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Yabancı dil konuşan türkler 

-At~tii~k bugün 
şehrimize 

şeref veriyorlar 

Aclana'4aki 
karardan: 

Ana dili türlıçeden baıka 
dil konuıan ıürklerin yalnıs 
tiirk dili konuıan kardqleri· 
nin medeni ve kültürel mevki
lerine yük•eltilebilmeleri için 
Partimiz. ve Halkevlerimizin 
devamlı ve müe .. ir müzaha
reıleri içinde ralı,acak, ta
mamen huaııi laal heyetler 
teıkil edilecektir. 

B. Şükrü Kayanın Adana 
Halkevindeki mühim söylevi 

L&zkiyede Hatayda 
Çukurovadaki 

Aleviler Oz Türktür 
Adana, g (A.A.) _ 

Atatürkün trenden inerlerken alınmış bir resimleri 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek· 

reteri B. Şükrü Kaya dün akşama kadar 

memleketi alakadar eden işler: üzerinde 

tetkiklerde bulunduktan sonra, akşama 

doğru saat 5.30 da Halkevinde yapılan 

toplantıda hazır bulunmuşlardır. Halk· 
evinde dört yüze yakın münevver ve 
giızide bir kütle kendisini bekliyordu. 
Bugünkü toplantının mesud ve husu.si 
bir mahiyeti vardı. Çünkü saltanat dev• 
tinin kötü miraslarından biri olan ve 
bizi asırlarca kaniyle, tarihiyle, kültü· 
riyle öz türk bir kütleden uzak bulun· 
durmuş olan zihniyetinin mahkQmiyeti• 
ni bu toplantıda ilin ettik. Salonu dol· 
duranların yanaıru wtanat cehaletinin, 
manasaz bir znczhep davaaının adlarının 
başına bir arab kelimesi ilive ettiği ve 
ırkdaıtarımızdan mürekkeb grup tetkll 
ediyordu, 

l•tanbul, 9 ( A.A.) - Cumlaur Reiıi Atatürk, bugün 15.15 Je hu
nııi trenleriyle HaydarpCl§a'dan Ar.kara'ya hareket 6uyurmuılardır. 
~enw=m?Lem<PVFWS7w- - - - ..., 
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Bugünkü 
Kongre 

Kemal ONAL 

Maarif Vekilinin söyledikleri 

8. Saffet Arıkan türlü 
kültür işlerini anlattı 
İstanbul, (Telefonla). - Maar:f Vekili B. Saffet Arıkan Parkotelde muhtt• 

lif kültür iJlerimız üzerinde fU m~him beyanatta bulunnıu,tur. 
- Burada bulunduğum müddetçe U nivenite itieriyle mefgul olacairm 

------------- .... Suriye ve Türkiye 
Dahiliye Vekili ve Parti Ge

nel Sekreteri, Son günlerde u
riyc basınmm aleyhimizdeki 
ııcşriyatmm iizerimizde hiç de 
iyi bir tesir hırakmıyacak şekil 
aldığmı ve hu neşriyatın iki 
memleket ara!fmdaki dostluk 
miinasehetleriııe halel '\·erecek 
bir mahiyette olmasından tiirk 
milJetinin miiteessir olduğunu, 
halbuki Suriye kamoyunun Ha
tay davasındaki türk hakkını 
teslim etmi~ bulunduğunu söy· 
ledi. 
......,._. --------- :ar 

B. Şükrü Kayanın konuınuuı 
B. §ükrü Kaya, kendisini sabırsız· 

azorn 
kongresi 

Bugün toplanıyo ----· 
Bugün saat onda İktıaad Vekaletin· 

de memlıoketimizin mühim istihsal mad· 
delerinden olan kuru üzümün istihul, 
ıtandardkuyonu ve ihracı tılerini ko-

"Halkçı, halk açın, halkla 
beraber demek; halkı aevkederek 
devleti idare etmek demek değil
dir; halkın iştirakiyle, halkın ıe
verek ve bilerek ittirikiyle it ya~ 
mak demektir.,, Parti Genel Sek· 
relerinin onbet gün evel halkevle
ri yıldönümü töreninde bu cümle
lerle veciz olarak ifade ettiği bü· 
yük prensipi, yeni Türkiyenin her 
ileri adımında; siyaset, kültür, 
~onomi, hulasa milli faaliyetin 
her ıubeıinde en bariz hatlariyle 
görürüz. Bugün Ankarada açılan 
Kuru O züm Kongresi, halkla yapı
lan verimli ve müselsel çalıf'Dala· 
rın en yenisidir. Tütün ve fındık 
kongrelerinin iyi neticelerini al· 
ınıı bulunuyoruz. Bu yıl Ege mm
taka.sında tütün, bir ay içinde en 
l<>n demetine kadar satıldı. Fındık, 
0 n milyondan on üç milyona çıka· 

(Sonu ı, ıncı s•yl.ıda) 
:-------·---------------------------__ ..... __________ _:. ______ _____ Üniversiteye yapılacak binalar için hastanelere iltve edile«k 450 yataklı 

pavyonlar da dahil olmak üzere; ic:abe· 

den tahsisat diğer senelerede aari ol· 
mak kaydiyle verilmittir. Yapılacak 

plan ve resimler bitmek üzeredir. Biti• 
rilenler derhal prtnameairıe göre mil· 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Asya paktı 

Irak Elçisinin 
söyledikleri 

rak timdiye kadar türk ihracabn· Paktın bu yaz Tahranda 
~a ikinci büyük rakam olan kuru ti .. imzalanmuı muhtemel 
zuınün yerini aldı. 

I . ~g.ünkü kongre; ~ru ~züm- Doıt ve komıu lrak'm Ankara El· 
İrunızı en müaaid bır vazıyette çiıi s. Naci Şevket bir ay süren bir 

e e alınıt bulunuyor. Cumhuriyet dinlenme aeyahatinden dönmiiftür. 
t:•a~, her istihsal kolunda oldu- Dün bir muharririmiz kendiıini ziya· 
tafııbi kuru üzüm içrn de bir inki· ret etmit ve muhtelif meMleler hak· 

deneai olmuttur. kında fikirlerini aormuttur· 
Luı So~ iki yılda ıekaener bin tonu Sayın elçi Aıya pakb hakkında 
1c.r:j •atihaal; eldek~.ot_uz yıl~~k .. ra· tunları aöylemiıtir: 
Larb;rııı en yükaegidır. Buyiik "-Muhterem Tevfik Riiıtii Ara· 
lbııı an önce de en yüksek raka· ın paktın im.aa1ı için Bai~"'!'ı aiyar_~t 
lii~ Yebnit bin tonu atmadığını gö- tt'kten •onra biaim horıcıy• uekıli-,,.oruz. • • .. k m&.le Tahran'a geçecelılerını sanıyo-
ara. uru üzüm yetittiren milletler 

ha.f
•rnda her zaman ikinciliii mu- ram. · · v · · · de a. Alganiıtan Harıcıye e~rının 

dün za .~taıit bulunuyoruz. Ancak Tahran'; gelmesi ve ,,.c.akın Tahran· 
hac!: olç~ünde türk istihsalinin J . ... ... ı ırnk muhtemeldir. 
lcen aekızde bire kadar inmit- a ını- :..- · · · · aon vwU d bu [B. Naci Şevket'I• muharrınmızın 
I' k ,,. .. ar a niıbet üçte bi· ~ .. 1 ~'-at ı"kinci .ayfamızda• 
e Ya lqınıı bulunuyor. yaptıgı mu aa 

Karışmazlık 

Komitenin kararları 
bizde de tatbik ediliyor 

ıoo 

Kontrol pliama göre ispanya sınırlarının nasıl kontrol edilecegini gösterir harta 

[Bu huıuataki havadialer befinci aayfamızdadrr.] 

lıkla bekliyen bu münevver ve degerli 
insan kütlesini tatmin için derhal konuş· 
maya başladı. Evvela iktıııad ve kültür 
bakımından Türkiyenin buyük bir mer
kezi olan Adana'ya geldikten sonra a
danalılarla bir konuşma yapmak husu· 
sunda duydugu arzuyu ifade eden vekil. 
bu konuşmalarının esasını bittabi politi .. 
ka işleri de dahil olduğu halde memle. 
keti alakadar eden iktısadi ve kültürel 
işler olduğunu söyledi. Ve her §eyden 
evvel teşkilitı esasiye kanunundaki son 
değişikliğin ve partimizin altı umdeainia 
ana yasamıza geçmesirıde görülen Jü. 
zum ve faydaların nelerden ibaret oldu· 
ğunu izah etmekte büyiık fayda göre
ceklerini ilave ettiler. Bu hususta çok 
değerli ve ikna edici tafsilat veren ve. 
kil, altı umdenin kanunu eııaaimize geç· 
mesindeki lüzumu ıöyle ifade ettiler: 

"- Bu umdelerin kanunu eaasimizt 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Fılcraı 

Ev 
Hitlerin, büyük mesbn politllıası 

şu düsturu kılavuz edinmiştir: ••Heim
los heimatlos" 

Herkese sığrnabilecegi /radar me• 
ken, birkaç çiçek ı.ohumu ataca;ı kadu 
toprak parçası: Savyetler yıllarca tec
rübeden sonra mesken mülkiyetiai 7 .. 
aiden tesis ettiler. Son defa Rusyada 
iken Kıul komünist mubarrlrleriai• 
lcendi ev planları ÜHrinde aull ınk 
ve ihtirasla meıgul olduklarına hayret• 
le bakmıştım. Hauralar, yuva ve ocak 
mesken havası içinden başb nerede 
lcurulabı'lirl Kooperatifleri t•ilc edi
niz; lcredl laizleriai azaltım• n mld
detini uzatınız. Bu tedbirler dabi ,.._ 
ıaiyecd olanlara m.slcea yapıp nrJ. 
niz. Az lıazaaçlı aileleria mesha ibtJ. 
yacını gelircilerin y e m 1 l l l ol • 
malctan çıkarınız! 

- Balcıaız, hrşınızdald eF sahibi 
şu yapıyı berbad bir malzeme ile 14.tJOO 
lirıaya çıkardı. içinde ahıra hnzer 'I .. 
partıman var. Kaçalc tavanarasını bile 
SO liraya kiralıyor! 

' 
Bunlar Anlcarada masal olmalıdır. 

Ankaramızda böyle nice şeyleri masa/ .. 
laşt1rmadık mı: mesken davisı, pahalı 
da olsa, nihayet hepsi /radar pahalı 
fakat verimli olmakta, maddi mannİ 
bı'r:çoğundan ileridir. • 

P/ln Yenişehirinin içinden geçer• 
ken etraftaki boşluklara artık bak.ma
yınız: onları zenginler doldurabilir/ 
Planın henüz biç yol ve iz işlenmemiı 
o~an ~ısım/arz içinde (çünkü plin 300 
bın nufusa göre yapılmıştır.] tarlalar 
s~trn alrnız, evveli binlerce mesken i· 
çm bol toprak bulundurunuz ve b 
k 

. unu. 
atıyen, aynı mevsimde bina yapmıy .. 

cak olanlara sattırmayınız ... 

Hep aynı mülahazalar! Fakat ne?
re, bahar havayı ısttıp inşa kazma/an· 
nm sesini duyurdugu zaman h b" k , ep, ır 
ışla;ım daha pis kerpiçler içinde pi· 

neklıyerek geçirmış ve bir yazlarını da
~a aynı cehennemın bin türlü ha~resi 
ıle yanyana geçirecek olan/an düşunil· 
yorum. • Fatay 

_______ .....;:,;CS::.;o::.:n::ou~6 . ...Jıncı 'aj dır.] 
~~~~~~~~~~~~~~~----
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EDEBi MESELELER 1 

Milli edebiyat, mi1liyet~i edebiyat 
tahiı~Ierinin mana ve sumulü nedir? 

' Tabir ve formüllerin zahiren ifade 
eder gibi göründüğü manalara aldanan 
bazı aydınlarımızın biribirine karıştır
dıkları mefhumlar arasında, "milli e. 
debiyat,, dan yanlış olarak ''milliyetçi 
edebiyat,, manasının çıkarıldığına sık 

11ık rastlamaktayız. 

Milli vasfına Jayik bir edebiyatın 
mutlaka bir milletin kahramanlık des
tanlarını, büyük hareketlerini ve yaşa. 
yış hususiyetlerini anlatması gerekece. 
ğ.ini sananlar az değildir. Hatta bir çok 
defalar "bizde bir milli edebiyat var
mıdır?., ''Milli bir edebiyat yaratmak 
için ne yapmalıdır?,, tarzında anketle
rin gazete sütunlarını haftalarca işgal 
ettiğini de görmüşüzdür. 

Böyle ceviz kabuğu doldurmayacak 
mevzularla fikirlerin beyhude yere iş

gal ve hatta teşviş edilmesini önle
mek için, her şeyden önce, edebiyat pi
yasasına sık sık sürülen bu nevi döviz
lerin kıymetini tayin ve tesbit etmeye 
çalışmak her halde faydalı olur, sanı
yoruz. 

Evvela, meseleleri memleket ölçü
sünde mütalea etmekle iktifa etmiyerek, 
diinya ölçüsünü gözden irak tutmazsak 
gördüğümiiz bir hakikat şudur ki, 

"milli edebiyat., diye bir mesele yarat
maya çalışan gayretkeşliklere ancak bi
zim aramızda rastlanmaktadır. 

Bizde kastedildiğini gördüğümüz 

manada edebiyatta bir ''mi11i1ik,, mese
lesi mevcud değildir. Çünkü kendi ço
cukları tarafından kendi ana diliyle vü
cuda getirilmiş olan telif eserler, her 
milletin milli edebiyatını teşkil eder. 

Bazı milletlerin çok yüksek bir kıy. 
met taş1yan ve enternasyonal mahiyette 
pek çok eserlere sahih olan edebiyatla
rına gıbta edenler, "bizim de ne zaman 
bir milli edebiyatımız olacak,, derlerken, 
"milli., tabirini "kalite,, yerinde kul. 
}andıklarının farkında olmıyorlar. 

Bizim hikayelerimiz, romanlarımız 

da mevzularını türk milletinin yaşayı. 

şından almaktadırlar. Ancak, türke has 

bazı hususiyetleri, cemiyetimizin bazı 

karekteristklerini, diğer bazı milletle
rin romancıları kadar muvaffakiyetle 
aksettiremiyorlarsa, bu, ''milli,, olma-

fİ{OçOK İÇ HABERLERİ 1 
• İnşaatı biten İstanbul üniversitesi 

radyoloji ve biyoloji enstitüleri ayın 

sonuna doğru törenle açılacaklardır. 

* Urfa vakıflar müdürü B. Hasan 
Tahsin İçele, İçel vakıflar müdürü B. 
Bekir Urfaya tayin olunmuşlardır. 

* Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka
leti Ankara Nümune hastanesi diş dok
toru B. Rıza Oktay'ı, çene cerrahisi ve 
ameliyatlarına aid son terakkiyatı ta
kib etmek üzere, İstanbul üniversitesi 
profesörlerinden B. Kontroviçin nez
dine göndermiştir. 

B. Oktay bu ay sonunda vazifesi ba
şma dönecektir. 

* Ziraat vekaleti türk ormancılığının 
en büyük hizmetini görecek olan orman 
fen memurlarını yetiştiren orta orman 
mektebinin müfredat programını de
ğiştirmeye karar vermiştir. Mektebin i
dare ve tedris heyetleri ve te~kilatı 
bugünün ihtiyaçlarına uygun bir suret
te hazırlanacaktır. 

Ağaç ve ekin 
Hastalıklarile sa vaı 

Ankaıa vilayeti ziraat mücadele teş
kilatı kış ayları içinde ekinlere zarar 
vermekte olan tarla fareleri için bir mü
cadele açmıştı. Ankaranın kaza ve köy
lerinde yapılan bu mücadele çok iyi ne
ticeler vermiftir. 

Bir kaç gündenberi Ankara civarı 
bağ ve bahçelerde zararlar yapan bö
ceklere karşı bir savap ba'lanmıştır. 

Şehir içindeki akasyelerdeki kotnil 
cinsinden böceklerde yok edilmektedir. 
Bu böcekler fazla miktarda değildir ve 
mücadele ihtiyatı bir tedbir olarak ya
pılmaktadır. 

Yenitehir ve Çankayada ba'lıyan 
mücadele sahası bugünlerde genitleti· 
lecek •e tetkilat büyütülecektir • 

yışlarından değil, aynı derecede bir de
rinlik ve kabiliyet gösterememelerinden 
ileri gelir. 

"Milliyetçi edebiyat,, formülü ise, 
"milli edebiyat,, tabirinden daha hususi 
ve daha dar bir mana ifade eder. Bura
da milli hisleri tehyic, milli heyecan
ları tahrik, mini terbiyeyi yükseltmek 

gibi gayeler karşısında bulunuruz. 
Edebi eser bu gayelere vasıta edilmiş 
olsun veya olmasın, bu ne"wli eserler, bir 
milletin edebiyatı içinde zaruri olarak 
küçük bir mevki işgal eder. 

"Milliyetçi edebiyat,, , dar bir çerçe
vedir demiştik. Bütün edebiyatı böy

le dar bir çerçevenin içine hapsetmek 
istemek demagojik bir düşünce olur. 
Elbette ki cemiyetin ve hayatın ayna
sı olan edebiyat cemiyet ve hayat kadar 
geniş bir çerçeve içinde yetişip büyü
yecektir. 

Falih R'Ifkı Atay, "milli,, bir sanat 
yaratmak endişesiyle, bir çok şehirleri
mizde pek kötü mimari eserleri yapıl
mış olduğundan şikayet ederken şu sa. 
tırları yazıyor : 

"Milli sözünde fazla ısrar etmeyi
niz. Garb medeniyeti alemi içinde, he. 
le bu umumi manzara bakımından ben
zeyişler, benzemeyişlerden pek çoktur. 
Milli diye ne çirkin, ne kötü, ne çürük 
yaptırılamaz. Milli, aksi vasıfta olanla. 
rın bize has karakteri demek olacaktır. 
Biz evvela yüksek bir mimari sanatı 

kuran mimarlar yetiştirmeye çalışıyo
ruz. Milli orada doğacaktır. Bununla 
milli sözünün ticareti arasında ne bü
yük fark var! .. ,, 

Bu veciz sözler, edebiyat mevzuu 
bahis olurken de kıymet.ini aynen muha
faza etmektedir. 

Biz güzel, büyük, derin eserler öz
lüyoruz. Böyle eserlerden mürekkeb 
bir edebiyat, tiirke şeref veren "milli 
edebiyat., olacaktır. Bu itibarla, özledL 
ğimiz edebiyatın vücude gelmesini te. 

menni ederken "milli., sözünde ısrar 

etmiyeceğiz. Çünkü edebi eserler ara-

sında bir milli', gayrı milli tasnifi, suni
liği nisbetinde, zihinleri teşvişten de 
geri kalmaz. 

YAŞAR NABİ 

Sahte rapor 
İstanbul adli tıb başkatibi Raife 

sahte rapor hazırlamak suçundan işten 
el çektirilmiştir. 

5atdık 

yanardağ 

Bir takım ada
ların, ıaJ.ibleri olan devletlerce satı
lığa çıkarıldıklarını gazetelerde aık 

aık okuyorduk. Fakat bir volkanın 
aatılabileceğini · kim akla getirirdi? 
Halbuki böyle bir feyİn mümkün ol- • 
duğunu düıünen de bulunuyormuı: 

Honduras hükümeti, 2000 metre yük
sekliğinde ve yılda birkaç defa indi
fa etmekte olan bir yanar dağı 

250.000 dolar mukabilinde satmak 
istediğini ilan etmi,tir. Yalnız, altı 

aydanberi devam eden bu ilana rağ
men henüz dağa alıcı çıkmam11tır. 

Sen nehrindeki zuhal 

Pariaten geçen Sen nehrinin auları 
bugünlerde, frausız devlet merkezi 
halkını kaygılandıracak kadar ka
barmııtır. Swarm yilkaeliş derecesİn· 
den her g'Ün okurlarına malumat ver
mekte olan gazeteler: "Sular zuhafm 
ayaklanna çıktı, beline yakla§tı, çe
nesini buldu'' gibi cümlelerle bir zu
baftan bahaedip durmaktadır. Hal· 
buki zuhaf, bildiiimiz gibi, fransız
larm cezairde ibdaı etini~ olduklan 
bir aaker amıfıdır. 

Sen nehri auları münaaebetiyle 
kendinden bahaolunan zuhaf'a gelin
ce: bu, meıhur Alma muharebesini 
anmak makaadiyle, kundan bu nam
daki köprünün kenanna konwmQf o
lan bir zuhaf heykelidir ki nehir su· 
larmm yükselit dereceaini hemen bü
tün parislilere haber verir. Ve zuhaf 
aulara gömülünce de tehir için haki· 
ki tehlike batıöstermit sayılır. Hula-

ULUS 

1 
Tahsil edilmemiş 

vergiler için 

Yeni tethirler 
düsünüldüğü 

> -

doğru değil 
Maliye Vekaleti ileri gelenlerinden 

bir zat vergiler hakkında yeni tedbirler 
düşünüldüğü etrafındaki neşriyat üzeri
ne şu malfımatı vermiştir: 
"- Tahsil edilmemis ve müruru zama-"' . 

na uğramış vergiler hakkında yeni ted-
birler düşünüldüğü doğru değildir. Esa
sen kanuni müddeti geçirmek suretiy1e 
müruru zamana uğramış vergiler hak
kında vekaletimizce yapılacak bir mua
mele yoktur. Halen tahsil edilmemiş 

vergilere gelince vekalet yeni teşkilfıtiy
le beraber bekaya vergiler'e senesi için
de tahakkuk eden vergilerin tahsiline 
lazımgelen ehemiyeti vermiş ve bunun 
ilk semeresini almış bulunmaktayız. Bu 
sebebten tahsil edilmemiş vergi
ler için yeni bir tedbire lüzum olmadı
ğı gibi böyle bir karar ve tedbirin dü
şünülmüş olduğunu dahi tasavvur et
miyorum. Memurlarımızın vergi tarh, 
talıakkuk ve tahsil işlerini daha kolay
lıkla başarabilmeleri ve halkın memnu
niyetini mucib oıacak usuller temini için 
vergi kanunlanmızm birleştirilmesi et
rafındaki kanun projesinin hazırlığına 

devam etmekteyiz. Projeyi, Kamutayın 
önümüzdeki toplantısına yetiştireceği

mizi tahmin ediyoruz." 

Fazla istihsalin 
hududu 

Sanayii teşvik kanunu sürpodakriyon 

için bir nizamname yapılacağını emret

mekte idi. İktisat vekaleti kanunun bu 

hükmünü yerine getirmiş ve hazırladı

ğı proje Başvekalet yoliyle Devlet şura

sma kadar gelmiştir. Devi şurasında ni
zamname üzerindeki tetkik ve müzake

reler neticelenmek üzeredir. 

Nizamnamenin hazrrlanmasrndaki 

gaye şudur: sanayileşme yolunda büyük 

b1r faaliyet göstermekte olan memleke

timizde yeni bir fabrika kurulması la

zım gcJ.diği takdirde istihsal fazlaamı 

da düşünmek ve ona göre tedbir almak 
gerekecektir. İşte bu nizamname ile is
tihsal fazlasının hudud ve şartlan tes
bit olunacaktı. 

sa zuhaf, Sen nehri sularının mikda
rmı ölçmeğe yarıyan bir nevi derece

dir. 

342.000 ağaç 

Paris §ehrinde ne kadar ağaç bu
lunduğunu öğrenmek istediği halde 
defterlerinde böyle bir kayıd bulun
madığmı anlıyan Paris belediyesi ye
ni bir sayım yaptmnııtır. Birçok me
murun kullandığı ve birçok paraların 
harcandığı bu aayım neticesinde bu 
büyÜk §ehirde tam 342.000 ağaç bu
lunduğu tesbit edilmiıtir. 

342,000 ağaç, yani hakiki bir or
man! 

Dansı ıehirlerimizin ba§ına. 

Stenograli kaç ya§ında imif? 

Daktilograf kullanıldığı yakm ta
rihlerin bir icadı &andıfmıız stenoıı
rafi, bir tarihçiden öğreniyoruz ki, 

biç de yeni bir teY değil, bilakU 2000 
yıllık ömrü olan eski bir varlıkmıı: 
e.ki Roma foromunda, aenato azan 
tarafından söylenilen nutuklan Mar
cua Tuliua Tiro bir takım iıaretlerle 
kaydedermif. Bu icad, 1558 tarihin
de bir fizikçi tarafmdan biraz 11lili 
edilmiı, 1836 tarihinde de Samuel 
Pepya tarafmdan tamaml.nmqtır. 
Şimdi, genç daktiloııraflarca hemen 
hemen her dakika kullanılan bucün
kü atenoırafi ise türlü un•anlarmı 
Samuel Pepyain uaullerini tadil etmit 
olanların iaimlerinden almııtır. 
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Asya paktı 

İrak elçisinin söyledikleri 
. 

Paktın bu yaz Tahranda 
imzalanması muhtemel 

Dost ve komşu lrakm Ankara E lçisi B. Naci Şevket, bir ay süren 
bir dinlenme seyahatinden dönmüt ve itlerine batlamq bulunmakta· 
dır. Bir muharririmiz dün kendisiyle görütmüttür. Konuşmasını şöyle 
anlatıyor: 

- Sayın elçiyi, son günlerde şark 
devletlerini ve beynelmilel bir ha
dise olmak itibariyle de avrupalı
ları ala.kadar eden "Asya paktı,, 
hakkrndaki düşüncelerini öğren
mek için ziyaret ettim. 

B. Naci Şevket, güzel bir türkçe ile 
konu~uyor, sorduğum suallere, tebessü
mü his kaybolmayan bir yüzle, ve çok 
nazikane cevablar veriyordu. 

- Son seyahatinizden memnun mu
sunuz? dedim. 

- Çok, dedi, seyahatim çok güzel 
geçti. Evveıa, Viyanada bulunan karde
şimle görüştüm. Sonra, refikamla, Pa
rise, oradan Nise gittik. Çok yorgun
dum. Bu bir aylık seyahat, yorgunluğu
mu gidermesi bakımından çok iyi oldu. 
Zaten uzun zamandanberi de mezuni
yet yapmamıştım. 

- Ekselanstan, dedim, müsaade bu
yururlarsa imzası yaklaşan Asya paktı 
hakkında ne düşündüklerini rica ede
cektim. 

Asya paktı 
- Asya paktı, yani "misakı rubai" 

nin esaslan iki sene evel hazırlanmış ve 
pakt o zaman Cenevrede bülunmuş olan 
dört devlet hariciye vekilleri arasında 
parafe edilmişti. O zamandanberi imza 
için müsaid bir fırsat beklenmektedir. 

Muhterem Tevfik Rüştü Arasın, 

paktm imzası için Bağdadı ziyaret et
tikten sonra bizim Hariciye 'll'Ckilimizle 
Tahrana geçeceklerini sanıyorum. 

Afganistan Hariciye vezirinin de 
Tahrana gelmesi ve misakın Tahranda 
imzası çok muhtemeldir. 

- Paktın imza tarihi kararlaştırıldı 
mı? 

- Hayır, henüz takarrür etmiş bir 
tarih yoktur. Fakat benim zannıma ka
lırsa imza merasimi, bu ilkbaharın son
larında veya yaz başlangıcında olacak
tır. 

- Paktın imzasını, sizin bakımınız· 
dan tehir eden bir sebcb mevcud mu
dur? 

- Hayır, biz dört prk devletini bi
ribirine kardeşçe bağlarla bağhyacak 

ve bugünkü münasebetlerin azami inki-

Pari• •ergi.ine 
Almanyada 

hazırlıklar 

Alman gazeteleri, Almanyaıım 

1937 Paris aergisindeki paviyonunu 
-'islemek için yapılmakta olan hazır
lıkları haber veriyorlar. Bu pavİyo
nun duvarlarından birine asılacak o
lan büyük bir balı Bavyeralı yirmi 
halıcı ustası kız tarafından dokun
maktadır. !Ju halının bava, ateı, top
rak ve suyu temsil eden konuau Al
manya güzel sanatlar odası reisi B. 
Ziegler taralından çizilmiştir. 

Kral Faruk hakkında bir hikaye 

lsviçrede dağ aporlan yapmağa 

giden kıral Faruk'un Fransadan geç

mesi, Paris gazetelerine, bu genç ve 
aevimli hükümdar hakkında sütunlar
ca yazı yazdınD.lfbr. 

Bu yazılardan birinde ıu hikaye 

naklediliyor: "Kıral Faruk'un babası 

Kıra! Fuad, Alexaandre Dumu'nm hay

ranlarından imit ve oğlu dünyaya 

aeldiği aırada bu muharririn "Oç Si

l&htorlar" adındaki romanını oku-

7ormUJ. Kendisine, bir oğlu olduğu

nu Juı.ber vermiıler. Kıral Fuad deı 

"Allah tan dilerim, oilum Portbo. gi

bi ka"netli, d' Artagnan gibi kahra· 

man, Athoa gibi aail •• Aramis gibi 

kurnaz olaun" demif. 

Kıral Fuad, bu hikayeyi anlattık

tan aonra ilan ediyormu§: "Halbuki 

tali, beni Aramia aibi kuvvetli .e 

PortM. aibi kurnaz yapb.'' 

şafa mazhar olabilmesi için geniş im
kanlar hazırlıyacak olan misakın bir an 
evet imzası taraftarıyız. Ancak İranla 
aramızdaki ihtilafın daha evel halledil
miş olması arzu ve temenni edilen bir 
şeydir. 

Bilyiorsunuz; İranla aramızda Şat
tülarab meselesinden doğan bir ihtilaf 
mevcuttur. Fakat memnuniyetle söyli• 
yebilirim ki Bağdadda cereyan etmek· 
te olan müzakerat epey ilerlemiş, iki 
tarafın noktai nazarı son günlerde yak· 
laşmı~tır. Ümid ederim ki pek yakında 
iki tarafı da memnun edecek bir hal SU• 

reti bulunabilecektir. Bundan sonra ilk 
yapılacak işin "misakı rübai'' yi imza 
etmek olacağını söylemeye lüzum yok· 
tur sanırım.,, 

Türkiye - Irak 
Muhterem elçinin çok nazikane ha

reketi bana daha bazı sualler sormak 
cesaretini veriyordu. Rica ettim: 

- !rakın Türkiye ve diğer devlet• 
lerle olan münasebetleri hakkında U· 
lus'a bazı lütuflarda bulunmaz mısınız? 
dedim. 

- Türkiye ile Irak arasındaki mü .. 
nasebetler pek samimidir ve tatlıdır, 

dedi. Sayın başbakan İnönünün de biı; 
münasebetle söyledikleri gibi hudud .. 
da iki devlet bir el gibi çalışıyor, biz 
Türkiye ile kardeşiz ve birbirimizden 
ayrılamayız. Kardeşliğimiz hem maddi, 
hem manevi sahadadır. 

Aramızda ne şimdiye kadar bir ih· 
tilcif olmuştur, ne halen mevcuddur, ne 
de istikbalde bir ihtilaf çıkması ihtimali 
mevcuddur. 

!rakın diğer devletlerle olan müna. 
sebetlerine gelince: İktidar mevkiin .. 
deki kabine.nin neşrettiği beyannamede 
de serahatle ifade ittiği gibi umumiye~ 
le dostanedir. 

Irak • lngiltere 
Hükümetim, müttefikimiz İngil

tereye olan sedakatini muhafaza etmelC 
ve ki devlet arasındaki muavenet bağ
larını kuvvetlendirmek kararındadır. 

İranla olan münasebetlerimizde, bir 
az evvel temas ettiğim gibi, inkişaf ıyo 
lundadır. Muallakta kalmış olan bazı mt 
selelerin en kısa bir zamanda halledil .. 
mesi için Irak elinden gelen gayreti 
aarf etmektedir. 

Suudi arabistan hü.kümetine gelince1 
Mevcu~ olan ittifak ve arab karaıe,. 

liği esaslarına müatenid olan bağların 
takviyeaine ve diğer arab memleketleri 
ile de kardeşlik alikalarının kuvvetlen• 
mesine çalışılmaktadır. 

Irakla diğer memleketler arasında 
mevcud dostlukların muhafazası ve kar 
şılıkh menfaatler dairesinde inkişafı 
için gayret sarf etmekten çekinmemelc: 
hükümetimin ta.kib ettiği esas prensipleı 
cümlesindmdir. 

istanbul Belediyesi 
ve afiıaj iti 

İstanbul, (Telefonla) - Belediye a• 
fişaj işini 23 marttan itibaren kendisi 
idare edecektir. Hazırlıklara başlanmış• 
tır. Büdce encümeni kadro tahsisatmt 
kabul eder etmez tatbikata geçecektir~ 
Yeni büro ilan işlerine, şehrin tezyini 
zaruretlerini göz önünde bulundurmak 
ilzere hazırlıyacaktır. 

c_H_A_V_A __ , 

Hava bulutlu geçti 
Dün ,ehrimizde hava bulutlu geç• 

miı ve en yüksek suhunet ııfmn U... 
tünde 17 dereceye kadar çıkabilmittir, 
Meteoroloji umum müdürlüğünden v~ 
rilen malQmata göre dün yurdun Kara• 
deniz aahillerine hafif yağmur yağmıf, 
diğer yerlerde hava umumiyetle bulut .. 
lu geçmiftir. Dün auhunet yeniden 2-3 
derece arasında ıaınmıftır. En dütük 
dereceler ııfırın altında Erzurumda 1, 
Karsta 11 derecedir. 
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r!ltlfftlfltl/tl!J 
Murakabe başladıktan 

sonra 

S on dakika bir engel çıkmazsa, 
ispanya sahillerinin ve budud

larının cumartesi gününden itibaren 
murakabesine başlanacaktır. Dün ge
len ajans telgrafları, murakabe an
laşmasının metinleri üzerinde muta
bakat hasıl olduğunu bildiriyor. An
laşma iki kısımdır: Birinci kısım, is
panya sahiUerinin ve hududlarının 
tnilletlerarası murakabesine alınacağı 
hakkında bir itilaftır. ikinci kısım da 
kurulacak olan murakabe sisteminin . ·ı. f 
teknik teferrüatını tesbit eden ıh a -

namedir. 
Malfundur ki murakabenin geçen 

cumartesi gününden itibaren başla
nıa~ı kararlaşmıştı. fakat arada Al
manya, sekiz yüz bin İngiliz lirasma 
baliğ olacak murakabe masrafların
dan kendi hissesine düşen kısmın te
diyesi etrafında zorluk çıkardı .. Po~· 
tekiz de sovyet gemilerini kendı h
nıanlarına kabul etmek istemedi. Son· 
ra Akdenizde Franko kuvvetlerinin 
eline geçen ve murakabesi ltalya ile 
Almanyaya terkedilen Malaga ya• 
nındaki sahillerinin kontrolu mesele• 
si çıktı. Şimdi anlaşılıyor ki bütün bu 
noktalar üzerinde itaaf hasıl olmuş
tur. Ve cumartesinden itibaren rnura• 

kabe başlamalıdır. 
fakat rnurakebenin başlaınasiyle 

karışmazlık komisyonunun vazifesi 
bitmiyor. Bu, geçen temmuzun orta
sından beri devam eden harbı niha· 
yetlendirınek için bir adcmdır. ikinci 
adım, ispanyaya "gönüllü'' olarak gi
den a&kerlerin geri çekilmesi olmalı· 
dır. Bu noktada faşist devletleri mÜf· 

külpesend davranmamalıdırlar. Çün
kü ispanyadan bütün gönüllülerin ge
ri çekilmesini ltalya kanunusaninin 
yedinci günü teklif etmişti. İspanya 
mücadelesine karşı bitaraf kalınması 
lngiltere tarafından ileri sürülünce, 
İtalya hükümeti, ispanyadaki bütün 

siyasi gönüllülerin, propagandacıla

rın ve tahrikatçıların geri çağrılmala
rı tartile bu teıebbüse iştirak etmeğe 
taraftar oldug-unu b"ld" . t' Al ı ırmış ı. • 
manyanın İngiliz ve Fransız teklifine 
verdig-i c d _ . evap a aıagı yukarı aynı 

mealde idi. Filhakika o zaman ispan
ya topraklarında İtalya ve Alman as· 
kerleri yoktu. Prensip itibarile kabul 

edilen karışmazlık için tatbik şe· 
killeri aranrrken ltalya ve Almanya 
hpanyaya asker göndermeğe başla· 
dılar. Bugün ispanya toprağındaki 
İtalyan ve Alman kıtaatının yekunu 

yüz bine baliğ olduğu bildirilmekte· 
dir. Miktarı belli olmamakla beraber 
her halde pek çok fransız ve sovyet 
gönüllüleri de vardır. Bir taraftan 
ispanya muharebesine kartı tarafsız
lık tatbik edilirken, . diğer taraftan 

bu devletlere aid yüz binlerle adamın 
ispanyada döğüşmesi, bitaraflığı ka-
'k .. · k olur Hatta denile-

rı ature çevırme · . 

b
.
1
. k" k benı"n nıüessir şekılde 

ı ır ı mura a 
tatbikine bile mani bir vaziyettir. 

Binaenaleyh Londra karışmazlık 
komisyonunun, cumartesinden sonra 

gönüllülerin geri çağrılması için te

~bbüse girişmesi bekleniyor. 

Bundan sonra da üçüncü ve sonun
cu adım geliyor ki bu da baş başa ka· 

1 k · · ta 
an İspanyolları uzlaşdırma ıçın -

"assutta bulunmak. Bir taraftan ls-

Panyaya "gönüllü,, namı altında as
ker akın ederken, diğer taraftan, ta-

"assutta bulunulmazdı. Harbı nih~
Yetlendirmek için yapılacak böyle hır 
leıtebb"' .. .. . lrnası için bütün " usun muessır o 
Yardun kapılarının kapanması lazım-
dı. Cör•;1·· k" t k ı"şin bu kısmı b .. uyor ı arı 
:Şardnuştır. Fakat karışmazlık ko
ısyonu b . . t m olarak başarmış 

olın . . u ışı a . .. 
ak ıçlt\ ikinci ve üçiıncu adımı da 

athlahdır. - A. Ş. ESMER 

==---
Fransada bir ınayıs 

Paris, g (A.A.) _ B. Blum ve da-
hiliye n A • k n azın B. Dornmoy, umunu ı~ 0 

fedarasyonu genel sekreteri B. Juho' 

nun reisl·iğindeki bir heyeti kabul et· 
nıiştir B h . · u eyet, bır mayısın resmen 
bir bayram g·· .. 1 d·ı . unu o arak ilan e ı roesı 

hakkm tem . u tıır. 

krallık valansiyayı 
Alf onstan oğlu lehine 
çekilmesini istiyorlar 

) 

/ 
Sabık İspanya kıralr Onüçüncü Alfons 

Paris, 9 (A.A.) - Buranın kırallık 

taraftarlm olan mahfillerinde söylen
diğne göre, krrallık tar.aftarlısı olan nü
fuzlu şahsiyetlerin eski İspanya kıralı 
B. Alfons'a müracaat ederek oğlu As
turi prensi don J uan lehinde tahttan çe
kilmesini istemişlerdir. Bu mahfiller 
oski kıralın oğlu lehinde tahttan vaz 
geçmesinin ispanyada saltanatın dön· 
mesini ko1ay1aştırac.ağmı iddia eyle· 
mektedir. 

lapanya sularında batırılan vapur 
Londra, 9 (A.A.) - Resmiğ olarak 

bildirildiğine göre, Biskaya körfezinde 
tutuşup yanan vapur, Ada vapuru olma
YlP Mar Kantabriko admdaki ispanyol 
vapurudur. 

Mar Kantabriko'nun frankist'lerin 

Kanarias kruvazörü tarafından torpil· 

lenmiş olduğu tasrih edilmektedir. 
Mar Kantabriko, 11 tayyare, 30 top, 

14 milyon kur_şun, ehemiyetli mikdarda 
obüs, bin ton zahire yüklü olduğu hal· 
de Meksikadan geliyordu ve bunları İs· 
panya hükümetçilerine götürmekte idi. 

İngiltere - İtalya 
münasebetleri 

Lord Kranborn'un sözleri 
İtalya' da fena karşılandı 

Roma, 9 (A.A.) - Mareşal Gra
ziani'ye karşı yapılan suikasttan ve bu 
suikast dolayısiyle alman mukabelei 
bilmisil tedbirlerinden sonra Adisal.ıa

bada bir takım hadiseler çıkmış olduğu. 
na dair Lord Kranborn'un Avam Kama
rasrnda söyledikleri Roma gazeteleri· 
nin Londra muhabirleri, ''Haince,, diye 

tavsif etmektedirler. 
Pikolo gazetesi, .inğiliz hariciye 

müsteşarının bu sözlerinin İtalyaya kar
şı yapılmış vasıflandmlmasr kabil ol
mryan bir tecavüz olduğunu · yazmak-

tadır. 

Dük dö Vindsor'un 
nikahı ne zaman? 

Tours, 9 (A.A.) - Bayan Simpsonun 
birkaç zaman kalmak üzere buradaki 
J{andle şatosuna geleceği teeyyüd eder 
gibidir. Dün şatoda çok mühim hazır
lıklarda bulunulmuş ve hizmetçilerin 
sayısı yirmi beş kişi fa~lalaştırılm.ştır. 
isimleri gizli tutulan bırçok fransxz ve 
,,abancı yüksek zatların da §:'ltoya gele-

~eği bildirilmektedir. . 
Nihayet Dük dö Vindsorun Bn. Sımp-

son ile nikahı töreninin Kand şatosun· 
daki ufak kilisede yapılacağı söylen• 

mektedir. 

lngiliz hava teşkilatına . 
verılen para 

L d 9 (A A) -Hava müdafaa 
on ra, · · te~kliatının büdçe taJınıinleri 4,617.500 

sterlinge varmaktadır. . .. . . 
Bu miktar 1936 senesı budçesın• Dli· 

betle 3,259,250 sterling fazladır, 

bombardıman ettiler 
Salamanka, 

9 (A.A.) - F· 
ranko tayyareci
leri dün Valan
siya civarındaki 
Sagunt harb en• 
düstrisi fabrika. 
sı ile kıyx bo. 
yunca uzanan 
Valansiya - Bar. 
selon yolu üze
rinde bir cok 
köprüleri b~m.. 
bardıman etmiş

tir bu suretle i
ki şehir arasın
daki doğru gi· 
diş gel iş kesil· 
miş bulunmak· 
tadrr. 

Madrid, 9 
(A.A.) - Asi 
topçu kuvvet1e
tıi, dün hüku- Franko ordusu slperlerlnde bir a!:;ı' nele1· 

met merkezini bombardıman etmişler. 

dir. Üç kişi yaralanmıştır. Ancak Restro 
mahallesinde hasar vardır, 

Hü.kümetçiler Oviedo'ya Üerliyorlar 
Gijon, 9 (A.A.) - Milisler Ov~edo· 

nun iç.inde ilerlemeğe devam etmekte. 
dirler. Dünkü şiddetli çarpışmalar ne• 
ticesinde Asturiel'li madenciler tekrar 
bir kaç ev zabtetmişlerdir. 

Asiler Oviedoya hakim olan ve mi
Lislerin ellerinde bulunan Verruga sırt. 
larına yeniden taarruz etmişlerse de ka

yıb vererek çekilmişlerdir 

Asiler püskürtüldü 
Madrid, 9 ( A • A , ) - Havas A· 

jansı muhabirinden: Asi kuvvetler dün 
sabah Abanades ve Aragon yolu üzerin-

de şiddetli bir taarruz yapmışlardır. J 
Milisler şidedtli mukavemet etmiş

ler ve asilerin bütün taarruzlarını püs· 
kürtmüşlerdir. 

Asilerin Jarama ve Lasrzas mıntaka
lannda da taarruza geçmeleri beklenil· 
mektedir. Buralarda hUkumetçilerin 
Bataryaları, duşmanın hazırlanmakta 
olan kuvetlerini fasılasız olarak bom. 

bardrman etmektedir 

Macaristan da 
sükfın var 

Hükürnet çıkarılan 
haberleri yalanlıyor 
Budapcşte, 9 (A.A.) - Macar ajansı 

bildiriyor: Dün akşam aşağıdaki tebliğ 
neşredilmiştir: 

Birkaç gündenberi yabancı gazeteler· 
de Macaristan hakkmda fantazist haber
ler çıkmöktadır. Umumi olarak macar 
düşmanı bir kaynaktan geldiği muhak· 
kak olan bu haberler, giiya aşırı sağcı
ların, memlekette iç nizam ve sükunu 
yıkmayı hedef tutan bir teşkilatından 
bahsetmektedir. Salahiyetli makamlar, 
Macaristanda memleketin iç nizam ve 
sükünetini veya memleketin kanunu e· 
sasi emniyetini ve yahut, ekonomik ha
yatını bozabilecek hiç bir şeyin vukua 
gelmemiş olduğunu en kesin surette bil
dirir. Macari tanın hiç bir silahlı teşki
latı yoktur. Ve devletin iç emniyeti aley
hine bir suikast mahiyetinde hiç bir te· 
şebbüs yapılmamıştır. 

Buna rağmen, memleketin siyaı.. ve 
ekonomik hayatındaki sükfm havasını 
bozmayı hedef tutan bu yanlış haberler 
çıkmış bulunmaktadır. 

Her türlü panikçi yayıntıları en ener· 
jik bir surette reddederek bu tarzdaki 
haberlere bir nihayet verecek olan kıy• 
met, macar milleti ile macar basınının 
tuttuğu makul yoldur. 

Salahiyetli mahfiller birkaç gün ön
ce başvekilin ıöylediklerini tekrar eder. 
Başvekil bu söylediklerinde, memleketin 
nizam vo sükununu hiç bir tehlikenin 
tehdid etmediğini ve hükümetin bu ni· 

Hatay da 

Hududda ~ete 

teşkilatı var 
Hasan Cebbare için Cenevreye 

protestolar çekildi 
Şam, 9 (Hususi) - Geçen ay Haleb

de vatanilerin faşist te~kilatı olan demir 
gömleklilerle fransız zabitleri arasında 
vukubulan müsademe neticesinde alt· 
roış dort vatani tevki[ edilmi~tir. Bun• 
!arın muhakemeleri Haleb askeri mah
kemesinde görülecektir. 

Hududda çete teşkilatı 
Hamam, 9 (Hususi) - Suriyenin 

Türkıye hududu üzerinde ~ete teşkilatı· 
na devam olunmaktadır. Suriyedeki 
türkler aleyhine tethiş hareketi çetelerle 
temin edilmek istenildiği gibi diğer ta
raftan da minarelerde otomobil kornele· 
ri propaganda vasıtası olarak kullanıl· 
maktadır. Bu delice propaganda herkesi 

güldürmektedir. 

Hasan Cebbare için proteıtolar 
Haleb, 9 (Hususi) - Sancak maliye 

müdürü Hasan Cebbare'nin İstanbul ga
zetelerindeki beyanatı Hatay halkı ara
ıu:nda garip bir hisle ve nefretle karşı
lanmıştır. Hasan Cebbarenin Sancağı 

temsil edemiyeceği ım komisere bildiril· 
diği gibi fransız hariciye nezaretine, 
Milletler Cemiyetine de telgraflarla, 
protesto mazbatalariyle müracaatlar ya· 
pılmıştır. Hasan Ceberre maruf bir ale
vi düşmanıdır. Bu adam, istemedik
lerine dair aleviler de milletler cemiye
tine protesto telgrafı çekmişlerdir. 

zam ve sükünu her zaman ve bütün va
sıtalarla yaşatacağını bildirmişti. Adli· 
ye nazırı, müddeiumumilere emir vere· 
rek memleketin sükunetini ve milletin 
çahşma n~zammı bozabilecek bütün suç· 
lan en enerjik bir tarzda takib ey!eme· 
)erini emretmiştir. Panikçi haberler ya
yanlarm takib edilmesi hakkında da 
lüzumlu tedbirler alınmrştrr. 

Kimse tevkif edilmiyeceh 
Budapeşte, 9 (A.A ) - Havas il· 

jansının muhabiri, yarı resmi macar 
mahfillerinin aşağıdaki beyanatını kay
detmiştir: 

"Son hadiseler neticesinde Macaris
tan'da hiç kimse tevkif edilmemiştir, 

Başvekil B. Daranyi, n.uhalif reislerinin 
aşırı sağcı teşekkülleri aleyhindeki it• 
hamlarını öğrendikten ı;onra her §eyden 
önce bu ithamların hangi esaslara da· 
y~ndı~ını tahkik etmek istemiştir. Şim
dıye kadar adli takibatı haklı göstere
cek mahiyette hiç bir hadise tesbit edil
memiştir. 

Ziraat enstitülerinin 
şubeleri 

COMHURIYET'in baf yazuında 
Yunus Nadi, büyük bir ihtiyacı karşıla. 
mak üzere Ankarada kurulmuş olan Zt.. 
ı-aat Enstitülerinin memleket içinde ne 
zaman şubeleri vücuda getirileceğini 

soruyol'. Bilhassa meyveciliğin bugün 
dünyada almış olduğu ehemmiyeti kay
dederek. bu sahada çok i.ıkişaf etmek 
imkanıJ!Jf\ malik bulunan Türkiyede fe. 
nni meyveci!iği yapmak iç:n ihtısas ça

lışmalarınn memleketin her köşesine 

teşmil edilmesini geı·ckli görüyor. Ve 
ancak Ziraat Enstitülerinin yurdun 
bir çok yerlerinde şubelerini vücudo 
getirmek suretile bu gayeye doğru en. 
kısa yoldan gidilmiş olacağını söylü
yor. 

• KÖYE GiDEN EC1TMEN ORDUSU 

TA~'da Ahmet Emin Yalman, 
~ümtaz Faik'in cenub reportıajlarmda 
:zıkrettiği gibi şehirli kokusunu alma
mak için burunlarına taş tıkayan köy• 
lülerin de l.ala vatan sızılan içinde bu.. 
lunduğunu kaydederek, asırlarca müd
det ancak vergi tahsildarile jandarma
dan başka hükü:met memuru ·· ·· .. . yuzu go.,. 
memış olan köylülerin bu çekingenli-· 
ni haklı buluyor, ve şimdi 32.000 k~ 
eğitmeninden mürekkeb bir kültür ~ 
dusunun seferber edilerek het< köyün 
öğretmenine ve mektebine kavuımaaı 
suretile yıakın bir istikbalde memleke~ 
bu en büyük derdinin de halledileceğial 
söylüyor, ve bu baıarmm, Cümhuriyet 
rejiminin en büyük eserlerinden biri 
olacağmı tebarüz ettiriyor, 

* BODCEMIZlN YEN1 RAKAMLARI 

SON POSTA'da muhiddin Birgen. 
yeni büdcemizin masraf faıhncla 
görülen genişlemeyi kartdamak içia 
hiç bir yeni vergi ihdaa edilmemiı •• 
biç vergi nisbetinde artırma yapıl

mamı§ olduğunu ve ancak varidatta 
görülen tabii artışla yeni masraflarna 
karşılandığını söyliyor ve, en fazl• 
memnuniyeti mucib nokta, bu keyfi. 
yetin memleketin iktııadi sahada de
vamlı bir inkiıaf seyri içinde bulım
duğuna delil t~tkil etmesi oldufun• 
tebarüz ettirerek diyor ki: 

"Memleket kalkınmak istiyor, gay• 
retle çalıııyor, çalışma sahası umu
midir. Hükümet bu harekete büt.üıa 

kuvvetiyle yardım ediyor. Türkiyenia 
bütün canhbğınm ifadesi olan bu gay• 
ret, bu hamle, bu hareket, bir yardı
ma da muhtaçtır: Ucuzluk. Yeni bir 
kanunla bazı İptidai maddeleri güm
rükten muaf tutan devlet, bu itle de 
meşguldür. Fakat, kafi değildir. Pet
rolün, benzinin kömürün de ucuzla~ 

ması, lazımdır. Çünkü ucuzluk milli 
iktısad rejiminin, milli ciro makinau
DJD yağıdır. Bu yağı tamam vennelıt 

mecburiyetindeyiz. Her ıeyden kua
hiliriz. Fakat hu yağdan kıaamayıL 
Bunun için bu ucuzluğu getirmekte 
ne kadar acele edersek kalkınma o 
kadar ıüratlenecektir. Sade ban 
maddelerin ucuzluğu değil, nakliye 
ucuzluğu, hareket ucuzluğu... huli· 
sa, bütün etrafiyle tam ve kimil bir 
ucuzluk ıiatemi ?" 

* MiLLi ENDOSTRl REFAH 
GETiRiYOR 

AÇIK SOZ'de Şakir Hazım Gök
men, mllli endüstrinin kuruluıundan 
memleketin, gerek nıilli müdafaa, ge
rekse iktısadi bakımdan temin etti-i 
büyük faydaları anlatarak, yalnız f~ 
ker endüstrisinden elli hin köylünü 
geçindiğini ve on iki milyon l" n ıranın 

harice gitmekten kurtularak yurdda 
kald.ığını kaydediyor ve Karabük 
demır ve çelik fabrikuının bu d .. . • en ug.. 

trı çalıımaları İçindeki hususi h -. . . e D 
mıyetinı tebarüz ettiriyor 

Enternasyonal kadınlık günü 

. ~osko\·~'. 9 (A.A.) - Tas ajansı bil
d'._rıyor: Dun, enternasyonal kadın gil· 
n~,. Sovyetler birliğinin her tarafında. 
mıtıngler ve toplantılarla kutlanmış ve 
bu toplantılar sırasında sovyct kadını· 
nın me~leket hayatmm siyasi, sosya.J.. 
ekonomık ve kültürel hayatındaki bit. 
yük başarıları kaydolunmu,tur. 

. Aynı zamanda bugün dolayısiyle. 
bırçok kadın doğum evleri ve çocuk 
yuvaları da açılmrştır. 
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e Montrö 
~ımany ..... • • • J aponya, bu

gün, dün
yanın en kuvvetli 
memleketlerinden 
birisidir. Donan
masında 301 parça 
gemi vardır ki 
bunların t o n a j 
mecmuu 1,138,250 

ŞÇ Si s ve kaç 
ra bu kazançlar 
da senedleri Ö· 

demek için ya
tırılır. «Lozan'da imzası bulunmıyan ve Akde

kuru a yaşar? 
Her halde bu 

yol pek sağlam 

bir yol değ.ildir. 
Elde fazla ihti. 

niz devleti olmıyan 

ğazlar rejimiyle ne 
Almanya'nın ' o

alak.ası olabilir!» 
ton tutmaktadır. Ordusu sulh zamanın· 

da 250.000 kişidir. Ve bunun üç misli 
talim görmüş y1dek askerleri vardır. 

Hava kuvveti, ordu ve donanmaya 
bağlı muhtelif ünitelerden terekküb 
etmektedir. Deniz tayyarelerinde 11>.000 
kişi ve 800 tayyare; kara tayyarelerinde 
ise 1000 tayyare ve 14,000 kişi vardır. 

Hiç bir askeri müessese, arkasında 
bir endüstri bünyesi bulunmadıkça te
airli sayılamaz. Japonlar bu bünyeye de 
maliktirler. Bugünkü günde bütün ja -
pon zırhlıları ve bütün ordu makinele
ri Japonyada yapılmaktadır. 

Ham.maddelere gelince zırhlı inşaa
tı için lazım gelen maddelerin yüzde 
95 i memleket içinde bulunmaktadır. 

Japonyanın, bundan başka, her türlü 
endüstri sahasında çalışan fabrika ve 
müesseseleri vardır. 

Mesela japon dokuma endüstrisi bir 
senede 176.000.000 İngiliz liralık doku
ma yapmakta ve l,000,000 amele çalış
tırmaktadır. Gene bir senede Japonya • 
nın yaptığı kağıdın değeri 11,750,000, 
sellofan'ın 200.000 İngiliz lirası tut • 
maktadır. Bundan başka 6,000,000 met
re - ton çimento 59,000,000 ton cam, 
43.000.000 ton sabun, : • • 000.000 ton 
lastik mamiılatı, 28.000.000 ton sellülo
id 27.000.000 ton da terkibi boyalar çı· 
karmaktadır. 

Japonya yalnız İstihsalle kalma
makta, ucuz istihsal de yapmaktadır. 

eşyayı ucuza mal etmenin ihracat ha • 
knnmdaıı ne demek olduğunu pekala 
bilirsiniz. 

J apon]arın bunları nasıl olup da bu 
kadar ucuza mal edebildiklerini 

anlamak için bir işçinin ne kazandığı
nı, nasıl yaşadığını ve ne harcad ğını 
araştıralım: 

Kağıd ve tahtadan yapılmış iki oda
lı evde kar sı ve mesela dört çocuğu ile 
oturan bir iı;..çi, ayda dört buçuk beş 

türk lirası kadar bir kira verir. Bu ai
lenin fasulya çorbası, pirinç, turşu ve 
çaydan ibaıet olan kahvaltı ,ondan son
ra karısı çantasına pirinç, balık, yu
murta ve turşudan ibaret bir yemek ko
yar ki bu da sekiz kuruş kadar bir \iey 
tutar. Fabrika uzak ise tramvaya biner; 
fakat gayet cüzi bir para ile istediği ye· 
re kadar gidebilir. 

İşi bittikten sonra karısı ile beraber 
hamama gider. Her ikisi için verilen 
parn dört buçuk kuruş katlar bir şeydir. 
Sebze çorbası, bal ·k, • hazan et • pirinç 
ve turşudan ibaret olan akşam yemeği 
de yirmi kuruş kadar tutar. Çalışma 

elbisesi yeni iken dört türk lirasına sa
tın alınabilir. 

Evindeki döşeme; bir masa, altı kö
şe yastığı, üç şilte, altı yastık, porselen 
mutfak takım·, bir mangal 2 İngiliz li -
rasına alınabilir. 

Elektrik bir ayda kırk, kırkbeş ku
ruş tutar; ycıkılacak şeyler de bu kadar
dır. 

yat bulunmıyor. z arurı ihti-
yaçlar 

böyle. Biraz da 
eğlence ve lüks 
tarafına bakalım: 

hükümet mono • 
pol idaresinin sat
tığı sigara paket
lerinde elli sigara 
vardır. On altı, on 
yedi kuruşa satı· 
lır. Daha iyi bir 
k a 1 i t e s i var· 
dır. Bunun da el
li tanesi yirmi iki 
kuru11i3 alınabilir. 

En iyisinin elli 
tanesi ise otuz 
beş kuruşadır. 

Japonya'Ja ış ücretinin 
ucuz olmaaı yalnız işçinin 
kanaatkar yaşamaaından de. 
ğil aynı :zamanda Japonya
da hayatın çok ucuz olma
•ından ileri gelmektedir. 
T aaavvur edin ki bir aylık 
elektrik ancak kırk kırk beş 
kuruş tutmaktadır. 

Fakat endüstri 
istihsal yapmak. 
ta millet te ça
lışmaktadır. 1ş-

si7.lik as~ari rad
desindedir. Ja
ponyanın en bü
yük kuvveti, mil
lettedir. Bunlar, 
feragatli, kana
atkar ve hepsi 
bir arada yorul
madan çalışan 

insanlar
a ı r. Bunların 

böyle çahşmala. 
rı arada bir bu-

YAZAN: 

Ver Redman 

Deyli Meyl'in 

Tokyo 

Sake denilen pirinç şarabının bir 
çeyrek kilo:;u yirmi iki kuruşadır. Da
ha hafif bir şarab ise on bir, on iki ku
ruşa alınabilir. 

Memleket içinde yetişen yemişler ise 
gayet ucuza satılmaktadır. Yanında ja
ponca izahat bulunan sesli amerikan fi. 
limlerini gösteren sinemada bir sandal
ya yedi buçuk, sekiz kuruşadır. Yalnız 
japonca olan filimler dört beş kuruşa 
kadar seyredilebilir. 

Bu izahattan anlaşılır ki Japonyada 
iş ücretinin ucuz olması yalnız işçinin 
kanaatkar yaşamasından değil ,aynı za
manda Japonyada hayatın da çok ucuz 
olmasından ileri gelmektedir. 

Bundan başka, japonlar, ihracat ti
caretinde her gün biraz daha terakki et
mektedirler. 

Finans tarafına gelince, Japonyanm 
yabancı memleketlere olan borcu 
350.000.000 ingiliz lirası kadar tutar ve 
bu da tediye olunur.-Japonyanın iç bor
cu da 617.500.000 ingiliz lirasıdır ki 
mecmuu 6,765,000,000 İngiliz lirası tu
tan milli servete nisbetle biraz fazla -
d.r. Bununla beraber, hata içten borç 
almağa devam olunmaktadır. 

Bedbin olanlar şöyle diyorlar: ''Bu 
iş böyle uzun zaman süremez. Siz da
ima senedler çıkarmak suretiyle büdce
nizde muvazene yapamazsınız. Ondan 
sonra halk bu senedlerden tiksinir ve 
hükümet muvazeneyi yapabilmek için 
yeniden para basmağa mecbur kalır. Bu 
da yen"in kıymetten düşmesi ve bir enf
lasyon çıkması demektir.,, 

Bu doğru olabili fakat japonlar bir 
enflasyondan fazla muztarib olmazlar. 
Çünkü kendi istihlak ettikleri gıda 

maddelerinin çoğu kendi memleketle . 
rinde istihsal edilmektedir. Bununla 
beraber, görünürde bir enflasyon teh • 
tikesi yoktur. 

J ponya'da para bir avuçtan öteki
ıe geçmektedir. Çünkü yüksek 

büdcelerin satın aldığı malzeme hep 
japon endüstrisi tarafından vücude ge
tirilmektedir. 

Endüstri bir taraftan masrafları ö
der , bir taraftan da kazancı artırır; son-

Muhabiri 
raya yolu düşen 

salon sosyalistlerini hayrete düşürür. 

Bugünkü Japonya, bu haldedir. Ya
rın ise bu hikaye, daha geniş bir ölçüde 
yazılacaktır. Bunun gerçekleşmesi için 
tabii, bugünkü liderlerin yürüdükleri 
yollarda muvaffak olmaları şarttır. 

Bu, böyle olduğu gibi Japonyanın 
tam bir demokrat sosyete ve yahud bir 
komünist kütlesi haline gelmesi de ih· 
timal içindedir. 

DiL KÖŞESi: 

''Bir kaç istisnası ile iddia olunabi
lir ki bu suretle maaş sahibi olanlar i
çinde üç ay bekliyebilenler parmakla 
gösterilebilecek kadar azdır.,, 

"Parmakla gösterilebilecek kadar az,. 
hiç yok demek değildir. Bir kaç kişi

nin bekliyecek vaziyette olduğunu ifa
de eder. lşte bunlar da cümlenin üst kıs. 
mmda kaydedilen ''birkaç istisna., dır. 
Şu halde ayrrca "bir kaç istisnası ile,. 
demeye hiç lüzum olmadığı görülüyor. 

* Salamanka, 3 (A.A.) - Umumi ka. 
rargahın tebliği: Oviedo cephesinde 
düşman hücumlarının geçen günlere gö. 

re kuvvetini kaybetmekte olduğunu kay-
detmektedir.,, 

llk kısmında ( :) işaretini kaldırınız, 
cümle doğrudur. ·Pakat bu işaret bizi 
"Umumi karargahrn tebliği,, nden son
ra ciurdurnyor. Tebliği doğrudan doğ
ruya okumaya hazrrlanıyoruz. halbuki 
bhe ikinci bir ağızdan n:ıkledilmekte ol
duğunu görerek şaşırryoruz. Noktalama 
kaidelerine riayetsiz/iğin sentaksı na
sıl bozduğuna bir delil ! 

* ''Hükümetçiler asilerin bir çok si-
perlerini ele geçirmişler ve kuvvetli mu

kabil hücumlara rağmen bu siperleri 
muhafaza ve ilerlemişlerdir.,, 

''Muhafaza., kelimesinin fiilleştiril

memiş olduğunu görüyorsunuz. 

* 
1 

"Minerva Han .• ", "Bostan sokak •.• ,, 
Şüphesiz ki türk grameı · kaideleri

ne uygunsuz terkiblerdir. Halk ve iş ağ. 

Bir ingiliz 
dergisinin 
makalesi 

Almanyanın son günlerde Mon
trö muahedesi hakkında ihtirazı 
kayıdlar ileri sürdüğüne dair or
taya çıkan şayialar - ki yaptığımız 
tahkikatta aslı olmadığı anlaşıl

mıştır - hakkında yazdığı bir ma
kalede İngilizce Great Britain and 
the East dergisi diyor ki: 

Türkler milli düımanlarına karşı 

harb ederlerken yalnız kendi varlıkları
nı ve gök yüzünden gelmiş önderleri 
Atatürk'ü keşfetmekl.: kalmamışlar, ay
nı zamanda eski düşmanları arasında ye
ni dostlar bulmuşlardı. Bunlar, bilhassa, 
Rusya ile Fransa idi. Bir buhran zama
nında doğmuş olan bu dostluklar, vakit 
vakit, geçici gerginliklere rağmen, za
manın tecrübesine karşı koyarak devam 
etmiştir. 

Ankara Moskova ve Parisle kurdu
ğu bu samimi do,;tluğa, ondan sonra, 
gösterdiği iyi niyetlerle yalnız orta şark 
ve balkan devletlerinin değil, Büyük 
Britanyanın da dostluğunu ilave etmiş
tir. İngiliz • Türk dostluğunun, şimdi, 
gelişmekte ve çiçeklenmekte olduğu söy
lenebilir. Bu dostluğun kurulmasını, 

biribiri ardınca Türki7ede bulunan in
giliz büyük elçilerinin devamlı gayretle
rine olduğu kadar Ankara diplomatları
nın realist görüşlerine de borçluyuz. 

Son birkaç ay içindeki hadiseler, Tür
kiyenin hem kuvvetli, hem de sulhçu ol
mak yolundaki ihtiraslarını yeniden mu
vaffakıyet mühüriyle pekiştirmiştir. Lo
zan muahedesini imzalıyan devletlerin 
hep birden boğazlar mukavelesinin ta
diline muvafakat göstermeleri Türkiye
nin milletler arasında gördüğü itibarın 
yeni bir delili olmuş, Italyanın Montrö 
konferansına iştirak etmemesinden do
ğan hava, son Dr. Aras ve Kont Ciano 
görüşmesinden sonra eski durumundan 
çıkmıştır. Sözün kısası, her şey Türkiye 
için yolunda gitmektedir. 
Şimdi beklenmedik bir zamanda Mon

trö mukavelesinin bir takım maddeleri
nin Berlinde hoş görülmediği haberi ge
liyor. Türkler, bu demarche'e karşı hay
retlerini ifade ederlerse yeridir. Onlar, 
Lozan muahedesini imzalamamış olan 
ve bir Akdeniz devleti bulunmıyan Al
manyanın bu işle ne alakası a!duğunu 

sorabilirler. Sonra şunu da sorabilirler: 
Neden Almanya, bu meseleye Mon
trö konferansı sırasında karışmamış da 
burnunu sokmak için bu zamanı seçmiş
tir? Gene sorabilirler: bu hareket şu 

meşhur ''Berlin - R0ma mihveri'' ile 
izah olunabilir mi Ciano - Aras görüş-

zr, her memlekette bu nevi kısaltmalar 
yapmıştır. Bize düşen vazife, halk dili- ı 
nin kaideleri bozan bu gibi bazı hata
Jarrnı yau diline geçirmemektir. 

mesi ilan edildiği gibi samimi ve şümul
lü olmamış mıdır? 

Almanların resmi bir surette ihtirazi 
kayıdları dermeyan etme!eri karşısında, 
türkler, tabii olarak, hayrete düşecek
lerdir. Montrö'nün ruslar için bir zafer 
olduğu kabul edilse bile, bu, türkler 
için de aynı derecede bir zafer olmuş· 
tur. Sovyetlerin Montröden sonraki va
ziyetleri çarlık Rusyanın 1833 de yapı
lan Hünkar iskelesi muahedesinden :;on
ra kısa bir müddet istifade ettiği vazi
yete benzer. Vaziyetin bugünkü duru
şuna göre Sovyet Rusya, sulh zamanın
da istediği vakit, hiç bir- takyide tabi ol
maksızın donanmasını Akdenize gönde
rebilir ve faşist bloku, bundan ve Kara
denizde Akdenizde harakata girişicek 
rus, fransız ve sair donanmaların bir 
üssü haline gelmesinden korkabilirler. 
Bununla beraber, Alm~nyanın Rusyaya 
karşı gösterdiği telaş, Türkiyenin ken
di emniyetini koruma< hususunda telak

kilerini değiştiremez. Türkiye, kendi 
yurduna sahih olmak muvaffakıyetini 

göstermiştir ve şimdi bu sahihliğe ka
rışacak herhangi bir projeye karşı mü
layim davranmaya yanaşmamak azmin
dedir. 

Bu hareket alman piskolojisinin tu .. 
1-af bir tezahürüdür: milli hakimiyetini 
elde etmeğe ve tutmağa bu kadar düş.. 
kün olan Berlin, şimdi milli şeref ve 
bil\ilnlüğünü aynı derecede şiddetle ko· 
rumak azminde bulunan diğer milletler 
de ~üphe uyandıracak tavırlar almakta
dır. 

Almanyanın müstakbel boğazlar re
jimini tanzim etmek hususundaki fikri, 
o k.:dar fontastikdir ki bu ilk anlaşmaz. 
lık haberlerinin kötü ve mevsimsiz bir 
şey olmadığına da inanmak güçtür. 

Bununla beraber, vaziyeti ele a. 
lırkcn büyük dikkat ve ihtiyat göster

mek lazımdır. Türk • Alman ticari mü
nasebetleri o kodar ehemmiyetli bir du
rumdadır ki her hangi bir siyasi gergin. 
lik bir çok zararlara yol açabilir. Bu 
gün Türkiyenin ihracat eşyasından ço
ğunu Almanlar almaktatlır. Bundan do. 
kyı Türkyenin kendi şerefiyle uygun 
hc>r türlü tedbiri alıp bu iyi müşterisini 
gücendimemeğe çalışacağı umulabilir. 

Fakat Türkiye, kendi emniyet pliin. 

larma müdahale edilmesine sarih olarak 

eöz yumamaz. Türkye sulh blokundan 
başka hiç bir bloka dahil değildir. 

Rusya da bu blokun içindedir. 

Almanyanın Rusyaya karşı şüpheli 

bir gözle bakmasından Türkiye, esef 

duyabilir; fakat kendi bütünlüğü için 

alınmış olan br tedbir hakkında başka 

tasavvu · ra imkan veremez. 

Her ne olursa olsun, Almanların 

':"'..irkiyeye yaptıkları ihtar, boğaz için

den akıp giden çetin suları lüzumsuz 
yere karıştırmak şeklinde görünmekte-
dir. • 

==================================================================================================================================================ı 
Tefr,ka •. o~ b2 

iKiNCi 

CENG Kil ABI 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Boz kardeş tekrar ediyordu: 
- Fakat Cengel'in üstadı tekrar insan -

lara gidiyor. 
Onlar cevab veriyorlardı: 
- E, Y oava, yeni konuşma zamanı, bun

dan daha az mı tatlı? 
Böylece yüreğinde bir ağırlık duyan 

Movgli, kayalıklar arasından toplantı }'eri -
ne geldiği zaman, orada ancak dört kardeşi, 
ihtiyarlıktan dolayı artık gözleri görmeyen 
Balu'yu bulmuştu. Soğuk kanlı Kaa da Ake
la'dan boı kalmış olan yerde çöreklenmiş, 
yatıyordu. 

Movgli yüzü ellerinin içinde aşağıya indi
ği zaman Kaa dedi ki: 

- O halde insancık, senin yolun burada 
bitıycr, öyle mi? Haykır bakalım. Sen ve 

ben, insan ve yılan bir kandanız. 
Oğlan homurdandı: 
- Ne dedim de kırmızı köpeklerin karşı

sında ölmedim? Kuvvetim benden çekilmiş; 
bu zehirden filan da değil. Gündüzleri de ge 
celeri de yolumun üzerinde bir çift ayak se
si duyuyorum. Başımı arkaya çevirdiğim za
man, arkamda bir anda birisi gizlenmiş gibi 
geliyor bana. Geri dönüp ağaçların arka::;ına 
bakıyorum; kimsecikler yok. Ben sesleniyo
rum; fakat kimsenin sesi çıkmıyor. Fakat bi
risi beni duyuyor da vereceği cevabı ağzında 
tutuyor sanıyorum. Yatıyorum, fakat din -
lenmiyorum. İllkbaharda koşuyorum; fakat 
sükunum yok. Banyo yapıyorum, fakat se
rinlemiyorum. Öldürmek beni rahatsız edi
yor ,fakat öldürmekten başka da hiç bir dö
ğüşü canım çekmiyor. Kırmızı ateş içimde. 
kemiklerim su; ve bildiğimi bilmiyorum. 

Balu, başını Movgli'nin yattığı tarafa 
doğru yavaşça döndürerek: 
. - Konuşmaya ne lüzum var? dedi, Ake

la, ırmağın kenarında bunu söyledi ; Movgli 
Movgli'yi alıp insan sürüsüne götürecek, 
dedi. Bunu ben de söyledim. Fakat şimdi 
Balu'ya kulak veren kim? Baghira - kuzum 

Baghira bu gece nerede? - o da bunu bil:yor 
Yasa böyledir. 

Kaa, kudretli çevrelerini biraz çevirerek: 
- Soğuk inlerde buluştuğumuz zaman, 

insan yavrusu, dedi, ben bunu biliyordLım. 
Cengel, onu kapı dışarı da etmese insan, ni
hayet, insana gider. 

Dört kardeşler, hayret içinde biribir leri -
ne ve Movgli'ye baktılar. Fakat gene itaath 
bir halde idiler. 

Movgli kekeliyerek dedi ki: 
- Demek Cengel beı:fi kovmıyor, öyle mi? 
Boz kardeş ve üç kardeşi, hiddetle hay -

kırdılar: 

- Biz yaşadıkça kimse buna cesaret ede-
miyecektir ... 

Fakat Balu bunları susturdu. 
Ayı: 
- Yasayı sana ben öğrettim; konuşmak 

hakkı benimdir, dedi, şimdi her ne kadar ö -
nümdeki kayaları göremiyorsam da uzakları 
görebiliyorum. Küçük kurbağa, sen, kendi 
öz yolunu tut; kendi inini kendi kanınla, 
kendi sürünle ve kendi milletinle yap. Fa
kat ayağa, dişe yahud göze, yahud da gece 
hızla götürülecek bir habere ihtiyacın olur-

sa, ey Cengel üstadı, Cengel senindir; çağı
rabilirsin. 

- Orta Cengel de senindir, dedi Kaa, u~ 
fak bir millet adına konuşmuyorum. 

Movgli, hıçkırıp kollarını kaldırarak: 
- Hai - mai kardeşlerim, dedi, bildiğimi 

bilmiyorum! ben gitmyecektim; fakat iki 
ayağımdan birden çekiliyorum. Bu geceleri 
nasıl bırakacağım? Balu tekrar söze başladı: 

- Hayır, yukarı bak küçük karde~. hu 
avda utanılacak taraf yok. Balı yedikten son
ra biz boş kovanı bırakırız. 

Bir deriyi bıraktıktan sonra, dedi Kaa, 
yeni baştan onun içine girmeğe kalkışmayız, 
Yasa budur. 

Balu: 
- Dinleyin, bana herkesten aziz olanlar, 

dedi, burada seni geri aılkoyacak ne bir söz 
vardır, ne de bir dilek. Yukarı bak! Cengel 
üstadına kim sual sorabilir? Daha küçük b:c 
kurbağa halinde iken seni, ta şurada, bey~ 
çakıl taşlariyle oynadığın zaman görm~Ş· 
tüm. Seni yeni öldürdüğü genç bir boğa ı~~ 
satın almış olan Baghira da seni görmüş)til• 

(Sonu vat 
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At:ına Mektupıar•: 10 • ,. 'fJ/fl/iUİl/(/f~(/. 
Balkan milletlerini ıkfısad 1 P~ıkin --

harsi bir beraber çalışma 
Yazan: KAzım N<1.mi. Ulus 

idealine bağla~!c~!f~dd~~~!~,~&~~ 
Atina, (16. Şubat Notları) - Bu· J dir. Ne temizliği, ne genışlığı ne de ka

iün Atina'da ilk serbest günümüz _say~· lQ:b·ı· . . d. ısını- labalığı onlara benzer. 
1 ır. Öğleden sonra bıze şun 1 

. * 
ni h · ı nda proJek· • • b"' .. k a atırlayamadığım bır sa o Gece yemekte, Atina n_ın uyu -~ • 
ılu · sanatına h"b b Turk ,,onla yunan "'ehirlerıne ve . 1 · den birinin sa ı ı ana, 

T za zete erın . . 
•ld bi k . 1 ··sterdiler ve .ı. • y 'ktı"sad"ı teşriki mesaısı bakkın-r ço resım er go · • unan ı . 
hat verdiler. . tetkik i- da düşüncelerini a~lat.ırk~n, bır me~-

Bu usulün bir nıemleketı . lekete bağlı ticaretın ınkıışaf, temayul 
,.! ' ıma tedbır· b b oldu • n gelenlere en faydalı tanı ve nisbeti ne olursa olsun, se e -
ı,rlnden biri oldugunu burada bilhassa ğu iktisadi ve siyasi rahatsızlıklardan 
kaydetmek isterim Yolda kitab oku~- bahsetti. Bilmem; . . • 
hlıyor, kalma zam;nı mahdud ola~ bır - paı;arlarımızla, ıptıdaı ınaJ1arı-

ü "'k husnu · .. t ~etnleket veya şehirde en b yu ız arasında peydahlanan yem mu e-

f Ü "niln hat· rn · d b 
b )'etlere ra~men, insan; g nu t unsurun tehlikeleri, sizı e e· 

r. d d tet· vassı . d' U. blr kaç aaatini kapalı bir o a a nim kadar rahatsız edıyor mu ? ıye 
kiklere tahıla edemiyor. "n 0 aordu, 

!:len Atlnıı.'ya ilk vardığım ~ ka~ Balkan antantını bozmak için bal. 
teldeki odamda hazır bulduğum ır 

1
, k lar harici devletlerin aiyasi teşeb-

lı tstanbu a an b'lm" c. d kltabm yıı.praklannı Hl ldtab büııleri varmıdır, yokmudur ı ıyo-
&cıldlAim zaman açablldiın. ç ı·um. Fakat ben de arkadaşım gibi, 

da ııltıı.b Okuınayıı.n, yol 0,yıı.tarı araıın . de .Antant memleketleri içinde iktisa. 
tafımaktıın .ııevk alınıyıı.n ı:iyaretç1lor ikl di hani tefevvuklarla birinci plana 
\'ardır. Geçen yıl htıı.nbul'a gelen, ge,çmek isteye.ın ve ba .. lkanlar dışından i. 

d d. "inl kital.>-&•2eteci otellerine gön er 1 ı:. d dare edilen bır polıtıkanın mevcud ol. 

1 
' d bıın• la e arı paketlerini çözme en duğunu hissediyorum. 

ııttUer. Antant memleketleri gazetecilerine 

}f d ğ m bir ar. cidden büyük vazifeler düşüyor. ''An. 
Kendisini Atina'da tanı 1 1 

tantm balkanlarda yUksek bir siyui ol-
kada ... da bana her fırsatta, b~ra~e ~ 

1 
devrılmış gunluk eseri olduğunu., bilmemiz, hat-

görmekten yıkık dıvar ar, · b · .. ' k gibi dolaş- ta "Balkan devletleri arasında bır ırı-
autunlar aras.nda bay uş 

d
. m diyordu. ne zıd menfaatler olmadığına,, inan. 

maktan nefret e ıyoru · 'd" l k mda ı ı mamız kafi de "bw ildir. Balkan mem e et· 
Salonda bu arkadaş yanı . · · l · ben.trnle be. lerini balkan dışı memleketlerin siyasi 

Ziyalı ve renkli resım erı . -
1 

izahatı benım· iktisadi tesirlerinden kurtarmak için; 
raber seyretti. Verı en H. 'kayet etme- balkan milletlerini iktisadi harsi bir 
le beraber dinledi. ıç şı .. .. w .. za· 
di. Bilakis, memleketine dondugu balkan milletleri te§riki mesaisi ideali· 
nıan yazaca<>ı yaz)larda ınaterye_ı .ola- ne bağlamamız lazımdır. 

b .. d"kl nnı ve 
rak kullanmak üzere, gor u e 

dinlediklerini not etti. 
Deniz korkusunu "suyu bardakta, 

gemiyi duvarda,, diye anlatan bir ata
lar sözü vardır. Kitabtan korkanlara 

resim vermek, yürümekten hoşl:mmı

Yanlarla da konuşmak!.. 

* Hafif yağmura rağmen, geç vakte 
kadar arkadaşlarla Atina'yı dolaştık. 

Gece matbuat ve turizm siyasi müste
şarının resmi yemeğimle, ondan sonra
da ecnebi muhabirler cemiyetinin ter· 

tib ettiği baloda bulunduk. 
Bu mektubumda henuz Atina'dan 

bahsedecek kadar hazırlıklı değilim .. 
Zengin vitrinler, ucuz. e~ya v~ ka~ı

te b giın bir mağaza vitrınınde uç bın 
' u d'l . 

senelik eşyanın aynen kopye e ı mış 

Y
n ·1 .. "o"rdünı Koltuklar, sandalye-
"nı erını g • 

ler, masalar, vazolar, biblolar ... 
· a.oııyacagı· 

Fiatlar bizim kolay ınan . . 
mız kadar ucuzdu. İşte müteşebbıs!ebr~-

. . . yep yenı ır 
nıız için, hiç işlenıneınış • 

saha daha ! 

* Atina'da ilk girişte göze çarpan şey· 
ı 1 • ve 
eredn biri de sokakların kalaba ıgı 
nakil vasıtalarının çokluğudur oturdu.. 
guınuz otelin bir kaldırımından karşı 
~~ldırınıına öğleden sonraki saatlarda 
ır kaç dakika beklemeden geç.ileıniyor. 

* Yemekte, M. Th. Nicoloudis ve de

legasyon şefleri konuştular. Tör bizi 

gururlandıracak kadar p~rlaktı. Vradi

ni gazetesinin sahibi Aravandinos onu 

dinledi ve beni tebrik etti,. 

Neşet Halil ATAY 

r##Ld u a• - a a u - RADYO 
., 

-----~-· ...................... -·-·--· ..... --........ ,.. ... d 
öGLE NEŞRİYATI: 

12 30 _ 12,50: plak türk musikisi ve 

halk ~ar kılan, 12,50 - 13,15: Muhtelif 
pliik neşriyatı, 13,15 • 13,30: Dahili ve 

harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 18,30-H>,OO: Muhtelif 

plak neŞ;riyatı, 19,00 - 19,30: Türk mu· 
sikisi ve halk şarkıları, (Servet ve ar· 
kadaşları), 19,30 - 19,45: Saat ayarı ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu· 
sikisi ve halk şarkıları, (Leman Ekrem 

e arkadaşları), 20,15 - 20,30 Konferans 
v ~k 
(Hukuki konuşma), 20,30 - 21,0~: Pla -

1 
dans musikisi, 21,00 - 21,15 Aıans ha· 

b
a 

1 
· 21 ıs . 21 55: Stüdyo salon or -

er erı, • ' . . 

k t 
ası (l _ Szulc Fıossıe, 2 - Pada-

es r d" R. 1 
k

. Menuet 3 - Ver ı · ıgo etto, 
revs ı ' . 

4 
_ Albeniz Mallorka, 5 - Fucık Flo-

. 21 55 • 22 oo Yarınki program 
rentıner, • ' 
ve İstiklal marşı. 

Basınıevi. 160 sayfa. 75 ku
ruş. Doğrudan doğruya mü
el/if • müracaatla almacak. 
Nüshalar sn kuruş. 

Ruş şairi Puşkin'in yüzüncü yıldö. 
nümü, şimdiye kadar memleketimizde 
pok az edibe nasib olmuş bir hareket ve 
neşriyata yol açtı. Hasan Alinin şaire 
tahsis ettiği kitabtan sonra, şimdi de 
Kaz;m Nami Duru, Puşkin ismiyle 
güzel bir eser vücude getirerek nefis bir 
baskı ile neşretmiştir. • 

Bu eser Puşkin'in hayat ve eserleri 
hakkında doğrudan doğruya yazılmı§ 

bir etüd mahiyetinde değildir. Müelli
fin eserin başına koyduğu ve Pu11kini 
memleketimiz bakımından tahlil eden 
bir yazıdan sonra, fransız ve rus milel. 
liflerinin Puşkin hakkındaki muhtelif 
eserlerinde bir çok parçaJar tercüme e
dilerek, tetkik edilen şair hakkında ka
bil olduğu kadar muhtelif şahsiyetlerin 
hükümlerini türk karilerine tanıtmak 
gayesi takib edilmiştir. 

Eserin sonuna doğrudan doğruya 

Puşkin'in şiirlerinden, mektublarından 

ve makalelerinden yapılmış bazı tercü
meler de ilave edilmiş, ve Puşkin'in ka-
rısının birçok portreleriyle, şair tarafın
dan yapılmış bazı resimler, metne i
laveten kuşe kağıdı üzerine basılarak 

kitaba eklenmiştir. 
Umum\;.heyetiyle bu kitab okunacak 

ve bUyUk rus şairi hakkında etraflı 
bir fikir verecek mahiyette bir eserdir. 

"H 'k avacı.ı ve spor,, 
186 ıncı sayısı da zamanında neşre

dilmiş olan bu emekli ve her zaman 

dinç ve taze mecmuanın bu son nüsha

sı da havacılık ve spor merakını aşk de· 

recesine çıkarabilecek telkinleri yapan 

yazılarla doludur: Falih Rıfkı Atay'm 

"hava yolu., bunların başında ge.liyor. 

Spor ve havacıl.k bakımından bütün 

dünya meselelerine temas eden maka· 

leler birer birer okunmaya ve üzerinde 

düşünülmeye değer yazılardır: "İngil· 
tere niçin silahlanıyor,, "başka memle· 

ketlerde yelkenli uçuş,. "çelik kuşfaı- ve 

avcıları,, "dünya havacılıgmda,, "spoı 

pedagojisi,, "hava tch1ikcsi nedir?,. iyi 
ve temiz lıir şekilde basılan ve seçilmiş 
resimleri maksadına ve izahlanna çok 
iyi hizmet eden bu mecmuayı okuyu • 
cularımıza salık veririz. 

Varlık 
Ankarada on beş gün<le bir neşre • 

dilmekte olan bu sanat ve .fikir mecmu
asınm 1 mart 1937 tarihli 88 inci sa; .::a 
çıkmıştır. Bu sayıda şu yazıları gorü • 
yoruz: Hamid Zübeyir Koşay: "Alcıca
höyük 1936 kazısı,, Süreyya Sami B:?r• 
ken: "Turgeniev'in bir eseri ve tercü -
me meselesi,, Türker Acaroğlu: "pro
fesör Asen Zlatarov öldü.,, Louis Lat· 
zarus "talim ve terbiye,, İhsan Devrim: 
''Yabancı - hikaye", Be&ard Shaw: 
"Siyonelerin esmer kadını • piyes'', Je
an Paul Richter'den: "bir betbahtın ye· 
ni yıl gecesi", Glafkos Alitersis ''Cel
lad,, bundan başka Cevdet Kudret, Vas· 
fi Mahir ve Reşad Cemalin şiirleri. 

5 

Karışmazlık 
--------......;_~-------------

Komite n İn kararlan 
~i~~e. .. d~ .tatbik ediliy r 

A • P .}ia Y.~ ~onullU gondor.ılmeaıne ettiği bu vazifeyi her bakımdan yapabi-
manı olmak uzoro lıpanya ltlorine ka~ locıak bir va:ıiyette oldı.ıtunu bi'dirmck-

rışmaılık talf komi11yonunca alınan kara. tedir. 
ra iştiraken hükümctimi:ıce de bu hu- :Sl.l iu.rctle, komitede temail edilen hü
ıusta ahnan tedbirlere dair Vekiller He- kümetle, aiatemin dc~ittirilmeainc veya-
yetincc 20 şubat 1937 tarihinde veril. but berhan&i baıka bir karar ctlmma&ma 
miş olan kararın o gündenbed tatbik e- kadar birkaç ~özetleme sisteminin fran· 
dilme&ine ba,lanıldığı haber alınmış. uz; • iapanyol hududunda, İspanya - Ce-
tır. Vekiller Heyetinin bu huauataki belüttank hududunda, İspanyanın ve 
kararnamesi 'udur.: ispanyol adaları sömürgelcrinın deniz 

''ispanya ihtil8.Jinln elan devam et. hududlarında kurulınaaı hakkında bir 

mekte olması, sulhun halen mevcud teh
likeden korunması emeliyle lspanyaya 
gönüllü asker gönderilmesine mini ol
mak için, azasından bulunduğumuz ls
panya işlerine Ademi müdahale kontrol 
komitesinin de k.arar!BII neticesinde, 
devletlerce teşrii ve idari yeniden bazı 
tedbirler alrnnıasını icab ettirdiği ve e· 
sasen hükllmetin müsaadesini almadık
ça yabancı askerlik hizmetine girenler
le memleketimizde asker yazan yerli 
ve yabancılara karşı kanunlarımızda 
müeyyedeler bulunduğu cihetle aşağı· 
da yazılı hususların tatbik ve ilanı Ha
riciye Vekilliğinin 20 / 2 / 1937 tarih 
ve 3931 / 142 sayılı teklifi üzerine lcra 
VekilJeri Heyetince 20 / 2 / 1937 tari

hinde onanmıştır. 
1 - lspa11yada cereyan etmekte o. 

lan muharebeye ne bir tarafa ne de di
ğer tarafa yardım etrnek üzere vatan· 
daşlarımızın iştiraki caiz olmıy:ıcnğı 
gibi Türkiyede gerek yerli gerekse ya• 
bancıların bu maksadla asker yazmaları 

ôa memnu bulunduğu, 
2 - Bu memnııiyete rağmen giden

ler olursa haklarında kanurılarrmız ah. 

kamının tatbik edileceği , 
3 - Halk~a malum olmak üzere key

fiyetin Resmi Gazete ile ilıin edilmesi, 
4 - Zabıtaca bu hususta lazım ge-

len tekayiidatın icrası, 
s - Bu babt<ı diğer devletlere ve 

ispanya işlerine Ademi Müdahale kont

rol komitesine tebligat yapılması.,, 

Londra konferansının 
yeni kararları 

Londra, 9 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra karışmazlık komitesinin umumi 
toplantısı sonunda vanlan anlaşma me
tinleri, iki vesikadan mürekkebtir. 

Vesikalann biri, İspanyanın kara ve 
deniz hududlarının kontrol sistemine 
aid bir sayfalık bir karar suretidir. 

İkinci vesika ise eksperler tarafından 
vücuda getirilen teknik şartların be~ 
maddelik karar sureti ile Londra komi
tesinde temsil edilen hükümetler, karış
mazlık anla~ması, barba iştirak etmek 
üzere İspanyaya gidecek ispanyol olnu
yan şalnsların toplanmasına, transitine 
ve hareketine teşmil eden 16 şubat 1937 

kararını kabul etmekte ve bu anlaşma

run tatbikine nezaret etmek üzere bir 

kontrol sistemi tatbik ve kurulmasının 

lüzumunu tt!$bit eylemektedir. 

Öte yandan İngiltere hükümeti Por

tekiz hükümetinin bu mmtakada anlaş

manın tatbikine bakmak ve bu husus 

için görmenler tayin etmek hakkın· 

daki davetini kabul etmekte ve kabul 

anlagmaya varmış olduklarını kaydcylc

mektcclir. 
Anlaşmaya bağlı vesika, altı faaddır 

ve bu faııllar, bir eözetleme aistcminin 
kurulmaaına İspanyanın kara hududla
rında gözetleme ıiıteminin kurulmasını, 
müşahede edecek olanların bayraklarını 
taıımak hakkını haiz olup, İspanyaya 
ve yahut ispanyol ada ve sömürgelerine 
giden gemilerin gözetlenmesi hakkında
ki anlaşmaya, ispanyol kıyıları boyunca 
yapılacak deniz kontrol sistemine, bu 
i~ için lüzumlu enternasyonal memurla
ra ve yapılacak masraflara aid bulun

maktadır. 

Çöp meselesi üzerinde 
tetkikler 

İstanbul, (Telefonla) - Belediye 
çöp meselesiniı1 ne tarzda halledileceği
ni henüz kati olarak tesbit edemedi. 
Temizlik işleri müdüriyeti tektiklcri
ne devam ediyor. Çöp yakmak için fu· 
run inşası düşüncesi de vardır. 

İkinci Cengel kitabı 
Rudyard Kipling'den tercü
me ve tefrika ettiğimiz bu gü .. 
zel eser birkaç güne kadar 
bitiyor. Bunu ingiliz edebiya
tından tercüme edilen bir 
başka güzel eser takib ede
cektir. Fakat ondan evel, Kip• 
ling'in hayat ve eserlerine 
dair okurlarımıza bir fikir ve
rebilmek için bu büyük İngi
liz edibinin yetmİ§ yaşında 
yazdığı son eıeri olan: 

Kendime Dair 
i tercüme edeceğiz. Kipling bu ıon 

e$erİm~e hayatını baştanba§a anlat

mış ve bu yazısını "kendisinin tanıdı

ğı ve tanımadığı dostlarına" ithaf et• 

miştir. 

İkinci Cengel kitabı, kitab haHn-

de çıktığı zaman, bu "son eser'' de o 

cildin içine girecektir. 

Ayrıca şunu da söyliyelim ki: 

Kendime Dair 
isimli eseri Rudyard Kipling bü .. 
yük bir muvaffakıyet ve olgunluk· 
la yazmıştır. okurlarımızın bunu 
da lezzetle okuyacaklarına emi
niz. 
f'l"lllllllllllllllllllA 

h.t b · • n an ul'un İstiklal Caddesi Atına nı 

~ 
l ' r efrika No: 7 

l ~ugenie 
1 i mevcud idi. Cruchot'lar cihetinde, aile:n Talleyrand'ı olan ve kardeşi n~terden 

"\ · · müzaharet gören papas, baııkerın karı-

1 
ıyıce ·· k.. k h dak. 

mevziinden pus urtme ususun ı 
sını .... 

·· delesine şiddetle devam eder ve buyuk 

hazır bulunmadıkça - hiçten yetişmiş. bütün 
Saumur'ce elde keser çalıştığı görülmüş ve 
es~e1?' kırmızı cumhuriyet külahını da gıy
mış bır adamı tatmin etmesi icab ettığini 
ileri sürerlerdi. 

evlendirileceğini söylerlerdi. 
Buna da Cruchot'cularla Grassins'ciler şu 

cevabı verirlerdi: 
- İlk önce, iki kardeş, otuz senedenberi 

biribirini iki kere bile görmemi~dir. Sonra, 
Pars'li Mösyö Grandet'nin, oğlu hakkında 
yüksek tasavvurları vardır. Bu genç bir san
cakta belediye reisi, mebus, milli muhafaza 
kıtası albayı, ticaret mahkemesi azasıdır; 
Saumur'lü Grandet'leri inkar etmekte ve 
Napoleon sayesinde herhangi bir dük ailesi
ne girmek niyetini beslemektedir . 

, Grandet _______________ .......... ---~ 
y a.ı:an · H onore de Balzac 
T·· · h" Baydar Ş urkçeye çeviren: N asu ı v • 

Çok ehrin Yirmi ailesine sıhriyetle b~glı bır 
anıca - . . d d bu ur Cru-<:.hon ogullarma ıstına e en .. ~ d 

Olduğ~' ~~ktiyle Floransa' da :Medıcı~ _ıer e 
gene M gı~ı,_ bir parti teşkil ederlerdı, ve, 
Pazzi'Ie;?ıcıs'lercte olduğu gibi, on~arın kd~ 
evıad s ı. vardı. Yirmi üç yaşında bır er e 
llıaıeı ~ıbi olan Madam des Grassin~, Mad
lendire u~enie'yi sevgili Adolplıe'u ıle ~v
rnuı cegıni umarak Madam Grandet ye 
Eins azen:ıet ederdi. B;nker Mösyö des Gr~s-

, 111tıyar · · d. ı"zlı' hız-'tnetı Pıntıye mütema ıyen g 
erde b ı ' . a-llevr 
1 

u unmak suretıyle karısının m 
reb a arını takviye ve teoııvik eder ve muha-

e sahn · ~ · · d" .:Bu ·· esme her zaman vaktinde yetışır 1
• 

u~ Grassins'ler· ndi mensupları, 

muca . w d . sı yegv·enine tahsıse ugraşır ı. 
mıra d . . k' Ab' 

G esi Eugenie Gran et nın - es ı ta ır-
ay · ı· S 

d tı. ı'zdivacı - olan bu gız ı savaş au-
le es · ı · · "dd l rn~r'ün çeşid çeşid cemıyet erını şı et e 

rneşCTul ederdi. ~ Madmazel Grandet acaba ı:nahk_eme 
. . . 

1 1
· yoksa Mösyö Adolphe ıle mı ev-

reısı ı em' 
Ienerek? l" M'" ·· G d t' 

B k . ..nseler bu sua ı, osyo ran e -
azı hu .. ki . . e birine ve ne de ote ne vermı-

nın kLzını n "d' 
' w • suretinde karşılarlar ı ı. . 

yeceBgı 
1 

derlerdi ki içini ihtiras kemır -
un ar . G d 'l · 

1 
eski fıçıcı, kendıne ran et erın 

~~kt~ 0 b~günkü ve yarınki bütün fıçılarını, 
~un~u,b. lira irad mukabilinde yutup hazm
uç yı:z ınk Fransa ayanmdan bir damad 
edebılece , 

aranı~::~~~ zatlar ise, buna, _itiraz olarak 
D~ . · asil ve çok zengın olduklarını, 

Grassıns.lerın k sevimli bir koca olacağını, 
Adolph~ un P~ t'n ~elde bir papa yeğeni 

·· 1 sıhn e 1 

En makul insanlar ise Mösyö Cruchot de 
Bonfons'un eve her istediği saatte girdiğine, 
ha!-b~~ rakibinin ancak pazar günleri kabul 
edıldıgıne dikkati celbederlerdi. Bunlar, 
Grandet ailesi kadmlariyle Cruchot'lardan 
fazla sıkı fıkı olan Madam des Grassins ·in, 
bu kadınlara telkin edebileceği bazı fikirler 
sayesinde ergeç muvaffak oiacağını iddia 
ederlerdi. Diğerleri de buna karşı, papas 
Cruchot'nun dünyanın en kandırıcı adamı 
olduğunu ve kadın karşısında papas bulu
nunca, mücadelenin müsavi sayılması iktı.ıa 
edeceğini hatıra getirirlerdi. 

Saumur'lü bir nükteci, onlar hakkında : 
- Oyunda başa baştırlar, demişti. 
Memleketin ahvale daha ziyade vakıf 

olan eskileri, Grandet'lerin servetlerini aile 
dışına çıkarmıyaca.k kadar kurnaz olduk.la -
nm bildiklerinden, Saumur'lü Madmazel 
Grandet'nin, toptancı zengin bir şarab taci
ri olan Paris'li Mösyö Grandet'nin oğlt.1 ile 

Yirmi fersahlık bir muhit içinde ve hat
ta Angers le Blois arasında işleyen umumi' 
nakil vasıtalarında kendisinden bahsedilen 
bır zengin kızı hakkında ne söylemiyorlar
dı ki! 

1811 başlangıcında, Cmchot'cular Gras
sins'cilere karşı kayda Hiyık bir rüçl;an ka .. 
zandılar. Parkı, hayran olunacak şatosu, cift
likleri, çayları, gölleri, ormanlariyle maruf 
ve üç milyon değ~rinde olan Froidfond ara· 
z~si, servetini paray~ çevirmek mecburiye
tınde bulunan Markı de Froidfond tarafın .. 
dan satılığa çıkarıldı. Noter Cruchot, reis 

(Sonu var) 

• 
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Türkkuşu ı · B. Şükrü Kaya'nın Adana 
Istanbulda Halkevindeki mühim nutku 

•• 

Pazara İstanbulda 
Büyük hava 

tezahürleri yapılacak 

Türkkuşıına mensub bir tayyare 
kalkarken 

İstanbul, (Telefonla) - Memleket 
içi turnesine çıkmış olan iki tayyare ve 
iki planörden mürekkeb Türkkuşu fi
losu, bugün saat 11.10 da Yeşilköye gel
di. Tayyarecilerimiz, İzmir - Bursa yo
lunu bir saat 20 dakika ve Bursa - İs
tanbul yolunu da 45 dakikada almışlar
dır. Tayyareler, Hava Kurumunun pa
zar gümi yapacağı hava bayarmına iş

tirak edeceklerdir. 

* • (: 

Haber aldığ.mıza göre, pazar günü 
İstanbulda yapılacak olan hava teza
hiırleri çok parlak ve ~mdiye kadar ya
pılmış olanların en güzeli olacaktır. 

Türk Hava kurumu, Türk Spor kuru
mu başkanlıgına müracaat ederek, bil
hassa sporla aliikalı gençlik kütleleri 
için hazırlanmı:;; olan bu tezahürler do
lay.siyle, o giın yapılacak olan resmi 
ve hususi maçların geri bırak ima
sını istemiştir. 

(Başı 1. inci ~aylada) 

geçmesi, bilhassa idaremizin ve ideali
mizin kanunlarımıza tevafuk etmesi hu
susunda samimi ar.zu ve derin kanaat
lardan doğmuştur. Her işte olduğu gibi 
bunda da samimi olmamız lazımdı. Her 
yapacagımız yeniligin kanunlarımıza 

uygun olma:.ı İcab ederdi. işte bu sami· 
mi düşünce ve derin kaatlardır ki, parti
mizin altı umdesini ana yasamıza koy
makta zaruret gördük. Birçok tecrübe
lerden sonra altı umdcnin, memleketimi
zin bünyesine en uygun prensipler ol
duğu görülmüştür." 

Bu sözlerden sonra Parti Genel Sek
reteri büyük türk inkılabının muvaffa
kıyet sırlarım bilen Atatürk neslinin bu 
hakikatleri tamamen bildiğine şüphe et
mediği halde bunun kendi tarafından 

tekrar edilmenin sebebi milletlerin u
mumi hayat ve mukadderatına taalluk 
eden ve onun bütün bir istikbali ile çok 
derinden ve sıkı bir alakası olan büyük 
hakikatlerin sLk sık ilan edilmesinin dai
ma faydalı olacağını tebarüz ettirdi. 

Yabancı bir dil konuşan ırkdaşlar 

ve vatandaşlar 

Bundan sonra, altı umdeyi birer bi
rer izah etmeye başlıyan vekil, kemalist, 
milliyetçilik vasfından bahsederken 
memlekette dilek itibariyle olmamakla 
beraber din bakımından ayrılık gösteren 
bazı vatandaşların mevcud olduğunu, bu 
çeşit vatandaşlarımız üzerinde durma
nın bizi alakadar etmiyeceğini yalnız 

ırkan, tarihen ve kültürel bakımdan 

türk oldukları halde bazı sürekli ve ya
bancı temasların ve mezhep davalarının 
tesiriyle yabancı bir dil konuşan ırk ve 
vatandaşlar üzerinde durmak mecburi
yetinde olduğumuzu söyledi ve bunların 
başında da Çukurova'da yaşıyan alevi 
türkler geldiğini ilave ettiler. 

Vekil'in bu husustaki sözlerinden 
zaptedebildiğim mühim kısımlan aşa· 

ğıya koyuyorum: 

"Tarihin bir iapatı,, 

olduğunu yalnız ı;on günlerde Suriye 
matbuatının aleyhimizedki neşriyatın n 
üzerimizde hiç de iyi tesir bırakmı. 

yacak şekil aldığını ve bu neşriyatın iki 
memleket arasındaki dostluk münasP
betlerine halel verecek bir mahiyet al
mış olmasından türk milletinin mı:te

essir oldugunu, halbuki, Suriye ef:<aır 
umumiyesinin Hatay davasındaki türk 
hakkını teslim etmiş bulundu gunu bi
naenaleyh bizim Suriye efkarı umumi
yesinde aleyhimizde yaratılmak iste-

nen havanın, Suriyedeki bazı part. ı e
kabetlerinin eseri olduğunu kabul et. 
tiklerini ve Hatayda bulunan baz: e!tal
liyet unsurlarının bu kötü propagan
daya kapılmamaları lazım geldiğini, ni· 
tekim alevilerin ve çerkeslerin türk 
kardeş,leriyle anlaşmış hareket etmele
rinden duydugumuz memnuniyetin bii
yüklüğünü ifade ettiler. 

Söz alanlar 

İki saat süren ve orada bulunanlar 
tarafından derin bir zevk ve alaka ile 
dinlenen musahabelerini bitirdikten 
sonra vekil, istiyenlerin kendisine su
al sordabileceğini ve söz alabilece6ini 
söylediler. 

Bunun üzerine orada bulunanlar a
ı asında ve alevi türklerden doktor Sa. 
lim söz istedi. Ve çok heyecanlı bir ton. 
la alevi türklerin büyük türk camiasın
dan hiç bir zaman ayrı kalmawrıış oldu. 
ğunu, Çukurova alevilerinin Yemen'de 
Havran'da türklerle yanyana harbetmiş 
ve kan dökmüş olduğunu ve bu sıralar
da bir Çukurovalı türk'ün ne oralarda 
kaldığım ne de türk varlığına karşı ko
yan gayri türklere karşı silahını seve 
seve kullanmaktankaçmadığını ve eğer 
kendilerinin içinde yaşayan iman ve 
duygunun damarlarında gezen kanın öz 
türk kanı ve duygusu olmasaydı bunun 
aksi olması lazım geleceğini ve daha 
sonra milli mücadelede müstevlillere kar 
§r ayni şekilde hareket etmiş bulunduk
larını söyledi ve yanaklarının üzerine 
damlayan göz yaşları arasında, bu bü
yük hakikatı güneş gibi ortaya koyan 

büyük Atatürk'e, başbakan İnönüne ve 
şimdi onların kanaati ve diliyle konu
şan parti genel sekreterine ve Adana
ya geldigi gunden itibaren bu hakika
ti miıdafa'i etrni~ olan Balıkesir mebu
su ve eski Seyhan vilayeti parti başka. 
nı Orge Evren'e teşekkür etti. Doktor 
Salim Sercc, sozünu bitirirken toplan
tıda hazır bulunanlar, sanki bir tek kalb 
taşıyormu'i gibi bir anda müşterek ve 
derin bir imanın yüksek h .yecanını gös 
teren müthiş bir alkış tufaniyle büyük 
salonu çınlatmışlardır. 

Doktor Salimden sonra söz alan 
Orge Evren, Çukurovanın temiz yürekli 
uyanık milliyetçi Atatürk çocuklarının 
hiç bir zaman bu büyük ve milli haki. 
katten başka türlü düşünmemiş olduğu. 
nu v. çok kısa bir zaman içinde mün. 
deris saltanat devrinin diğer bütün kö
tü mirasları gibi, kara ve yersiz zihni
yetinde çukurova çoktan ortadan kalk
mış bulunduğunu söyledi. 

Bu toplantı esnasında alınan karar
lar şunlardır: 

ı - Ana dili türkçeden başka dil 
konuşan türklerin yalnız türk dili ko
nuşan kardeşlerinin medeni ve kültürel 
mevkilerine yükseltilebilmeleri için par 
timiz ve halkevlerimizin devamlı ve mü. 
cssir müzaheretleri içinde çalışılacak 

tamamen hususi faal heyetler teşkil e
dilecektir. 

2 - Seyhan ilinin yalnız merkez 
kazasında bol azalı bir kaza komitesi o
lacaktır. 

3 - Bir kaza komitesinin bağlı ola. 
cağı yerde bir de vilayet komitesi ya
pılacaktır. Bu komiteye Seyhan meb
usları da tabii aza olarak dahil olacak. 
)ardır. 

4 - Vilayet komiteleri Ankarada teş 
kil edilecek merkez komitesine bağlana
caktır. 

B. Şükrü Kaya geliyor 

Adana, 9 (A.A.) - Dahiliye 
Vekili ve C.H.P. Umumi Katibi B. 
Şükrü Kaya bugün şehrimizden 
Ankoraya hareket etmiştir. 
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Gii rıdelil.· 

Bugünkü 
Kongre 

(Başr 1. inci sayfada) 

Türk üzümlerinin bir değeri de 
şöyle:; ifade edilebilir: memlekete 
giren makinelerin kıymeti son yıl· 
lara kadar her sene dokuz milyon 
lirayı pek az geçiyordu. Halbuki o 
yıllarda dışarıya satılan üzümle
rin getirdiği para da, bu mikdar· 
dan biraz fazla veya noksandır. 

Kuru üzüm kongresi, değerli 
uzuvlariyle, bugünkünden daha 
çok verimli olmak istidadını taşı
yan bir mahsulle meşgul olacak· 
tır. Dış pazarların şartları • 
na uygun istihsal, ancak topluca 
alınacak kararları gene hep birlik· 
te tatbik etmekle mümkün olacak· 
tır. Kredi, zirai asayiş gibi, istihsal 
şubelerini koruyan tedbirler, dev· 
letçe mütemadiyen geniıletilmek· 
tedir. Ancak kuru üzüm gibi istih
lak yerlerindeki şeklini, istihsal 
safhasında alan bir mahsul için 
müstahsilin riayet edeceği birçok e 
sasları onun da bilgisine ve görgü· 
süne müracaatla çizmekte isabet 
vardır. Bu sözlerle yapmak mec· 
buriyetinde olduğumuz standardi· 
zasyona kısaca temas etmiş olu· 
yoruz. 

Zaman zaman, üzüm fiatları
nın yeniz bir rekabetle düşürüldü
ğü ileri sürülmüştür. Bu yolda ba
zı tedbirler de alındı. Kuru üzüm 
kongresi, fiat bakımından da di
ğer mahsullerde olduğu gibi üzü· 
mün değerini koruyacak tedbirler 
bulmakta güçlük çekmiyecektir. 

lbrac mahsullerinde aşağı fi. 
at; ekseriya müstahsilin emeği 
karşılığını ve binnetice milli ge
liri kemirir. Malın satışını da 
durdurmıyarak iyi fiatlar elde et
menin yolları; kongrenin yurdse
ver çalışmaaiyle muhakkak aydın
lanmış olacaktır. 

Kemal ÜNAL 
Türk Spor kurumu futbol federas

yonu, memleket gençliğini havacılığa 

karşı alakalandırmak gibi, büyük bir 
memleket davasının gerçekleşmesini 

hedef tutan bu hava tezahürlerinin; 
kendi çal şma sahası içinde ve kendi 
gayelerinden biri olarak telakki etti
ğinden o gün l>aşlıyacak olan milli kü
me maçlarının bir sonraki pazara rast
layan 21 marta bırakılmasnı kararlaş
tırmıştır. 

Bu türkler alevi oldukları için bil
hassa sünni hacıların, kadınların husu
met ve garezlerine uğramışlar ve mez
hep husumeti onları büyük türk cami
asından ayırmaya, uzak tutmaya saik o'
muştur. Halbuki tarih, gerek Laz kiye 
gerek Hatay ve gerekse Çukurov,ıda 

bulunan alevilerin öz türk olduklarını 
itiraz kabul etmez bir şekilde göster
mektedir. Nitekim Akcakoyunlu, Kara
koyunlu aşiretleri gibi türk oldukları 

halde türkçe ckonuşm.yan türk hükü
metler vardır. Bu türkler baz: uzun sü
ren yabancı temasların neticesi olarak 
lisanla.rını unu tmuş.lar ve arapça öğren
mişlerdir. Hatta bugün konuştukları 

dilin yarısı türkçedir. Bizim soyadını 
kabul etmedıgimiz zamanlarda bile on
ların aile adlarının öz türkçe olduğunu 
gorüruz. Çukurova alevilerinin türklü
ğünü isbat edebilecek bürhanların fev
kinde ve en önde geleni kendilerinin 
hissen de türk olmalarıdır. En karan
lık günlerimizde milli mücadelede on
ların büyük türk kütlesi ile beraber mü
cadeleye karışarak kan dökmüş olduk
ları da bunu pek ala isbat eder. Bu hal 
onların turklüğünü şüphe götürmez bir 
şekilde ortaya koyan unsurdur. Salta
nat devrinin kötü ve yobaz zihniyetınin 
kendilerini bizden uzak tutmaya çalış
tığı bu kan kardeşlerimizle aramızda 
hiçbir fark olmadığı halde böyle bir ay
nl.gı mevcutmuş gibi göstermek ıstı
}'t:n dar, kötü, cahilane zihniyeti orta
dan kaldırmak için her 9eyi yapmaya 
kendimizi mecbur saymalıyız. Çünkiı 
böyle bir ayrılığın ciddi ve ilmi selıeb
lere müsteniden mevcut olduğuna ir.an
mak degil, onun var olduğu hi .. sini 
vermek bile bizim için, bizim millicilik 
ve halkçılık zihniyetimiz için büyük 
bir ayıp olur. 

Czüm 
kongresi 
toplanıyor 

Maarif Vekilin in söyledikleri 

Futbol federasyonlugu milli ki.ıme 

maçları için hazırlarım ş olan fiküstü

rün, aksamaması için; Ankara, İstanbul 
ve İzmirdeki maçların hepsinin bir 
hafta müddetle geri bırakılmasını bu 
üç vilayet futbol ajanlarına bildirmiş
tir. 

"" 

. ltalya faşist 
partisinde 

Muhtelif yerlerde 
ne kadar aza var? 

Roma, 9 ( A.A.) - Büyuk Faşist 

konseyi, geçen haftanın başlangıcından. 

benri dördüncü defa olarak Vencdik sa

rayında dün saat 22 de toplanmışt:r. 

Bu toplantı, B. Asil Straçe 'nin faşıst 

partisinin faliyeti hakkındaki raporu

na göre partinin azalarr "mi.ıcadele müf. 
rezeleri,, nele 2.000.000 dan fazla üni

versite gruplarında 75.000 den fazla, 

gençlik teşkilatında 1.270.000 den fazla, 

kadın müfrezelerinde 1.300.000 den faz. 

la, muhtelif teşekküllerde 700.000 e ya. 

km ve "işten sonra,, isimLi teşekki.ıller

le diğer kurumlarda 4 milyona yakın

dır. 

B. Musolini, raporun okunmasın-

dan sonra partinin istikametlerini tas

Jih etmiştir. Mareşal dö Bono, bugün 

Libyaya hareket eden Duçeyi parti 

adına selamlamıştır. 

Dış ve iç vaziyetimiz 

Vekil bu sözlerden sonra kanunu 
esasimize koydugumuz diğer umdeleri 
izah etmiş ve müteakiben memleketin 
dış ve iç vaziyeti hakkında dinleyicile
re derin bir ferahlık ve emniyet veren 
izahatta bulunmuştur, 

Memleketin pvlitikasına dair sö~ 
söylerken Hatay meselesine temas eden 
B. Şükrü Kaya, Hatay anayasasının mil· 
letler sosyetesinde münakaşa edilmekte 

(Başr 1. ınci ~aylada) 

nuşmak üzere bir toplantı yapılacaktır. 
Toplantı B. Ce'al Bayar'ın mühim 

bir nutkiyle açılacaktır. Toplantıya Ay
dın, İzmir ve Manisa mebusları, İzmir 
ticaret odası umumi katibi, borsa komi
seri ile reis ve azalarından mürekkeb 4 

kişilik bir heyet, İş ve Ziraat Bankaları 
üzüm limited şirketi müdürü, İzmir ü
züm tüccarları birliği reisi, üzüm sim
sar!arı namına bir zat, İzmirden yirmi
ye yakın üzüm tüccarı, Manisa ve hava
lisi müstahsillerinden otuzdan fazla bağ
cı iştirak edece1'lerdir, 

Ziraat Vekaleti İzmir bağcılık mın
takası ve istasyonun mütehassıs ve şefini, 
Manisa Amerika asma fidanlığı müdü
rünü toplantıda bulunmağa memur et
miştir. 

İktısad vekaleti alakalı dairelerinin 
müdür ve şefleri de müzakereleri takib 
edeceklerdir. 

İktısad vekilimizin nutkundan son
ra reislik divanı seçilecek ve murah
haslar standardizasyon, kontrol encü
menlerine ayrılacaklardır. Encümen ça
lışmaların n iki gün süreceği ve toplan
tının 14 mart günü biteceği umulmak
tadır. 

Çekirdeksiz kuru üzüm kongresi 
umumi katibliğinden: 

1 - Kuru üzüm kongresi bugün 
(10/ 3/1937) dat 10 da, Yeni~hirde, 
lktısad Vekaleti konferans salonunda 
toplanacaktır 

2 - Murahhasların bu saatte ha
:ur bulunmalan 

3 - Kongreye iştirak etmek arzu 
buyuran sayın aaylavların bu tebliği 
davet yerine kabul ederek aynı saat· 
te teırifleri 

4 - Kongre için hazırlanmıı neı· 
riyat ve raporun aalon kapısında tev• 
zi edileceği alakadarların ıttılruna arz· 
olunur. 

~ ................ 

(Ba~ı 1 incide) 

nakasaya konulacaktır. 

Üniversite talebesi için yurd mes le
si de düşünülmeye deger bir mahiyet 

almr:;;tır. Liselerin on iki seneye iblfı~ 
edilecer;i haberi doğru değildir. Bun

dan iki ay evvel taplanan mütehass.sl:ır 
komisyonu bu işi çok esaslı bir surette 
incelemiş ve vücude getirilen program
larla okutulacak bahisler için liseler:n 
bugünkü gibi on bir sene olarak kalma
sı yerinde görülmüştür. Orta mekteb 
kitabları hakkında geçen sene Kamu

taydaki büdçe müzakeresi esnasınrlc" '>ÖY 

lediğim usul bu sene tahakkuk ettirilmiş 

ve tek kitab sistemi üzerinde çalı~ıln-

rak bu mekteblerin bilhassa müsbet ilim
ler kısmına yani riyaz,iye, fizik. kimya, 

tabiiye şubelerine lüzumlu olan k•ta'ı 

malzemesi ha:zırlarunıstır. Bunlar mü. 
tehassıs muallimlerden müteşekkil ko

misyonlara talebenin gayet açık anhya
bileceği bir tarzda yazdırılmıştır. l!
tılahlar üzerinde son zamanlarda çok 
derin ve esaslı çalışmalar yapılmakta
dır. Bunun için bu kitabların yazılma
sı bir zaman meselesidir. 

Güzel sanatlar akademisine şimdilik 
mimari, resim ve heykeltraşı şubelcrir.e 
beynelmilel tanınmış üç profesöı geti
rilmiştir Bu profesörlerden azami 'iuıet 
te istifade edilebilmesi için lazım gelerı 
vasıtalar önümüzdeki sene büdcesindt> 
derpiş olunmuştur. 

Tiyatro mektebi için gene beynel
milel tan.nmıı;; bir profesör bu sene ba
şından itibaren çalışmağa başlamıstır. 

Mevcud talebenin gosterdiği kabiliyet 
hakkında geçenlerde mektebi ziyarc!t e
den Başvekilimizin çok değeıli bera:ın· 

tına ilave edecek bir sozum yoktur. 
Orta mekteb ihtiyacını karşılamak için 
de icab eden tahsisatı büdcenin müsa
adesi nisbetinde almak üzereyiz. Şurası 
unutulmamalıdır ki memleketteki inşa
at imkanı bu mekteblerin hemen iki üç 
sena zarfında meydana getirecek de
recede değildir, Bunun için en sıkışık 
yerlerden başlamak üzere en az beJ ıe
nelik bir program göz önüne alıyoruz. 

. ' 
ö gretmen ihtiyacımız bilindiği üzere 
en ziyade orta mekteblerdedir. Bunun 
içindir ki Ankaradaki Gazi Terbiye 
enstitüsünden çıkacaklara ilii.vetcıı ilk 
mekteb muallimlerinden lüzumlu sart· 
ları haiz olanlar bir kursa tabi tutula
rak muallim yetiştirilmektedir. Ort'I 
muallim kadrosunu genişletmek \i7ere 

tedbirler alınmı~tır. Bu sene 170 kadar 
muallim Gazi Terbiye enstiti.ısünde .'ters 
görmektedirler. Bunlar enstitüden çı

kacak diğer arkadaşları gibi aynı imtı· 
hana tabi olacaklar ve muvaffakıyc:tltrİ 
halinde orta tedrisat muallim kadrosw 

na alınacaklardır. Bu kurs için bu sene 
de yeniden müsabaka imtihanı açılaca~ı 
daha dört ay eve! biıtün ilk mt:kteb mu-

allimlerine tamim edilmiştir. Lis< nıu· 
allimlerine gelince: bunlar malum o1• 

duğu üzere yiıksek muallim mel.tehi 
yahud Avrupada tahsilini bitirenlerdcrı 
seçilir. Bu ı.ene Avrupadan 32, yüksele 
mualim mektebinden 37 genç arkrdaşı· 
mızın bu kadroya girebilecegini u:ııu· 

yoruz. 

Ter biye sistemimiz 
Saffet Ar.kan bundan .. onra a:nıa11 

mektebi muallimleı inden Zeki Ceın'J' 

lin alman terbiye sisteminin menıteke· 

timizde de tatbiki hakkında Vekale e 
göndereceği rapora temas etmi ve bıl 
rapor hakkında şunları söylemiştir: 

.,- Bu havadisi ben de gazetede o· 
kudum. Şimdiye kadar böyle bir r.ıııcı' 
almadığım gibi bundan böyle de bır rO' 

por geleceğini zannetmem. Çünkü ~~ 
zitif ilimler müstesna kültür işi rt1 l 
bir iştir. Türkiyede ise Büyük ş:fi~ , 
Atatürkün bütün millete aşıladıgı '/ e· 
sek kültür heyecanından, Atatürk )ft \a 
minden başka yabancı bir sisterrı a-; 
dıişıinülemez.,, 

ahır• 
İngiliz donanmasının mane~ enin 

Londra, 9 ( A.A.) - 1ngitter 
1 
~ 

.4t a 
Akdeniz ve anavatan filosu k 
. . . .. rık açı • 
tık manevraları ıçın CebeUutta 

larına hareket etmiştir. 



~ 10-3 -1937 

Anliara Çimentoları Türk 
Anonim Sirketinden: 

' .. ü saat onbeşte An-
k lieyeti umumiye içtimar 30 mart ~-~~? s~lı gu~ yaprlacağı ilan 

arada Sümer Bank Umumi Müdürlugu bınasın a 
olunur. 

Ruzname: ·d 
. orlarınrn okunması ve ı a· 

1. - İdare Meclisi ve Murakıpler rap -
re ıneclisinin ibrasr, . 

1 
b"lanço ve kar ve zarar he· 

2. - Şirketin mevcudat defterlerıy e 1 

Sabatının tetkik ve tasdiki, }" . asiyle murakiplerinin ye· 
. 3. - Müddetleri biten idare I?~c ısı a;ti . 

lltden tayinleri aidat ve ücretlenı:ın teı5b ~uamele yapabilmelerı 
. . 4. - İdare meclisi aziilarınrn şırket e 1-968 

'l~ın~D~lfi~~:~·:~dlı:~ m:ve::~:m~;~~ .. '~•i•r•a~y•a•Ar.-•s•amla•r~T•e•lıcı:•1•411il7•5-' 
Gümrülc ve inhisarlar 

Vekaletinden: 
. .. "fe repertuvarının vekalet-

58 forma tahmin edilen "gi.ı~ru\ t~~ı en çok 25-5-1?37 gününde 
ten verilecek nümuneye uygun ° ~a t rıJma::.r açık ek::.ıluneye kon. 
teslim edilmek şartiyle Ankarada as 

1 

ınustur . 1 muvakkat teminatı 300 · . r 4000 !ıra o up A 
. İşin tahmin edilen bed~ 1 

19
_3_1937 gününde saat ~4 de n-

lıradan ibarettir. Açık eksıltme , eti alım, satım komısyonu~da 
karada Gümrük ve lnhisarlar v~kal alarmı vekalet veznesıne 

· t unat par · .. Yapılaca iYından isteklilerın en b 11' gün ve saatta komısyona mu. 
Yatırarak alacakları makbuzlarla e 1 1-935 
racaatlarr. (526) 

), ül sek Mü hendi,.; nwktebi artt r· 
·ııme komi~yonuııdan: illa V ~ e i:Sl 1 d - ar-a dahi-. k b' binasının bu un ugu .., 

. 1 - Yüksek mühendıs.~e7 t~u~ıışluk kesif bedelli pansiyon bi
lınde yaptrrılacak 214296 lı f ·uliyle eksiltmeye konulmuştur. 

. t kapalı zar us 
nası inşasr ve tesısa 1 vrak sunlardır: 

. "d artname ve e . • f • t 2 - Bu ışe aı Ş .• buna merbut hususı ve ennı ~ar. -
A - Eksiltme şartnam.esı tvedahiliye listesi tahllli fiat cctvelı. 

1 · · tal·,.ıma ı ' ar, pansiyon pro1esı . '. 
B - Mukavele P':o)es.ı nel <:artnamesi 
C - Bayındırlık ~şlerı ge ' 
D - Plan ve projeler . kr ıı lira bedel mukabilinde 

İstekliler bu sartnamelerı ve evra 

Mektep idaresinden alabi~irle:İ. müsadif pazartesi günü saat 15 
3 - Eksiltme 22.3-93 tarı.~hıne d'· meı.tebi binası içindeki art· 

d Y .. k k mu en ı:; a 
de Gümüşsuyun a u. se nda a ılacaktır. 
trrma ve eksiltme kor~·nsy?nu k . '! ~steklilerin 11965 lira muvakkat 

4 - Eksilt~eye gırebbılm: ~~~~ıdaki vesikaları haiz olup getir-
teminat vermesı bundan aş a " "' · 

mesi 15.zımdır. k"l t'nden alınmış yapr müteahhitliği ehliyet vesi
A _ Nafıa ve a e ı 

kası d · N f k"l · d'kl' B _ 50000 liralık i~ yaptığına aır a ıa ve a etınce tas ı ı ve-

sika, . . d .k c- 937 yılma aıd tıcaret o ası vesı ası • 
5 ·- Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan Lirinin fenni mesuliyeti altında işin 
Yapı~acağın. ve inşaat müddetince işin başında bulunduru1acağıni 
teahhi.ıt etmesi 15.zimdir. 

. 6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü mad_de~e ya.zı}ı saa~ten 
hır saat evveline kadar yuksek mühendis rnektebı bınasr ~ç.ındekı a:-
t k ·ı k · · · • · akbuz mukabılınde verı-ırma ve e sı tme omısyonu reıslıgıne m .. .. .. ad 
lecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihaye~. 1~~uncu m 11 ; 
d d . 1 e dış zarfın mu rnr mumu 
. e. e yazılı saate kadar gelmış o ması v olacak gecikmeler ka-
ıyıce kapatılmrs bulunması şarttır. Postada 
bul edilmez. ( 1076) 1-854 

~ı~~ıı~· rıVI~ iLANI 
'fürlc Hava Kurumu Genel 

Merlcezindeıı: 
. are hangarı ile bir yatakhane binasının Merzifonda 

. 1 - Bır tayy lı le eksiltmeye konulmuştur. 
ınşasr kapalı za.rf usı: Y ke if ve şartnameler on lira mukabilinde 

2 - Bu işe aıt proJe..:,.. ş Genel Merkezinden ve İstanbulda 
A k d 1 ... k Hava .o.urumu 

n ara a ur b .· den alınacaktrr. 
Türk Hava Kurum_u şu esın yatakhane binasının keşif bedelleri 

3 - İnşa edilecek hangar ve ·~ 
) 1. {32) kuruştur. 

tutan (109.200 ıra 937 gu .. nü saat ıı de Ankarada Kurum 
4 - Eksiltme 20 mart 1 

Genel Merkezinne yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girece~ler : mühendis olmasr ve halen inşaat 
İsteklinin diplomalı ro~mar veJıa b lunduğu ticaret odasından a 

ı:nüteahhidi olduğuna daır ka~ı 1 
.u diye kadar bir defada en az 

hnınış resmi vesika gösterme~ı v~ şımt ·,.ı'ni muvaffakiyetle başar-
.. · b' bına ıns.aa ı ı., 

Yuz bin lira kıymetınde ır ? arttır 
ın - 'kl . bat etmesı ş . . l 

rş oldugunu vesaı e ıs . kk t teminatlarını kurum gene 
6 - İstekliler (8.190) lıra muva a akbuzu ve beşinci maddede 

merkez veznesine yatırarak a_la~akla~ıkm lı zarfla birlikte 20 mart 
taleb edilen vesaiki tekliflerını havı Kapa u Genel Merez başkan-
937 .. . T .. k Hava urum 
1 

~ gunu saat ona kadar ur ı-852 
~a teslim etmelidirler. 

sı·hh ı· . "Muave net Vekaleti : atve çtımaı 

İskan Umum Müdürlüğünden:. 
1 kla imal ettirilecektır. 

~uhacirler için (1000) adet a~~b~ pa~ 1
1

5 de Sıhhat Vekale. 
tinde azarlık 11.3.1937 perşenbe gunu saa ~ .. 

ı/':Pılacaktır. t . Kocaeli İskan Mu-
dUrlük~rı .ve fenni şartnameler İs;anbul, ~mırMüdürlüğünde mev-
cuttur erı~de ve Ankara da İskan Umu . labilirler. . 

:t>a'z İstıyenler bu yerlerden şartnamelerı a b için % 7,5 nısbe· 
tinde arhğa girmek için her talip (lOOO) ara a (395) 1-716 
~kkat teminat verıneğe mecburdur. _ 

v Nafi~ V ekfileti: . ". . 
~ Su işleri Etüd Heyeti Şeflıgınden · 

us~ı·Ssos lira 74 Kanalı inşaatı pazarlı.k 
cu 1Ylc ın·· kuruş bedeli kepfli Şamran 'hine müsadıf 
ec)~a gu11uu~akasaya konulmuştur. İhale 12-3·937 ~aŞefliğinde icra 

eccktir, ~a\ 15 de Vanda Su işleri Etüd Heyetı ı-907 

1 1 
MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ SATIN ALMA 

KOMiSYONU İLANLARI 

BİLİT 

1 1 

ı _ Her birine biçilen ederi 330 kuruş olan 10.000 tane kilim ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 _ Şartnamesini 165 kuruşa. almak ve örneğ!ni görmek isti yen-
lerin hergün öğleden sonra komısyona gelmelerı. 

3 - İlk teminat miktarı 2475 liradrr. 
4 _ İhalesi 15-3-937 P. Ertesi günü saat 15 dedir. 
5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayrlı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılr vesikalarını ve teminatlarını teklif mektupları 
ile birlikte ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Alma 
Komisyonuna vermeleri. (422) 1-774 

İLAN 
1 _ Herbir kilosuna biçilen ederi 230 kuruş olan 25.000 ila 30.000 

kilo sarı sabunlu kösele satm alınacaktır • 
2 - Şartnamesini 345 kuruşa almak ve örneklerini görmek iste· 

yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - llk teminat miktarı 5100 liradır. 
4 - İhalesi 24. 3. 937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı vesikalarla ilk teminatları ile birlikte teklif mek. 
tuylarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. Vekaleti Satın 
Alma Komisyonuna vermeleri. (494) 1-893 

B1L1T 
1 - Herbir metresine biçilen ederi 75 kuruş olan onbeş bin ilii 

yirmi bin metre ar.k~ cantahk bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesını parasrz almak ve örneklerini görmek istiyen-

lerin her gün ö~let!en .sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk temınat mıktan 1125 liradır. 
4 - İhalesi 19-3-937 cuma günü saat ıı dedir. 
5 - Eksiltmeye girereHerin 2190 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ihale sa
atmdan en az bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (470) 1-841 

BiL1T 
.. Yap~: Harp Ok~lu Bu.l~ş~k _yıkama mahallerinin, bulaşık asan

sor~erı ıle fayans doşemesı ı~ının yapılmasr kapalı zarf usulü ile 
eks~ltmeye konmu~tur. ~eşıf tutarı~ 7048 lira 48 kuruştur. Keşif 
proje ve şartnamesı ~~r~sıyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 
26 - III · 937 cuma gunu saat on birdedir. İlk teminatı: 528 lira 64 
kuruştur. Ek~ilt~eye gircc~klerden ilgili bulunanlar 2490 say h 
kanunun 2, 3 uncu .maddelerını.le istenen belgelerle birlikte eksiltme 
saatından en geç bır saat evveline kadar teminat ve tekliflerini havi 
zarflar M. M. V. Satın alma komisy onuna vrilsin. (547) 1-978 

1 - Bir adet Şakuli 
konmuştur. 

İLAN 
Fireze makinesi pazarlıkla eksiltmeye 

2 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olup ilk teminat parası 
375 liradır. 

3 - İhal~si 26 • ~art - 937 cuma giinü saat ıı dedir. 
~ - ~ksıl~meye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

desınde ıstenılen belgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. Vekii -
leti satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (549) 1-980 

BİLİT 
13 kalem köhne rontgen malzemesi ve 163 kilo 240 gram kösde 

parçaları ayrı ayrı satılacaktır. Satış günü 13·3-1937 cumartesi günü 
saat 1~ dadır. M~lzeme ve. ~ösele parçalarını görmek istiyen Cebec~ 
Asken Hastancsı Baş tatıbme müracaat ve satışa gireceklerin bellı 
gün ve saat nda komisyona gelmeleri. (548) 1-979 

İLAN 
1 - Hepsine biçilen ederi 1500 lira olan tazyik mesaha aleti ve 

kroşeleri açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 

sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdan 112,5 liradır. 
4 - İhalesi 23-3-937 salı günü saat 11 dedir: . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 

delerinde yazılı vesikalarla birlikte tam ihale saatında M. M. V. 
Satın alına komisvonuna gelmeleri. ( 471) 1-840 

f LAN iLAN 
1 - Her bir kilosuna biçilen 

ederi 45 kuruş olan 8480 kilo ya
taklık pamuk açrk eksiltme ile 
almacaktrr. 

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

3 - İlk teminat miktarı 286 
lira 20 kuruştur. 

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

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

1-794 

1 - Beher metresine biçilen 
ederi 85 kuruş olan 10 bin metre 
arka çantalık bez kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneğini görmek istiycn· 
!erin her gün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 637 5 
liradır. ' 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayrh kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları 
ilk teminatlarr ile birlikte tek
lif mektuplarım ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. Ve
kaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. (444) 1-'793 

iLAN 
l - Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16.500 kilo pa

muk çorap ipliği kapalr zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle • 

rin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 1856 lira 25 kuruştur. 
4 - İhalesi 19-3-937 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale ~aatinden en az bir saat evvelM. M. Vekaleti Sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. ( 446) 1-814 

!LAN 
1 - Herbir metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700.0uO metre 

çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 920 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 

yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 20.350 liradır. 
4 - İhalesi 22-3-93' P. Ertesi günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazıh vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M.M. Vekaleti sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. (448) 1-816 

!LAN 

ı - Herbir kilosuna biçilen ederi 240 kuruş olan 10 bin kilo yün 
çorap ipliği kapalı zarfla alrnacaktır. 

2 - Şartnamesini paarsrz almak ve örneğini görmek istiyenlerin 
her gün öğleden sonra komisyona .gelmeleri, 

3 - tık teminat miktarı 1800 lıradır. 
4 - İhalesi 18-3-937 perşembe günü saat 15 tedir. 
s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncil 

ınaddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından en. az bir saat evvel M. M. Vekaleti ıatın 
alına koimsyonuna vermelerı. (449) 1-817 

tLAN 

1 _ Herbir çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 30.000: 40.000 

Türlüye 
ihracat 

Milli ithalat ve 
Anonim Sirketinden: 

' Şirketin 1936 senesine aid alelade senelik Heyeti Umumiyesi Ti-
caret Kanunun 3~1. inci maddesi ve nizamname ahkamına tevfikan 
29. Mart. 937 tarıhıne rasthyan Paz;;rtesi günü saat 14 te Ankara ıa 
K~nacı hanınd~ 2~ numara.daki Şirket Merkezinde toplanacaktır. 
!i!ssedarların ıçtımadan hır hafta evvel duhuliye varakası almaları 
ılan olunur. 

Ruznamei l\lüzakerat: 
1 - ldaıe Meclisi ve murakip raporlarının okunması. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının tetkik ve tasdiki ile İdare 

Meclisinin ibrası. 
3 - Münhal İdare Meclisi azalıklarına aza seçilmesi 1-923 

Aslceri Fabril{alar Tica ·et 
l(aleminden: 
Fabrik_alar. ihtiyacı için; 200 ton söğüt çubuğu satın alınacak .. 

tr.r. lsteklılerın 22-mart-937 pazartesi gününe kadar mektupla veya 
bızzat Ankarada Askeri Fabrikalar Ticaret kalemine müracaatlau. 

Şa.~t~.a~~ ~er gün İstanbul Fındıklıda Askeri Fabrikalar yolla
ma mudurlııgundcn, Ankarada Ticaret kaleminden alınabilir. 

(538) 1-969 

Çanakkale Vilayeti Nafia Müdürlüğünden 
BETONARME KÖPRÜ iNŞAATI EKSİLTME iLANI 

. Çan~kkale v~lfiyetinde Gelibolu - Keşan yolu üzerinde (22.800) 
Jıra keşıf bedellı Kavak betonarme köprüsü inşıırıtının kapalı a f 
usuliyle eksiltmesi 15-3-937 pazartesi günü saat 15 de Nafra Mü~ .. r. 
lüğü odasında eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. ur 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ( 114) ku • 
ruş bedel mukabilinde Çanakkale Nafıa Müdiirlüğünden alınabile
ceği gibi istiyenlcr bu şartnameleri Nafıa Vekaleti şose ve köprüler 
reisliği ve İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek ~örebilirlcr 

Ek,;iltmeye girebilmek için taliplerin (1710) liralık muvakkat; 
temi1ı3t vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nushalarmda çıkan 
talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazım
dır. 

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

D~vlet Demiryolları Afyon 
Y edin~i işJetme Müdürlüğünden: 

1 - Aşağıdaki cetvelde gösterilen iki gurup balast evelce ayrr 
ayn kapalı znrfla eksiltmeye çıkarılmışsa da (1) No. lu guruba zu
hur eden talibin verdiği fiat haddi layıkında görülmediğinden ve 
(2) No. lu guruba da talip zuhur etmediğinden işbu guruplar 2490 
sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince kapalı zarf usu
liyle yeniden eksiltmeye çrkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak 
yerler ve buralardan alınacak miktarlariyle muhammen bedelleri ve 
iktiza eden teminat mikdarları ve teslimat müddetleri aşağıdaki 
cetvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast cetvelde gösterildiği veçhile iki guruba ay
rılmış olup her gurup ayrıca ihale olunacağından beher gurup için 
ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme: Devlet demiryolları mukavalenamesi, kapalı zarf 
usuliyle balast ek::.iltme şartnamesi ve bayındırlık işleri genel şart
namesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyon 7 inci İş
letme müdürlüğünde görüp öğrenebilirler ve meccanen alabilirler 
ve izahat istiyebilirler. 

? -:-- Eksiltme 19.3 .. 937. ~arihine t~sadüf eden cuma günü Afyon 
şehır ıstasyonunda 7 ıncı ışletme bınasındaki komisyonda saat 16 
da yapılacağından istekliler 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü maddedeki 
şeraite te~fikan hazırladıkları m~vakkat teminat ve teklif mektup
lannı havı zarflarını mezkur tarıhte saat 15 e kadar komisyon re
isliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. (544) 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1C.J SATIN ALMA 
KOMİSYONU iLANLARI 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki 

ihtiyacı için 200500 kilo un ka
palı zarfla alınacaktrr. 

2 - ihalesi 17 mart 937 çar
şamba günü saat 11 de İ:zmide 
kışlada müstahkem mevki satın 
alma komisyonunda yapılJcaktır. 

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

4 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür, lstiyenlere 
135 kuruş mukabilinde şartnan·~· 
si verilir. 

5 - İsteklilerin ticaret odaı:>ııı· 
da kayrtlr olmaları şarttır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerintle 
ve şartnamesinde yazıh vesikala
rile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az lıir saat ev"el komisyona ver
miş bulunmaları. ( 458) 1-798 

İLAN 

1 - lzınir müstahkem mevki 
kıtaat ihtiyacı i~in 113300 kilo 
un kapalr zarfla alınacaktır. 

2 - !halesi 17 mart 937 ı;ar
şamba günü saat 16,30 da lmirde 
kışlada müstahkem mevki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen l>edeli 
15522 lira 10 kuruş muvakkat te
minatı 1164 lira 15 kuruştur. 

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

5 - İsteklilerin ticaret odasın· 
da kayıtlı olmaları şarttrr. 

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

çift asker kundurası kapalı zarfla alınar.aktır. 
2 - Şartnamesi 910 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti• 

yenlerin hergün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 10.350 liradır. 
4 - İhalesi 22-3-937 P. Ertesi günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Satın alına 
komisyonuna vermeleri. (447) 1-815 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Analartalaı Caddesi 
No : 111 Telefon. 12 

1 
DEVLET DEM1RYOLLARI VE LİMANLARI 
UMUM MUDORLUGO SA TIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN 

1 1 ıı----
Aktif 

--.., - - ' 

Cumhuriyet l\lerkez Bankasının 
6 Mart 1937 Vaziyeti 

Pasif 
Muhammen bedeli (13.200) lira olan 30 milyon boş bilet kartonu 

23.3.1937 Sah günü aaat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
ldare binasında satın alınacaktır. 

~~--·~~~~~~~~~~~~----

Bu işe girmek istiyenlerin (990) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(490) 1-891 

1LAN 
Muhammen bedeli (2100) lira olan 6000 kg. Don yağı 22. 3. 1937 

Pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (157.50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dariresinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daıresinden Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(491) l - 892• 

t LAN 
Talibi çıkmadığından dolayı ilk eksiltmesi feshedilmiş olan ve 

muhammen bedeli ( 16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif ebatta C(atn 

azman ve tomruk 19.3.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1249,56) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5·1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai resinde 
alı_nmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daiersinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehir ve l zmirde 
idare mağazal arından dağıtılmaktadır. (480) 1-856 

!LAN 

Kasa: 
Altın safi 
Banknot 
Ufaklık 

kilogram 21.040,109 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi ı.;ı .--.. - 5.054,474 
A!tma tahvili kabil serbest 
döviz'e: 
Diğer dövizler ve b.>rçlu 
kliring bakiıreleri 

Hazine tahvilleri: 

u~nı .. · 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inr:i madde 
terine teı. fi kan h:> .. ine tara· 
fınd?n vaki tedi vat 

Senedat cÜ7.danı: 
Hazire h""''hrı 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat ciızdanı: 

A naktiyc:ıin karşılığ ı es-l 
Deruhte ed ilen evrakı 

ham v · t:>h·dl l\t itibar' 
kıymetle) 

B Serbest esham ve tahvi ta 

AvCtnslar: 
Altın ve döviz iizerine 
Tah·ıi!at üzerine 

Hissed· ~1a.r: 
Muhtelif: 

1 - Malatya istasyon şehir ciheti (3528 m2) üç bin beş yüz yir
mi sekiz metre murabbaı mahall in bilumum l evazımı ve işçiligi ile 
şartnamesi mucibince parkelenmesi kapalı zarf usuliy le eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli (9568/ 29) Dokuz bin beş yüz olt -
mış sekiz lira yirmi dokuz kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid plan, şartname ve mukavelename proje
sini; Ankara, Haydarpaşa, Adana, Malatya vezneleriyle Eloğlu, 1 
Narlı, Eiaziz istasyonlarından ( 48) kırk sekiz kuruş mukabilinde 
tedarik edebilirler. -

ANKARA BELEDİYE 
REISLICI iLANLARI 

3 - Eksiltme Malatyada beşinci işletme binasında 22·3-937 pa-
zartesi saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (717,63) yedi yüz on yedi lira 
altmış üç kuruştur. 

5 - İstekliler 2490 No. lu kanundaki ehliyet vesaiki ve işe gh· 
meğe kanuni mani bulunmadığına dair beyannameyi ve teklif mek
tuplarını eksiltme gün ve saatinden bir saat evveline kadar Malatya 
beşinci işletme komisyon reisliğine göndermiş bulunmalıdırlar. 

(535) 1-965 

İLAN 
Ankara istasyonunda eski şube binasında yaptmlacak kalorifer 

tesisatı eksiltmesi: 
Ankarada eski şube binasında yaptırılacak kalorifer tesisatı: 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1) Bu işin keşif bedeli 5108.30 liradır. 
2) İstekliler bu i§.C ait şartname, proje ve sair evrakı Ankarada 

Devlet Demiryolları yol dairesinden ve Haydarpaşada birinci işlet
me komisyon reisliğinden paras·z olarak alabilirler. 

3) Eksiltme 26.3.937 tarihinde cuma günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğü Yol dairesinde top
lanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yeı.zılı teminat 
ve vesaiki aynı günde saat 14 e kadar komisyon reisliğine teslim et
miş olmaları lazımdır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere 383.12 liralık 
muvakkat teminat. 

b - Kanmıun tayin ettiği vesikalar. 
c - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
S) Teklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar makbuz muka -

~ilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek
lıf mektuplarının teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar ko -
misyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenler D. D. Yolları Yol 
Dairesine müracaat etmelidirler. (539) 1-970 

İLAN 
Muhammen bedeli (475129,70) lira olan 50 bin ton krible alman 

ma?.e~ kömürü 26-4-1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf u
sulu ıle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır 

Bu işe girmek istiyenlerin (22755,19) liralık ~uvakkat teminat 
ile kanunun tay~." ettiği v~si~aları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 
3297 numar~lı nushasında ıntışar etmiş olan talimatname daiersinde 
alınmış vesıka ve tekliflerini aynı gün saat 14 30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. ' 

Şartnameler 2376 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (556) 1-981 

Malatya Elektrik · T. A. 
Şirketi İdare Heyetinden: 

• Esas muka':'elen~m~zin 56 ıncı mad?esine tevfikan şirketimi· 
zın. 1936 senesı alelade hıssedarlar heyetı umumiyesi 29 mart 1937 
tarıhine müsadif pazartesi günü saat 14. de idare merkezimiz olan 
Ankarada Sümer Bank Merkez binasında içtimaa davet olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - İdare heyeti ve mürakip raporlarının kıraati 
2 - Bilançonun tetkik ve kabulil, idare heyeti ve mUrakibin 

fbrası 
- 3 -:-- .td~re. heyeti azalarından müddeti bitenlerfo yerlerine di
gerlerının ıntıhap olunması ve ücretlerinin tayini. 

4 - Mürakip tayini ve ücretinin tesbiti. 
1-985 

Maliye V ekaletiııden: 
1-6-1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 

evvelce itan edilmi' olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuruşluk
ların 1 kanunu evvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalma· 
sının ta ·cırru r etmiş olduğu ilan olunur. (443) 1-813 

İLAN 

1 - Su idaresine alınacak 
font boru ve aksamı on beş gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (8913, 
40) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (668, 
50) liradır. 

4 - Şartname ve listelerini 
görmek istiyenler hergün yazı 
işleri kalemine ve İstanbul bele
diyesine müracaatları. İhale 12 
mart 937 cuma gunu saat on 
birde Belediye encümeninde ya
pılacağından isteklilerin saat o
na kadar teminatlariyle birlikte 
teklif ftlektuplarını belcd;} e en
cümenine vermeleri. ( 401) 1-704 

ZAYİ 
930 • 931 ders yılı Akşehir 

orta okulu ikinci sınıfından al -
dığım tasliknameyi kaybettim. 
Sözü geeçn okuldan yenisini a -
lacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Mehmet oğlu Abdülkadir. 
1- 951 

ZAYİ 
Ankara Defterdarlığından 

aldığım 2511 No. maaş cüzdan. -
mı kaybettim. Yenisini aljlcağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Hayriye 
-949 

TOROS GENÇLER BlRLlCI 
ANKARA ŞUBESiNDEN: 

14-3-937 pazar günü saat 14 de 
Halkevinde yıllık kurultay ya
pılacaktır. Üyelerimizin gelme· 
!erini dileriz. 1- 961 

DOKTOR 

~ayan 1 
idrar yolları hastalıkları 

mütehassısı 

İtfaive meydanında Kur • 
tuluş apartımanında birinci 
kat. 

Pazardan maada her gün 
saat 17 den 19 a kadar hasta
larını kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1-447 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatr idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

LiRA 

29.594.597 ,22 
14.913.882,-
1.161.160,09 

1.007 .43 i ,52 

7.109,521,60 

S8.781,88 

46.286.2;') 1,96 

158. 748.563,-

12 774.052,-

.-. 
18.528.S07 ,03 

3 7 .063.260,4 7 
3.954.365.69 

178.591,34 
8 292.822,72 

Yekun 

LİRA 

45.669.639,31 

1.007.437,52 

53.454.555,44 

145.974,511.-

18.528.507,03 

41.017.626,161 

8.471.414,06 
4.500.000,-
9.134.164,ZS --- --

327.757.854,77 

- -- -------
Sermaye: 

İhtiyat akçesi . 
Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen .. vrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madc'le· 
lerine tevfika:. hazine tara· 
fından vaki tedivat 
Deruht.: l"-lilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilavetett tedavüle 
vazedt'.l"n 
Reeskon• mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer clövizl<'• ve alacaklı 
kliri., hakiyeleri 

Muhtelif: 

LiRA 

158. 748.563,-

12.774 052,-

145.97 4.511,-

19.000.000,-

- 16.000.000,-

1.101,60 

28.179.507 ,21 

• 

Yekun 

LiR>' 

15.ooo.ooo,
t.551.182,53 

180.974.511,-

13.523.634,19 

28.180.608,81 
88.527.918,24 

327.757.854.77 

2 ·Mart 1933 tarihınden itibaren: İ skont0 haddi % 5 1 
/ 2 altın fü:erine avans 

Bahçe Meraklıları 
Her aradığınızı, Ortaköyde 

ANKARA BAHÇZStl!DE bu
la.bilirsiniz. Envai çam fidanları, 
forme meyvaı.u, yaprağı döken 
ve dökmiyen fidanlar, .:!~i\~ ıya 
sarkan ağaçlar, salon yeşillikle
ri, kamelyalar, manolyalar, şem
siye akasyalar, benbeler, katmerli 
leylak ağaçları, etiketli bodur ve 
yüksek güller, SÜS FİDANLA
RI ve saire v.s. İstiyenlere kata
log gönderilir. V ASlL 

1-689 

Satılık Arsa 
Yeniş.ehirde Maliye tahsil şu· 

besi karşısında Selanik cadde· 
sinde telefon 1438 1-984 

Satılık Arsalar 
Kavakhdere'de asfalta ve oto

büs durağına iki dakika mesafe· 
de biner metrelik arsalar satılık· 
tır. Telefon (3739) 

1·847 

Harita Genel 

Satınalma Ank:ara J\Ieliteıller 
l{oınh;yonu l{eisliğinden: 

Sıyasal bilgiler okulu talebesi için en azı 720, en çoğu 810 met 
elbiselik kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 30.3.937 sal• 
günü saat 14 de Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplanan kO" 
misyonda yapılacaktır. 

Kumaşın azami mikdarına göre tahmin edilen bedeli 4657 lir• 
50 kuruştur. İlk teminat 349 lira 31 kuruştur. Şartnamesi ve kumaf 
nümuneleri hergün mektepte görülebilir. (541) 1-972 

Ankara l\lektepler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulunun yalnız kumaşı mektepten verilmek it' 
zere 265. 275 takım talebe elbisesinin imaliyesi açık eksiltmeye kO' 
nulmuştur. Eksiltme 30.3.937 salı günü saat on beşte Ankara mek"' 
tepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Aatal 
ve sair malzeme ile beraber imaliey ücreti 2750 lira tahmin ediloıit' 
tir. tık teminat 206 lira 25 kuruş.tur. Elbisede kullanılacak astar 'lff 
tela nümuneleri ile şartnamesi hergün mektepte görülebilir. 

(542) 1-97~ ~ 

Ankara Valiliğiııden: 
Misakı milli mahallesinde Suluhan ardı sokağında idarei hutıl' 

siyeye aid 65 No. lu ev açık artırma lie satılığa konulmuştur. Mü( 
temilatı zeminde bir ahır, taşlık üstünde bir oda ve mutbak ikifıCI 
katta bir sofa, iki oda ve üçüncü katı da bir taraçadan ibarettir • .,.,,_ 
hammen bedeli 800 liradır. İstekliler artırmaya girebilmek için rod' 
hammen bedelin yüzde 7,5 nisbeti muvakkat teminat venneleri ~ 
tır. • _.1 

Taliplerin 25.3.937 perşembe günü saat on beşte vili.yet dalll""' 
encümenine şartnamesini görmek iatiyenlerin de huıuıl muııdeb' 
varidat müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (546) 1-97,!_; 

Kütahya Vilayetinden: 
Kütahya Memleket Hastanesi için : 

Direktörlüğünden: Muhammen bedeli 
Beheri 

1 - Muhammen bedel (3200) Lira K. Adet 
lira harta matbaası içın bir adet 25 50 25 Kemerli, çelik somyalı karyola 
kağıd kesme makinesi açık eksilt- 30 00 1 İngiliz sistemi kırma karyola 
me ile satın alınacaktır. 9 50 55 Demir etajer 

2 - İsteklıler şeraiti anlamak 27 00 1 Portrigatör 
üzere her gün ve eksiltmeye gire- 10 oo 2 Eskabo 
ceklerin de (240) lira muvakkat 70 00 2 Arabalı sediye 
teminat makbuzlarile 11.mart.937 perşembe günü saat (15) de Ce- 5 SO 

2 
Demir sandalya ·ıt~ 

becide harta genel direktörlüğü 1 26.3.937 cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık ek-1~ 
ye konulmuştur. İsteklilerin 104 lira muvakkat teminatiyle Ol il"° 

satın alma komisyonuna gelmele- gün ve saatte Kütahya vilayeti daimi encümenine müracaatıarı 
ri (141) 1-348 olunur. (545) 1-976 

--~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~-----~ 
HALI\ YENi SiNEMALAR 

BUGÜN BU GECE 

9 UNCU SENFONİ 
WİLLY BİRGEL. LİL DAGVER 

Fevkalade kuvvetli bir mevzu ile çok 
nefis bir müziğin kaynaştığı emsalsiz 

bir aşk hikayesi 

İlaveten 
EN SON FOKS DÜNYA HABERLERİ 1 

BU GECE 
Senenin en büyük Türkçe sözlü f ilrrıl 

RUS JAPON MUHAREBESi 

DANlELLE DARRİEUX 
Adolph Vohlbruk - Charleı V'ancl 

GÜNDÜZ SON OLARAK 

4üncü Aşk 
l-lalk matinesi ( 12.15 de) 

Korkusu 


