu makinalarda 
posta pullarımız da basılabilecektir. 

İstan ulda feci bir 
ka yon kazası 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Bayra
mın ikinci günü Mecidiye köyünde er
meni mezarlığı önünde feci bir kaza 
oldu. Sarıyerde oturan Bektaş iki kam
yon arasında kalarak: öldü. 

İstanbulda grip 
İstanbul, 25 (Telefonla) Son 

günlerde havaların sık sık değişmesi 

yüzünden şehrimizde grip vakaları 
artmıştır. Hastalık bilhassa Beyoğlu, 

Beşiktaş ve Şişli taraflarında görül
mektedir. 

Sırt ve Eşek ile 
nakliyabıı 111en'i 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Sırt ha
mallığının kaldırılması ve eşek ile nak
liyatın meni hakkındaki kararlar kar
şısında kara nakliyatı iş.ini bir elden 
idare için liman idaresiyle belediye a
rasındaki müzakerelere yarın yeniden 
başlanacaktır. Belediye işin tamamiyle 
liman idaresinin elinde kalmasına ta
raftar değildir. Müşterek bir şirket ku
rulmasını istemektedir. 

lstanbula gelen seyyahlar 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Dün Ve

titia adlı vapur şehrimize 350 İngiliz 

seyyahı getirmiştir. ~eyyahlar diğer 

Akdeniz limanlarına uğramak üı:ere bu 
sabah şehrimizden ayrılmıştır. 

yetinin ıslahı için boş crazinin işletil
mesi hususunda kullanılmış ve bu va
ziyetten çok ümitavr bulunulmuştu. 

Fakat pek kısa bir zamanda hesabın 

yanlış olduğu anlaşılarak, esirler çift
çilere tevzi edilmiş ve mezru erazinin 
işçi noksanlığından dolayı hasılatının 

azalmasının önüne geçilmiştir. İşlen
memiş erazinin ziraat toprağı haline 
getirilmesi muayyen bir zarar ziyan ile 
alakadardır. 

Bu mevsimde ve bayram günle
rinde aandal gezintisine çıkanların 

denizden karaya aarkmblıkta bulu
nabileceklerine naaı1 inanılmaz 1 

Çocuk tabancası ile haydudlıık 
eden kız 

"Siyahlı kadın,, geçen hafta Nev
yorkta tutulmu,tur. Siyahlı kadın 

kimdir, bilir miıiniz? Nevyork kahve
lerinde tabanca çekerek bütün müşte
rileri korkutup onları soyan, yüzü 
maskeli, karalar giyinmİt bir kadml 

Siyahlı kadın, gene bir kahvede, 
tabancaıım çekip orada bulunanlara 
"ya paranız, ya canınız!,, tehdidini 
aavurduğu sırada açık göz bir garson, 
kadına arkaımdan aanlmıt, elinden 
tabancasını ve yüzünden maakeıini 

almağa muvaffak olmuıtur. Tabanca 
sadece bir çocuk oyuncaiı Ye kendin
den bir umacı gibi bahaettiren "siyah· 
1ı kadın,, da g\İnef kadar güzel bir 
genç kızmıı 1 

J' iyanadaki esrarlı tayyare 

Bütün dünya gazeteleri on onbet 
güııdenberi, Viyananm üzerinde, 
3-4000 metre yükaekten uçan ve ha
Tada orak ve çekiç re.imleri çizen es
rarlı bir tayyareden bahMCliyorlardı. 

- Tayyare, bugün de, bütün Vi
yanalılan kendisi ile ilgilendinnittir. 
Sokaklarda dolaşanlar durup, yük
seklerde uçan esrarlı tayyareyi sey• 
retmişlerdir. 
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Şehir ve kasabaları 
içtimai çehre eri 

t bit edilmeğe baş a dı 
Dahiliye Vekaleti; şehirlerimizin hayındırlığını ve yapılması icnb 

eden işleri planlı olarak tanzim edebilmek için belediyelere bir sual 
listesi gönclermiş ve bunlara en kısa bir müddet zarfında cevab ve
rilmesini iw ıişti. Ceveblar gelmeğe başlamıştır. Bunlar tap:ıamlan
dıktan sonra şehirlerimizin içtimai çehresi tamamen tayin edilm · ş 
olacaktır. , 

Evvela belediyelerin umumi va
ziyeti tesbit edilmektedir: Beledi
ye sınırları içinde şehrin nufusu, 
ev sayısı, son mali yıl içinde büd
cesi sorulmuştur. 

Belediyelerin temiz.ik işlerinde dai
mi ve muvakkat olarak çalıştırdığı a
mele sayısı, temizlik \ asıtalannın sayı
sı, cinsleri, sulama ara.ı:örleri ve kar te
mizleme makineı' eri olup olmadığı, te
mizlik işlerine senede ne kadar sarfedil
diği, umumi cadde ve sokakların han
gi saatlerde süpürülüp temizlendiği, 

toplanan muzahrafatın nere1erde ve ne 
suretle yok edildi~i? 

Yollar 
Şehir ve kasaba içinde yolların u

mumi uzunluğu, bunun kaç kilometresi 
asfalt, ne ka:fan şose, arnavud kaldırı
mı veya ham yol olduğu? ne kadarının 
esa:Jlı veya cüzi tamire muhtaç bulun
duğu, vasati e>'arak: her sene bü:fcelerden 

yol için ne kadar para serfedildiği kasaba 
veya şehir içindeki köprülerin sayısı ve 
bunların yapılış mahemeleri ile bugün
kü dunımları; 

Pazar, panayır yerleri 
Şehrin kaç noktasında, haftanın 

hangi günlerinde pazar kurulmakta, bu· 

ra'ara ne gibi gıda maddeleri getiril

mekte, hayvan pazarı olup olmadığı, 

panayır kurulup kurulmadığı, eğer ku· 
ruluyorsa buralarda başlıca teşhir edi· 
len mallann ne'er olduğu sorulmakta
dır. 

Elektrik, Havagazı, Su 
Elektrik tesisatı varsa hangi tarihte 

yapıldığı, tesisatın kaç liraya mal oldu
ğu, muharrik ı vvetin cinsi, istihsal kud

reti, umumt tcnvirlerde kullanılan mik

dar, belediyenin umumi tenvire verdiği 

para mikdarr, abonman sayısı; havagazı· 
nın metre milclbırun halka kaç kuruş 
üzerinden satıldığı, umumi tenvirlerde 
havagazı kullanılıyorsa ödenen para 
mikdarı, günlük umumi istihsal mikda
n, su tesisatı olup olma<lığı ve varsa 
kaç liraya maledildiği ve bu işler için 

- Esrarlı tay
yarenin takibine çı· 
kan poliı tayyarele
ri, onun çok ıüratli 
ve ufak bir ıpor 

tayyaresi olduğunu sanmışlarsa da 
kendisini takib edememitlerdir. 

lıte böylece, kencliai ile bütün dün· 
ya kamoyunu meıcul ebniı olan bu 
tayyare, nihayet sırrını meydana çı
karmıttır: Avwturya hükümetince 
ne,redilen bir tebliğden, bunun, ya
kında gösterilecek olan komünizm a· 
leyhinde bir propaganda filmi için 
rekli.m makaadiyle Viyana üzerinde 
uçurulmut olduğu anlatılmıftır. 

Hugo Meisl öldü 

Orta Avrupa futbol kralı Hugo 
Meisl, V~anadaki bürownda çah
tırken, kalb sektesinden ölmüttür. 
Bu zat Avuaturya profesyonel futbol 
federuyonu umumi katibi ve tek seçicisi 
idi. Avuıturyanm ilk futbol oyuncula
rmclan ve 55 Yaflllda idi. Kendiainden 
uzun aman aitayiıle b.baettirmq olan 
mefhur Avaıturya talnmm• Hqo 
Meiıl lıefki1 etmiıti. 

Bayramda latanbalcla yapılan maç· 
larda, A-nuturya futbol diktatCirinün 
Tefab dolayuiyle bir dakika 1111ulnuq 
Te maçlara ondan 10nra başlanmıt 

oldufuau ora gazeteleri yazıyorlar. 
Bisim fiatbolcular amatörcliirler. 

Jyi bir airk müdürü gibi iyi bir pro· 
feıyonel futbol takmu tef)üline ma
Yaffak obaut olan ba ut için amatör 
~ularmaız acaba ned.ea ba a&J'&J-

71 göatermitlerdir? 
Ölüm ka.rtıımda bu maaaıızlığm 

yanlınsı bu kadarla kalım ve biz de 

aualım: 

Dahiliye Vekaleti, belediye
lere bir anket afarak halk hiz
metleri müeHeselerinin vazi
yeti ve falışma §ekilleriyle be-

1 
lediyelerin bu i§lerden hangi
lerini btı§ardıklarını sordu. 

ayrı bir teşkilat bulunup bulunmadığı 
sorulmaktadır. 

Diğer sorulanlar 
Vekaletin sorduğu sualler arasınd~ 

mecra ve lağımların uzunluğu, inşa ta· 
rihi ve bedeli, et nakliyatının ne ile te· 
min edildiği, mezbahanın fenni vuiye
ti, mezarlıkların kasabanın son evine °" 
lan mesafesi, mikdan, yol vaziyeti, ye
ni mezarlıklar için proje hazırlanıp h~ 
zırlanmadığı, memleketin kadastral ha· 
ritası bulunup bulunmadığı, itfaiye tet" 
kilatının vaziyeti meseleleri vardır. 

Sorulan suallere cevablar ~ldikteQ 
sonra, her belediyenin. umumi b.izmetıo 
ler bakımından yapması icab eden en 
mühim işler tayin ve lesbit edilmiş ola• 
caktır. 

. 
Maliye Vekili 
ve Dr. Aras 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Rahat· 

sızlığı yüzünden bir müddettenberi şeb• 
rim.izde bulunan maliye vekili Fuad 
Ağralı bugün ~oros ekspresiyle Anka.
raya hareket etmiştir. 

Bayramı lstanbulda geçiren harici· 
ye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras da bu 
akşamki trenle Ankara ya gitmiştir. Ve. 
killeriıni.z istasyonda mebuslar, vilayet 
ve parti ileri gelenleri, dostları ve kala• 
balık bir halk kütlesi tarafından uğur-ı 

larunışlardır. 

İstanbul 
Belediyesinin 
yardım lan 

İstanbul, 25 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesinin 1937 büdcesi muavene' 
faslından kimlere yardım edileceği te11 
bit edilmittir. Bir karara göre belediye 
2000 lira Turing kulübe, 500 lira ToP; 
kapı Fukaraperver Cemiyetine, 500 li• 
ra Bakırköy Doğumevine, 8000 lira 
festival komitesine, 3696 lira Haliç İdtı 
man kulübüne, 250 lira Çocuk Esirge• 
me Kurwnu Eminönü şube&ine ver .. 
cektir. 

[~AVAj 
Uün havalar 
yağışlı geçti 

Meteoroloji enstitüsünden verilen 
malfımata göre dün Ankara'da bava kıs• 
men açık ve rüzgarlı geçmiştir. Dün gilıı 
nün en düşük sühuneti sıfırın üstünde 
2, en yüksek sühuneti de 4 derece kay• 
dedilmiştir. Dün yurdun hemen heıneQ 
her tarafmda yağış olmuştur. Yağışlar 

Keşan ve Çanakkalede dolu ile karışılıİ 
yağmur, orta Anadolunun şimal ve garb 
taraflariyle şarki Anadoluda kar, yu.r• 
dun diğer yerlerinde ise yağmur şek~ 
dedir. Hava yurdun şark mıntakalanY"' 
le Karadeniz sahillerinden başka yer• 

lerde 8 • 1 dere~ arasında soğuınUŞ~ .. 
Dün yurdda en düşük sühuneOer 8~ 
ruı altında olmak üzere Afyonda 3, 

. . Kar ta 6 dero-tahya ve Eski~rdc S, s üıf4 
--..ı· E "'·~-k aühunetler sıfırın ~•r. ny~ ... 
tünek olmak üzere Dörtyolda 18, RU: 

de 19, Samsunda 22 derecedir. 



26. 2. 1937 

Silah yarışı 

G eleı::ek beş sene içinde dört yüz 
milyon İngiliz lirası sarfına sa· 

lahiyet veren kanun layihasının A • 
:\'am kamarası tarafından kabulü ile 
silah yarışı artık bütün hızı ile başla· 
nıış bulunuyor. Bu dört yüz milyon 
İngiliz lirası fngilterenin deniz, hava 

ispanyada hükümetçiler 
'oviedo şehrinin Varoş arına 
1kadar girdiler . 

, . . 
. .,,e kara kuvvetleri için beş sene ıçı?· 

'd kA değıl• e sarefdeceği paranın ye unu . 
dir. Baldwin hükiimeti istikraz ıle te
darik edilecek bu büyük meblağı, e· 
aasen büdce de silah için tahsis ed!· 
len paradan ayrı olarak sarfına sala
hiyet istemiştir. İngilterenin be!. sene 
içinde silahları için sarfedecegı. p~
ranın yekunu bir buçuk milyar ıngı· 
liz lirasını bulac,, ktır. Sulh zamanın• 
da bu kadar büyük bir meblağın si· 

l ' h . . f d 'ld·~ · . t~rı'h kaydet • a ıçın sa r c ı ıg- ını •• 

ınemiştir. 
Gerçi devletler, bütün harbsonra~ı 

devri içinde silahlanınışlardll'. Bır 
taraftan Cenevrede silahsızlanma kon
feransı devam ederken, diğer tarafta 
her devlet silahlarını artırıyordu .. fa~ 
kal silahlanma yarışı ancak şım?ı 
b 1 Ş. d' kadar devletlerın 
aş ıyor. ım ıye 

ailahlanmalarına bir "yarış., den~meı; 
İdi. Çünkü bazı devletler, maddı va• 

. .. 'd ld g"u nisbetlen 
sıtal arıyle musaı o u 

d h 'lahlanmak· 
çok, bazıları ise, a a az sı 
la idiler. Maddi vasıtalarına nazaran 
silahlarına fazla ehemiyet veren dev· 

· 1 ı · di lngilte· 
letler Japonya ıle ta ya 1 

• 

re is: maddi vesaiti ile ölçülecek o• 
' · b t 'z derecede 

)ursa siJahJarına nıs e 51 

d
• d Bundan böyle 

az para sarfe ıyor u. . 
. k' ~ ·ı devletlerın 
sılah yarısında ı amı ' . 

. · li Jcudretlen 
maddı vasıtaları ve ma 
olacaktır. 

lngilterenin si1ahlanma~ı !imdiden 
diğer devletleri tahrik etınıştır. Ame: 
rika denizlerde lngiltereden gen 

' 'k kalmak istemiyor. Bu, Amerı a ıçın 
bir ihtjyaç meselesinden ziyade bir 
prestij meselesidir. Almanyanm de -
niz kuvvetleri de ingiliz deniz kuv· 
vetlerinin yüzde otuz be§ nisbeti ola· 
rak tesbit edildiğine göre, Almanya 
da donanmasını otomatik şekilde ar
t&racaktır. Gerek Amerikanm ve ge-

rek Almanyanm lngiltere ile bu nis· 
betler içinde rekabet yapmalarına 

- vasıtaları kafidir. Fakat bu yarışla 
geri kalacak olan Japonya ve İtalya
dır. Her iki devlet de senelerden beri, 
maddi kudretlerinin bütün vüsati ile 
silahlanmakta idiler. Yeni başlayan, 
yarış için de daha büyük gayretler 
sarfetmeleri beklenir. Fakat, Ameri
ka ,İngiltere ve Fransa gibi, daha ge
niş vasıtalara malik olan devletlerin 
,Yapacak!an yeni eforlar karşısında 
dünkü nisbeti muhafaza etmeleri hay· 
li güç olacaktır. Silah yarışı, dolayı· 
siyle, bu devletlerin bir türlü silahsız
lanmaya yanaşmamalarmm doğur
duğu bir neticedir. Kimbilir belki de 
dün müşkülpesent davranan bu dev· 
letler, serbest bir yarışta geride kala
caklarını anlayınca, büsütün silahsız· 
)anmaya değilse de, hiç olmazsa, dev
letler arasındaki silah nisbetlerini ta· 
yine yana§ll'lar. Yani on be§ senelik 
müzakere ile varılamayan gayeye ser· 

beat yarı~ yoluyla varılır. Ancak 
ıunu da hatırda tutmak lazımdır ki 
harbdan evelki silah yarı§ı devletleri 
böyle bir hedefe ulaştıracağı yerde 
büyük harb denilen faciaya sürükle

rniş tir • • A. Ş. Esmer -
Viyana istikametindeki 

meçhul tayya~e 
Geçenlerde B. Şuşnig'in Viyana~a 

nutuk söylediği bir sırada meçhul b~ 
tayyarenin Viyana üsti.inde dolaştıgı 
ve duı.~arıla orak çekiç işareti çizdik· 
ten sonra Çekoslovak'ya istikame· 

tine kaçtığı bildirilmiştir • 
Bu hususta dün şu telgrafı aldık : 
Viyana, zs (A.A.) - Tahkikat ko· 

misyonunun raporunda deniliyor ki, bir 
kaç gün evvel havada bir takım esrarcn· 
giz ç·~~iler çizmiş olan tayyare, bir as· 
keri Avusturya tayyaresiclir. Tan·are· 
den çıkan dumanda, bir fevkaladelik 
Yoktur. Bilakis alkol ile karışık olan 
benzin, 4000 me~reden fazla bir yüksek
likte rutubetle meşbu soğuk hava ile te~ 
masa gelmio;t ir. Onun sovyet propagan· 
dasr yapı lcl •rna tayyarenin bir alman 
f' t> ' ılmi için çalıştı~,na dair olan bütün 
haberler, doğru değildir. 

Şehrin düşmesi bekleni,ıor ~ 
O 

··ndenbe.ri Jspanya harbmde vazıyet; bılhassa 
ç gu 'l l h · b · · k · f ·· Bask mıntakasında hükümetçı er e rne ı~l '". ışa gfos-

k d . Oviedo'nun Asturi madencı erı tara '"" 
terme te rr. 

d 
btedildiği bildirilmiş ve fakat bu haber Burgos 

anza Md"d"' ' d 
hükümeti tarafından yalanl.an~ıştı. a rı uzerrn e 
'k' ··ndenberi tayyare faalıyetı olmuştur. 
r ı gu • . 

H .. k .. metin yeni bir emırnamesıyle 20 - 50 yaşına 
kad; :lanların askere alınması, J 50.000 kişilik yeni 

bir ordunun kuruluşunu temin etmiştir. 
Dün aldığımız telgrafları aşağıya koyuyoruz : 

Madrid, 25 (A.A.) - Oviedo'dan bildirildiğine göre, 
hükümet kuvvetleri, sevkülceyş mevzileri dahil olmak Ü· 

zere, Oviedo'nun bir çok varoşlarını ele geçirmişlerdir, 
Son muharebeler, harabe halinde bulunan bu şehirde, 

dahili harbin başlangıcındanberi yapılmış olan muharebe
lerin en şiddetlisi olmuştur. İki gün iki gece, dinamitler 

yardnniyle asiler iki ay evvel, muhasara ·- - -
edilen çemberlerini kırarak şehre erzak Jspanyol har
ve mühimmat sevketmeğe muvaffak ol- bında bulunan 
muşlardı. Şimdi işe, asilerin hariçten bir ingiliz res
yardrm görmeleri imkansız bir hale gel~ samının lspan• 
miştir. hükümetin topçu kuvvetlen, yadaki mezali
frankist'lerin srğmmış olduktan şeh- mi ve harbı tas• 
rin merkezinde olan silah fabrikasını vir eden bir res
mütemadiyen döğmektedir. Resmi malı• mi. 
filler, Oviedo'nun p ek yakında sukut e· 
deceğinı ve bu sukutu, hükümet kuvvet-,-----------------------------------

Almanya ve 
Çekoslovakya 

}erinin bütün cephelerde yapacakları 
bir taarruzun takib edeceğini söylemek• 
tedirler. Mecburi askerlik hizmeti hak
kındaki yeni kanun sayesinde hükümet 
kıtaatı, pek yakında mühim miktarda 
taze kuvvetlere sahih olacaktır. 

Parist 25 (A.a.J - J.spanyada karış
mazlığın kontrölü fili bir şekil almağa 
başladığı şu sırada bir çok gazeteler, 
bu hususta mütalea yürütmektedirler. 

Bayan Tabuis, gazetesinde Tercio 

kıtaatı ile teşkilatı üzerinde bir kontrol 
yapıldığı takdirde ecnebilerin İspanya• 
ya tehacüm etmelerine hiç bir şeyin 
mani olmıyacağmı, zira ita)yanların 
kendi kıt.alarmı kütle halınde lejiyon 
etranjere sokmakta olduklarını yazmak· 

tadır. 
Pöti Jurnal Londra'dan aldığı ha.. 

berlere göre, ingiliz siyasi mahfilleri, 
bu ayın 18 ve 19 unda 10.000 italyan gö
nüllüsünün İspanyanın cenubunda bir 
çok noktalarda karaya çıkarılmış olduk 
Iarına dair malfunat almışlardır. 

ümanite gazetesi, Frankoya yardım· 
da bulunmak üzere gönderilmiş olan 
muntazam alman ve italyan orduları za· 
bitler ve erlerinin kUesinin hemen ge
ri çağrılmasını istemektedir . 

lrlanda ve gönüllüler 
Dublin, 25 (A.A.) - Serbest İrlan

da devleti parlamentosu, ispanyaya gö
nüllü ve harb malzemesi naklini men e
den kanunu 50 reye karşı 77 rey ile k~ 

bul etmiştir. 

Tali karışmazlık komitesinde 
Londra, 25 (A.A.) - Karışmazlık 

tali komitesinin tebliğinde deniliyor ki: 
Tali komite, kontrol planının tatbi

kına aid icab eden teşkilatın ihdası hak
kında bir takım iptidai tedbirler almış
tır. Yarın yeniden toplarulacaktır. 

Röyterin öğrendiğine göre müte
hassıslar komitesi, fransız - ispanyol 
hududunda bulundurulacak görmenle· 
rin sayısını 130 a yani Portekiz • İs

panyol hududundakilerin adedine indir
meği esas itibariyle kabul etmiştir. 

fi{ÜçuK DIŞ HABERLER 1 
Mos.1>.ova, - Resmi mahfiller ma.. 

reşal Gorof'un Litvanya ile bir askeri 
anlaşma akdettıği hakkın:iaki haberi 

yalanlamaktadırlar. 
Senta - Manica, Kaliforniya - Za-

bıta memurları, Dougıas tayyare fabri· 
kasının grev halinde bulunan amelesine, 
hemen ateölyeleri tahliye etmelerini, ak· 
si takdirde zorla çıkanlacakilarmı bil .. 

dirmişlerdir. 
Varşova, - Galiçia'da 12 komünist 

tevkif edilmiştir. Bu komünistler, Bero
za kampında hapsedi1mişlerdir. Bu 
kampta, geçen hafta da 15 komünist 

tevkif edilmişti. 

Yeni japon 
elçisi geliyor 

Yeni Japon Büyük Elçisi 8 . Tıoshihiko 
Taketomi 

Yeni Japon büyük elçisi B. Toshi .. 
hiko Tatetomi bugün öğleden sonra Ro
maina vapuriyle İ&kenderiyeden lstan
bula gelecektir. 

Yeni sefir, 1884 İlkanununda Tok
yoda doğmu~tur. Kendisi hukuk talısL 
lini Tokıo hukuk fakültesinde yapmış 
ve 1910 temmuzunda lisansını almış. 

tır. 

1915 de Meksiko elçiliğinde uçun
cü katip olan B. Taketomi, 1922 de Va
şington sefarrti ikinci katibi, ayni 
senenin eyli.ılünde birinci katibi 1929 da 
San Fra.ısısk.> general konsolosu, 1932 
de Vaşington sefareti müsteşarı olmuş 
ve 1933 de Labey orta elçiliğine tayin 
edilmiştir. 

Yenı sefir, 1936 ilkanununda Anka. 
ra büyük elçiliğine tayin edilmiştir. 

Kentlisi, ''Doğan Güneş,, nişanının 
üçüncü rütbesini hamil bulunmaktadır. 

Yukan Avusturyada 
sel felaketi 

Viyana, 25 (A.A.) - Devamlı su· 
rette yağan yağmurlar, ve karların e· 
rimesi, yukarı Avusturya'da ırmak ve 
nehirlerin seviyelerini yukseltmiş ve 
bir çok yerlerde tuğyanlara sebeb ol· 
muştur. 

Linz yalanında Leonding mevkünin 
etrafı göl haline gelmiştir. Bir çok ka
sabaları sular kaplamıştır. 

Alkoven yakınmda bir sed yıkılarak, 
bu mmtakayc sularm basmasına sebeb 
olı:ıuştw:. 

Prag, 25 (A.A.) - Milli müdafaa 

nazırı B. Mac.bnik, ayan azasından ve 

Sudete'lerden bir zatın sormuş olduğu 

bir suale cevaben Çekoslovakya ordu

sunda biri general olmak üzere 457 al

man zabiti bulunduğunu söylemiştir. 

Hariciye nazırı B. Kamil Krofta, ö

nümüzdeki hafta, ayan ve mebusan 

meclisleri hariciye encümenlerinde, ha

rici siyasete müteallik bir nutuk söyli· 

yecektir. 

Almanya ve Ç ekotdovakya 
Londra, 25 (A.A.) - Times gazete

sinin Berlin muhabiri, gazetesine şu 

telgrafı göndermiştir: 

''Almanyan'm Gekoslovakya üzerin

deki emelleri, diplomasi mahfillerde en· 

dişeler uyandırnuştır. Bu mahfiller, B. 

Hitler'in program nutkunda bu mese

leyi sükut ile geçiştir.mi~ olduğunu ha

tırlatmaktadırlar. 

Yakrnda dış siyaset hakkrnda izahat 

verecek olan Çek Dı!j l!jler 83.kanr 

B. Krofta 

Milletler Cemiyetinin hallettiği 
meseleler 

Londra, 25 (A.A.) - Avam kama

rasında sorulan bir suale cevab veren 

B. Eden, milletler cemiyeti konseyinin 

1920 senesi ile 1930 senesi arasında 

beynelmilel 24 ihtilaflı meseleyi ve 

1931 denberi 10 ihti' afh meseleyi hal
letmiş olduğunu söylemiştir. 

anı ar 
Derin bir teessürle İ§itiyoruzo ki • 

geçen asırki ispanyanın en büyük 
muharrir ve münakkidi Clarin'in 0ğ .. 
lu ve daha düne kadar Oviedo üniver• 
sitesi rektörü Leopoldo Alas, Burgoş 
hükümeti.nin bir karariyle belki d• 
idam edilecektir. 

Kulağımıza bir haber olarak sal .. 
nan ve bütün medeni milletleri daha 
şimdiden tstırab İfİnde bırakan bu ih· 
timale, inanmak İstemiyorum. Gerfi çc\ 
zülen ihtirasların elinden değerleri kur. 
tarmak güçtür. Eğer böyle olmasa i.d4 
hiç bir medeniyet yıkılmaz, nihayet 
§ekil yahud Öz değiştirerek devam e
derdi. Ve, madem ki ispanyadan bah• 
sediyoruz, ispanyanın sosyal, ekono
mik ve politik davalarım en iyi hallet• 
mek ve İspanyol milletini en sağlam 
re/aha kavuşturmak için, evvela la
panyanın yıkılmasına, sonra da ispan• 
yol milletinin en güzide evladlarının 
ölmesine lüzum kalmazdı. 

insanlık, muhakemesini kan ve ih
ti~as bürümesine mani olacak gerçek 
bı~ olgunluk fağrna gelmedikçe, yap. 
trgını yıkmakta devam edecektir. 

lsranyol değerlerinin maddisini göa 
kırpmaksızın tahrib etmekte devam 
eden Burgos hükümeti, Leopolde A
las gibi bir manevi Je;;er .. .. d . 

• o onun e ır-

kılecehmidir? Mantık bunu l h' na ey ın• 

de dahi olsa ondan bu b "" '"k . • uyu ıspan-

yol münevverinin lehinde bir hare• 
ket beklemekten çekinmiyeceği:z;, 

r :inkü, kardeş harbını tecviz • et
mek .en çekinmiyen politik ihtiras 
maddi tahribini kabul etmeğe az rok 
mecburdur. Mademki ok yayından 

çıkmıştır, ve madem ki, haklı çıkmck 
için galib gelmek lôzundır, maddi 
tahrib, artık bir zaruret olmuştur. 

Fakat bütün dünyanın yalnız is
panya için değil bizzat kendisi iç ·n 
bir değer tanıdığı bir büyük insanı 

imha etmekte, politika ve politik ihti
raslar için dahi bir Fayda ve bir he
sab olmasa gerektir. 

Böyle bir hareket, ancak dünva 
vicdanında bir isyan uyandırmr'•la 
kalır ki, bu vicdan bazı aksyon adam· 
ları için ne kaJur "Quantite nenliwe 
able,, zanneclilirşe edilsin. 1·•rıdine • g~ 
re bir tesiri ve bu tesirin l _· · 'ine gö
re neticeleri vardır. 

lıte bunun için biz, Burgos hühü
metinin hem vicdanından hem idra· 
kinden, Leopolclo Alas'a karşı insani 
ve adil bir karar beklemekte hafzlı 
değilmiyi:z. ? 

*** 
İngiltere' de büyük bir 

irtişa meselesi 
Lonula, 25 {A.A.) - l'vtemurlar ta

rafından yapılmış bır irtışa meselesi 
hakkında zabıta tarafından d~ rin tah
kikat yapılmaktadır. 

B.ınkerJerin faaliyetlerini kontro
Ja memu~ s~rvısler, bazı firmaların pi
yasaya hıçbır kıymeti olmayan esham 
ÇJkarmaıı:ta olduklarını meydana k 

~ . .. oy-
n_ıuştur . .l evkıf muzekkereleri kcsılmi 
tır. Anc'-~ maznunıa k t Ş-ra ey ıyet evvelce 
haber verilmiş olduğu için bunların ic
rasına m kan hasıl olmamıştır. Tahki· 
kat, bilhassa bu nokta üzerinde yapıl
maktadıt. 

Bu meselede büyük bir sükut mu
hafaza ednmeketdir. 

Karaya oıuran vapur kurtarıldı 

İstanbul, 25 (A.A.) - Dün sabah 
Çanakkalede hamideye tabyası önünde 
karaya oturan Madrid hüküm~ tine men. 
sub Cabo Tres Borcas vapuru, türk ge
mi kurt.ırnıa şirketinin Hora kurtaı ma 
gemisi tarafından dün akşam büyük mu. 
vaffakiyetJe salimen kurtarılmışt,r. 

Ciano'nun büyük faşist meclisinde 
vereceği izahat 

Roma, 25 (A.A.) - B. Ciano, pa
zartesi günü, büyük faşist meclisinde 
vereceği izahatta ezcümle Türkiye ha· 
riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras ile 
yapmış o'duğu görüşmeler hakkında 
malilmat verecektir • 

BUGÜN HALKEVINDE 

İnkilab Dersi 
RECEBPEKER 

tarafından verilecektir 
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R·vayetler ço' mu:ıtelif 
Pcrpigmanda hü- a ne 
k·u·met taraftarlan

si trenle 2000 kişi-
nin ve aynca da 
500 gönüllünün geç· 
mis olduğunu te-

P ~:: -1:;~·.:U· lspanya'd 
nın toplandıkları min ediyor. Halbu-

yer Kontinantal a- J _ J • • ••il • • , ki bir diplomat her 

~~~~a~~ ~~:e!aa:e~ k[auar gonu u var. :;~:~:n!;~~~ark!!~ 
hakkınua gazeteler- mektedir. fildise~e-
de bir çok yazılar çıkmış olduğu ri yerinde takib etmiş olan bir 

için aynr şeyleri tekrarlamanın bir ,.. N oye Fraye Prese~ gazetenin mümessili ise, vaıensia t. ı· 
manası olmıyacaktır. Ancak şehrin tam gazet:esine rafına ge~if olanların sayısı 25,000 ila 
ortasını teşkil eden "İtalya., meydanın- hududdan 30,000 kişi olduğunu söylüyor. Mesuı 
dairi bu binanın bazı karakteristik ta. yazılan mektup bir makam iş.ga.I eden bir ispanyol ihti-
rafları:u ki.ybetmeden yazrya başhyanu. ıı. ...ıı la.lcisi, yabancılardan teşkil edilmiş o-

yacağım. lan milis kıtalarmda 60,000 kişinin ou-
Ön cephesinde açık mavi renge bo- Cer~rde bulnmamdan istifade ede- lunmakta olduğunu iddia ediyor ı Sı-

yanmış olan verandası daima boştur. rek, gönüllülerin mikdarı bL.kmda tet· nırdaki memur ise günde vasati olarak 
Müşteriler, kuytu ve isten kararını' o- kilderde bulundum. Bu hususta bilinen 50 kişinin İspanyaya geçmekte oM.ığu-
lan arka salonu tercih ediyorlar. Bu sa- feyler o kadar değişik ki, hayret edilir. nu tesbit ediyor. Acaba hangisi cl.)~ru-
londa her ımrftan insanlar masaların Bu kasabacığın belediye reisi, üç husu- dur? 
başında gruplar teşkil etmişler, dert· 
leşmektedirler. Kısa boylu tıknaz bir 
adam olan mal sahibi, şıklıkla alakası 

olduğunu göstermek için beyaz getir ta
'ımakta, masadan masaya gidip dolaş
maktadır. 

Sınırı aşıp İspanyaya geçmek için 
bu adamla görüşmek, anlaşmak lazımch. 
Nitekim görüşüp tanıştıktan sonra, be
ni, ertesi gün otomobili ile sınırdan ge
çirecek bir anamla tanıştırdı. Bu adam 
sınır boyunda Cerbere adını taşıyan u
fak bir kaeabada nakliye işleri ile uğra
şan bir müessesede çalışıyormuş. Eli
me, Poum diye bir tek kelime yazılı bir 
kağıd sıkıştırdı. 

l'oum, İspanyadaki bütün ihtilalci 
gruptan birleştirmek gayesiyle hareket. 
eden bir organizasyondur. Bir k.r3mı bu 
organiazsyona dördüncü entern:ı<ıyonal 
yahud Troçkist aGır.ı venyorl.ır. 

E :rt'!Sİ günü Cerbereye geldiğim za 
1 n ilk işim sınırdan geçmenin 

ne gil.ıi muamelelere tabi tl4tulc;u~ur.ıı 

tetkik etmek· oldu. Bu m\in<ı"ebct!e gö
rüştüğüm gümrük müfettişi bana çok 
entcıcsan n alumat verdi. 

Denizden yapılan nakliye i§lerinin 
tehlikeli olması dolayısiyle, Valensia
ya, mal "Je eşya ithalini, daha ziyade ka. 
radan yapmak mecburiyetinde bırakı

yor. Son aylarda sınırı geçen vagonla· 
rın sayısı hergün biraz daha çoğalmış
t ır. Gu· .. 1e 80 ila 110 yük vagonu sınırı 
geçip İspanyaya giriyor. Bu vagonlaı ın 
esas yüklerini, her türlü iac::e maddeleri 
ve hususiyle et, şeker, patates, fasulya 
ve un teşkil etmektedir. 

Buna mu.kabil İspanyadan yapılan 
ihracat hemen hemen sıfna inmiş gioi 
bir şeydir. Eskidenberi en elıemiyetli 
bir ihraç maddesi olan mantar hala ay
nı nisbeti muhafaza ediyor. Öncelai 
esas ihraç maddelerinden biri olan pı...r· 
takal hemen hemen hiç çıkarılmıyor. 

Acaba kaçakçılık yapılm1yor mu der
siniz? Hayu, hiç yapılmıyor. Çünkü 
vagonların içindeki esyayı kontrvl et· 
mek gayet kolaydır, lspar.yadaki de
miryoılarAnm ıayarası açıklığı değişik 

tir. Vagonlar sınıra g:!lir gelmez, 1..ıo
şaltılip, içindeki eşya başk.ı vagonlara 
yükletilmektedir. 

Balkan anlaşmasının 
kuvvet ve ehemmiyeti 

18 şubat tarihli Le Temps gazetesi, 
başyazısını, Balkan anlaşması konse
yinin toplanmasına tahsis etmiştir. 

Balkanların büyük devletlerin dip
lomatik entrikaları için daima müsaid 
bir zemin teşkil etmiş olduğunu, ve 
Balkan devletlerinin bu yüzden ekseri
ya mahalli menfaatlerine aykırı yollar 
takib etmiş bulunduklarını hatırlatan 

gazete, ana maksadı, Balkan devletle
rini yabancı menfaatlere alet olmaktan 
kurtarmak olan bu anlaşmanın ne ka
dar hayırlı ve sulha yararlı bir iş ol· 
duğunu kaydediyor ve Balkanlarda son 
zamanlarda husule gelen kımıldanma
larm ne kadar kötü niyetli tefsirlere 
meydan vermiş olduğunu tebarüz et
tirerek bunların yersizliğini ispat eden 
konsey toplantısından memnuniyetle 
bahsediyor: 

"Bu menfaat aynı zamanda sulhun 
ve Avrupa nizamının da menfaati oldu
ğu için, Fransa bunu ancak tasvib ede-

' bilir. Filhakika ne Balkanlarda, ne de 
Tuna havzasında memleketimiz hiç bir 
hodbin mal:sad güdmekte değildir. 

"Bu itibarladır ki İtalya ile Yugos
lavya arasında husule gelen gerginsiz
leşmeden samimi surette sevinmiştir. 

Bu gerginsizleşme, gerçi, bugüne ka
dar ancak söz sahasında kalmıştır. Çün
kü, Belgrad'da, haklı veya haksız ola
rak, İtalyanın Yugoslavyayı Tuna ve 
Balkanlı bazı müttefiklerinden ayır

maya çalışacağından şüphe edilmiştir. 

Fakat 4 şubatta, bir parlamento komis
yonu önünde B. Stoyadinoviç şöyle di
yordu: 

"- Eğer filiyat sözleri teyid eder
se (İtalya ile) iyi bir dostluk ve kom
fuluk havası yaratmamamız için hiç bir 
sebeb yoktur." 

Yakın günlerde, Balkan anlaşması
nın mümessili sıfatiyle hareket eden 
B. Rüştü Arasta İtalya Dış Bakanı 
Kont Ciano arasında MiJanoda yapılan 
r, .. rü§meden de ancak memnuniyet du-

yutabilir. Belki İtalyan hükümeti, bu
rada da, Akdenizin şark havzasının or
ganizasyonu dolayısiyle, bazı hususi 
imtiyazlar elde etmeye teşebbüs etmiş
tir. Buna muvaffak olduğu sanılamaz, 
fakat gene de İtalya, geçen temmuzda 
boğazlar istatüsünü tayin etmiş olan 
Montreux uzlaşmasına iştirakini vadet
mekten geri kalmamıştır. Avrupa ba
kımından, bu, esaslı bir noktadır. 

Şimdiki toplantı, Balkan anlaşması
nın birlik ve tecanüsünü tam zamanın
da bir kere daha teyid etmiştir. Son 
kanunda Yugoslavya ile Bulgaris~an a
rasında imzalanmış olan paktı Yuna
nistan, Romanya ve Türkiyenin mu
rahhasları kayıdsız ve şartsız tasvib 
etmişlerdir. Hatta belki anlaşmanın di
ğer üç hükümet merkezi de Belgradın 
misalini takib etmeyi düşünüyorlardır. 
B. Metak&as pazartesi günü demiştir 

ki: "Bulgar - Yugoslav paktını, bütün 
Balkan memleketleri için daha iyi bir 
istikbali haber veren bir hadise telak
ki ediyoruz.,, Fakat bu istikbal mazi
nin şartlarını değiştirecek değildir: 

Filhakika yunan Başvekili sözüne de
vam ederek dört Balkan devletinin 
"meri muahedelere hürmeti temin ve 
Balkanlarda teessüs etmiş toprak ni
zamını idame hususundaki,. sarsılmaz 

iradelerini açıklamıştır. 
"B. Stoyadinoviç de verdiği cevabta 

şöyle demiştir: "- Balkan anlaşması
nın eseri, inkişaf ve terakkiye doğru 

yoluna devam etmektedir. Verilmiş söz, 
bütün kıymetini muhar.:za edecektir ve 
teahhüd yemini faaliyetimizin sağlam e
sası olmakta denm diyor." Yugos1av· 
yayı tek başına hareket etmekle itham 
rdenlere bundan iyi ccvab verilemezdi." 

Le Temps, Balkan .ı.nlaşması konse· 
;v h>in, Fransa ile lngiltc:re arasındaki sı· 
kı i' bir'ı~\ıni ve 'bu ki devlet tarafın • 
dan takib edilen silahlanma gayretini 
memn~ iyetle müşahede ettiği hakkın· 
•l~k· hr tclgıat h.ıberini zikrederek, ce-

KOMSULARIMIZD~i _, 

Bulgaristan'da 
endüstri ve 

ziraat 
Sofya, 20 şubat - Bulgarista'mn e- t 

konomik hayatında 1935 denberi bir can
lılık başlamış ve bu hareket geçen yıl 

daha ziyade geni)'liyerek, sağlam bir şe
kil almıştır. Bu değişiklikte, iç mernle· 
ketteki ekonomik vaziyetin, umumi 
bir surette düıehniye yüz tutmu~ olma· 
sı, büyük bir rol oynamıştır. 

Bulgaristan, her şeyden evvel bir zi
raat memleketi olduğu için, halkının fa. 
aliyet verimi, memleketin en ehemi
yetli olan mahsullerine bağlı bulunmak· 
tadır. 

1936 nın mahsulleri, umumiyet iti· 
bariyle iyi denecek bir vaziyette idi. 

Bu bakımdan bilha56a kayda değeri 
olan mahsul, zahiredir ki, ekim sabası
nm azaltılmış olmasına rağmen, verim 
çok bereketli olmuştur. 

Bulgaristan, şimdi, en ziyade endüs
tride kullanılan zirai maddelere ehemi· 
yet vermektedir. 1935 de, endüstri ile 
alakası olan 186.000 hektarlık ekim ya
pıldığr bade, 1936 da bu miktar 254.000 
hektara yübelmiştir. En başta da tü· 
tün ile ayçiçeği gelmektedir. 

Geçen yıl 33705 ton tütün veren 42900 
hektarlık tütün ekimi yapılmı§trr; hal
buki 1935 de, 34.100 hektar ekilmiş, 
28.150 ton tütün alınmıştL 

Asıl dikkate değeri olan, ayçiçegı 

ziraatidir. 1936 da 156.000 hektadık bir 
saha üzerinde 1.806.000 kental ayçiçeği 
çekirdeği istimsal edilmiştir. 

Bulg-aristan pamuk: ziraatine de e
hemiyet v~rmeğe başlamıştır. Geçen yıl 
25,300 be ktarlık yere pamuk ekilmiş 

ve 6,400 tonluk mahsul alınmıştır. 1933 
denberi pamuk mahsulü altr misli yük
selmiştir. 

Soy" ıasulyc::;ı ziraati J..: hızla in
kişaf etmektedir. Bu fasulyeden geçen 
yıl 46,:JUO hektar ekilmiştir. Bu mah. 
sulün endüstriye mahsus mikdarı 53,000 

ton oıup hemen heınen hepsi de Al
nıanyaya :>t.vk edilmiştir. 

Öy ~ i.ımid e<liliyorki, Soya ıasul· 
yesi ve p •. ı.ıuk ekilen a:.:ıa 1937 de ço!· 
daha gen·~ bir ölçüyü bulmuş ola: ·ır 

lic;r-:n yılın meyve ve sebze tr.ahsu
lü hak.mıda mübet bir rakam mevcud 
d . ğildiı. Ancak, t,eçen yıl havalar pek 
müsait t:.lrn<.dıbmdan, üzüm mahsulü, 
daha ôı1ceki yıla göre bir parça düşük 
olmuştı. : diğer meyve ve sebzelerde 
fazlasiyle bir yükseliş vardır. 

Endüstriyel istihsal, geçen yıl da 
çok elverişli bir inki~f geçirmi,tir. Bi~1 
hassa, ihracat endüstrisinin muhtelif 
şubelerinde bir terakki vardır. Bugüne 
kadar devlet himayesini görmüt olan: 
ve iç memleket ihtiyaç•annı temin eden 
endüstri şubelerinin yeni endüstri ka
nunundan sonra nasıl bir inkişafa ka
vuşacaklarını, şimdilik kestirmenin ime 
kanı yoktur. Her halde, yeni kanun, pa· 
razit nevinden olan endüstrileri erta
dan kaldıracak ve yaşamak hakla olaıı 
endüstri faaliyetine kuvvet verecektir. 

Bu mülaJıazaya, evveliemirde, yerli 
ham maddeleri işleyen endüstriler gir• 
melrtedir. Bulgar istatistik genel direk• 
törlüğünün verdiği mahlmata göre, u
mumiyet itibariyle endüstri istihaalt. 
1935 yılma göre yüzde 10 yükılelmit
tir. 

Denilebilir ki, bulgar milli ekonomi. 

si, dünyanın geçirdiği ekonomik: bub. 

randan yavaş yavaş, fakat emin bir su• 

rette kendini kurtararak gelişmektedir, 

Ancak, iç memleket ticareti oldukça e
hemiyetli bir canlılık göstermekte oJ.. 

masına rağmen, henüz normal vaziyeti

ni almamış olduğundan, iç memleket • 

konomi mahfillerinde hala itimadsızlık 

hüküm sürmektedir. Bu böyle olmakl
beraber, bulgar hükümetinin hedefini 
müdrik istikrar politikası, bu kötülüğü 
de yakın zamanda bertaraf etmi~ ola
caktır. Bu itibarla, 1937 yılının ihtimal 
teri ümid verici bir mahiyettedir. Zahi· 
re ve diğer mahsul fiatlarmm yüksel· 
mesi ve genel olarak bulgar istihsalinin 
yabancr memleketlerde iyi bir sürüm 
temin etmesi de bu ~mide kuvvet ver• 
mektedir. 

Profesör Burkhart 
Danzigde 

Cenevre, 25 (AA.) - Gaıetelerp 

profesör Burkhart'm dün Danzige git.ıı 

mek üzere Cenevreden hareket ettiğini, 
profesörün evvela İngiliz, fransız, vo 
leh resmı mahfilleriyle temas etmek d· 
zere Londra, Paris ve Varşovaya uğrı· 

yayacağını bildirmektedirler. 

Mısır tayyare yanşı 
Kahire, 25 (A.A.) - Çol devresi 

müsabakas.na iştirak eden tayyareciler 
ilk merhaleyi arızasız geçerek Massua
ya muvasalat etmişlerdir. Yalnız üç 
tayyare ehemmiyetsiz arızalardan do· 
layı seyahatten vaz geçmi§tir. 

nııuı..ı :t.trıtı rtvrupaua ... ransanın mane
vi, lngilterenin mad:ii itıbarlarrnın son 
zamanlarda tehlikeye n.aruz kalını§ ol· 
duğunu, bazı memleketlerin büyük garb 
devletlerinin maddi ve manevi müzaha
retlerinin pek befasiz bır hale ge:diğini 

görünce başka taraflaı~a teminat bul
mak temayülünü duymuş olduklarını 

kaydederek, Fransaua ı~ vaziyetinin is
tikrar kesbetmesi, İngiltere ile Fransa 
arasında sıkı bir bir'iğin muhafaza edil
mesi sayesinde bu gibi tehlikelerin ön· 
lenebileceğini ve düıı}'cl sulhu için bu
nun şart olduğunu ilc.-ı sürüyor. 

Ressam Tintereto'nun . . 
sergısı 

Venedik, 25 (A.A.J - Meşhur res• 
aam Tintoreto'nun eserleriyle 25 nisan· 
da burada açılacak olan sergide fehir 
kiliselerinin verdiği ve ressamın sanat 
hayatının başlangıcından ölümüne ka • 
dar faaliyetini gösteren 20 kadar şah· 
eseri de ihtiva edecektir. 

Tefrika .l' o: 73 payarak sırt üstıi yattı. Gözlerinden uvku rünür hiç bir deJ ;~iklik olmadığı halde ko
kular yenileşmiş, tatlılaşmıştır; 

tuhaf çiçekler asılı geri gelirdi. Dört kardeş 
bu k.:>şmada onunla beraber bulunmazlar; 
şc:ırkılarım söylemek üzere öteki kurtların 
yanma giderlerdi. İlkbaharda Cengel halkı 
fazla meşgul olurlar, Movgli, kendi çeşidle
rine göre onların havlamalarını, kükremele
rini, bağırmalarını ve yahud kişnemelerini 
duyardı. O zaman, hepsinin sesi, senenin ö
teki zamanlarındakinden farklıdır; onun 
içindir ki Cengel'de ilkbahara "yeni konuş
ma zamanı,, adı verilir. 

1Kt1':t 1 akarak: -
- Bilmiyorum; bunun için umur da etmi

vorum, dedi, midem epi ağır Baı;hira, haydi 

c iT 
I' 

1 
·yuyalırn; başımı biraz dinlendir. 

Pars, tekrar içini çekerek uzandı: çünkü 
_rao'nun "yeni konuşma zam~m" dedikle

ri baharda söyliyeceği şarkıları t'!krar tek -
Çeviren: Yazan: 

Rudyarcı Kıpling Nıırerrın ARTAM rar meşkettiğini duyuyordu. 
Hindistan Cengellerinde bir mevsim, 

- O, benim haber gön<lenliğim gece 
gelmemişti. O, o sırada ay ışığında vadide 
dolaşıyor, gür"iltü ediyordu. Onun ku~·rugu, 
üç filin kuyruğu kadardı; onun için ağaç!a·· 
rın arasında saklanamazdı. Ay ısığında in -
&an sürüsünün evleri önün<le dansetmi·:ti. 
Bana gelmediği zaman da ben onu görmüş
tüm Ben, Cengelin üstadıyım. 

Ba~hira, pek aşa~ıdan alarak: 
- O za "lı:ln , yeni konr ....... "Zamanı idi, 

ekeli, ihtimal ki o zamc:n onu, küçü!t kardeş, 
sen bir üstad sözü ile ç~ -ırma'1ıı~tm, değil 
mi? Ferao'yu elinle de hiraz icin açılsın. 

Movg1i'nin başında kaymyan huysuzlu1:, 
~·-· "'"k 1-endi kendine yatrnmış gibi idi. 
Başını kollarının İ.1Zerine koyup gözlerim ka-

öte'·i mevsime, aşağı yu!rnrı, ayırdedilmek
sizin kayıp gider. Yalnız iki şey bellidir: ku
ru günlerle yaş günler. Fakat akan sellerin 
ve havalanan tozların altından dikkatlice 
bal·acak olursanız, o zaman her dördünün de 
beraber yürüdüğünü görürsünüz. Yalnız bu
nun arasında ilkbahar en harikulade olanı -
dır. Çvnkü kışın yama yama giyinmiş bir 
hale getirdiği yeryüzünü yeni ve taze otlar 
ve cimenlerle örter ve yer, kendini o zaman 
yeniden taze ve genç hisseder. Bundan do
layı, dünyanın hiç bir yerinde bahar, Cen -
gelde olduğu kadar güzel değildir. 

Bir gün olur ki her şey yorgundur, hava
ya sinmiş olan her günkü kokular, eskimiş 
ve yıpranmıştır. Kimse bunu izah edemez, 
fakat duyar. Bir başka gün gelir, göze gö -

Cengel halkının kış tüyleri yanlarından 
Jüle lüle sarkmağa ve yeleleri ta köklerin
den itibaren titremeğe başlar. O zaman belki 
l..ıir~z yağmur yağar, bütün ağaçlar, çalılar, 
bc:mbolar, yosunlar ve bütün yeşillikler, si
zin zarazor duyabileceğiniz bir gürültü çıka
rır; bu gürültünün altında, gece gündürz, 
derin bir vızıldama vardır. Bu baharın gürül
tüsüdür: bu öyle bir ihtizazdır ki ne arılar
dan, ne çağlıyanlardan, ne de tepeleıde bu
lunan ağaçlardan gelmez; o ıhklaşan ve 
bahtiyar olan dünyanın ürperişidir. 

Bu seneye gelinceye kadar Movgli, mev
simler de~işirken pek ziyade sevinirdi. Ça
yırlann arasında ilk defa ilkbaharın gözünü 
o görür, Cen~elde ba&ka hiç bir şeye benze
miyen ilkbahar bulutlarını enönce o sezerdi. 
Her türlü ıslak, yıldızla aydınlanmış, çiçeii -
lenen yerlerde, onun öten kurba~alara ve te
pesi aşağı gelmi;? baykuşlara yardım eden 
sesi duyulurdu. O sırada baharnı getirdiği 
ılık hava içerisinde onun, canlılığı, neşesi 
arttıkca artar, günün batışından sabah yıldı
zının doğuşuna kadar otuz, kırk, elli millik 
bir yol üzerinde koşar sonra üzerinde tuhaf 

Fakat bu bahar, Baghira'ya da söylediğ! 
gibı, yüreğinde bir ağırlık duyuyordu. T~ 
bambu sapları benekli kahverengine döndu 
döneli, kokuların değişeceği sabaha gözleri· 
ni dikiyordu. 

Sabah olunca sisli ormanlarda tunç, altın 
renklerinde ve mavi papağanlar avazları çık· 
tığı kadar bağırmağa başlayınca Movgli d~ 
bir şarkı söylemek için ağzını açar, faka 
şarkı, diŞlerinde kilidlenip kalırdı. O zaın~~ 
tabanından başlarındaki saçlara kadar ~ 
betbahtlık duygusu duyar; bir tarafına bır 

· · ba -diken batmadığına emin olabilmek ıçın 
kmırdı 

(Sonu var) 
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Orta Avrupa meselesi 

Orta A vrupaf!!" g~zü 
Avusturyan!1~.1~~!~~~,~.! 

Sen ne rı 
yükseliyor 
Paris, 25 (A.A.) - Sen nehri bü

tün tahminleri aşarak bu sabah 4,25 met 
re yükse]miştir, Austerlitz köprüsün
de tehlike seviyesine 13 santimetre yak
laşmıştır. 

ngılferenm sı ali anması 

Nevil Çimbirlayn diyor ki 
'' i1 ngiltere kollarını 

(Başı birinci sayfada) talealar serdeylemektedırler • 
d

. . ..ster- acı mu 
Maatteessüf, pek fazla ken ını go GİTMİYOR 

ba A ŞUŞNİG ROMA YA . ,. mek istiyen Viyana zabıtası ile Zl • • 

Bütün bunlara rağmen, sergiye aid 
işlere devam edilmektedir. 

Sen nehri kıyılarında suya batmak 
tehlikesine maruz bulunan bütün mal
zeme, hususi ekibler tarafından hemen 
başlftl tarafa nakledilmiştir. 

avuşturup durmaz,, 
vusturya gazeteleri, bu tablonun samı- Roına 25 (A.A.) - B. Şuşnıg ın 

dır Bu ha1 Al- 1 ek b
1
afta Romaya geleceği hak. mi rengini kaçırmışlar • ' ge ec . 1 ınanya•da tabii olarak bir tesir hasıl et- )undaki haberler salahiyattar ıta yan 

n:ıiştir. Fakat bazı kimselerin a~Ş ol· mahfillcıinde yalanlanwakta ve ya~ın.. 
duldan yanlış adımlar, AlınaDYa .~e A· da böyle bır ziyaretin tasavvur edile-

vusturya arasındaki dostane munasc- ı:njyeeeği bildirlmektedir. 

hetlere mani olaınıyacaktır· DÖRTLER PAKTI HABERİ DOGRU 
FRANSIZ GAZETELERfNİN DEÔİL 

YAZDIKLARI 
Faris, 25 (A.A.) - Habsburglar me-

·d· Ve gazetele-
selesi günün meselesı ır. • 
rin ekserisi, Avusturya•da sattana~n dı· 
adesi imkanınr gitgide daha zıya e 

kuvvetle ileri sürmektedir. 
Eko dö Pari gazetesinde Pertinaks, 

diyor ki: k tılına 
"- .ı.{afi derecede besaba a .. . .• 

makta alan bir a.Dlil vard.r. Göm~oş al~ 
. hükümeti, eski· 

müştür ve yenı nıacar .. ,.. . d 
sine benzt'memektedir. Gömboş. u~ ı a-

. . Hitlercı dikta-
resi zamanında bır nevı . 

B ·· nazı 
törlük bazıdarunakta idi. ugun, 
tahrikitçılann faaliyetleri her zaman 

fakat, bununla 
kinden ziyade artmıştır, . 

1 
di 

beraber bunlar partiyi kaybetmış er. r . 
' al syalıst-

Zira, Macaristan, nasyon • 80 

ff riyet kazan• 
lerin Avusturya'da muza e • 
malarını hoş bir nazarla görıniyec~ktl:· 
Acaba macarların birdenbire kendilen-

. · · t ptama!arı B. Şuj· 
ne gelip enerJilerını 0 

nig'e cesaret mi veriyr? . 

Ro.na, 25 ( A.A.) - İtalyan sala.bi
yattar mahfilleri, Almanyct, İtalya, Avus 
turya ve Macaristan arasında yakında 
bir dörtler paktının aktedileceğini kati 

surette yalanlaınaktadırlar. 

B. EDENİN TEMASLARI 

Londra. 25 (A.A.) - B. Eden Lond

raya döner dönmez ecnebi el~ilerile te
masa girmiştir. Hariciye nazın, fransız 
elçisi B. Corbini kabul etmiş ve onun
la Avrupanın diplomasi vaziyeti hakkın 
da ve bilhassa İspanya ve Orta Avrupa. 
ya dair tatkikatta bulunmuştur. 

F rannz mecli.ıind eki müzakereler 
Paris, 25 (A.A.) - Mebusan bari-

Negüs Londra'ya 
taç giyme 
törenine çağrılmış 

Roma, S (A.A.- - Habeşistan bü
kümetinin, Kırat Altıncı Jorj'un taç 
giyme merasimine davet edilmiş oldu
ğu, gazeteler tarafından haber veril
mekte, ancak gazeteler bu hususta hiç 
bir mütalea yürütmemektedir. 

ltalya protesto etmemif 

Londra, 25 (A.A.) - Bir amerikan 
ajansının verdiği haberin tersine ola
rak, salahiyettar mahfiller Negüs'ün 
taç şenliklerine daveti dolayısiyle İtal
ya hükümetinin bir protesto gönderdi
ğinden haberdar değillerdir. 

DİL KÖŞESi: 

Londra. 25 (A.A.) - Avam Ka.. 
marasrod.ı milli müdafaa istikrazı ka.. 
nun layilı.ası ikinci okunuşu münasebe
tiyle bugün yapılan müzakere münase
betiyle maliye bakam B. Nevill Çen
berleyn demiştir ki: 

- Bugün bile görünüş!er hiç de cesa
ret verici değildir. Silahlanma çılgın

lığında devam zaruretinin önüne geçL 
lecek bir saha bulunabileceğinden tama
nüyle ümid kesmiş değiliz. Fakat buna 
intizarcn, memleket kuvvetlerini ve kol
larını kavu~turarak duramaz. Memieke
tin emniyetini yerine getirdiğimize 

ve beynelmilel teahhüdlerimizi yapacak 
vaziyete geldiğimize tamamiyle kani ol
madıkça iç:miz rahat etmiyecektir. 

lstikrazm milli kredimizi zayifla
tacağı iddia olunuyor. Halbuki son al
tı sene zarfında memleketin kredisini o 
kadar sağ'am temellere oturttuk ki, bu 
kredi derpiş etmekte olduğumuzdan 

çok daha geniş istikrazlara da taham
mül götürür. Bu istikraz projesinin İn
giliz ekonomisini altüst edebilecek ma
hiyette olduğu ciddr bir tarzda ileri sü
rii'emez. Çünkü istikrazlar bir memle
ketin umumi tasarruf akçasını aşma

dıkça enflasyon olamaz ve herkes de bi
lir ki, 400 milyon İngiliz lirası memle
ketimizin umumi tasarruf akçasırun an-

· di or Jci• 
Petit Journal ga.ıet~ Y · , 
"İki ibtiınalden, yanı • Avusturya• 

nm Almanyaya iltihakı ve~a 1:1a~burg 
hanedanı: saltanatının iadesı • ihtimalle-

ciye en.:iimeniııde bugün beyanatta bu.. 
lunan B. Mıstler, avustuıyanm mesele
sini etrafiyle anlatarak avusturyadaki 
alman propagandasının muhtelif veçhe· 
lerini ve bunun avusturya istiklalinin 
ilerisi üzerinde yapacağı tesirleri tah
lil eylemi§tir. Ve Hasburglular tekrar 
tahtamx çıkarılmalı yoksa avusturya al
manya ıle mi birlepnelidir bu hususta 
şimdi bir hüküm vermeye im.kan yoktur. 
demiştir. 

Fakat spor mektebinin, yani gençli
ğin en büyük heves ve arzu ile, hırsla 
bugünkü hedeflerinden birini teşkil e
den bir vasfın mektebi, evvela bir kül· 
tür müessesesidir.,, 

"Gençliğin hedeflerinden birini teş

kil eden vasıf'', "bir vasfın mektebi,, 

bu ibareler size müphem, sarahatsiz, ga· 

rib görünmüyor mu? ''Vasrfn tabiriyle 

kastedilen spor mudur? Sonra yukarda 

" mektebinin" denilmişken, aşağıda, 

"mektebi,, şeklinde tekrarladığını ve bu 

yüzden cümlenin irtibatı bozulduğunu 

da farketmişsinizdir. 

cak cüzi bir kısmıdır. ı 
İışçi mebusu B. Lee Smith, kanun 

layihasmm reddini iJti,.am eden bir ka-

. b' . • tahakkuku karşısında ka· nnden ınnın 

lacak olan Fransa, ikinci ihtim~~ . t~
ha kkukunu iltizam etmenin kendlsı ıçın 
daha muvafık olacağını pek yakmda id

rak edecektir.'' 
Övr gazetesinde Bayan Geneviev, 

Tabui. diyor ki : 
"V"vana'da hararetli hazırlıklar ya· 

pılma'·tadır. Saltanatın iade olunacağı 

hakkındaki emniyet, her zamank inden 
.ı-ivade dir. Avl1sturva basvekilinin iste
diği sey, B. Musolini'ni~ geçen sonba
harda B. Gııide Şmid'e yapmış olduğu 1 
vaidleri teyid ettirmekten ibaret olına
yıp aynı zamanda Duçe'den saltanatın 
iadesi için bu anın münasip zaman ol· 
duğu telakkisinde bulunduğu mütalea
sını istihsal etmektir. 

B. Mistler, bu meseleyi milnbasuan 
dahili bakımdan tetkik eylemiş ve eski 

avusturya - macaristan imparatorluğu· 
na halef olan devletlerin haklarından 

bahseylemiştir. 

Fransanın 
müdafaası 

(Başı 1 incide) 
ğmın esaslı rolü itibariyle birinci de
recedeki ehemiyetini göstermiştir. 

Bundan sonra daimi bir milli müda-
Ba van T abuis, ilave ediyor: faa komitesinin diğer memleketlerle 

"Dün akşam Avrupanın büyük dev- mukayeseli olarak, kıymetini tebarüz 

" ,, ,, 
Hi!i bir genç spor tekniğinde dahi 

kendi kendinden başkasının terbiyesine 

terkedilemez . ., 
Teknik ''terbiye., nin şüma'.'i daire

sine girmez. ''Kendi kendinden,. yerine 
yalnrz "kendinden., demek dah'I doğru 

olurdu. 
Cümlede mantık ararsanız, biı gen

cin spor tekni~ini kendi kendine nasıl 
öğretebileceğini bu satrrları yazandan 
sorabilirsiniz. 

İNGtLtZ HAJ\ILES1 
(Başı 1 ıncide) 

çok davaların Milletler Cemiyeti 
vasıtası ile müdafaası, lngiltere
nin milli menfaatine uygun gel
diği kadar, insani olmak gibi bir 
İmtiyaz da kazanıyor. 

İşte !ngilterenin yeni kuvvet
lenme hamlesi bu şartlar içinde 
başlıyor: 400 milyon İngiliz lira
lık istikraz da içinde olmak üze
re, İngilterenin önümüzder<i beş 
senede milli müd? faa için sarf e
deceği paranrn yekunu, yedi bu
çuk milyar türk lirasından fazla 
tutuyor! Temos gazetesi bu sila h
lanmaya müthiş sıfatı vermekte 
hakhdır. 

" " ,, Jetlerinin kabinelerinde, Almanyamn ettirmiş ve vaziyetinin icablarına sti-
Viyanada 4 devlet arasında askeri bir ratle ve müessir bir tarzda cevab vere- Fransızlar, İngiliz kuvvetlen· 

f., bakanı o gün radyoda bir söylev · h 1 • · b J ._ ı.ı • 
ittifak teklifinde bulunup bulunmadığı bileceğini anlatmıştır. :ı me anı es•mn ac TCll se;::ıe . -en 

·d' B f ı· sala~hı" de bulunacak ... ,, d 1 · ı·h e suali zihinleri işgal etmekte ı ı. u Hava müda aasına ge ınce - aras1n 1\, a man s• ? :11\Dmasr v 

ı 

rar sureti tevdi ederek, hükümetçe ta. 
kib olunan milli müdafaa siyasetinin 
hiç bir meseleyi halletmediğini ve dar
benin şiddetini hafifletmekten başka 

bir §CY yapmadığını söylemiş ve, ani a
larak: yapılacak ve evvela Çekosovakya 
veya Baltık devletlerine tevcih oluna
cak taarruzun tehlikesini kaydeylemiş 

ve demiştir ki: 

"- Hangi noktalarda lngilterenin 
taarruzlara karşı ciuracağmın ve emni· 
yetin Milletler Cemiyeti vaısıtasiyle teş• 
kilatlandtt1lmasmm bir karar altına a
lınması zamanı artık gelmiştir.,, 

Eskil. maliye' bakanı B. Rober Hom, 
lngiltercnin ileri sürülen istikrazı yap· 
makta. wç bir zorluk çekmiyece~ söy• 
l~ ve ''milli müdafaa hazırlıklarımız 
bittiği zaman sulh lehinde daha büyük 
bir otorite ile konuşalıiliriz,. demiştir. 

Maliye bakam Nevil Çeınberleyn, 
tekrar söz alarak işçi partisi tarafmcl.ın 
verilen karar suretinde milli müdafaa 
istilcrazmı n memleketi harbe sürükliye• 
cck bir tedbir olarak tavsif edilmemiş 
almasından dolayı memnuniyetini söy
lemiş ve demiştir ki: 

"-Bundan memnunum, çünkü böy
le bir iddia ya!nız hakikate karp bir büh· 
tan değJ, aynı zamanda, harbin yakın 
olduğu endişelerini ortada, bunu mu• 
hik gösterecek hiç bir sebeb oltnadan 
yaratmak suretiyle de teessüfü mucib 
bir hareket olur"' 

Sovyethududunda 
Yapı:an tahkimat 

Paris, 25 (A.A.) - Petit Parisien 

diyor ki; "Sovyet gazeteleri, kızılor· 

dunun 19 uncu yıltlönümü münasebe

tiyle, Sovyet Rusya'nın garb hududu

nun Ladoga gölünden Karadeniz'e ka

dar imtidad eden yeraltı istihkamları 

ile himaye edilmekte oldu~unu ya.:mak
tadırlar. 

Ukranya hududunda, bilhassa bir· 

çok müthiş tahkimat yapılacaktır. 

Bu yeni "Maginot'' hattını kırmak 

S<>vyet gazetelerine göre, imkansız ola

cakhr. Çünkü bu hat, hatta tayyareler 

tarafın :.lan bi e görülmiyecek surette 

pek mahirane ve gizli olarak vücude 

get~ril::Wş 

dört devlet şunlardır: yetler açık ve katt olarak tesbit edile- "Söylev,. nutuk yerine kullanrlmış- RPn i pali har'~ .... ferini sayıvorlar. 
Almanya, İtalya, Avusturya Maca.. ceğini söylemiştir. tır. "Nutukta bulunmak,, der miyiz? Almanlar, ltalya'yı, İtalyanlar iııe J.ng:liz silahlanması ve İtalyanlar 

ristan. Encümen harbiye bakanına teşek- Burada "beyanat., manasrnrn ka sterlil- .A-lrnuıyamn sömürge istern~ani 
-· · · ld ~ a"ik.ard ç- k .. "b' d' w hd'd) · · t.. b ·· Roma, 25 (A.A.) - Resmi mahfil-Lö Jurnal diyor ki: kür etmiş ve askeri idare birligını ve memış o ugu ~ rr. un u ır ve ı~er t"' ı erını s 0 YJe goste-

,,_ Almanların B. Şuşnigden sal- daimi bir mi.Hl müdafaa komitesi ib- beyanat., denilemez. Esasen beyanat ye- riyorlar. Hak;kat, İngiliz i MD ra- ler, İtalyada lı.i.ç bir kimsenin ingiliz 
tanatm muhtemel iadesi meseJ :sinde dasını kabul eylemiştir. Bu komite har- rine ''diyev,. kelimesi vardır. Bunun gi- torluğu menfaatler·r;n m i' '1afası silahlanmasına itiraz etmediği ve fakat 

d · h bakanları ı"le mare bi sıksık gazetelerde tesadüf ettig-imiz olduguw na eu" phe '·okttır • İnaı'lı'z t 'l katt vaidkı almak istemiş oldukları söy- biye, enız ve ava · Y .i • ~ ng terenin bu te:1birJeri kollektif em-
'd k d i e hava hatalı tabirlere de işaret edelim. ''Nutuk ku tle · b ,. ti lenmektedir. Fakat, Avusturya başve- şal Peten en ve ara, en :;ı v vve nmesı, n m~ ... :> a ara n :yet v~ demokrasi namına ittihaz etti. 

kı.lı'nı·n teahhüdlere girişmiş olmasına orduları erkamharbiye reislerinden vermek, "konferans söylemek'·, hitabe uygun ge'en h~r reyin leh:r e, ve 
ihtimal verilmemektedir. Zira gazeteler mürekkeb olacaktır. Bu komite harb verm ek,, Üzerlerinde hiç düşünülmeden, uypnn gelmiye:'.l h"!r ~eyin al.-.yh'- ~ini bi.'dirmesinin kayıds.ız ve şartsız 

k halinde de yüksek harb komitesi hali- gel':şi güzel ve yanlış olarak kul/anrlan nedir. kabul edilemiyeceğini bıldirmekted:r-
Arşidük Ottoya karşı ateş püskürmh e ;e ne inkılab eyliyecektir. tabirler bu cümledendir. Falih Rıfkı AT AY ler. 

ve Arşidükün lehinde Prokueda as_ı:=:;::;;=:::=::::==============================================::::========================================::.=================:::-:::================:::::::ı 
- =======-

Tefrika No : 20 

M çaKızı 
v a :za n: puşkin 

Hi ~h an yoktu; göz yaşları b~r .yap
ç ag Y . . . K t 0 kadar ihtıyar-

ımacık sayılabılırdı. on es .. .. d. ve 
dr k' "ı·· .. kimseyi hayrete duşuremez ı, .. 

l o usu d'" d n goç-
akrabası da onu çoktan bu unya a · 
J:nüş saymakta idiler. Bir genç pa.?~~ m:r~ı~~ 
<>kutlu. Sade müeşsir sözlerle, butı.:n aya 

1 hıri t . b' "lu··me hazırlıktan ıbaret o -s ıyanca ır o . "l" ··nü 
muş olan bu doğru kadının sessı~ce 0 umu _ 
tasvir etti ''Ölüm meleği onu dındarca te 
f ekkürleri ·arasında ve gece yansı gel~n nı
§anlıya intizar eder halde buldu.,, ~e~ı .. 

Tören, hale münasib bir teessur ıçın~e 
cereyan etti. Kadınm akrabası yanına g.elıp 
'Ona veda ettiler. Onlardan sonra davetlıle.r, 
b · · ~k etmış ~Yhude zevklerine yıllar yılı ıştıra 
olan kadının önünde eğildiler. Burı:ların ar~ 
<1ı~rra ev halkı ve nihayet, kontesın, ke~di 
kadar ihtiyar olan gözdesi geldi. Kadıncagı-

' 

zm eğilecek hali yoktu, fakat hanımının so
ğuk elini öperken gözyaşı döken yalnız o oi
du. Onun arkasından da Herman tabuta yak
lasmak kararını vereli. Diz çöktü ve çam dal
l~ı serpili olan soğuk ta~lar üzerinde birkaç 
dakika, öylece durdu. Nihayet ayağa kalktı. 
Ve yüzü ölününki kadar beyaz, birkaç mer
diveni çıktı. .. O sırada ona, ölü göz kırparak 
kendisine istihzalı bir nazarla bakıyonnuş 

gibi geldi. 
Ani bir hare1<etle kendini geriye atan P er -

man, ayağı ta !olarak sırt üstii düştü. O an
da, bayılmış olan Lizaveta İ vanovna'yx da 
kilisenin kapısından çıkarıyorlardı. Bu h~di
se, birkaç dakika için cenaze töreninin ciddi
yetini bozdu. Hazır bulunanlar arasında bo
ğuk bir mırıltı dolaşiı. Ve kontesin yakın ak
rabasından olan hilekar yüzlü bir mabeynci, 
civarında bulunan bir ing ilize yaklaşarak, 
kulağına, genç zabitin kontesin gayri meş
ru olduğunu fısıldadı ve ingiliz buna, buz gi
bi bir ''oh?.,, ile mukabele etti. 

Hennan bütün gün, kalbinde sonsuz bir 
sıkıntı duydu. Sakin bir lokantada yemek yi
di. Ve adeti hilafına, sarhoş olmak ümidiyle 

çok içti. Fakat şarab ancak muhayyelesini 
biraz daha harekete getirdi. 

Evine dönünce, sırtındaki elbisesiyle ya
tağa uzandr ve aı)r bir uykuya daldı. 

Uyandığı zaman gece idi. Ay odasınr ay
dınlatıyordu. Saatine baktı: üçe çeyrek var
dı. Yatağın üzerine oturup ihtiyar kontesin 
cenaze alayını di.işünmeğe başladr. 

Bu esnada sokaktan geçen biri Hennanm 
penceresinden baktı ve hemen uza.klastı. 
I·Ierman bu hadiseye hiç ehemiyet vennedi. 
Bir dakika sonra, bekleme odasının kapısı
nın açıldrğmı duydu. Adeti veçhile sarhoş o-
1~1: emir neferinin herhangi bir gece gezin
tısınden döndüğiinü sandı. 

Fakat hayır; bu tanımadığı bir ayak sesi 
idi. Terliklerini hafifçe sürüyerek biri içerde 
geziniyo~ du. Kapı açıldı ve beyazlar giyin
~i~ bir kadın içeri girdi. Herman gelenin 
ıhtıyar süd ninesi olduğunu zannetti. Ve 
böyle geç zamanda onu buraya sevketmiş o
lan sebebi bir türlü tahmin edemedi. Fakat 
beyazlı kadın, kayar gibi, bir anda Hermanın 
yanma geldi. Ve Herman kontesi tamdı. 

Kontes, sarih bir ifade ile: 
- Arzuma rağmen evine geldim dedi. 

Fakat ricam yerine getirmem bana emrolun
du. Üçlü - yedili - birli, sıra ile ka7.an~ca!: 1 :ır 
dır. Fakat sen her akşam bir tanesine oynı
yacaksm ve ondcın sonra da bütün hayatın 
müddetince kumar oynaımyacaksm. Ölümü
me sebeb olmuş olmam evladhğım Lizaveta 
İvanovna ile evlenmek şartile, affediyorum. 

Bu sözleri söyledikten sonra, kontes, ya
vaş yavaş kapıya d:>ğru gitti. Ve terliklerini 
sürüyerek ortadan kayboldu. Herman bek
leme odasının kaprsınm kapan<lığım duydu 
ve sonra gene birinin pencereden baktığını 
gördü. 

Herman uzun zaman kendine gel~medi. 
Yandaki odaya gireli Emir neferi yerde uyu-
yordu. Hemıan onu uyanclınnak için epiy 
güçlük çekti. Nefer her zamanki gibi sarhoş
tu. Ve ağzından tek söz almak kabil olama
dı. Bekleme odasının kapısı kilitli idi. H er
man odasına girdi, bir mum yaktı, ve gördü
ğü hayaletin hikayesini yazdı. 

(Sonu var) 
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Ankara röportajları c s p o R J 

l(ömür sergisine hazırlık Halid Ba~~~~ 
Ankaragucu 

kupasını 
kazandı 

Ankaranın içinde bir maden ikincilik ve üçüne ülük için 
k,arsılas ılacaktır 

yeniden 

kömürü 
damarı var! 
Ocaktan 26 martta 
istihsale başlanacak 
Ankaıanın jeolojik hüviyeti 

bakımından bütün bilinenle
ri altüst eden yeni bir keşif karşı
sındayız: Ankaranın tam ortasın
da ve en işlek caddesi üzerinde o
lan sergi evi binası içinde zengin 
bir maden kömürü damarı bulun· 
muştur. İksitad vekaleti, rasyonel 
işleme kabileyti olan bu ocağı iş
letmeye karar vermiş ve lazım ge
len tesisatı yaptırmıştır. Ocak, 26 
marttan itibaren kömür istihsali· 
ne başlayacaktır. 
Mütehassısların verdikleri ma

lfı.mata göre bu kömür,· kömür 
havzamızdan çıkarılmakta olan 
bütün türk kömürlerinin oriiinal 
vasıflarım ,topyekun ihtiva et
mektedir. 1 şin asıl garib tarafı, 
yıkanmiş temizlenmiş, kırrlrmış 
ve kalitesine göre ayrılmış o
larak cıkmasıdır. Bu itibarla len 
alemi kömüre aid bütün bilinenle
ri değiştirecek bir hadise muvace
hesindedir. Bu bakımdan 26 mart
ta, kömür ve kömür yakan vasıta
larla alakalı ve dünyaca tanınmış 
muhtelif milletlere mensub birçok 
firmaların, mamulleri ile beraber, 
şehrimize gelecekleri haber alın
mıştır.,, 

Sigarayı söndürünüz 

A m;ın sigaranızı söndürünüz .. ,, 

Maden ocağının tam ağzındayız: 
içeriden soğuk bir hava gelmektedir. 
Yol hafif meyilli. Karanlığı her 50 met
rede bir asılmış madenci fenerleri an

cak loşluğu çevireblliyor. 

Kapıda nöbet bekliyen madenci a
mele, hiç birimizde ne sigara ne de si
garaya benzeı yanan bir şey olmadığı· 
na dikkat ettikten sonra bize yol verdi. 
bir sigara, maden ocağı için de bir fe
lakettir. Sinsi ve zalim grizo, ufak bir 
kıvılcımı bir alev sütununa çevirmek i.. 
çin fırsat bekler. 

Kara elmcu 

İ çeri girdikten sonra soğuğu daha 
iyi hissediyoruz. Ratrb ve taze 

bir toprak kokusu, hava zerrelerine ha
kim. Daima sağı takib ediyoruz: maden 
ocağındaki bu "seyrüsefer,, kaidesinin 
mutlak tatbikini, hiçbir şehirde bul~ 
mazsımz. Çünkü maden ocağında sol
dan gitmenize imkan yoktur. Durma
dan gidip gelen vagonetlere çarparsınız. 

İki metreyi pek geçmiyen tavanda 
çaprazvari konmuş kalaslar arasından 
kömür damarlıın gö1iikmektedir. Üzeri 
sık demirle örülmüş kafes içindeki o-

Bize kara elma· 
sı beyaz elmas 
kadar sevdire· 
cek olan kömür 
sergisinde ça
lışmal rrr 

cak lambasmm yetişemediği en karan
lık köşelerde bile bu damarlar gene el
mas gibi parıldamaktadır. Siyahın ide
al rengi olan kömürden, bu beyaz pa
rıltıların nasıl çıkabildiği karşısındaki 

hayretimin farkına varan genç mühen
dis: "- Siyah rengin içindeki bu ay
dınlık kudreti, anca.ık maden kömürün
de vardır. Sanayici - edebiyatçıların kö
müre karaelmas adını verdiklerini ha
tırlayınız .. ,, diyor. 

Bir demiryol şebekesi 

B ol nüfuslu en işlek şehirler ara-
sındaki demiryol gidiş gelişini 

kıskandıracak bir canhhk var. Deko
vil battı üzerindeki vagonetler birbiri
ni kovalıyor. Ocağın ağzından, aşağı 
yukarı, 20 metre kadar içeri girdikten 
sonra labirente benzer birçok yollar ay

rılmaktadır. 

Öğreniyoruz ki, bu yollar, kömür 
damarlarının teşekkülü vaziyetine göre 
kazılmıştır. Bazen tabiat, belki insan 
oğluna kömürün değerini daha iyi an
latmak için, onu ya yerin yüz metreye 
varan derinliklerine saklar veya kömür 
tabakalarını ufak damarlar halinde l<ur
muş. Yerin altındaki derinliklere in
mek ne kadar güçse, birbirinden uzak 
ve dağınık kömür madenlerini i§:lemek 
de o kadar zahmetli ve verimsiz olu

yormuş ... 

Mühendis arkadaşımız, bu izahları. 
nm arkasından, içimizdeki endişeyi 

anlam111 gibi, hemen ilave ediyor: 

'' ... Fakat bizim için bunlar, !\iç l:ıalııs 

mevzuu değildir. Bizim kömür se1 >'etımi 
zin gözle görünen kısımlarını bilP. Lir. 

kaç nesil harcayamaz ... " • 
On beı günde yaratılan ocak 

K ömürün ocaktan çıktığı yere 
giden bir yüklü vagoneti takıb 

ediyoruz. Dönemeçte, giden ve gelen 

vagonetlere yol vermek için mu":< .. Lll 

tertibat yapmışlar. Aynen demiry ··a· 

rında olduğu gibi. Elinde yeşil bir fe

ner tutan makasçı sıra ile gelenlere yol 

veriyor: ''Dolu geç ... boş geç . .,, her : rı 

den soma yürüyen bir vagonetin _:. .k. 

1i tıkırtıı.ını işitiyoruz 

A nhra kömür sergisindeki sun! maden ocakları 

Birktıç kıvrmtıdan sonra, yaıı ay. 
dınlık bir meydancığa geldik, mühen
dis arkada§ımız bir kapıyı açarak bizi 
Sergievinin bahçesine çıkardı ve güle
rek dedi ki: 

"- Bizim; memleketin büyük ser
veti kömür havzasının sayısız ocakları-
nın bir küçük örneği olarak kurdugu
muz suni maden ocağı, işte burada bit
ti. Bu maden ocağını. kömür sergisine 
gelecek olan yabancılarla, havzamızı 

bilmiyen vatandaşlara yeraltı hazine
miz hakkında bir fikir vermek için kur
duk. Burası, bütün sergi müddetince 
kömür çıkartmanın bütün hususiyetle
rini tatbik ederek faaliyette buluna
caktır. Bu gördüğünüz olukların her 
birinden, ayrı ayrı vasıflar taşıyan kö
mür cinslerimiz akacak, içerde · il - .-, 
hakiki bir ocakta imiş gibi çalışacak
lardır. Bu olukların üzerine ç kan k0-
mür cinslerimiz hakkında grafikler ve 
tablolar koyacağız. Böylelikle kömür 
ve kömür yakan vasıtalar milletlerara
sı sergisinin bu köşesi, Türkiye kö
mürcülüğrinün hakiki bir minyatürü 
clacakt:r. Sizi; burayı gezdikten son

ra, Sergievinin ortasında maden kö
mürü bulunmuştur diye çağırmamızı 
hakh buluyor musunuz," 

T abiati kıskandıran eser 

E ğer bu maden ocağının sonu gel
meseydi ve biz içinde günlerce 

dolaşsaydık, buranın insan eliyle ya
pılmış bir eser olduğunu, imkanı yok, 
anhyamıyacaktır: tabiatin binlerce se
ne içinde yapa.bildiği bir eseri, cum
huriyet teknisiyenleri on beş gün için
de, onu bile kıskadınracak bir mü
kemmellikte taklid etmişler ve Anka
ranın yanıbaşmda kurmuşlardır. Bu kö
mür ocaklarından şu kanaatle çıkac'lk
smız: Bizde olmıyan, fakat bize lazım 
olan her şeyi yapacağız! 

Memleketin bağrında üzeri örtülü 
yatan büyük kömür ııervetini ilk bul
duğu için bir saltanat mülteziminin 
satırı a!t.nda can ver .n şehid uzun 
Mehmed bugünil düşünebilse kim bilir 
ne kadar mesud ölürdü. 

Her türkün yaktığı kömür 

T ürkiyede her vatandaşın, ne ka
dar kömür yaktığını biliyor mu-

aur111? ?" 

uurdüğüm istatistiklerimizden hiç 
birinde rastlamadığım bu rakamın, nü
fus başına senede 67 kilo o:duğunu söy
liyen serginin teknik işler şefi, şunları 
il ~ ·~ et" 

- \...Umhuriyet .dareyi ele aldığı 
zaman bu mikdar 35 kilo idi. Yani va
sıati olarak l 3 senede bir misli artmrş 
bulunmaktadır. Yeni mahrukat kanunu 
ile bu mikdar, bir anda yüz kiloyu aşa. 
<:aktır. Demiryollarımızın yapısı ilerle· 
dikçe, fabrikalarımız kuruldukça ma
den kömürümüzün memleket içindeki 
istihlaki artacaktır. 

Jmür istihlaki bugün, medeniyet 
se-. ., .:.;inin bir miyarı olarak te!iikki e
diliyor. Endüstrisi ileri garb memkket. 

leri bu hususta çok iyi birer misal teş
kil ederler: İngilterede her vatandaş bir 

_, _, 
Spor kurumu as başkanı B. Halid 

Bayrak tarafından konan, kupa maçla· 
rma pazar gününden beri devam edili
yor. Bugüne kadar alınan neticelere 
göre tasnif şu şekildedir; 

l - Ankara gücü: 7 puvan. iki be
rabere, bir galib. 

2 - Demirspor: 6 puvan. Üç bera
bere. 

3 - Kırıkkale: Bir galib, bir mağ
lub, bir berabere. 

4 - Çankaya: Bir mağlub, iki bera
bere. 

Bu vaziyete göre Ankara gücü bi· 
rinciliği, Demirsporla Kırıkkale de i
kincili ğ i ve üçüncülüğü almaktadırlar. 
Dünkü maçta general Kazım Özalp, 
Şükrü Saraçoğlu, Ali Rana Tarhan, 
spor kurumu as başkam Halid Bayrak 

1 çüncü bir gol daha yaptı, BugUnkU maııt 
çı fena idare eden İskender her neden. 
se evvela gol kabul ettiği halde bilahaıı 
re karşx taraf oyuncularının ısrarı üze
rine gol olarak kabul etmedi. 

Saha ortasında Kırıkkale oyuncula4 
riyle hakemi münakaşa halinde goru
yoruz, hakem bir aralık elinden düdü
ğü düşürerek sahadan çıkmak mecburi
yetinde kalmışken, Kırıkkalelilerin te
siri altında kalarak tekrar hakemliğe 

başladı. 

Bu vaziyetten sinirlenen Demirspor
lular çok bozuk oynamağa başladılar. 

Bir aralık Demirspor aleyhine bir pen
altı oldu. Şükrü bunu güzel bir çe! · ~
le gole tahvil etti. Oyunun sonlar na 
doğru Kırıkkale bir gol daha y;;ptı ve 
bu maç 2 - 2 berabere bittL 

Halid Bayrak kup"S' maçrnda haztr bıılunaıılar 

ve daha pek çok kimseler hazır bulu
nuyordu. 

Demirspor: 2 ~ Kırıkkale: 2 
Saat 13.30 da hakem B. İskender in 

idaresinde oyun başladığı zaman takım· 
ları şöyle karşı karşıya gelmiş gördiik: 

Demirspor: Hayati, Cihad, Nuri, 
Salih, Ali Rıza, İbrahim, Kemal Şefik, 
Murad, Arif, Şemsi ve Refik. 

Kırıkkale: Cavid, Cemal, 
Sabri, Şükrü, Abdül, Fuad, 

Mükrimin, Rıdvan ve Nuri. 

Hikmet, 
Ahmed, 

Herkes Demirsporun çok faik oynı
yarak kolaylıkla galib geleceğini tah
min ediyordu. Oyun zaman zaman her 
iki tarafın sıkıştırmaı:.iyle geçti. Birinci 
haftayım tamamen Demirsporlularm 
hakimiyetiyle geçti ve bu devre 1 - O 

Demirsporun P-alibiyetiyle bitti. 

l kinci devre 
İkinci devrede Kırıkkale çok çalış

mağa bas.ladı. Lakin Demirspor daima 
daha üstün oynıyor, karşı tarafa göz 
açtırmıyordu. Arif ve Kemal Şefik an
la~sı Kırıkkalelileri pek yoruyor. 
Kemal Şefik'in ortaladığı bir topu Arif 
iyi bir vuruşla gole tahvil etti. Biraz 
sonra Demirspor Arif'in kafasiyle ü-

senede isabet eden kömür istihliik nis
beti 3400, Almanyada 2200; Fransada 
l 600 kilogramdır.'' 

Kömür kültürü 

S erginin enstrüktıv bır mahiyeti t~şı 
.ıdsı istenmiştir :Bu gaye, s . rıgı

nın uer taratında göze çarpıyor. Birbi
riyle hiç aliikası olmadığı zannedilen sa 
tonlar araı:.ında bile bir münasebet var. 
dır. Kömürün, toprak altında saklı dur. 
duğu zamandan başlayarak, y~ r yüzüne 
ç..kışı dogrudan doğruya veya vasıtalı 
olarak iş sahaları, bugünkü medeniyet i
şindeki yeri ve bir tek cümle ile: Kö
mür kültürü .... 

Mahrukat kanunu projesinin hazır· 
]andığı şu günlerde kömür sergisinin 
baska bir değeri daha var: Koskoca bir 
binayı, aylarca süren emekleri, deniz a· 
şırı yerlerden ge'en ve her biri medeni
yet, konf::ır, huzur ve iyi yaşama vası

tası olan mamulleri gördükten sonra, 
kati ve sarsılmaz bir karara varacağız: 
Tezek yakan cumhuriyet vatandaşı is
temiyoruz. 

Kömür sergisi, bize kara elmasc be
yaz elmas kadar sevdirecektir. 

Ankc:zra5 .icti : O - Çankaya· O 
lu.ini.ın en mühim 111açı oı ... ,ı v.. .. ..ı

panm kime kalacağ1nr bildirecek oıan 

maça sıra ~elmişti. Bu oyunun ha'..euı:İ. 
Altmordudan B. Servet idi. 

Bugün çankayalılar Kırıkkale mağ· 
lubiyetınden sonra daha düzgün oiar.:k 
eski takıma Orlıanıda alarak şu şcı.d
de sahaya çıktılar -

Sıddık. Fuat, 'Gazi, Nihad, İbrah;m, 
Kamı!, ~ıu:;,afa, Fethi, Orhan , Omer, 
ve Abbas, 

Ankara güçlüler şu şekilde yer aldı
lar : 

L-..>man, Ali Rıza, Necdet, N cızmi, 
Mu.,a, ~nver, Abdi, Bıl5.l, Yc1şar, ~.na

si ve Hamdi. 
Bugi.ın ~ankaya çok munta,,; .... ,1 oy

nıyor. B iı :nci har tayın çanl;;ayalılar. n 
haıcimiyeti altında ge~ti çok ~uzel pas
l .. :;:u1alar ve sürüşler nazarı dikkati cel· 
bediyordu. Hamdinin .ileri gotürdu~.\i 

topu Kamil kurtararak korneye attı. 

Hamdi çok güzel çekti. Top Yaş:uın a
yağiyle kaleye gönderıldi. Çankaya ka· 
lecisi çok güzel bir yat•.şla bunu kurtar
dı. 32 inci dakıkada Orhanm saba g;.;n
derdiğ.i bir pası Mustafa ileri s ~rdü ve 
Nazmiyi peşine takarak süratle kaleye 
akmaya başladı. Bu aralık Nazmi ile 
Mustafa birbirlerine takılarak ) ere duş. 
tüler açıkta kalan top kaleye çankayalı
lar tarafrndan sokuldu. Herkes gol di
ye bağmrken, Nazmiyi bu düşüş neti
cesinde sakatlanarak sedy e ile sahadan 
çıkarılırken gördük. Bugünkü oyunu 
çok güzel idare eden hakem Servet ne
dense bu sayıyı vermedi. Oyundan çı
kan Nazminin yerine meşhur Gırgır Ah• 
med girdi. Birinci devre sıfır sıfıra hi· 

tam buldu. 

ikinci devre 
ikinci devrede Çankaya biraz g.-: ·ı

şedi buna mukabil Ankara güçlüler c;ok 
muntazam oynamağa başladılar. 

Bu devre de hiç sayı yapamıyan iki 
taraf sahadan sıfır sıfır berabere çıktı
lar. 

Bütün bayram mac;larınm neticesine 
göre birinci gelen Ankara güçiülere 
kupa mi1li Müdafaa Bakaıu General 
Kiizm Özalp tarafından her oyuncunun 
el' ayrı ayrı sıkılarak verildi. 

Demir Spor ve Krrıkkalenin puvanl~-
6 - 6 müsavi olduğundan ik.inci ve il<;U .. 
cülük kupaları mrntaka reisine verildi. 

kıl' Bu maç tekrar oynanacak ve hayranı 
pasının ikincisi belli olacaktır. 
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E T ÜRK HA V A KURUMU i 
1 BüYül\. PiYAN t~OSU 1 

Erzurum 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum nümune hastanesinin kalo-
riferi. 

2 - Keşif bedeli 12700 liradır 
:5 . · · in etmiştir, EE S Şimdiye kadar binlerce kışıyı ze:ga· 5 = 5 ı"nci kesitle 11 mart 937 e ır. = 3 _ Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır, 

4 - Bu işe aid evrak şunlard ır: - . -
~ Büyük ikramiye 50.000 liradır. ~ 

a. - Plan 
b. - Nümune şartname 

- k 'k aıniyelerle (10.000 = = 00 10000 liralı 1 r -:::::; Ayrıca: 15.000, 12.0 , . ·. d ""kafat vardır... .. := 
e. - Baymdrrlık işleri genel şartnamesi 
d. - Keşif ve silsilei fiat cetveli 

S: ve 20.000) liralık ıkı ade mu A R T 937 günu. ak· §§ = DİKKAT· Bilet alan herkes 7 M lıdır Bu tarıhten = = · . . . ~· · · .. bulunma · = =::: şaımna kadar bıletını degıştırm~,. 
1 

= 
5 - Eksiltme 6-3-937 sah günü saat 14 de Nafıa MUdUrlUğü oda· 

sında yapxlacaktır 

== · h kk sakıt o ur... -
~ SOnr;:ı bilet Üzerindekl a I n111111ııuın11rııı= 
~1111nuım1111111111111111111111111111111111111111111111ıınrmrmıuu -

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 953 lira dokuz yüz 
elli üç lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
şartlan haiz olması lazımdır. 

1 LAN 
Maraş f t>ltil{ _, 

Ftlhrili:ası T. A. 
j da re l\1eclisi Sirk eti 
J{iyasetinden:. 
ti ı:numivesi 12.3.1937 tarı-

., 

Şirketimiz 1936 senesi alelade :e~ara~ta şirket binasında top
hine mii.,adif cuma günü saat 14 ~ ·n 24 üncü maddesine göre 
lantıya davet olunur. Esas I?ukave e~~b olan hissedarların bu top
esaleten veya vekaleten on h.ısseye sa 
lantıya iştirake hakları vardır. ddesine tevfikan hissedarların 

J · n 26 mcı ma d A k da 
. Gene ~sas mukave e_nı. lan 12.3.1937 tarihill;e ka ar n ara . -

hısselerinı toplantı tarıhı o . kt"" lu'"g~üne teslım ederek mukabı 
'rket dıre or 

Sümer Banka Maraşta şı 
1 

lüzumu ilan olunur. 
linde duhuliye kartı alma arı 

Ruznamei müzakerat : - ak"b a orlarının okunmasr. 
1 _ İdare heyeti ve mu r 1 /J le idare heyetinin ibrası 
2 - Bilançontın kabul v_e tas ı ylisi azalarının yerlerine yeni-
3 Mu .. dedtleri biten ıdare ~ec b"t" 

- .. . in tayın ve tes ı ı. . . 
Jerinin intihabı ve ucretlerınki ni n:ıiirakib1er için ücret tayını 

4 _ Mürakib intihabı, es ve y e 1-736 

Bank 
... ~';Y;~~~'!r,.,..~ ....... 

~umer 
Mütlürlüğünden: 

İskan Umur.ı Müdürlüğünden : . 
Kaza ve orman isimleriyle her ormandan katcdılecek kereste 

mikdarr ve beher n.etre mikab fiatları ile tutarları aşağıda yazılı ke
reste Çorum viliiyetince 8.2.937 gününden it ibaren bir ay müddetle 
açık e~iltmeve k·)nmuştur. Bu hususta fazla tafsilat almak ve şart
nameyi görmek istiyenlerin Ankarada İskan Umum Müdürlüğünde 
Fen daiı esine veya Çorum iskan v1üdürlüğüne miiracaatları. 

Kazası Orman Metre mikabx Fiatı Tutarı 
İskilip Saray1:ı 56f.,9% 18 10206 

" Kesegölü li7,434 18 3194 
18 4914 

Sarıyer 273 18 7661 
Geyik suyu 425,600 " 

" (435) 
Tahmini 

Cinsi 
Ispanak 
Prasa 
Lahna 
Karnı bahar 
Yaprak 
Elma 
Limon 
Maydanoz 
Havuç 

fiatı 
20 
10 
8 

zo 
20 
30 

2,5 
2 

10 

1-752 

En az 
1200 
2000 
500 
500 
100 
200 

3500 
!;00 
50 

En çok 
1800 
2500 
'150 
600 
120 
250 

4500 
600 
15 

Muvakkat teminat 
Lira Kuru§ 

27 00 
18 75 
4 50 
9 00 
1 80 
5 Ci2,50 

10 12,50 
o 90 
o 56,25 

78 26 
• 

Ankara Huli.uk Fali.ü1tesi 
Dil'ektörlü ğünden: 

· t · kadar alınacak olan yukarıda cinsleri hi-
Mayıs 9~7 nı~aye ıne tahmini fiatlariyle muvakkat teminatları 

zalarında mıkd_~ arı ve tur. İsteklilerin 9.3.937 sah gunü 
yazılı sebze munak.asaya ko~U§ 1- 749 
aaat 12 de Fakülteye gelmelerı. 

fi o 11 ıu ır. 
• 

[.&lr~alE 

7 - Şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığına dair Nafıa Vekale
tinden almış olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi. 

8 - Ticaret odasr vesikasını ibraz etmesi. 
9 - İşbu evrakı okumak isteyen istekliler Erzurum ve İstanbul 

Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. 
10 - Teklif mektuplan yukarda 4üncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Erzurum Nafıa Müdürlüğü odasında teşek· 
kül eden komisyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek 
mektublar dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfları mumla iyice kapatılmış ve mühürlenmiş olması şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (994) 1-757 

inhisarlar Umum 
~lüdürlüğünden: 

Adet 
699 
590 

83 
1 
2 

1372 

Cinsi 
!spany.ı mamulatı 7,65 Brovning sistemi 

" ~~ ~ ~ 
D. W. M. Markalı 7,65 

7,65 Dreyze marka 
6,35 Valter 

Yukarda cins ve miktarları yazılı (1372 ) adet tabanca §artname 
ve nümuneleri mucibince 9-III-1937 tarihine rasthyan salı günü ı;a• 
at 10 da pazarlıkla satılacaktır. Bu silahları alıp satmağa mezun bu
l unan isteklilerin nümuneleri görmek üzere her gün ve pazarlık 
için de tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 güvenme paralariyle bir
~~~te ~batajt-\ ~~lisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlü -
gundekı satı; komısyonuna müracaatları. (999) 1-758 

Jandarma Genel Kamutanlığı 
Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - B ir metresine (290) kuruş değer biçilen on sekiz bin met

r~ e~a.t _kışlık ve (315) kuruş kıymet biçilen sekiz bin iki yüz 
yırmı ikı metre kaputluk: kumaş 4-3-937 perşembe günü saat (10) 
da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (391) kuruş bedelle komisyondan alınacak ku
maşların ilk teminatI (5155) liradır. 

3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi teklif mektublarını eksiltme günü saat (9)za 
kadar komisyona vermiş. olmaları ilan olunur. ( (352) 1-657 

Türk 
ADAPAZARI 

Ticaret Bankası 
İdare Meclisinden: Fevkalade ve alelade 

toplantı davetnamesi: 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası hissedarlarının biri fevkalade 

ve diğeri de alelade olmak üzere biribirini takiben iki toplantısı 31 
Mart 1937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada l§ıklar caddesinde 
Banka merkezinde yaprlacaktrr. 

Esas mukavelenamenin muaddel 24 üncü maddesi mucibince iş
tirake salahiyettar olan hissedarların 26 mcx maddeye tevfikan top· 
Jantı gününden laakal iki hafta evet duhuliye varakası almaları la
zımdır. Vekillerin de hissedarlardan olmasl meşruttur. 

Hissedarların duhuliye varakası almak üzere Banka merkezine 
veya şubelerine müracaatlarını dileriz. 

Müzakerat Ruznamesi : 
A - Fevkalade toplantı ruznamesi: 
Bankalar kanunu dolayrsiyle esas mubvelenamenin bazı mad

delerinin tadili ve bazılarına yeni hükümler ilavesi (metinler ayrı
ca ilan edilecektir.) 

B - Alelade toplantı ruznamesi: 
1 - 1936 senesi muamelatına aid İdareMeclisi ve Mürakabe he

yeti raporlarının okunması. 
2 - 1935 seııesı bt!ançosu ve kar ve zarar hesablarının tetkik ve 

tasdiki ve ıd,ue meclısinin ibrası. 
3 - Müdl!etleri biten ldare Meclisi azası yerine aza intihabı 
4 - 1936 senesi Mürakip ücretlerınin tayini ve yeniden iki mii

rakip intihabı 
5 - İdare Meclisi azasının hu7ur haklarının tesbiti 

İDARE MECLİSİ 
1-761 

Ankara Defterdarlığından: 
_ ~sker~ ve mülki tekaii_t ve yetim ve dulların mart nisan, mayıs 

93ı_ uç. a"'.ıık maaşlarına aıt muamele ve tediye günleri aşağıda gös
terılmıştır. 

1 - Maaşlarmı bankadan alan askeri ve mülki miıtekait ve dul 
ve yetimlerin muameleleri: 

1.3.937 pazartesi ve 2.3.937 salı günleri yapılacaktır. 
Z - Maa~!armı vezneden alanlara tahsis edilen tediye "'Ünleri: 
A - Askeri mütekait ve yetimlerle dullara: b 

3/ 3/ 937 ÇarşamLa 1 numaradan 500 numaraya kadar 
4/ 3/937 Perşembe 500 ., 1000 
5/ 3/ 937 Cuma 1000 " j.500 
6/ 3/ 937 Cumartesi 1500 ,, 2000 
8/3/ 937 Pazartes; 2000 ,, 2500 

B - Mülki mütekait v ı:yetim ve duıtara: 
9/ 3/ 937 Salı ı ,, 
10/ 3/ 937 Çarşamba 500 tt 

11/ 3/ 937 Perşembe 1000 ., 
(433) 

500 
1000 
1600 

1-751 

" " .. " 
" 

,, .. 
,, ,, 
,. 

" 
" " 

Vekaletinden: 
• 1 - Ve.~filet kalö~i~er ihtiyacı için 140. 160 ton mikdarmda (sö. .... 

mı kok - turk antrasıtı) açık eksiltme usuliyle aatın alınacaktır. 
2 - Bu işin tahmin edilen bedeli beher tonu 29 lira ve muvalC• 

kat teminatı (315) lira 35 kuruştur. Bu işe aid şartnameler vekalet 
levazım müdürlüğünde bedelsiz olarak hergün görülebilir. 

3 - Açık ehiltme 1.3.937 pazartesi günü saat 14 de Vekalet bi·· 
nasında alımsatrm komisyonunda yapılacağından isteklilerin bu ta• 
rih,ten önce muv~kk~t tem~~atlarını vekalet veznesine yatırmış bu• 
lunmaları ve bellı edılen gun ve saatte komiı;yonda hazır bulunma .. 
lan şarttır. • 

4 - İhaleye 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya-
.zıh şartları haiz olanlar girebilir. (340) 1-622 

SAKARYA ECZANESİ 

1 Geceleri açıktır. İtina, sürat, Hatlarda itidal. Tel: 2018 

Rontkpn fi1im1eri - İstanbul fiatmadrr. 
iii:ıı•••• Ankara Halk Sineması sırasında 

Çank~_ya ~sfaltı Satılık Arsa Tel: 1475 
uzermde 

Ergani Bal(:ırı Türk Anonim 
Sirketinden: 
' Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi esas mukavelenamesinin 

24. üncü ve Ticaret kanununun 361. inci maddeleri hükümlerino 
tevfikan, Hissedarlar Heyeti Umumiyesi 31 mart 1937 tarihine mü• 
sadif çarşınıba günü saat 15 de alelade toplanacaktrr. Şirket hisse
darlarının bu içtimada hazır bulunmak üzere o gün gösterilen &a• 

atte şirketin Ankarada Ulus meydanmda K~banında kfiln idareba .. 
nesine gelmeler~, ve hisse sene~~eri.ni içtima gününden bir hafta e-o 
veline kadar Etı Banka veya Turkıye lş Bankasına yahud şirketin 
vezesnie tevdi eylemleri rica olunur. 

idare Meclisi 

Müzakerat Ruznamesi : 
ı - Şirketin 1936 senesine aid İdare Meclisi raporunun okun

ması. 

2 - Müralı:ipler tarafından verilen raporun okunması. 
l - 1936 senestbilanço ve karii zarar hesabının tasdiki ile İdare 

Meclisinin ibrası. 
4 - Müddetleri biten İdare Meclisi aziiları yerine intihab icrası 

ve Meclisi İdare azalan hakin huzurlarının tesbiti. 
6 - 1937 senesi için mürakipler tayini ile ücretlerinin tesbiti 

1-762 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

Dok.tor Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Bolkardağ Kampında otur· 

mak, burada ve civarında madende çalışan memur ve ameleleri mu· 
ayene ve tedavi ile meşgul olmak üzere, diplomalı ve tecrübeli bir 

doktora ihtiyaç vardır. 
İkametgah, hademe tenvir ve teshin enstitüye aid olmak ü zere 

200 hra aylrk ücret verilecektir. Talip olanların, diploma ve diğer 
vesaikiyle Martın onuncu çarşamba günü akşamına kadar Ankarada 
Çocuk sarayı cadd~sinde Enstitüye müracaatları. (428) 1-763 

Göksay + --

Ilık Antalyanrn değerli sanatkarı Ankaraya geldi. 
Yakında fotoğrafhane açacak. 

1-724 

Başvel{alet Daire ve Levazım 
l\'Iiidürlüğündeıı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş, (8000) litre benzin . 
2 - İhale ,aiık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 2160 Jiradır. 
4 - Eksiltme 8.3.937 pazartesi günü saat 15 de Başvekalet le

vazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 -.Muvakkat teminat akçesi (162) liradır. Eksiltmeye girecek· 

ler, eksıltmeden cvel bu parayı Maliye mer)<ez muhasebeciliği vez
nesine yatırarak alacakları makbuz ile birlikte tam vaktinde komis· 
yona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
(400) 1-703 

KREM BALSAM IN~ 

Kumrclt, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegıine sıhhi ~ 
kremlerdir. Cildi bcslcı, Çil. Leke ve sivilceleri kim.ilen izale 
edec. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan- ~ 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
ı - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli ~ 

2 - Krem balsamin yt1ğsız gündüz i!Jin beya.z renkli 
3 - Krem Ba!samin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Bal~iu acı badem gece için penbe renkli. 

lNG!LlZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu - latanbul ~~ 

~~~~~~~~a~~ } 
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PHILCO 

l!:n hOf mcyv .. ı u 

bazı deft:der. Mide, bagusak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırıı 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

İtfa;v~ meydanında Kur • 
~ tuluş apartımanında birinci 

kat. 
i Pazardan maada her gün 

saat 17 den 19 a kadar hasta-
larını kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1-447 

Ankara Vilayetin .. 
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle iki 
tane motorlu ve arabalı pülveri 
.zatör satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1ıoo 
lira. teminat 90 !ırada 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa· 
zartesi günü saat 15 de Necati· 
bey m'lhall··" nde Saylavlar so· 
kai!mda Ferah dpartımanmda 
zir ..,~ ~i;~., '~ • ,..,üıettisliğ"i da 
iresinde vapııaca <:.ır 

4 - s-.rh'"'•l"lo! l\nkarada adı 
gecen rntifettislil. .tn parasız ve 
rilir. 

S - İsteklilerin teklif tnek· 
tuplarmı teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka· 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla . eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (15Z) 

l-3Z5 

Balık Yağı 
Taze Kıl. 8~ K. Taze 

Bu senenin 
SAKAl<YA ECZANESİ 
Ankara Müddaai Hukuk 

l\f obilya1ı Oda 
Yenişehir - Havuzbaşına -:ı da
kika, Asfalt cadde üzerinde. 

Tel: 2Gl2 1-653 

Harita Ger.el 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhamıuı::n oedeı (3200) 
lira harta -matb<ı.ası içın 1,ir adet 
ka ğı<l kesme makinesi acH eksilt
me ile satın almar.a:.ur. 

2 - fsteklıler şeraiti ınlamak 
üzere heı gün ve eksiltmeve gire· 
ceklerin de ( 240) lira muvcıkkat 
teminat ma1·buz!arile 11.mart.937 
perşembe günü saat (15) de Ce
becide harta g~ueı direktörlüğü 
satın alma komisyonuna gelmele-
ri (141) 1-348 

TERCÜME 
işleri Rüroım 

Heı lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı ltarşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te· 
lefon No. 2119 ı -488 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rrfkı ı\T~Y 

Umwru Neiri)'&tı İdare 
eden Yan l1len Müdürü 
Na,uhi BAYDAR 

lankırı cadde~ civarında 

Ufo~ R• ~ımeviııde ba.sılmişUr. 

ULUS 26 - 2 - 1937 

radyolarını bizden arayın Halil Nacı An-artalar Caddeli 
No: 111 Telefon. 1230 

ANKARA LEVAZIM 
AM1RLlG1 SA TIN 

ALMA KOMİSYONU 
iLANLARI 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik· 

leri için kapalr zarfla münakasa
ya konulan 340 ton yerli kok kö
mürüne verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden pazarlığa çevril· 
miştir. 

2 - Pazarhğı 2.3.937 salı gti· 
nü saat 15 de levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Kömürün tutarı 9860 li
ra olup muvakkat teminatı 379 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 
3 üncü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlariyle yazılı 
gün ve saatte komisyona gelme· 
leri. (434) 1-764 

Bahçe Merakluarı 
Her aradığınızı, Ortaköyde 

ANKARA BAHÇ~SlNDE bu
la.bilirsiniz. Envai çam fidanları, 
forme meyvaıar, yaprağı döken 
ve dökmiyen fid2nlar, .ı~-\~ıya 
sarkan ağaçlar, salon yeşillikle
ri, kamelyalar, manolyalar, şem
siye akasyalar, benbeler, katmerli 
ll':ylak ağaçları, etiketli bodur ve 
yüksek güller, SÜS FİDANLA· 
RI ve saire v.s. İstiyenlere kata• 
log gönderilir. V ASlL 

1-689 

Kiralık Apartnnan 
Yenişehir Okula sokak 16 No. 

da 3 üncii kat 4 oda, 1 bol ve 
banyo. 2150 No. ya telefon edil-
mesi. 1-722 

Say~ 

2 
4 
6 

3 
5 

7 ve 8 

1 - Hayır işierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

~ 2 - Zayi ilan bedelleri 
~ maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan be, lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 
6 AylıtJ 
3 Aylığı 
Telefon: 

17 Lira 30 Lira 
9 .. 16 • 
5 - • 9 .. 

~ Başmuharrir: 1061 
Y a.r;ı ifleri: 1062 
Abone ve il~n: 1064 

1 ANKARA BELEDiYE REISLIGI il.ANLARI 1 
İLAN 

ı - Ölçüler kanununa muhalif olmasından dolayı müsadere edi· 
len ve mahkemec~ ilişikleri olmıyan (34) el, (8) ma&a terazisi ile 
(6) tek kollu kantar ve belediye yasaklarında kullanılmakta iken 
müsadere edilen 9 kalem malzeme açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (15) teminatı {l,15) liradır. 
3 - Görmek istiyenler her gün Levazım Müdürlüğüne ve ihale 

günü olan 1-3-937 pazartesi günü de encümene başvurmalıdırlar. 
(432) 1~750 

Açık eksiltme ilanı 

Nafia V Pkaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada İtfaiye meydanında ya

pılmış olan orta okul ''ihata duvarları inşaatidir.'" 
Keşif bedeli 6667 lira 50 kuruştur. 
2 - Eksiltme 5.3.937 atrihinde cuma ügnü saat 15 de nafıa ve

kaleti yapı işleri umum müdürlüğ"ü odasında açık eksiltme usu· 
li yle yapt!acaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 33 
kuruş bedel mukabilinde yapı işled umum müdürlügünden alına
bilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 500 lira 6 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve müteahhidlik vesikasını haiz ol· 
ması lazımdır. 

İsteklilerin vesaiki havi zarfları ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukablnde 
vermesi muktazidir. (360) 1-658 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınması gerek olan 

ve metresine ( 280) kuruş kıymet biçilen yetmişten seksen beş bin 
metreye kadar kışlık elbiselik ve metresine üç lira değer verilen O• 

tuzdan kırk bin metreye kadar kaputluk kumaşa aid pazarlık l.3.937 
pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 

2 - Toptan ve ayrı ayn en az fiat teklif edeceğe verilecek olan 
bu kumaslara aid şartname (17) lira (90) kuruş karşılığında ko· 
misyondan alınabilir. 

3 - Kışhk elbiselik kumaş ilk teminatı (13,750) kaputluk temi
natı (7250) liradır. 

4 - Pazarlığa karışmak istiyenlerin belli gün ve saatte ilk tem.i
nat banka mektubu veya makbuzu ile şartnamede yazılı belgelerle 
komisyona başvurmaları. (206) 1-586 

Nafia 
Vel{aletinden: 

öksürenlere : 

YENi 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 

Müessesesi l\ılüdürlüğün.den: 
1 - Merkez hıfzıssıhha müessesi hıfzıssıhha mektebine satın a

lınacak fizik alatı ve kimyevi maddeler 6.3.937 cumartesi günü sa.at 
11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni (2100) liradır. 
3 - İlk teminat (157) lira (50) kuruştur. 
4 - Şartname ve liste müessese muhasip mutemetliğinden alına-

bilir. -
5 - İstekli ilk teminatı Hudud ve sahiller sıhat Umum müdür· 

lüğü veznesine teslim etmekle l;ıeraber bu nevi alat üzerine iş yap-
tığına dair vesika göstermesi lazımdır. (399) 1-698 

Jandarma 
Ankara 

Genel l\.omutanlığı 

Satına ima 
l\.orr.11.isyonundan: 

1 - Metresine (275) kuruş kıymet biçilen (63,000 metre kışlılıı! 
erat elbiselik kumaşla (295) kuruş kıymet biçilen (42,300) metre 
kaputluk kumaş 3.3.937 çarşamba günü saat (10) da kapalı zarf ek· 
siltmesiyle satm alınaacktır. 

2 - Eksiltme şartnamesi (1491) kuruş karşılığında komisyon• 
dan alınabilir. İlk teminat ( 15691) lira ( 40) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi tekiif mek• 
tublarmı belli günde saat (dokuza) kadar komisyona vermiş ol• 
malan. (350) 1-646 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

• Nafia Vekaletinden: 
ı. Eksıltmeye koeulan iş İstanbul da Bahç~öyde orman f akUl• 

tesinde yaptırılacak çalışma binasıdır. 
Keşif bedeli 130,000 liradır. 
2. Eksiltme 4. 3. 937 tarihinde perşembe gUnü ıaat 15 de Nafıa 

Vek:aleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu oda.sın• 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme p.rtnamesi ve buna müteferri evrak 650 kuruw beWııf 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7750 liralık muvakk~I 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden ahnmı!ı müteahhitlik vesı• 
kasını haiz olması ve 100,000 liralık bir işi yapmış bulunması v.e 
kendisi mühendis veya mimar olmadığı takdirde işin fenni mesulı• 
yetini alacak bir mühendis veya mimarı inşaat müddetince istihdaın 
edeceğini kabul eylem.iş bulunması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi mukta.zidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(308) 1-639 

KATRAN HAKKI EKREM 
StNEMALAR HALK 

11. Mart 937 perşenbe günü 
saat 15 de Ankara'da Nafia Ve
kfüeti malzeme ekailtme komis
' .Jnu odasında {1900) lira mu.. 
hammen bedelli 20 ton lama de
~iri açık eksiltme ile satın alı
nac~ktır. 

Şartname ve buna müteferri 
diğer evrak parasız olarak An. 
kara'da malze dairesinden ve 
Haydarpaşa'da vekalet tesellüm 
ınemur~uğundan verilecektir. 

BUGO'N BU GECE 
ALÇAKLIK 

Ba~ Rollerde ı 1 
BU GECE 

VOLGA ATEŞLER İÇİNDE 
Albert Prejean - Danidle Darrieu:ıt 
Senenin en kuvvetli ve ea muvaffak 

eserlerinden 

Muvakkat teminat 142 lira 51) 
kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 11 
mart 1937 perşenbe günü saat 
15 de malzeme eksiltme komi• 
yonunda bulunmaları Jbrmdır. 

(136) l-1-4ô 

Miriam Hopkins - Merle· Oberon 
J oel Mac Crea 

Kötü bir il wa yüzünden bir ail• 
faciasının acı.lJı !laiahatini gö:zlerini2 
T•şararak seyzedecek ve ıon derece 

mütehatıs~ olacaksınız 

lliveten : Ea •n dünya haberleri 
Halık matine.si 12 • 15 de

SATJLIK AŞK 

Gündüz 
1.30 ve 5 de son olarak 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 
Dikkat: Bugüne mahsus olmak üzer• 
H•lk Matinesi YENi SlNEMA'da 

gösterilecektir 
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B ı MiLLi MÜDAFAA VEKALETİ SATIN ALMA ET DEMIRYOLLARI VE LİMANLARI 1 
Emlal{ ve Eytam an 'ası KOMİSYONU tLANLARı uM MüDORLOGO sATIN ALMA 

idare Meclisinden: BtLtT KOMiSYONU tLANLARı 
. ..re hissedarlar umu- 1 - Her birine biçilen ederi 330 kuruş olan 10.000 tane kilim ka- DEVLET DEMİRYOLLARI İKİNCİ İŞLETME 

Esas nizamnamemizin 79 uncu maddesıne .go ünii saat on birde palr zarfla almacaktır. MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
mi heye ti alelade olarak 29-mart-937 pazar~esıd~n hissedarlarımızın 2 - Şartnamesini 165 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen- Ankara Gar peronu üzerindeki Büvet bir sene müddetle kiraya 

A k d B k M 1 inde toplanacagın lerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. verilecektir. Senelik kirası (1440) lira tahmin edilmiştir. Pazar. n ara a an ·amız er cez nı dileriz. 1 · ilı:: 
mezkar tarihte toplantıda bulunmaları .. k ndi namlarına ve ya - 3 - lk temınat m tan 2475 liradır. lık (15 mart 1937 pazartesi) günü saat (15) te Ankarada İkinci iş.. 

Gene nizamnamemiz hükümlerine. g~re ~ lan hissedarlarımı- 4 - İhalesi 15-3-937 P. Ertesi günü saat 15 dedir. letme binasındaki komisyonca yapılacaktır. 
hud başkalarına vekaleten en az yir~ı hıssı:~u~aca kolanların ken- 5 - .B:Csiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncU Pazarlığa girmek isteyenlerin (108) liralık muvakkat teminat 

b ı . t. kleri ve vekaıeten maddelerinde yazılı vesikalarını ve teminatlarını teklif mektupları yatırmaları ve kanun1 vesikalarla evvelce bu gibi işleri hüsnü su .. 
zın u top antıya ış ıra rektir. .. .. h·s-- .h 1 d 1 M M V S A 
dilerinin de hissedar bulunmaları ~e ünden en az beş gun once ık ile birlikte ı a e saatın an en az bir saat evve . . . a. ima retle yaptıklarına dair belediyelerden bu sene zarfında alacakları 

Buna hakkı olanların toplantı.g~n makbuz karşılığında ~erere Komisyonuna vermeleri. ( 422) 1-774 vesikalarını hamilen aynı gün ve saatta komisyona müracaatları 
belerımıze k · t. en hıssedar· ı~ d M k ı ı k · a 1 k ·· se seetlerini merkez veya şu kalet verme ıs ıy B t L t T azım ır. u ave e ve şartname er ' mısyonca par sız o ara gos. 

giris kartı al malan ve başkalarınakve zdan alacakları vekaletna.m:- terilrnektedir. ( 404) 1-719 · ban :ı.mı k ı""'ı 1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 200.000 metre 
ları~rzm da birer örneklerinı . · kartı ile birlikte mer ez ..., -·· önce gırış minder kılıflık bez kapalı zarfla ahnacaktır. 
yi doldurarak yine beş ~un drr 2 - Şartnamesini 380 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen-
ze ver'!1.,iş bulunmalarr lazım · -•• k j~}er: terin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
l\ıiU7.~k:ere. olunacıl --, 3 - tlk teminat mikdan 5050 liradır. 

4 - İhalesi 9.3.937 salı günü saat 15 dedir. 
1 - idare meclisi raporu. 

oru 1 • idare mecli-2 - Murakıbler rap heasbının tasdi cı ve 
3 - Bilanço ve kar ve zarar 

sinin ibrası. . 'h b 
4 - Murakıbların ıntı a ı'. . ini . . 
5 - Murakıbların ü.~r~;lerı~: ~a~le;in eyrine iki azanın ıntıhabı 
6 _Müddeti biten B tertı 1 y 1-773 (415) _;_ _____ ___ _ 

--------
B 1 Si1~),e~n'1~~n: 

U Vf'r ... ~ . .. k anonim şirketinin heyeti 
. t mumıye tur . 1 ;y n-

İzmir f marat ve ınşaa ı u . ünii saat on bırde top anaca.,, ı 
. . ·esı· 27 mart 937 cumartesı g ayyen eri.inde şirketin Çatal-

umumıy . 1 rtakların ınu ."·A • 
dan 50 hisseye sahıp o. an ol·- bulunmaları ılan olunur. 

k . d . ec:ınde ,?zrr 
ka"" hanmda , aır • M.. . l arat: 

R n=:ımPı l~'.7.ıl '' 
] J '7 ... . . .. ,_ ra porlarınrn okunına~ı: . . 

1 - tdare meclısı ve mura. j.) d.ki ve idare meclısının ıbrası. 
. b•1A rosuntın tas ı . 1 

2 - l 936 senesı ı an... Alarm erlerine seçırn yapı mast. 
3 - Müddetleri ~it~n aza hsisarxnm I:ararlaştırrlması. 1-767 
4 Mürakm sef"ımı ve ta 

ILAN 
l{onva Alıa]i Banl~ası T~rk 

· Anonim Şirl{etınden: 
T .. k Anonim Şirketinin 1936 hesap yılı 

h 1. bankası ur . . .. · · ·· Konya A a ı . . .., 7_3_927 tarıhıne musadıf cumartesı gu-
. u01ıyesı ... · ~ d ortaklar heyet• um k inde alelade olarak topk ıacagın an 

d k da banlta mer ez .. 1. k d nü saat o. uz . T . hükümlerine göre on gun evve ıne ·a ar 
şirke .. nizamnarne~ d31~

1 ~:an hisse senetlerini bankaya vererek du
hissedaranın hamıl 0 ~~ aynı saatf e banka merkezinde bulunmala
hulive almaları ve 0 g 

rr R~;;,~
1

~ınei l\1iizakerv!: 
- · ·a re liiyihasiyle murak1p raporunun okunması. 

1 - Heyetı ı a . a·k· 1 h . ·a 
2 

_ 936 yılı bilançosunun tetkık ve tas ı ıy e eyetı ı are, mu-

rakr ve müdıranrn ibrası. . t _ Kıdem itibariyle a~rğa çıkan üç ve bir müstafa i.!y'e ycrlexa-

ne dört \iye seçilmesi. . • .. . . . .. 
4 - 937 yılı icin bir murakıp tayın ve ucretının takdırı 

. 1-766 ~....,._,.., ___ _ 
ANKARA İKİNCİ tCRA MEMURLUGUNDAN: . 
Bir borcun temini istifası zımnında mülkün haczı dolayı:ııle 

bu kerre icra iflas kanununun 85 ınci maddesi a~~amı:ıa ktev.ı an 
bir seneiik icarları mtizayede suretiyle kirayaddver.ı md esılny:~r~a~~ 
·ı A k ı ıı 'nde senai ca esın e e rı en 11 aranrn Gökçe ma ıa es~ su ile ene diil:kanm arka 

Gal ibin ;şgali altında bulunan kı.reç ~epl~ın<la b~luna.-ı büyük ardi
kısmında ve tamrci M~st.afanm ışgalı: )muştur. Talip olanların 
yenin bir senelik icarı ıçın artınnaya onu maddeleri ..,.öz ön!inde 
"490 N 1 k ·ıt ve arttırma kanununun ,.., - o. u e sı mc .. .. lan 13-3-937 tarihinde artırmanın 
tutulmak şartiyle arttırma gunu 0 

1 ~ na 01 7 50 teminat ak -
·k· · · memur ugu ıo • icra edi1eceği Ankara ı ıncı ıc~al .. aatlarr ilan olunur. 1-776 

çesivle 930-6602 dowa num:ırasıv e murac 1 
Satılık Arsa - Ev - Apartrman Tel: 1475 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
OSMANCIK . " hallesı'nden Ha, Yusuf oğlu Eşref ktzı 

~ n Ulucamı ma 
Osmancıgı h lle·inden olup aynı mahallede oturan 

Ayşe'nin Çorumun uçd~a a Abdullah oğlu Osman aleı hine ikame 
Haydar oğullarından u ~er ·;ddea aleyhin ikametgaht meçhul bu
eylediği boşan~a. davasın ha ıtnt da anlaşılmakla hukuk usul mııha-

~ .. b rın mesru a ın n ~ bl' - t lundugu mu aşı 1 . . maddesine tevfikan ilanen tc ıga 
kemeleri kanununun <14 ) ılınakcı • . 15 3 n~7 tarihine talik hlın-. ·ı . e mu emesı - -:.ıv -
ıfasma karar ven mı~ ~ kt:. d mahkemede hazır bulunmadıgı 

- d evrnu mez ıır a - 1• 
mıs oldugun an V . h 1 in gıyaben rüyet olunacagı ma um 
takdirde hakkındakı mı.ı a.,emen t-777 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

Erzurum vilayetinden: 
' . . t 15 de Er?.u uın vilayeti Nafıa 
S nisan 937 pazaıte~ı g.unu .saa ksiltme komisyonunda altıfüş al· 

müdürlüğü o':iasmda t~an~ıt Y~:0,t t kuruş bedeli keşifli Erzurum 
tı bin beş yüı yirmı bır lı~a e ,1 '.~.rerinde Horasan ile Saçtcpe ara· 
vilayeti dahilınde ~e trans~:. yo:u ~=kti zamanında y .. pılamadığmdan 
sında müteahhide ıhale ed.1 ı~kae ra geıi kalan 17 -t- 333 kılo-
d 1 . r~shedıldı ten :.on 1 
olayı mukave esı c.:. '. k' det ekip b'nasının neva nsının 

. bakne.sı ve se ız a • l . . k a'ı metre şose nışaatı , A.. l" tamamlanması ı:,ı erının ap • 
ikmali ve altı adet :;rnaı una atınk 

f .1 ; ,7apılaca tır. .. f · zar usuliyle eksı ı...-nes. J k lenamesı ve buna mute errı 
E f . a.rtname, mu .ave .. 
nalcı kei> ıy e, Ş . t ·efliliinde göriil::bılır. 

büten evrak transit yolu ınşaa ş }' •etmiş altı lira sekiz kuruş-
" · t d .. rt bin beş yuz } ·· h ıvluvakkat temına o . 936 tarih ve 3297 sayılı nu~ asın-

tur. İstekliler resmi gaı:etenın 7.5. k~l tı.nden alınmış •ıesıkalan 
d .. re n::ıfra ve a e a çıkan talimatnameye go v" eksiltme kanununun 
'h . . ?400 savıl· arttırma " . kl.f 
1 tıva etmek şartıyle ~ J J •. • d tanzim edeceklerı te ı 
32 . . k' hat daıresın e T .t 

ınc1 maddesınde ı sara . . ... saat on dörde kadar ransı 
ınektupl:ırııır 5.4.937 pazartesı gun~ IA d r (~21) 1-696 ,, . . melen azım ı . 
J oıu ın aat komisyonuna ver 

1 ü ORLOGO 
ASKERi F ABR1KALAR ıu~~~u rı.A~LARI 

SA TIN ALMA KOM S 5 TON KU ALİN KUMU 
MUTEAHHfT NAM VE HESABINA k da mıktan \'e cinsi 

Tahmin edilen bedeli (900) lira olan ~··~~rlüğü Satrnalma ko
Yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum .. ~ aat 14 de açık eksilt-
tni ih. d zartesi gunu 6 

s~·onu,1ca 15-3-937 tar ın e pa 1 rak komısyondan ve -
nıe ıle ihale edilecektir. Şartname parasız 0 a -
ril.i 2490 r. r (50) kuruş ve 

Taliplerin rnuv~kkat teminat olan (6~) ıra.kle mezkur gün ve 
nun:ıarah kanunun 2 ve 3 maddelerındekı vesaı ı-772 
saatte konıisyona müracaatları. (414) 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2~90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalan ve ilk teminatlarını teklif mektup -
lan ile birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. Satın 
alma komisyonuna vermeleri. ( 408) 1-738 

BİL İT 
İki masa ile bir lavabo dolap ve bir kimya ocağı ve 1 kurutma 

etejeri yaptmlacaktır. İhalesi 15-3-937 pazartesi günü saat 10 dadır. 
Tahmin bedeli 900 liradır. İlk teminatr 67 lira 50 kuruştur. Evsaf 
ve şartnamesini almak ve görmek istiyen M.M.V. satıo alma komis
yonuna müracaat, ihaleye gireceklerin 2·'190 sayılı kanunda göste -
rilen vesaikle ve teminat mektubiyle birlikte belli gün ve saatrnda 
komisyona gelmeleri. ( 420) 1-741 

BlL!T 
1 - 44 adet Baroğraf ıle 8 kalem malzemesi pazarlıkla eksilt -

meye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 10.800 lira olup ilk teminat parası 810 

liradır. _____ _ 

3 - İhalesi 10 - mart - 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve s~a~inde M. M. 
V. Satın alma komisyonunda bulunmaları. (421) 1-742 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 600 kuruş olan on bin iki 
yüz metre elbi~elik lıaki gabar
din kumao kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İha1 e."i 2 Mart 937 sair 
günü saat 15 de M.M.V. Satrn 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4310 liradır. 
4 - Şartnamesi 306 kuruşa M. 

M. V. Satın alma Ko. uan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler ka

nuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat eve! M.M.V. Satın 
alma Ko. na vermeleri. (314) 

1-592 
.!LAN 

1 - 1.000 ton muadili olan 
1.388.888 litre 73 oktanlık benzin 
tle 200 ton muadili 274.343 litre 
87 oktanlık benzinler ayn ayrı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tnr 

2 - 1.000 tonun fıatı 329.905 
lira 30 kuruş olup ilk teminat 
parası 16.946 lira 21 kuruştur. 

3 - 200 tonun fiatı 85.459 li
ra 30 ku!UŞ olup ilk teminat pa· 
rası 5.522 lira 97 kuruştur. 

4 - İhaleleri 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 uedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki belgeleriyle l.ıır-
1ikte ihale saatinden en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermele-
rı 

6 - Şartnameleri 2077 ku· 
urş mukabilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

(383) 1--692 
BİLİT 

ı - Harp okulu ihtiyacı içi~ 
2.100 tane yatak örtüsü beben 
400 kuruş fiatla olmak üzere ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasrz. a~
mak ve urnckJerini görmek ıstı
yt"nlerin herg· n öğ1 e 'en sonra 
komisyona gelmeleri. 

3 - tık teminat mıkdarı ti30 
liradır. 

4 - İhalesi 1-3-937 P. erte· 
si giinü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye girec klerin 
2490 .. ayılı kanunun 2 ve 3 iincü 
maddelerinde va ·ıJr vt>sikaları. 
ilk tem'natlarx ile birlikte t"klif 
mektttplaımı ihale saatinden en 
az bir sacıt evel M.M.V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. {317) 1-595 

BİLİT 
1 - Beher taneı:i.ıe b. dlcn e

deri 9 84 kurus olan 17000 tane 
mendiİ müteal~lıit nam ve hesa
bına olmak üzere açık eksiltme 
il: almaca kt.r. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak "e örneğini görmek iı:;tiyen
lerin hergiin öğ'leden sonra ko
misyona gelmeleri. 

3 - İ1k teminc:t mikdarı 127,5 
liradır. 

4 - İ.ıalesi 3.3.937 çar~amba 
günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı l!anunun 2 ve 3 ünı:.ü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte tam ihale saatinde M. 
M. V. Satın alma komisyonuııa 
gelmeleri. (324) 1-624 

B1L!T 
Üç adet kople oksijen cihazı 

açık eksiltme suretiyle satın a
lmacaktır. İhalesi 10.3.937 çar
şamba günü saat 10 dadır. Mu
vakkat teminatı 138 lira 75 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesini 
almak ve gör'llek istiyen bedel
siz olarak M.M.V. sam alma ko
misyonundan verilecekitr. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayıl? 
kanunda gösterilen vesaikle ve 
teminat mektubu ile birlikte bel· 
li gün ve saatinde komisyona gel-
meleri. ( 407 ) 1-729 

İLAN 
1 - Alınacak uçuş 

pazarlıkla eksiltmeye 
tur. 

elbisesi 
konmuş· 

2 - Tahmin edilen bedeli 50. 
bin lira olup ilk teminat parası 
37 50 liradır. 

3 - İhalesi 5 - mart - 937 cu
ma gMnil saat 1 dedir . 

4 - !clari şartnamesi 250 ku
ruş mukabilinde M.M. Vekfileti 
satın alma komisyonundan alı
nır. Numunesi komisyonda görü
lebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddesinde istenilen belgelerile 
lıirlikte ihale gün ve saat.nda M. 
M. V. satın alma komisyonunda 
hazır bul Linmaları. (343) 

1-641 
BİLİT 

1 - Beher metresine biçilen 
ederi 350 kuruş olan 24.600 metre
haki elbiselik şayak kapalı zarf
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 431 kuruşa 
almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri . 

3 - İlk teminat miktarı 5.555 
liradır. 

4 - İhalesi 5 • mart - Q37 cu
ma günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerın 
2490 sayılı k nunun 2 ve 3 üncü 
m:addelerin<le yazılr vesikaları ilk 
temir. atlan ile birlikte teklif ınek
tublarını ihale saatinden en az 
i..lir sa&t evyeJ M.M.V. satınalma 
komisyonuna ven 1eleri. (344) 

1-642 
B1L1T 

1 - Behe, metreJine biçilr.n 
ederi 26 kuruş oh.1 uç yüz bin 
metre çaınas.ırhk bez kapalr zarf
la cksatmeye konulmuştur 

2 - İhalesi 4 • mart - 937 
perşemlıı: günu · at d 1edir. 

3 - İlk temıııat 5150 liradır. 
4 - Şartn<ı..nesi 3QO kuruşa 

M.M. l. Sa. Al. Ko. d, n alınır, 
5 - Eksiltmeye gıreceklcr 

kanuni teminat ve 2490 S:l} ıh 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yaz,lı belgelerle bırliktl! teklif 
mektul:ılannı ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M.V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (347) 

2-645 
BİL İT 

Yapı: M.l\ıi.V. Daire erat pav· 
yonunun ikmali inşası kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Keşif tutarı: 5263 lira 12 kurus
tur. Keşif, proje ve şartnamesi 
parasına karşı inşaat şubesinden 
alınacaktır. ihalesi: 3 mart 937 
çaramba günü saat on birdedir. 

İlk teminatı: 394 lira 73 ku· 
ruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden il-

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanr · 
Nafia Vekaletinden: 
1 - 4-2-937 günü ihalesi yapılmak üzere iliin edilmis olan Trab

zon - İran transit yolunun Trabzon vilayeti içinde seylap tahribatı
na karşı yapılacak dıvar, anroşman, mahmuz ve sair inşaat görülen 
lüzum üzerine tekrar eksiltmeye çrkarılmıştır. 

Keşif bedeli (125,855) liradtr. 
2 - Eksiltme 15. 3. 937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Na

fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktu. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
kurnş bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7543 lralık muvakkat 
temnat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan ta
limatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 157Imdır • 

İseklilerin teklif mektuplarrnı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saa~ evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver -
meler muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. {412) 

• 1-771 

Jandarma 
Ankara 

Genel Komutan!~ 
Satına ima 

l{orr.isyonundan: 
1 - Metresine (275) kuruş kıymet biçilen (63,000 metre kışlık 

erat elbiselik kumaşla (295) kuruş kıymet biçilen ( 421300) metre 
kaputluk kumaş 3.3.937 çarşamba günü saat (10) da kapalt zarf ek-
siltmesiyle satın alınaacktır. _ . 

2 - Eksiltme şartnamesi (1491) kuruş karşılıgında komısyon
dan alınabilir. lik teminat (15691) lira (40) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk ~eminat ı:ıakb~z veya 
banka mektubu ve şartnamede yazılı belgelen m~htevı tekhf _mek
tublarını belli günde saat (dokuza) kadar komısyona vermış ol-
maları. (350) 1-646 

BETONARME KÖPRÜ iNŞAATI EKSİLTME iLANI 

Canakkale Vilayeti Nafia Müdürlüğünden 
~ 

Çanakkale vilayetinde Gelibolu - Keşan yolu üzerinde (22.800) 
lira keşif bedelli Kavak betonarme köprüsü inşaatının kapalı .. z~rf 
usuliyle eksiltmesi 15-3-937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Mudur· 
r· ~·· odasında eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 
ug~ksiil.mc şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (l 14) k.u • 
ruş bedel ınukalıı1inde Çanakkale Nafıa Mud~rlü.ğündcn al~abıle
ceği gibi i~tiyenler bu şartnameleri Nafıa Vekaletı ş se ve.~öp~~ler 
re is ligi ve İstanbul ~afıa r~ü?ıirlü~üne. müracaat ~dcrek gorebılırle~ 

Eksiltmeye girebılmek ıçın talıplenn (1710) lıralık muvakkat 
teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nushalarında çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazım
dır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 15-3-937 pazartesi günü sa.at 14 
de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk -
tazidir. (974) 1-775 

lVIütercim Alı 

nacaktır. 
Askeri Fahrikalar 

Umum l\'liidürlüğünden: 
Almancadan türkçeye türkçeden almancaya tercümeye mukte • 

dir bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalariyle mart 937 90-

nuna kadar umum müdürlüğe müracaatları. (405) 1-770 

gili bulunan1ar 2490 sayılt kanu
nun 2. 3 üncü maddelr.rinde iste
nen belge1erle birlikte teminat 
ve teklif mektubunu havi zarflar 
en geç ihale gi.inü saat ona kadar 
M.M.V. satın alına komisyonuna 
versinler. (313) 1-591 

BİL İT 
Vazelin yagı: 1538 kilo vaze· 

lin ra;:ı pazarlıkla satın alına
caktır. Beh.ı kilotmna 65 kuruş 
fiat bi~ilm·ştir, Evsaf ve . .aı t
namesi komi vonumuzdan vcrı
lecektir. İlıaleıa 8 mart 937 P• -
z::ı.rtesi ~ünii saat on birdcuır. 
İlk tcminatr (75) liradır. E!<:· 
siltmeye gireceklerden ilgili bu
lunanlar 2 !JO sayılı kanunun 2. 
3 ü cü madde\erindf! istenen bel· 
ge!crle biri ikte pazarlık giin ve 
vaktinde M.M.V. satın alma 1.o· 
misyonuna gelsinler. (371) 

1-669 

t LAN 
1 - 1500 adet lastik balon a

çık eksiltmeye konmu~tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 120G 

lira olup ilk teminat parası 90 li
radır. 

3 - İhalesi 2 mart 937 sah gü· 
nü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 iincü 
maddesinde btenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatiı.de 

M.M. Vekaleti satın alma komis
yonuna gelmeleri. (342) 1-636 

Bİ~İT 
6 kalem laboratuvar aleti açık 

eksiltme suretiyle satın alma4 

caktır. İhalesi 11.3.937 pcrşembo 
günü saat 10 dadır. Muvakkat 
teminatı (139) lira 13 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesini görmek 
ve almak istiyen bedelsiz olarak 
satın alma komisyonundan vc
ı ileccktır. Eksiltmeye gire-;ek· 
lerin 2490 sayılı kanunda göste
ı ilen vesaikle ve teminat mektu
bu ile birlikte satın alma konıis
yomına gelmeleri. ( 406) 1-728 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 310 kuruş olan kırk lıı:ı 
ila altmış bin metre kaputluk ku· 
maş kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - İhalesi 4 - mart - 937 per• 
şembe glinü saat 15 dedir . 

3 - llk teminat on bin beı 
yüz elli liradır. 

4 - Şartnamesi 930 kuruşa 
M.M.V. satın alma Ko. dan alı-
nır. 

5 - Eksiltmeye giı ecekler 
kanuni teminat ve 2490 saydı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte tcıch 
mektublarııu ihale saatinden en 
az bir sa t evvel M.M.V. satın al
ma Ko. lla vermeleri (346) 

1-641 



Y ozg'1t Valiliğinden: 
Vilaeytimiz iskan işlerinde çalışmak üzere 150 şer lira ücretle 

fen mektebi mezunu veya fen memuru ehliyetini haiz iki fen me
ınuru alınacaktır. 

isteklilar>"- ni•fus cüzdanı, evelce bulunmuş olduğu işten bera
et zimmet mazbatası ve diplomasının asıl veya suretleriyle ve isti• 
da ile 1.3.937 gününe kadar vilayet makamına müracaatları. 

(874) 2--676 

Sihat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, 

l\'Ierliez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine satın alınacak mecmua 
ve kitabların 3. 3. 937 çarşamba günü 11 de açık eksiltmesi yapı

lacaktır. 
2 - Bedeli muha.mmeni 1907 liradır. 
3 - İlk teminat 145 liradır. 
4 - Şartname ve liste müessese muhasib mutemetliğinden alı-

nabilir. (370) 1--664 

Afyon ilbaylığıııdan: 
Afyon ili merkez ilçesine bağlı ve devlet demiryoluna (25) ki

lometre mesafedeki İscehisar köyünde tahminen on bin dönüm sa
hadaki muhtelif renklerde somaki mermer ocakları açık artırma
ya konulmuştur. 

Artırma 20 - mart • 937 çarşamba günü saat "16" da ilbayhkta 
yapılacaktır. 

Buna aid sartname bedelsiz olarak Afyon ticaret odası baş 
aekreterliğind~n alınabilir. (361) 1-650 

Ankara Sehri İmar 
Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye koulan iş: 
A • 6075 m2 yol, 
B - 1381 mtl bordur~ 
C - 3400 m3 yol tesviyesi, 
D - 2734,50 m3 arazi tesviyesi, 

olup Ankara mezarlığı içinde yapılacaktır. Keşif bedeli de "20119" 
lira "60,, kuruştur. 

~ - Bu işe ait evrak şunlardır~ 
A • Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C • Hususi şartname, 
D • Keşif cetveli, 
E- Plan. 
F - Nafıa işleri genel şartnamesine bakılacak. 

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

3 - Eksiltme 8 mart 937 pazartesi günü saat 17 de Ankara İmar 
Direktörlüğünde yapılacaktır. 

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

ruş muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki vesikaları haiz olup 
eksiltme komisyonuna göstermeleri lazımdır. 

A - Cari senet tecim odası vesikası, 
• B - Ehliyeti fenniye vesikasr, 

C • 937 müteahhitlik vesikası, 
D • En azı ve bir parçadan 5000 liralık yol ve toprak işi yapmış 

olduğuna aid vesika. 
6 - Teklif mektupları madde 3 de yazılı saatten bir saat evveli

ne kadar İmar Direktörlüğüne getirilerek Eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet 3 üncü maddede yazı
lı saate kadar gelmiş olmalı ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
patı lmıs olması. 

Postana olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 416) 1-732 

Elektrik münakasa İlfuu 

l(ırkl~reli Belediye Riyasetinden: 
Kırklareli şehrinin Nafıa Vekaletinden musaddak elektrik pro

jesi mucibince mevcut elektrik santralına ilave edilecek 23800 lira 
bedeli keşifli 200 efektif beygir kuvvetindeki buhar makinesi ve te
efrruatı 3-11-936 dan itibaren 45 gün müddetle münakasaya konul -
muş ve Cumhuriyet gazetesinin '4494, 4499, 4504, 4509 numaralı ve 
Ulus gazetesinin 5501, 5506, 5511, 5516 numaralı nüshalarında ilam 
yapılmış ve fakat bu münakasa müddeti zarfında istekli çıkmadığın
da~ i! bir ay müddetle pazarlığa bırakılmış olup Cumhuriyet gaze
tesrnın 4541, 4545, 4549, 4552 numaralı ve Ulus gazetesinin 5544, 
5548: 5552, 5555 numaralı niisbalarrnda ilan edilmiş i~ de gene is
teklı çıkmadığından bu defa tediye şartnamesinde bazı tadilit ya • 
pılarak bu iş 22-1-937 den 1-3-937 ye kadar eski ilanlardaki şartlar 
dahilinde münakasaya ç1lra~tır. 

İsteklilerin % 7,5 teminat akçesi olan 1786 lirayı Belediye vez
nesine yatırarak 1-3-937 günü saat 15 de Belediye Encümenine mü-
racaatları itan olunur. (604) 1-468 

Ankara Sehri ., İmar 

Müdürlüğünden: 
Açık eksiltmeye konup talibi zuhur etmiyen "7996,, lira "11,, ku

ruş bedeli keşifli mezarlık muvakkat gasılhane ve bek!i;i binaları 
şartnamesi tadilen yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

İhale 3 mart 937 çarşamba günü saat 17 de İmar müdürlüğünde 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ve sair evrakı görmek üzere her
gün İmar müdürlüğüne ve ihale günü teminat makbuzlariyle ko-
misyona müracaatları ilan olunur. 1-627 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Anliara Sabnalma 

Komisyonundan: 
1 - Aşağıda mikdar, tahmin, şartname bedeli ve ilk teminatları 

yazılı Battaniye ve Kilim hizalarında yazılı gün ve saatte kapal zarf 
usulü ile satmalmacaktrr. 

2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve teminat içinde bu
lunduracakları teklif mektuplarını vaktinden bir saat evvel komis • 
yona vermiş olmalarL 

tahmin şartname 
:cinsi Adet bedeli bedeli İlk teminat Eksiltme 

Kr. Kr. L. Kr. 
Battaniye 4500 900 205 3037 50 8.3.937.P.ert.S. 10 
Kilim 2300 330 569 25 8.3.937.P.ert.S. 15 

(42fi' 1-743 

1 

ULUS======================== 10 

Denizli Belediye Reisliğinden: İzmir Esrefpasa Hastahanesi , ' 
Baş Hekimliğinden: 

İzmir Eşrefpaşa hastahanesi için alınacak olan aşağıda cins ve 
mikdarları ile markaları gösterilen 5357 lira 70 kurus muhammen 
kıymetli alat ve edevatı tıbbiye kapaiı zarf usuliyle ı2.2.937 günle· 
mecinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanlar şartnameyi görmek için her gün Ankara Sıhhiye 
Müdürlüğüne müracaatları ve eksiltme günü olan 4.3.1937 perşem
be günü saat dokuzdan on ikiye kadar İzmir Vilayet encümenine 
müracaatlan ilan olunur. 

CİNS 
1 - Paravan ameliyathane i~in 4 kanatlı yerli 
2 - Pansuman arabası yerıı 
3 - Karyola arkalığı yerli 
4 - AJat masası yerli 
5 - Pert flakon 4 şişeli yerli 
6 - Tromel 20 X20 yerli 
7 - Port Beite yerli 
8 - Port irrigatör yerli 
9 - Demir sandalya ameliyathane için yerli 

10 - Müteharrik yemek tabla;;ı yerli 
11 - Masa nisaiye ve pansuman için yerli 
12 Operation için sistoskop Geoıg Wolf prospektüsü 

Ky. III ve levazımı 
13 Arabalı sedye yerli 
14 Portatif sedye yerli 
ıs - Süprüntü kabı ameliyathaneler için yerli 
16 - (Legü) nün elektrik lambalı ekartörü 
17 - Litotriti, çocuk için levazımı ile 
18 - Paşon vakez aletleri 

19 - Undala kısa mevce tedavi cihazı 
20 - Diatermi cihazı iki kişilik 
No. 

Adet 
3 
2 
4 
3 
3 
6 
4 
4 
6 
6 
3 

1 
2 
2 
8 
1 
1 

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

146 Resim Zeiss Globül saymak için bürker 1 
138 ,, ,, Teilung Bürker 2 

2 140 ,, ,, ,, Fuchs - Resenthal 
145 ,, ,, Pipet globül rouge ve globül blanc 

181 

8001 
110 

8649 

7232 

8926 

" 
,, 

" 

" " ,, ,, 
Reichert 

" " ,, 
Leitz 

Leitz 
,, 
" 

için Pappen heim 6 
Kömürlü lamba için kalın ve ince kömür 100 
Kanda şeker miktannı tayin i~in Zeiss 1 
Creceluis Seifert Model D., Kollmeyer 
marka da kabul edilir. 
Lup 
Mikroskop tablosu komplet 

Polari metri her şey muayenesi İ!lni 
elektrik lambalı 
Sedr şişesi 
lmmersion florit 

Kuru hava isterilizatörü 55x40x35 
Benmari emaye cidarlı veya amyant 
cidarlı 37 ve 56 dereceye regle 240 
tüblük ve 220 voltluk 
Büret muhtelif C. C. 
Petri kutuları muhtelif cesamette 
Sikartüpü 
Acide Urique tüpü 
U reometre 1 von 
Çalar laboratuvar saati 
Hemoğlobinometre 
Otoklav çift cidarlı 62x50 

2 
1 
1 

2 
1 
1 
] 

12 
100 
12 
3 
4 
1 
2 
1 

1 - Yukarda yazılı atat ve edevatı tıbbiyenin Zeiss, Leitz, ve 
Reichert markalıları şayanı kabuldür. 

2 - Yukarıda yazılı kırk bir kalem alat ve edevatı tıbbiyenin 
hepsinin muhammen kıymeti (5357) lira (70) kuruştur, (Beş bin 
üç yüz elli yedi lira yetmiş kuruştur.) 

3 - Bu alat ve edevatı tıbbiye hakkında daha fazla izahat al
mak istiyenler hastahane sertababetine müracaat etmelidirler. 

Makas 

" 
,, 
" Bisturi 
,, 

936 senesinde Eşrefpaşa hastahanesine 
alatı cerrahiye listesidir. 

1826 Krupp 
1829 " 
1655 .. 
1828 " 
1830 " 
1220 " 
1700 " 

.. 1442 " 
Ecarteurs 3576 krupp 

alınacak 

3 
3 
3 
3 
2 
6 
6 
3 
2 

Pens Mikulicz eğri 3332 ,, 
Pens Kocher 13,5 cm. 3305 ,, 
Sütür iğnesi G. 212 Nr. 000 Chrome Acufirm 

'ı2 
12 
24 
24 
24 " " " ,, 00 " " 

" " " .. o " ,, 
" " " " 6 ,, ,, 
n ,, ,, ,, 7 " '' 
,, ,, ,, ,, 8 " ,, 
,, ,, ,, ,, 11 ,, " 
,, " ,, " 12 ,, ,, 
.. ,, " " 13 " .. 
19 ,, ,, ,, 14 n '' 
,, ,, H. 218 ,, 1/3 ,, ,, 
,, ,, Fb. 254 ,, 1,3,5,7,9,11,12,23 

(Beher numaradan 6 adet} 
İpek Aseptur marka Nr. O 

• " ,, ı 
,, " " 2 

" " " 3 
" " " 4 ,, ,, ,, ,, 5 

Yukarda yazılı alatı cerrahiyenin hepsinin 
menesi yüz liradır. (100 lira) (360) 
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.. 
" 

-

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

• 18 
48 

6 paket 
6 paket 

12 
12 
12 

6 

" 
" 
,, 

kıymeti muham-
1-594 

Eskişehir Orman 
Direktörlüğünden: 

ı- Eskişehir 1linde Mihallıççık ilçesinde hudutları şartr;:~.e
de yazılı Değirmendere Devlet Orm_aı::ında numer?lanmı~ ~e ~olçu.l· 
müş 558 adede muadil 2532 metre mıkap 592 desımetre mıkap dı
kili ve 416 adede muadil 377 metre mikap 767 desimetre mik!p dev
rik ki cem'an 1910 metre mikap 36Z desimetre mikap gayri mamule 
muadil 974 adet No. lı çam ağacı 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile artırmaya konulmuştur. 

2- Artırma 10 mart 937 çarşamba günü saat 15 de Eskişehir 
Orman Direktörlüğünde yapılacaktır. 

3- Dikili ve devrik ağaçların beher gayri mamul metre mika-
bının muhammen bedeli 457 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat (655) liradır. 
5- İstekliler, teklif mektuplarının teminatlarile birlikte mu • 

ayyen günde 2490 sayıh kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zik· 
redilen vesikalarla artırma saatinden bir saat önceye kadar Komis
yon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. 

6- İşbu ihaleye ait şart.ııa.ıne ve mukavele projesini görmek 
isteyenler bu müddet zarfında hergüıı Eskişehir Orman Direktör
lüğüne ve Ankarada Orman Umum Direktörlüğüne müracaat ede-
bilirler. Hl8) · 1-734 · 

. 

.. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 600 hektar raddesinde bulunan De
nizli vilayeti merkez kazasının mevcut kadastro haritalarının L2JO 
sayılı kanunun birinci maddesinde istenilen mikyaslara ve N :a 
vekaletince tertib edilen şehir ve kasabaların halihazır haritaJa.. n 
alınmasına aid şartname ve hususi şartnameye göre tadilen halıha
zır haritalarım tanzim etmektir. 

Bu işe aid keşif bedeli maktuan (3200) liradır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardn: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şehir ve ka!'ıabalarrn hali hazır haritasının alınmasına aid 

şartname. 

D - Hususi şartname 
S • Mevcut haritalar ve hesabat 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrak1 Denizli belediye reisliğin

den görebilir ve inceliyebilirler. 
3 - Eksiltme 13. şubat 1937 cumartesi günü başlayıp 5 mart 937 

cuma günü saat 15 de Denizli Belediyesinde teşekkül edecek encü
men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 240 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lcizımdır. 

En az 300 hektar büyüklüğünde kasabaların haritalarım tanzim 
etmiş ve Harita Umum müdürlüğüne beyendirdiklerini bildiren ve
sik~ ile 937 senesi için harita işlerine aid Nafıa işleri müteahhitlik 
vesıkası. . • 

. 6 - Teklif m~k~upları yuk~rda 3 üncü maddede yazıh saatten 
hı: s.a.~t evel Denızlı Bel~~ıyesıne _getiril.erek eksiltme komisyonu 
reıslıgıne mak~uz mukabılınde verılecektır. Posta ile gönderilecek 
mektupların nıhayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lizım-
dr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (318) 2-596 

Erzurum Vilayeti Nafia 
Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Üçüncü U. Müfettişlik merkezi olan 
Erzurum şeh~inin lst:anbul kapusundan başlayıp kiremit, toprak 
Kars ~e .sud nısan .tabıyalarmdan geçen battı muttasıl ve Sarıkamış 
dekovıl ıstasyonu ıle yeni mezbaha şimalinden bir kilometre mesafe· 
den geçen hattı mevhum dahilinde mes.kfin ve gayri meskun kısım
larmdan bin hektarının haritası alınma işidir. 

2 - Bedeli muhammeni hektarı 20 şer liradan yirmi bin liradır. 
3 - Bu iş kapalı zarfusuliyle eksiltmesi yapılacak. 
4 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Nafıa Vekaletince kabul edilen şehir ve kasabaların hali 

hazır haritalarmın alinmasına aid şartname 
B - Erzurum şehrinin haritasının alınmasına diar hususi şaartna· 
me. 

\:: - Bayındırlık i~leri genel şartnamesi. İstekliler bu §artname 
ve evrakı Erzurum vilayetinden alabilirler. 

5 - Eksiltme 15-3-937 pazartesi günü saat 14 de Erzurum vila
yeti Nafıa Müdürlük odasında teşekkül eden komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

6 - Eksil~eye gireb~lmek için isteklilerin 1500 bin beşyüz lira 
muvakkat temınat vermesı. Bundan başka aşağıdaki şartları haiz ol
ması lazımdır. Şimdiye kadar her hangi bir şehrin 200 hektardan 
aşağı olmamak şartiyle haritasının alındığına dair vesika ibraz et· 
mesi. İsteklinin harita mühendis veya bu işi yapabileceğine dair 
Nafıa Vekaletinden veya Harita U. Müd. den ahnmış vesika olması. 

7 - Teklif mektupları yukarda beşinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Erzurum Vilayeti Nafıa Müdürlüğü odasın
da teşekkül eden eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Bu mektupların iyice mühür mumu ile kapatılmış ve mühürlenmis 
olması lazımdır. (993) 1-759 ' 

Aapalı Zarfla Elektrik eksiltmesi 

Havza Belediye Riyasetinden: 
1 - Havza şehri elektrik tesisatı Nafia Vekaletinden mu· 

saddak proje ve şartnamesi mucibince ız. 2. 937 tarihinden itiba
ren 45 gün müddetle ikinci defa olarak kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 29. 3. 937 Pazartesi günü saat 16 da Havza Be
lediye encümeninde yapılacaktır • 

3 - Tahmin edilen bedeli yaptırılacak lokomobilli elektrik 
tesisatına evvelki eksiltmede talip bulunmamasından keşifte ra
yice zam ve ilaveler yapılmak suretiyle bilumum malzeme ve in
şa.at bedeli tutarı (mevcut bina ve ağaç direkler hariç olmak üze
re) 17785 liraya çıkarılmıştır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: Proje ve teferruatı, eksiltme 
şartnamesi, mukavelename, fenni ve mali şartnameler, keşifname
ler, teferruatı ve saire olup istekliler Havza Belediyesinde ve İs
tanbulda Mühendis Hasan Halette görebilecekleri gibi beş lira be .. 
del mukabilinde alabilirler. 

5 - Umum keşifte dahil 2175 liralık inşaat işi yapılacak tek· 
liflere göre belediye tarafından da yaptırılması kabul edilebilir. 

6 - Muvakkat teminat 1333 liradır. 
7 - İşbu artırma ve eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapıla

cağından isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı hususatı ta• 
mamen ikıncil etmeleri ve teklif mektuplarmı vaktinde belediye 
riyasetine vermeleri ilan olunur. (835) 1-649 -

Maliye Vekaletinden: 
K.a.lörifer için alınacak 100 ton ( sömi kok) kömürü açık eksilt

meye konulmuştur. 
Tahmin bedeli kömürlüklere nakliyesiyle beraber iki bin dokuz 

yüz elli lira ve muvakkat teminatı iki yüz yirmi bir lira yirmi beş 
kuruştur. 

Eksiltme, 1.3.937 pazartesi günü saat on beşte vekalet levazım 
müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacak-
tır.. ---

Şartnamesi levazım müdürlüğünde, lstanbulda Dolmabahçede 
Maliye evrakı matbua anhan memurluğunda görülebilir. 

istekliler, muvakkat teminatlariyle birlikte komisyon riyasetine 
müracaat etmeleri. (316) 1-603 

Anluıra Valiliğinde n : 
Keşif bedeli 38994 lira 10 kuruştan ibaret bulunan Ankara - ıs

tanbul yolunun 10 + 000 - 12 + 000 inci kilometreleri arasında 
yapılacak varyant yol inşaati 1-3·937 pazartesi günü sa.at 1~ de 
Ankara nafıa müdürlüğü eksiltme komisyon odasında ibalesı ya
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksihmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 2925 lirad1r. 
Eksiltme şartname ve tefercüatı An.kara nafıa müdürlüğünden 

1 lira mukabilinde verilecektir. 
İsteklilerin teklif mektublarım, ticaret odası vesikası, muvak· 

kat teminat mektub veya makbuzu ve nafıa vekaletinden alınmış 

1
937 senesine aid müteahhidlik vesikalariyle birlikte 1·3-937 pazar: 
tesi günü saat 14 de kadar eksiltme komisyon reisliğine vermelcrı 
lazımdır. (302) 1-574 


