
~-- -

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
ON SEK1Z1NCt YIL. No: 5600 

3 MART 1937 ÇARŞAMBA 

6 ıncıda 

B. Eden'in dış politika 
hakkında söyledikleri 

HER YERDE 5 KURUŞ 

t 

Başvekil tiyatro 
mekteb~ni gezdi 

ismet İnönü diyor ki: 

Hüyük kültür ~ef erberliği 
Hazırladığı bü-ı 
yük kültür prog. 
ramı ile t ü r k 
köylerini okul 
ve öğretmene 
kavu§luracak o· 
lan Kültür Ba-

32.000 köy 10 senede 
,, .. el kısmı o!an güzel Türkcemiz 

Milli ~arlıgın :n .. ~u~elaffuzumuzu Türk sahnesinde 
en dogru ve B e ıgda gördüklerim ümidimi arttırdı 

kanı 8 . Saffet 
Arıkan 

okula kavuşacak 
bulacaktır... ura 

Başvekilimiz 

Ba.~beı/.·e : 

Yeni büdce 
Falih Rıfkı ATAY 

İnönü hükümeti on dördüncü 
cumhuriyet büdcesini pazartesi 
günü Kamutaya vermiştir. Yeni 
büdcede 17 milyon lira fazlaiık 
var. Finans Bakanı: "- Fakat,. 
ne vergileri artıracağız, ne de yenı 
vergi koyaca°ğız!,, diyor. Büdce
nin fazlasından Kültür Bakanlı
ğına 2 milyon 300 bin, Sağlık Ba
kanlığına 1 buçuk milyon, orman 
işlerine 900 bin füa ayrılmıştır. 

İnönü ilk büdcesini, 30 milyon 
açıkla gelir faslı 153 mi!yon ola-

' Fak' l k alnız rak hazırlamıştır. ır 1 Y 
bu rakamda değildir: ~ zam~n, 
. d' h lk ve memleket hızmetmde 
§ım ı a . .. l 

1 b.. ..k kredı muessese e-
ça ışan uyu d h. k 
rinden eser yoktu; varı ~ ~. ~· 
sayılabilir bir halde idi. fno~u u-
k .. t• k nomi tarım ve tıcaret ume ı, e o • • 'mkA 
bakımrndan ümid vericı 1 an-

' d w•ld' An larla da karşılaşmış egı 1
: •• .. -

kara kapılarına step açlarım ~şuş· 
türen Anadolu kurağını, ~u~!a 
buhranı takib etti. Ekonomı ~us
turları ve tabii münasebetler bıher 
birer iflas edip gitti. Piyas~~~ k~· 
nüz açık olduğu vakit yem ur ~
Ye emniyet kazanmamıştı; em?ı
Yet kazanmağa başladığında ısle 

D w u umu -
piyasalar kapandı. ogru~ .. k ce-
lllaz talisizliklere karşı buy~ d 

k b henuz u-saretle savastı : unu . h 
nıanı üstünde tüten hürrıyet ar
bnnızm bize imkansızlıkları ye

1
n· 

nı ~· .. ~ t b·yec:ine borc U· 
egı ogreten er ı · · 

Yuz. , k' 
Ekonomi ve finans işlerin<ı.İ A 

1 

acemiliğimizi de unutmamak b.~· 
:ıun gelir: kapitülasyonlu ve .. u
l'<>krat saltanat rejiminden, mds· 
la.kil bir iş devletine hizmet e e
hilir ihtısaslarla miraslan?'~mış· 
lık. Genç inkılabın cerasetını kır
nıakta yerliler yabancılardan da
ha insaflı davranmadılar. Yapa· 

(Sonu 6. ıncr sayfada) 

LJıin Başbakan İsmet İnönü yanla· 
rında Kültür Bakanı Saffet Arıkan, C. 
H. P. Grupu Reis vekili Hasan Saka l 
olduğu halde Musiki Muallim mektebi· 
ni teşrif buyurmu~ ve Tiyatro ve Opera 
sınıflarının derslerini teftiş etmişler

dir. 

. l 

1 

Köy kalkınması en kısa 
zamanda gerçekleşecek 

Başbakan tiyatro uzmanı Prof. Karı 
Ebertin tatbikat dersleriyle ritmik jim
nastik ve opera sınıfı şan derslerinde 
bulunmuşlardır. 

Başbakan Tiyatro smıfmdan ayrı• 
& lırken talebeye iltifatta bulunmuşlar. ve 

talebenin çalışmalarından, derslerden 
alınan neticelerden memnun kaldıkla
rını beyan buyurarak şu sözleri söyle· 
mişlerdir: 

" - T:ıtbikat derslerinizi gördüm. 
Çalı~manrz ümitlerimi çoğalttı. Mu
vaff akiyetleriniz bundan sonra göste

" receğiniz gayretle mütenasib olacaktır. 
Mill1 sahnemiz için yetişecek olan 

değerli sanatkarlarrmız bu memlekette 
her vakit en yüksek itibara ve şerefe 
mazhar olacaklardır. Üç be§ sene son
ra içinizden mill1 sahnemizin büyük 
sanatkar namzetleri11in yetiştiğini gö· 

· rerek en çok sevinenlerden biri ben o
lacağım. 

Milli varlığın en güzel kısmı olan 
güzel türkçemiz en doğru ve en beliğ 
telaffuzunu türk sahnesinde bulacak
tır. Bunu sizden bekliyorum. 

Sanatkara yakışacak kuvvetli bir ka
raktere sahih olarak göstereceğiniz 

meslek sevgisi, çalışma heyecanı mu
vaffakiyetinizin temeli olacaktır. 

Tekrar ediyorum: gördüklerim Ü· 

mit/erimi artırdr.,, 

r.- o ·--.....-..-- ...... , 
YARIN 

Me§hur Frannz Romancısı 
Honore de Balzac'm 

E u ge.nie 
Grandet 

Romanını tefrikaya başlıyoruz 
Dilimize çeviren 

NASUHi BAYDAR ....... ___ ........ -.. 

• 

Kültür Bakanlığı bugün okulsuz ve 

öğretmensiz olan 32.000 türk köyünü 
en kısa bir zamanda okul ve ögretmeno 
kavuşturmak gibi rejimin ana davaların· 
dan birini gerçekleştirecek bir program 
hazırlamıştır. Bu programın temeli, ge• 
çen yıl ilk tecrübesi yapılmış olan ve J 
orduda çavuşluk etmiş erbaşları kurs
larda yetiştirerek köylere muallim ola
rak göndermektir. 

llk muvallak tecrübe: 
Geçen yıl, Ankara merkez ka.zasma 

bağlı köylerden 79 erbaş, bir deneme 
• mahiyetinde olarak, Eskişehirdeki Çifte· 

(Sonu 6. zncı sayfada) 

Milli küme maçları için 
görüşnıeler başladı 

Ş::. hirler arası maçlar Ankara 
stadında yapılacak 

Milli küme maçları hakkcnda görüşülmek üzere davet edilmiş olttn lstanbul 
ve lzmir futbol ajanlarının hıuuriyle dün bir toplantr yapılmıştır. Yukarı• 

daki resimde bu toplantıda bulunanları görüyorsunuz. Bu husustaki yazımrz 

ikinci sayfadadır. 

1 AT i NA MEKT U P LA R! : 4 1 

Ba lk an basın birl iği 
konferansı açılırken 

Italyanın 
askeri 
hazırlığı 

Balkan Basın birliği konferansı üyeleri konferanstan çıkarlarken 
[Yazısı 2 inci sayfamızdadır.] 

Faşist Konseyinin 
aldığı kararlar 

Roma, 2 (A.A.) - İstefani ajansı 
bildiriyor: Geçen gece, büyük faşizm 
konseyi toplantısında B. Musolini, mil
letin askeri hazırlıkları hakkında izah· 
larda bulunmuş ve bu münasebetle bli· 
yük konsey aşağıdaki karar suretini 
kabul etmiştir. : 

"B. Musolini'nin askeri hazırlıkları
mız hakkındaki geniş raporunu dinli
yen büyük faşizm konseyi, bu hazırlık· 
larm memnuniyete değer bir halde oldu. 
ğunu kaydetmiş ve fakat uzak dahi ol-

(Sonu s. inci sayfada) 

Bayır 
Bucak 

nahiyeleri 
Haleb, 2 (Hususi) - Bayır Bu

cak nahiyeleri mukadderatı vatanile· 
ri şiddetle alakadar etmektedir. Bu 
hususta Bayır, Bucak halkının Sü
riyede kalmak jstedikleri hakkın
da yalan neşriyat yapılmaktadır. 
Buna mukabil, Bayır, Bucak nahi
yeleri halkı da Suriyede kalmak is

tedikleri hakkında Elkabes gaze· 
tesinin ı 7 şubat tarihti haberini 
tekzib etmektedir. 

Fıkra: 

Bir mektebin 
önünde .. 

Ağzımr bir türlü ismine alıştırama .. 
dığım eski mülkiye .mektebinin, [acaba 
yeni Sıyasal bilgiler okulu'nun edebi. 
yat derslerinde eski t e n a f ü r bab
si var mı?] her ne ise, politika bilgile
ri mektebinin önünden geçerken kendi 
kendime dü§ünürüm: 

- Mekteb tam yerini bulmtl§tur. 
Talebeden büyük bir kısmı idare me
muru olacaktrr. Bizde idare memurları 
demek devletçi yeni Türkiyenin vazf,. 
lelerini temsil eden, halka, belediyele.. 
re, her türlü bayrndırlrk faaliyetlerin
de kılavuzluk eden, hatta bazı bölge
lerde tek kılavuz olan liderler demeli.• 
tir. Ankarada ilk !jehir planını tatbi~ 
eden bir belediye, en yeni tarrm ve a• 
ğaçlama usuJJerini tecrübe eden bir Or• 
man çiftliği, memleketin tarım ~artla• 
rrnr tetkik eden büyük enstitil, yakıa 
köyler, hulasa ame11 hükümet adamı ye
tiştirmeğe hizmet edecek her türlü va
sıtalar var. 

Fakat acaba gençlerimiz haftada 
hiç olmazsa bir günlerini, sıra ile, tat• 
bikat ve tecrübeye ayırabiliyorlar mr! 
Hatta birçok sivil hizmetlerde dahi, as
kerlerin iş riiçhanları, derslerini tatbi .. 
kat ve tecrübe ile tamamlamalarında de~ 
ği/ midir? 

Nazari dersten vakit olmadığını söy. 
lı'yenler olursa, kendilerine La Faillite 
de l'enselgnement adındaki mükemmel 
eseri tavsiye ederim. 

Buğdayın ne çeşit bir nebat oldu
ğunu kaymakam olduğu kazanrn köy· 
lüsünden öğrenen eski mülklye me
zımları büyiik semere vermediler. lfat
tS meşrutiyette dahiliyeci/erin bile, a· 
caba mülkiye mektebinden başka mek
teblerden çıkanlar, askerfor, mühen• 
disler, hatta doktorlar (v.s.) faaliyet 
adamı olmağa dalıa elverişli değil mi
dir? sualini sorma/arma sebeb oldular. 
Ma/Cım ya, ders programları için en çok 
istifade ettiğimiz Fransanın valileri i
le Türkiyenin valileri arasında helki de 
h:ç münasebet olmamak lazım ge
lir.· Fatay 



ULUS 

Mekt:upları: 4 

al kan 
konferansı 

Çocuk esirgeme 
basın birliği kurumunun 

Atina, - Balkan Basın birligi ikin· 
ci konferansı bugün on ikiyi biraz geçe 
Atina akademisınin büyük merasim sa
lonunda açıldı. Merasimde S. M. Kral 
Georges Hazretlerini Ceneral Strim
ber, antant devletlerini Ceneral Mctak
sas. M. Stoyadinoviç. M. Antonesco, 
Dr. Tevfik Rüştü Aras, Atina ilim ve 
sanat muhitini de, Akademi Umumi 
Katibi Prof. Oeconomou ile Atina ü
niYersitesi Rektörü Papamic:hal1, pro
fcsorler, muharriler, gazeteciler tem
sil ettiler. 

Orta büyük riyaset masasında sağ
dan sıra ile Vedad Tör, Papadakis. Ni
coloudis, Necsesti, Sokiç, masanın sa
ğındaki ikinci koltukta ve M. Stoya
dinoviç ile Cenenl 1\1 ·.attsas arasmd:ı 
da mümtaz sefiremiz Salihe Ruşen Eş
ref Ünaydıo oturuyor. 

Salonun ciddi, ağır ve çok samimi 
bir havası var. 

Şimdiye kadar gazeteci olarak mem
lekcti.ıniıı iç YC dı~ beytıehm1d bit· 
kaç konferansta bulunmuş fakat bunla
rm ~ birinde - ~mdikine benzer - ~ 
bir fevkalade hissin hakim tesiri altın
da kalmarnıştun. Hayatımda ilk defa 
bugÜJ], bir adamın rey ve karar satahiye
ti ile, mesuliyetsiz bir adamın herhar> 
gi bir rey ve karara taraftar veya aleyl> 
tar olma hakkını büyük bir vuzuhla 
birbirinden ayırabildim. 

Nutaklar başladı. Aç!f nutkunu Yu
nan Matbuat ve Turizm siyasi JnÜ11tc
şau NiCGlcıudiı söylüyor. Bu nutukta 

~ çok miibim buld:uğum üç nokta

dan biri, müttefik Te" dost Elfft miDeti

nin büyük esere (BBB) verdiği yüksek 

kıymet. ikincisi, müttefik ve dost Bal

kan matbuatını müşterek davada fay· 

dalı lulauk • ve dost memlekette 13 ha

zlıan 1936 danbcri tabak.kak eden - şart

larm vuzuh YC cesaretle tcsbiti, iisüa
cüsü de, dost memleketin milli tari

hinde + •tMtos ı~ danbtti in~t 
eden yeni devrin, Balkan antantı i<k
olojisine. göre izahı idi. 

Nutuk büyük bir dikkatle dinlendi 

ve alkışlarla bitti. Sonra Papadakis 

konferansa ITanahğmdan dolayı iştirak 

edemiyen Ethnos gazetesi sahibi ve 

(BBB) Eten Mitır Komitesi Reisi Ni

colopoulosun bir mektubunu okudu. Ve 

9u eakikad,an itibaren ayru zamanda 

(B.BB) E.Wı Milli Komitesi t~i Re-

isi olan 
ow... 

Papadakis konferansı.o reisi 

açılırKen yardımları: 
ku ve Balkan milletlerinin ıstırabından 
doğan, Balkan milletleri dostluğunu 

konuşuyorlardı. 

'Gene bugün Sokiç nutkunda bize, 
büyük devlet adamı Ceneral Metaksa
sm siyasi hayatını anlattı. Bir devlet 
adamı ki; bütün siyasi faaliyetlerıni 

büyük bir cesaret ve sebatla memleketi
nin sulh içinde büyümesi davasına tah
sis etmis.tir. 

Burada hepimiz; Yur.ımistanı umu
mi harb sonunda Kü;iıl: Asya macera 
sına sürükliyen politika adamlar: ve 
diplomatlat karşısındaıd güzide id~a1 

adamını hürmetle selamladık. C-:nera1 

Meta.ksası sayın doktor Tevfik Rüştü 
Ara& da beyanatlarından birinde; Av
rupanın ·say ıh devlet adamlarından bi
ri olarak anlatmıştı. 

Günler geçiyor, vakalar çoğalıyor, 
bitiyor, fakat bu küçük cümleler ıçin
deki büyük intibalar sabi~ fikirler ha
linde nesillerin hatta ahlakı oluyor. 

Neş_et Halil ATAY 

lstanbulda 
sırt 

lıamallığı 
İstanbul. (Telefonla) - Hamalların 

sırtla yük taşımalarını men için tedbir
ler arıyan komisyon işini bitirdi. Ha
zırlanan raporda nakil vas•t::ılarmrn iş
liyebileceğ.i her yerde sırt hamallığı 

mennedilmiftir. 

Dr. Nimet Varşova 
Üniversitesine 
Profesör oldu 

İstanbul, (Telefonla) - İstanbul 
Üniversitesi; tarih doçenti Doktor B. 
Nimet Vorşova üniversitesinin Bizans 
tarihi profesörlüğüne tayin edilmiştir. 

Çoeuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezi tarafından 15-2.1937 tarihin
den 1·3-l!J37 tarihine kadar 2517 çocu
ğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 165 h,asta çocuk ve anne 
genel merkezin. polikinliklerinde ba. 
kılmı1 ve tedavi edilmiştir. 

Ayı ıca diş bakım evind~ de 206 ço
cuğun dişleri bakılmış ve tedavi edilmiş 
tir. 

1560 çocuk ve anne genel merkez.in 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 98 çocu
ğa süt verilmiş ve 15 günde yekGn ola
rak 784 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

İlk okullardaki zayif çocuklar için 
genel merkeı:de açılan aşhaneden her 
gün 476 çocuğa sıcak etli öğle yemeği 
verilmiştir. 

Yardım için genel merkeze baş vu. 
ran 12 yoksul çocuğa para yardımı ya
pılmıştır. 

Maden tedkik 
EnstitiisününAvrupaya 
Göndereceği talebeler 

Maden tetkil: ve arama enstitüsü· 
nün tahsil görmek üzere Avrupa·ya yol
hyacağı talebeler için açılan imtihan 
dün İktisad vekaleti konferans salonun
da yapılmıştır. 

Be'ediye poliklinikle
.. inde tedavi ıeldi 
lstanbul, (Teldonla) - Belediye

nin Polikliniklerinde tedaYi görecek 
hastalarm tediye kabiliyetinde olanlar
dan yiı:mi kuru§ ücret ahnmMı hakkın· 
da bir teklif hazırladığı haber veril
mektedir. Teklif kabul edilirse gelir, 
yeni poliklinikler inşası işine tahı;is e
dilecektir. 

Küçük san'atlar için 
tedkikler 

İktisad vekaletinin hazırladığı kita-
ba metereyl olmak üzere lstanbuldaki 
küçük sanatkarların son 25 senelik mes

leki inkişafları hakkında tetkikler ya• 
prlmaktadır. 

Orman kanunmnm 
tatbik felıilleri 

3. 3- 1937 

Milli küme maçları içi 
görüşmeler başladı 

Şehirler arası maçlar Ankara 
stadmda yapılacak 

Dünkü sayımızda da haber verdiğimiz gibi Ankaradan ilci, l?mir
den iki ve lstanbuldaon dört kulübün iıtir&kiyle yapılması karai ı
rılmış olan milli küme maçları hak kında görüşülmek üzere davet edıl
miş olan İstanbul ve lzmir futbol ajanlarının da huzuriyle, dün, Türk 
Spor Kurumu Asba§kanı B. Halid Bayrağın reisliğinde bir toplantı 
ynpılmışbr. 

Milli kümeye Ankaradan An
kara Gücü ve Gençler Birliği, ls
tanbuldan F enerbahçe, Galatasa
ray, Güneı ve Beşiktat, lzmirden 
Altay ve Karşıyaka. 

Dünkü toplantıda maçların yapılış 
tarzı hakkında kura çeki1miftir. İlk 

maçlar, şehirlerin kendi kulüblcri ara
sında olacaktır. Bundan sonra şehirler
arası maçlar başlıyacak ve bunlar An· 
karada yapılacaktır. Maçlar 14 martta 
başlıyacak ve 9 temmuzda bitecektir. 

Maçlar için her mıntaka namzed O· 

larak birkaç hakem göstermiştir. Fede
rasyon bunların arasından istediğini 

seçecektir. Dünkü konuşmalarda bu 
maçların muntazam olmasını temin için 
gereken inzıbati tedbirlerin alınması 

üzerinde kati bir anlaşmaya varılmıştır. 
M.a~lardan bitinc:i ve ikinci gelene bi
rer kupa verilecektir. Ayrıca milli kil· 
me birincileri için bir şild konulmuş
tur ki ,bu !ild birinciler arasında dev
redilecek ve her birincinin ismi üzeri· 
ne yazılacaktır. 

Dünkü konuşmaların esasını, maçla
rın varidat ve masrafların dağıtış ıek· 
li tetkil etmiştir. Konu§lllillara bugün 
de devam edilecektir. Kati kararların 

bugünkü toplantıda alınması kuvvetli 
bir ihtimal içindedir. 

Boks maçlan 
Ankıua Boks Kulübü başkanlığmdan: 

21 mart 1937 pazar günü saat (14) 
de Şehir bahçesi kıJ!ık salonunda ku
lübümüz tadından Ankara boksörleri 
arasında beş siklet üzerine yapılacaktır. 
Maçlara girmek arzusunda bulunan ku
lüp mensubu amatörlerin (5) cuma (8) 
pazar (10) çarşamba günleri saat (7) den 
(8) c kadar kayıt muamelelerini yaptır
mak üzere muubakalarm yapılacağı 

Şehir Bahçesıinde bulunacak olan ku
lübümüz umumi katibine müracaat et
melerini rica ve ilin ederiz. 

Bari radyosunun 
Türkiye gecesi 

Türkkuşu 
tayyareleri 

• 
lzmirde 

İzmir, 2 (A.A.) - Dün saat 8.50 de 
Bursadan hareket eden Türkkuşu filo .. 
su saat 11.30 da tehrimize gelnıif ve şe· 
bir üzerinde bir tur yaptıktan ve İzmi• 
ri selamladıktan eonra Gaziemir tayya• 
re meydanına inmiıftir. Türkku§U filo
su iki motörlü tayyare ve bir G.9 pla· 
nöründen ibarettir. Bu hafta için!e fi,. 

\ 

lo tarafından büyük mu gösterileri, 
parafÜt atlamaları yapılacağmdan tz .. 
mir hava kurumu tubesince hazırlıkla~ 
yapı1maktadır. 

j ıcOçOıt iç HABERLERi 1 
* lataııbaı'da torik utuı almaya 

italyanlarda larıİf ölçiidc iftirak etmeloı 
triirla. JtaıırmJar din 24 bin çift to• 

rik •lnntlarchr. 
* Lmittm dli ile B. Hüseyin Ca· 

hid YaJsm arasmda açılan kaı}ıbklı di· 
nnm geri blrakıldığı haber veriliyor. 

* Jatanbulda doetluk kupası fina• 
li maçı pazar günü Beşiktaşla Günet 
arasında yapılacaktır. 

* İstanbul belediyeei Bakır köyün• 
de arteziyen kazılmasına ay başında 

başhyacaktır. Kaç kuyu açılaC4lğı tet .. 
kikler sonunda tesbit edilecektir. 

* Dün ingil.Uler latanbul piyasa
sından biralık arpa satın almrya başla• 
mışlardır. 

* İstanbulda veya Bursada İktisad 
vekiletinin bir ipek şartlama müessese
si kuracağı haber verilmektedir. 

* Erzurum eihat ve .içtimai muavt• 
net müdürü Doktor B. Selim ikinci n .. 
nrf sihat ve içtimai muavenet müdürlü
ğüne terfi ettiribnittir. Açıkş ee~sesil'lde konfeTansm Terdi

ği üç karar şunlardır: 

l - Balkan antantı devletleri reis-

lzmir fuarı İçİD kolaylıklar 

t..ar. 2 (A.A.) - Lloyd Triestino, 
llartima ltalimaa ve Sitmar vapur &ım.. 
paDJalarmm wapmlariylc entemaay.; 

ml lamir fuarı nümasebetiyle Akdeniz 
'ft KarHmia limanJarmdan J..mre g~ 
lecck yokulula fuarda pterilmek il
an getirilecek e,ya m•lımlamrla yüz
de 50 tm.zilit yapıJacaiı lstmbul umum 
acentdiğinden fuar komitesine bildi
n1miftir. 

Orman umum müdür Yekili B. Fah

rinin reisliğinde orman fube miicliirlcri
nin ft miiteh-e•larm iftiıalııiyle top· 
Janan bir komisyon dün onum bnmıu· 
DUD tatbik tekilleri etrafmda geç va

kitlere kadar u~. 

Bari radyosu bu ayın dördüncü per· 
fctnbe günü Türkiye ile 19,50 de Necı1 

l Kazınun piyano ve fülüt için hazırladı· 
ğı ~tı nqndecektir. 

* Vakıflar umum müdürlüğündo 
açık müfettişliğe divanı muhasebat mü .. 
rakib muavinlerinden B. Ali Rıza ta• 
yin olunmuştur. 

leriyle. 2 - Balkan aotanu hükümet 
reislerine (BBB) liğinin tazimleri bil
dirikce~ 3 - Balkan konseyi reisi M. 

Stoyadinoviç ile ko~y a.zfil.arı Cenuall 
Mctaksas. Dr. Tevfik Ril§tü Aras. 1M. 
Antancskodaıı ve Elen .114.atbuat ve Tu-

rizm ıı.iyas.i müstc'4tı M. Nicolouclis -
d n konf ransın fahri. reisliğini kabu~ 
etmeleri rica edilecek. 

Kara lardan sonra gene nutuklar 
başladı. Murahhas heyet şefleri harf sı
r · e k nuşma·a b ladılar. Bu nu-
tuL lar da f kala e eldi. Nutukla-
r 1 birinci p A da 

~ . il mcın-

ka.ı drrd kla
r n ili or, anan.eyi E en mi
saf rperverl 'ne te ür edT o , son
ra (BBB) li inin m · terek Balkanlar 
s lbu ve tc iki me aisi idealine yapa
cagı hizmetler ve yardımlar izah edili
yordu. 

Burada bir noktaya dikkat ettim; 
dinleyiciler, seviyesi ne- olursa olsun, 
kalabalık kaı:şısmda söylenen nutuklar
dan hatırda merak ve alakayı en ~ok 
tahrik edeni kalıyor. Mese.la; Tör nut
kunda Balkan milletle.d dostluğunu, 

gebelik ıstırabı çeken ananın çotuk sev
gisiyle anlatmıştı. Konferanstaki arka
daşlarım günlerce nutkun bu parçası
nın tesiri altında kaldılar. Fazla yidik
leri veya fazla içki ile midelerini boz
dukları zaman koca elleriyle karınları
nı oğuşturuyorJar, gebelik ıstırabını 

mide bozukluğu ile karıştırıyorlar, ara
da münasebetler buluyorlar, tekrar nut-

Bir'8cmaın ,..,.. ..... 
"'Cimi 11ni T11-

na" yı kim bilmez? 
Her .inliyeaİ neşeli YCZN ile perili 

Ye ~içekli bir aleme doğru sürükleyip 
götiiren bu Wif ~e zaı if bavannı yet
mişinci yıldönümü, bugünlerde Viyana
dıa kutlanmıştır ve bestecisi Johan St
rauss'un heykeli kenduinin h yrnnlara 
tarafından çelenklerle don b[llll§tır. 

Y cbniş yıl Önce, yani A vusfurya • 
Macaristan imparatorluğu ve A m nya 
muharebesi sonunda ve o sene:ıin kar
navalında çıkan bu ince vals hala ihti
yarlamamıştır. 

Ayda'yı, Faust'u, Madam Bottcrflay'ı 
ve benzerleri operaları da h tır]ayınız. 

Sonra, musikide ne g:bi yeni eserler va..,. 
dır, baalan diitününüz. 

Acaba, musiki pa'l'çaları sevilmek ve 
tuhılmeh için, '81'ab cibi, eskimek mi 
lazımdır? 

Sinema ~·ıldızları 

1ki sinema yıldızı 

arasında bir kornıt

macbn : 

- Kocanız yeni bİT koatiim alml§. 

- Hayır. 

- Fakat ben bir değiPJclik fark e-
der gibi oluyorum. 

- Haklısınız. Yeni kocamı aize ta
nıtmağı UDUbnU§hmı ı 

Sulh maMJsı 

Bir fransız gazetesi §Unu nakledi
yor: "Seyyahlara Versay sarayını g .. :z. 

diren bir kılavuz, üzerinde 1918 sul
hunun imzalanmış olduğu masayı gös
tererek: 

.. Dünya harbine nihayet veren 
sulh muahedesi bu masanm üzerinde 
imzalanmı§ ve muahededen de geri
ye kala kala bu masa kalmı§tır.,, de
miş. 

Gazele, hikayeye ilave olarak ıu

nu teklif ediyor: "Bu söz o kadar doğ
nad• ki, masanm bir kÖfHine bak 

edilecek oba bi2den .......ki nesille
re belki V enay maahedeaini habrla
tacak tek Yesİka halinde kalır.,, 

Sular alıındkai Mumpi 17Gf.li•i 
Bir amerikan iJiımi, MUiUpi nehri 

rictiajnin bir zam.enlar, battan bqa 

sular altmcla babmdui-11 idclia et

IDİftİ. Amerib'cl.ki son talandan 

._. - • ...... -ı..nn, .... 
iddia,.. habrlıyarak, o jeolojik cleflr.. 

leri göz Gaüne ~ İçİD azma 
boylu dÜ§ünmeğe lüzum olmadığını 
söylemektedir. Muharrir, cPencere
nizi açıp bakabilirsiniz> diyor. 

SeTtJet 

ee nü/uz 
Amerika da en 

fala servet aahibi 
olanların bir istatiatiii nqredilmittir 
Fakat bu istatistiği hanrlıyan Beyan 
Anna Rocbeater aervetia yanına nüfuzu 
da eklemiştir. Zira, istatistikçiye göre 
servet, nüfuzla takviye edilmedikçe ha· 
kiki servet demek değildir. Mesela Mor
gan ailesi en zengin aile olduğu halde 
bu istatistikte bastaki Rockefcller'clen 
sonra gelmektedir. Ford ise, kendi oto· 
rnob '1 fabrikaları üzerindeki nüfuzun
dan başka bir nüfuza malik olmadığın· 
dan en gerilerdedir. 

Rakam dışında kalan iıtatiıtiğe bu 
adı nuıl vermeli? 

~'On bil' emir,, 

Belki biz de ölkede7İz; fabl ....-ikan 
gazetelerinin de ba fikirde olması 

bizim yefİ) aycılan fena halele aevin· 

direcektir: Otomobil kazalarmda ıo
förlerin içki kalla11111&lan büy\ik bir 
tesir yapmaktadır. 

O dereceye kadar ki, bakıma. A
merikada pba Partlmad, EYen.ing 
Poet gazetesi, ba meyzua dair, ne di

J'GS' : 

"Eğer Musamn con emin i çlktığı 
zamanlarda toförlerin aarbo§hığu diye 
bir mesele bulunsaydı, o zaman bu 
con emir> muhakkak, conbir emir» 
olurdu. 

* Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
Bandırma gümrüğünü lağvetmiş ve ye• 
rine bir baş müdürlük ihdas etmiştir. 

ı- HAVA 1 
'-----

Havalar ısınmakta 
devam ediyor 

Meteoroloji enstitüsünden verilen ma· 
JUmata göre dün şehrimizde hava ögle
ye kadar açık öğleden sonra kısmen bu
lutlu geçmiş ve hava taziyikinin öuşme· 
si doJayısiyle akşam üzeri başlıyan ruz• 
gar gece geç vakitlere kadar şiddetini 
gittikçe artırmak suretiyle devam etmiş• 
tir. Dün suhunet sıfmn üstünde 16 de
receye kadar yükselmiştir. Dün yurdda 
yalnız Karsa kar yağmıj. diğer yerlerdo 
hava umumiyetle bulutlu geçmiştir. Ha
va suhuneti evelki güne göre dün cc• 
nub Anadolusundan başka yerlerde ye• 
niden 1-3 derece arasında ısınmıştır. 

Dün en düşük suhunetler sıfırın altında 
olmak üzere Erzurumda 4, Karsta S de .. 
recedir. En yüksek .suhunetler sıfırın 

üstünde olmak üzere Yalova, İstanbul 
ve Bursada 19, Nazilli ve Akhisarda ZO, 
ftzm.irde 21 derecedir. 

Bir tashih 
Burhan Belgenin dünkü "Karagoı,, 

baslıklı yazısındaki "Sosyal örgü,, ''Sol-' 
yal türkü,, şeklinde çıkmıştır. Tashıh 
ederiz. 
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T oledoda harp devam ediyor rtl//.11/Jlili!lflJ 
W!mtliTdlilA 1 

Blum hükümetinin 
geçirdiği imtihan 

H ükümetin iç ve dış politikası Ü· 

zerinde bir takım sual ve isti
zabların açtığı hararetli müzakere
lerden sonra Blum kabinesi iki yüz 
dokuz reye karşı üç yüz altmış bir 
rey ile yani yiizelli iki ekseriyetle iti
mad kazanmıştır. Yüz elli iki ekse -
riyet bir fransız hükümeti için çok 
ehemiyetli bir zaferdir. Fakat Blwn 
hükümetinin birkaç ay evvel, büdce• 
nin müzakere ve tasdiki sıralarmda 
temin ettiği üç yüz seksen üç ekseri
yetin yarısı bile değildir. O halde bu 
rakamlara bakılacak olursa, Blum 
hükümetinin birkaç ay içinde yarı ya-

h"k d·le rıya zayıflamış olduğuna u me 
1 

• 

bilecek. 
Tek bir rey ile düşüp kalkan 

fransız kabinelerinin karşısında yüz· 
elJiden fazla bir ekseriyet hiç bir za
man istisgar edilemez. Fakat acaba 
birkaç ay evvelki dört yüze yakın ek· 
seriyetle evvelki günkü reyler aras~~
daki farkın sebebi nedir? Blum hu -
kümeti yıpranıyor ınu? Belki de yıp· 
ramyor. Fakat her halde reylerin ifa· 
de ettiği kadar çabuk değil. Bu se
bebledir ki iki ay evvelki vaziyetle 
evvelki günkü vaziyet arasındaki far· 
lcı, Blum hükümctinin kuvvet ve zafı 
için bir ölçü telakki etmekten ziyade 
reye müracaattan evvel müzakere 
mevzularının mahiyetinde aramak 
d.oğru olur. Blum hükümeti malUm • 
dur ki parlamentoda radikal sosya • 
listlerin, sosyalistlerin ve komünist • 
lerin yardımiyle tutunan bir halk 
cephesi kabinesidir. Geçen mayıstan· 
beri ilk defadır ki Blum hükümeti 
sermaye ile karşı karşıya gelmiştir. 
Blum şimdiye kadar milli müdafaa 
meselesinde, o meseleye hayli bağlı 
olan büdce meselesinde, İspanyaya 
karşı takib edilen siyaset meselesin
de, işçi ile sermayedar arasındaki ih· 
tilafları halletmeğe matuf mecburi 
hakem meselesinde parlamentoya 
çıkmış ve bu meselelerin bazılarında 
kovu sağ cenah partilerin bile reyle

rini almı~tır. Son müzakere hüküme· 
tin mali politikası etrafında cereyan 
etmiş ve Bhım İsraflar yapmakla, 
fransız ~ermayesini Fransanın hudud· 
!arı dışına ka-rırmakla ve sermaye
darlara itimad telkin edememekle İt· 
ham edilmiştir. Flandin'in de dahil ol· 
duğu münekkidlere göre, hiikümet, 
Fransayi mali buhrana ve felr.kPte 

sürüklemektedir. Blum, vaziyeti o ka

~ar karanlık görmyiiyor. TenkidJere 

karşı verdiği cevabta başbakan, ge· 

çen mayıstan beri işsizlerin azaldığı·· 

nı, şimendüfer varidatının arttığını, 

tas::.;·ruf bankalarındaki hesablarm 

yükseldiğini, vergi tahsilatının kolay

laştığını, iflasların azaldığını bildir -

miştir. Blum hüküıneti on aydanberi 

hafif tertip bir sosyalist'''· pro~ramı 

tatbik etmektedir. işçiyi korumak 

içi.ı bir t k..m tedbirler almıştır. Haf

tada kırk saatlik mesai, ·:c:retli tatil 

günleri mecburi hakem, Fransa ban-
' kasının devlet mürakabesine alınma-

sı gibi işlere bu tedbirlerin sermaye 

Yi memnun etmiyeceği aşikardır. Fa· 

kat Blum hiikümetinin iktrdara geldi

ği sıralardaki vaziyet hatırlanacak O· 

lursa, bu tedbirleri almayan bir hü

kümetin ihtil;ıt ile ka• ~ılaş:ıl.ilec.:ğ:ni de 

Unutmamak laz•m...:n·. Fr •. sız tarihi 

geç alınm.ş tedbirJerin öğrettiği ders· 

lerle doludur. Blum hiikümeti bi)has· 

sa. dış politikasındaki ınuvaffakiyet 
ile Öğünebilir. Lavaı'ın yaptığı gaf· 
1 h''k" eti ardan sonra gelen Blum u um t 

ispanya ihtilali gibi nazik bir meesle

Yi suples ile idar eetmiştir. Bu mese· 
len:n kötü idaresi hem Fransayı ihti
lale, h,. ... 1 de Avrupayı narba sürükle· 
Yebilirdi. 

A. Ş. ESMER 

~~================-========= 
Uydurma bir haber 

Ankara, (A.A.) _ Halebde çıkan 
Le c · · · 112 ourıer de Syrie gazetesının · • 
937 ta ·hı· · · · ı:numi rı ı nüshasında bırıncı u 
1111··r d u. ettiş B. Abidin Özmen'e atfen mün· 

. erıç beyanat tamamen hilafı hakikat• 
• tır. 

Asiler Madridi almak için yeni 
bir taarruz hazırhyorlar 

Paııis, 2 (A.A.) - Madridden gelen 
haberlere göre, asiler Madridi almak 
için yeni bir taarruz yapmak üzeredir-

ler. 
Ekselsiyor gazetesi, dün akşam saat 

20 ile 23 arasında asilerin ani olarak çoli 
şiddetli bir bombardıman yaptıklarını 

yazıyor. 
Taarruzun aynı zamanda hem ce• 

nubtan hem de batı cenubu ile üniver
site mahallesine doğru olacağı zannedil· 

mektedir. 

Bir gazete muharririnin macera" 
Faris, 2 (A.A.) - Dün akşam ilk 1 

defa olarak çıkmrya başhyan Sö Suvar l 
gazetesi, Portekize göndermiş olduğu 
hususi muhabiri Jan Verteks'in orta• 
dan kaybolmuş olduğunu yazmaktadır. 

Verteks şubatın 24 ünde Luthansa
nm bir tayyaresi He Portodan uçacak 
ve Marsilyaya gelecekti. Halbuki Mar· 
silyaya gelmemiştir. Portekiz makam
ları Verteks'in 24 şubatta Portoyu ter
ketmiş olduğunu beyan etmekted.ir. 

Porto'da tevkif edilmiş olan Jan 
Verteks 20 şubatta Lizbon'daki fransız 
elçisinin karışması üzerine serbest bı

rakılmıştır. 

T oledo yakınlarında harb 
Madrid, 2 (A.A.) - ]arama mmta

kasmda cumhuriyetçiler mevzilerini 
kuvvetlendırmiye ve düşman b,atlarma 
akınlar y<'lpmağa devam etmektedirler. 

Oage'nin sol kıyısında şiddetli bir 
topçu aüellosu olmuştur. Asiler Vi-

' garrale:;'cicki milisleri bombardıman 

etmeğe ugraşmaktadırlar. Hükümetçi. 
ler Toledi) civarını topa tutarak kışla 
haline getirilen binaları ve Alkazar ci
varındaki binaları yıkmağa gayret et

mektedi!"ler. 

Asilerin bir hücumu püskürtüldü 
Madrid, 2 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri, asilerin Muento dö los Fran
sese yapukları taarruza, hükümetçilerin 
son ileri hareketleri neticesinde tehlikeye 
düşen üniversite mahallesindeki asilerin 
iaşesini kolaylaştırmak maksadiyle te
şebbüs edildiğini bildirmektedir. 

Bu taarruz, tam bir bozguna uğramış 
ve asilere 100 kadar olü veyaralıya mal 

olmuştur. 

Milisler üniversite mahallesinde mu
kabil taarruza geçerek Santa Kristina 
hastahanesinin sol cenahını müdafaa e
den düşman siperini zaptetmişlerdir 

Romanyada 

Talebe 
cemiyetleri 
kapandı 

Hükümet ciddi 
tedbirler alıyor 

Bükreş, 2 (A.A.) - Üç meçhul a-

dam, Yaş üniversitesi rektörü B. Brlu

rü bıçakla yaralamışlardır. Yarahnm 

vaziyeti tehlikeli değildir. 
Bu sabah Başvekil Tatareskonun 

reisliğinde toplanan nazırlar heyeti ba

zı enerjik tedbir almıştır. Bu arada bü

tün üniversiteler ve talebe cemiyetleri 

muvakkat bir zaman için kapanacaktır. 
üniversiteler, cemiyeti yüksek tahsıl 
hakkındaki yeni kanun mucibince ye

niden tanzim edilince açılacaktır. Ta

lebenin herhangi bir siyasi partiye gir-

. altut herhangi bir siyasi teza-
ı:nesı vey 
hüre iştiraki yasaktır. 

Nazırlar heyeti, ayrıca, mason loca

.1 h rhangi mahiyette olursa ol· 
ları ı e e 

1 t
.. ıu·· gizli cemiyetleri ve teşek· 

sun Jer ur 
k t dag"ıtınag~a Dahi· 

külleri derhal apa ıp . . 
liye nazırını meınur etmıştır. 

Malaga' da ki 3si asker nöbet başında 

ltalyanlara göre 
Avusturyada krallığın geri 

gelmesi çok tehlikelidir 
v R~ma, ~ (A.A.) - Giornale d'İtalya gazetesi Avusturyada 

lıgın ıadesı hakkında neşredilen bir başyazısmda diyor ki: 
kral-

A vu:>t ur yada kırall ığın iadesi m~se. 
lesi bugünün meselesi değildir. Bu me
sele çok tehlikeli olabilir. İtalyanın 

Habsburgların yeniden tahta getirilme
sini istemekte olduğunu iddia için hiç
bir diplomatik vesika, hiçbir salahyet
tar devlet adamı beyanatı ve hatta hiç
bir gazete makalesi gösterilemez. 

Eğer Fransa, açık sebebler tesiri al· 
tında yalnız krallığın iadesinin Avus
turya istiklalini garanti edebileceğine 

herkesi inandırmak istiyorsa İta! -
ya, buna mukabil bu iade meselesinin 
tamtersi Avusturyanın istiklalini tehli· 
keye dahi koyabileceğini bildirmekte
dir. 

Paris, Berlin, Roma mihverini kır· 
mak istiyor. Fakat, bu plan muvaffak 
olmamıştır. Ve bu mihver tam man"1~iy
le sağlam olarak durmaktadır. 

Der Aııgrilin bir yazısı 

Berlin, 2 (A.A.) - Giornale d'lta· 
lia'nın Avusturyada saltanatın geri 
gelme3i aleyhinde yazdığı makaieyi 
tefsir eden Der Angrif gazetesi Ha
bsburg!ar meselesinin halledilmiş ol· 
duğunu yazmaktadır. 

Der Angrifin zannettiğine göre, 
bu makal: Musolini'nin büyük faşist 

meclisinin toplantısında İtalyanın dış 

siyasetıni ne suretle tarif edeceği hak. 
kında .:>dzı izahtan havi bulunmakta

dır. 

Bu g.uete, İtalya siyasetinin gidişi

ni göstermesi bakımından manalı ad· 
dettiği iki noktaya işaret ediyor: 

1. - Büyiik italyan manevraları bu 

Avusturya Başvekili B. Şuşnig 

sene Brcııner'de değil, Sicilyada yapı. 
lacaktır. 

2. - İtalya, Pantelleria adaS'ını tah
kim etmektedir. 

Der Angrif, Avrupa kamoyunun ek
serisi Habsburglarm dönmesine mu
halif' olduğunu yazdıktan sonra diyor 

ki: 
"Avusturya, hükümetinin reisi kim o

lursa olsuıı, Otto'nun kanunsuz ıbir şe
kilde Avusturyaya girmek için yapa
cağı muhtemel bir teşebbüse karşı si· 
Iah kuvvetiyle mukabele etmek mecbu. 
riyetinde kalacaktır. 

manzaraları 1 

e~mi~i g?.rdüğünüz hamalın yakın zamanlara kadar sırtında 
pıs bı:, ~ufe vardı. O şimdı yükünü güzel bir araba ile taşıyor 

Yük bu ~üçucuk arabamn içinde bir çocuk kadar hafiflemiş ve ha: 
malın kılıgını da yola koymıı§tur. 

Asfalt caddeler üzerinde sıhsık rastlamağa bC!§ladığımız bu Çe§id 
nakil manzaraları Ankaramı.zın husuıiyetlerinden biridir • 

• 

Deniz yollarımız 
etrafında 

SON POST A'DA Muhittin Birgen 
deniz yollarımızdan behaederek, eı~ 
ki gemi aa.tm almanın timdiye kadar 
türk denizciliğinin en büyük de.·dini 
teşkil etmiı olduğunu. lktıud Veki· 
letinin bundan böyle Türkiyeye an· 
cak yeni yaptırılmıt gemilerin gire
bileceği hakkında verdiği kararla bu 
astarı yÜzünden bahalıya mal olan 
usule nihayet verilmiş olduğunu, el
de mevcud gemiler çok nokaan ve va
ziyetleri de bozuk olduğu için, aefer
lerin intizamı ancak bu yeni gemileri
m.iz geldikten sonra temin edilebile· 
ceğini aöyledikten sonra bu gemiler 
gelinceye kadar yapılacak bazı İ§ler 
olduğuna iıaret ediyor; Evvela gemi
lerimizde temizlik ve intizama daha 
fazla riayet edilmek lazmıdrr. Bu
nun için de deniz yolları idaresi ıim
diden mevcud gemilerinde mürette
batı vazifelerini müdrik bir tekild• 
yetiıtinneye çalıtmakla birlikte hak· 
ka da gemileri temiz tutmak itiyadfo 
nı telkin ebnelidir. 

Muharrir, bundan bqk~ aavlun
larmuun da yük&ek olduğuna ite.ret 
ederek, Avnıpa servislerinde en bü
yük konfora aahib genilerde yolcu.. 
luğun bize nazaran ne kadar daha 
ucum:a mal olduğunu hatırlatıyor, ve 
deniz yollan idare&iniıl, gemilerinde 
intiza~ temizlik ve konforla birlik
te biraz ucuzluk da temin etmesi.Dl 

temenni ediyor. 

• 
KOLTORLO ADAM KiME DERLER 

AKŞAMDA HaND Ali Yücel "kül
türlü adam,, diye kime dineceğini a
raıtırara.k, ne ıadece, hiç bir u.hada 
derinle§o111eden ve tahlili düıünmeye 
eritmeden danağmı her telden bir &Ü

rü nthi bilgilerle dolduran adama, 
ne de muayyen bir birantta derinlet
mekle beraber hayatın bütün diğer 
tezahürlerine kartı kayıdsız ve ala
kasız kalan adama deıUlemiyeceğinl. 
kafasını anıiklöpediye çevirmeden 

etrafındaki her türlü iıtihalelere kar· 
fi zekismı tece$SÜ&le i~leten ve Öf· 
rendiklerinden zihni inkişafı İç.İn is
tifade etmesini bilen kiınsenİn "kül
türlü adam,, sayılabileceğini söyliyor. 

• 
TÜRK - ALMAN TiCARET 
MÜNASEBETLER( 

KURUN'DA Asını Us, türk - alman 
iksadi münasebetlerinden behaederek. 
son zamanlarda bazı alman idhal.t.t
cılanmn Cumhuriyet Merkez Bı:mka
smın açtığı kliring kredisinden istifa
de ederek. zahiren dünya piyasasın
da yükseğe fakat hakikatte markın 
dÜ§Ük kiymeti dolayısiyle yok baha
sma satın aldıkları türk mallarını, A
merika gibi bizim eski müıterileri
mize serbest döviz mukabilinde dev
rettiklerini anlatarak, hem mallan· 
mızın ucuza elden çıkması, hem de 
eski müıterilerimizin kaybedilmesi 
tehlikeai kar~ısmda memleketimiLin 
milli ekonomisi için bu tarzda zararh 
bir vaziyetin devam edemiyeceğini. 
Almanya ile ticaret münasebetlerimi
zi tanzim için yeni bir formül bulun· 
ması lüzumunu ileri sürüyor. 

• 
OTOKRiTiK 

KURUNDA Sadri Etem, Dahiliye 
Vekilinin Halkevindeki nutkunu bir 
otokritik örneği olarak zikrede;;ck, 
inlulabçı bir rejim olan Türkiyede 
kendi kendimizi tenkid usulünün te· 
essüs etmeıini lüzumlu görüyor. 

• 
RESSAMLAR VE AYLIK 

Açık Söz' de, Açık Sözlü imzasiyle 
çıkan bir yazıda Maarif Vekaletinin ka
biliyetli ressamlarımızı ayda muayyen 
bir maa§ mukabilinde çalışbnnası tasav
vurundan bahsederek, bu haber karşı

ınnda hayret gösteriym, ve hiçbir tiırk 
ı·essamı böyle bir sadakayı kabul etmi· 
yecektir, diyor. 

Munyyen bir iş k:ırşılrgında verile
cek bir maaşı muharririn neden ıadaka 
addettiğini anhyamadık. Aynı gaz tedo 
sanatkarların himayeıizltğinden §İkayct 
eden birçok yazılara da rasthıdığunızı 
hatırhyarak biz de bu yazı kar§ııında 
hayret d~abiHriz . 
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• 
Paris Opem..ı;ı 

hundan 62 sc· 
ne önce 1875 
yı1mm 5 ka
nunu sanisiıı · 
de mimar Gar
nier tarafın -
dan yapılmış 
Ye o zaman 
Mareşal !\lak 
l\lahon opera
nın acılı"' töre· 

ası ın e 1 

~ ' 
ninde baskan-
Jık etmi~ti. 

Burada o dev
re aid bir kli· 
~e)i p;örüyor -
sunuz. O za
manın ~iizide 
halkı, mimar 
Garnicr')i ilk 
tcmsiMen son· 
ra . operadan 
çıkarken şid -
detJe alluslı -
'\'Of. 

Paris Operası Yeni 
Baştan Islah Edildi 

187 5 senesi 5 kci· 

nunusanisinde, ya- 2 4 • o o o •o o o 
ni 62 sene önce a-

evvelki m i m a r ı 

Garnier'nin yarım 

asırdanberi dimdik 
duran bu büyük e
serinde meşhur mi
marın h a t I r a · 
s ı n ı bozacak 

:~ı:,~i:?'!l: frank harcandı 
ya r ı m asır -
dan fazla zamaıı içinde ufak tefek ta
mirler görmüş. zamanın terakki hamle· 
!erine uyarak makine, ışık ve konfor 
bakımından bazı değişiklikler yapılmış·. 

tı. Bütün bu tamir ve değişikliklere 
rağmen Fra.nsanın bu büyii.k müzik ve 
dans akademisinin bugünkü şekli, son 
asrın modern tekniğine uygun bir var
lık teşkil etmiyordu. Bunu göz: önünde 
tutan Fransa, milli operasının esaslı su
rette tamir ve tadiline karar verdi ve bu 
kararını da bundan 7 ay eve! işe başla
mak suretiyle tatbike koyuldu. Yapılan 
hesaplara göre bu iş dört ay sürecekti. 
Fakat 13 eyliilde• operada çıkan bir 
yanğın, yalnız tamir i inde değil, bina
nın yanğm tertibatına karşı da en mo
dem şekilde ıslahını icab ettirdiğinden 
pl.anda bazı değişiklikleri zaruri kıldı 

ve 4 ay tahmin edilen müddet 7 aya 
yaklaştı. Bogün fransız mil1i opera 
binası, yepyeni denecek bir şekilde de
ğişmiş bir çehre ile ortaya çıkmıştır. 

Operanın ıslahı için sarfedilen paıa 

24 milyon franlctıı. Bina içinde yapı
lan değişişlikler ve tamirler sahne ve 
büyük salonun ıslahı, lo.calarm süslen
mesi, yaldız ve boya işleri, heykel

lerin ve mermer kısımların temizlen

mesi, renk ve ışık ahenginin ultra mo

dern şekilde tanzimi hususlarına h~s

redilmişti. Büyük sahnenin makine kr

sımları ve bütün operanın elek

trik tectibatı hemen tamamen de-

giştirilerek yeniden yapılmıştır. Sahne
nin ön 1asmma 20 ton ağırlığında çelik 
bir perde konmuştur. Sahne içindeki 
panorama, perdesinin de ağırlığı 21 
tondm. Bundan başka sahneye 11 ton
luk: ibir müteharrik kadran, mecmuu 
29 ton tutan 13 kepenk konmuştur. Bü· 
tün bu ağır makineler yerlerinden sa
niyede 20 santim süratle hareket et -
mektedirler. Elektrik kabinesi yüksek 
tansiyoruu 2400 kilovatlıktır. 

Operanın ıslahı için yapılan işler 
ha.klrnıda. bir fikir vermek için şu rak
kamlara bakınız : 200.000 metre murab
baı yer boyanmıı, yaldızlanmrştır. Bu· 
nun için 4 kilo altun ve 50 ton yağlı , 
boya kullanılmıştır. 518 kilometre elek
trik kablosu sarfedilmiştir. Sahneye 
300 elektrik devri konulmuştur. Sah
nenin yüksekliği 60, genişliği 55, de -
rinliği 25 metredir. Fransada şimdiye 
kadar yapılan inşa ve tamir i~erinin en 
muazzamı olarak gösterilen bu eseri 22 
müteahhid 700 amele ile 1,500,000 saat
te başarmışlardır. Sahnenin makine da
iresi, muhteşem bir fabrika manzarası 
arzetmektedir. 

Büyük salonun eski nar çiçeği ren

gi kadife koltuklan gene aynı renkte

dir. Yalnız bunların tahtaları artık si
yah değil, natürel renktedir. Eskiyi ve 
eskinin hatırasını bozmadan yapılan 

renk ıslahatı, büyük salona çok güzel 
bir ahenk vermiştir. Operanın 62 sene 

yıkıcı hareketlerden çekinilmiştir. 
Orkestra kısmı biraz genişletilmi§, 

bu da koltuk sıralarından birinin haz
fini icab ettirmiştir. 

Bina içinde tahta kısunlar tamamen 
kaldırılmıştır. Bunların yerine çelik 
kısımlar kaim olmuştur. Hat~ tahta 
olması zaruri görülen zemin kısmı da, 
son yangından ders alınarak, hususi bir 
itina ile işlenmi!ftir. Sahneden çıkacak: 
bir yangının, büyük salona geçmemesi 
için bütün tertibat alınmıştır. Işık ter -
tibatı ise tekniğin bir şaheseridir dene
bilir. Mimar Garnier'nin bugüne kadar 
sakat bir ışık tertibatı yüzünden göze 
çarpmamış bütün güzellikleri meydana 
çıkmıştır. 

Islahı, 7 ay süren Fransanın bu mil
li müzik ve dans akademisinin, yeni 
küşad resmi bu ayın 22 inci gecesi, Cu
mur Reisi B. Löbrön'ün huzuriyle ve 
bir gala süvaresi ile yapılmıştır. 

Süvarenin programı. Yapılan muaz
zam işin mahiyetini halka gösterebile
cek eserler seçilmek suretiyle tertib 
olunmuştu. İlk önce Richard Wagner'
in Lohengrin operasının birinci per -
desi temsil edildi. Bunu Massenet'in 
Ariane operasının ikinci perdesi takib 
etti. Gala suvaresini, Chopin'in mfiziği 
ile yapılan dans numaraları teşkil edi
yordu. Fransızlar, kısa zamanda büyük 
masraflarla meydana getirilen yeni o
peralarını 1937 yılının en büyük hadi
selerinden biri olarak görüyorlar. 

A şağıdaki hikayeyi, dost um M., 
çinçe bir el yazısı kitabta oku

muş ve bana anlatmak lütfunda bulun
muştur: 

" Bu eski çin kitabının anlattığına 
göre, beşeriyet ilk yetmiş asırda eti çiğ 
olarak yemiştir. Eti kebab haline getir
mek , yahud kızartmak bir kaza ve te
sadüf neticesinde keşfedilmiştir; ba -
kmız, nasıl: 

O tarihlerde Çin domuzları meşhur
du; fakat yenmek için değil. bir süs eş
yası gibi beslenirdi. Çinin en makbul 
domuzlan da, o zaman henüz, ufak bir 
kasaba olan Peking civarında oturan 
Hoti isminde bir adamda bulunuyordu. 
Bu adam, sabahlan ormandan odun kes· 
meğe, ot toplamağa gider; öğleden son· 
ra evine dönünceye kadar domuzlarını 
oğlu Bobo'ya bırakırdı. Bobo abullabut 
bir oğlandı; tenbel ve hantaldı. Başlıca 
eğlencesi de kuru otlar~ Kazelleri yak
mak, onun alevi karşısında alık alık 

gülmekti. 
Bir gün, babası ormanda iken Bobo

nun yaktığı ateŞ;ten bir kıvılcım, domuz 
yavrularının bulunduğu yere sıçradr. 

ahk oğlan, yetişip söndüremediği için 
ev, ahır ve ahırın içinde bulunan do -
muz yavruları cayır cayır yandı. 

Tufandan önceki derme çatma Çin 
evlerinin yeniden kurulması işten bile 
değildi; bir kaç lata, direk yanyana 
getirilince bir ev yapılabilirdi. Fakat do· 
muzlar? oğlan babasına buruann hesa
bını naıııl verecekti? 

Bobo düşünceli düşünceli, yanan 
domuzların yanına koştu. Yiyeceği so
payı düşünürken burnunun deliklerini 
şimdiye kadar duymadığı bir koku dol· 
duruyor, habire, ağzı sulanıyordu. Bir 
aralık domuzlardan birisine eliyle do
kundu eli o kadar yandı ki tabii bir 
sevkle, hemen elini ağzına götürdü. E
line kavrulmuş deriler yapışmıştı. Dili
ne öyle bir tat geldi.ki fİ.mdiye kadar 
hiç duymamıştı. Ondan sonra elini bir 
daha domuza, sonra ağzına götürdü. 
Biraz sonra, artık, yanmı~ domuzu par
ça parça koparıp tıkınmağa başladı. 

O kadar dalmıştı ki babasmr, dayağı 
her şeyi unutmuştu. 

Derken sırtına bir yumruk indi: 

- Köpek oğlan, bu evin, ahırın 
ve domuzların hali ne böyle? Hoti, a
teşler püskürüyor ve oğlunu öldürün
ceye kadar dövmeği kuruyordu. Hele .. 

- Bir de bu yaıunış murdarları 

yiyorsun öylemi? diye bağırdı. Bir kat 
daha alıklaşmış olan Bobi, hiç bir ce
vap vermeden elindeki budlardan bi
rini babasına uzattı. Hoti'nin eli de sr
cak etten yanınca :::.- da elini ağzına gö
türmüş, o da oğlunun bir müddet ön
ce tatdığı tadı tatmıştı. Bu lezzet, a
damı o kadar sardıki nihayet, hiddeti 
geçti ve baba oğul ahırda güzelce ka
rınlarını doyurdular. 

O günden sonra Hoti'nin evi ile 
ahırları sık sık yanmağa başlamış, baba 
oğul, kimseye sezdirmeden kendilerine 
ziyafet çekmenin tiryakisi olmuşlardı. 

*** 
Günün birinde konu komşu, merak 

ve tecessüsle bunları gözetlediler ve 

- Çarls Lcmbden kısaltarak · 

"müthiş hakikat,, i öğrendiler : Bu gö
rülmemiş bir şeydi; Hoti'lerde yanğın
dan domuzlar kavruluyor, Hoti ile Bo
bo tarafından yeniliyordu. Kulaktan 
kulağa dolaşan bu haber, nihayet hü· 
kfımete kadar gitti ve bir gün Hoti ile 
Bobo kendilerini mahkeme karşısında 
buldular. 

Mahkeme tafsilatını, hakimin ve 
mahkeme azasının Hoti'ye ne ağır ke
limelerle hitap ettiğini, dinleyiciler ye· 
rinio ne derece tıklım tıklım dolu oldu· 
ğunu anlatmayalım. 

Sıra müdafaaya gelince, Hoti, de· 
di ki: 

- Efendim, ne söylesen faydası 

yok; hakikatin anlaşılması için yükseli 

huzurunuza bir parça kavrulmuş do· 

muz getireyim. 

Getirilen kaıvrulmuş domuz etini 
eline alan mahkeme reisi de babanın 
ve oğlun evvelce yaptıklan gibi elini 
ağzına götürmüş ve biraz sonra iki suç• 
lunun beraetine karar vermişti. 

Dinleyiciler ve hatta mahkeme a· 
zalarından bir kısmı bu beraet kararı:• 
mn sebebini anlayamamış, hayret et• 
mişlerdi. 

*** 
Çinin en zeki adamlanndan birisi o

lan bu hakim, ondan sonra sağda solda 

ne kadar domuz bulduysa, ucuz pahalr, 

topladı ve ondan sonra sık sık evinde 

yanğın çıktığı görüldü. 

*** 
Gene dostum M. in okuyup tercü· 

me ettiği çince kitap diyor ki: o tarih· 
ten sonra beşeriyet, etini kavurma!{ 
için evini tutuşturmağa da asırlarca de• 
vam etmiştir. tava, ızgara, ocak gibi 
bugün göze basit görünen vasıtaların 

keş.fedilebilmesi i!;in de upuzun sene· 
ler beklemek lazım gelmiştir. 

ıst:anbulda 
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IKf:\TCI 

CENGEL~KiTABI 
Yazan: Çeyiren: 

Rudyard Kipling Nurettin A RTAJI 

Tepeleri çevreliyen kırılmış kayal~~ .. arda 
bir taştan bir taşa atlıyor, orada in yapmış 
olan tilkileri korkutuyordu. Ta uzaktan 
di§lerini bileyen bir erkek yaban domuzu
nun çıkardığı boğuk ses geliyordu. Daha 
sonra ağızlarından köpükler saça saça ve 
gözleri ateş gibi yana yana bir ağacın k:.bu
ğunu kemiren fri bir hayvana rasthyordu. 
.Y ahud biri biriyle çatışan buynuz sesleri du
y arak yolunu değiştiriyor, hazan Üzerleri 
kan içinde ve ay ışığında kapkara görünen, 
başları önlerinde eğilmiş, toslaşmaO-a hazır 
bir çift hind geyiğinin yanından g~iyordu. 
Arc:ıda bir, bir köpri.ıcükten geçerken boğa
lar gibi böğüren timsah Cakala'nın sesini 
duyuyordu. Bazan da kıvrılıp yatmakta olan 

zehirli mahlfık1arın rahatını bozuyor, fakat 
onlar, kendilerini toplayıp üzerine atılma

dan Cengel'in uzaklıklarına kadar ulaşmış 
bulunuyordu. 

Böylece bazan kendi kendine bağırarak, 
hazan şarkı söyliyerek en bahtlı gecenin ko
şusunu, burnuna gelen çiçek kokuların

dan avlanma sahasının çok uzaklarında bu
lunan sazlıklara vardığını anlayıncaya ka
dar uzattı. 

Burada da insanlar tarafndan yetiştiri1-
miş bir insan, üç adım da atlasa, muhakkak 
boğulurdu. Fakat Movgli'nin ayaklarında 
da gözleri vardı ve başındaki gözlerinin hiç 
yardımı olmaksızm öyle seğirtiyordu ki bir 
şey olmadan ilerliye biliyordu. Nihayet 
yaban ördeklerini ürkütüp kaçırarak siyah su
ların içinden çıkıveqniş yosunlu bir ağaç kü· 
tüğünün üzerine oturdu. 

Bütün sazlık, etrafında uyanıktı. Çünkü 
ilkbahar gelince bütün kuş tayfası gayet ha
fif uyku uyurlar, bütün gece bir taraftan bir 
tarafa mekik dokurlardı. Fakat bütün bun -
lar, uzun kamışların arasında oturup kendi 
kendine kelimesiz şarkılar söyleyen ve ka
rarmış tabanlarına batıvermiş bir diken bu-

lunmasın, diye dikkatle bakan Movgli'ye al
dırış bile etmiyorlardı. Oğlanın bütün tasa
sı, arkadaki Cengelde kalmış gibi idi; fakat 
o tekrar geri gelince gene bütün gırtlağın -
dan bir sesle, eskisinden daha fena, bir şarkı 
çağmnağa başladı. 

Bu defa Movgli korkmuştu. Yarı yüksek 
bir sesle: 

- Gene burada! dedi; buraya kadar ar
kamdan geldi. 

Bunu söyledikte, etrafına ve arkasına 
bakındıktan sonra: 

- Burada kimsecikler yok! 
Sazlıklarda gecenin gürültüsü devam e

dip gidiyordu. Fakat ne bir kuş, ne bir hay
van ona söz söylemiyor ve içindeki yeni iç 
sıkmtıs4 gittikçe, artıyordu. 

Korku ile sarsılmış bir sesle~ 
- Ben, mutla..lta zehir yemiş olmalıyım, 

her halde dalgınlıkla zehir yedim ve bütün 
kuvvetim çekildi. İki kurt döğüştüğü zaman 
ben - ben değil Movgli - korkmuştum; şimdi 
gene korkuyorum. Akela, hatta Fao, onları 
susturabilirdi; öyle oldu~u halde Movgli 

• korlanu~tu. Bu da gerçekten zehir yediğime 
alamettir. Fakat Cengel'de neye aldırış e-

derler ki? Onlar, şarkı söyler, havlar, döğüş 
eder ve ay ışığında sürüler halinde koşarlar; ... 
halbuki ben - eyvah - sazlıklarda, yediğim 
zehir yüzünden ölüyorum dedi. 

O kadar üzüntü içinde idi ki, az kalsın, 
ağhyacaktı. 

- Sonra, sözüne devam etti, onlar beni 
siyah sularda yatarken bulacaklar. Hayır, 
ben, burada ölmiyeceğim; kendi Cengelime 
döneceğim, orada toplantı kayasında can ve• 
receğim ve eğer Baghira, benim kendisini 
sevdiğim Baghira, vadilerde bağırmıyorsa, 
gelip yanımda bekler ve Akbabaların Ake"' 
la gibi, benim vücudumu da yemelerine ma• 
ni olur. 

Büyük ve sıcak bir gözyaşı dizlerinin 
üzerine damlardı ve Movgli bu kadar iztiraı>. 
çektiği için, içinden bir saadet duydu; 
eğer böyle tepe aşağı gelmiş bir saadeti art" 
lıyabilirseniz ..... 

- Akbaba Çil, sürüyü kırmızı lropekler
den kurtardığım zaman, Akela'ya yaptığı 
gibi, diye tekrarladı . 

(Sonu var) 
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Edebi Meseleler 
• • 

Edebi eserde • 
Tez mese*esı 

sactüfen deienere bir muhitin içine 
Edebi. e.serin bir teze sahib alınası. 

icab edip etmediği meselesinin, bizde 
G>l'dukça baı:aretlit polemikle:ı:e mev3 u 
teşkil etmiş olduğunu. hanıılıyorısı& 

Hen bahiste olduğu gihi hu-rada d.a. 
fikirh:rini ve inanlarını mutlaka bir ®k· 
trine bağlamak, kalııbJ.attirn1~ ~tcy~
ler tarumdan pek mii{ı:it hiik~~n 
formüle: eclildiğint çoi dlefa ıaJııd ol • 
-·~·~ .... u:-· .. ''iııaasıs sanat ol • 
-~~· n-•ISL· A tnQıt-
maz, cliym:. şu. halde lao edebi e~ 
,_,_ . davalar u_Çunda bır teZ 
~mandan. . b kaaı 
sahib" olmak gerek.tir.... Bır 3' 1 

• hm olmak sa· "hay:cr: ceYabım nıııyor~ 
na.t içlıı şarttırr este.tik endişeler ?X: 
da berhanoi bir kayda tibi veya ın •A 

-- ıtrlı1:ia bedtı 
'HRta. edil.ııds4. saııü . ~ ,,,, edebi 
kcymetiıni ualtır. Bu. ıtibar-

. . tez daima zararlıdır.,,. 
eser ıçın &..- üllerle 

b. nas.Larla ve .1ıu•m 
Fakat ~.. k dd>iyat 

konuşmayı bir yana bırakara ı··e bı"zzat 
· dıiJı ro u sahasında tezın oyna • hliller-

.. . d müsahede ve ta 
eserler uzerııa e :..< k ""ril 
d b 1 narak aramaya kalkarsa g.o -
-~ u. u . ··tdü.rmÜ!l orduğu eserler 

ruz kı tezın o "' • il 
.:ı ---.. + kıy.metini bir tezın m -

yanınwa. _...... b.'>r~lu 
dafaasında g,österd;ti heyecana 
olan eserler de çoktur.,.. . f 
Şu halde "tez'" i; edebi e~rın mu va -

f k. et' üzerinde daima afnı ve laşmaz 
a ıy ı . ol rak mütalaa 

rolü oynıyan hır unsur a . . 
. doaru olmadı~ı netıcesıne va-

etmenın .., 
rıyoruz. 1 . k . . ki• "nasıl o uyor Bana dıyece sınız • . 

d" ~ bir eseı:-
da f:lir eseri öldüren. tez, ı.g~ ' 

d 
ffakiyet amili olabılıyor." 

e muva r· unu 
Bu noktayı izah etınek uzum 

hissediyorum. 
Her !i:Cyden önce tezin mi sanat ese· 

. . . teze alet 
rine, yoksa sanat eserının mı . 
oTduğunu arattırmak. bir de bu t:e~ın 
müdafaasındaki samimiyet derecesıne 
f>aimak lazımdır. • 

Şiir gibi, teze en u müsa.id bır ede-
bi tarzda, edebt kıymetlerinın en bil -

.. k hissesini tez unsuruna lilarçlı& olan yu 1 •. 
Namık Kemal'in bazı '""ftZl1!'1'1e erım 
hatırlayınız. Sanatkar tarafı pek ku.v -
ve~ olmıyan bu şahsiyetin hatırasmı 
ha.la. ar:amuda yaşatan ? mısralardaki 

kudretin neden ibaret olduğunu araştı -
rırsanız, bir imanı, bir isyanı haykırış· 
ta!H heyecan ve coşkunluğa atfedebi -
lirsiniz. 

Namık Kemal'in o fiirle:rini, bir da 
vayı müdafaa etmek. bir fikrin. propa • 
gandasını yapmak için yaamı§. olduğt> 

.. d k" . ve na inanmıyorum. O, ıçın e 1 ımanL 
heyecanları nefret ve isyanları haykır
mak ilrtiyaciyle kalemine sarıl~ış ve 
sanata vasıta olan tez, o eserlerın. kı.~ 
Jl'lttini rruıhaklak ki çok yiikselvn-'°-r. 

Vatan şairi vasfınıa dışı~d~ ~ıl Ke
mali tasavvur edebilir mısınız? 

Bu. büyük vatanper•er hcyecan~-
erı en, ne bir doktrınııı 

nı tere· c 
, 1 ne. bir ıazym 

pocte parole u o uyor, ~· 
. . revana boyun egı -

veya sürükleyıcı ce J' • 

d 
~ "ld" T~"""""iyle hür olarak, ~ yor egı ı. ............ . . 

k . . b . - teSiri altında • ımsenın ce ı ve,-
madan, bııdi içinden gelen lııir ihtiy&· 

ca tabi olmaktan ba.§ka bir şey yapını -

yordu. . · 
Fakat bir diktat rejiminde kendiD-

. · a tü.rlil 
ne empoze edile• hır tezı~ b şita 

··dafaa e -yazamıyauğı dolayısi.yle~ IIJ\l 

den bir edebiyatçı içiıt vaziyetin ne~ 
dar başka aldı.:· <ine getı~ 

llb. Gerçi bir do~r.inin siirikl~ 
lrittle-}e.- idade yeııı ırnan?arm bey 

3 
• ist ·wıe sa-

niyle sarhoş olarak. ketldi eg.,,. 
. . ·· c.ı.ıda getireni~ ôe 

IDUni tez escrl'erı V\l • . hi • 
bulımabfüx. Tahd~i sısıemlen.a 
ki1- oldwau ıneıaJeketlef'Oc &anaıt 

111 le· asla~· 
h.ı.nncti pek yüksek e:ıııer .rllll bu iti-
daoa gelmiyec.eğini iddia etınek 
barla sakat bir m.ütalaadıt· . 

K .. . · i!• .. ır.esf edilı:aem&Ş 
oy memleketi.m'1Z ""' · t 

bi.r- kıta o~d dutU)l'Ot, diyoruz. S~~a 
achmJarın.ı.. memleketin. ııü{usca ~:
te iiçüııcü.. fakat a.ı;azi iti,baSile belki=
'1e 99 UN.L ıe,ıuı edeıı bu kJ,ta.ıun fe 

.1 k1 dQg~ ru v.c 
ne- çağırıy;onız. Bu dı c er .. ü-
Çok yerindedir. Fakat ömründe koy ~ 

.. h' r sanatkarı zu görmemi§ olan bir se ır 1 

köy kalkınmasını tez olarak ele alacak 
bi d c.c teş· r eser yazmaya icbar veya sa e . 
"ik . •-~ k eserın edıniz. Ortaya çı.-ca •. 
b" bil. ansr· ~r kıymeti olacağına inana 1 ır 
nız? 

Etrafı septik insanlarla çevrilmiş, 

t te ·- kendisi de farkında olma • 
c:Jüşmuş veuh. . kötü tesirleri altında 
s1.an. bır a:ı rtın . 

b
. ____ .. ı..ardan yurd ıdealle • 

buluııan ı.r ~ .. 
• • JLDiim. eden eserler ıstıyorsu • 

J;IAl teı:e ile d 
ııwr. Hatta icbar etmeden, ~şv e e- • 
ek, mii.kifat -..Gederek onı.t bu yolda 

bı;. MO 1,_ .. maya. ikna ettiğinizi farz ede -
" ~,. _1 • • b" ham 

],jm.: Jı.ihıai.yet ve ruht bcuctın.ı ır • 

1~ d.eğ~rtıııiyecek olan ~u ~ 
~. --ı.....·:ı.ler samimıydsulıgı 

"VJerect~ uı-w ' 
nisbetinde kıymetsiz olmaktan ku.rt11-

ıamar. . 1 •. 
Ama üyeceksiıüz ki "kelıme erıı ı~-

ıemesiı:ıi bikn. büyük bir sanatkar, hiç 
inanınadlıit bir dava uğrunda, o- davaya 

ısamimi bir heyecanla bağlı olan kö
: w saııaılki.ı:a nuaratı daha iyi bir 
eser -.üeuda getiremez mi?,, 
San~n: f&hsi kabiliyetimn. eser 

iizm;:iıınk: O!fnachğr rolü inkaır edecek 
c}eğilim. Fakat aynr saııatkhm, kendi 
mmaıyiıl w diıleJl:lcorine 11,arak vW:u:da 
getireceği bir eserin, inanmadığr.,. ısı -
ıaaılıama l>ir nerdcm üstün ktymctte ol
ma..- bu bir maniı teflcil etmeL Edelııi 
eser~. hissedilen zonkilik kadar oku
yu.c>u. t.Ueı:imle kötü tesir ya.paıı aa fCY 

~ 
İcbara, tetyilte v~a kuvvetli bir ~c-

reyaaa kapılacak lum.di tamperamamna 
aykı.n yollatda iillıfaa saııatkblHm 
asli ı:aAdımaa~rıadaa çek şey kaybet
ttkl4ı:ioi iısbat İAkİn si'2e: bir sürü miaaJ
ler ziknd&bili.ri.m.. 

O.un iıpn.. taıperamaınlan icabr, 

brdi~ mistik -.eya m~afizik tarzlırrm 

birinde nw..1Jaffa.k olan saaatkar, bıra

Jımıız,. bqka tarzdeı kötü eserler :ııaza -

cai'Jllıl. kendi bQnştmn muwffak ör

nefrlerini bire ..ersm, diyeceğim. 

Yalnız, bu, cemiyet ve yurd için far

dah gördüğünüz tarzda bir edebi çalış

manın propagandasını yapmanııı,. artık 

inanları katılaşmış sanatkarlardan zi -

yade bilhassa gençlere bu ideali aşılı • 

yacak ideolojileri yaymanın lüzumsuz.
luğunu isbat etmez. 

Bfr imanın yayıcısı olmasını iste -
diğiniz aaantld.ra her ,eyden i>nce o 
imanı aşılamaya, bir yeni edebiyat te
Iitdcisinin mümessili olmasını dilediği
niz edebiyatçıyı bu telafcfciye samimf o
larak inandırmaya çalışmak lazım de
ğil midir? 

Edebiyatçı, etrafını saran Jıava ve 
muhitin mahsulüdür. Bır Jıava ve muhi
ti ıslah etmeye, sıhatleştirmeye, doğru 
ve güzele inandırmaya çatışmak, sanat· 
karları istenilen istikamete sevketmd 
otur. 

Fakat bu husmta pratik sahada ne
ler yapdabilit? Bunu ayn bir mable
mizde tahlil etmeye çatışacağız. 

YA~N~1 

'-( __ P_o __ L_ı_s_] 
Sıra kavgası 

Şoförler taksi 1erleri.Dde yekdiier-
1.eri.ne sıralarını vermemek hU&uaunda 
çok titia davranmaktadalar. Bu yü.ı
den sık sık kavga etmektedirler. Diin 
de U.30 sularında. Lozan .Pala. soka
itnda dwmakta olan toföc Rauh ve 
Hilmi \>iribirinin önüne ge~ ınıeac
lesinden boğaz b<ığa.ıa ıelııaifler ve ltu 
sırada Hilmi pense ile Rasıhı. başından 

yaraiaımttır. 

Potis yawalııun tedavisiai yaptrrılllŞt 
~de karüe>Pa götiirerek zabıt.,.. 

Hr..-~r· . . l 

ka 
tanzim etmiş ve ifadesını a mış-

ra sı k ..._ .. 
S 1 meşbud cürümler anunu 'nU· 

tır. uç u d-ı •- .. _ ~ • e go·-re muhakeme e ı me& uze-Jriitnu;r111 .
1
• ~ ~ _ 

re cunıhuriyet müddei umumı ıgıne gon-

derilrniştir. 

iki kOlllP -·~ Atıfbey Mafıalfesinde ıkt k~'. 
z l"ha şimdiye kadar çok ıyı 

servet -:e e. ~ ~ dostluk iyi bir ha· 
rinnnşterdtr. D .. 

ge-s: - de devam ederken, iki bdmm 
va _ıçı~ bir sebeble aralan aç_ılmış 
bilmınıyen "' nihayet dün lav-

-. ntilt artaraA 
ve gergt d. o:-r ag~ız düellosundan 

tınişler ır. D• 
ga e '. e müracaat ederek 
sonra Servet po:ı~ ... _s. .. •et ettiğini 

l'tendisıne DAAA& 

Zelihan~ . -r bıta hadiseyi tahliiten 
-yremıştır . .ı:.a • . 

so Adtiyeye vennışttr. 
sonra suçfırları 

ULUS 

J Jlldiuilta4g_ f 
VLKU 

Halkevleri mecmuası 
Her yıl türk kütübkanesine her biri 

500 • 600 sayfalık iki biiyük c:ild kazan- ~ 
dıran 1.ıu sok kıym. tli kiıltür ve fikir 
~elimizde bulunan 49 ~usa

~ dukıwmcu. cildine- başlamış bu
llml&ycnı. 

~ bıraktıgı sekiz büyiik cild 
~ klyma:ti ve ebırmiyeti hakkında 
Wiı bır zm:gZliktedir- Fakat bu man 
ğlkjinü :ı &er sa.ymmda biraz daha tc

Jııamiil tmcsmc bır mam t şkil etmiyor. 
En kıymetli ve saıahfyetli kaJcD

Ienfım mure!tkeb yancı kadrcıeiyfc n 
titiz bar itina ile ı:ıc~edilen iil1rüaüa 491 
uaıaı. sayıa.uım ınündcncatr şudur: 

Hal.ltevlttinin y:rldötıiiılıü töreni 
mıijmaeebctiyfe Şiikrii Kayanm -.e Nafi
KaaıRır"nuın ımtukları,. Funya AWul
la&m bic Pi t&aya-t bir a:Idamşm.) 
Yauf Strzyg;naki °'Türkler we ŞDnili 

As.ya lill!atımn buz demndeki ...,..S 
Befıçet Kı-mal Çağların şiiri "Halkevi
nin çocuğu,, Nrhad. Sami Eana.dı "HU.. 

' kiimdarlara çıkışan şaider,. Ömer Ber-
kan ''Osmanlı imparatorluğunda çift· 
çi sınıflarının hukuku, sitatüsü.. Pro 
fesör A. ?ılctz ' 'Orta zaman. tiirk ve 
i&lam clünyasında maliye ,. 

Hadiseler ve düşünceler "Anayasa. 
mızdaki değişi.klik,,, Doktor Hayri Ka
leli "Sağ!ık bakımından lfOr ve biz,,. 

Bib1 ~yoğrafya ~ Ari.f M.üfüi '•Et,
:rüsklerin menşei., Ömer Barkan "Bal
kaıılar Ye tiUklük, Nahid Sun "Yeai 
bir sanat mecmwı.sı,,. 

Bur kadar kıymetli yazıurr 80 sayfa

bk bir dl'c i~mde toplayan üll:üntin her 

sayısr 25 kurut gibi küçiı"'k biT ücretre 

satılmaktadır. Mecmuanın yıllık abo. 

nesi 250 kuruştur. İlk mekteb muallim· 

ı:i iLt bütiiA ıalelı~ler iıPn' abo11e ücreti 

yalnız 175 bnq hesab- edilnttktmr. 

Ülküyü bütiin okurlarımrza tavsiye
yi lımımsuz görüruz .. 

ÇOCUK 
Çocuk Esirgeme Kurumunun; çocuk 

edebi]C&tmın eaı 1,üzel örnekleriyle dahı 
olarak çdAsdıt7 bu güal meca"'annı 

23 iindL •:r- çıJımlltaa 
Yanalmmua emniyetle n buur 

içinde .-erebüeeeğimiz bu dergi yavru

lanmızı tam bir hafta meşgul edecek 

onlara yeni ve faydalı bilgiler verecek 

malümatla doludur'. İ!iindc tanınmış ede

biyatçılarıımzm ve maharriı:lerimizin 

yakıu 1Du mecmu için ve çocuklarımıza 

malwus. yanı-t seçme yazılan nrc:hr. 

Kiğrdr .-e baskm Cldden nefistir. Bir 

kir ve ticaret mecmuası olmadığı için 

20 aayfa!ık nüahası yalnu beş kuliUJtur. 
BüyüSJ.erin bile ia.ydalanabi.leceği der
&iJi bütün aD& baba.lara. çocuk velileri· 
ıı.e ve yavrulara tavsi):'e edcri.3. 

lstanbulda 
asfalt 

c&ddeler 
latanbul,. (Teleionla) - Bele.ıi1e 

lıdanbul!ua W:rtnci 11nd caddelerini 

mak, illinıcileriai parke olaıak y11ptır

mal: üzere yeni bil' pregram floazrrPama

ya bqladı. ProlJl"am, kanaiizaayon inşa

atının bitmesinden ve prostwı, tasvi

binden sonra tatbik sahasına. e,eçecek 

ve masraf kanalizasyon inşasından lacr 

yıl tasan~ ff.ilftela )IHım milyon lira 

il~ tıcırıin edilecdtr. 

Denizli, 2 (A.A.) - Halkev;i eski kö· 
yünde bir ağ_~ bayramı tertib etti. Bay
rama şefıir ve köylülerden pek çok halk 
geldi. Ağaç sevgisi ve köy kalkınması 
hakkında köyrülere öğüt verildi. Bu tö
rene Denizli avcılar, bisiletçiler1 ve dağ 
ıpor kulübü de iştirak etti. 

ltalyanm askeri hazırlığı 

Faşist konseyinin 
aldığı kararlar 

(B'a.Jı 1. iatri sayfada) 

sa bir türlü silahları tahdid ihtimalleri
nin artık ıaıt1•ıcıı kati surette dikkate 
almamıyacap kanaatinde bulunduğun

dan aıpiı:dati 'fimımsl:ara karar vermiş
tir : 

H-6 GWIMıltisi.,. Aı.rlııa Aıımnık 
l - SiJa&lı lıawwtferimizin istik

ha?dc Iüzmalu biir ptildıe çoğal.mam i
sin bir pla 11iiımde getiriJmi.. 

Z - Ham. n•liiw1ciei umumi kcmıi
aerliğ,i vaaifc!crin:in .. llftt mıiiıdfktle 

~ 
3 - ıs yaşından. 55 ,aşma 1taciar bü

tün milletin. faaıJ Jmnetl'crinm tam su
retle un~ 'ft lldcder edi
lebilecek snuflann :ı-. ~ silah 
altma çağrılmasr, 

4 - Askeri ihtiyaçlar hakkında aza· 
mi bir otarşiye vuma.lc: .e lüzumu tik· 
dirinde askeri ihtiya.jlar için bütün si
v.il ilıti:y~dan tam aurttte: ttdakar

Wt etmek. 
s - ttaıyan: ilim w t~ bu a

zami otaışi;yc ..anJıımaı içiıı if birliği 
yapmaya dant dmıt:k. Zira ancak ilim 
w ay1M zmnan:dla l:ıın tirlii hictia~e 
~bir nıJa Weti lmneti iledir ki, 
msı.eteıı u ..p mi.lrdJıu. para ve ta
bii gtlidn w +o ... memlc

btJeria Qırine1 ipllkti tearizüae 
brş;ı~-... 

C ,,,, Fı 1 ,. v'irn' 

~~-- .Duici -J'-~)4JCml• 

nn GeJıı •• c-....._ .... _,wı 
waaiyet w•n iati 1111 mıedik

teıs smra aynca ppı.M m. mre
tini ek~ Cji~' ·rir: 

•Bii:yiik fati:lm "8w) t. Wj" mliat 

ı.,.,., .... ... , 1 
ft ~ Fraiıııt ..r.nf lanetlerini 
setimtar. Bu kuvvetlerin zaferidir ki 
g,arbda bütün bolşevik faaliyetine bir 
nihayet verecek ve italyan milletine a
sırlık lisan, din ve tarih bağlariyle bağ
lı İspanyol milteti için yeni bir kuvvet 
ve aosy.al adilet devresinin başlangıcı· 
m tefkil -eyliyecektir. 

Hariciye Nazın. bu karar suretini 
resmen general Franko hiı1cümetine bil
dirmeğe memur edilmiştir.,, 

Dıı politikayı tcuvib 

Büyük fafizm konseyi, 18 ikinc:i 
teşrinden bugüne kadar geçen müddet 
içinde italyan dış politikası faaliyeti 
hakkında Hariciye nazırının raporunu 
dinledikten sonra bu faaliyeti tam su
rette tasvib etmit ve Hariciye nazırına 
takdirlerini bildirmi§tir. Biiyilk konsey 
italyan - alınaR anJa.-au: liyuetinin 
tekimil e~ ve realist -.e ıi.ttillse 
fada1atm kuvfttiai &Wermifı lNılua· 
ması• memnuniyetle ka,deylemişti.t. 

BüJillr koa.Ry, 2 ikinciklmııı 1t• 
,aa .. lngiliz an:laşmallnm ·Akdeniz W· 
bılda iki. ınetnldlet müaaebetlerinıe 
faydalı bir açıldık gdİrnlıİŞ olımsun da 

menuıuniyetlc kaydctmiftir. 

MilQllO lıweutınaları 

Büyüle konsey, Milano İtalyan - Türk 
konuşmalarının müsbet neticelerini kay
detnuş ve faşist İtalya ile işbirliği yap· 
mak azminde bulunmuş ve yahut bulu· 
nacak olan büyük memleketlerle her· 
sahada sulhcu işbirliği hakkındaki müs
bet azmini teyit eylemiştir. 

:a.ı ""iP"., ~ Dö Bono, Star
race. ~ Gnwfi. llars-i. Pac& 
wci vt Volpi 1iıc ,t ı'*m. 

•....,1 Cım•ni,.. ...._ 

BiiJ9k fatimı ~ Jmal -- ft 
i8alJaa llJıilrepk ~~:P _.. 
• b _"_..,, 

2nımi& , ... 
...... ;' lıılil_ ....... 
.._ tlıdıik etlccei t • cmia .. dım+> 
t- .. ,.,. ., .... S-y ...... •'t-

... ı ı ati ._ciıı:daiaıdl:a dolayı Aı!ii. 
ıl 1 tali ... ,,.. f j 'ini ile işçilerine 

........... ~at.ar~ 
• -r• 

Biiyü faşizm laawcy io iniimüzddi 
toplantısını 3 mart saat 22 de yapacak· 
tır. 

;:-~~~------------~--~~ ....... 
Kontrol 
6 martta 
başlanııyor 

Londta, Z (A.A.) - Karışmazlık 

kontrolunun tınbikine 6 martta fıtaşia
mlmryacağına- timdi amk muhakkak 
nazariyle balrılmaktaıhz. Çün.kü, karış• 
madık ıa)i komitesinin .tün yapmış al· 
duğu bir içtimada görüt anl81Jmnhk a• 
rı ~ılmuştır. Aknan ve İtalyan delege .. 
lleri, Lordı Pıymouıth'un tıcklıifine karşı 
bir takım ihtiram kay:ntlar ileri ıiır· .. ~. 

KonlTol planı 
l.oadra. a 'A.A.), - Deyli Telgraf 

g~eW&i lapanyadll. 11.aatrol vazifesini 
yapacak ,ahıaları.a. muvakllatıeıı ta.yiıı. e
di.Wikhtı:W. bildll:iyor. Umumi. i.dare 
Felemenk donanmasının eski başku
mandanı Visamiral Graffa verilmiştir. 
l"eh:mertk kontıaıııhaff Oliftr deniz 
kontrolÜ' ile liman Drittett?Jfilderinin 
başım geçmiştir. Danimarlta lthyı 

Lunn fransn • rsp&nY'Ol hudedlul'Mfaki 

ltontrmu Mlare etlecefrtir. 

Morning Pbst gazetesine gör'~. fs. 
panya - Portekiz hududunu ?lontro} e .. 
decek ingiriz memurlarmdım ilk grup 
6 martta Lizbona hareket edecektir. ıra ... 
kat kontrol' filen 29- martta bafbyacak· 

br". 

Diğer kontrot t'edbirlerlnin de t> 

martta değil, daha 10nra tatf>ii edıTe .. 

bileceği zıumedilmektedir. 1 

Kontrol plia•nın tatbilli qaiı. JU'" 
lıarr ._ bılas .... ene W.U- &ömtere• 

celstir. 

Finans 
tayinleri 

Trahlon kuaaç tetkik imaz koıms. 

yolMl ı:eillİ BB. Babri. 2 numaralı kazanç 

tmı.ybr komia)foau reialiiiae, Toe.ya mal· 

müdürii Fevzi Edrmıid malmüdilrlliğii· 

ne, muntazam borçlar umum rnüdWhi· 

giı memurlanndan Feni Söğüd malmü
dıirlugüne, Eski Serfiçe malmtidüni Mtt· 
barrem Muhasebat umum miıdürltigd 
memurluğuna, Kars milli emlak mema
ru Fehmi firta muhasebeciligi vezı:re

darlıgına, :yükselt ticaret mektebi me... 
zunfanndan Ali .rtakıd itleri umum nri:i· 
dürtüğii itinci miimeyyizliğine, huluk 
meızunlarınc:tan Sadi tertit lıeyeti mü· 
meyyi~ Hati.k a.wiatlarından 

Hakkı. Hm& 1ıuiAc Hukatlıiuıa. Çar· 
tamba. ankatlanndan. Muetafa. Hamdi 
Çaı:pmba hazine Avukathğma, Kalecik 

ikilıci ~ bata...ılimi Tabein mali-
ye -ı..ebc mewwrlupna. aua .... 
Jııelc liaeM ~n lluataia Sııbi

ye V ekileti m+ı et. memlll'hlğw. 
triidce kalem ikiDci ınümc)l1izi Mnan 

ay1u kalem Mrinci müınenKJiiine-, .,.. 
ridat umum mütfiirMiiü memurittnnİlirn 
Mehmed Rqad maliye muflasebe me
rm:ırfuğıma, hariciye- malıaıtebe müdm
!iiğü memUTlarından Şefik ve Mehme-:1 

Ali birer dereu terfi ile aynı muhasebe 
memurluklarına. lise mezunlarından 

lls'mnct tktiaıl Vakilcti mu
llwK i W•BiP ---taCm. Dari!
..._ ~Ali • 1Msd111t ıa-

- i ifdiiiii ikiaci miawnia:tiple, 
lise ıaenmtanmtıım Kclımıcd. ~ ı.abk 

~ hayati aynı umum mi-

6ıflıiık ..... tııttiwma, Jsariciyc muha
Rlıc ıajjcliıılii• rw ı W eıılan Ömer 

Antaıl)a tak"Mt llmtro& ---?tat-, 
Dmi:di tahsilk kitilııi Ali Dmi;r)i taıl

ailit ııcf1ii:iDe, AJat SIX&\l likim ftkili 

Hayrı. mim emlilt lllii&liiiii memur
tuğw. taııaaw .... iııı1'att .......... 
rmırim İzzet Zat lı'cri ~ ma-

. 

l a mın:mıeyyi2Iitllıt tayin olunmuş)• we 

Edrcmld Mal u ürü Ali Rıza gorulen 

li.iz:um ü.ıtrine. vckfile.t eDKiru: a.'ııamı§t r. 
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Kapalı Zarfla Elcktı-ik eksih11ıc"! d . 
Ravza elediye Riyasetın en:_ 
1 • . Vekalednden. ~ 

Sadd - H~vza şehri elektrik ı:s~satı Nafıa 7 tarihinde_n ıtı~;: 
ı ak proje ve şartnamesi mucıbınce 12. 2. 93 rf usuiıyle 
~t 45 gün muddetle ikinci defa olarak kapalı za B 

sı trneye çıkarılmıştır. .. .. saat 16 da Havza e-
l ~ - Eksiltme 29. 3. 937 Pazartesi gunu 
edıye encümeninde yapılacaktır . 

1 
koınobilli elektrık 

t .3 - Tahmin edilen bedeli yaptırılacakarn~sından Jceşifte ~a
~sısatına evvelki eksiltmede talip bulun~ unı nıalzeme ve .. ın-

)Tıce . • t"yle bıluIXl · ırnak uze-
zam ve ılaveler yapılmak suce : d' ekler haflÇ 0 

Şaat bedeli tutarı (mevcut bina ve agaç ır .1 
re) 17785 liraya "ıkarılmıştır. · ve teferruatı, e~sı tme 

4 "' d · Proje 1 keşıfnaıne-
- Bu işe aid evrak şunla~ ır · ali şartname. er, • !s-

şartnamesi, mukavelename, fennı ~e ınııavza Beledıyesındel.ve b 
1 kl ler · ·b· beş ıra e-
er, teferruatı ve saire olup iste 1 

.• ebileceklerı gı 1 

tanbulda Mühendis Hasan Halette gor k t k 
del mukabilinde alabilirler. . 

2175 
liralık inşaat işi ::ıp:~~bil~r. -

. 5 - Umum keşifte dahıl da yaptırılması ka 
lıflere göre belediye tarafından liradır. .. Ila 

6 - Muvakkat teminat 1333 2490 sayılı kanuna gore yap -
7 ı ksiltıne ıh hususatı ta-

- şbu artırma ve e rnesinde yaz . 1 · 
cağından isteklilerin eksiJtrne şartn~tuplarını vaktınde be9edıye 
marnen ikmal etmeleri ve teklif me (835) 1·64 

riyasetine vermeleri ilan olunur. - -
t.ısk.ışe tıiı· urnıaıı 

Diı·t;J--.törlüğünden: 
.1 esinde hudutları şartname-

1- Eskisehir tlinde Mihall~r::a~ı~da numerolanmı~ ve ölçül
de yazılı Değirmendere Devlet r mikap 592 de~imetre ~i~ap di
m.. 

558 
d de muadil 2532 metre mikap 767 desımetre mıkap dev-

uş a e a·ı 377 metre 'k' . mamule 
kıli ve 416 adede mua 1 'k'P 362 desimetre mı ap gayrı 
rik ki cem'an 1910 metre :ı a ~acı 20 gün müddetle ve kapalr zarf 
muadil 974 adet N °· 1ı ça u tu~. . . 
usulile artırmaya konulm9~7 çarsamba günü saat 15 de Eskışehır 

ıo ınart • 2- Artırma apılacaktır. . • 
Orman Direktörlüğün~e Y _ darın beher gayri mamul metre mıka

. T devrık aga~ 
3- Dıkı ı ve deli 457 kuru~tur. 

bının muhammen be inat ( 655) lıradır. . . . 
4- Muval~kat tem. mektuplarının teminatl~~ıle bırlı~te m~ -
5- İsteklıler, teklıf k 'kinci ve üçüncu maddcsınde zık

ayyen günde 2490 sayılı anunt~~~en bir saat önceye kadar Komis-
"k 1 la artırma saa ı . redilen vesı a ar kabilinde vermelerı meşruttur. 
· e makbuz mu ı · · · ·· k yon riyasetın . t ame ve mukave e pro1esını gorme 

6- !şbu ih~~eye aıt şfar dn hergün Eskişehir Orman Direktör-
ı b muddet zar ın a .. - .. .. t d isteyen er u 

0 
an Umum Direktörlugune muracaa e e-

lüğüne ve Ankarada rm 1-734 

bilirler. (418) --------------------

-T. t 'l'u··rk Anonim Şirketi 
ıcare .. 

İdare Meclısınden 

Alelade Umumi Heyet 
Toplanbsı Davetnamegİ 

· namemizin (57) inci maddesine tevfikan hissedarlar 
Esas nızam . .. .. be A , d 

• 1 eyetinin 29 mart 937 pazartesı gunu saat on şte nıı:ara a 
umumı l d k" k . d 1 I klac caddesinde İbrahim Hakkı apartımanın a ı mer ezın e a e· 
ı:~e toplantısına karar verilm:ş olcluğundan şirket hissedar1arm:n 
toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

Esas nizamnamemizin 61 inci maddesi mucibince asaleten ve ve
kaleten asgari 25 hisseye sahih olan hissedarlar umumi heyete işti
rak edebilirler. Ancak vekHlerin de şahsen hissedar olması icab eder. 
Toplantıda bulunacak hissedarların içtima gününden Iaakal bir haf
ta evvel ş.irket merkezine müracaatla duhuliye varakalarını almalan 
lazımd.r. Bilvekale buluncak hissedarlac sureti aşağıda ya.zıh_ saıa
hivetname ile müracaat etmelidirler. Salahiyetnameler bır lırahk 
pula t~hidir. 

SelaJıivetname Sureti 
A a • ıda nu~araları yazılı adet hisse senedine sah.ib. bu-

l d 
~ g T' t T·u·rk Anonim Şirketinin 29 Mart 1937 tarıhınde 

un ugum ıcare · ı d 
inikad edecek olan Umumi Heyet içtimaında hı.ssedar ar an tl 

beni temsôle•ı hLılı•r.o~~~ına dair salahiyetnamedır. 

Ruznamei l\ılüzakerat: 
ı _ !dare Meclisi ve mürakipler raporunun okunması . . . 

2 
_ l936 senesi bilanço ve kar ve zarar sesaplarrnın tasdıkı ve ı-

dare meclisinin ibrası. . . . . b" . 
··.. tevzii sureitnin ve tevzı tarıhının tes ıtı 3 _ Temettuun . . .. 1 · · t • · · ··in iki mürakip seçılmes.ı ve ucrt.t erının ayını 

4 - 1937 senesı 1~ 1-803 

l\'lilas BPlediye Reisliğinden: 
h 1. hazır haritasını 19.2.937 tarihinden itiba

M"l ~ k ba~ının a ı .ı a~ ~-sa .. detle a ık eksiltmeye konulmuştur. 
ren yınnı gun mud kA ç kısmı 100 hektar gayri meskun kısmı da 

1 - Kasabanın ınes un . . . 
k tahmin edılmıştır. 

100 hektar olara h men bedeli 3300 liradır. 
2 - Her iki kısmın mı~ .aı.n 29 sayı ve 13 3.936 tarihli karariyle 
3 H . nafıa mec ısının . 

- arıta .. .. lerine göre yapılacaktır. 
tasdik edilen şartnnnıe hu.k~ım ··zde yedi buçuğu iki yüz yetmiş 

4 - Muhammen bedelınııı yu 
. t k,,e·i alınacaktır. . . • 

dört buçuk lira temıncı a :s :. k nunnn hükümlerı daı esmde 
5 - İhale eksiltme ve artıram anu 

yapılaca} tır. .h. d Mılas belediye encümeninde yapı· 
6 - İhale 8.3.937 tarı ın e 2-7~2 

lac"ktır. (442) ';: 

SAKARYA ECZANESİ 
. .. at fiatlarda itidal. Tel: 2018 

Geceleri açıktır. !tına, sur ' • I 

fil
. J • - İstanbul f uıtınat rr. 

RontkPn un erı 
H lk Sineması sırasında 

-••••••;;•• Ankara a -
B ı "1 t Dau~e ve Levazıın as ve {a e 

1
.. .. .. d . 

~ Miidüı~ ugun en. 
. ( 8000) litre benzin. 

1 - Eksiltmeye konulan ış, . le yapılacaktır. 
2 İh 1 k eksiltme suretıy 
3 : Ta~~ç~dilen bedeli 2160. ı·~~d~\aat 15 de Başvekalet le-
4 - Eksiltme 8.3.937 p_azartesı g~; onunda yap~lacaktır.. cek· 

"azım m··a .. l··-·· deki eksıltme kom Y. d Eksıttmeye gıre u ur ugun . (l62) tıra ır. Ti7" vez-
1 5 - Muvakkat teminat akçesı 1i e ı:nerkez ınuhaseb_ecı ı~omis
er, eksiltmeden evel bu parayı Ma ·ıy bı"rlikte tam vaktınde 

nesi akl akbUZ ı e ne yatırarak alac arı aı T 
Yona tnüracaat edeceklerdir._ ınüdürlüğünde görülebı ır. 

6 - Eksiltme şartnamesı levaı:ıın ı-703 
(400) 

I 

1\!Iütercim Alı nacaktır. 
Asl{eri Fahril{alar 1 NEŞ'EILE 

'~·~~~ 
Umum l\i ~idürlüğündPn: 

Almancadan türkçeye türkçeden almancaya tercümeye muktc • 
dir bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalariyle mart 937 so-
nuna kadar umum müdürlüğe müracaatları. (405) 1-770 

l(omutanlığı 

Ankara Sabnalma 
l(on1isyonundaıı: 

Jandarma Genel 

1 - Aşağıda mikdar, tahmin, şartname bedeli ve ilk teminatları 
yazılı Battaniye ve Kilim hizalarında yazılı gün ve saatte kapal .zarf 
usulü ile satınalmacaktır. 

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

Cinsi Adet 
tahmin 
bedeli 

Kr. 

şartname 

bedeli !lk teminat Eksiltme 
Kr. L. Kr. 

Battaniye 
Kilim 

4500 900 
2300 330 

205 303 7 50 16.3.937 Salı s. 10 
569 25 16.3.937 Salı S. 15 

(426) 1-743 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı: 

Nafia Vek.aleı·nden: 
1 - 4·2-937 ~ünü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş olan Trab

zon - İran transıt yolunun Trabzon vilayeti içinde seylap tahribatı· 
na karşı yapılacak dıvar, anroşman mahmuz ve sair inşaat görülen 
lüzum ~zerine ~ekrar eksiltmeye çıkanlmıştrr. 

Keşıf bedelı (125,855) liradır. 
2 - _Ek~iltme 15. 3. 937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Na

fıa Vekalctınde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu oda-
sında kapalı _zarf usuliyle yapılacaktır. • 

3 - Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
kuruş bedel .mukabili~de _şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksıltı_neye gırebılmek için taliplerin 7543 lrahk muvakkat 
t~mnat vennesı v~ resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan ta
limatnameye tevfıkan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

1seklil~rin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat cvvelıne ~~dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver -
meler muktazıdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (412) 

1-771 

KARMEN 
Lokanta ve Birahanesinin 

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

~ Yüzde yirmi tenzilatlı karneleri vardır. Evlere de yem~k ~ 
~ verilir. 2-811 ~ 

Jandarma 
Ankara 

Genel Kamutanlığ-ı 

Satınalnıa 

[(o misyonundan: 
1 - Vasıf ve örneklerine uygun (318) kilo ince, 355 kilo ka

lın, 210 kilo siyah kösele, 132 kilo kesilmiş zahına kayışı, 36 kilo 
kesilmiş tartı kayışı, 331 kilo siyah va.kete, 60 kilo bal mumu, 82 
kilo tutkal, 30 kilo çiriş, 225 kilo balık yağı, 45 kilo küçük çivi, 
17 kilo perçin çivisi, 6 paket demir halka, 166 paket başlık tokası, 
3014 tane tartı kayışı, ve kolan tokası, 27 paket maşalı çivi, 267 tane 
saraç bizi 4 - 3 - 1937 perşembe günü saat (14) de açık eksiltme 
ile komisyonda satın alınacaktır. 

2 - Tümünün tutan (3520) lira (65) kuruş tahmin edilen bu 
saraç malzemesine aid şartname parasız komisyondan alınabilir. 
İlk teminat (264) lira ( 5) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartnamede yazılı belge ve ilk te
minat makbuz veya banka mektublan ile birlikte belli gün saat 
(14) de kadar komisyona baş vurmaları. (351) 1-656 

Sıhhat ve İçtimai 
l\'luavenet Velcaleti 

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

miJ...darı ve beher n.etre mikab Hatları ile tutarları aşağıda yazılı ke
reste Çorum viHiyetince 8.2.937 gününden itibaren bir av müddetle 
açık eksiltmeye k•Jnmuştur Bu hususta fazla tafsiliit almak ve şnrt
nameyi görmek istıycnlerin Ankarada İskan Umum Miidürlüğünde 
Fen daire ine veya Çorum İskAn ı1üdürlügüne müracaatları. 

Kazası Orman Metre mikabı Fiatı Tutan 
İskilip Saray1;ı 55~.996 18 10206 

,, Kesegöliı 1'77,434 18 3194 
,, Sarıyer 273 18 4914 
,, Geyik suyu 425,600 18 7661 

(435) 1-752 
__ ,.. 

~ 

J Satılık Arsa - Ev - Apartıman Tel: 1475 

Jan arnıa Genel l{amutan ığı 
Ank.ara Satınalma 

Komisyonundan: 
ı - Bir metresine (290) kuruş değer biçilen on sekiz bin met· 

re erat kışlık ve (315) kuruş kıymet biç.ilen sekiz bin iki yüz 
yirmi iki metre kaputluk kumaş 4-3-937 perşembe günü saat (10) 
da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 _ Şartnamesi (391) kur~ş bedelle komisyondan alınacak ku
maşların ilk teminatı (5155) lıradır. 

3 _ Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka 
ı:nektubunu muhtevi teklif mektub~arını eksiltme günü saat (9) za 
kadar komisyona vermiş olmaları ılan olunur. ( (352) 1-657 

ASKER1 F ABRfKALAR UMUM MÜDÜRLüCO 
SATI~ ALMA KOMlSYONU İLANLARI 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 5 TON KUAL1N xuı.u 
Tahmin edilen lıedeli (900) lira olan :vukarda miktarı ve cin i 

yazılı mab•me Askeri Fahri.katar Umum Müdürlüğü Satınalma ko
misyonunca 15-3-937 tarihinde pazartesi günü saat l4 de açık eksıJt
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyonda.ıwve ... 
rilir. -

Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuruş ve 249:.J 
numaralı k..:nunun 2 ve 3 mad<lelerindeki vesaikle mezkur gün '>C 

saatte komisyona müracaattan. ( 414) 1-772 
~:~ ..,.~~~~~~-~"!'11.."'ll"'""""~~~--~·~~~~~~~~~·~t:~~ .. . . ·~ 

ur rg ı ~ 
Kömür yakan vesait ve teshin 1 

aletleri beynelmilel sergısı § 

1 .......................................... 111!'1 

19 37 Martının 26 ıncı 
Cuma günü Ankarada 
Sergi evi ve sahasında 

açılıyor 

Sergiye iştirak edenlere olduğu gibi, 
sergiyi ziyarete geleceklere de azami 

kolaylıklar temin edilmiştir 

Her türlü malumat ve fazla izahat 

için şu adreslere müracaat edilme

lidir: 

lıtanbul: Karaköyde yataklı va· 

gonlar tirketinde sergi memuru; 

Ankara: Sergi komiserliği 
1-795 

1 
~ 

~ 

Harıta benel Direktörlüğünden:_ 
ı - Muhammen bedel (4550) lira Harta Genel direktörlüğü kı· 

ta erleri .içio 600 ila 650 takım yazlık elbise açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - fstc.ltliler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gi
rC(:eklerin de (341) lira 25 kuruş muvakkat teminat makbuzlariyle 
8 mart 937 pazartesi günü saat (1 5) te Cebecide harta satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (379) 1--69-0 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Direktör~Iü ğünden: 

Tahmini 
Cinsi 
bpanak 
Prasa 
Lahna 
Kamı bahar 
Yaprak 
Elma 

fiatı 
20 
10 
8 

En az 
1200 
2000 
500 
500 
100 
200 

En çok 
1800 
2500 
750 
600 
120 
250 

Muvakkat teminat 
Lira Kuruş 

Limon 
Maydanoz 

20 
20 
30 

2,5 
2 

3500 
500 

4500 
600 

27 00 
18 75 
4 50 
9 00 
1 80 
5 62,50 

10 12,50 
o 90 

78 26 
Havij.Ç 10 50 75 O 56,25 
Mayıs 937 nihayetine kadar alınacak olan yukarıda cinsleri hi~ 

zalannda mikdarlan ve tahmini fiatlariyle muvakkat teminatları 
} azılı sebze münakasaya konmuştur. İsteklilerin 9.3.937 sah guıni 
saat 12 de Fakülteye gelmeleri. 1-749 

KREM 
.. 

Kumral, Sarrşrn, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi ~ 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarını asu·danberi kibar mahfellerin takdir ile kullan- ~ 
dıkları sıhhi gUzellik kremlcridir. ~ 

~ KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR ~ 
ı - Krem Balsamin yağlı gece için penbc renkli 
2 - Krem balsamin y?.ğSlz gündüz için beya.z renkli 
S - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

I
:~ lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 

~ Beyoğlu • İstanbul 
9l ,... lir-' r~~~~~~iram~~m~-~ ~ "" ,,. 



HILC rad 
MlLLl MÜDAFAA VEKALETi SATIN ALMA 1 

KOMİSYONU lLANLARl 

İki masa ile bir lavabo dolap ve bir kimya ocağı ve 1 kurutma 
etejeri yaptırılacaktır. İhalesi 15-3-937 pazartesi günü saat 10 dadır. 
Tahmin bedeli 900 liradır. İlk teminatı 67 lira 50 kuruştur. Evsaf 
ve şartnamesini almak ve görmek istiyen M.M.V. satm alma komis.
yonuna müracaat, ihaleye gireceklerin 2490 sayılı kanunda göste -
rilen *saikle ve teminat mektubiyle birlikte belli gün ve saatında 
komisyona gelmeleri. ( 420) 1-741 

BİLİT 
Bir adet elektrik motörü bir adet kablo ve bir adet santral 13 

kalem elektrik 13 kalem kamyon malzemesi avrı ayrı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 8.3.937 pazartesi günü saat 10 dadır. İstek
liler belli gün ve saatında M. M. V. Sa. Al , Ko, nuna gelme-
leri. ( 469) 1-837 

BİLİT 
Bir adet Şahmerdan açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2000 lira olup ilk teminat parası 150 

liradır. 
3 - lhalesı 19 - nisan - 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

desinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
V. Satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. ( 472) 1-839 

BİLİT 
1 - Herbir metresine biçilen ederi 75 kuruş olan onbe:i bin ila 

yirmi bin metre arka çantahk bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-

1erin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 112S liradır. 
4 - İhalesi 19-3-937 cuma günü saat 11 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

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

t LAN 
1 - Hepsine biçilen ederi 1soo lira olan tazyik mesaha aleti ve 

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

sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 112,S liradır. 
4 - 1halesi 23-3-937 sah günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cii mad

delerinde yazılı vesil:alarla birlikte tam ihale sı>:-.,n-la M . M. V. 
Satın alma komisyonuna gelmeleri. (471) 1-~"' 

BİLİT BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen Üç adet kople oksijen cihazı 

ederi 285 kuruş olan seksen ila açık eksiltme suretiyle satın a-
seksen bes bin metre kışlık elbi- lmacaktır. İhalesi 10.3.Q37 çar-
selik kumaş kapalı zarfla eksilt- şamba günü saat 10 dadır. Mu-
meve konulmuştur. vakkat teminatı 138 lira 7S ku-

·2 - ihalesi S - mart • 937 cu- ruştur. Evsaf ve şartnamesınt 
ma günü saat ıs dedir. almak ve görmek istiyen bedel-

3 - İlk teminat on üç bin üç- siz olarak M.M.V. sam alma ko-
yüz altmış iki lira elli kuruştur. misyonundan verilecekitr. Ek-

4 - Şartnamesi parası ile 1212 siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kuruşa M. M. V. satın alma Ko. kanunda gösterilen veıaikle ve 
dan alınır. teminat mektubu ile birlikte bel-

5 - Eksiltmeye girecekler ka- 1i gün ve saatinde komisyona gel-
nuni teminat ve 2490 sayılı kanu- meleri. ( 407 ) 1-7l9 
nun 2 ve 3 üncü maduelerindc ya- B 1 L 1 T 
zılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel M.M.V. satm alma 
Ko. na vermeleri (34S) 1-643 

-t • fT 

6 kalem laı.ıo ratuvar aleti açık 
eksiltme suretiyle satın alına

caktır. İhalesi 1 t.3'937 perşembe 
günü saat 10 dadır. Muvakkat 
teminatı (139) lira 13 kurustur. 
Evsaf ve şartnamesini görmek 
ve almak istiven bedelsiz olarak 
satrn alma komisyonundan ve
rilecektir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunda göste
rilen vesaikle ve teminat mektu· 
bu ile birlikte satın alma komis.
yonu na ('elrneleri. (406) 1-728 

1 - Alınacak uçuş elbisesi 
pazarlıkla eksiltmeye konmuş
tur. 

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

3 - İhalesi 5 - mart • 937 cu
ma günü saat ıs dedir . 

4 - İdari şartnamesi 2SO ku
ruş mukabilinde M.M. Vekaleti 
satın alma komisyonundan alı

nır. Numunesi komisyonda görü
lebilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddesinde istenilen belgelerıle 
birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (343) 

1-641 

1 ANKARA LEY AZIM AMlRLlGJ SA TIN ALMA 
KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 20 kalem evrak ve defter 

5. 3. 937 cuma günü saat ıs de pazarlıkla bastırılacaktır. 
2 - Evrak ve defterlerin nümuneleri komisyonda görülür. 
3 - isteklilerin yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al -

ma komisvonuna gelmeleri. (468) 1-836 
İLAN 

1 - Cebeci hastanesinde tedavide bulunan hastaların ihtiyacı i
çin açık eksiltmeye konulan 1800 kilo tavuğa teklif edilen fiat pahalı 
.görüldüğünden 8. 3. 937 pazartesi günü saat lS de ikinci eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tavuğun tutarı 1080 lira olup muvakkat teminatı 81 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komiı::vonuna J?elmeleri. ( 4SS) 1-834 

Nafia Vekaletinden: 
Sivas - Erzurum hattının 208 + 263 üncü kilometresinde ve 

Frat suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köprünün inşa ve 
montajı (ve lüzumu halinde ripajı) kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2. 4. 937 tarihinde saat on beşte Ankarada Nafıa 
Vekaleti Demiryollar inşaat dairesinde yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli S40S4 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 39S2.70 liradır • 
4 - Eksiltme şartnamesi mukavele projesi ve sair evrakı 270 

IKuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 
S - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lı kanun mucibin

ce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-S-936 tarihli ve 
3297 No. lı resmi gazetede ilan edilen talimata göre verilmiş 937 se· 
nesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezkOr kanunun tarifatı dairesinde hazırhyarak 2. 4. 937 tarihinde 
saat on dörde kadar demiryollar inşaat dairesine makbuz mukabi • 
!inde vermeleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir köpril 
montajını muvaffakiyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. (308) 

l-639 

ULUS ============================================3.3-1937 

bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No : 11 ı Telefon. ız ... o 

-----

Aktif 
Cumhuriyet ~lerkez Bank.asının 

27 Şubat 1937 Vaziyeti 
Pasif 

• 

Kasa: 
Altın safi kilogram 19.723,S86 
Banknot 
Ufak!ık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Harir.teki muhabirler: 
Altın safi \.;1,..- 6.370,991 
A: .ına tahvili kabil !!erbest 
döviz'e= 
Diğer dövizler ve borçlu 
klirina baki 0 eleri 

1-fazine tahvilleri: 
D ~ · " · · .., f'vr~kı nal<tive 
karşı!ığı 
Kanunun 6 ve 8 ;,,,..j madde· 
!erine te, fi kan h,~ine tara
fınd::rn vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
H:ı.,.ine l:ın"n1:ırı 

Ticari senedat 

E5ham ve tahvilat ciızdanı: 

B 

Deruhte edilen evrakı 
naktive!lin karşılığı es· 
ham v~ t:ıh·riHt \ itibari 
kıymetle) 

Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat ~zerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

27.742.801,4S 
14.4S8.4Sl,

l.202.699,99 

S79.'190.53 

8.961.308,26 

62.320.79 

42.727.607,38 

1S8.748.563,-

12.774.052.-

.-. 
18.242.003,08 

37 .044.800,23 
3.958.504.89 

178.641,34 
7.761.25S,42 

Yekun 

LiRA 

43.403. 952,44 

579.490,S3 

51.7Sl.236,43 

14S.974.Sll,-

18.242.003,08 

41.003.30S.12 

7 .939.896,76 
4.S00.000,-
8. 740.495,0S 

322.134 .890,41 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte e:iilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveteıı tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras• mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirin({ bakiyeleri 

Muhtelif: 

URA URA 

15.000.000,-
1.SS1.182,S3 

1S8.748.S63,-

12.774.052,-

145.974.511,-

19.000.000,-

16.000.000,- 180.974.511,-

13.389.291,84 

1.3S2,94 

26.S23.842,26 26.S25.19S,20 
84.694.709,84 

Yekıin 

l j 2 Mart 1933 tarilımden iÜbaren: İskonto haddi o/o 5 1
/2 altın üzerine avans %41

/ 2 

~--------------------------~----------------------------~ 
Ankara Vilayetin
den: 

ı - Kapalı zarf usuliyle ıki 
tane motorlu ve arabalı pülveri· 
zatör satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 
lira. teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 de Necati
bey mahallec;ınde Saylavlar so
kağında Ferah .tpartımanında 

ziraat mücadele müfettişliği d.t· 
iresinde yapılacaı<tır. 

4 - Şartname J\nkarada adı 

geçen miifettis1i1. ıen oarasız ve· 
rilir. 

5 - isteklilerin teklif mek· 
tuplarını teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (1S2) 

l-32S 

Balık Yağı 
Kıl. 85 K. Taze 
Bu senenin 

SAKARYA ECZANESİ 
Ankara MüdMaai Hukuk 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı ~arşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te· 
lcfon No. 2119 1--488 

DOKTOR 

Mecit 

apartrmanmda 

~ Pazardan maada her gün 
~~ saat 17 den 19 a kadar hasta
~ larmı kabul ve tedavi eder. 
~ Telefon: 1769 1-447 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Mildürü 
Na,uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basllmıştır. 

ZAYl 
Kılıçlar köyü ilk okulundan 

93S yılı aldığım şahadetnameyi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Kılıçlardan Mustafa oğlu 
Refik Altaş 

1-831 

ZAYİ 

İstanbul Emniyet direktörlü
ğünden aldığım 813S4 No. lu ika
met tezkeremi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Arnavut tebaasından 
Mehmet oğlu Ahmet 

1-846 

DİKKAT 
Yabancı dil kitap servisinde ça

lışacak fransızca lisanını bilir bir 
genç satıcıya ihtiyaç vardır. Ak-
baya müracaat. 1-843 

Satılık Arsalar 
Kavalı::lıdere'de asfalta ve oto

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

1-847 

Daktilo ve İsteno 
İstenografiye ve türkçeye vakıf 

bir alman bayan iş arıyor. 
Adres : P. K. 394 Ankara 

l-84S 

Kiralık mohilycJi ofla 
Işıklar caddesi Nafiz apart. 

Kapıcıya müracaat, 1-789 

1 
DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI 

UMUM MODORLÜGÜ SATIN ALMA 
KOMİSYONU İLANLARI • 

BİLİT 

1 
Mecmu muhammen bedeli (29087.50) lira olan müfredat ve mik• 

tarları aşağıda yazdı malzeme 26.3.937 cuma günü hizalarında gös• 
terilen saatlerde kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında sa .. 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin keza hizalarında yazılı muvakkat temi• 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.1936 gün 
ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekLifJerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameleri parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 424) 

İsmi Miktarı Muhammen bedeli Eksiltme 

Kaynamış türk beziri 
,, İngiliz •• 
,, İnce .. 

Neft yağı 
Sikatif 

Kilo Lira Saati 
sooo 1975 > ıs.ıs 

50000 187SO ) 
ısoo 562,SO 
12000 5700 ) 15 
3000 2100 ) 

1-806 

TUGLA 
imalat~ılarının nazraı dik.atine 

Ankara Değirmencilik Limited Şirketinde satılık linyit 
tozu vardır. Telefon : 3223 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma 

Komisyonundan: 
ı - Aşağıda mikdarı tahmin, şartname bedelleri ve ilk teminat 

mikdarları yazılı battaniye ve kilim hizalarında gösterilen gün ve 
saatte kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek bu ksitlmelere gir• 
mek istiyeıılerin şartnamede yazılı vesika ve teminat makbuz ve 
mektupları içinde bulunacak teklif mektuplarını ekstltme günU bel• 
li vaktinden bir saat evel komisyona vermiş olmaları. 1 

Cinsi Mikdarı Tahmin Şartname llk teminat ihale tarihi 

Battaniye 4600 
Kilim Bey- 4000 
lik. 

bedeli bedeli 
L Kr. L. K. 

9 00 207 3105 L. 17.3.937 çarşamba S. 10 
3 30 000 990 L. 17.3.937 çarşamba S. ıs 

(42S) 1-754 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

TAŞRA KIZI 
Robert Taylor - Jenet Gaynor 

Çok ince ve çok hisli bir mevzu 

çerçevesi nefis bir aşk hikayesi 

İlaveten : 
En son Paramunt Dünya Haberleri 1 

BUGÜN BU GECE 

KALB MÜCADELESİ 

Fredric March - Olivia de Havilland 
Acıklı ve çok müessir hakikı bir aşk 

ve ihtiras filmi 

Ayrıca : CANLI RESİMLER 
Genel istek üzerine yalnız 4.30 da 

YOLGA ATEŞLER İÇİNDE 
Halk Matinesi 12.15 de 

SATILIK AŞK 


