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4 üncüde 

Avrupanın en çetin 
işi: Avusturya 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Veni b Üd ce 229.676.000 lira 
MALiYE VEKiLiNiN BEYANATI jKömür sergisinde 

Bu sene büdcede 17 milyon 
lira bir fazlalık var 

Yeni sene bfJJce~i hakkrnda gazetemize 
1Jcy3natta bulunan MaJiye VekiU 

Fııad Ağralr 

Türk . 
Nasy_onalizmi 

Falih Rıfkı ATAY 

Sancak davamızı çürütmek için, 
TÜrkiyenin srnır dışında ser~ü~ 
zeşt aradığını ileri sü__renler hızı 

1 

hiç tanımayan bazı safları kan
dırmağa muvaffak oJmu,Iardır. 
Kandırmak sözü yerine ümide .d.ü
fÜrmek tabirini dahi kulla.na~ıl~ -
riz. Bunlar türk ·nasyonalızmı?ın 
de, nihayet, taarruzcu nasyonalızm
ler arasına karışmak üzere oldu
ğu zannına kapılmışlardır. Zanla
rıntn doğru olup olmadığını anla
mak üzere An.karaya kad.a~ zah
ınet eden bir iki misafir fıkır ada
mı jle biz de konusmak fırsatı bul
duk. lstanbul'da Ankaratdaki tet
l<iklerden sonra derin bir umusa· 
Ya uğramışlarsa da, bir tezad kar
şısındaki hayretlerini de saklama
_tnışlardır: Sınır-aşırı hiç bi~ an;acı 
olmıyan genç bir nasyonalızm . .., 

Fakat osmanh imparatorlu~
nun türk parçası üstünde teessus 
eden yeni Türkiye Sancak'tan 

b. t•• k 
g~Yri hiç bir yerde tam _ır . ur 
holgesi içinde türk ekserı~etı, ~ı
takınıs değildir. Yeni Türkıye nın 
Balka~lar türklüğü politikasını 
Yakından bilmeyenler, onun dava
V~daki samimiyeti anlıyaınazlar. 

uzbinler aldık ve yüzbinler ala
cağız! Biz osmanlr imparatorluğulun, Kemalist Türkiye'nin kuru: 
Uş Prensiplerine uymıyan maddı 

lna:nevi bütün miraslarını içerde 
"~ dışarda tasfiye etmekteyiz. Yet1 l'ürkiye Avrupa' daki nasyona
• •~ınlerden hiç birinin şartları 
~~nde değildir. Bizim nasyonaliz
i ~biiz, heyecanlı ve şevkli kalmak 
Çın, eınperyalist veya irredantist 

RayeJer edinmeğe muhtaç değil • 
(Sonu 5. inci sayfada) 

1 Ne bir vergi arttırılacak 1 

n~ de yeni vergi konacal{ 
Hükünıet 1937 büdçe projesini dün Kamutaya vermiştir. Proje 

1936 yılı büdçesine göre 17 milyon küsur h!n lira bir fazlalık göster
me H orf r Ve 229.676,000 lira olarak tamaınıyle mütevazin bir şekil
c!- haz· r lanmış bulunmaktadrr. 

Maliye Vekili B. Fuad Ağrah 
1937 büdce projesinin Kamut":ya 
verilmesi dolayısiyle gazetemıze 
şur•;\rı sövlemiştir: .. .. 

"- 1937 yılına aid büdce huku-
metçe 229.676.000 lira olarak hazır
lanmış ve bugün Büyük Millet Mec

lisine verilmiştir. 
Büdcedeki laz.lalık 

1937 büdcesinde bulunduğumuz 
1936 yılı büdcesine nazaran 11 mil· 
yon lira kadar la:z.lalık bulunmakta
dır, Bu lazlanın 2.300.000 lirası ma
arife, 1.500.000 lirası sıhiyeye, 
900.000 lirası ormanlarımız.en ıslah 

ve inkişafını temin edr;_cek olan or
m~n kanunu tatbilıahncı, 8.000.000 li
rası da memleketin sanayileşmesi, 
madenlerin itleti!"nıe.i, fİmendüler 
inıası için geçen sene fevkalaJe vari
datla karfılanmıı olan ve önümüzde· 
ki sene Je alınman mutasavver fev
kalade tahsisatın kartılığınr teılıil e
den borçların ödenmeıi için büdcede 
mevcud tahsiıata ilave olarak tahsis 
olunmuştur. Geri kalan 4.300.000 li-

ası da memlehetin her sahadaki in-
r . l 
kişaliyle mütenasip o~arak g~~ıf ~-

ekte olan hi:z.metlerın daha ıyı go· 
:lmesini temin için muhtelif dairele

re tefrik olunmuftur. 
Ne bir ver!!i arttırılacak, ne de 

yeniden konac'!ktır . . 
Bu sene hiç bir verginın tezyıtlı ve-

• J 'h J • bahse konulmuı yer yenıaen ı aası . • 

1 Büdce 
fasılları 

Ankara, 1 ( A.A.) - Buuün Ka
mutay' a tevdi edilmi§ bulunan 
1937 mali yılı büdcesi, masarifa
tı vekaletler ve daireler arasında 
§u suretle inkısam etmektedir: 
B. M. Meclisi 3.590.200 
Riyaseti cumhur 401.540 
Divanı Muhasebat 602.550 
Btlfvekôlet 1.301~960 

Şuray: Dtwlet 236.740 
lıtatutik u. M. 312.920 
Diyanet lıleri 608.350 
Maliye Vekaleti 19.740.078 
Düyunu Umumiye 
Tapu ve Kadas. U. M . 
Gümrük ve inh isarlar 
Dahiliye Vekaleti 
Matbuat U. Mü. 
Emniyet işleri U. M. 

53.328.100 
1.361.806 
5.374.040 
4.880.032 

136.390 
5.009.934 
9.372.700 
3.340.830 
6.487.538 
9.272.612 

12.570.690 

J antlarma U. M. 
Hariciye Vekaleti 
Sıhhat Vekaleti 
Adliye Vekaleti 
Maarif Vekaleti 
Nafıa Vekaleti 
lktısatl Vekaleti 

15.003.322 
5.683.060 

Ziraat Vekaleti 6.098.550 
Milli Müdafaa, Kara 46.733.220 

» > > hava 7.823.755 
» > deniz 

Askeri fabrikalar 
Harita U. Müdür. 
Meteoroloji U. M. 

6.061.780 

3.065.990 
745.890 
532.135 

değildir. Kuvvetle ümid ederım kı 
türk yurdunun her uatanda§tna 
inıirah veren iktisadi inkiıafı ön~
müzdeki senetle de bu yılda oldugu 
gibi varidatın artma8ı imkanını vere
cek her vatanda§ vergilerini seve se· 
ıJe v~ kolaylıkla ödemek suretiyle z.evk dayacaklır.,, 
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Atinada bizim için arlık yep 
bir hayat başladı • 

yenı 

\l i., 

Birlrinin ilk top Jantrsrnr yaptığı Atin~ ~kademisi 
Balkan Basın g (Ya:zıaı 5. ıncı ıayfadadlr ı 

' 
Ekorıoı:-ıi B.1kanımız B. Celal Bayar Ser gide alakadarlardan izahat alırken 

K önıür kullanılmasını 
fazlalaştırmak için 

Sergide seçilecek en kullanışlı, en ekonomik bir tip 
ısıtacak vasıtası hiitiin memleketle kullanılacak 

-
Ribbentrop'un nutku 

,Alman yanın 
•• •• somurge 

istekleri 

Fon Ribentrop 

fon Ribbentrop Almanyanın sömürge 

isteğine dair Laypzig'de bir nutuk söy

lemiştir. Nutuk beşinci ıayfamızdadır, 

Per~embe giinü 

Meşhur Fransız Romancııı 

Honon~ de Balzac'ın 

Eugenie 
Grandet 

Adlı Romanını T elrika Etmeye 
B aşl ıyacağız 

Okuyucularımızın alaka ile takib 
edeceklerine şüphe etmediğimiz 

bu güzel eser, dilimize 

NASUHi BAYDAR 

tarafmdan çevrihni§tİr. 

Kömür ve kömür yakan vasıtalar en
ternasyonal sergisi hazırhklan, hara• 
retle devam etmektedir. Ekonomi B> 
kanımız B. Celal Bayar dün sergiye 
gelmiş ve uzun boylu çalıFlıştır. 

İktıaad Vekaleti, gerginin açılına• 
arifesinde, memleketteki kömür yoğal· 
tımını arttırmak ve hazırlan.mı§ olan 
mahrukat kanunu projesinden en çok 
faydalanmayı temin edecek bir karar 

(Sonu S. inci sayfada) 

Fıkra: 

Uludağ 
- Bereket jandarmalar Karabelen· 

den geri çeviriyorlardı .. 
- Altı saat ski ile dağ tırmandıktan 

30nra odasız kalmak! 
Bu sene Uludağ her yrlda.n /ula 

itibar görmü.§tür. Çünlrü Türltlye'nJn 
kış sporlsrrna en elverişli yeri orasr • 
dır. Uludağ'a ,gidenler, oranrn Jsimlerl
ni işlte işite bıktığımrz birçok A vrup• 
istasyonlarından daha değerli olduğun
da ·müttefiktirler. 

Fakat bi1iyor musunuz ki otel ea 
kötü yere ve berbad yapılmıştır. Anka
radan giden bazı bayram misafirleri 
onun temizliğini de pelc meth.etmiyor
lar/ 

Halbuki hangi bir Avrupa mimari 
mecmuası koJJeksiyonu açsanrz, orada 
bir dağ oteli örneği görürsünüz... Fa
kat bizde. hele şehircilikle mimarlrkta, 
asla mütehassıs tanrmayıp kendi key • 
limizi kılavuz edinmek moda olmağa 

başla.dığı için, bizim otel böyle olmuş
tur. 

Uludağ şimdilik büyük spor'dur. 
çünkü K;ırabelen'den sonra oraya çrk· 
mak için, tipi/erde, sislerde 6 saat en 
çetin dağcı canbazlıkları yapmak lazrm. 
Buna rağmen otel dolu, Halk Partisi • 
nin evi dolu .... Çünkü Bursa gibi eşsiz 
bir sanat şehrinin heml'n yanında Ulu
dağ gibi eşsiz bir kış cenneti! ... Ve ay
nr zamanda yaz cenneti! 

Şehir'den Uludağ'a bir hava hattı 
çekmek lazım! o kadar! 
Filorya~yı yapıyoruz, Yalova'yr yap

tık. Bursada güzel bir otel ve kaplıca 
müessesesi vücııda getirdik. Uludağ da 
var. Artık bunları bağlıyalım: Mudan
ya ve Yalovatdan Bursa'ya munt11zam 
yol ve Bursa'dan Uludağa hava hattı! 

Turizm için diğer yapılacak ~eyler 
(temizlik, şehir yolu, ve saire). geçen
de dediğimiz gibi, esasen bizim vatan
daş ve hem~eri olarak istediğimiz ve 
muhtaç olduğumuz şeylerdir. - Fatay 
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Politika balıisleri 

Karag •• 

Geçenlerde, Halekvleri'nin yıl~ 
dönümü günü, Karagöz, sahneye
rn sözlerle çıtktı: 
• l'er<le kıırduJc, şam'.a yaktık Halk· 

evinde biz bugün; 
Cıimle yaran gelsin artık, seyre bak

sınlar bugün; 
Yepyeni bir alem ile başlamakta bu 

düğün; 

Himmet ettik Halkevi'ne girdi artık 
Karagöz! 

Prolog, bundan daha uzundu. 
Biz yalnız bu kıtayı kaydediyo
ruz. Ve bu kıta, esasen, bütün ha
diseyi anlatmıyor mu 1 

Karagöz hakkında, şimdiye ka
dar birçok yazılar yazılmış, nere • 
den geldiği, ne ifade ettiği şahıs
larının karakterleri anlatılmıştır. 
Biz, bu noktalar üzerinde duracak 
değiliz. 

Karagöz, eski şeklinde, eski 
karakterleri ve dialoglan ile yaşa· 
yamaz. Onu içimizden bir kısmı 
anlua bile, hicivlerini teyid ede • 
cek hadiselerden ve içtimai hal • 
den eser kalmadığına göre, ister 
istemez bir pastiş tesiri bıraka
caktır. Demek oluyor ki, dava, 
Karagöz'ü günümüze uydurmak, 
günümüzün içtimai hali (e'tat so
cia1) içinde diriltmektir. 

Bumı nasıl yanabiliriz? 
1. - ideolojik kısım. 

O günü, halk çocuğu Karagöz, 
enderun artığı hacivad'a vaziyeti 
anlatmağa çalıştı. Halkçılığımız
dan ve yeni dil hareketinden kuv
vet alarak, "mustalah konutma 
meraklısı,, Hacivad'ı alaya çek· 
meğe başladı. Yani Karagöz ile 
Hadvad arasında, roller değitti • 
rilmiş ve ilim mevkiine Karagöz 
cah·ı mevkiine de bacivad geçiril
mi!\ti. 

Bu bulut keskin bir hicivden 
ziyade propaganda tandansı tatı
mağa mecburdu. Eğer bana bağlı 
kalrrsak, Karagöz'ü bir "halk ha
tibi,, yapıyoruz demektir. Fakat 
bu, Kara öz'ü .sevimli olmaktan 
derhal çıka1"11". Ve onun saf bir 
halk ço~ğu olmak karakterini 
derhal bozar. Halbuki, Karagöz, 
somaltrn gibi som halk çocuğu 
k~ imalıdır. Asla ukalalasmama • 
lıdır. · 

Karagöz İç.İn önce yeni bir sos
yal türl"ü bundan sonra d:t yeni 
dialogla.r ve maceralar tertib e • 
derken dikk.-t edeceğimiz en mü
him noktalar hizce şunlar olmalı
dır: 

1. Karagöz oyunu bir açık tan
dans vasılaSI yani bir prop&l!anda 
organı haline Şt"etirilmemelidir. 

2. Karagôz'ün kendisi, açıkça 
hiciv edebilmeli ve lıallc ağzı, halk 
mantığı, halle doğrugörÜJÜ ile, 
Jr ... c;kin hücumlarını yapabilmeli .. 
dir. 

3. Hacivad, '' !ıÜllÜn ulwl.aıu" 
mevkiinde kalmahdır. 

4. Bütün bınlara rağmen, Ka
ragöz oyunu, hem yeni sosyal gö
rüşlerimize uygun olmalı hem de 
bizi en-Jendirmeli, bi:ze nqe ver
melidir. 

Görülüyor ki, da va, hiç de ko
lay değildir. Karagöz çünkü hal
k'm bir sembolüdür. Eğer onu, yu
karda da dediğimiz gibi, "ulusal 
bir halk hat;h;,, vai7vetine koyar
sak, kendisi hacivad1aşnuş olaca
ğına göre hacivad'a lüzum kalmı
yacak ve oyuncu kıtlığından oyun 
derhal bitecektir. 
Bımdan b""'"' h"lkın dPh.,,sını 

aksettiren oyunlara müdahale, 
mukabil bir deha çıkarılamadığı 
takdirde hiç olmazsa derin bir 
kültüre ve kafi bir zekaya ihtiyaç 
gö~terme?. olur mu? 

il. - Teknik kısım 
Kara~öz, eskiden, kahvelerde 

yani nihayet SO - 100 kişinin önün
de oynanırdı. B 1gün onu büyük 
tiyatro salonlarında oynatmağa 
çalıfıyoruz. Bu bizim karşımıza, 
elbette ki, bir teknik dava çıkar -
mıs oluyor. 

Müsamere günü, Karagöz per
desinin arkası elektrik lamba.la -
rix_l 0 .q,•chnlatılm.ıştı. Doğru bir 

~ey. Şu halde, perdeyi bir sinema 
perdesi kadar büyültmeğe, figür
leri büyültmeğe ve derhal birkaç 
Karagözcüyü birden çahştırmağa 
imkan olacak demektir. Hatta, 
bunların önüne birer bar-mikrosu 
koyarak, sesleri takviye etmeğe 
imkan vardır. Bu takdirde çünkü, 
alışık olduğumuz ''intonation,, lar 
oynatanların avazları cıktığı ka -
dar bağırmaları yüzünden bozul · 
mıyacak, buna rağmen f; •• ıki 

en büyük salonda, herkes, hem 
perdeyi mükemmel görecek hem 
sözleri mükemmel işitecektir. 

Pek t-"1ii bir şey ki, bu, bizim 
teknisyenlerimize, perde arkasın
da daha büyük figiirlerle cereyan 
edecek oyun iç.in bazı vazifeler 
tahmil etm.iş olacaktır. Ve, bir 
Karagözcü'nün yerini birkaç ta -
nesi yani bir ''Karagöz tröpu,, al
mış olacaktır. 

Bunlar, şimdilik hatırımıza ge
len ıeylerdir. Ankara Halkcvi'ne 
ilk teşebbüsü için ne kadar teşek
kür ebek azdır. Şimdi lazım olan 
bir "Karagöz komitesi,, nin topla
narak bu İJİ muayyen bir program 
dahilinde ele almasıdır: 

a) Muharrirlerimizi yeni diya
loglar ve sahneler icin seferber et
mek, para mükafatları ilan etmek. 

b) Bir Karagöz k;i•ii,..<l~nesi 
meydana getirmeğe çalışmak. 

c) Yaşa yan karagözcüleri bir 
kongreye çağırmak, 

d) Yeni karagözün yeni ideolo
jisini ve yeni tekniğini hazırla -
mak 

e) Salon Karagöz'üne geçiyoruz. 
diye eski yani bir tek karagözcü 
ile idare edilen perdeyi asla öldür
memek ve bilakis teşvik eylemek. 
Yalnız, kontrol etmek ve mevzu • 
larla beslemek. 

Burada bir mütaleamızı daha 
söyliyelim. Hep habrlarız, Meşru
tiyette bir "Canlı Karagöz,, teşeb
büsü yapılmıştı. M'uvaf fak: olma
dı. Sebebiı Karagöz canlı yani 
plastik olamaz. Bütün hususiyeti 
bir perde ve &ölge oyunu olmaıııı· 
dadır. Fakat bu perdeyi ve bu göl
geleri büyültmekte ve Karagöz'ü 
bir bakımdan ve kendi bünyesine 
uygun bir şekilde sahneleştirmek
te mahzur olmasa gerektir. 

En iyi giyinen 
adqm 

BURHAN BELGE 

A vnıpa gazetele
ri Amerikadan şu 

haberi alıyorlar: "Amerikan terziler 
birliği ''en iyi giyinen adam" rraikafab

nı reis Roosevelt'e vermişlerdir. Cum
la.ur reisi meşhur sinema aktörü Fred 
Astaire'i bu işte zar zor mağlub etmi§· 
tir. 

Şimdi terziler birliği rei&ini dinleyi
niz: "Roosevelt, bizim, tören kılıklarm
da güve yenikleTİ olmıyan ve dbise 
hususunda oldukça muhafazakar sayıl
ınak lazım geldiği halde bir kaç moda 
çıkarını§ olan ilk devlet reisimizdir. 
Fred Astaire'e gelince: bu zat, frak'ın 
ıülünç bir kostümlü balo dbisesi olma
yıp en dürüst kıyafetlerden biri oldu
ğunu arnerikalılara öğretmiş olmakla if
tihar edebilir!' 

Japon kavgacıl:ğı 
Tokyo şu haberi veriyor: Politika

aın biri}):rine diİ§man ettiği iki mebus, 
10syalist Maçumoto ile muhafazakar 
Nanjo, ordu encümeninin bugünkü 
tıoplantısında döğüpnü.Jlerdir. lki kav
gacıyı ayırmak imkanı bulununcaya ka
dar biribirini o derece hırpalayıp )"lra· 

lamışlardır ki ikisini de derhal hastaha
neye kaldımıak icab etmiştir. 

Bu haberi, ispanyada olup bitenler· 
le karşılaştırıp ideoloji mücadelelerinin, 
yalnız milletleraasmda değil, milletlerin 
kendi içinde de ne neticeler verebilece. 
ğini kendi kendinize düşününüz. 

ispanyada hcırb 
Oviedo~da Buonovista futbol sahası· 

aın yamndaki bir binayı dinamitle atan 
hükümetçiler bu binada bulunan iki yüz 

Türk uşu 
tayyarecileri 

İzmirde 
Cuma günü, iki tayyare ve iki 

planôrle altı kişilik bir grup ha
linde ve yüzbaşı B. Zekinin filo 
kumandanlığı altmcla Eskişehir • 
İzmir - Bursa üzerinde yolculuğa 
çıkan türkkuşu tayyarecileri dün 
Bursadan İzmire geçmişlerdir. 

Tayyarecilerimiz 1250 kilomet· 
relik bir seyahat yapmaktadırlar. 

Bu seyahat, türkkuşu tayyarecilc· 
rinin ilk büyük memleket turudur. 
Bundan evvel yalmz Ankara -
Kayseri ve Ankara • Eskişehir 
yolculuğu yapılmıştı. 

Tayyarecilerimiz gittikleri yer· 
!erde büyi.ik bir sevgi ve alaka ile 
kars lanmaktaclırlar. Filo, Eskişe· 
hir, ve Bursada pliinör uçuşları ve 
grup halinde para üt atlamaları 

yapmış, bu hareketler binlerce 
halk tarafından seyredilmiştir. 

Yalnız Bursada halktan 20 kişi 
uçurulmuştur. 

Memlekette havacılık sevgisini 
yaratan ve yayan memleket gezi
lerine devam edilecek ve bu arada 
bu ay içinde Adanaya kadar uçu· 
lacaktır. 

Hayvan sağlık zabıtası 
Trakya müfettişliği 

Ziraat Vekaleti Merkezi Trakya ol· 
mak ve doğrudan doğruya ve.kalete bağ
lı bulunmak üzere (Hayvan sağlık za· 
bıtası Trakya mmtakası mücadele mü
fettişliği) kurmuştur. Vazife hududu, 
Trakya umum müfettişliği hududu için 
deki saha olan bu müfettişlik, hayvan 
sağlık zabıtası kanun, nizamname, tali
matname ve emirlerine aid bütün tat· 
bikleri kontrol edecektir. 

Muğlanın plam 
1~ Belediyeler imar heyeti Muğla şeh

rinin su plan ve projelerini hazırla

mıştır. Yakmda münakasaya konalacak
tır. 

Satranç şampiyonu 
Müsabakaları başladı 

Ankara satranç kuliıbünün tertib et 
tiği santraç şampiyonluğu müsabaka
larına Eti Palas otelindeki kulüb mer· 
kezinde başlanmıştır. Müsabakalar bir 
ay devam edecektir. 

kişiyi, böylece, diri diri gömmüılerdir. 
Oviedo'nun dıt mahallelerinde yıkılma
mış bir tek ev yoktur. Yangınlardan ve 
atılan kwnbaralardan çıkan dumanlar 
bu ıelıriıa havasını teneffüı edilmez bir 
hale getirmiştir. Bomba, gülle ve dina
mit gürültüleri cehennemi bir konser 
halinde sürüp gitmektedir. 

Manzaroa gözlerinizin önüne geliyor 
mu? 

M usi1'·i lehinde yeni bir 
hamle mi~ 

İngiliz terbiyeci luıdmların açtıklan 
büyük sergide, teşhir edilmit olan 2850 
liralık (paramızla 18500 liralık), bilmem 
kaç tane piyano, bir çeyrek saat içinde 
sntılıvermiştir. 

Piyanoya gösterilen bu itibarı acaba 
muıik:iseTerlerin radyoya karp bir re
aksiy01111 sayıabilir miyiz? 

Diğer taraftan yiDe iıı&iliz gazeteleri, 
lngilterenin bazı taraflarında, telleri sö
külüp piyanolann reçel dolabı haline 
getirilmiş olduldarmı haber veriyor ve 
ilave ediyorlar: "Çünkü radyo, musiki 
ile bizzat uğrapna ihtiyacnu bırakma
mışbr." 

Bu 10D cümleyi radyolar lehinde bir 
nevi rekli.m farzedec:ek olanak yukarı. 
ki suale verilecek cevabm yerinde oldu· 
ğuna hükmedebiliriz. 

'Almanyada evlenmek i,çi.n 
Bir franSJZ gazetesi şu haberi veri

yor: Almanyada evlenmek istiyen su
baylara şu sual varaka11 verilerek ce
vabları istenilmektedir: 

Zeyti cil • ğimizin inki ı 
için ir proje hazırlan ı 

Projede zeytincilik için alınan 
bütün tedbirler sayılmakta ır 

Ziraat V ek.aleti, geçen ay içinde ıehrimizde toplanmı' olan zeytin._ 
cilik kongresinin tesbit ettiği esaslar içinde, zeytinciliğimizin inkiıa-ı 
fına ve alınacak tedbirlere dair kanun projesini hazırlamıştır. 

Projede, zeytin ve zeytinyağ 
istihsalimizi kısa bir zamanda ar
tırmak ve zeytin mahsullerine ha
kiki kıymeti verebilmek için el 
korunası ve üzerinde ebemiyetle 
durulması icab eden başlıca iki 
mevzu vardır: 

1 - Mahsu1 veıen zeytin'.iklerin 
verim kabiliyet~ni arttırmak, 

2 - Bugünkü ya~ istihsal endüstri
mizi tc:knik bir disipline tabi tutmak
tadır. Yabani zeytin!iklerin aşılanması, 

fidan veya dikme ile yeni zeytinlikler 
tesisi projede gayeye varmak için iki 
mevzu olarak ele alınmıştır. 

Projede idari tedbir olarak zcytin
lik'ere otlatma maksadiyle hayvan so
kulmasının men!, zeytinliklerde çift 
sürme veya naki!cle kullanılan hayvan
lara iş sırasında ağızlık takılması, ya· 
zın zeytinliklerde yangın çıkmasına 

meydan verilmemek üzere zeytinlik alt
larının otlu bulunmamasını temin için 
zeytinliklerin ilkbaharda sürülmesinin 
mecburi tutulması, zeytin bakımına en
gel olan ve bir çok anlaşmazlıklara yol 
açan zeytinikerde ağaç ve toprak mem· 
leketlerinL birleştirilmek suretiyle hal
li, zeytin bakını teşkilatı mütehassısla
riyle bakım memurlarının ve zeytinci 
ustalarmrn çahştık'.arı mahallin en bü
yük mülkiye amirlerinden azami yardım 
görmelerinin tem.ini ve zeytin muhafaza 
teşkil.atının kurulması teklif edilmekte· 
dir. 

Projede alınması teklif edilen sınai 
tedbirler arasında taze zeytinlerin ay
larca bekletilmesinin meni, fabrikaya 
geldiği tarihten itibaren azami bir hafta 
içinde tasir edilmesi .mecburiyeti, gün
de 50 çuvaldan fazla zeytin işleyen ta· 
sirhanelerde santrifuj kullanılması, ta• 

. sirhanelerde temizliğe azami itina gös
terilmesi, iş sırasında cigara içilmemesi, 
açıkta ateş yakılmaması ve bütün dı· 

varların kireçle badana edilmesi, yeni
den kurulacak fabrika veya tadil edile
rek ıslah edilecek yağhanelerin plan 
ve makine tesisatının vekalet tascikin· 
den geçildikten sonra tatbik mevkiine 
konulması vardır. 

§Öhret sahibi midir? 

- Niıanlınız saf 
alman kanından mı· 
dır? 

- Nitanfınız iyi 

- Vlatansever midir? 
- Hürmet telkin eder mi? 
- Genç luzn:ı ana babası hürmet tel· 

kin ederler mi? 
- Vatansever midirler? 
- Kuracağına yuva, para balamın· 

dan, sağlam bir temele dayanaClllk mı· 
dır? 

Genç evlilerin sıhhati hakkındaki 

kanunun hükümlerini biliyor musunuz? 

Bu sualler arasında, her evlenecek 
genci düşündürmesi laznn gelenler yok 
ma? 

Mayısa iki ay kaldı 

Pariı, inci çiçeği kıraliçesini seçmiş

tir. Güzel luraliçe, mayıs ayında yapı· 

lacak olan çiçek bayramına başkanlık e· 
decektir. Gazeteciler genç kıza sonı· 
yorlar: 

- Kıraliçe seçilmenize sevi.ndiııiz 
"? mı. 

- Çiçek bayramına başbnhk ede
ceğime ~iyonım. Fakat bol çiçeğe 
kavu~z için daha iki ay bek· 
lemek lazım. 

- Çiçekleri bu kadar çok mu sever-
•• ? 
unız. 

- Scvmemu bilen bir kadın için çi
çekten fazla sevilebilecek ıne vardrr? 
Düğiiniimde onları, ölümümde onlan is
terim-

"Düğünümde ve olumumde onıan ..• " 
Çelenk alcyhdarlarının kulakları çm· 

lasın. 

Demir f ahrikamızı 
li.uracak mühendis .. 

ler geliyorlar 
İstanbul, (Telefonla) - Karabiık 

fabdkasının kuruluşunda çalışacak mi.i 
bendis ve teknisiyenlerden mürekketi 
50 kişilik bir grup mümessili Maken• 
zen ile beraber ayın beşinde İstanbula 
gelecektir. 

Yumurtalar nasıl 
nakledilecek? 

Son defa Cencvrede milletler arasut 

da akd ve hükümetimiz tarafmdan da 
imza edilen enternasyonal mukavelelel'. 

gereğince yumurta naklinde sağlık ve 
menşe şahadetnamesi aranmaması karao 

laştrrılm.ış olduğundan bu husus hao 

kında konulmuş bütün kayıdlar kaldJ:ı. 

rı~trr. 

Bu suretle iç memlekette trenlerlf 

yapılac:alı: hayvan ve maddeleri nak.lDı 

yatında aranılaca:k vesikalara dair evvel 

ce ~rilcn emrin yumurtalara aid hülOı 
mü de ortadan kalkmış bulunmakta. 

dır. 

Çocuğunu sokakta 
Bırakan anne 
Mahkemeye verildi 

İstanbul, (Telefonla) - Bugün 16 

yaşında genç bir ana adliyeye veril· 

di. Bu kadın doğurduğu çocuğuna 

fakirliği yüzünden bakamam~. sokağa. 
bırakmış, çocuğunun kimsesizler yur• 

duna konduğunu öğrenince idareye baş 
Turmuş kendisini süt anne olarak ka1 
bul ettirmiş, çocuğuna bakmış, fakat 
kendisinin çocuğu sok.i.ğa bırakan ana 
olduğu öğrenilince bu suçlu mihkeme
ye verilmiştir. 

Fabrika ve 
Müesseselerin kontrolu 

İ~ dairesi lş kanunl;nun 93 üncü mad· 
desine göre fabrika ve mÜC56eselerin 
kimler tarafından mürakebe ve kontrol 

' 
edileceğine dair bir nizamname projesi 
hazrrlamaktadr. 

Alacağımız vapurlar 
hakkında görüşmeler 

\ 

lstanbul, (Telefonla) - Son döviz 
vaziyetinin alınanlara sipariş edilen va,. 

purların inşa faaliyetini durduramayaca
ğı burada teyid ediliyor. Bugün ıkrup 
delegeleri deniz yolları idaresinde top
lanarak görüşmelerine devam ettiler. 

1 ---H~-A~V __ A ______ _ 

Havaaar ısınıyor 
MeteoroıvJı ensutuıounaen aıa gımı.z 

malumata gore dun 'ehrimizde hava 
kısmen buıutlu geçmif ve gunun en yük 
sek suhuneti sıfırın tistünde 15 d re• 
ccye kadaı yükselmiştir. Dün yurdun 
Kars, Rize, Giresun çevreleri yag şlı 
diğer yerlerde hava umumiyetle hafif 
bulutlu geçmiştir. 

Yağış Karsta kar, diğer yerlerde yağı 
mur şeklinde olmuştur. Hava evvelki 
güne göre dün memleket.in her tarafın
da 1 _ 3 derece arasmda ısınmıştır. En 

düşük ı.uhunetler sıfırın altında oırnak 
üzere Boiuda 2, Kırşehir ve Diyar b.kitı 
de3 Erzurumda 6, Karsta 8 dcrec dir, 

" En yüksek ıouhunetler sıf ırm üstünde 
olmak üzere Manisa. Adana ve Dört'Y01

J 

da 19, lzmirde 20 derecedir. 
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A;i;ade;tbi';j~ 3 için artık yep I 
yeni bir hayat başladı 

Elen halkı Doktor Arası karşılayor. 
. d 

1 
Ajansında şeflik yapan iki kıymetli ar-

. 5 Ş bat - Atına garın a Atına, 1 u 1 Metak· kadaş daha vardı. 
mümtaz devlet adamı Genera .. Konferansta romen heyetinin reisi 

.. f"k "safiri arasında bur· . . . sası üç mutte ı mı . .. ki nazırlardan Unıversul gazetesının 
S 

muzıka mutte· es . " 
metle selamladık. onra . d"rektörü ve (B.B.B.) romen mılh ko· 

B · f on kıtası mı· ı 
fikler marşını çaldı. ır e z . "b t mitesiniı1 reisi Alexandre Popesko aza-

l d ..,ok sıkı ınzı a · · k~l · t safiri eri selam a ı ve :s. d ı- tarı da; Romanya harıcıye ve a etı ma • 
tedbirlerine rağmen genış ~ar meyk aln buat müdürü Raul Anastasiu, (B.B.B.) 

·1 . dogru çı ış ar .. nı dolduran halk ı en b • fikrinin ilk vazii, Romanya harıcıye 
1 k P

an halk safı, u sa ··d·· ·· R yaptı. lk çı ış ya ~ vekaleti eski matbuat mu uru, oman· 
. lk şı ağızdan agıza, . . . 1 . b fın muzatfer scsı, a ı • . yanın Ankara. Atına elçılık en mat u-

n saflara, genış 1 T" . 
elden ele arka ve ya .. .. At.. at ataşesi, Jean Oragu, Advaru ' ımı· 

. k klara ve butun ı . . . " h .. caddelere, ıç so a neata gazetelerının sıyası mu arrırı, 
naya yayıldı. . • b"u"yük romen siyasi gazeteler cemiyeti reisi, 

. A · a"nın tanhı . • . · "k" Atına' da tı~ . 
1 

dı l ( B. B. B.)Romen mıllı komıtesı ı ın· 
bayramlarınılan bırı baş a . ci reisi Liviu Nasta, Rador Ajansı U-

Atina garır -la mum Müdürü Alexandre Hurtig, Que 
.. f"k devlet adamını . . h . . D Garda dört mutte ı . ptatea gazetesının baş mu arrırı e-

b .. ··k dıplomat ve bunları çerçeveliyen uyu re· morthen Bortez ve (B. B. B.) Romen 
dikkatle bir defa daha sey mı"llı" komı"tesı"nı"n eski reis.i Constantin 

gurupunu ·· ·· üşleri· 
di oruz ve onların itinalı yuruy 

y 1 d lel adamları tavurlarına 
ne, mesu ev k biraz 
k d

. . . alıc:urmag· a çalışara ' 
en ımızı " .. 
ğ tomobille~:nıize bınıyoruz. ma rur, o . 
Atina·da artık bizim için yepy_e~ı 

bir hayat başl•yor. üç gün gazetecıl.ık 
yapmıyacağız. tkinci balkan b~sın b~r
liği ( R.B.B.) konferansında turk mıl
li 1 li temsilen müttefik matbu· 

atın el birliği icin tedbirler arayacağız. 
Gazeteci değil delegeıyiz. Kendisini ls· 
tanbulda tanıdığım viyanalı bir arkada· 

§ım; 

- Ne yazık! 

diyor, . 
- Yapılacak ne mükemmel ışler var· 

dı. Mesela bu dört devlet adamının ay· 
rı ayrı yugoslav • bulgar anlaşması ~~k· 
kında ne düşündüklerini öğrenebıLır· 
eliniz ... 

Ciddi; 
- Yazınız öyle ise! 
D dim gölüştiik. Eğer arkadaşım 

kıym:t ve,rseydi kendisine müttefikle· 

b 1 tasması hakkın· 
rin yu.,.oslav • u J:?ar an ~ . 

d k
. 'b noktai nazarlarını Atınaya 

a ı tasvı . 
ilk ayak bastığımız dakikada anlatabi· 

lirdim. 

Gazeteciler 
. . Ati naya bizden 

Dostlarımız hızı ·re 
1 ·ugoslav romen 

yarım saat sonra ge en Y ' • 
d B etagne oteh· 

mürahhaslarmı Gran e r . . . . k file beş kısı. 
ne yerk;tirdiler. Bızım a . ' 

M emen~ıoC1lu. Vedad Tör, muv:;ırfak en.. ~ Ek· 
Ahmed Emin Yalman, Erc~~e~d Ve· 
rem Talu ve ben. Kafile reısımız 

dad Tör. .1 
1 . 10 kişi J{afı e· 

Yugoslav delege erı · 
ye kendisini Belgradda tanıdığım ve 

"d c !"l ile ara· kıymetli arkadaşım Fen e a 
larında çok benzerlik bulduğum. _(B.B. 

B ) ·11· k ı"tesi reısı ve . yugoslav mı ı om . 
P . k ·· ·· M Sokıç ravda gazetesinin dıre toru, • 
reislik ediyor. İçlerinde son Arık.ara 

· · k .. lf'r komıte· 
seyahatını yapan ve bızı u u • . . 
· . . b. lh sa kıfıssıa 

sındekı çalışmalarıyle ı as ı 
. f . . ·ı teshir eden 

z.ıya etındekı nutku ı e 
S · · direktörü, amoouprova gazetesının . . 
( B.B.B.) yugoslav milli komitesının 
"k" a· . . gene ı ınci reisi J ovanoviç, ken ısın.ı .. 
Belgradda tanıdığım, (B.B.B.) rnues· 

sislerinden yugoslav baş vekalet ba~ın 
rnerkeı bürosu reisi Dr. Kosta Lukovıç, 
Avala ajansının umumi müdürü Dr. Su. 

Petroviç, Slovenetz gazetesinin başmu: 
harriri Kuchar ile Vreme ve Novostı 
g:ızctelerinin siyasi muharrirleri Popo· 
\1ıç, Mazanoviç, Atinada yugoslav mat· 
buat ateşeliğini yapan tvancoviç ve yu· 
goslav basın merkez bürosiyle, Avala 

Gangopol idi 

Elen murahhaıları 

Konferansta çalış:nanın fazla ağır· 

lığı, sekiz kişilik Elen heyeti üze

rinde idi. Azası delege veya müşahid 
olarak (bu heyette 13 de müşahid aza 

vardı) • Ethnos, Kathimerini, Akropo· 

lis, Elephteron Viına, Phos, Elephte

ros Anthropes, Elleinikon Mellon, Et· 

hniki, Hestia, Praia, Typos, Vradiyni, 

J ournal des Balkans, Messager d' Ath· 

enes g.ibi Atinanın en büyük gazetele

rine sahip direktör, baş muharrir, veya 

muharrir olarak temsil eden bu heye· 

tin konferansın başından sonuna kadar 

iyi devamına ve müsbet kararlar alma· 

sına yapdığı yardımları burada sitayiş· 
le kaydetmek isterim. Konferans Eth· 

nos gazetesinin sahibi ve (B. B. B.) E· 

len milli komitesinin reisi S. Nicolopo

ulos hasta olduğu için, Matbuat ve Tu· 

rizm siyasi müsteşarlığı umum :müdürü 

ve (B. B. B.) Elen milli komıtesi ikin· 

ci reisi B. P. Papadokııi'nin reisliğinde 
çalıştı ve bu genç, zeki, yüksek kültür· 

Ju, fevkalade nazik arkadaş en müşkül 
müzakere safhalarından, en basit teşri· 
fat işlerine kadar konferans azalarını 

kendisine minnettar ede ede konferans· 

ta mümtaz insanlık iradesinin bir sem· 

bolü haline girdi. 
Konferans şimdi Atina Akademisi-

nin büyük merasim salonunda topla-

nacak. 
Neşet Halil ATAY 

t -·=• n n o un •s ,..,.. ... 

RADYO 
• ••• ....... 

ıuı 

2 ınart salı pı ogramı 

12.30.12.50 Plak: Türk musikisi v_e 
halk şarkıları, 12.50-13.15 ~I.uhtelıf 
plak neşriyatı. 13.15.13.30 Dahılı ve ha 

rici haberler 
18

.30.19.00 Muhtelif plak neşriyatı 

19 00
•19.30 Türk musikisi ve halk şar

kıİarı. (Mahmut Karındaş ve arkadaş
ları). 19.30-19.45 Saat ayarı ve. a.r~bça 

. t 19 45•2o.ı5 Türk musıkısı ve 
nes.rıya rkıla~ı. (Hikmet Rıza Sesgür ve 
halkdşa 1 ) 20.15-20.30 Konferans: 
arka aş arı • :Kamil Tokgöz (sıhi 
Prof. Dr). S2eOrv3;-~ı.oo Plakla dans mu· 
konuşma · · ı · 21 15 sikisi. 2ı.oo-21.ıs Ajans haber erı. • • 
21.55 Stüdyo salon orkestrası. 

- • • Taç giyme merasunı 

Negüs Londraya , 
niçin çağrıldı? 

Londra, 1 (A.A.) - B. Eden, avam 
kamaraaında, Habeşistanın niçin taç 
giyme şenliklerine davet edildiği hak
kındaki bir suale cevab vererek, bu da· 
vetin emsale ve hukukan mevcud bir 
vaziyete uygun olarak yapıldığını ve 
tamamen normal bir usul meselesine 
hususi bir siyasi ehemiyet atfetmek 
yanlış olacağım söylemiştir. 

B. Eden İspanya harbı hakkındaki 
diğer bir suale cevab vererek, umumi 
bir Avrupa ihtilafı tehlikesinin kısmen 
ingiliz hükümetinin gayreti sayesinde 
ehemiyetle zail olduğunu söylemiş ve: 

"- Ademi müdahale anlaşmasının 
mümkün olduğu kadar müessir hale 
konulması için çalışacağız.'' 

Demiştir. 

ltalyan elçiıinin itimad mektubu 
Salamanka, 1 (A.A.) İtalyanın yeni 

büyük elçisi B. Cantalupo general Fran· 

Kudüste bulunan oğlunu ingiliz kıra
Jrnrn taç giyme merasimine göndercek 

olan Negüsün Londrada alınını~ bir resmi 

koya itimad mektubunu takdim etmiş· 
tir. 

Fransada komüniıtlerle 
IQfistler araıında arbede 

Paris, 1 (A.A.) - Albay La Rok'un 
fransız sosyal partisi azası dün Vrigne· 
de bir miting yaparken komünist ve sol 
cenaha mensub yüz kişilik bir grupun 
taarruzuna uğramışlardır. Bir aza öl· 
müş ve 11 aza yaralanmıştır. Yarala· 
nanlar arasında Uç idareci vardır. 

BQfbeıke: 

Türk 
Nasyonalizmi 

(Başı ı. inci sayfada) 

dir: Atatürk ona kıta ya benzer bir 
memleketi battan bata inp etme
ği, onun içinde yeni bir medeniyet 
kunnağı, milli varlığı yeniden yu
ğunnağı vazife olarak vermittir. 
Bu vazife neıillerin gözlerini Tür
kiye'nin hududları içinden ayırt • 
mamai• kafi değil midir? Bu va
zife bütün bir nasyonalizmin ide
al mayasını vücude getirecek ka
dar özlü değil midir? Türk naıyo
nalizmini kendi iıtikametinden 
çevinnek istiyenler, onu bu vazİ· 
fesinden alıkoymak, yapıcılıktan 
ve kuruculuktan ayırmak. Onu ha
yaller pef ine takarak, yeni bir tah
rik ve anarti unıuru kılmak istiyen· 
lerdir. Osmanlı tarihinin yeni za
manlarını en iyi biz biliriz. Onun 
ne panislamizmi, ne de pantür
kizmi Türkiye hakikatleri ve Tür
kiye türklüğü menfaatleri değil
dir. Sancak bizim ihtilalimizin da
vasıdır. Biz ihtilalimizin sözünü 
şerefini ve itibarını krrdırmamak 
için onun bütün kuvvetlerini kul
lanırız. Sancak Anadolunun ve 
Sancak türklüğü, Anadolu türklü
ğünün bir parçasıdır ki artık her· 
kesçe bilinen p.rtlar içinde Fran
sa'ya emanet edilmittir. 

Bizim nasyonalizmimizin ga
yeleri ile Sancak davası arasrnda
ki münasebeti iyi anlamıyanlar, 
daima yanlıt görüp ters düıünme
ğe mahkumdurlar. 

Falih Rıfkı ATAY 
Düzeltme - Dünkü başyazımız

da bir kac hata vardı. Bunlardan biri 
manayı alt üst ettiği için düzeltiyo· 
ruz: Son fıkralardaki "ileri ıehirle
rin,, sözü ''ebedi şehirlerin olacaktı. 

\ Fon Ribbentropun nutku 

Alman Elçisi sömürge 
isteklerini tekrar etti 

Leipzig, 1 (A.A.) - Almanyanın 

Londra büyük elçisi B. Fon Ribbentrop 
milli sosyaJist partisinin ekonomik si• 
yaset komisyonunda bir nutuk söyliye· 
rek dört senelik plan ve sömürge mese· 
lelerinden bahsetmiştir. 

"Versay muahedesi milletleri zen· 
gin ve fakir iki zümreye ayırdı. Dikte 
edilen bu barış bir taraftan hoşnudsuz• 
luk, diğer taraftan da itimadsızlık u• 
yandırdı. Bu sıkıntıyı yeni bir muva· 
zene ile bertaraf etmek bütün devletle
rin menfaati icabındandır. Bu muvaze· 

neyi bulmak lazımdır. Zira dünyamız· 

da bazı memleketler sadece mevcudi· 

yetlerini teminden aciz iken diğerleri· 

nin bolluk içinde yaşamaları imkansız 

hale gelmiştir. Bu muvazene ancak iki 

sahada başarılabilir : 

1 - Eski alman sömürgelerinin ia

desi meselesinin halliyle, 

2 - Alman milletinin bizzat kendi 

kuvvetleriyle. 

Hatib Versay muahedesinin haksız· 

hklarmı tebarüz ettirdikten sonra, Al· 

manyanın müstemleke hakkı istediğini 

ve bu hakkı cerhetmek için ileri sürülen 

delilleri kati olarak rettettiğini bildir

miştir. Almanya ne emperyalist bir SÖ• 

mürge siyaseti takib etmek, ne de sö· 
mürgelerini sevkülceyş üsleri haline 
getirmek niyetinde değildir. 

İngiliz • alman anlaşması, Alman 
yanın böyle maksatlar. gütmediğini ka· 
fi dereced! isbat etmektedir. Führer 
sömürgeye malik olmanın alman deniz 
isteklerini arttımuyacağmı bilhassa 
kaydetmiştir. Almanyanın •ömiırgeye 

ihtiyacı v<.ı· dır. Zira ham mıdde men. 
balarını kendi sermayesi ile işleteceği 
sabalan m:ı1ık olmak ihtiyacı karşısın 
dadır. G~rçi c;lmanyayı ham maddeleri 

1 K0Ç0K iç HABERLERi 1 
*İstanbulda Sıhhat ve İçtimai mu. 

avenet müdürü doktor B. Ali Rıza bi· 

rinci sınıf müdürlüğe terfi ettirilrnittir. 

* Sudı arab bükümeti nezdindeki 

maslahalgüzar B. Muhiddin Raşit Ye. 

men hükümeti nezdinde hükümetimizi 

temsile mtmur edilmiştir. 

* Bayaram tatilinden faydalanarak 

belediyelr, hususi idare ve köycülük it· 

leri üzerinde tetkiklerde bulunmak Ü· 

zere İzmire gitmiş bulunan mahalli i

dareler umum müdüriı B. Faik yarın 

şehrimize dönecektir. 

* Deniz yollan tarifesini teıbit ede· 

cek komisyon çarşamba günü toplana· 

caktır. 

* Çivi fabrikatörleri bugün yaptık 

lan toplantıda Avrupada demir fiatları

nın yükselmesi üzerine meydana çıkan 

yeni vaziyeti konuşmuşlardır. 

* Yunanlılar bu hafta içinde çifti 

kırk kuruştan 7 5 bin çift torik, Ruslar da 

21.17 kuruş arasında 200 bin kilo zeytin 

satın al:nışlardır. 

Könıür sergisinde 
(Başı 1. inci sayfada) 

vermiştir. 

Haber aldığımıza göre vekalet; ser

gide gösterilecek olan kömür yakan 

vasıtalardan en ekonomik, kullanışı ko

lay ve iyisini, salahiyetli bir jüri va· 

sıtasiyle çok esaslı bir tetkikten geçir· 

tecek ve ayrılacak olan bu tipin mem

leket içinde yayılması ve kolaylıkla 

temin edilmesi imkanlarını arıyacak

tır. Bu düşüncenin gerçekleşebilmesi 

için en esaslı vasıflardan biri de ucuz
ca elde edilmesi olduğundan, gumriık 
fedakarlıkları ve saire gibi bazı mua
fiyetler de verilecektir. 

Bu itibarla sergiye, türk evlerine 
en guzel ucuz, ideal ısıtacak vasıtanın 
girmesi gibi, memleketin çok ihtiyacı 
olan bir meselenin !talii hususiycl.l de 
verilm§ olmaktadı.-, 

Ribbentrop'la yaptığı mülakatta sömür· 
geler meselesinde lngilterenin esJci fikil

ni muhafaza ettiğini söyliyen ingili• 
dı~ bakanı B. Eden 

yabancı me;n eketlerdcn satın :ılmaktq 
hiç bir s<:y mC"netmemektedi r. 

Fakat bunları ödiyecek dövizi yolr,. 
tur. Gene Almanyanın endüstri mamu. 
latı için mahreç ve alman teşebbüsüne 
faaliyet sahası olmak itibariyle de ftÖ4 

mürgeye ihtiyacı vardır. Birkaç sene 

inkişaftan sonra, Almanyanın bu aö-o 

mürgeler vasıtasiyle ham madde iıbtl. 

ıyacmı harbtan evvelkinden çok daha 

büyük nisbctte temin edeceğinde hif 
üphe yoktur. Ümit edelim ki, sağdu

yu ve mantrk bu meseleye haklı bir hal 

tarzı bulsun. Almanya bugün, enter

nasyonal havanın kati surette yatıfJDA"" 
sı için fevkalade ehemiyetli olabil«~ 
bir hareket beiklemektedir.'' 

İstanbul şehir 

meclisinde 
latanbul, (Telefonla) - Şehir mec

liei bugünkü toplantısında berberlerin 

saç kırpma makineleı:inin belediye fea 

heyeti tarafından muayenesine, SUrp 

Agop mezarlığı anlaşmazlığının da 

makamın tavsiyesi üzere anlaşma yoliy• 

le halline karar verdi. 

Atina'daki sergi Belgrad'a 
nakledilecek 

lstanbul, (Telefonla) - Atinada a· 
çılan türk reıı.im ve kitab acrgiıinin B•• 

grada da gönderileceği haber veriliyor. 

ıstanbulda 

ULUS 
Gazetemizi lıtanbw <*ı.ıyı.ıcularunız 

KÖPRODEı 

Kadıköy iıkeleainde gazeteler 

bayii KEMAL'de. 

BEYOCLUNDA: 

Haıet ve tubelerinde 

FATIH'DE: 

Tramvay durak mahallinde gazete 

bayii Mehmet Bıyık'da 

BEYAZIT MEYDANINDA: 

Ak&aray ve T opkapı tramYaJ 
durak mahallinde tütüncü 

Bay Hamdi ve lııhak 

SULTAN AHMET AYASOFYA 
KARŞISINDA: 

Tramvay durağmda tütüncü 

Bay Kamil'de 

ULUS aatılmaktadll'. 
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Yabancı basında okuduklarımız ] 
A vusturya meselesi, muhakkak ki, 

Av upanın en çapraşık mesele • 
!erinden biridir. Aynı zamanda bucme • 
selenin lacagı hal şekli 'bizim için son 

derece eehmiyetlidir, çün kil, A vustur • 

yanın şu veya bu 
yola sapın ma 
gö e, Avrup sul
ha veya barba 
doğru tevec ··b &

decektir. 
Meselenin A

vu urya bakımın-
dan esa 1 a-

rih surette anlatan b ve ·ı ~ş
nig'in nutkunu tahhl etmeden önce, 
bu problemin Ber1in, ma e Prag da 
ald -ı -şeki ıer· i ah e ·m: 

Berlin ba mımd n. 

Almanya-
ı "i goruyor. 

Onun için ir ki, iıçuncü Raylı hü -
küm ti, H u g H nedanından biti
nin tekrar Avusturya t btına geçmesi
ni istemiyor. Filhakika, H b burglar 
saltanatı y niden kurulursa, Almanya
n n emelleri karşısına yeni ve kati bir 
e el çıkın o'acaktır. B. Şu nig'in hü
kümetin başında uzun müddet kalması 
veya kaimaması Ber ın devlet c.damla
rınca ehemiyetli tel kki edi mcm kto· 
dir; B. Şu nig bir fanidir, veya ısade
ce !Illevkiinden düşeb'lir. Halbiıki bir 
Hahsburg 'llle.vzuu balı lıınca iş.in ma
hiye':i değişir. Hususiyle bu saltanat 
Avusturya ve Macaristan taclarını bir
leştirirse. Hatfli kimbilir, bu saltanat 
belki ilaha faz1asrm da yapabilir, Tuna 
milletleri, üzerinae nüfuz te6İS ederek 
Almany.anm geniflcme 'Yolunda bir b:ı
raj v:ücude getirebilir. 

.Şimdi ·• iliün ümidlerJ 

Avusturya'da bir ihtilal ç!.k...,rır·.,da

dır: Anşlus imkanının devam etmesi o

nun için kafiBir .ve Avusturya cumbu -

ri ye.t ş.eklinde kaldıkça bu imkan mev

cud olacaktrr. 

Tabiidir ki bu cur-"·ıriyetin "komü

nizme veya sosyalizme batta sadece de

mokrasiye temayiıl etmesini 'Ber!in as

la kabul etmiyeaektir . .Müthiş hadlııe

leı:le dolu olan 1934 nesi ,zarfında haş

ve · Dolf" kamil "st .isyanını umi ti, 

ja t o ezm is olsayqı A 1 m n;ıa mü
dahale e.d c kti. Yaun Avusturya mar
ksi mi yeniden baş kaldırırsa ve başve
kil Şu nig bu harekete karşı kayamaz· 
sa, Almanyanın müdabale cdeCCfıİ sanı
labilir. Onun i~in topraklarnda içtimai 
ve sivil '6iiklınun dcv.am e.tıru:si Avus • 
turya içın hayati bir zarurettir. 

Roma bakımından: 
Roma vakit kazanmıya çalışıyor. B. 

~fosolininin general Göringle y::ıp
tığı son görüşmede şu hususlarda mu- 1 
tabık kalmtş olduğu sanı1 ıyor~ Çelros
lovakya ve Tuna havzasında Almanya 
hareket serbestisirıe sahib olacaktır; 

İtalya da garbi Akd ·nizde hareket ser
bestisine sahıb olacü:: ve lspanya üze • 
r inde üstünlüğü haiz olacaktır. Fakat 
bu anlas.manın -netni hakkında kati ma
lumat sahibi metni ve bütün bu söy
lenenler rivayetten ibarettir; _çünkü B . 
Musolini asla anşlusu kabul etmiye • 
cektir. Roma, Avusturya ve Çekoslo -
vakyanın sırtında bir alman - italyan 
anlaşması hakkındaki .rhr.<ıyetlerin Av
rupa'da yapılmasına müsaade ediyor, 
sünkü B. Musolini, Alı:nanyanın Jc.raa
ta girişece,ğ.ini sanmıyor. Eğer anşlus 

c iddi bir tehdid halini almış olsaydı, 

!fÜphesiz ki B. Musolini'nin durumu 
başka türlü olurdu. Almanyanın Bre • 
nnei sınırına gelmesi demek Lombar • 
diya ve Veneaiğin tehdid altına gir -
mesi demektir. Avuı;turyanın müstakil 
olması ise, İtalyanın şimal tarafından 

k endini masun b:Imesini ifade eder. Ve 
B. Musolini bilir ki Habsburgların tek
r ar Avusturya tabtrna oturmaları A • 
ııvusturyanın mukavemetini çok kuv • 
vetlendirecektir; Onun içindir ki Ar
şidiik Otto'ya müzaheret ediyor, fakat 
Tuna üzerinCleki 'bu son kozunu henüz 
oynamak istemiyor. Bir kere daha bek
lemekle iktifa erli yor. 

Pra'( ôa1umınHan. 
rag hüküıne.ti, A vus:turya mese
lesine oldukça hatalı görülebilc· 

cek Lir zaviyeden bakıyor. Çekler ye· 

A.vrupanın 

&ir meselesı: 
en ıça praşık 
-----·-·- - ---- ·-
Avusturya 

• 

n 
Yazan 

Pi yer omink 
La Trlbün de 

s:iyon'da 

niden liabsburgların .boyunduru-u .ıltı· 
na düşmekten korkuyorlar. Bu k\ltl<u 
esasında yersizdir. Çünkü harbtan ev -
velki vaziyet ar.: k :ı• aet edemez. En 
kötü ihtimal, üç devletin, Avusturya, 
Macaristan ve Çekohlovakyanm, ü5 tac
lı bir Habsburg'un hükümranlığı altın
da, bir feaerasyon tCışkil etmeleri ola -

Ebilir. Böyle bir federasyonun merkezi 
lBratislava (eski Presbourg) olabilir ki 
bu aynı zamanda hem çe"k, hem alm:m 
ve macar şehridir. 

'Esasen böyle bir şey hiç de mev • 

rzuu bahis değildir. Habsbuı;glar .Avus· 

turya - Macacistan tahtına gelmeler, 

olsa olsa, Çe.koslovakyaya bir anlaı:.ma 

teklif edebilirler (askeri ittifak ve 

ı.gümrük biı'ligi). Çe"koslovakya bunaan 

ancak menfaat temin edebilir; bir şey 
kaybetmez. 

Fakat Prag hala 'B. Beneş·in parolası

'Ila sadıktır: "Habsburgların geri dönme-

indense anşlus müreccahtır." Öyle ki 

!bir 'Hab burg Vıyanaya döneıse, 'Bet'li
ınin müt e ki olan 1talyayı .kendi ta"1!

mdan e Almanya ile Çekosl.ov.akyl}'.ı 
endisine hasım olarak b.uta~.ktı.r. f.lal
uki bu .esnada Çekoslovakya Alman

~ayı en büyük düşmanı telakki etmekte 
ıve A:lmanya Çekos1ovalcyaya karşı çe
tin -bir mücadeley" girişmiş bıtlunmak 
tadır. 

lB. 'Şuşnig'ıin fikirleri . 
B urada B. Şuşnig'in ne düşün6ü

ğ.ü hakkında birka& .söz söy.lı:ı:ne-

iyiz. BaşTI:1dl, ~vusturyanın, -ken ısi

ıne en iyi görünen hül."1imrıt şe1t1in11nti
ıhabta serbest olmasını müfulfaa t:tmiş 
ve icabında, kendi hükümet ~e'klini !biz
zat s~mesi için sözün millete verilece
ğini söylemiştir. Şu lh flde, eninde so
nunda bu küçük devleti:ı mı:kaddcratı
nı bir plebisit tesbit edecek aemektir. 
İşte B. Şuşnig'in mühim sözleri~ 

" Krralhk pro
pagandası y e n i 
Avu-stuTya• 
n ı n iç ve dış poli
'tikasının çerçeve
s.ine tabi olmalıdır. 
İcabında, m'Jletin 
reyine "TOÜracaatla er bir karar almak 
hakkı hükümetin· 

dir. Bu istikameti ta "b etmek, mille-

turyah i .. il re müessir b'r h"tabta bu· 

n bir Avusturya için. 
uaur 

ıci, ~vusturya ba vekili bir 'kere 
daha, müstakil bir ~vusturyayı müda -
faa ı:etmiş ve IHab burğları ,getırme1c .ko
zunu oynamayı muhafaza e.tıni tir. ::Bu, 
t talyanm durumiyle aymfu:r, Avııstur
ya, İtalya 'le Macaristan böylece gitgi -
de biribirine bağlanmaktadırlar. Ve 
B. Şuşnig'in nutku da göstef"iyor ki B. 
Musolini Avusturyada Almanyaya ha
reket serbestisi vermiş değildir. Avus
tucyanm istiklali ~talya ve aym zaman
da 1\!acaristan için hayati bir mesele 
olarak kalmaktadır. 

Şunu da ilave etmek isteriz ki, Çe
koslovakyanın istiklali Viyana, Buda
peşte ve Roma için hayati bir ehemiye· 
ti haizdir. Fakat bu nolctada İtalyanın 
doktrini daha az kitidir ve 'Vatikanın 

dolctrini de miitereadiafür. 

Ber şeyin Prağa bağlı olduğuna hiç 
şüphe yoktur. Bizim yaptığımız şekil 
de gözönünde tutulunca Habsburglar 
meselesi Avusturyanın çer&evesini a • 
şar. Avusturyanın istiklali gibi İtalya
nın emniyeti de alman - çek hududla -
rının muhafazasına bağlıdır. Aksine 'O -

!arak, Çekoslovakyanın istiklali, .her 
şeyden önce, Prağm Roma :Protokolu -
nu imzalamış olan deV'letlerle sıkt bir 
anlaşma halinde kalmasına bağlıdır. Bi
liyorum ki bu görüş henüz Pragda~ tas
vib ediliyor değildir, "fakat Çekoslo • 
va"kya'nm başka hangi politikayı takib 
edCTek kendini kurtarabilece.ği tilimin 
edilemez. 

Romanyada 1 İngilterede 
kabinenin kar fırtınası 
yeni şekli 
Bükreş, 1 (A.A.) - Sçn yapılan 

tadilattan sonra Romanya kabinesinin 
aldığı şekil şudur.: 

BB. Tataı:esco Başvekil ve Dahili
ye nazın, 1. lncouletz Başvekil muavi
mi ve devlet nazırı, Antonesco Hariciye 
nazırı, GeneTal !P. Angelesco Milli mü
dafaa nazırı, Cassou Adliye nazırı ve 
ernlfilci amme D.a%Ir vekili, Dr. C. An
ghelesco Milli lktısad nazırı. M. Can
cicov Maliye nazırı, V alere Pop Sana
yi ve Ticaret nazırı, B. Franosovici 
Münakalat ve Nafıa nazırı, Dr. I. Cas
inesco Sıhhiye nazırı, 1. Nistor Mesai 

nazın, V. İamandi Me..zahib v~ Sana
yii Ne.fis"C nazırı, M. Negura .Kotporas
yon nazırı, R. İrime.sco Hava İ§leri ve 
Bahriye nazırı, Djuvara ve Dem Luca, 
devlet nazırları .. 

'Müste~arlar: 

'B'B. Gabriel 'Marinesco ve V. 'Barca, 
Dahiliye 'Nezareti, "V. Badulescu, 'Hari
ciye Nezareti, F. Stefanesco - Goanga, 
Mitli Terbiye 'Nezareti, D. Alimanis
teano, 'Maliye Nezareti, Berceano, Em
lfilciamme 'Nezareti, Bentoin. Adliye 
Nezareti, Petre Bejan, Başvekalet, Ge
neral Glatz, Milli Müdafaa 'Nezareti.. 

Londra, 1 (A.A.) - Son günler.le in-
gilterede çok şıade.tli kar fırtınaları ,hü

küm sürmektedir. Avrupa k.ıtasiyle o. 
lan münakalat kısmen durmuş ve biı,: 

çok vapuılar imdat istemi§lerdir. Lond 
radan Strantıear'da gitmekte olan bir 

tren karların içinde kalmış ve ancak bir 
ka~ saat .sonra yoluna devam edebiımiş· 

tir. Elli Iırneden beri İskoçyada bu se
ne;ki ka:iar -kın- fağdığı görmmemiştir. 

Dunr'da bir toprak kayması olmuş ve bir 

fabrika çokmüştür. 

B. Makdonald ve 
l\lilletler Cemiyeti 

Londra, 1 (A.A.) - B. Ramsey Mak
donald, ciün ögleden sonra Mindales"ks' 
te bir nutuk sciyhyerek Mılletler Cemi. 
yetine olan emniyetini teyid etmiş, ve 
bu müesses.yi kuran maddi ve manevi 
kuvvetlerin muvaf falt olacak'larını söy
lemiştir. 'Hatib, Milletler Cemiyetine 
bütün meınleketle.cin iştira"ki laz mgel
diğini söy1iyerek demi;; tir ki: 

,._ Iv'liIIetler 'Cemıyeti arşında ka
lan dev1et1eT, şurasrm 'bilmelidir lö, di. 
ğer milletelerin topra&larmı istfla eden
ler, bun.:ian hiçbir menfaat elde edemi. 
yecekleı Chr.,, 
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• Vindsor 
LONDRA 
MEKTUBU 

Ftransa v.e [-sriQııe"dehl almam mülte -
oll.erri - Lmndıca tcia enıteriesan hir 

mektu.'b1arıdalci 
. 
ıımzasrz 

L onib:ada çılran bir ~ am gazete- srtalarla ka2mıs, pek az miılteci kn 
ıtır. 

F.rıınsada anası babası, ecinec • a-
dar paraya mclik o1mıyruı 150 m ci 
&OCU U bu}umruı.ktaflır. 

Enteresan bir sergi G ecen pazartesi günü "h va 
1arı pulları,, sergi ini a P 

Telgraf Umum Müdürü, -söyledigi 
nutukta .demiştir ki: 

si, yazfugı bir yazıda r eral 'lf! iş. 
çi partilerinin muhalefetine bakmıya k 
Vina or düküne bir maas h ğlanması 
için hiikümetin parlamentoya h"r 1ayi
ha :verme "ni i i. Her zaman iyi yer
lerden haber alan bu gaz.etenin yazdığı 
bu haber, hu d n, yanlı yn ardan 
ıgelmise benzi or. Cün ü bu iki m ha 
:lefc.t partisi ile hükümet arasında böy
le bir vaziyet bulunduğunu söylemek, 
Vestminister hava ını bilmemek de -
mektir. 

Gerek liberaller, g.erek i çiler tah
tından çekilen Vindsor düküne bir pa· 
rn talısieine aleyhtar değillerdir; :fakat 
bunun kıra1la karae "i arasında hususi 
bir -an1aşma ile teminini d ha doğru 

bulmaktadırlar. 

I 
''- \tmid ediyorum ki tayyare} rir. 

norma1 posta vasttaları haline gelece i 
ve bugün alman fazla ücretin m z· e 

işçilerin bu 'husustaki karan hak -
kmlla ÇG'k sözler söylenmiş, fakat bu 
partinin kralhk müessesesini daha .sağ
lam bir1ha1e getirmek hususunaaki~
retlerinden bah6o1unmamıştır. 

!Liberallere gelince, onlar bu hususta 
karar vermek için, henüz, toplanmış de
ğillerdir. Bu toplantıdan önce lbu me -
sele hakkında müsbet 1.Veya menfi bir 
söz söylemek mevsimsiz olur. Bunun1a 
beraber, Libera1lerin V.indsor düküne 
maaş verilmesine, esas itibariyle, mu • 
ar.ız olmadıkları sö~Jenebilir. 

* Fransa ve İsviçre' deki Alman 
mültecileri 

F ransadaki alman mültecilerine sıhi 
yardım teşkilatının başınaa bulu· 

nan Dr. Hanna Eisfelder, bundan iki 
sene evvel J.ıondr.aya ge1miş ve r.Fransa
da bulunan alman (ÇOCuklar.mm sıhhati

ni korumak uğmında y.apılan mücade -
leyi acı bir dille anlatmıştı. Simdi 
Doktor, gene Londradadır ve bu de.fa 
Lord Noel Buxtonun evinde yüregi da
ha ralıat olarak konuşabilecektir. Çün
kü geçen haziran ayınca !Fransa bükü
meti, bir takım dev.Jetlerle sınırları için
de bulunan mültecileri kapı dışarı '.C't -
melerini temin eyliyen bir pakt imza -
lamıştı. Bundan sonra onların ı;ade 

Fransada kalmalarını değil eski nizam· 
lara göre cezalandınlmalarım İcab e -
den suçlanm aa affeden bir kararname 
çıkarm:ştır. Geçen hafta, Belçika da bu
na benzer bir ;kararname çıkardı . 

Şimdi, Almanyada bulunan bütün 
eski alman mültecilerinin babaları, me
sud bir haldedirler. Artık şurada, bu • 
rada gi:ılenmeğe ve hapis cezasından 

korkrnağa lfümm kalmamr~tır. Geçen 
ağustostan önce hududu geçmiş olan -
lar Fransada serbest ya§Clyabileceltler, 
iş tutabileceklerdir. 

Babalarının henüz hukuki bir vazL 
yeti bulunmadığı s1rada doğan 400 _ço
cu~un da bu suretle istikballeri emni
yet altına girmiştir. 

Ağustostan sonra gelenlere gelince, 
bunlar, hata, müşkilat içindedirler. Bun
ların ikametine müsaade edilmemekte, 
bir taraftan da Fransaya iltica akını 

devam etmektedir. 1933 sen~sinde Fran
saya gelen mültecilerin sayısı azami 
haddini bulmuştu; geçen ay gelenler 
de o kadarı bulmuştur. Bunların çoğu 

(yahudi _ alman) karışık ailelerdir. Df. 
Eisfelderin anlattığına göre bunların 

hayatı feci lRrtlar altında geçmekte • 
dir. Mesela, alman ana ve yahudi baba
dan doğmuş bazı çocukların yahueli ba
balarını öldürmeğe kadar vardıkları gö
rülmektedir. Bunlardan başka Çekos!a
vakya ile İsviçreden de bir takım mül

teciler gelmekte.dir. 
lsvicrenin, her ne kadar, 'tqpcakla

rmdaki mültecilori hudua dışına çıkar
mamayı 'teıihhüd "l:decek enternasyonal 
bir muabe.de imza1ı}:acağı söylenmek -
te ise de hükiime.tin ıbunu imzadan ön -
ce bütün mültecileri kapl dn:.arı ıe.tmeği 

karaı'Ja~r:dığ1 an1aş.ilma1ctadır. iBngün 
İsviçre toprak1armaa, o aa 'hususi 'V<l -

mal eailecegi gün uzak değildir.,, 
Şu "halde, bugün kullanılın kta alan 

hava postaları puTiarı da pek yakında 

ortadan kalkacak demektir. 
Henüz iki senelik bir hayatı olan 

"hava postaları cemiyeti., nin yaptıgı 
bu ilk sergi, çok enteresan<Vr ve teshir 
ettiği pulların de_geri 10,000 İngiliz li • 

rası tahmin olunmaktadır. Mekteb ço • 
cukları ile pul meraklıları buradaki pul 
laTla ziyadesiyle -.alakadar oluyorlar; 
çünkü bunlar, .ziyadesiyle göze çarı ar 

renklerle basılmıştır. 
Serıgjde Atlantik Okyanosu seferle

rinde kullanılmış olan pullar, de.ğc.r!i 

hir mevki tutmakla beı:aber, ~n pahalı 

pul 1927 senesinde 1\1'.ar.quis de Pinedo-

nım Newfoıındland'dan Romaya uçu u 
hatırası olarak çıkar.tlandır. Bu pul, 380 
İngiliz lirası değerindedir. 

Ser.gide enteresan olan nesneler a • 
rasında ıBay v.e Bayan Mallison'un bü

yük Avusturalya seferini yapmadan ön· 
ce hava postasiyle a1dıkları imzasız 

mektuplar da vardır. Bu mektuplarda 
tayyarecilerc krral Aleksandr'ın öldü

rülmesini gösteren fil imleri N evyor a 
götürdükleri için fena bir harekette 
bulundukları ihtar ve kendilerine fena 

akıbetler temenni olunmaktadır. 

Bu akıbet, hatırlarsınız, bn tayya
reciler için tahakkuk da etmemiş degil
dir. 

Leningrad' da yakalanan alınanlar 
Moskova, 1 (A.A.) - Tas Ajansı

nın bildirdiğine göre, casusluk y.apmak 
ve muk:ıbil ihtilal faaliyetinde bulun
mak suçiyle .geçen sonteşrinde Lenin. 
g.ard'da tevkif edilen 9 alman, 27 ve 28 
şubat taıihlerinde memleketten çıkarı
larak Sovyet _ Polonya hududuna sevk 
edilmişlerdir. 

Di l , KÖSESi : 

Gazete, bir gün koyamadığı tefrika 
için özür ailiyor: 

''Aygır adlı Nizamettin Nazifin ro· 
manım bugün koyamadık. Özür ane
riz." 

Bu cümlelle 14ygrr allrmn romana mr, 
yoksa müeJlife mi aid olduğunu ar:t11c 
siz düşiinünüz. 

Muharrir, yabancı ve azlık okulları· 
nı idare edenlerin iyi türkçe bilmedik· 
]erinden şikayet ei:Jiyor: 

"Biz istiyoruz ki türk dilini öğren
meyi aklına getirmemiş ve hala getir• 
meyen vatandaş, kültür Bakanlığmm 

bu büyük nezaket ve lutfü karşısında 

kendi vazıfe ve borçlarrnı kendi eliyle 
çiz:meliair." 

''Biz .istiyoruz kL.'' ile :başlıy:ın 

cünilenin sonu "çizmelidii'' ke1imesiy~ 

le bitirı1emez; "çizsin"' denilmek ıa
ı;rmdr. Vazife -ve borç1arrn eIIe çizıl· 
mesi de sarih bir ifade değı7. 

Yabancı me1rtebkri iaure -eden1erin 
tiirlt -iiilme iyice '&.alrib 'bulunma1nrını 

istemek iyidir, fakat bir 'tiirk mnh r~ 
ririni11 kendi diline ha'k1riy1e sa1ıib oJ. 

maması ve başkasında gördüğü 'kuStırıı 
kendinde far1:etmemesi mazur göriı1e• 
bilir mi? 



2 - 3 - 1937 ( ______ ~D~l~Ş~H.:._:A:_:B:__E_R-:L--::E~R:;----:--;~) 
"h&Uuml l ispanyol asileri kaçıyorlar 
Romanya kabinesindeki Onı·versite ma al esinde 

değişiklikler 

~ omanynda önce çckoılovak sefiri 
Seba, sonra da ltrJya ve Almanya 

s firleri t rnfındnn yapılan gaflar, başba
kan Tnt resco'yu knbıncde ba;ıı degİ• 
tıkliklcr ynpmnyn acvketmiştir. Tnta· 
resco, geçen ağustosta ynptıgı gibı, _da· 
biliye ve adliye bakanlarını değiştire:· 
rck, bunlnrd n birincı ıni kendi uhdesı· 

da . t 
ne lmış, adlıye bakanhgını znııa 
b kanma tevdi etmi br. Romanya baş· 
bakanı k bu hareketiyle ve gerek 
parlaır:entod ozl n ve matbuata 

t i 1 tal ya ve Alınan ya 
a "d 

1 · derece cı • ı firlerinin h ' t mı ne . 
diyeti kl i etti "nı göstermek ıs· 

temiştır b 
1 kitn ın çı· 

Seba tnrnfınd n yazı n • _ 
kardı· ı h" dise, bu sefirin gerı çagrıl· 

F k t Almanya ve 
ma iyle kapanını tır. 

ı . . . 1 adn ölen bazı 
talya s fırlerının, sp n . . e 

1 ( • ti r içın t rtıh ed.len c • 
romany ı u · le 

. e İ<tİr k etmelerıy m r ımın ... 
1 dis henüz kapanmış 
~ 'ki nya ul • .imeti, bu ı 

(n ist nümayişi f !dini alan 
'm'ne i t'raklerini, Ro· 

c r ı h" 
• • 1 ·ine müdahale ma ıye· 

yanın ıç ı 

tinde t 1 l i et ı tir. . . . 

R d ki facıst f alıyetının ne 
omanya •.. . . . . k 

d hl"k ı· ol bılece. ını ıkı sene a· 
ercce te ı e ı 

d 1 
b cb n Duk 'yn karşı yapı· 

ar evve ,. .. 
1 "k _1 b" d"s si dünyaya gostcr· 
an suı su • • 

. t' D kn 1934 senosi sonuna dogru 
mış ar. u • , . be . 

1 
. d 1928 ,scncsınden rı, 

yapı an seçım e, .. . . . 
bir aencl k dı.ktatôrfük reJUnt. ıstıına e· 
dilecek olursa, daimi suretle ış başında 
bulunan millı kôylü partisinin elinden 
iktidarı alıp İş başına geçer geçmez, fa. 
şistlerin kurşununa kurban olmuştu. 

Duka nın katli üzerine iktidara ge· 

çen Tatarcsco lmbineu, faşistlere karşı 
&iddetli tedbirler almıştı. Bir taraft~n 
Duka'nm katli hadisesınin uyandırdıgı 

. h .. k"' t 
heyecan, digcr tarnftnn ycnı . u ume 
tarafından alın n ıiddctlı tcdbırler fa. 
şist zumrclcrıni korkuttuğu için bun!ar, 
hır müddet k~nnra çc:kılcıiler. 1933 se
nesi seçiminden evvel Romanyadaki fa. 
şistler beş zumreye ayrılıyordu: Profe
sor Kuz 'nın başkanlıgı altnıdaki mil
lı hırı tıy .. n mudafna pı rtisi, demir mu· 
hafızlar, Rom nya milli sosyalist par· 

t ı. G nm m li çı tçi birliği ve 'Sak· 
s n part si içind lci m lli sosyalist gru· 
1 u. Bu 1 Aln yad ki Hitler partisi 

i a yhd nd rlar. Pro...,ram· 
l ı \ı ıl ri Romanyadan koğ· 
m <, bir f iat dıktntörlur;ı.i kurm::k ve 
Alm nya ile de i t' nk akdetmektir. 

Bu zi.im el rden "demir muhafız" 
le kilatınn m nsuh bazı gönüllüler, İs· 
Panyadn faşisti k namına ınü.:adele et· 
nıektedireı·. Bunlar arasından ölenlerin 
cenaze merasimine a(m!ln ve İtalyan se· 
firlerinın i tiral;idir kı, Rom:ın)e kabİ· 
nesindeki deği i!tliklere kadar .. aran ha· 
diseve aebrb olmu tur. Çok azimkiar ve 

rnetin bir devlet adamı olan Tatareıco 
hu hareketiyle yabancı parmağının Ro· 
manya iç işlerine k:ırışmasına k:ırşı haı
~asiyetini "e faşist tedhişçildine karşı 
da §iddetli dıwranacaihnı göstermek İs· 
teıniştir. - A. Ş. ES~ER 

inailiz filosu,nun 
maneuraları 

Lo ıdra, ı (1\.A.) - Amirallıktan 
hildırı}Jıgine göre,anavatanın filosu ile 

Akdenu filosunun müşterek manevra 

ları, A ~denizin prkında değil cenub 

at1antik d nizinde yapılacal..tır. Bunun 

Sebebi, !sı-anyol dahili harbi dolayısiyle 
a ılerın hareket sahası civarında ma· 

n vrnlaı· yapılmamasını temin etmek 

ten ıbarettır. 

Sen nehrinin yükselmesi durdu 

Pari;:;, ı (A.A.) _ Sen nehri suları· 
n n y· k h.r' uh. u ı:;elm si, durmuştur. Ne ın m 
telif · ı ayaklarının suları ek::.erıyet e ın-
ınet!e başlamıştır. Tehlikenın bertc1raf 
Cdı d · .. • 

ı, sclahiyetli mahfıllerde so}ıen-
ıne d. l n. Suların hacmi biıaz aza mış-
sa da ' · h 1 d eyrusefer kısmen dunnuş bır a -

dır. 

Paris • · 'dd' t'ni ll1uh cıvarında vazıyet, cı ıye 1 

t fa~:ı etmekt dir. Buradaki yolların 
iltfo),, . k rn "r n ve bahçelerin buyük bır ıs· 

l h' . 1 'l rz sular altındadır. 

ar li· r 
-:=-====..I 

Belgradda 
Faşistlerle 
şiddetli bir 
çarpışma 

Madrid, 1 ( A. 
A.) _ Asiler dı.in, 

Jarama mıntaka· 
sında M nosa
ya birkaç ke ta· 
arruz mişlerse 
de hükum tçıleri 

mevzilerinden t r
detme e muvaf
fak ola m star

dır. 

Asiler, ka ba-

yı ihata eden hü· 
kiımet hattını var
ma a muvaff 1 o-
lamad n birk ç 
saat süren bir nıu· 
h r d n 

Di er cı etten 

Toledo mıntaka-

md kı h k m t 

kuvvetleri Tole· 

do'nun şımali şar

kisinde etrafı du· 
varla çevrılmış 

Belgrad, 1 (A.A.) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor : 
F a§ist zbor partisinin baıkam Li

otiç tarafından dün verilen bir 
konferans neticesinde faıistlerle 

faşist düşmanları nrasmda tiddet· 
li bir çarpışma olmuştur. 

Partinin r isi, merkezi Bcrlin
de olan Teknişe Umoinin Za • 
reb'de niçin bir şubesi açıldı ını 

izah edecekti. Bu .§Ube Yugo!llnv
yanın iktisadi mübadelelerini ko· 
laylnşhnn k maksadiylc açılmış· 
&a da asıl hedefi, zannedildi ine 
göre, Yugoslavya'da Hitler pro· 
pagandasmı kolaylaştırmaktır. 

yemiş bahçelerı· 

nin içinde bulu· 
nan asilerle te-

Barselonda askeri terbiye gören genç kızlar 

Dün 300 fa~ist düşmanı Liotiç 

aleyhinde iddetli tezahüratta 
bulunarak "Kahrolsun faşistler 1 
kahrolsun hainler" diye bnğırm111-

lnr ve bund sonra Liotitç'in nu k 
söyliyeceği binanın camlnnnı ta • 
lamışlardır. Bunu müteakib çıl n 
çarpışmndn bir kaç kişi yaralan· 
mıştır. Neticede polis müdahale 
ederek sükuneti inde etmiş ve bir 

kaç kişiyi tevkif etmiştir. Liotiç; 
nihayet tnrnftnrlarmın alkışları 
arasında nutkunu aöyliyebilmiş

tir. 

masa geçerek bunların 
ri mevzilere girmi ler, 
yeti hakkında malUınat 
sonra çekilmi<:lerdir. 

tahkim. ettikle
dü: manın vazı· 

elde ettikten 

Üniversite mahallesinde 
topçu düellosu 

Madrid, l (A.A.) - Payıtahtm et· 
rafında ve ihtimal üniversite rnıthalle
ı;i veya Casa del C.l "T'lfo.> "'lımakasıı,da 

şıddctli bir topçu ~lıie'. osn haşlamıştır 

Tafsilat yoktur 

Üniversite mahdleı::.nde 
çaı pışmalar 

Madrid, 1 (A.A.) - Purente de Los 
Fr nce e 'deki .;•·i rr, üniv<:r ite mahal
lesindeki l:uvvetlerin him ye inde, ge· 
çen gece at 23 te hü « mctçilerin 
me\ zil erine iddetle t arruz etmişlerse 
de mili ler. bu hücumların h sine mu· 
kavem t et i !erdir. Gece y rısı muha· 
rcbe id etini k betmiş ve cumhuri· 
yctciler mevzilerini muhafaza etmiş· 
terdir. 

·ıterede D 1 

an 
Londra, 1 (A.A.) - Deyli Herald, ı:nazi propagandasının, 

tere'de günden güne artmakta olduğunu haber vermektedir. 
lngil-

Bu gazete, alman ajanlarının 
Londra' daki aparbnanlarına ve 
Rile pansiyonlarına ve bütün İngi
liz limanlarına bir takım risaleler 
bırakmakta olduklarını, ve bu ri
salelerde yahudilere ve komünist
lere hücum ed'lmekte olduğunu 
tasrih etmeh~edir. 

İngiliz üniversitelerindeki alman 

talebe de aynı seyi yapmaktadır. Lond· 

rada yerleşmiş olan alman tacirlerine 

\ 
nazilere karşı teveccüh besliyebılecek 
ingilizlerle sıkı münasebetlerde ve te
maslarda lıulunmalan için talimat ve-
rilmiştir. 

Alman elçisinin vazifesi 
akamete uğradı 

Paris, ı (A.A.) - Le Jur gazete i, 
B. Fon Rfübentrop'un seyahati ha kın
da bu sabah mutalealar yuriıten yegd
ne fransız gazetesidir. Bu gazete, bil
hassa şöyle diyor : 

an seçimi 
"Alman elçisinin Londradaki va

zifesi, tam bir akamete uğramıştır. İn· 
giltere hariciye nezareti, kendisinin u

mumi bir görii me yapılması hakkmda· 
ki davetini kabul etmemiştir. Yalnız 

B. Eden, olman elçisine İngiltere hü
kümetinin yeni bir Lokarno misakı ak
dedilmesine müteallik bir notayı Berli
nc göndermiş olduğunu söylemiştir. 

Zannolunduğuna göre, B. Fon Ribben· 
trop'un memnuniyete şayan bir cevabı 

hamil olmaksızın Londraya dönmesi ih· 
timali yoktur. Almanya, Ren statüko

sunu zaman altına almağı teahhüd e· 

Hind \'Iryetleri seçiminde partis" ~ü
~ k bir ekseriyet ~az. n n Garıdı 

yu d da bir merasimden çıkarken 
Lorı ra 

Londra,1 (A.A.) - Hindistan 

viliıyet seçimlerinde kongre par· 

tisi 11 viliiyetin 6 smda tam bir 

ekseriyet kazanmıştır. Kanunu e

sasi taraftarları p artiler ancak 

ik i vilayetle ekseriyet kazanab il

mişlerdir. 

Fransa'nın 
Mali vaziyeti 

Londra, 1 (A.A.) - Bugünkü , 
gaz.etelerin bir çoğu Fransa'nın 

gittikfe artan fena mali vaz.iyc
tinden bahsetmektedir. 

Deyli Telgraf diyor ki : 

"Eğer Blum hühümeti milletin 
hazineye itimadını tekrar ka:z:a
nama:csa cumartesi günü meclis
te elde ettiği muvallakiyet u::un 

.sürmiycccktir. Frangın kıymetıon 
dü,ürülmesi istenilen gayeyi te
m in edememi§fİr ve mali va"İyet ı 
haftadan haftaya daha %İyade le- l 
nalaşmaktadır. Blum altı aya ka- · 
dar bu itimadı iade edemediği ~ 
takdirde giripniş olduğu tecr.iibe
ye akim halmış naz.ariyle bakıla-

bilir.,, , 
Taymis gazetesi de, Blum"un 

cumartesi günü mecüstc ka:zan
dı{;ı muııaff ahiyclin fransu ma· 
liyesinin içinde bulunduğu vahim 

müş lÜlatı iz.alc etmemiş olduğu
nu chcmiyetle kaydetmektedir. 

decek midir ? 

Çekoslovakya ve A vusturyanın is
tik!Sllerine riayet edeceğini vadedecek
midir ? 

Italya habsburglann 
gelmesini şimdilik 
mevsimsiz bu uyor 

Londra, 1 (A.A.) - Deyli Telgrafın 
Viyanadan aldığ bir habere nazaran i-

' talyan hukümeti avusturyaya verdigi 
cevabta Habsburgların tekrar tahtn çı
karılmaıunın lıugunkü şartlar içinde 
mevsimsiz oldugunu bildirmiştir. 

B. Şufnig'in Roma seyahati 

Viyana, 1 (A.A.) - Başvekil 

§uşnig zannedildigine göre, nisandan 
evvel R->n.aya gitmiyccektir. Seyahati
nin tarihini şimdiden tesbit etmege ım· 
kan yoktur. 

Romanyamn büdcesi 
Biıkr ş, l (A.A.) - 1937 - 38 sene i. 

nin budçe projesi, parlamentoya veril. 
miftir. Müvazencli olan bu büdçenin 
yekunu gu:ck ha ılat gerekse masarifat 
kısmın fa 24.250.000.000 leydir. 

f!Jtltıllliıif/l/J 
Suriye ve T .. ·k 

ciost uğu 
SURiYE ve TÜRK DOSTLUCU 

KURUN'da Asım Us, Suriyed n ge
len baz.ı hnbcrlcrin in:mılıruyacnk d re
cede garip oldugunu, bazı tuhrıkçil a.1, 

Suriye hnlkı arasında günden gunc > , <t 

lan Türk ve Suriye se\ gisiyle mücad la 
etmek için tedbirler n malannm m ıı· 

sızlıgını kaydederek diyor ki : 
"Hakikaten Suriyeliler arasında Tur 

({İyeye knrtı sevgi ve tev~uh dcnild •i 
gibi derinse bun hiç hayret otm r. 
dir; çünku Türk mıll tinin Suri ve Su
nyclil r hakkmd ki arzu ve te 
dece onlnrm hnkikı bir i t k al 
tnm bir EP. dete m ol 1 

aiynseti hala nnl yamamı nu g 

dil, gerek ırk ve din bakımmd 
sine en yakın bir komşu olan lrnk 
Iraklılardan öğrenebilir.'' 

• 
ÇlFTCl BULGARiSTAN 

COMHURIYET'tcki baş yazısında 

Yunus Nadi, daha ziyade bir zir t mem• 
lckcti olan Bulgaristarun zirai vaziyetini 
hülnsa ederek, buhran yıllannda bu ıncm. 
lcketin n sıl para ctmiyen hububat ye

rine sebze ve meyvacılıkta ileri gitmiş 
olduğunu ve binlerce vagon yaş sebze 
ve mcyva ihraç etmiye muvaffak o du· 
ğunu anlatıyor, Bulgaristanda büyuk zi • 
rant lehinde yapılan bazı propagnnwl • 
ra fazla ehemmiyet verilmediuini aoyli· 

yerek bir iı az veya pok ziraatten ziya
de bilgi ve temiı. ziraattedir" diyol'. 

• 
KÖYLERi BİRLEŞTiRME HARE-
KETl 

TAN'dn Şevk t Sureyya Aydcmır, 

Türkiycde kôyleri biı leştimıe fıkir ve 
hareketinin günd n gune ilerlem kte ve 
bu husu da iç Baknnlıgının tetkiki mi 
ve hazırlıklarını yunitmekte oldu nu 
1 aydederek, ilk önce bir kaç köyu bır· 

le tirccek idari birliklerin tasar ndı ını 

dahn ıonrn bu birligin filen köylerin bir
leımesi §Cklini 1 cağını anlatıyor. lat -
tistik rnkamlanru ele alan Şevket Siırcy. 

ya, Turkiyedc 12.400 952 nüfusluk köy
lü halkın 40.000 köyde ya~udığını, ynni 
vasati olarak köy başına 310 nüfus ve 

51 hane dıittügünü tesbit edeı-ck, b k • 
dar az nüfuslu köylerde demoğrafik ®· 

rwnun canlı hareketlere ve kuvvetli bir 
kalkınmaya 'ftlusaid olnndığmı ileri sü
rerek diyor ki : "Bu itibarla 'Dahil\ye 
Vekaletinin türk köylerini idari bnkUll· 
dan birlc§tinnc hareketi evvela köy uni
teleri dahilinde de olsa, devlet icmatınn 
muh tap olacak nisbetcn toplu ve kuln· 
balık bir nüfus dolu ki idari hakımclan 

da olsa, yaralmıya imkan verecek ve hu 
idari birlikler arka ından bu köy ünite
lerinin filen birleştiıilmeıine yani .köyle

rin en elveriıli yerlerde ve yeniden 1 U• 

nılmak ıurctile yaı tılmasına imk:.n l.a. 
aıl olacaktır ki bu netice milJi hayatımız 
için batlı baıına bir inkilaptır." 

Aden ömürgesi 

Lomıra, 1 (A.A.) - Somurge n ı. 

rı, şımdıyc kadar Hındıstana merlıut 

ol n Aden cyaletının 1 nısandnn ıtı ren 
Aden somurgcsı olarak idare edılece ı· 

ni bildirmıştır. Yeni somurgeye bır va. 
lı tayın edılccektir. Halıhazırda b ş ko 
mi er olan kaymakam Bernard, ı nı n
dan itıbarcn Aden valisı veba kum. nda. 
ıu olarak vazife ıfa ed cektir. 

Marc~al Graz · ani'nin sıhi vaziyeti 
Parıs, 1 (A.A.) - Fıgnro ga ete i 

Cibutıd,.n verılen ve mareşal Gra .ıni 

nin sıhhı v zıyetınde vah met goruldü. 
gunu bıldıren haberı tekzib den bır 
Roma tel r. fı ne retmektedir. 

Son h b rlere ore Ad 
suı tta yara) na ıl rm sıhhi va e. 
ri iyicedır. 
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H alkevinde « V enedi~ tac~i: tJildNPtOha Küçük sanatl ar sergisinde 

Shylock Balat şıvesı ıle M~k~d:1.~~!:.~! ... : Kazananlara madalyalar 
konu~abı·ıı·rmı· ?. geçen yıl, Balkanlararası Basın Birliği du•• n to··renle dag"' ıtıldı 

'( konferansının ilk topla· · ·-;ı dolaysiyle 
Bükrcş'c yaptığı seyahatin intibalarını 
bize güzel bir cild halinde sunmuş bu· • Şubatın 21 inci günü Ankara Hal

kevinde, Shakeıpeare'in "Venedik 
taciri,. nden bir parça temsil olunmuı 
ve "Yankılar'' muharririmiz, - aıa· 

ğıdaki yazıda da nakledildiği gibi -
Balatlı tivesiyle Venedik tacirinin 

temsili doğru olmıyacağı fikrini ileri 
ıürmüıtü. Venedik tacirinin müter -
cimi, bize, Yankılardaki mütalaaya 
cevab olarak bir yazı gönderdi. Bu 
yazıyı olduğu gibi dercediyoruz. 
Yankıcının yazısını da yarın, bu sü • 
tunlara koyacağız. 

Shakespeare'in temsili hakkın
daki tenkide cevab 

Değerli gazeteni.t.in (Yankılar) baş· 
liklı bir kısımda "Ankara Halkevi 
amatörlerinin temsil . •i kleri (Vene -

dikli tacir) piyesinde (Shylock) bir 
balatlı şivesiyle konuştu. Halbuki Ba
lat şievsi osmanlı yahudilerinin eski va· 

tanları İspanyadan getirmiş oldukları 
bir şivcdir. Ve bu piyeste sadakat ve 

benzeyiş endişeleri amil olsa dahi bi -
linmek gerektir ki Shakespeare çağının 
Londralı yahudileri b .. / le konuşmazlar-

dı. Bu bidati derhal kaldırmak ve bu 
güzel dramı bir gülünç komedi haline 
sokmamak gerektir. Yoksa, bu işin 

yol.!:ası yoktur.,. Hükmünü hayretle o· 
kudum. Tiyatro sanatının bugünkü üs-

tadları başta Stanslavki, Meyerhold ve 
Reinhardt olduğ u halde muhtelif vesi • 
lelerle der1er ki: ''Tiyotroda ifade en 

kuvvetli amildir ... Sanatkar halk üze • 
rinde göılerinden parmaklarının ucuna. 
kadar ifadedir. Bir romanı okurken şa· 

yet bir ~ey anlamamışsak döner baş ta
raftan onu okuyabiliriz : fakat tiyatro
da bu böyle değildir. Bunun için hal -

kın anladığı bir tipi gene halkın anla
dığı şekilde ifade etmek gerektir.,, Hat
ta Rusyada Hamleti oynarken Kıral 

Cl :ıudiusun başına sarıklı kavuk giy -
diriyorlar. Çünkü Rusyadaki halk müs
tebit fena bir hükümdarı kavuklu gö -

rürse hunhar olduğunu anlıyor. Bun -
dan başka şunu da muhterem muharri
re söylemek isterim ki İngiliz yahudi

leri de tıpkı bizimkiler gibi yanlış in • 
gilizceyle konuşurlar hatta bu eserin 
muhtelif yerlerinde Shakespeare Şay -
loğa yaptırdığı bir çok şive hataları a· 

rasında (My moneys) dedirtir. İngiliz· 

ce bilenler bilirler ki (Money) kelime
si cemilcnmez. Sonra bu eserin Cezaiı 

Emirzadcsini aslında Shakcspeare tıp· 
kı bir Arap gibi konuşturur. Hatta, 
(Ya kaşifilhafaya) ve (Bismillahi ya 

kerim) cümlelerini İngilizceye &deta 
terceme etmiştir. Çünkü o aktör oldu -
ğu için Interpretationa pek ehemmiyet 
verirdi. İfadeyi kuvvetlendirmek tıpı 
canlandırmak onun birinci •şi ili. Bun
dan dolayıdır ki tekniğe ehemmiyet ve
ren Ben Johnsonun eserleri yalnız tip
lerle meşgul olan Shakespeare'in yazı
ları yanında unutulmuş gitmic:tir. Hal
buki Shakespearc aleyhinde Ben Jhon
sonun söyledikleri herkese ma!Umdur. 
Sonra Shakcspeare'e yazdı ğ ı mersiye -
sinde nasıl pişman oldu ğu da bütün 

Anadolu 

Shakespearc meraklılarına ayandır. 

(A Short Life of Shakcspearc Abridgcd 
by Charlcs Williams. Oxford 933. Sa
hife 49.) 

Yahudi şivesinin kullanılmamasını 

telkin eden fikir hangi (ccole) ün fik· 
ridir? Şiveden maksat nedir? Bundan 
ben yalnız gramer ve syntaxe hususi -
yetleri manasını alırım. Fakat muhar· 
rir zannederim (Intonation) u hatta 
telaffuzu (Prononciation) u murad edi
yor. Halbuki aktörün en belli başlı ifa
de vasıtası lntonationdur. Intonation· 
suz aktör gözsüz ressam gibidir. 

Bugünkü (Ecole) lcr malumdur ki 
pek muhteliftir. Hatta (Shakeı.peare) i 
modern kıyafetlerle oynıyanlar, (Pet -
rocio) yu otomobile bindirenler, ve mcç
yerine browning tabancası çektirenler 

bile var, hangi ölçüye göre yanlış veya 
doğru hükmü verebilir? Bugün Sha • 
kespcare eserlerinde en ziyade şöhret 

alan Londralı sanatkar John Gielgud 
Amerikanın en mükemmel tiyatro mec
muası olan (Theatrc Arts Monthly) 

nin Sonkar::un 1937 nüshasında (Stanis
lavski) nin (Aktör hazırlanıyor) ese • 
rini tekrar tekrar okuduğunu ve her 
okuyuşta yeni bir şey öğrendiğini (Sha
kespeare) e tatbik edildiği zaman çok 
istifadeli olacağını söylüyor ve aynen 
diyor ki, "Onc can applythc Moscow 
Art theory, of living every mt>mem of 

the part, to Shakespeare and it nıeans 
something . ., Görülüyoı :Ci Hamleti.1 2~5 
inci temsilini başarın.ık suretiyle dün
ya rekorunu k:ü!ı bır taık.yetle k : ıan 

bu yeni fakat en meşh ır Shakcsı)earc 

sanatkarının muvaffakiyetindeki sır 

gene Moskova sanat tekniğine dayan -
maktadır. Bizim fikrimizce (Construc
tivst) hir ifade bizim halkımızı daha 

kolay alakadar eder, çünkü bu ifadede 
halk manayı daha kolay anlar. Eğer 

(Intonation) ve (telaffuz alelade ol -
saydı halk bundan hoşlanmazdı. Fik • 
rimcc bir ş.cye alelıtlak yanlış demek 

doğru değildir. Muh~cr~m mu11arr.rin 
fikrinde tenvire muhtaç bir nokta daha 
görüyorum. "Bu güzel dramı komedi 
haline çevirmemeli.) Burada dramdan 
yunani manada darama mı kastediliyor 

yoksa fransızcada bilhassa onsckizinci 
asırdan sonra taammüm eden facia ma
nası mı murad olunuyor. Halbuki bu 

eser melodramdır. Esasen bu tasnifler 
(Shalcespeare) devrinden çok sonra bu 

şaheserlerin tetkikiylr: vazedilmiş ta -
birlerdir hatta m= ıcnham kelimesi in • 
giliz lisanına 1802 tarihinde girmiştir. 

(Büy ük Oxford liıgati 1933 Cilt 1) 
(Shakespt'arc) in bayatını, eserlerini, 

ve tahrir şeraitini tetkik edenler, bu 
üstadın eserlerini her türlü halkı ala -
kadar etmek için yazmış olduğunu pek 
güzel bilirler. En ağır facianın içine 
en gülünç bir (farce) a sığabilecek ko
mik şahıslar karıştırmıştır. Memleketi
mizde tiyatronun tesis edilmesine ça -
lışılırk ..: n hususi ve zati düşüncclerL 

mizlc h:\lkın kanaatini zıd istikametle
re scvketmcmek daha iyi olur fikrinde 
olduğumu saygılarla bildiririm. 

E serin Mütercimi 

lunuyor. 
Ankara - Bükrcş altında toplamış 

olduğu bir seri makalelerden mürekkcb 
olan eserinde, muharrir, sadece seyahat 
müşahedelerini gelişi güzel tesbit et -
mekle kalmamış, komşu hükümet mer· 
kezindeki ikametinden istifade ederek, 
Roınanyanın tarihi ve bugünkü realite
leri üzerinde düşünmüş, sosyal, kültü • 
re! ve iktısadi bünyesi üzerindeki mü • 
~ahedelerini tesbit etmiştir. 

Birçok faydalı görüş ve malumatı, 
sıkmadan okutan bu eseriyle, Sadri Er· 
tem, "bir vagon pençeresinden .. sonra 
seyahat edebiyatımıza yeni ve kıymet· 
li bir eser daha kazandırmıştır. 

Oldukça göze çarpan tertib hatala
rını istisna edersek, kitabın güzel ve 
temiz bir şekilde basılmış olduğunu da 
ilave etmeliyiz. 140 sayfalık bu kitab 
50 kuruş fiatla satılmaktadır. 

[_P __ o __ L_ı_s __ J 
Hırsız hizmetci 

yakalandı 
Yenişehirde Deliler tepesinde otu

ran Bn. Leman bir gezintiden döndük

ten sonra, yatak odasında bulunan beş 

lira parasının, üç altın bileziğinin, iki 

altın kol s<ıatinin, bir elmas ve bir kır

mızı taşlı yüzüğün ve bir fantazi kor· 

don altın bileziğinin ortadan kayboldu· 

ğunu görmüş ve polise telefon ederek 

hadiseyi haber vermiştir. 

Polis yaptığı tahkikat sonunda bu 

hırsızlığın evde hizmetçi olarak çalışan 

Hatice tarafından yapıldığı anlaşılmış 

ve e~ya saklanılan yerde bulunmuştur. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Aşçı yamağmın marifeti 
Ticaret lisesi talebe istihlak koopera

tifinin aş evinde yamak olarak çalış

makta olan Ali oğlu Murad, mektebe a
id, kok kömürlerini çalmakta iken suç 
üstü yakalanmış ve polisçe tanzim cdi· 
leıı evrakla birlikte cumhuriyet müdde· 
iumumiliğine vcrilmi tır. 

Sarhot ve eli bıçaklı bakkal 
Gece yarısına dogru Emniyet ha

nında yatmakta olan Riza ve arkadaşı 
Nurinin yanına giderek kendilerine hü
cum eden ve ustura ile kendilerini ya
ralamağa çalışan bakkal Ahmed yaka· 
lanmış ve adliyeye gönderilmiştir. Ya

pılan muayenede Ahmcdin kendini bil· 
miyecek kadar sarhoş olduğu görül
müştür. 

Çocukları döven bir adam 
Sümer mahallesinde oturan. Hasan 

ve Ahmed adındaki çocuklar polise mü
racaat ederek ayni mahalleden Osman 
ve Abdullahın kendilerini dö~düklerini 
idda etmişlerdir. Zabıta Osman ve Ab· 
dullahı cumhuriyet müddeiumumiliğine 
teslim etmiştir. 

Maliye Vekaletinden: 

Küçiik sanatlar sergisinde ma dalyalar tevzi edildikten sonra 

Kü.;ük sanatlar ve elişleri sergi
sinde ka2anaların madalyaları dün tö. 
renle ve vali muavini B. Salahaddin ta 
rafından dağıtılmıştır. Törende ticaret 
odası adına B. Veli Necdet ile İktisad 
vekaleti aaına alakalı daireler mensub
ları hazır bulunmuşlardır. 

Madalya alanlar şunlardır: 
B. Bn. Nafıa Hüsnii Müberra, Hayriye 

Vasfiye, Afife, Zehra Bayar, Muazzez 
Adil Cebeci, Nigar Atlar, Berra, Mehlika 
Eskinaıi, Mehlika Uluer, M. Adnan, 
Nadire, Mustafa Edip, Muzaffer, Be
tul Sedat Tarım, B. Servet Mazhar, 
F. Elt:ın, Necmi Ruy, Kemalettin, H~ 
cı Beki!", Semahat, Münire, Josefin İ .. 
rot, Hanife, Fuat, Hıfzı Saraççı, Mü-
ncvver, Nigar, Mürvet. 
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Milli küme 
maçları için 
bir toplantı 

Bir kaç zamandır spor meraklıları a
rasında bahse mevzu teşkil eden milli 
küme i ·i artık tahakkuk etmek üzere
dir. Futbolun memleket spor seviyesine 
göre ileri bulunduğu mıntakaların bi
rinci sınıf kulüblerini bir araya topla· 
mak ve aralarında maçlar yaptırmak 

şeklinde hülasa edilebilecek olan milli 

kümenin teşkili bundan çok zaman ev
vel ortaya atılmıştı. Bu teklif, türk fut
bolunun yükselmesi bakımından fayda
lı görüldüğü içindir ki nihayet türk 
spor kurumu maddi imkansızlıkları ber
taraf ederek milli kümenin faaliyetini 
temin edecek tedbirleri almış bulun
maktadır. Bugün saat 10.30 da türk 
spor kurumu as başkanı Bayazid me
busu B. Halid Bayrak'ın reisliğinde bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda, 

futbol federasyonu aza1arı, İzmir ve 
İstanbul futbol ajanları BB. Adnan ve 
Zeki Riza, Ankara futbol ajanı buluna
caklardır. B. Adnan ~ehrimize gelmiş· 
tir. B. Zeki Riza bugün bek1enmckte
dir. 

Toplantıda, milli küme fikrinin tat· 
bik şekli ve mali hususlar tcsbit oluna
caktır. 

Milli kümeye İstanbuldan: Fener· 

bahçe, Güneş, Beşiktaş ve Galatasaray; 
Ankaradan: Gençler birliği, Ankara 
gücü ; lzmirden: Altay, Göztcpe kulüb
leri iştirak edeceklerdir. Sekiz kulüb 
yekdiğerini karşılıklı ziyaret edecekler 

Şilepçilik 
lstanbul, (Telefonla) - İstanbul• 

daki salahiyetli makam şilep sahible
r.inin endişelerini gidermek ;çin şile~ 
çiliğin inhisar altına alınacağı hakkın· 
da bir gazetede çıkan haberi yalanla• 
mıstır. 

Hariciye tayinleri 
Berlin konsolosluğuna Odesa kon .. 

solosu B. Selim, Odcsa konsolosluğu· 
na Bcrlin konsolosu B. Ali Rıza, Haleı; 
konsolosluğuna merkezden B. Faik Zibt 
ni, Milano kançılarlığına. merkezden 
B. Ali Rıza tayin olunmuşlar ve Hacib 
muavin konsolosu B. Hikmet merkeze 
naklolunmuştur. 

Hayvanlardan alrnacak seroml2.r 
Ziraat vekaleti, halk elinde bulunan 

ayğırların rüam ve durin bakımından 

baktcrıyolo}ik muayenelerinin yapılml4 
sını temin için, hayvanlardan alınacak 

seromların yüksek ziraat enstitüsü bay· 
tar fakültesi hıfzıssıhha enstitüsüne 
gönderilmesini vilciıyetlcre emir etmiş· 
tir. 

Meteoroloji Enstitüsünün 
yeni binası 

Yeni ı.1cıas oıunan ıııeLt:oroıo;i umuın 
müdurliıgu ~ııaat enstıtusıi yanındaki 

meteorolojı enstıtusunden Yenişchire ta

şınmaktadır. 

Hukuk Fakiiltt·~incle konfcranıJ 

Bu~uu Hukuk Fakültesinde saat 
17,30 da profesör Mustafa Şer . f Özkan 
tarafından ''Memurlar ve memurlar hu• 
kuku., mevzulu bir konferans verilece"'° 
tir. 

ve bu suretle bir yıl ıçinde ikişer defa 
karşılaşmış olacaklardır. Federasyon 
milli kümeye girme ve çıkma şartlarını 
ve diğer hususları tesbit eden bir tali· 
matname hazırlıyacaktır. 

KARMEN Anoninı 

Sigorta 
Türk 

Sirketinden: 
' 

1-6-1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiindcn kaldırılacağı 
evvelce ilcin edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuruşluk
ların 1 kanunu evvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalma- Lokanta ve Birahanesinin 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi hissedarları umumi heye 
ti, 31 Mart 1937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 17 de şirke
tın Ankarada Tiırkiye İş Bankasındaki idare merkezinde alelade 
içtima edeceğinden işbu içtimaa iştirak etmek için en aşağı 10 his
se senedine sahip olan hissedarların mezkur hisse senetlerini top· 
Jantı gününden bir hafta cvel şirket idare merkezine tevdi ederek 
mukabilinde duhuliye varakası almaları ticaret kanununun 370 inci 
maddesi mucibince ilan olunur. 

Ruznamesi: 
1 - İdare Meclisi ve murakib raporlarının okunması. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesaplarının kabul ve tasvibi ile 
temettülerin dağıtılmasına karar verilmesi ve idare meclisinin 
tebriyesi. 

3 - Şirket esas nizamnamesinin 12 inci maddesine tevfikan 
kur'a çekilmek suretiy le çıkan İdare Meclisi azalarının yerine di· 

ğerlerinin intihabı. 

4 - İdare Meclisine ait tahsisatın tesbiti, 
5 - Murakiplerin intihap ve tahsisatlarının tayini. 
6 - Şirketle muamele yapmak iı;in İdare Meclisi azalarına me .. 

zuniyet verilmesi. 1--830 

İdare Meclisi 

sının takarrur etmiş olduğu ilan olunur. ( 443) 1-813 

Ankara Anonim Türl 
Sıg· orta Sirketinden: 

....... ' Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi hissedarları umumi heye-
ti, 31 mart 1937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de Şirketin 
Ankarada Türkiye İş Bankasındaki idare merkezinde alelade içti -
ma edeceğinden işbu içtimaa iştirak etmek için en aşağı on hisse 
senedine sahih olan hissedarların mezkur hisse senetlerini toplantı 
gününden bir hafta evvel şirket idare merkezine tevdi ederek muka
bilinde duhuliye varakası almaları ticaret kanununun 370 inci mad
desi mucibince ilan olunur. 

Ruznamesi: 
1 - İdare meclisi ve murakib raporlarının okunması. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesaplarının kabul ve tasvibi ile te-

mettülerin dağıtılmasına karar verilmesi ve idare meclisinin tebriesi 
3 - İdare meclisine ait tahsisatın tespiti. 
4 - Murakiblerin intihab ve tahsisatlarının tayini. 
5 - Şirketle muamele yapmak iı;in idare meclisi azalarına me-

zuniyet verilmesi, 1-824 

İdare Meclisi 

Güzel salonunda yenilecek yemekler içilecek içkiler her 
yerden temiz leziz ve ucuzdur. 

Yüzde yirmi tenzilatlı karneleri vardır. Evlere de yemek 
verilir. 2-811 

ZAYi 
331 • 332 • 333 senelerinde İz· 

mir sultanisinden aldığım tas
diknameyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

İzmir Sultanisi eski talebele
rinden (105) sayılı ve (1318 

doğumlu İsmail oğlu 
1-812 Hasan Feyzi 

ZAYi 
928 - 929 ders senesi Balmu

mucu Dumlupınar şehir yatı o
kulundan almış olduğum şeha
detnamemi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük-
mü yoktur, T. Oğuz 
t 1-823 

ZAYi 
Tatbik mühüd.ımü kaybett!ı:: 

Yenisini aldım, Eskisinin hU 
mü yoktur. DiirıYe 

1-82/ 

----------------------
Çok Ucuz 

Kiralık Apartımail 
Yenişehir Okula sokak 16 r.ı; 

da 3 üncü kat 4 oda, 1 b01 oıl• 
banyo. 2150 No. ya telefon e 
mesi. 1--82~ 

Kiralık ıııobilycH odP " 
f apar 

Işıklar caddesi N~ ıı 7so 
Kapıcıya müracaat. ı-
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Al~saray Azmi Milti Türk 
Anonim SiFketi İdare 

' l\'leeli"'inden: 
. . . . . .. dif salr günü saat 

Şırketımız umumi heyeti 30.3.937 tarıhıne_musa b te sureti 
~n. dörtte sureti fevkaladedc ve onu 01üteakıp s.~tr~~üüehinasında 
adıyede olarak Ankara Ziraat Bankası Umum Mu b "toplantılclr
topJanacağından hissedarla.rın mezkur gün .ve ~~~~~ar: hisse. scnet
d~. h~zır. bulunmal~rı ve hıssedarlarm b~ıl 0 

ukabilinde duhuliye. 
lerını her yerde Zıraat bankalarına tev.d1 ıle m_ 1 makamına kaim olmak üzere maklıuz almaları rıc.a 0 

unut:... 

Fevkalade toplantr ruznanıesı 
1 - Şirket sermayesinin tenkisi 
Adi toplantı ruznamesi: 1 n okunması ve şirketin 

1 - İdare Meclisi ve mürakiR rapor ~rm~ nın tasdiki ve İdare 
193.6 senesi bilançosu ile kar ve zarar esa 

1 

meclisi azasının ibrası. . .. k" b"r yedek mürakip seçilmesi 
2 - 1937 senesi için bır mura 1.P .ve 

1 
• • 

. k · ücı etın ın tayını. . 
3 - 1936 senesı mura ıp . edilmiyerek 1937 senesıne 
4 - 1936 senesi karının bu sene tevzı 1-800 -

devri. 

r NEŞ'EİLE 
Maurice Chvalier - Marie Glorie 

~ +,§ -

Defterd:aı·lığıınlan: 

1 
Ank:ara 

- d doğruya mal sandığınca tahakkuk ve 
. Bugüne kadar dogru an bu ~da 

1 
koruma vergisi L3.937 rnr:ih:n

cıbayet olunmakta buluna~ g be~ince tahakkuk ve tahsil edilecek· 
den itibaren J( ızılbey malı ye şu 
tir: d 

0 
ra vergi ödemek için doğruca mezkur şu-

Alakadarlarrn bun an s n · ·· ·ı~ ] 
fl

. -· müracaat etmelen luzumu ı an o unuı. 
ae taHal<J<ulr. şe ışpne ) 1 796 (456 -

Ankara Valiliğinden: 
Yeni ismi Eski ismi Tarih 'Gün 

Iioca paşa baklacı 1 marttan 6 ya 5 
1.ı Anafartaliır 6 11 re 4 
2 Doağnbey Doğanbey " " 

Yenice 11 ,, " 
18 6 

3 Yenice Hacı Es.hap MiSakı 18 23 4 
4 Yeğenbey; " 

,, 
Milli Doğanbey: 
Gökçe oğlu Doğanbey 23 " " 

26 3 
5 Eğe Balaban Börekçiler 25 ,, ,, 31 5 
6 Altıntaş Z7 -

1 
k hükümlerine göre Ankara merkezinde çalı-

2901 s~yı ı a.n:.rir llcnpisyruuı 1-3-937 gününden itibaren yu
şan 2. N. u arahaazıllJU.ta arazi tahririne liaslayaaağından aliikadarla-
karcta uazılr m 4~ • • • ı t t ~· Ji 

1
.1 l:i mtiallatta- arazısı bulunan arın apu sene -

ra malumat usu ı e u .. ·1~ olunur 
leril bitl.kt tahrir kDmisyanuna muracaatlarr ı an . e ı e (460) 1-825 

..Jr1mlaırma 
Ankara 

GeneJ Komutanlığı 
Surmal·ma 

K.nn.isyonundan: 
1 - Metresine (275) kuruş kıymet' biçilen (63,000 metre Kiış.lık 

erat elbiselik kumaşla (295) kuruş kıymet biçilım ( 42,300) metre 
k.aputl~k kumaş 3.3.937 çarşamba- günü saat (10} da kapali zar..fı ek
sıltmesıyle satın ahnaacktır. 

2 - Eksiltme şartnamesi (1491) kuruş karşiığuıdar komisyon
dan alınabilir. İlk teminat (15U9l) lira (40) ~ştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk. teıınnar ~ak~ veya 
öanka kt b de: yazılı Jielge.leri muhtevı teklıf mek· me u u ve şartname . · 1 
tublarını belli günde saat: (dokuza) kadaı: komısyo~v;mış 0 

-

maian. (350) 

f Saıtıılrk Aı:sa _Ev._ Apartı man Tel: 1475 

Kapalr zarf usuliyle eksiltme ilaı:ııı: 

Nafia Velraletinden: 
. ,~ ııın is l:stanbulrla Bahçeköyde arman fakük 

1. Eksıltmeye- llVnu · . snl 
tesinde Y.aptn:ı:Iaaa-lf çalr~ bına ır..: 

KeşiFbedeli 130,000 lır~~~rd persembe günü saat 15 de Nafıa 
2. Eksiltme. 4. 3 .. 937 tarı 1~d~rlüğÜ eksiltme komisy:onıı...odasın

V-el{fileti yapı ışien umum ınu k 
d f r 1 }laetlaca tır. a kapalı zar usu ı~ e . buna müteferri evrak 650 kuruş öedel 

3. Eksiltme şartna~esı ve .. d .. lü.ğµnden alınallilir. 
ınukabilinde yapı i~lerı. um~"! _mutar;plerin 7750 liralık muvakkat 

~· Eksiltme~e gırebılm'Zce~~\~tinden almmıs müteahhıtlik vesi
tt!mınat vermesı ve Nafıa li lık bir isi yapmıs bulunması ve 
ifasını haiz olınası ve: lDOı?OO ra d ~dirde i'şin f'enni mesuli
Yendisi mühendis veya mımar 01~ ıgı ·nsaat müddetince istihdam 
uet· . 1 k b. u .. hendis veya mımarr ı , 
~ ını a aca ır m . ı · ınıdır. 
ede~eğini kabul eylemış bulunması .a~ · maddede yazılı. saatten 

hteklilerin teklif meknıp1armr- ıkincı k b·1· d . r -· e makbuz mu a 1 ın e 
liir saat evveline kadar komisyon reıs 1~~n ler kabul edilmez. 
Vermesi muktazidir. Postada olacak ge.cı nıe ı-639 
-- (308) -----

Aıık.ara :Nf ensucat Fallrifrası 
T. A. Şlıketi 

Alelade Hissedararr Heyeti Umumiye 
İçtimaına Davet 

İdare Meclisinden: 
. ke.tf aleliide hissedaran be• 

Yet.Ankara Mensucat fabrikası T. A. ~~ üzakerata dahil bulunan 
trı ı urnumiyesi aşağıda yazılı ruzn~m~~ m tmek üzere 29-3-937 ta· 
ri~~ad hakkında g?rüşmek ve karar ıtt~ a~·~rkiye ~ Bankası Umu· 
nı· ';~. tnüsadif pazartesi günü saat 11 . e u 

1 1:udürlük öinasmda içtima edecektır. 

Rnznamei Müzak~rat: 
1 . . orunun okunması. 
2 - idare meclisi ve murakıbler ra.p ·a meclisinin ibrası. 

3 :: 19~6 senesi bilançosunun. tasdık v;i~i a::alarınm yerine ye-
niden . J\'.ludôetleri hitam bufan ıdare mec 

4 
10tihab. . . erilecek ücretim ta-

l'ini - 1937 senesinde.: idaı:e meclısı azalarına v 
S . . ücretlerinin tayini. 

-l935 senesi mürakıblerinin seçılmesı ve 22 1-8 

u [.us 7=== 

I
Maden Tetkik ve Araına Enstitiisü J 

Genel Direkt:ör lüğüaden: 
Balık-e~~- Belediye Reis iğiden: 
. Şeh~e geh~ııecek suyun (Sular talimatrunhesine tevfikan) pro-
je vesaı~ fennı evr.akııım malrnllinde. tetkik v"" ·kmal' · · ··1 ı 

b
. ··h d. · · .._ -ı ı ıçın mu e ıas-

Doktor AFanıy r 
Maden Tetkik ve ~rama Enstitüsü Bolkardağ- Kampında otur

mak, burada ve civaımda madende çalışan memur ve ameleleri mu
ayene ve tedavi ile meşgul olmak üzere, di1)lomalı ve tecrübeli bir 

doktora ihtiyaç var.dır. 
ikametgah, hademe tenvir ve; teshin enstitüye aid olmak üzore 

200 Jtr:ı aylık ücret verilecektir. Talip olanların, diploma ve diğer 

vesaikiyle Martın onuncu çarcr.anıba günü al,şamma kadar Ankarada 
Çocuk sarayı cadaesinde Enstitüye müracaatları. ( 428) 1-763 

- Vilayeti Nafia Lrzurum 
l\ [iiclürlüğüııden: 

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

2 - Kesif bedeli 12700 liradır 
3 - Ek~i1tme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
a. - PUin 
b. - Nümune !iartname 
e. - Bayındırlık islt•ri genel ~artııamesi 
d. - Keşif ve silsilei fiat cetveli . 
5 - 1.!.:ksiltme 6-3-937 salt günü saar 14 de Nafıa Mürlürlüğü oda-

sında yapılacaktır 
6 - Eksill:meye girebılmck İiiin isteklilerin 953 lira dokuz yüz 

elli üç lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
şartları haiz olması lii.zımdır. 

• 7 - Simdi ye kadar bu gilıi işleri yaptıgma dair Nafıa Vekale
tinden almış olduğu ehliyet vesikasını ibraz etmesi. 

8 - Ticaret odası vesikasını ibraz etmesi. 
9 - işbu evrakı okumak isteyen istekfüer Erzurum ve İstanbul 

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

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

Ankara l\ler iez Jlıf zıssıhha 
Müessesesi l\lüdürlüğiinden: 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesi hıfzıssıhha mektebine satın a· 
lınacak fizik alatr ve kimyevi maddeler 6.3.937 cumartesi günü saat 
11 de açık eksiltmesi yagtlacaktır. 

2 - Bede.li ?'luharnmeni (2100) liradır. 
3 - İlk temınat (Ll7) lira (50) kuruştur. 
4 - Şartname ve liste müessese muhasig mutemetliğjnden alına

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

lüğü veznesine teslim etmekle beraber bu nevi alat üzerine iş ;:ap-
tığma dair vesika göstermem lazımdır. (399) 1-698 

BETONARME KÖPRÜ tNŞAA Ti EKSlL TME (LANI 

Canakkate Vilayet! Nafüa Müdürlüğünden· _,, 

Çanakkale vilayetinde Gelibolu - Keşan yolu üzerinde (22.800) 
lira ıteıPft bedelli Kava.K betonarme köprüsü inşaatının kapalı zad 
usuliyk eksiltmesi 15>-3-987 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Müdür
lüğü odasında eksiltme komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna miliefe.rri diğer e.v.rak ~114) k.u • 
ruş bedel mukabilinde ÇanakXale Nafıa Müdürlüğünden alınabile
ceğiı gibi istiyenler bu şartnameleri Nafıa Vekaleti Ş05e ve köP.rülcr 
reisliği ve İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaat. ederek görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerirr (1710) liralık muvakkat. 
t<tminat vermesi '\le resmi gautanin. 32.97 say.ılı nu.shala.ı:.uıda çıkan 
talimatname.ye tevfikan müteahhitlik vesikasl ibraz etmesi lazım-

dır. 
lsteklilaria teklif mektuplarını 15-3-937 pazartesi günü saat 14 

de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk -
tazidir. (.974) 1-775 

Kapalı za.f usu61e eksiltme ilanı 

N aiiaı V ekiletiııd en:. ( 

9. 4. 937 tarihli cuma günü saat 16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve 
K'"opriillm Reisliği: eksilt:me! komisyonu odasında ( 136 000) lira ke
şi.töecfelli Erzurum vilayetind~ Erzurum • Ağrı transit yolunda ve 
A.ıı:aa.. su~u üzerindft.. )3aP.tlacak demir horasan köprüsü inşaatı ka11a· 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna ınüteferri diğer evrak (680) kuruş 
bedel mukabilinde Şose ve KöP,rüler ReisJiginden alınabilir. 

Muvakkat teminat {8050) l.iradir. • 
Eksiltmeye gjreliilmek için isteklilerin miıteanhitlik: vesikasını 

ibraz ve demir köprü inşaatında ihtisası olan Fabrika olması voya 
lıir teahhüdde yaptığı köprünün bedeli en az 50.000 liraya baliğ o
hı2 bu teahhüdü eyi bir surette yaptıklarını isbat etmeleri meşrut-
tur. 

Teklif mektuplarının 9. 4. 937 cuma günü saat 15 şe kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. (~40) 1-539 

sıs ır mu en ıse ıhtıyaç vardır. 
İsteklilerin Balıkesir bcleuiyeı;ine mLiracaat etmeleri ilan olu-

nur. (381) ı~ 

Türk Hava.!Kurumu ı un 

l\Iotö lrii 1,ayyare l\fel teb · 
1 -Ankarada Türk Hava Kurumu merkez binasııun- arl d 

yap.tırılacak motörlü tayyare mektebinin inşası, kapalı zarf u~~:n. ~ 
eksıltmeye konulmuştur. c. 

2 - Eksiltme 9 mart 1937 salıı giinü saatı on aitrda Ankarad 
Hava Kur.umu merkez binasında yap,:ltıcaktır. ' a 

3 - Keşif. bedeli! (149.808) lirarlır. 
4 - Mu~~kkat teminat- (8.740) liıa (40) kuruştur. 
.
1 

6 - Munakasa şartnamesi, insr-at şartları planlar (25) ıı·ra 
verı erek H K ' ~ ' _____ a_v_a urumu merkez muiıaseb.sinden alınacaktır l-735 

BeJediyeler 

R~ınkasın an: 
Ankara Hukuk Fakült · d . . 

lediyeicr Bankası için esı ramn a ınşa edılmelHe bulunan Be· 
yaptırı1acak mobily~ mcf t d k 

yon işleri, aşagıdaki şartlar altında k ' ruşa v~ e oras-
beş gün müddetle eksilt k ve apalı ıarf usulıyle ve on 

ı . meye onulmuştur. 
1 - şın muhammen bedeli 33 000 T .. k 1. d 
2 Ek 'l · ur ırasr ır. 

- sı tmeye konulan mobilye tefri t d 1t . 
rinin nelerden ibaret olduğu eksilt~e şa r ve . ~ orasyon ışle. 
name projesinde ve bunlara bağlı {lllin r:s~:11e!ily e,. 1mukaH:le~ terilmiştir. · ve PtOJe erde- goı:;-

İstekliler bu evrak ve resimleri Bankanın İstanb ld G 1 B h · h d b 1 · u a, a atada a tıyar anın a u unan kontrol mıman Bay Seyfin · B · 
llan yırmi lira mukabilinde alaöilirler. ın urosun. 

3 - Eksiltme: 8. mart 1937 pazı:rtesi günü saat ıs de A 
karada Belediyeler Bankası İaare Meclisi liuzurunda yapıl'acakt n_ 

4 - tsteklilerde bulunması şart olan vasıflar: ır. 
A) Eksiltmeye konulan mobilye isir.i yapabilecek kudret ve 

kabiliyeti haiz hali faaliyette mobil,Yıe. fabrika veya imalfuıhane 
sahibi olmak; 
.. B) ~on üc se?e ~ç~nde bir defada laakal 30.000 liralık bir mobilye 
ışını nızasız ve ıhtılafsız olarak muvaffakiyetle. başarmış olmak.; 

C) Asgari 30.000 liralık itibari mali si bulunmak; 
D) Muhammen• bedelin % 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat 

vermek, 
. 5 - İstekl~ler teklif mektupların- ve şartnamede yazıli diger 

vesıkalarr aza.mı 8. mart 1937 pazattesi günü saat ız ye kadar An
~arada..Beledıyeler Bankasına gönde.rmiş olmaları ve eıtsiltme saa. 
tınde bızzat veya vekillerinin eksiltmede bulunmaları laznndir. 

(38n) 1~112 

Sihat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, 

Merk~ez Hıfzıssıhha Müessesesi 
M'Ödiirlüğünden: 

1. - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine satm almacak- mecmua 
ve kitablarm 3. 3. 937 çarşamba günü 11 de açrk- eksiltmesi yaµ,ı
lacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 1907 liradır. 
3 - İlk teminat 145 liradır. 
4 - Şartname ve liste müessese muhaeib mutcmetliğinden ah· 

natiiHr: (370' 1-664' 

Kapak Z•rnf Usulü ile Eksiltme ilanı : 
Tavas Belediye Reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan i.c,;: 80 hektar raddesinde Tavas kazası
nını ~e 50 hektar. rad.~esinde Kale nahiyesinin Nafıa Vekaletinin 
feonı şa~tn~esme gore hali hazu; harıtalarının yapılmasıdır. 

Bu ışe aıd keşif bedeli: (3250) liradır. 
Z - Şartname ve evrak. şunlardır-
A - Eksiltme: ~rtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şahin ve kasabaların hali hamı haritalarımn alınmasına 

aid ~rtname 
D - Hıı91Ull şartnamct 

lstiyenlor bu şaı::tımmcleri ve.: evrakı Denizli Nafıa müdürlü· 
ğürnJe- görüp ve inueleyebilirle.r. 

. 3-. - Eksiltme 8 - 3 - 1937 pazartı:si günü saat ıs te Tavas bele· 
dıyesınde teşekkül edecek encümen huzunınde kapalı zarf usuliyle 
yaprlacaktır. 

4 ~Eksiltm~ye gire~ilmek için isteklilerin (244) lira muvak
~at temmat-akçesı vermesı ve bundan başka aşagıdaki ve:;ikalarr ha
ız olması lazımdır. 

E~ az (300) Ü!; yüz hektar büyüklügünde kasalialarm hahı ha .. 
zırharıtaların~ _tanzim ~e ~arita umum nnidfrrliigüne- IJegcmdfrmiş 
oHiulfüırmı bıldtren vesılta ıJe..: 1937 ı;enesi için harita işlerine aid 
nafia işleri müteabhiHili: vesikasını almıı,ı bulunmak. 

5' - Teklir mektubHıru yukarıda üçüncü madde ,Y-azılı saat• 
ten.. bir saat evelirre kadar Tavas belediyesine getiriler-ek eksiltme 
komisyonu reislığiıre makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektubların nifüıyct üçüncü mad~ede yazılı saate ka
dar.. gelmiş olması ve dış zarfının miihürı mumu ilh iyic.a kagatılmış 
bulunması lazımdır. 

Postada vukua gelecek gecikme] r kabul olunmaz. (396) 1-717 P. T. T. Levazım 
._,..,.. ___ "' -------------------------

Mii fu-.J~~en! 
1 - İdare ihtiyacı için açık elc;iltmc ile (3400) lira muhammen 

bedelli ve (255) lira muvakkat teminatlı (100) adet manyotolu ma
sa telefonu alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 nisan 1937 çarşamba günü saat (15) de Anltara
da P.T.T. Umum müdürlüğü satın alma komisr,onunda yaptlacaktır. 

3 - İstelHilenn temina~ mektuplarını idare vezıresine yatırıp a
lacatdatT makbuz veya muteb~r banka ~cktubu ve şartnamede yazı
lı vesaikle mezkfır saatt komlsyona muracaatlan. 

4 - Şartnameler Anltarada le~ztm ?1üdüdü6ründen, lstaniıulda 
levazım sube müdürlügünden verıleccktır. (J89) 1:-693 

Vilayetinden: 
1 _ Vilil.yetin Etimesut Nahiyesinde yapılacak. olan tt>hwn te. 

mizleme evi açık eksiltmeye konu!-fnuştu.ı:. 
2 - Muhammen bedeli 1551 lıra 52 kuruştur. 
3 _ tliale 4.3.r937 perşenbe g}inü saat 15 de Vilayet' daimi en. 

cümeniııde yapılacaktır. 
4 _ ş:u.·taamesi Ankara ve 1Stanbu1 Ziraatı: Müdürlükler.inde 

gprülebiliı:.. 1 • ot_ • 
5 _ Taliplerin muhammen bede.ı 1.0 7,5 tutarı olan pey aRçesı 

veya }iusus1 idare veznesine yatn:ılan makbuz ile- öirlikte ihale 
gjinü müracaatlaı:L (372) 1-711 

ı~ 

Fidan 

ııUJDE 
Orman Çiftliği fülaınliklarmda toprak ve iklime 

uygJ.m yetiştirilmiş_ olan her çeşit meyveli meyvesrz 
fidanlar.la her boyda mazılar ehven fiyatla sa~hi 
karılmıştır. 

Sie~ kahul eden mağazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoğlanda merkez 
mağazası telefon No. 
Yenişehir mağazası 
telefon numarası 
Saman pazarı M. Ti. 

3755 • 368(); 

3576 
3633 

1-828 



8 ULUS 2 - 3 - 1937 '== 

PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: lll Telefon. 1230 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETi SATIN ALMA 
KOMİSYONU iLANLARI 1 1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGl SA TIN ALMA 

KOMİSYONU iLANLARI 1 1 DEVLET DEMIRYOLLARI VE LİMANLARI 1 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ SATIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI 
BlLlT 

1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısiyle dört adet muhtelif 
tezgah yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 17.000 lira olub ilk teminat parası 
127 5 liradır. 

3 - İhalesi 4. mart 937 perşmbe günü saat 15 dedir. 
4 .- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerınde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
!armı ih.ale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. 
Vekaletı Satın Alma Komiı;yonuna vermeleri (72) 1-216 

iLAN 

1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16.500 kilo pa
muk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
. 2 - ~.art.?~esini parasız a!mak ve örneğini görmek iı>tiyenle • 

rın her gun ogleden sonra komısyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 1856 lira 25 kuruştur. 
4 - İhalesi 19-3-937 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Ek:.iltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü 

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

İLAN 
1 - Herbir çiftine biçilen ederi 450 kuruş olan 30.000: 40.000 

çift asker kundurası kapalı zarfla alınacaktır. 
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 saatından en az bir saat evvel M. M. V. Satın alma 
komisyonuna vermeleri. (447) 1-815 

!LAN 
1 - Herbir metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700.000 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 sayılt kanunun 2 ve 3 üncü 

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

tLAN 
1 - Herbir kilosuna biçilen ederi 240 kuruş olan 10 bin kilo yün 

çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini paarsız almak ve örneğini görmek istiyenlerin 

her gün oğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 1800 liradır. 
4 - İhalesi 18-3-937 perşembe 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 saatından en az bir saat evvel M. M. Vekaleti satın 
alma koimsyonuna vermeleri. (449) 1-817 

Btf.1T İLAN 

1 - Beher Wl!tresine biçilen 
ederi 350 kuruş olan 24.600 metre
haki elbiselik şayak kapalı zarf· 
la alınacaktır. 

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

3 - İlk teminat miktarı 5.555 
liradır. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerın 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı ve&ikaları ilk 
teminatları ile birlikte teklif mek-
tublarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel M.M.V. satınalma 
komisyonuna vermeleri. (344) 

l-642 

BİL İT 

1 - Beher metresine biçilen 
ederi 310 kuruş olan kırk bin 
ili altmış bin metre kaputluk ku
ınaş kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - İhalesi 4 - mart - 937 µer· 
§embe günü saat 15 dedir • 

3 - tık teminat on bin beş 
yüz elli liradır. 

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

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M.V. satın al
ına Ko. na vermeleri (346) 

1-644 

1 - 1.000 ton muadili olan 
1.388.888 litre 73 oktanlık benzin 
ıle 200 ton muadili 274.348 litre 
87 oktanlık benzinler ayrı ayrı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmu•
tur. 

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

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

4 - İhaleleri 8 mart 937 pa
zartesi günü saat l 5 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki belgeleriyle bır· 
likte ihale saatinden en geç bir 
saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermele-
ri 

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

(383). 1-692 

BİL İT 

1 - Beher metresine biçilen 
ederi 26 kuruş olan üç yüz bin 
metre çam~rlık bez kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur 

2 - İhalesi 4 • mart • 937 
perşembe günü saat 11 dedir. 

3 - tık teminat 5150 liradır. 
4 - Şartnamesi 390 kuruşa 

M.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınır, 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M.V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (347) 

2--645 

yerine çıkar 

46 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga- ~ 
zetenin Ankara'da satı~ yeri A K B A Kitabevidir. Se· ~ 

~ nelik abone 10 liri\. Sayısı 20 kuruş 

Anliara Valiliğinden: 
Çubuk deresi merasındaki parsellerden 11 adedine talip çık

mamasından ötürü 10 gün müddetle ihalesi uzatılarak gene talibi 
çıkmamış olduğundan 27-Şubattan itibaren bir ay müddetle pazarlı· 
ğa.. konulmuştur. Şartnameyi görmek isti yenler hususi idare vari • 
dat kalemine ve talip olanların da pazartesi ve perıembe günleri 
saat 15 te vilayet daimi encümenine müraaaatları ilan olunur. (461) 

1-826 

t LAN 

İstanbul. kom~tanlığı birlikleri hayvanatı için 400 ton yulaf ka
palı zarfla ıhalesı. 15, 3. 9~7 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Muh.ammen bedelı 28000 lıradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komısyonda görülebilir. İsteklilerin 2100 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesaikle beraber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna ver-
meleri. ( 409) 1-739 

İLAN 

~ksiltmeye konulan i · Gazi emirde bir hangardır. Vahidi fiat 
esasıy1e yazılacak olan inşaatın tahmin olunan bedeli 35000 liradır 
Bu işe. ait ~vrak şu_nlardır: Şartname, bayındırlık işleri genel şart~ 
n~esı, resım. Eksıltme 6 mart 937 cumartesi günü saat 11 de İz • 
mırde Bornovada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 5k-
ı;iltme kapalı zarf usuliyledir. 8ksiltmeye girebilmek için 2625 lira 
mu~ak~-~t te~inat v:rmesi Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müte
ahhıdlıgı vesıkasını ıbraz etmesi ve kendisi mimar veya mühendis 
ol~adığ~ takdirde işin fenni mesuliyetini alacak bir mühendis veya 
mımarı ınşaat müddetince istıhdam edecegini kabul etm~ş buluna
cağı şarttır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvelıne Ka
dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. l'osta ile 
gönderilecek mektupların eksiltmeye konulduğu saate kadar gelmış 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması Jazım· 
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (367) 2662 

İLAN 

1 - Ankaar garnizonu birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 500 ton lave marin kömürüne teklif edilen fiat pahalı go
rüldüğünden pazarlığa çevrilmiştir. 

ı - İlk pazarlığı 10.3.937 çarşamba günü saat 15 de levazım a -
mirliği satın alma komiı;yonunda yapılacaktır. 

3 - Kömürün tutarı 12000 lira olup muvakkat teminatı 900 li -
radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte komisyona gelmelerı. 

(462) 1-827 

İLAN 

1 - Polatlı garnizon kıtaatı i
çin 2200 kilo sadeyağı açık ek
siltme ile münakasaya konul
muştur. 

2 - İhaleı;i 15 mart 1937 pa
zartesi günü saat 16 dadır. 

3 - Taliplerin Polth mal mü
dürlüğüne yatırılmış 140 lira 25 
kuruşluk teminatı muvakkate 
makbuzları ile yevmi mezkfırda 
komisyona müracaatları. (385) 

1-682 

1LAN 

Miktarı Muham- İlk te-
men B. minat 

Cinsi Takım Lira Lira Krş. 
Harici elbiıe 120 1200 
şapka dahil 
İş elbisesi 150 180 

1380 • 103 50 
Kırıkkale askeri sanat mek· 

tepleri için kumaşı mektepten 
verilmek suretiyle diktirilecek 
120 takım harici ve 120 takım · 
haki bezden iş elbisesi komisyo-

Daima sabit 

Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

numuzca 12.3.937 cuma günü sa
at 14 de açık eksiltmeye konul
muştur. İsteklilerin yukarıda 
cins ve mikdarları yazılı ilk te
minat akçelerini Kırıkkale as
keri fabrikalar muhasebeciliği 

veznesine makbuz mukabilinde 
yatırılarak belli gün ve saatte 
mekteb satın alma komi .. ·onuna 
gelmeleri. (386) 1-714 

İLAN 

1 - Polatlı garnizon kıtaatı 
ihtiyacı için 22000 kilo sığır eti 
açık eksiltme ile münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 15 mart pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

3 - Taliplerin Polatlı mal mü
müdürlüğüne yatırılmış 371 lira 
25 kuruşluk teminatı muvakkate 
makbuzlariyle yevmi mezkurda 
komisyona müracaaltarı. 

4 - Şartnameyi görmek isti
yenlerin hergün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. ( 411) 

1-731 

•a••••••·a..,.am1111a:uıa1X11~ 

Ev Aranılıyor 
Y eniıehir taraflarında 

peıin para ile küçük bir 
ev aranılıyor. Ulus gaze- ~ 
teainde 

M. N. Rümuzuna müra-

lLAN 

Muhammen bedeli (16675) lira olan bir adet kar küreme maki • 
nesi 15-4-1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1250 lira 63 kuruşluk muvakkat te • 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatame da. 
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpa~ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 451) 

2-818 

!LAN 

Muhammen bedlei (7740) lira olan 180000 desimetre murabbaı 
döşemelik keçi derisi 18-3-937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usul üile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (580.50) l iralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesi'.<aları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297, 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon rc4 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Hay• 

darpa~ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(452) 1-819 

!LAN 

Muhammen bedeli {13.000) lira olan 200 ton mazot 2-4-1937 CU4 
ma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (975) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün vo 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde a .. 
lınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon re• 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay. 
darpaşada Teı;ellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (453) 

Ordu Bayındırlık 
Direktöı·lüğünden: 

1- Fatsa - Ünye yolunun 0+000-12+198 kilometreleri arasında 
yedi adet bir metrelik dört adet iki metrelik, iki adet üç metrelik, ÜCi 
adet beş metrelik menfez ile bir adet 2x7 ve bir adet dokuz metre • 
lik ve mecmu bedeli (32.799) lira 95 kuruştan ibaret imalatı sınaiyo 
inşaatı ile o+ ooo- 9+ 509 kilometreler arasında 7573 metrelik kıamın 
şose olarak inşası ( 15.169 ) lira 27 kuruş ki ceman ( 47.969 ) lira 18 
kuruş bedel ile ve 10.3.1937 çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ' 

2- Bu işe ait şartname ve evrak 9unlardır ı 
A - Eksiltme prtnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri benci şartname1ıi. 
D - Şose, kargir ve beton inşaata dair fennı şartname. 
E - Husust şartname. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiyat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje, grafik. 
lstekliler bu şartnameleri ve evrakları 250 kuruş bedel mutiabt• 

linde Ordu Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme 10/ 3/ 1937 çarşamba günü saat 14 de Ordu encU • 

meni daimi kaleminde yapılacaktır. 
4-- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için .isteklinin (3598) lira muvak.bl 

teminat vermesi ve afiğıdaki vesikaları haiz olması lbımdır, 
A - Ticaret odası vesikası. 
B - Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyeti fenniye vCttikur. 
6- Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı uatten bir saat 

evveline kadar encümeni daimi vilayete getirilerek eksiltme komi .. 
yonu reisliğ.ine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni• 
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmi' olması v-e dıf zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmı' olması lazımdır. Postada kalacaıi 
geçikmeler kabul edilmez. (1052) 1-780 

MART AYINDA 

Valeria Ellanskaia 

~ ... 
!n~iliz kanzuk tczanesi llbo

ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyal:ırı kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk Uze-

TERCÜME 
işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdürU 

Na•uhi BAYDAR 
Çankırı caddesi civarznds 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

------PAR ı· 5, .......... 1U>aıaxauıt 

Büyük Operasının Birinci Dansözü 

KLASİK ve ROMANTİK DANSLARINDA 

Ankara Palasta 
Görülecektir. 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

TAŞRA KIZI 

Robert Taylor - Jenette Gaynor 

ince ve çok hisli bir mevzu çerçevesi 
içinde cereyan eden emsalsiz bir 

aşk hikayesi 

İlaveten ı PARAMUNT JURNAU 1 

BUGÜN BU GECE 

KALB MÜCADELESİ 

Fredric Farch - Olivia de Havilland 
Kuvvetli bir mevzu, hakiki bir aşk vı 

ihtiras filmi 

Ayrıca ı CANLI RESİMLER 

Umumi istek üzerine yalnız 4.30 da 
:VOLGA ATEŞLER İÇİNDE 

Halk Matinesi 12.15 de 

SATILIK AŞK 


