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Karabük demır ve 
çelik fabrikaları 

Atatürkün 
yüksek bir 
alakaları 

Unıunıisular devletin 
mülkiyetine geçiyor 

İnşaat 15 güne k~~"~~1.~:ş~~~d~ İstanbul, 3 (Telefonla) 
- Dünkü fırtınada Dolma
bahçc önlerinde Gümrük 
Muhafaza teşkilatına aid bir 

Bugün şehrimize ge!ecek olan 
B. Makenzı 

Mısır 
Monfrösü 

Falih Rıfkı ATAY 
Dost Mısır devletinin iıtiklali 

hakkındaki muahede geçen sene
nin 26 ağustosunda lngiltere Dıt 
Bakanlığının Lokarno salonunda 
B. Eden ve Nahas Pa.şa tarafından 
imzalanmıttır. Muhalif liberal 
partisi reisi Mahmut Paşa muahe· 
d 

. , 
emn askeri kısımlarına itiraz et-

mişse de, muahede Mısır parla
mentosu ile Avam kamarasında 
sonteşrin ayında tasdik olunmuş~ 
tur. Böylece, birkaç aydanberi, 26 
ağustos Mısırın milli bayramı ol
duğu gibi, lngiltereni!1 Kahirede-

. ki fevkalade komiserı de, artık, 
Mısır elçisidir. 

Mısır devletinin halledilecek iki 
meselesi daha var: biri Milletler 
Cemiyetine girmektir. ln.gilt~re 
hükümeti, Milletler Ce~~yetıne 

irmek için Cenevreye muraca~t 
!tınesi hakkında, bu şubat a~. ı-
. d Kahirede resmen teşebbus-

çın e M h''!L·· fne te bulunmuştur. ısır UKume ı 
ilk yardım vadinde ?olunanlar a-

d Tu·· rkı'ye lsvıçre, Irak ve 
rasın a ' .d 
Yunanistan vardır. Cen~vre ı eo-

1 .. . . flatmak azmı karşısm
O J tsını zayı l . onu 

~1 ~ mese esı da Mısırın aza ıgı l' d' 
.~d f tmek ve kuvvet en ır-

rnu a aa e · .. t rilerine 
nıek iradesinin yenı f~f~ Rüştü 
seheh olmuştur. Dr. ,. e k"t' liğine 
Aras Cemiyet umumı a 1~ 
yaz~ış olduğu ve metni Le tm: 
gazetesi tarafından. neşro un 
nıektubunda şöyle dıyor: 

"Cemiyetin üniverselli~i pdr~~: 
• .. kten ıste ıgı 

•ıpini ne derece yure .. se• 
• . b .. ··k Cenevre muesse 

mızı ve uyu h d ki mev-
ıinin enternasyonal ~f ala tırmak 
kiini ne kadar sa~ am: bilir· 
arzusunda bulundugumu le· 
· . b k dost mem 

aınız. Bundan aş a, .
1 

.• ı'n bir ,_ . k ndı erı ıç 
Retın,. kovenan e M'lletler 
toplanma." noktas~ ola~· b '1 eden 
ailesi içinde kendıne .~sa k mak
Yeri almt§ olduğunu ~orme mı§ 
Badiyle Kahire nezdınde_. kf~ oe 
olduğumuz teşebbüste Tur b y"ları 
Mısırı birleştiren dostluk ag 
da müessir bir amil olmuştur.,, l 

G k Millet er 
erek Mısır, ge~e .. üncele· 

Cemiyeti hakkındakı duş 
~inde Dr. Tevfik Rüştü Arasın 
... .. nıa.'11· iirkiye kan.oyuna tam tercu .. 
lık ettiğini zikretmeğe bile luzuın 
}"oktur. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

mlr ve çelik fabrikalarmı kuracak o
lan Brassert firmasının dört salahiyet
li mümessili şehrimize gelmiştir. Bun
lardan B. Makenrl gazetecilere şunları 
söylemiştir: 

motor batmıştır. İçinde bu
lunanlar kurtarılmış yalnız 
hu arada hir sandalcı deııizc 
dii~mü~ fak at o ela sonradan 
çıkarılmıştır. 

I 

Sular kanunu 
projesi hazır 

•·- Bu akşam Ankaraya harekete

diyorum. Alakalı zatlarla görüşeceğim. 

On beş gün içinde 50 kadar teknisiyen 
ve mühendis gelmektedir. Karabükde 
on beş gün sonra inşaata ~ıyacağız. 
Tesis ve işletme işi iki senede bitecek
tir. Karabükde dünyanın en büyük fu. 
runlarını; modeı:n ve teknik tesisatını 
kuracağız. Fabrikalar 939 senesinde 
tam randımanla çalışmaya başlıyacak
trr. Bu fabrikada ilci bin türk .işçisi ça
lışacaktır. 

Kazanın \·ukuunu Dolma
hahçcdeki mesai odalann
dan gören Atatürk denize 
düşen sandalcıyı saraya al
dırtmışlar ve sarayın doklo· 
runa tedavi ettirmişlerdir. 

Nehir ve kanallar için bir 
teşkilat kuruluyor 

Italyanın silahlanma Bayındırlık Bakanlığı Kamutayın 

son toplantılarında alınan 31 milyon 
lira ile yapılacak büyük su programım 
tamamhyan ~25 maddelik bir sular 
kanunu projesi hazırlamıştır. Bakanlık 
bu projenin niçin hazırlandığını mu
cib sebebler layihasında şöyle izah et. 
mektedir: 

· kararı Almanyada 
sevincle karşılandı ''- Zirai, iktısadi, sıh1 ihtiyaçları-

Berlin. 3 (Humsi) - Büyük Fatiıt meclisinin kararlan büyük bir 
sevinçle karşılanmıştır. Politika gönnenleri, alman ve İtalyan milletle
ri·nin alınyazılarınm birleıtiğine İf aret ediyorlar. BUGÜN 

Politika mahfilleri Almanya, İtalya 
ve Frankist İspanyanın dünya yüzünde 
bir barış ve &ilkun unsuru olduğuna, 
sulh zamanında milletin seferber ediıl
mesinin, evvelce Almanya tarafından 
gerçekleştiril.mit olan bir işin tekrar
lanmasından ibaret bulunduğunu söy· 
lüyorlar. 

Diğer taraftan Almanya, İtalyanın 
Akdenizde silah yanşma kalkışmasını 
ve lngilterenin ileri sürmüş olduğu 
garb A vrupasına aid bölge paktlarına 
karşı çok az alaka göstermesini kaygı 
ile karşılamaktdtr. Almanya, Berlin • 
Roma mihveril\in kudretini ilan etmek
te ve bunu Paris - Moskova • Prağ mih· 
verine karşı tutmakta devamdadır. Fa· 
kat İtalyanın dün büyük faşist konseyi-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Cumartesiye 

şehircilik 

ve 
Mimarlık 

SAYF.t\.SI 

Hatay dcnii;ü . 
Görmenler bugün 

Ankara dan geçiyorlar 
Hatay vaziyetini Milletler Cemiye

ti namına yerinde tetkike memur edi
len görmenler bu sabahki Toros ekspre· 
siyle, Cenevreye gitmek üzere, şehri
mizden geçeceklerdir • 

Aynı trende Suriye vatanilerinden B. 

Metlaur Franıu; Romanctrı 
Honore de Balzac'm 

EUGENİE 
GRANDET 

Romanını tefrikaya başladık 

Dilimize çeviren 
NASUHi BAYDAR 

Bu güzel romanı bugün 5 inci 
sayfamızda alaka ile 
takib edeceksiniz. 

Hasan Cabiri de bulunmaktadır. 

1u ·· k • b zum ongresı çarşam a 
günü toplanıyor 

Başlrca üzüm ihracat merkezlerimiz den biri olan lzmirden bir manzara 

lktısad veka
leti, mim mahsul
lerimizin en iyi 
şartlar altında ü
retim ve ihracını 

Kongrenin başlıca gayesi çekirdeksiz 
kuru üzümlerin standardiza~yonu için 
alınacak tedbirleri tesbit etmektir. 

temin maksadiyle yaptığ ı seri kongre
lerden yedincisi olan üzüm kongresini 
önümüzdeki çarşamba günü şehrimizde 
toplayacaktır. Kongrenin gayesi çekir
deksiz kuru üzümlerimizin standardi
zasyonu için alınacak tedbirlerin tesbi-

tidir. 

Toplantıya çekirdeksiz kuru uzum 
ihracatçıları, İzmir borsasının üç dele
gesi, İzmir ve Manisa vilayetlerindeki 
üzüm istihsal mıntakalarından toplan
tıya gelmek istiyen bütün aHikalılar, 

İzmir ve Manisa mebusları ile üzüm ti-
( Sonu 6. rncı sayfada) 

I mızın siklet merkezini teşkil eden su 
işlerinin mütemadiyen inkişaf ederek 
teknikleşmesi, yurdumuzun toprak üs
tünde ve altında daimi veya muvakkat 
olarak akan ve yahut durgun bir halde 
bulunan umumi ve hususi sular dolayJııı 
siyle hakiki ve hükmi şahıslar arasın.. 
da vücud bulan münasebetlerle, bunla. 
rm devletle olan münasebetlerinin bü· 
tün teferrüat ve şümuHyle müeyyede-. 
lere bağlanmasını bir emri zaruri ha· 
line getirmiştir. 

Şimdiye kadar kl mevzuatla suların 
mülkiyetinin tam ve açık bir surette 
müeyyede]ere bağlanmamış olması şe
hir, kasaba ve köylerde birçok ihti18.f· 
larrn münazaalann mevcud bulunması 
ve bu yüzden birçok faciaların teker
rür etmesine s~beb olmuştur. 

Su politiktUının ilk adunı: 
Yurdumuzun zirai, iktısadi, aıhr va. 

ziyetlerinde en mühim rolii olan su. 
lardan doğacak hukuki, idari ve teknik 
münasebetJerin bütün teferruatiyle bi
rer müeyyedeye bağlanması işi, başla .. 
mak arifesinde bulunan bil.yük su al. 
yasetinin atılmış ilk ve esaslı adımını 

teşkil etmektedir. Projenin ihzarmda 
(Sonu 6. rncı sayfada) 

-----------------------------------
Fıkra: 

Hayat terbiyesi 
Bizde h a y a t s ı z 1 ı k ' ın sebe

bini, parasızlıkta zannedenler, daha u.. 

zun müddet hayrette kalacaklardırt. 

"-İzmir ve etrafı halkmm eline bu se
ne de milyonlar geçti. Hala şehir iç a"" 
kıyor r,. 

Fakat açlık ve korkunun bütüa 
havayı kapladığı yıllarda Rusyayı gez
miş olanlar, bu fikirde değildirler. Ora
da insanların frnn ve tiyatro kapıları.. 
nrn önünde aynr iştahla kaynaşt1klar11u 
gormüşüzdür. 

Kadın hürriyeti ve güzel sanatlar 
kiiltürü olmayan kalabalıklardan hayat 
.~evki nasıl doğabilir? Dilimizdeki ku. 
ru kalabalık tabirini, bizim sokakları .. 
mrz, bahçelerimiz, kahvelerimiz için 
eskisinden daha iyi manada kullanabi .. 
liriz. Kuru, yani kadınsız, yani şarkı .. 
sız, musikisiz.. [Tabii saz iniltilerin/ 
murad etmiyorum.] 

Bu hayatrn nesli cumhuriyet mek .. 
teblerinde yetişiyor. Şarktan garba on
ların sıralarında geçiyoruz. Hayat hür. 
riyetinin, tefekkür hürriyetinin, vic• 
dan hürriyetinin isimleri, nazariyeleri• 
hatta kanunları kolay konabilir: fakat 

garb alemi dahı', hiristiyan ortaçağın. 

dan bu hürriyetler aydrnlrğrna geçebiJ .. 
mek için onbeş asır kadar boğaz/aştı. 

Biz bir, nihayet iki nesil sabredeceğiz. 
Dıştan içe doğru, terbiye ve ahlakta 
garblılaşarak! • Fatay 



2========================================== ULUS 
At:ina Mekt:upları: S 

Büyük bir neş'e içinde 
geçen bir öğle yemeği 

Atina, Şubat, 1937 - Evvela kon
ıey azalan, sonra delegeler grup halin· 
.de salondan çıkıyorlar. Kalabalığın için· 
de; bana, iki saat evel garda yugos!av
bulgar anlaşmasının Balkan antantını 
infisaha sürükleyip sürüklemediğini so
ran viyanalı arkadaşımı arıyorum. 

Hiç birimiz heyecanımızı becerip i
çimizde saklayamıyoruz. Neşe, alkış, kah
kaha; beynelmilel toplantılarda misli 
nadir görülen bir cömerdlikle, akade
minin ağır başlı salonundan Atina so
Jcalarına taşıyor. 

kabul görüyorlardı. Trende, otomobil· 
de, otelde, yemekte, gezintide, her yer
de birinci planı onlar alıyorlardı. Önce 
bu beni anlatılması oldukça güç hisler 
içinde bıraktı. Kendimi artık yalnız 

Corinthe ve mehtablı Akropol gecele
rinin şiirine inandıramaz bir hale gel
dim. Somurtmak için vesileler arıyor
dum. Ercümend ; 

- Beyhude kendini zorlama azizim 
dedi; 

- Seninki de unutulabilirdi 1 
ve sonra anlattı. Atinaya Ankaradan 
gönderilen listeye Ercümendin ismi yal
ıwz yazıhnış ve Atina ziyaretlerinde 
sofralar, davetler, her şey bu listeye gö
re hazırlandığı için Ercümende her ye
mekten önce yeni bir liste tanzimi ve
ya liste kontrolü işi düşüyormuş Fakat 
Ercümend işin bu kadar basit olduğuna 
bir türlü kendini inandıramıyor. Unutu· 
luşta, mesuller, mesuliyetler ve hatta 
kasidler arıyor. Bir gün; 

Ögle yemeginde ben B işaretli ma
sada ve Messager d' Athenes'in direktö
JÜ ile V reme gazetesinin siyasi muhar
riri arasında oturuyorum. Karşımda 

Somoouprava'ın direktörü arkadaşım 

Jovanoviç var. Beyhude yere ciddi ol
mağa, ciddi şeylerden bahsetmeğe ça· 
h§ıyoruz. Sonra uzak masalardan işa
retler başlıyor, kadehler kalkıyor, boşa· 
byor, tekrar kalkıyor, tekrar bophyor; 
uzu, mastika, ~rab, şampanya.... İçki 

kadehlerden damla, damla boşalıyor ve 
boşaldıkça büyük bir nehir gibi küçük 
lokantanın resmi nesi varsa hepsini sil· 
rükleyip götürüyor. Cümleler küçülü
yor, hitablar müfredleşiyor, küçük i· 
simler ezberleniyor, kol yanındakinin 
omuzuna yerleştirilerek, eli karşısında
kinin dizine vurularak ve mütemadiyen 
gülerek yep yeni, tap taze bir hava i
çinde; 

- Balkan matbuatının Balkan mil· 
letlerarasındaki dostluğun inkişafına 

yapacağı yardımlar konuşuluyor. 

a işaretli masada madeni bir ses son· 
ra çığlık halinde bir ncıe ... V edad Tör 
kadehini Papadakis'in şerefine kaldm-

yor. Herkes, hepimiz içiyoruz. Yalnız 

ben bu işi pek iyi beceremiyorum. Çok 

ve karışık içemiyorum. Midem irademe 
bir kale gibi mukavemet ediyor. Sızın· 
tı'ya bile müsamaha etmiyor. 

Atinada Balkan basın birliği ikinci 
konferansına iştirak eden türk gazete-

cileri arasında - benim için büyük bir 

talisizlik olarak • bekar yalnız bendim. 

Arkadaşlarımın hepsi karılariyle gel
mişlerdi. Onun için her yerde itinalı bir 

Seyhan 
• • 
ınıyor 

Adana, Hususi - Bayramda tabii 
ICviyesinden üç metre yükselerek Ha
vutlu bucağı sedlerini a~arak bir kısım 
craziyi ve Abdi oğlu, Kapılı, Hareketli, 
Köyevi köylerini su altında bırakan 
Seyhan nehri yavaş yavaş tabii seviye· 
sine inmeğe başlamıştır. 

Köy büdcelerinin 
yeııi şekli 

Dahiliye vekaleti yeni esaslara gö
re hazırlanan biıdce formülü ile köy he· 
tıab defterleri örneklerini vilayetlere 
göndermege başlamıştır. Kanunlarla 
koylere verilen işleri ihtiva edecek 
tarzda hazırlanan büdce formülü ile he
aab defterlerinin tatbiklerde görulecek 
giıçluk veya kolaylıklara göre dtizeltil
mek ve de i tirilmek istenen kısımları
nın tesbit ve ta ibi suretiyle bu yıl bir 
deneme devre ı geçırilmesi vekaletçe 
kararlaştnlmış ve bu karar vilayetlere 
bildirilmiştir. 

KÜÇÜK İÇ HABERLERİ 1 
lstanlJul belediyesi dükkan ve mü

e,ss seler üzerindeki yazıların ~veye 

aykırı olmamasını temin için kontrola 
ba lamıştır. 

* Dun İstanbul ticaret odasında ve 
büyuk bir ka abalık öntinde vali, Anka
ra küçuk sanatlar sergısinde kazananla
ıa mukafatlarını ve madalyalarını ver
miJtir. 

* İstanbulda yeni yolcu salonu için 
ha ırlanan maketlerden birini tercih e
decek komisyon kararım, jüri çarşamba 
gtinti tetkik edecektir. 

- Vaziyet beni hazan davetlerden, 
ziyafetlerden vaz geçirecek kadar sıkı
yor, 

Diye kendini alabildiğine bir teessü
re kaptırdı. Üzülme Ercümend dedim, 

- Yüzüne bakanlar senin evlenecek 
çağda olduğunu ko1ay kolay anlaya
mazlarki ! ... 

Hadiaeden sonra kendimi yalnızlı
ğımla doya doya teselli ettim. 

Küçük Kosti lokantasından tam üç 
buçukta çıktık. Caddeler ses ve insanla 
dolu. Bef yüz bin nüfuslu Atina ilk gi
rifte inaana içinde bir kaç milyonun o

turduğu büyük bir şehir hissini veriyor. 
Parlalı:, geniı vitrinli mağazalar, sütun

lu, sütunsuz baş döndürecek kadar bü
yük binalar, otomobiller, otobüsler, ya
yalar .... İstanbulda olduğu gibi burada 

da büyük caddelerden yayaların gidiş 
gelişi tanzim edilmediği için karşı kal
dırıma, bir atinahnın pqinde, adımları
mızı onunkine uydurarak, korkudan 
heyecanlanarak, neşeden gülerek geçi· 
yoruz. 

Saat btıte konferans Atina ticaret 
ve sanayi odasında toplanacak ve ko
mite intihablanru yapacak. 

Nqet Halil ATAY 

Erzurumda zelzele 
Erzurum, 3 (A.A.) - Dün akf8D1 

saat 19.30 da şiddetli bir zelzele oldu. 
Kayıb yoktur. 

Yakın tarihe 
aid bir hatıra 
Tayyarenin uzun. 

ca mesafelere gi
debilir hale geldiği sıralarda, yani 
Bleriot'nun Manti geçtiği günlerden 
biraz sonra, Avam Kamarasında, a· 
zadan Sir Charlea Djlke o zamanki 
Jngiltere dıt bakanı Sir Edward 
Gray'den sormUftu: c Lahey konfe
ransı tayyarelerin patlayıcı maddeler 

taıımasını yasak edecekmidir? > Ba
kan, bu meselenin görüfiileceğini ve 
lngilterenin bu fikri takviye niyetin
de olduğunu bildi.=ıniıti. 

Tayyarelerin otuz yıllık terakkisi
ni biliyoruz, Fakat c tayyarelerin pat
layıcı maddeler taıımasmm yasak e· 
dilmesi > fikri hala emekliyen bir ço
cuk gibidir. 

Fransada ağaflandırma me•ele.i 
Memleketi ağaçlandırma hakkın· 

da mebuslardan Andrc Lyautay'in ha
zırlamıı olduğu kanun projesi dolayı
siyle fransız kamoyu bu ezeli mesele 
ile meıguldÜr. Ezeli mesele, çünkü bu 

mesele Fransanın her asırda uğraımı§ 
olduğu davalardandır. Mesela, 1550 
tarililerinde Ronaard, orman yıkıcıla
rından: cKenclilerini besliyen baba
larının katilleri olan bu hakikaten 
nezaketsiz insanlar> diye bahsebniı
ti. 

1800 tarihlerinde Chauteaubriand: 

c Ağaçların yok edildiği her yerde 

insanlar tedbirsizliklerinin cezasını 

çekmiılerdir,> teklinde ağaç düıman· 
lığı aleyhinde bulunmuıtur. Şu köy
lü ıarkısı meıhurdur : 

Orman 
memurları 
arasında 

Mersin birinci sınıf orman mühendis
liğine terfian Afyon ikinci sınıf or • 
man mühendisi BB. Rağıb, orman umum 
müdürlüğü amanejman baş mühendis 
muavinliğine Bilecek ikinci sınıf mü
hendis Kamuran, Sinop orman mühen
disliğine Devrek mühendisi Mustafa, 
Karamürsel orman mühendisliğine 

Trabzon mühendisi Zıya, Çine mühen
disliğine Ardıhan mühendisi Enver, 
Devrek mühendisliğine Zingal ormanı 
fen memurlarından Vasfi ve İzmir mer
kez mühendisi Hamid, Zonguldak mü
hendisliğine Hendek mühendisi Abdi, 
Bartın mühendisliğine Kandra mühen
disi Necati, Safranbolu mühendisiığine 
Karamürsel mühendisi İsmail, Eregli 
mühendisliğine Karasu mühendisi Hüs
nü tayin olunmuşlardır. 

Seyrüsefer 
kanunu 

• • 
proJesı 

Dahiliye vekaleti, seyrüseferin em
niyetini ve kontrolunu temin maksa. 
diyle hazırlamış olduğu "seyrüsefer ka
nunu projesi" ni, Başvekalete takdim 
etrniftir. 

Projenin ihtiva ettiği prensipler

den en ehemiyetlisi üçüncü şahıslara 

karş.ı bir sigorta esası kabul etmif ol· 

masıdır. Proje kanuniyet kazanınca, a

§ağı yukarı kazaları azaltmıf olacak· 

tır. Kazaya uğrıyanlara otomatikman 

yardım için hükümler konulmuştur. 

Bütün medeni milletlerce kabul edilen, 

en son şekillerdeki hükümlerden fay

dalanılmak suretiyle hazırlanan bu pro

je ile, yolcunun mutlak emniyeti, vası

taların muntazaman kontrolu ve ifler 

bir halde bulundurulması, kazaların as

gari hadde indirilmesi temin edilmif o

lacaktır. 

Aydın ve Elizizde au projeleri 

Belediyeler imar heyeti Aydın ve 

Elaziz şehirlerinin su tesisi projeleri
ni hazırlamıştır. Tesisler yakında ek
siltmeye konulacaktır. 

Ormanlar suyu tutar, 
Sular bize çayır verir, 
Çayırlar ise sürüleri, 

Sürüler gübreyi, 

Gübre de buğdayı. 

Şu atalar aözüne bakınız: cAiaç

ıız köyün evleri damsız olur.> Biz, 
kanunumuzu çıkardık. Danaı Franaa
nın baıma. 

Kadınlar 
Kadmlar, erkekler hakkmda az ya-

zıyor, fakat erkekler kadınlara 

dair, 

bir 

her gün yeni bir 

teıbih, bir tarif 

istiare, 

ortaya 
atıyorlar. Bir lndianapolis gazetesin

de okunmUf olan tu satırlara göz gez· 
diriniz : 

Kadınlar, 

- Alaka arayan kitaba, 

SPOR 

Milli küme maçları n 
esasları tesbit edildi 

Maçlar Ankara, lstanbul ve 
İzmirde 14 martta başlayacak 

14 martta başlaması kararlaştırılan 
milli küme maçlarmın esaslarını ve 
programını tesbit etmek üzere Türk 
Spor Kurumu ikinci reisi B. Halid 
Bayrağın reisliğinde toplanan komisyon 
dün işini bitirmiştir. Evvelce de haber 
verdiğimiz gibi toplantıda ·futbol fe
derasyonu reisleri, üç şehrin futbol 
ajanları hazır bulunmuşlardır. Kabul 
edilen esaslar şunlardır.: 

Milli kümeye girecek takımlar maç
lara ancak kendi kadrolariyle iştirak e
deceklerdir. Federasyon bunlara yeni li
sanslar verecektir. Bu lisansları hamil 
sporcular hakkında hiç bir itiraz kabul 
cdilmiyecektir. Aynı mevsim dahilmde 
bir idmancı iki mıntakada milli küme 
maçlarına giremiyecektir. Şehir Dep
lasmanlarına iştirak etmiyen kulübler 

• para cezası ödeyeceklerdir. Tekerrürü 
halinde muaabakalara girmek haklarını 
kaybedeceklerdir. Musabaka yerini ter
keden takımlar yalnız yenilrmt sayılım
yacak, aynı zamanda o günkü eaha 
hissesini de alamıyacaklardır. Federas
yon tarafından takdir edilecek mücbir 
sebcblerin har.icinde hiç bir maç tehir e
dilmiyecektir. 

Milli küme birinci ve ikincil.ine 
Türk Spor Kurumu tarafından birer ku
pa verilecektir. Maçları idare edecek 
hakemler fimdiden teabit edilmiştir. 

Bunlar, Ankaradan: Aliaddin, İbrahim, 
Salahaddin, Kemal Halim, İetanbuldan : 
Said Salihaddıiıtı, Sadi Karsan, Nihad, 
Şazi Tezcan; İzmirden: Mustafa, Sab· 
ri, Mustafa Şenhal, Esad'dır. 

Maçlar 14 martta üç mınta.kada bir
den bqhyacak ve 3 temmuz tar.ihinde 
tamamlanacaktır. Maçların fikstöriinü 
,ehirlere göre yazıyoruz: 

latanbalda: 
14 Mart 
14 

" 27 
" 28 .. 

3 Nisan 
4 " 

11 " 
18 " 24 " 25 " 

Fenerbahçe - Beşiktaş 

Güne' - Galatasaray 
Altay • Fenerbahçe 
Altay • ~efİlı:taf 

Ankara Gücü • Glinq 
Ankara Gücü • Befikta§ 
Fenerbahçe • Galataearay 
Güneş - Bepstaf 
Gençler Birliği • Fen.erbahçe 
Gençler Birliği • Befiktaf 

Gripe karıı 
tavuk ıeromu 

Viyanada çıkan 
Stunde ıazeteai • 

Dİll haber verdiiine göre avushu'alya
lı bazı hekimler, gripe karıı ilaç a
raıtırmalannda taze tavuk yumurta· 
sından faydalanma yolunu keıfetmit
lerdir: Bir kuluçka makinesine yerleı
tirilen taze yumurtalar, 21 gün sonra, 
civciv verecekleri aırada almıp deli

nen kabuklarından içlerine biraz grip 
mikrobu kültürü ıırmğa edilmekte ve 

bu muamele böylece 76 kerre tekrer 
olunduktan sonra mikrobun tesirini 

tamamiyle kaybettiği görülmektedir. 
Şimdi bu alimler, bu tecrübelerini 
derinleıtirmekte ve bulacaklan se· 
romle da grip hastalığının kati aurette 

önüne geçeceklerini wnmaktadırlar. 

Yumurtadan grip aeromu: Bu ke

tif hakikat olursa aeromun en büyük 

amillerinden biri de biz oluruz. lıte 

çifte faydalı bir keıif ! 

1 Mayıs Göztepe - Beşiktaş 
2 ,, Göztepe • Fenerbahçe 
9 ,, Beşiktaş - Galatasaray 

15 ,, Altay - Galatasaray 
16 ,, Altay - Güneş 

23 ,. Fenerbahçe • Güneş 
29 ,, Ankaragücü • Fenerbahçe 
30 ,, Ankaragücü - Galatasaray 

5 Haziran Göztepe • Güneş 
6 ,, Göztepe - Galatasaray 

12 ,, Gençlerbirllği • Güneş 
13 ,, Gençlerbirliıi - Galatasaray 
20 ,, Güneş • Beşiktaş 
20 ,, Galatasaray - Fenerbahçe 
27 ., Fenerbahçc • Beşiktaf 
27 ,, Günct - Galatasaray 

3 Tenmuz Bepktaş • Galatasaray 
3 ,. Fenerbahçe • Günef 

lzmirde: 
14 mart Altay • Göztepe 
20 " BCjiktaş • Altay 
21 

" Beşiktaş • Göztepe 
3 nisan Gençler birliği • Göztepe 
4 

" Gençler birliği • Altay 
10 

" Güneı - Altay 
11 

" Güneş • Göztepe 
17 " Galatasaray - Göztepe 
18 

" Galatasaray • Altay 
8 mayıs Fenerbahçe • Göztepe 
9 

" Fenerbahçe • Altay 
23 

" Altay - Göztepe 

AnkaraJa: 
14 mart Ankara gücü • Gcnçlerbirliği 
20 ,, Fenerbahçe • Ankara gücü 
21 ,, Fenerbahçe • Gençler birliği 
27 ,, Göztepe - Gençler birliği 
28 ,, Göztepe • Ankara ıücü 
1 O nisan Beşikta9 • Ankara cücü 
11 Bcıiktq • Gençler birliği 
1 mayıa Altay • Ankara cücü 
2 ,. Altay • Gençler birliği 
8 ,, Giineı • Gençler birliği 
9 ,, Güncı - Ankara gücü 

1 S ,, Ankara gücü • Gençler birliği 
22 ,, Galatasaray • Ankara gücü 
23 ,, Galatasaray • Gençler birlifi 

Mmtaka dahilindeki maçlann ha-
kemleri iki tarafın muvafakati ile 
tayin edilecektıir. Şehirler arası maçları 
idare edecek olan hakemler doğrudan 
doğruya federasyonca tesbit olunacaktır. 

Umumi 
mağazalar 

Dün İktıaad vekiletinde B. Celil 
Bayarın reisliğinde milli bankıalarmuz. 
dan bazılarının umum müdürlerinin bu· 
zuriyle bir toplantı yapılarak tefkili 
düşünülmekte olan umumi mağazalar 

mevzuu üzerinde görüşülrnii§tür. 

1 HAVA r ----
Dün yagmurlu geçtti 

- Çok benzin harcayan otomobile, Bilmezlik 

Şehrimizde hava umumiyetle bulut· 
lu geçmi~ ve zaman zaman fasılalarla 
yagmur ve yağmurla karışık grezil yag
mıştır. Meteoroloji işleri umum müdür
lüğünden aldığımız malumata göre 
dünkü günün en yuksek sıcakhgı sıfı· 
ıın üstünde ancak 12 dereceye kadar 
ÇJkabilmiştir. Dün yurdun Karadeniz 
luyılariyle şarki Anadoludan başka yer
leri yağışlı geçmiştir. Yağış Malatyada 
kar, Antalya ve Dörtyolda dolu ve di· 
ğer yerlerde yağmur şeklinde olmU§tur. 
Antalyadaki dolu çiçek açmış agaçlar 
üzerinde oldukça tahribat yapmış ve çi
çekleri dökrnü tür. Dün yurdda yalnız 
Karsta suhunet sıfırın altııu dü mu ve 
6 derece olarak kaydedilmi tir. En 
yüksek sıcaklıklar sıfırın üstünde olmak 
üzere Dörtyol ve Adanada 19, Bur da 
21 dereceye kadar yükselmiştir. D 
gelen malfunata göre evvelki gün Na· 
zilli, Bursa, Eskişehir, lsparta ve AJ.aa 
çatıda mühim fırtınalar ol Uf• 
Nazillideki fırtına bir çok evlerin çatı· 
larım uçurmu§tur. 

- Zaman zaman yoldan çıkan 
tirene, 

- Hissettirmeden değiıen parti 
programına, 

- Daima sert duran karyola yayına, 

- Vakit vakit temizlenmesi liıznn 
gelen pipoya, 

- Yakılabilip aöndürülebilen ateıe, 

- Ağrıyan, fakat kendisine alııı· 
lan nasıra benzerler. 

Bu satırları okuyan bayanlara met
hur sözü hatırlatalım; teıbihte bata 
olmaz ! 

Denizi biç görmemiı bir köylü ka

dm, bir liman itçisi ile evli kızmı zi

yarete gitti. Akıam, rıhtım kenarmda 

denizi seyir edip ileride yanan ve sö

nen fenere dikkat ederken : 

- Bu denizciler ne aabırlı insan· 

lar. dedi. 

Kızı sordu ı 

- Bunu nereden anladm, anne? 

- Banksa na, ıu fener, deminden· 
beri tam elli sekiz defa aöndü, içinde-

ki adamlar da onu 58 defa )·aktılar. 
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tir .,, 
General, diğer cephelerde oldukça 

büyük bir sükOnet olduğunu ilave et-

miştir. 

01Jiedo ile münakale kesildi 
Londra, 3 (A.A.) - Santanderden 

bildirildiğine göre, hükumet kıtaatmın 
Sanchantio mevkiin.i işgal etmesi üze
rine Oviedo ile olan bütün münakaleler 
kesi 1 nıiştir. (Royter) 

Amerikada zelzele 
Nevyork, 3 (A.A.) - Amerikanın 

muhtelif şehirlerinde ve bilhassa En-

dianopolis, Toledo, Sinsinati, Husvil, 
Adrian, Redford ve Jaksonda dün zel

zele olmuş.tur. Hasar yoktur. 

Asi General Franko 

• 
ı Romanyadal{ 

el erin 
i ha k-
n ka. 
resmi 
yunu 
niyet 
ğm· 

Yöş 

il eş-
i at-

to ve 
ola. 
rdir, 
Ce• 

Bun-

ay-

şey 

çlu. 
dir-

miştir. Parlamentoda Adiye nazın 
zifesini sonuna kadar yapacağım 

va-
söy-

!emiştir. 

SUihlanma yarışı 
I 

ır 

ır 

Japonya bir kimya harbi projesi hazırlad 

Amerikanın deniz büdcesi 516 milyon dolard 
İngil terenin deniz biidcesi 526 milyon dolard 
Almanya iki milyar dolar borç para ald I. 

" . 1 

n 
Amerika ve İngilterenin bu sene inşa edeceg 
zırh!ılar, tayyareler, destroyerler, denizaltıla 

. 

! 
=ı 

j :J 
Amerika ve f aponyanın deniz kuvvetlerini gösterir resim 

Nevy.:>rk, 3 (A.A.) - Tokyo'dan 
Associated Pres'e bildirildiğine göre, 
Japonya harbiye ve bahriye nazırları 

J 

diyet meclisine kimya harbı hakkında 
bir program ile pasifikde amerikan tay. 
yarelerinin fazlalaşmasına karşı alın

mış bazı planlar arzetmişlerdir. 

Bahriye nazırı Yonai, i..:ç seneden 

önce: Amerika Birleşik devletlerinden 

korkusu olmadığını halbuki üç sen 
sonra ise japeın deniz ve hava program-

-larmm, hepsinin tatbik edilmiş bulu 
nacağını bildirmiştir. Harbiye nazır 

Sugiyama ise, japon ordusunun bütü 
gayretlerini bilhassa· gazlar ve diğe 
her türlü kimya istihsalatı üzerine top 

!anmakta olduğunu söylemiştir. 

I 

n 
r 
-

a 

-
-

B. Yonai diğer taraftan, Amerik 
Birleşik devletleri ile silahların tahdi 
di görüşmeleri için Japonyanın her 
hangi bir üçüncü devletin kanşma ve 
aralığını kabule hazır bulunduğunu da 
belirtmiştir. 

AMERİKANIN DENİZ BÜDCESt 

Vaşington, 3 (A.A.) - Parlamento 
büdce komisyonu önümüzdeki yılın 

deniz büdcesini tasdik etmiştir. Büd
ce, şimdikinden 35.870.000 eksik ola.. 
rak 526.555.428 dolardır. 

Yeni inşalar arasında 397 tayyare, 
2 balon, 8 destroyer ve 4 denizaltı ge
misi vadıı. Keza 2 zırhlı, 3 tayyare 
gemisi, 11 krovazör, 48 destroyer ve 
16 denizaltı gemisinin yapılmas na de
vam edilecektir. 

ALMANYANIN ALDICI BORÇ 

2 MİLYAR DOLAR 

Nevyork, 3 (A.A.) - AımanyJnın 

silahlanma programı ve işsizliğe karşı 

nafıa işler, için iki milyar dolar kaJar 
gizli borçlaı yaptığı bildirilmektedir. 

Borç muamelelerini kanun bakımın. 
dan kaydetmekle vazifeli olan Seki.:ri
ti and eksşan komisyonu tarafından , 

· . • A karada ıoğak bir rüzgarla beraber ~iddetli bir yağ-
Evel~ı gece I nhna olmuıtur. Yağmur dün de aralı olarak de1Jam 

mur yagmı§kve J' k · resimde asfalt caddede biriken wlarda bir bina
etmiştir. Yu ar a ı 

askıdaki borçları hakkında malıimat 

vermeğe çağrılan alman hükümeti ver
diği cevabta, bazı borçları izah :tme
miş ve bunların hükümet borcu olmadı. 

k • • görüyorsunuz. 
nın a sını 

ğmı bildirmekle iktifa etmiştir. 
Bununla beraber, alman hükümeti ı 

Görmen erin Hatayua.ıı 
ayrılmaları 

KURUN, baş makale yerinde )'llz4 

dığı kısa bir yazıda, Hatayda tetk~kl.;:r
de bulunmakta olan Milletler Cemiyeti 
görmenlerfoin, tam Sancağa Suriyeli 
demir gömleklilerin gelmiş olduğu bir 
sırada Cenevreye çıağrdmış olmalarını 

doğru bulmuyor, ve hadiselerin seyrini 
deği§tİrmek için mutlaka Sancakta bir 
karışıklık çıkarmak oi~etinde olan tah .. 
rikçilerin, bu enternasyonel heyetin yok
luğundan faydalanacaklarını kaydede
rek, görmenlerden rapor istemekle pek 
ala iktifa olunabilecek idiğini hahrlatı
yor. 

* VATANDAŞLARIMIZ ve TORK DlLl 

i 

r 

Umumi yerlerde vatanda~larırnızın 
yalnız Türk dili ile konu§malarım temin 
çin tedbirler düşünülmesi dolayıaiyle, 

lstanbul gazetelerinde bu ehemmiyetli 

~eıele Üz~rfode büyük bir hassaslık gÖ• 
ulmcktedır. Bugün Cümhuriyette Pe

ç 
1 
s 

yami Safa, Son Posta'da Muhiddin Bir
gen, Açık Sözde "Açık Sözlü'' İmzaıiyle 
ıkan fıkralarda bu meseleden bahsedi
erek, şimdiye kadar her türlü telkin va
ıtalariyle türk diline saygı temini için • 

ç 
yapılmış olan çalışmalardan bir fayda 
ıkmadığını tebarüz ettirilmekte ve mut
aka baıarılmaııına ihtiyaç olan bu İf için 
ezai müeyyideler konulmasından başka 
are kalmamıı olduğu hıahrlatdmakta· 

1 
c 
ç 
d ır. 

* ı STANBULDA NAKİL iŞLERiNiN 
p AHALILICI 

1 
e 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
atanbulda nakil işlerinin,hiç bir tebirde 
§İne raatlanamıyacak derecede pahah 
duğunu ıöyliyerek bunun sebebim be

liz nakil vasıtalarının iptidai bir §ekil· 
e bulunu§unda, ve nakil iılerinde çalı

ol 
n 
d 
şa nların iyi organize edilmemiıliğioe 

uluyor. b ,,. 
A LMANYA HARB EDER M1? 

COMHURlYET'te Abidin Daver , 
50 n zamanlarda, Almanyanın Çekoslo

kyıa.ya taarruz edeceği etrafında ileri 

rülen iddiaları yanlı§ buluyor ve §İm

ye kadar Almanyanın aıraııiyle bir çok 

vletlere taarruz ettirilmiş olduğwıu 

brlatarak, bu gibi kehanetlerin sık sık 

taya atılan heyecan verici propagan

va 

•Ü 

di 

de 

ba 

or 

dal ardan ibaret olduğunu, Almanyanın 

mdilik büyük bir harbe gİrİfecck vazi

te bulunmadığını, bu itibarla da ya

bir harb ihtimalinin vücuduna İnan

k doğru ol·mryacağım söylüyor. 

fİ 

yet 

kın 

ma 

B. Şükrü Kaya 'nın 
Adanada tetkikleri 

A dana, 3 ( A.A.) - Bir haftadır Mer
de bulunan Dahiliye Vekili ve C. 
P. Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
sabah Adanaya gelmiş vilayet, par
belediye ve askeri kumandanlrk 
aı giıhına uğramış ve görüşmelerde 

unmuş ve akşam tekrar Mersine dön 

sin 
H. 
bu 
ti,, 
kar 
bul 

tür. müş 

kom ısyon tarafından 2 milyar tahinin 

rn bu borçların mevcudiyetini in
etmemiştir. 

edil 
kar 

!NG İLTERENİN DENİZ BÜDCESt 
ondra, 3 ( A.A.) - 1937 • 38 finans 

deniz büdcesi projesi neşredilmiş

Deniz büdcesi, geçen senekine gci

rmi üç mlyon sekiz yüz bin İngiliz 

L 

yılı 

tir. 

re yi 

lirası fazlası ile 105 milyona yakındır. 

937 - 38 bahriye inşaat prograının

ağıdaki gemilerin inşası düşünül

bulunmaktadır : 

1 

da aş 

müş 

Be 

misi. 

nilato 

şinci Corc sistem.inde saffıharlı ge

iki tayyare gemisi, sekiz bin to

luk beş kruvazör, beş bin üç yüz 

toluk beş kruvazör, beş bın üç yüz 
toluk iki kruvazör, J. sisteminde 

pido muhribi, 7 deniz altı gemisi 

tonila 
ton Ha 
16 tor 
7 mu 

. , 
avın gemi, 4 torpil gemisi, 3 sahil 

karak ol şububası, bir torpido muhribi 
emisi, bir deniz altı gemileri ana 
i, ve muhtelif küçük tekneler. 

ana g 
gem is 

Deniz askerlerinin mikdarı ise, ge
seneye göre 10.865 fazlası ile 

112.000 kişiye çıkarılacaktır. 

çen 
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( Yabancı basında okuduklarımız Macaristan 

K anşmazlık komitesi ilk müsbet ne-
tice5ini verdi. İspanya sınırlan ar

tık gönüllülere (tabii ayni zamanda gö
nüllü olmıyanlara da, çünkü ne alınanlar, 
ne italyanlar, ne de ruslar gönüllü de -
ğillerdi.) Kapanmıştır. 6 martta ikinci 
bir netice alınmış olacaktır; İspanya sa
hilleri kısımlara bölünecektir; ingiliz 
ve Portekiz donanmaları Bizcaye - As
turi kısmmı; fransız ve rus donanmala
rı Galice ve Andaluzya - Atlantik kıs-
'mını, gene fransız filosu Akdeniz:de 
Cibraltar • Mortil kısmım, alman ve 
İtalyan donanmaları Mortilden fransu: 
hududuna kadar hükümetçilerin sahil • 
Jerini kontrol edeceklerdir. 

İlk önce göze çarpan nokta Rus
yanın Akdenize kabul edilmemiş olın4l
sıdırı sonra, Fransanın, tıpkı Rusya gi
bi antinasyonalist devlet olarak tarif 
edilmiş olması gelir. İngiltere kendisi
ni bu tarifin çerçevesi içine sokmak is
tememiştir• İngiltere nasyonalist sahil
leri abloka etmiyecektir. çünkü Gene -
ral Franko ile iyi geçinmek arzusunda
dır. İhtimal ki nasyonalistlt-rle fran • 
sızlar arasında hadiseler çıkacaktır, tıp
kı hükümetçilerle İtalya ve Almanya 
arasında da böyle hadiselerin çıkması 

ihtimali bulunduğu gibi. Fakat ingiliz
lerle nasyonalistler arasında bu nevi • 
den hadiseler çıkmasına imkan olmıya
caktır, çünkü iki taraf arasında taraf
sız kalmış olan fakat nosyonalistlerin 
kazanması ihtimaline inanan İngilizler, 
yann için, nasyonalistler'e arasını boz
mak istemiyor. 

Harb vaziyeti nedir? 
İ ,iltere·nin bu politikası ne ka-

';ır mahirane olursa olsun, nas.
yol" •-..t erle bükümetçiler bundan böy
le artık kendi kuvvetleriyle, bir de şim
diye kadar kendilerine iltihak etmiş o
lan yabancıkrla iktifa etmek mecburi • 
yetinde kalacaklardır. 

General Frankonun saflarında 50 

bin italyan bulunduğundan bahsedildi. 
Bu rakam hiç şüphesiz ki mübalagah
dır. İhtimal ki her iki tarafta da 25 şer 
bin kadar yabancı vardır. Nasyona
listler atrafından, yabancıların en bü • 
yük kısmı italyanlarla almanlardan mü
rekkebtir; bu arada 1500 de fransmn 
bulundugu söylenmektedir. Cumhuri -
yetdler tarafından fransızların milcdarı 
umumi yekunun yüzde 30, 35 ini aş • 
mamaktadır: geri kalanı an ti faşist al
ınanlar ve italyanlaıla (bir çok menfi • 
ler) birkaç bin rustan (tank ve tayyare 
mütehassıslan) ve dünyanın dört kö
şesinden gelmiş olan insanlardan ( ls -
kandinavyahlar, İngilizler, amerikalı -
larlar) mürekkebtir. 

J ki ordunun kıymetleri 

V abancı muhariblerin vaziyeti bu 
merkezdedir. Milli Kuvvetlere 

gelince, bu hususta malfımatımız pek 
noksandır. Bütün bilinen \iC}', cumhu
riyetçilerin tarafından Barselona ve Va
lansiyada, hususiyle Barselona'da, ol -
dukça ehemiyetli kütlelerin, kendile • 
rinden pek de istifade edilmeden, yığı
lı bulunmasıdır. Bir de hükümetçiler 
tarafından kumanda birliğinin mevcud 
olmadığı göze çarpar. Hakikatta, bu 

muhtemel 
neticeler 

La tribun de 
nasiyon'da 

Pi yer 
Domink'in 
bir yazısı 

Karışmazlık ve lngiltere 
kumanda birliği, bugün General Miaya
nın vaziyete hakim göründüğü Madrid
dc tesis edilmiştir. Fakat otoritesi bü • 
tün İspanyaya şamil bir askeri şef mev
cud değildir. Madridi veya Almeryayı 
müdafaa eden, Termel'e, Hueskaya ve
ya Saragosaya taarruz eden, Akdeniz 
sahili istikametinden nasyonalistlerin 
son ileri hareketlerine kar!jı koymaya 
çalışan kuvevtler, Bask kıtaları, Arr
turyalı milisler, bütün bu kuvvetler ay
rı ayrı şeflere itaat etmektedirler. As
turyahlarm, Baskların, Katalan'larm, 
Madridlilerin ve Andaluzya'lıların gay
retleri arasında hiç bir irtibat mev -
cud değildir: Herkes kendi tarafıııda, 

kendi hesabına döğüşmektedir. Müda
faa için, bu şekilde işler yürüyebilir, 
fakat herhangi ciddi bir taarruz yapı -
lamaz, ve hakikaten de, geçen temmuz
dan beri, hükümetçiler tarafından stra
tejik mahiyette, yani bütün cephelerde 
birden, hiç bir gerçek taarruz yapılmış 
değildiı. 

Bilakis, nasyonalisler klasik metodla 

manevralar yapmaktadırlar. Bunların 

başlarında hakiki generaller var mıdır? 
Evet ve hayır. Bir general Miaya'da, 
teknisyendir; fakat hakimiyeti mutlak 
değildir, ve bu hakimiyet Madrid için 
mevcud olsa bile bütün İspanyaya şa -
mil değildir. Bir Franko, bütün İspan
yayı gözönünde tutarak hesablarmı 

yapmaktadır; bir cumhuriyetçi şefse, 

ancak kendi bölgesi bakımından icraat
ta bulunmaktadır. 

HartJln istikbali 

B öylece, vaziyet şubat sonundaki 
şeklini ilerde de muhafaza ede

ceı;;ine ve iki muhasım taraftan hiç biri 
yeniden takviye kıtaları alamıyacağına 
gore, bugtln iki tarafın ellerindeki ya
bancı asker mevcudları ve materyel 
mikdarı aşağı yukarı müsavi olduğuna, 
maneviyat itibariyle de bir tevazün 

mevcud olduğuna göre, şu neticeye va

rılabilir ki hareketler üzerinde müessir 

olacak manevra kabiliyetidir. Hareket
lere hakimieyt ise gitgide nasyonalist -
ler lehine olarak inkişaf etmekte oldu
ğundan, bugün memleketin yarısına 

bile hakim olmıyan hükümetçiler i~gal
leri altındaki arazinin daha da daral
dığını göreceklerdir. 

I ngilterenin durumu 
• ngiltere, her meselede ilkönce 
1 kendi menfaatini gözetir. Her

hangi bir ihtilaf halinde, İngiltere ken
dini kavganın dışında tutmaya, ve 
mümkünse hakemlik etmeye çalışır. 

Asla iki taraftan birinin safına geçm~z. 

Pren~p itibariyle liberallerle işçi -
ler İspanyol hükümetine müzahirdiler. 
Tamperaman itibariyle tarafsız olan 
muhafazakarlar, Frankonun taraftarı 

değildiler. İngiliz hükümeti ise, fran -
kocularla hükümetçiler arasında terazi
yi muvazene halinde tuttu. İngiltere, 
İspanya pazarım kaybetmemek, Cib -
raltar'ı muhafaza etmek, nihayet ne 
Rif'in, ne de Balear adalarının bir bü
yük devletin eline geçmemesi, İspanya 
sahillerinin, imparatorluk münakalele
rini tehlikeye düşürecek birer üs hali
ne gelmemesi endişesindedir. Bu hu -
&uslara riayet etmek şartiyle, İngiltere 
teessüs edecek herhangi bir İspanyol 

hükümetini tanımak ve onunla ticdret
te bulunmak niyetindedir. 

lspanya'da hükümctçıler galebe çal 
dığı takidrde, zaferden sonra, İngilizle
rin İspanya'da ruııolar ve fransızlardan 
fazla menfaat temin etmeleri mümkün
dür. Bunun gibi frankocuların zateri 
halinde de ,ingilizler italyanlar veya 
alınanlardan fazla menfaat elde edecek· 
lerdir. Çünkü evvela sermayeleri var . 
dır; sonra, galib taraf, kendi dosth.rı· 
na karşı kendi!iini koruyabilecek olan 
tarafsız bir dostu memnun etmek iııoti 
yecektir. 

"Almanya'nm Çekoslovakya üzerin
deki amali diplomasi mahafilinde endi
şeler uyandırmıştır.'',•· ••• hattı hareket
lerinin ne olacağı sualini irat etmekte

dirler.", "Bu mahafil Sovyetlerin bu 

ittifaka iştirakten imtina eylemelerin
den ... .'', "Bu kabilden ihtaratın bilfilıa-
ra .•. ,,. 

lşte öz dil seferberliğinin bu altın
cı yılında, aıansımız, telgraflarım hala 
şu misallerde görduğünüz ifade ile ko
nı:şturmaktadır. Halbuki şu satırları 

türkçt:leştırmek için ne kadar küçük bir 
dikkat kfıfi gelebilirdi, diye düşünüyo
ruz. 

''Zannetmiyoruz ki bu müsamaha-
nın istikbali olsun.,, 

işte imajh, tasannulu bir tarzda 
konuşmak hevesinin kötü neticelerine 
misal gösterilebilecek bir cümle. "Bu 
müsam:ıhamn uzun zaman devam ede
ceğini sanmıyoruz.,, demek dururken 
türkçeye böyle işkence etmek neden? 

"':(. ~ 

"Bir Sovyet ricali öldü.,, 
Ric;ılin müfredi "rücu/,, dır. Fakat 

Vugosıavy 
Bundan bir müddet önce bazı arka-

daşlarımız Macaristanla Yugoslavya 

arasında bir anlaşmanın imzalanmak 

üzere olduğunu yazmışlardı. Dün ak -

şam bir yabancı ajanı Macaristan nai-

binin Yugoslavyayı resmen ziyaret ede

ceği haberini yayıyordu. 

Bu haberler yanlıştır. Macar bükü -

metiyle yugoslav hükümeti arasında 

hiç bir anlaşma akdediimek üzere de-

ğildir. Amiral Horti'nin Belgradı res

men ziyaret etmesi de mevzuu bahs ol

mamıştır. 

Bu telgraflar ve makaleler sadece 

şarki ve merkezi Avrupanın biraz karı. 

•ık ve kararsız vaziyetini aksettirmek

tedirler. 1918 den bugüne kadar de -

vam etmiş olan diplomatik esaslar sar

sılmıştır, çatlamıştır; fakat henüz büs

bütün yıkılmış değillerdir ve hususiyle 

yerlerine yenileri kurulmuş da değil -

dir. Avrupanm bütün bu kısmı harb

aonrası nizamının sağlam bir surette 

teessüs etmemiş olduğunu ve ergeç IAlş

ka bir şeyin zuhur edeceğini hissettir -

mektedir; fakat mevzuu bahs olan öy • 

le vahim değişikliklerdir ki, b~ylt- bir 

şey, ya kimsenin istemediği bir harb ne

ticesinde, yahud da meselenin nezaketi 

dolayısiyle pek uzun sürecek dostır1 mü

zakereler neticesinde vukua gelebilir. 

Tuna milletleri için harbın bilhassa 

tahribkar olduğu ve sivil harblar şek -

linde devam etmiş bulunduğu bir vakı

adır. Avrupanın bu mıntakasındaki bü

tün hükümetler bilhassa sulhcudurlar. 
Tuna havzası meselesi, aynı zamanda 
sulhcu vt bugünkü istikrarsızlığın bu
lunacak yeni bir şekilde sağlamlaşt•rıl
ması icab eden bir istihaleciir. 

Macaristanla Yug~st<lvyanın müııa

sebetleri de bu istikamette inkişaf et -

mektedir. Macaristan bugün başlıca üç 

şahsiyet tarafından idare edill'T'P' ·.rdir: 

Amiral Horti ki tecrübeli ve macera • 

lardan hoşlanmıyan bir ihtiyardır, ba'i· 

vekil B. Daranyi ki bilhassa mutedil 

bir tamperamandadır, nihayet ku1iste 

Kont Betlen ki büyük biı devlet adamı 

meziyetlerine maliktir. 

Yugoslavya'da, milli mesuliyetlcrin 

manasını çok yakından müdrik olan B. 

Stoyadinoviçle, bilhassa ihtiyatlı, libe

ral ve hakim idaresi, otuz aylık niyabeti 

esnasında memleketin iç ve dış vaziye-

bu kelımemn ne mufredini, ne de ce
mini kullanmamak daha doğru olmaz 
mı ? 

~:{o Jf. 

''Bu işin er veya geç 
ğından .... .,, 

hallolunaca-

"Ergeç,. , artık, men~eindeki terkib 
düşünülmeden kullamlan bir basit keli
me olmuştur. Bugünkü dilimizde geç
mek manası vardir, ama tek başına er, 
erken manasında k.ullanrlmaz. Şu halde 
"Er veya ge~· .. de demek doğru değil
dir. 

La Repiihlik gnzcteı;;inde Jau 

Pi)er Jerar )azıyor: 

tini çok ıslah etmiş olan Prens Pol ta· 
rafından idare edilmektedir. 

Bu iki hükümet ne yapmışlardır: 

kendilerini ayıran hususlarla birleşti• 
rebilecek olan noktaları ölçmüşlerdir, 

İki hükümetin arasını ayıran Maca• 
ristanın meşhur arazi davasıdJC. Tri~ 
non muahedesi üç buçuk milyon maca• 
rı vatan dışında bırakmıştır. Fakat bd 
davanın Yugoslavyaya müteveccih oları 
tarafı ehemiyetli değildir: Subotiça şelt 
ri ile mıntakası ki, bir demiryolu stra• 
tejik noktası teşkil ettiği için Yugos
lavyaya verilmişti. 

Büyük bir siyası zeki ile, Prena Fol 

anlamıştır ki kırallığının macar tebaası 

daha memnun edilmi11 olursa meselenirı 

vahimliği çok azalacaktır. Onun içindiı: 

ki azlıklara daha iyi muamele edilme

sine yol açmı~tır. Evvelce memnu olan 

Budapeşte gazetelerinin memlekete gir

mesine yeniden müsaade edilmiştirı 

Genç macarlar tahsillerini vatanları~ 

da yapmak müsaadesini alabilmektedir

ler. Milli dilin kullanılması artık mem

nu değidir. Hatta bazı kültürel cemi· 

yetlere de müsaade edilmiştir. 

Bu vaziyet siyasi havayı düzelttiı 

Macar • yugoslav meselesi şimdi ba_nı. 

başka bir safha arzetmektedir ve ilci 

millet kendilerini biribirlerine bağlı • 

yacak olan şeyleri daha iyi hissetmek• 

tedirler: 

Bunların başında komşuluk ve bu • 

nun yarattığı her türlil bağ!ar gelir. 
Yugoslavyanın Suşak limanı, Macarisıo 

tanın tabii bir limanıdır. Belgrad - Se
lanik hattı da bu memleketin mahreç • 
!erinden biridir. 

Sonra her iki memleket te komü • 
nizm düşmanıdır. Nihayet Almanyanııı 
emellerinden duyulan aynı endişe ge• 
lir. Son Viyana hadiseleri cermen teh• 
likesinin bütün kuvvetini meydana 
koymuştur. Ve Macaristanda büyük bil: 
tesir hasıl etmiştir. Macarlar, medeni• 
yetlerinin ayrılığı ve derin vatanper • 
verlikleri dolayısiyle Avusturya hudu .. 
duna alınanların yerleştiğini görmeyi 
hiç arzu etmemektedirler. 

Budapeşte ve Belgrad hükümetleri.ı 

ni, sovyetizme karşı aynı husumet po• 
litikası ve pancermanizme karşı aynı l• 

timadsız uyanıklık dolayısiyle biribiri• 

ne ist:nad etmeye sevk etmektedir. 

Fakat bütün bu şeyler ağır bir in • 

kişaf takib etmektedir. Macar hükü • 

meti, zamanın ken:H lehinde çahşmı§ 

olduğunu, ve eskiden pek kötil olan va• 

ziyetinin, on senedenberi mütemadiyen 

inkişaf etmiş olduğunu farketmiştit· 

Diğer taraftan, İngiliz metodlariylt 
yetişmiş olan Prens Pol, büyük bir br 
siretle hareket etmektedir. O bilmekte
dir ki ancak ciddi bir surette hazırlan • 
mış olan eserler devam edebilir. 

İki memleketin hakiki vaziyeti b\J" 
dur. Herhangi başka bir tefsir doğııJ 

olmaz. 

==================================:.=:========================================================================-' 

CENGEL~ KiTABI 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Biraz düşünerek, yalnız kurtun, sizin de 
hatırlıyacağımz, Fon sözlerini hatırına ge
tirdi: 

- Akela ölürken, bana birçok saçma sa
pan sözler söylemişti; ölürken midemiz de
ğişiyor ... Ne olursa osun, ben Cengedenim. 

Bu heyacan içinde Vaingunga kıyıların
daki çarpışmayı hatırlıyarak son sözlerini 
yüksek bir sesle bağırınca kamışlar arasın -
dan bir dişi bufalo sıçrayarak dizlerinin di
bine geldi ve haykırdı: 

- İnsan! 
Yabani Bufalo Misa seslendi: 
- Bu insan değildir (Movgli, onun uzak

tan g~!en sesini duyuyordu) o, Sioni sürü -
sünün ti:vsüz kurtudur. Böyle gecelerde o, 

o tarafa, bu tarafa koşar. 
Dişi bufalo: 
- Ha, deyip otlamak üzere tekrar başı

nı yere eğdi, ben de onu insan sanmıştım. 
Misa, daha aşağı bir sesle: 
- Ben hayır, diyorum dedi, hey Movgli, 

~ehlike var mı? 
Oğlan eğlenerek aynı sözü tekrarladı: 
- Hey Movgli, tehlike var mı? Misa'nın 

bütün düşüncesi budur: bir tehlike var mı? 
Fakat Cengel içinde bir taraftan bir tarafa 
dolaşan, her tarafı gözden geçiren Movgli 
için neden kaygılanıyorsunuz? 

Dişi bufalo: 
- Ne kadar hızlı bağırıyor? dedi. 
Misa: 
- Otlan paramparça edip de onların na

sıl yeneceğini bilmiyenler böyle bağırırlar, 
dedi. 

Movgli, kendi kendine homurdandı: 
- Dahası var; dahası var. Ben geçen 

yağmurda Misa'yı yerinden tedirgin etmiş, 
ona kaçacak sığınağı zor buldurmuştum. 

Elini kamışlardan birini kırmak için u -
zattı; fakat göğüs geçirip geri çekti. Misa 
geviş getirmeğe devam ediyor, dişi bufalo' -

nun otladığı yerde ise çimenler, gittikçe, 
azalıyordu. 

Oğlan öfkeli öfkeli: 
- Ben, burada ölmiyeceğim, dedi, o za

man yaban domuzu Cakala ile bir kandan o
lan Misa beni görecek. Bir başka yere savu
şayım da bakayım, ne olacak? Hiç bir ilkba
harda bir taraf tan ısınıp bir taraftan üşüye
rek böyle bir ltoşu yapmış değildim. Yuka
rıya Movgli! 

Movgli, kamışlıklar arasında yavaşça 
koşup bıçağının ucu ile Misaya bir defa do -
kunmaktan kendisini alamamıştı. Bunun ü
zerine iri hayvan, patlayan bir bomba gibi 
yerinden fırladı, bu sırada Movgli, oturduğu 
yerde kahkahalarla gülüyordu. 

- Şimdi, Sioni sürüsünün tüysüz kurdu
nun bir zamanlar seni sürüye koş~uğunu 
söyle, dedi. 

Ayağını çamurlara basan boğa: 
- Kurt! sen? dedi, bütün Cengel biliyor 

ki sen insanların yanında ehli hayvanları 
güden bir çoban çocuğu idin; hani, toz top
rak içinde ileride duran sürüsüne seslenen 
bir çoban çocuğu. Sen Cengelden ha! hiç bir 
avcı, sazlıklar arasında bir yılan gibi kıvra-

nıp bir çakal muzipliği ile ineğin önünde be
ni mahcup eder mi? B:.ıradan çıkıp sağlat1l 
toprağa gel de o zaman ben ... 

Misanm ağzı köpürmeğe başlamıştı, çüıı
kü Misa Cengel'deki hayvanların en gazablf• 
tarından birisi idi. 

Movgli, onun solumasına dikkat ediyor
du; gözlerindeki ifade değişmiyordu. Oğl~ 
çamurların arasında kendi sesini duyurab1" 

leceğini anlayınca: 
- Burada sazlıklar arasında insan inle ' 

rinin bahsine ne lüzum var, Mi sa? dedi, btı" 
rası benim yeni Cengelimdir, . 

Movgli, kendisini fazlaca tırtıkladığı içıtl 
çok öfkeli olan boğa: . 

- Öyleyse şimale git, dedi, bu çıplak b1~ 
sığırtmaç tavrı seninkisi, git de bunları, sa.ti 
bklarm sonundaki köyde söyle. lt" 

- Misa, insan sürüsü, Cengel hikayeb., 
rini sevmezler, sonra, senin derini şöyle ~C 
tırmalamak yüzünden uzun boylu meşv:~ , 
kurmak lazım geldiği düşüncesinde de&$. 
lim. Fakat gidip şu köye bir bakacağıJ11· ceJ 
vet, gideceğim. Biraz yavaş ol. Her ge 
Cengelin üstadı seni gütmeğe gelmez. 

(Sonu var) 
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Edebi Meseleler t al 
Ed . Jel{eti tam m i 

ehıyatçılarıınıza ıneın ik · 1 
. . l b·ı cek prat ış er 
IÇlll yapı 3 l~ e Tabii, mevzuu bahsolan, ba§lıca şe· 

İstediğimiz gibi bir edebiyatın dog- . · in edebi takımları arasında 
hirlerımız . . .. 

masr için edebiyatçılara yol göstermek .. ba klar tertibi değıldir. Fakat ku-
k·f' muı;a a h r d Ve onlarr vazifeye davet etmek a 1 ük veya büyük gruplar a m e seya -

olmadığınr, her şeyden önce, kalem a- ~ tlerden ne kadar büyük faydalar do· 
damlarımızm bugün içinde yaşadıkla· • abileceg"ini tasavvur edebilirsiniz. 

· ser· ga h 1 K'') ·· B rr hava ve muhitin ıslah edilmesı, e . Böyle toplu seya at er, u tur a-
lerinde görmek istediğimiz ideallerın kanlrğr, Halkevleri, Turizm ofisi veya 
kendilerine telkin edilmesi lüzumunu herhangi ba~ka bir hükmi şahsiyet ta-
belirtıniştim. rafından organize edilebilir. Bu seya • 

b. tçılarımızı d k d b. t l Bunu söylerken, ede ıya hatlere iştirak e ece e e ıya çı arrn, 
h . den sıralara l .b. b"' .. ususi ·kurslar açarak yeJU d ·nn tıpkı amatör sporcu arımız gı ı, utun 
oturtmak düşüncesinde bulunma ıg yolculuk masraflarından muaf tutulma. 
pek tabiidir. 'k ıarı tabii esas olacaktır. Muhtelif şehir-

Fakat yapılabilecek olan daha pratı }erimiz tarafından, muayyen bir müd -
d sanıyo· 

Ve makul işler bulunduğunu a detle yapılacak davetler de tasarJana • 
rum. n bilir. Devletleştirilmiş olan nakil vası-

d b . aıcılarıınızı 
İşte bir misal: e c ıy talarımızda bu seyahatler için toplu pa-

l rını tanıtma· 
bize memleketi anlatma.: ' beşeri solar verilmesi güç bir iı olmasa gerek-
larını yurdun türlü tabıı veya. tı'r 

' 1 · · ıasvır etme- · 
hususiyetlerini, renk erını ·de Bu tasavvurlara ütopi denilip geçil-

F k t bu tcınennı 
!erini istiyoruz. a a t nesinin memelidir. Medeni memleketlerde işçi-
bulunurken, içlerinden ~ 1/ klarrnr terin tatillerini organize etmekle mü -
yurdu tanımak imkanrnı u u kellef müesacselerin bile kurulduğu bir 
düşünüyor muyuz? . k. İstanbul, devirde, beş on edebiyatçının, memle • 

k ··phesız ı, 
Memle et, şu . ibaret değildir. keti tanımalarr için, hususi kolaylıklar· 

Ankara veya lzırurden a dı mda, dan faydalandırılmaları; biraz gayret 
H " k" .. k kasabaların d ' attö uçu daha güç bü· ve iyi niyetle başarılacak basit işlerden 
erişilmesi ve anlaş~~~~:.Ui bulunmak- sayrlmalıdır. Hususiyle yukarda da zik-
tün bir muazzam koy 1 . .. k ınancısınm, mevzu a- rettiğim sporcularmızın misali göz ö -
tadır. Bır tur ro k b. kü- nünde dururken. 
rmı İstanbul dışından seç~r~ d'e ıbru"tün 

t nın tasvırın Daha yirmi yıl öncesine kadar yal-
.. k kasaba haya ı . . . 1 İ 

çu , ruhunu aksettırmek ıhtı· nız stanbula ve biraz da zmire mün-
Anadolu nun . . . b. h k 1 . 

d Yacag~ ını kım ıddıa ede ı· asır a mış olan edebi faalıyet, gitgi-
rasınr uymı k 
. S edebiyatçılarımızı memleke· de memle et ölçüsünde bir inkişaf ta • 
lır? onra 

k alakasızlık göstermekle, ve kib etmektedir. Bu cereyanı hızlandır-
t:rd:~:nımak için hiç bir arzu duyma- mak için elimizden geleni yapmak bize, 
y . h etmek de insafsızlık olur. fÜphesiz ki, vazife olmuştur. Edebi-
makla ıt am . 

İçlerinden pek çoklarının böyle hır yatçıların memlekete yayLlmalarmın 
arzularını gerçekleştirecek fı~.sat ve kendi hesablarına olduğu kadar, ziyaret 
imkanları bulamadıklarını soylemek edecekleri muhitlere de büyük fayda-
hakikate daha yakın bir müşahede ol~r. ları görüleceğine işaret etmeliyiz. Ger-

Bir Anadolu kasabasında küçük hır çekten, yalnız ismen tanıdığı şöhretler. 
memuriyet alarak bütün bir ömrü orada den mürekkeb bir grup aralarında gör-
çürütmek derecesinde bir fera?ate ka- mek, yurdun küçük bir şehri için ehemi-
dar gitmese de • ki böyle dar bır çerç~- yetli bir hadise olacaktır. Bu muhitlerde, 
ve içinde edebiyatçıyı hapsetmek hır verecekleri konferanslarla, eserlerinden 
ideal olmasa gerektir - vatan sınırları parçalar okumakla, oldukça ehemiyetli 
içinde kısa veya uzun seyahatlerin has· bir sanat alakası yaratabilecekl~ri, ve 
retini içinde duymamış az sanatkar bırakacakları tesirin ziyretleri müdde-
tasavvur edebiliyorum. tine inhisar etmiyeceği ko1ayca tahmin 

Vazifeleri icabı veya ellerine geçen olunabilir. İstifade karşılıklı olacaktır. 
fırsatlardan fay dalanarak memleketin 'Gene bu toplu seyahatlerin bir başka 

muhtelif kö~elerini tanımak imkanını faydası da, pek dağınık ve biribirlerin-
bulmuş olan kalem adamlarımızın eser· den habersiz yaşayan edebiyatçılarımı-
lerinde ise taliden gördükleri bu zı muayyen müddetler için bir araya 
lutfun çok hayırlı izlerine memnuni· toplamak olacaktır. 

Birlikten kuvvet doğduğunu söyli • 
yetle rastlamaktayız. 

yen meseli burada zikretmenin yeridir. 
Bu hakikatleri kabul edince ve ede· Edebiyat sahasında görüşlerimiz ah:,ı1· 

biyatçılarımızın memleketi tanımala· diğine dağılıyorsa, bunda itiyadımız o-
rındaki faydaya da inanınca, bu hus~s- lan infiradın tesirlerini aramalıyız. E-
ta neler yapılabileceğini araştırmak ıs- debiyatçı için infiradın kıymet ve lüzu-
tiyeccğimiz pek tabiidir. munu kolayca müdafaa etmek devri-

Takib edilecek metodu düşünürken mizde imkansız olmuştur. 
nedense hatmma derhal sporcularımı· Şüphesiz ki edebiyatçılarımızı sık 
zın istifade ettikleri imtiyazlar geliyor. sık bir araya getirmek için seyahat 
Sporumuzun gözde elemanları, ç.alış_ - usulü tek fırsat değildir. Bir şehirde 
tıklan müesseselerde oldukça genış bır bulunan bütün edebiyatçıları bir çatı 
müsamahad3n istifade ediyorlar. Sık altında birleştirmek daima kabildir. Bu. 

k !anan spor temasları dolayı • 1 .. sık te rar . .. d" t nun içinse bu toplanmaların uzum ve 
siyle senelik izin müddetlerı uç or ehemiyetine inanmak kafidir. Fakat da· 
aya kadar çıkarılan sporcular d tanıyo; ğınık ve idealsiz bir edebiyata istika • 

B hareket tarzının fay a vey met ve hedef vermek i~in, c.n iyi telkin 
ruz. u d münakaşa edecek 
mahzurlarını bura a . tiyazlı muame- vasıtalarından biri de, on!dr:n toplu bir 
değiliz. Sadece, aynı 1~ bir kabiliyet halde bulundukları yerlerucn istifade 
lenin, edebiyat sahasın a ki sayılan edilmesi değil midir? 

.. · elemanlarımız • Bu toplantılar, baştan iyı idare edil-
gostermış kabarık değildir • 
korkulacak kadar. _

1 
.. 'ni düsünü· mek şartiyle, müsbet bir unsur halinde 

ULUS 

Ml!uflto/:trı. 
SÜRTÜK 

İstanbul Şehir Tiyatrosunun bu 
mevsim zarfında oynatmış olduğu Mah
~ut ~esarinin '•Sürtük,, ismini taşıyan 
pıyesı, Remzi kitab evi tarafından gü
zel bir c:ld halinde basrlarak satışa çı
karılmıştır. 

Maruf romancı ve temaşa muharri
ri, bu t'~yesinde içtimai bir tez gütmek
tedir. Cevdet kurtun ''Kurtlar,, piyesiy
le aşağı yukarı aynı olan bu tez şu
dur: Bir muhitin insanı, ne kadar bir 
b:::".- TI " • • .1ilir ve kenJu ıne 
itina edilirse edilsin, günün birinde o
nu ilk müsait fırsatta asıl tınetine cıön
mekten hiç bir şey alakoyamaz. 

Sürtük, zengin bir erkeğin sokağın 
çamurundan çıkarıp ipek elbiselerin ve 
rahat koltukların içine yerleştirdiği ka
dındır. Biı müddet yeni hayatından 
çok memnun gibi görünen bu kadın, so
nunda, kendisine bunca iylik etmiş ve 
ilk defa insan muamelesinde bulunmuş 
olan adamr teperek, bir başkasiyle ka
çacaktır. 

Real1st temayülünde oldukça ide
alizm de kan~:k olan bu piyes, Mahmut 
Yesarinin muvaffak eserlerinden biri
dir. 

102 sayfalık bu kitab, 50 kuruş fiyat
la satılmaktadır. 

Yumurta ve fındık 
• • 

nızamnamesı 

İktısad Vekaleti bundan bir müddet 
evel hazırlanan ve tatbik edilmekte bu
lunan yumurta ve fındık nizamnamele· 
rinin bazx maddelerini, ihracatın mü
rakabesi hakkındaki son kanunun hü· 
kümlerine uygun bir surette değiştir
miştiı. Bu tadilleri ihtiva eden proje 
bu günlerde Devlet Şurasına tevdi edi
lecektir. 

Yatı mektepleri için 
Dahiliye vekaleti vilayetlere gönder

diği bir emirle hususi idarelerin hazır

lanmakta olan 1937 mali yılı büdcelerine 

yatı mektebleri masrafları karşılığı ola. 

rak tahsisat konulmasını bildirmiştir. 

Mevcud kanun hükümlerine göre konu

lacak tah.sisat vekalet tarafından tayin 

edilmektedir. Bazı vilayetler geçen yıl
lara aid paylarını da henüz gönderme
miş bulunduklarından dahiliye vekaleti 
bunların gönderilmesinin de ihmal e. 
dilmemesini tamim etmiştir. 

Ruhsatname alanlar 
İhracatın kontrolu hakkında çıkan 

kanun, ihraç işleriyle uğraşanların ikti· 
sad vekaletinden ruhsatname almaları 
hakkında bir hüküm koymuştu. Şimdi
ye kadar kanunun bu emrine uygun o
larak 1158 tüccar ruhsatname almıştır. 

Halkevlerimizin elinde, bu hususta, 
faydalanılmaması ziyan teşkil edecek 
imkanlar vardır. Fakat, edebiyatçıları
mızın asıl şöhretlerini koynunda topla
yan büyük şehirlerimizde, bu vazifeyi 
görmek için, halkevlerinin ıçinde veya 
dışında faaliyette bulu nacak bir edebi
yatçrlar birliğinin kurulmasındiln da -
ha verimli neticeler bekJenebilir. 

YAŞAR NABİ 

5 
Halkevinde Venedikli tacir 

hylock'un dili 
iyatronun dili 

Şubatın son haftasında, Halkevleri 
bayramı dolayısiyle. Ankara Halkevin. 
de, ''Shakespearin Venedikli Tacir,. a
dındaki tanınm:ş piyesinden birkaç tab
lo temsil olundu. Bu eserin ba~hca şah.. 
siyeti Shylock ismini taşıyan bir Ve
nedik yahudisidir ki Belmont'lu güzel 
Portia ile evlenmek istiyen Bassanio'}a 
borç para verir, fakat bu borç vadesin
de ödenmiyecek olursa Bassanio'nun 
etinden bir !ibresini kendisine verme: 
sini d~ şart koşar. Sahne yarı Vene
dikte, yarı Belmont'da geçer. 

Bu piyesin Halkevinde oynanan kı
sımları Venedikte ve borcun alınıp ö. 
denmesi etrafında cereyan edenleridir. 
Venedikli tacir mütercimi, Shv1ock 
tipini HaJkevinde bizzat temsil eder
ken, balat ~ivesi dediğimiz kötü ifade 
tarzını, her nedense, ihtiyar etmiştir. 

Her nedense, diyoruz, zira bu tarzı doğ. 
ru bulmadığımıza dair sütunumuzda 
neşrettiğimiz küçük fıkraya verdiği 

uzun cevabta mütercimin müddeas ı nı 

kati delillerle isbat ve bizi tatmin et
miş değildir. Biz sadece "balat şive • 
siyle Shakespeare oynamak bir bidat· 
tir,, dedik. Daha ileri giderek: ''Halke. 
vi gibi bir kültür ocağında herhangi 
bir piyes bu şive ile sahneye konula
maz., diyebilirdik. Zira, mütercimin 
Stanislavski'yi, Reinhardt'ı, Meyer
hold'u işhad ederek mütaleasmın doğ
ruluğunda ısrar etmesine; intonation 
ve prononciation gibi tiyatroda lüzu. 
mu muhakkak olan konuşma malzeme
sini bunlar kadar lüzumlu accent = şi. 

ve ile karıştırıp hepsinin içine bir de 
gramerle sentaksı da ilave ederek bir 
bilgiçlik halitası meydana getirmiş ol
masına; bugünkü cins cins tiyatro mek. 
teblerine göre Sh,akespear'ı modern kı
lıkla oynatmağa, Petrucio'yu otomobi. 
le bindirmeğe, eline hançer yerine brov
ning tabancası sıkıştırmağa mesağ ol. 
masma; VenedikLi tacirin dram olmayıp 

(büyük Oksford lugatine göre 1802 de 
ingiliz lisanına girmiş melodram kelime. 
si ile) • fakat ne ilim! - melodram sa
yılmasına; en ağır facianın içine en 
gülünç şahıslar karıştırmak mümkün 
bulunmasına ve saire ve saireye rağ. 

men "Venedikli Tacir" in kinde, lıid· 
dette, kurnazlıkta, tevazuda, cesarette, 
korkaklıkta, zekada, inadda en müteba
riz ve en "beşeri" tipi olan Shylcck, 
eserin ingilizce metinde My Monay 
yerine My Monays diyebilir ama kısık, 
soğuk, çirkin, tatsız ve türk kulağını 
daima törpüleyecek olan bir şive ile 
- tekrar ediyoruz: şive ile - konuşamaz. 

Niçin? 
Çünkü, Shylock'un kuvvetli şahsiye

tine girecek olan, bir balatlı dahi olsa, 
onun ebedi hıristiyanlık ve musevilik 
anlaşmazlıklarını en iyi şekilde ifade 
eden düzgün, ıstılahh, bütün kelime ve 
fikir oyunlariyle dolu cümleleriyle gö
rüşebilmek için türkçeyi, en az, müter· 
cim kadar düzgün bilmek lazımgelırdi. 

Çünkü, Shylock, şurada burada, bala 
yaşamakta olan bir tiptir ki venedikli 
tacir'de May Moneys derken ancak 

ve Türk dili 
mensub olduğu alemin hususiyetini an. 
latır, fakat düşüncelerini herkes gibi 
ve belki Antonio'dan, Bassanio'dan da
ha salahiyetle izah eder. Shakespear'in 
gayesi bu tipi tesbit etmektir. Müterci
min tefsirine göre bu gaye hüviyetin
den çıkmış, bir vasıta olmuştur. 

Çünkü bizde böyle konuşanlar Ka. 
ragöz'de ve ortaoyunu'nda yalnız birer 
taklid unsurudurlar: her zaman Shy
lock şive11iyle konuşmuşlar, fakat onun 
cümleleriyle onun fikirlerini hiç bir 
vakit ifade etmemişlerdir. Çünkü mü
tercim - aktörün, kendisine yakıştır. 
mış olduğu tarzda konuşan Shylock, 
derhal bir Karagöz ve bir ortaoyunu 
unsuru haline gelmiştir. Ve bunun 
içindir ki o gün, önümdeki llrada otu
ran aile kadını çocuğunun neşesine iş. 
tirak ederek sadece gülmüş, gülmüş ve 
a~asıra, Shylock tipinin biç de le. 
hınde olmıyan bir düşünce6ini ileri 
sürmüştür. 

Halbuki, mütercim • aktörün maksa. 
dı, halkın piyesi daha iyi anlaması idi. 

Son derece sert ve kaba çizgili bir.. 
şahsiyete temessül etmekle mütercim • 
aktör bir şey anlatmamış, güldürmüş
tür. 

Biz, türk ıahnesinde temiz ve güzel 
türkçeyi dinlemek istiyenlerdeniz. 

Yankıcr 

Orman amanejman 
gruplan şehrimizde 
Toplanıyor 

İki buçuk senedenberi İzmitte bulu· 

nan orman amariejman gruplarının mer

kezi Ankaraya naklolunmuştur. Bu tiU• 

retle amanejman grupları vekaletle sı

kı temas edebilecekler ve böylelikle 

teknik i~er daha kolaylıkla başarılabi
lecektir. Amanejman gruplarının baş 

mühendisi ve mühendisleri harcırahları 
gönderilmiş olduğundan yakında şehri· 

mize geleceklerdir. 

Demiryollan ve hudud 
sahillerinin 

yeni büdceleri 
Maliye vekateti devlet demiryollarr 

işletme umum müdürlüğü ile hudud ve 
sahiller iihat umum müdürlüği.inün 

hazırlanmış bulunan 1937 yılı büdce pro .. 
jelerini tetkik etmektedir. Diğer mül
hak büdceler bu günlerde Maliye veka· 
Jetine verilmiş olacaktır. 

lıta.nbulda jimnastik §enlikleri 
İstanbul, (Telefonla) - Jimnastik 

şenlikleri bu yıl Ata türkün Samsuna a
yak bastığı gün olan 19 mayısta yapıla
caktır. Anadolu yakasındaki mekteble
rin iştirakiyle Fenerbahçe stadyomun
da, İstanbul tarafındaki mekteblc:rin iş· 
tirakiyle Taksim stadyomunda yapıla
caktır. Şenliklere 14 yaşından küçük ta· 
!ebeler almmıyacaktır. 

yonız. 

için de tatbik edılebı ecegı ' faydalarını hissettirmekte gecikmez. 

========================================================= 

Tefrika No: 1 -Eugenie t 
Grande 

. Honore de Balzac 
Yazan. . . Nasuhi Baydar 
Türkçeye çevıren. .. 

k nda birkaç soz 
Baizac haK 1 .ı T ours şehrinde 

_ı Bal ac fransa~a, .. .. 
Honore' oe z ' tS50 de ölınuştur. 

.1 ~ uş ve 
1799 senesinde oogın . . uıni unvanıdır. 

~•- .,, serlerının urn d 
"Beı:.er muthmesı e altmda yaz ı· 

., d bu unvan 
1829 dan ölümüne ka ar, .d çeşid insanların 

· d Balzac çeşı · 
ğı cildlerce eserın e h. 1 1.· bayatını, Parıs ·ı· et şe ır er 
hususi hayatlarını, vı ay .. !:ı tını tasvir et· rk koy aya 
hayatını, politika, asker ı ' e~·de rastladığımız 

. b .. h saat ve her y .. ı·· ç m ; er gun er •narı gu un • 
" '. . . kuvvetleri, zaaı• ' 'l 

türlü insan tıplerını l dırmasını bı • 
1 )eriyle can an 
ukleri, istirabla_rı, neşe daki tipler, romancı· 
nıiştir. Balzac'ın romanların 'fi sayesinde o 

Ptıg~ ı tarı er k' 
nın inceden inceye, ya . . .. lubunda ı 
d . . . k. uharrırın us 

erece hakıkıdırler ı m a ta• 

d 
.. ırn· a ıtnaba kaçışın , 

noksanlara, hemen .. 

biate karşı hemen hemen duygusuzluğ:ı, İn· 
ce hislere yabancılığına rağmen bu tiplerle yan 
yana yaşamakta olduğumuzu görür gibi ~lur~z. 
Bir çok romancılar için aşk'tan kıirtulmak ınıka~
sız gibidir. Halbuki Balzac bu kapıya pek az ug
ramış, romanlarını hayatın bir makesi haline ge· 
tirıneğe çalışmıştır. Balzac romantizme arkasını 
dönerek realizın'in ilk temellerini atmşıtır. 

Balzac'ın eserlerinden, bizde şimdiye kadar, 

yalnız Coriot baba tercüme olunmuştu. .. .. 
Modern romantizmi kurmuş olan bu buyuk 

muharririn ölmez eserlerinden Eugenie Crandet' -
yi bugün dilimize nakle ba'hyoruz. Fakat Balzac 
tükenmez bir hazinedir. Ondan faydalanmak ede
biyat mensubları için bir vazife ıayılmak lazımdır. 

EUGtNIE GRANDET 

Vilayet şehirlerinden bazılarında öyle 
vler vardır ki manzaraları insana en gamlı 

e 1·yelen· n en renksiz vahaların ve en kezav , . ·· · d 1. harabelerin ilham ettiklerıne musavı 
b ~r ~üzün verirler. Belki de bu evlerde hem 
ır ·yel erin sessizliği, hem vahaların çorakh

:,a vıh de harabelerin iskelet hali vardır: 
gl em . a· k" 
B~nlarda hayat ve hareket öyle sakın ır 1 

bir abancı onları boş sanır, şayed meçhul 
. y k sesi gürültüsüne, papazımsı çehre

bır aya 

si pencere köpşetesinden aşan hareketsiz 
bir adamın fersiz ve soğuk bakışı ile birden 
bire karşılaşmasa ... 

Kasavetin bu esaslan, Saumur'de, şeh
rin üst tarafından kaleye giden yokuş niha
yetinde bulunan bir binada İnevcuddur. 

Yazın sıcak, kışın soğuk, yeryer karanlık 
ve şimdi gelip geçeni az olan bu sokak, dai
ma temiz ve kuru olan küçük kaldırımları, 
İnişli çıkışlı güzergahının darliğı, eski şeh
re aid ve burcların hakimiyeti altında olan 
evlerinin sükunu ile dikkati celbeder. üç asır
lık meskenler ahşap olmakla beraber henüz 
sağlamdır ve bunların çeşidli manzaraları 
Saumur'ün bu kısmını antikacılarla artistler 
için itibara layık kılan orijinalliğe yardım 
etmektedir. U çlarma acaib şekiller oyulmuş 
ve aralarından birçoğunun birinci katlarım 

tuhaf alçak kabartmalariyle süslemekte bu
lunmuş olan kocaman direklere hayran ol
madan bu .evlerin önünden geçmek güçtiir. 
Burada, münharif konulmuş tahtalar ardu
vazla kaplanmış ve bir meskenin, yıllar tesi
riyle beli bükülmüş kumru kafesi şeklindeki 
- yağmur ve güneş altında kala kala hatı11a
n kıvrılıp eğrilmiş - çatısında nihayet bulan 

ince dıvarları üzerinde mavi hatlar çizmek
tedir. Şurada, öyle pençere köpşeteleri göze 
çarpar ki üzülmüş, karannışlardır, Üzerlerin
deki zarif nakışlar ancak görünmektedir ve 
içlerinden karanfiller, gül fidanları yükselen 
- bir işçi kıza aid - boz balçık saksı al tmda 
kırılacakmış hissini verirler. Daha ileride, 
kocaman çivilerle bezenmiş kapılar vardır ki 
cedlerimizin dehası Üzerlerine manaları hiç 
bir zaman anlaşı~amıyacak eviyeroglifleri 
çizmiştir. Bazan bır protestan oraya imanını 
hakketmiş, bazan bir ligci orada dördüncü 
Henri'yi telin etmiştir. Herhangi bir burju -
va bunlar üzerine "çan asaleti'' nin işaret !e
rini, unutulmuş mahalle kahyalığınm zaferi
ni kazmıştır. Fransa tarihi heyeti umumiye
si yle buradadır. Üzerinde işçinin rendesini 
tanrılaştırmış olduğu çamur sıvalı harab 
evin yanında, bir kibar konağı yükselmekte 
ve bunun taş kapısının kemeri ortasında, ev 
sahibinin, 1789 dan beri memleketi karma 
karışık etmiş olan türlü ihtilallerde par a
lanmış arm~ 1 '1111 baki yel eri görünmekte -
dir. Bu sokal.taki alt katlar ne c ' ' ~n ve ne 

(Sonu var) 



=========================ULUS 

Sular kaıtunu hazırlandı ı Haşbeıkı• : 

l\iı ·ır l\Iontrösü 

Umumi sular devletin 
mülkiyeti altına alınıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

en ziyade memleketin ihtiyaçları ve 
hususi vaziyeti göz önünde bulundu· 
rulmak suretiyle su işlerinde ön safta 
bulunan devletler mevzuatından da kıs
men istifade edilmiştir." 

Projenin sekiz kıamı: 
Sular kanunu projesi umumi ve hu

susi suların mülkiyetine, suların umum 
tarafından veya hususi surette kulla
nılmasına, suların iyi bir halde tutul· 
masına, bataklıkların kurutulmasına, 

arazinin sulanmasına, su birikintileri
ne, balıkçılığa ve su kütüğüne aid bü
tün münasebetleri hududu içerisine aL 
mak suretiyle sekiz kısma ayrılmıştır. 

l ki kısım ıu : 
Projenin ihtiva ettiği esaslara göre 

yeryüzünde veya altında daimi olarak 
veya vakit vakit akan veya durgun bir 
halde bulunan sular umumi ve hususi 
olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Ka
nun hükümleri veya tapu senedleri ile 
hakiki veya hükmi şahıslara aid olan 
sular hususi, diğer sular umumi sular
'1rr. Umumi sular devletin mülkiyeti 
altında olacak başkasına geçemiyecek
tir. Umumi suların hususi su olması 
kanunla mümkün olabilecektir. H;ısusi 
bir suyun umumi bir hale konulması 
da hükümetçe satın alınarak sahiblr ri
ne tazminat verilmesiyle mümkün ola
caktı r. Hükümet lüzum gördüğü göl ve 
bataklıkları tamamen kurutabilecek ve
ya seviyesini indirt"cek veya yükselte
bilecektir 

S:.ıların temizliği için 
Umumi sularda gemi ve salların gi

diş gelişi serbest olacak, bu hususta 
bir de talimatname yapılacaktır. İçme 
ve yıkamada kullanılan suların her ne 
suretle olursa olsun pisletilip kirletil· 
mesi menolunacaktır. Umumi suların 

gemi, sal, kereste ve odun nakliyatın
da kullanılması dolayısiyle alınacak 

ücretler ayrı bir talimatname ile tesbit 
olunar · 4 lr. Akan, duran umumi ve hu
susi sularda gösterilen yerlerden baş. 
ka mahallerde hayvan sulanması ve yı· 
kan'llası menolunacaktır. 

İçmeğe, pişirmeğe , yıkamağa, hay
van sulamaya veya yangın söndüıme
ğe lazım olan sula.rın sıhi vasıfları a. 
kıtılmaları mevcud kanunlar hüküm· 
leri dairesinde belediyelerin esas vazi
fesinden olacaktır. Nehiı ve kanalla
rın iyi şekilde muhafazası için hek
çilik teşkilatı kurulacak, bu bekçıler 
köy bekçile.-i hak ve salahiyetini, bun· 
ların amirleri de polislerin vazife ve 
satahiyt> tini haiz ohr1'ktrr. 

Ceza huRümleri 
Uıyihanın ihtiva ettiği cezai hüküm

lere göre su sarfiyatının artması veya 
azalması maksadiyle olmaksızın köp
rü, bend, mecra ve saire üzerinde tah· 
ribler yapanlar, köprü ve geç.id yapan· 

lar, hükumet veya ferdler tarafından 

yapılan deliklerde değişiklik yapanlar, 
runsatsız mecralar ve sedlerde ziraat 
yapanlar,, sed ve mecralar içine ölü gö
menler, su yolu içinde dalyan tahs;s e
denler, zarar ve ziyanı tazminden bCl,Ş· 

ka 24 saatten bir haftaya kadar hapis 
ile cezalandırılacaklardır. 

Müsaade almaksızın bir bend yap
ması veya taş yığınını veyahud baska 
zorluklar çıkararak kapatanlar, su har
camasını çoğaltmak veya azaltmak mak
sadiyle mehaz ve bendlerin kuyularını 
açanlar veya kapayanlar 24 saatten bir 

aya kadar hapis veya buna bedel zarar 
ve ziyanın nihayet dörtte birine kadar 
para cezasiyle cezalandırılacaklardır. 

Yapıları bozanlar, mecraya su akı-
tanlar veya mecradaki suyu kesenler 
zarar ve ziyanın tazmininden başlı.a 

bu zarar ve ziyanın yarısına kadar para
cezasiyle cezalandırılacaklardır. 

Vilayet ve kazalarda sulama, işlctge, 

kurutma tesisleri hakkında o yerin tapu 
dairelerinde bir su defteri tutulacak
tır. 

Projede balıkçılığın korunması, ha· 
lık avlama müsaadesi ve balık tesisat ve 
müesseseleri hakkında da hükümler var
dır, 

Avam Kamarası 

İngiliz dış 
politikasını 
tasvib etti 

Londra, 3 (A.A.) - Avam kamara-
sı, Dış bakanlığı büdcesinin ~ iması 

hakkındaki mu· 
halefet takriri
ni reddederek, 
hükümetin dş si
yasetini 134 reye 
karşı 243 reyle 
tasvib etmiştir. 

Dış bakanlığı 

Müsteşarı Bay 
Kranb~rn, hükü
metin siyaseti ile 
muhalefetin siya
seti arasında bü 
yük bir fark g<.:. 
mediğini, her iki
sinin de silahlı 

kuvvetlerin h i ç 
bir zaman taar
ruz için kullanıl
mıyacağı husu
sunda mutabık 
ve her ikisinin Osten ~cı.ıberıeyn 

de kollektif emniyet lehinde oldukla

rını bildirmiş ve demiştir ki: 
"- Zannederim, bir kollektif emni· 

yette hedef şudur: 
Nizam ve barış kuvvetleri, harbın 

çıkmasını önliyecek kadar kudretli ol
malıdır. 

B. Kranborn, muhalefetten hareke 
tini tadil etmesini istiyor ve diyor ki: 

''- Niçin dışarıya, hakikatte olmı-
yan bir ayrılığın olduğu hissini veriyo· 

ruz. Müşterek üç büyük prensipimiz 
var: eski hüriyetlerimizin müdafaası, 

düşüncelerimizin yerine getirilmesi ve 
en mükemmel barış.,, 

B. Çemberleyn demiştir ki: "Ne an
laşma, ne konferans istiyoruz. Zorluk, 

lüzumu kadar imza edilmiş muahede O• 

mamasından değil, lüzumu kadar ria -
yet edilen muahede bulunmamasından 
ileri gelmektedir. 

Lordlar kamarası da dış politika gö· 
rüşmelerine devam etmiştir. Liberal 
Lathian, hükümetin mümkünse Ameri
ka ile birlikte bir ayrı kalma politika· 
sı takib etmesini teklif etmiştir. Lord 4 

Sesi! amerikalılann bunu hoş karşıla· 

mıyacaktarı cevabını vermiş ve bu tak-

dirde İngilterenin bir Avrupa birleşik 
kombinezonuyle karşılaşabileceğini söy

lemiştir. 

B. Noel Baker, dünya barışının si
lahsızlanma projesinin herkes tarafın
dan kabulü ile mümkün olabileceğini 

söylemi~ dış bakanlığı müsteşarı B. 
Kronborn, karışmazlık komitesinin ka· 

rarma iştirak eden devletlere teşekkür 
edilmesi lazım geleceğini ilave etmiş
tir. 
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RADYO 

12.30-12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 12.50-13.15 muhtelif plak 

neşriyatı, 13.15-13.30 Dahili ve harici 
haberler, 18.30-19.00 muhtelif plak neş
riyatı, 19.00-19.30 türk musikisi ve halk 
şarkıları (Ferit Tan ve arkadaşları), 

19.30-19.45 saat ayarı ve arabca neşri • 
yat, 19.45-20.15 türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza Sesgör ve arka
daşları), 20.15-20.30 konferans: Kazım 
Nami Duru (Terbiye), 20.30-21.00 plak
la dans musikisi, 21.00-21.15 ajans ha
berleri, 21.15-21.55 Stüdyo salon orkes
trası (1· Offenbach: Les Brigands, 2-
Laloı Tristes, 3- Liszt: Notturno, ıı. 

Honegger: Le cap de saül, 5. Sala bert: 
Lcs aires de Scotto, 6- Sousa: Monhat· 
ten Beach), 21.55-22.00 Yarınki program 
ve İstiklal marşı 

(Başı 1 incide) 

Daha çetin zannını veren, fakat 
muvaffakiyetle hallolunmasma 
hiç de esaslı engel görmediğimiz 
ikinci mesele kapitülasyonlardır. 
Mısırın kapitülasyonlar hakkrnda
~i. isteklerini kabul etmiş olduğu 
ıçın, daha geçen ağustosta İngil
tere ile Mısır arasında bir ~nlatma 
olmuştur. Bu anlaşmaya göre mua
hedenin imzasından hemen sonra 
finans ve adliye kapitülasyonları 
lağvedilecek, ve konsolosluk mah
kemelerinin cezai hakları muhte
lit mahkemelere devrolunacaktı. 
Dava, bu muhtelit mahkemelerin 
ne kadar müddet devam edece · 
ğinde idi. Müddet meselesini ta
yin etmek hakkı enternasyonal bir 
konferansa bırakılmıştır. Eğer 
bu konferans neticesiz dağılacak 
olursa, Mısır, bir sene evelden ha
ber vermek şartiyle mahkemeleri 
kaldıracaktı. İngiltere bu husus
larda Mısıra tanı yaı dımda bulun
mağı vadetmiştir. Bunun üzerine 
Mısır hükümeli alakalı devletlere 
ikinci kir.mı ayın•Ja bir çağrı gön
dererek, kendilerini 12 nisanda 
Montröde toplanmağa davet et -
miş, bundan başka Kahiredeki el
çilere bir sirküler yollıyarak, in
tikal müddeti hakkında fikrini 
kendilerine bildirmiştir. Almanya 
hüküıneti, Montröye davet olun
mamasını Mısırdan rica etmiş, fa
kat kapitülasyonların kaldırıl

ması kararını kabul ettiğini de 
bildirmiştir. Bazı hükümetlerin 
bu müddet için 13 sene gibi uzun 
bir zamandan bahsetmeleri Mısır 
dostlarımızı sinirlendirmekte ol
duğunu da görmekteyiz. 

Mısır kapitülasyonları rejimi 
ile hiç alakası olmıyan Türkiye, 
eski yeni her türlü kardeşlik mü
nasebetleri ile bağlı olduğumuz a
sil milletin bütün hürriyetlerine 
biran evel kavuşmuş olmasını ve 
Mısıra istiklal vermekle Akdeniz 
barıt nizamını bir kat daha kuv
vetlendiren İngiltere hükümetinin 
bu hususta hiçbir yardımı esirge
memesrni dilemekten kendimizi a
lamayız. Mısır milletinin olgunlu
ğa ve ilerliliğine delil olduğu ka
dar, Büyük lSritanya imparatorlu
ğunun milli hürriyetlere kartı hür
metini ve yeni zamanların yeni 
şartları hakkındaki yüksek takdir 
hissini gösteren Mısır istiklal mu
ahedesi, Montrö muvaff akiyeti ile 
tamamlanacak olursa, gerçekten 
bahtiyarlık duyacağız. 

Falih Rıfkı ATAY 
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İki lastik çaıan bet\.Çİ 
.Belediye otobüı.1erı garajında temiz

lik işlerinde çalışan Mehmed, şimdiye 
kadar uysallığı ve çalışkanlığı ile ken
disini sevdirmiş bir işçidir. Fakat Meh
met emniyet ve itimad kazandıktan son
ra bunu iki iç lastiği uğruna kaybetmııj 
ve çok tabii olarak işinden de olmuş· 
tur. 

Bir gece evel i:j.ini bitirdikten sonra 
garajdan ayrılan Mehmedin vaziyetini 
şüpheli gören bekçiler onu çaldığı ikı 
lastikle birlikte yakalıyarak polise ver
mişlerdir. Zabıta tahkikatını bitirerek 
suçluyu cezasını çekmek üzere Cumhu
riyet müddei umumiliğine göndermiş
tir. 

Bir destere bıçağını çalanlar 

Atıfbcy mahalesinde marangoz Mus
tafa dün sabah dükkana geldiği zaman 
arka kapının açık bulunduğunu gör
müş ve şüphelenerek etrafı araştırdığı 
zaman yalnız bir destere bıçağının ça-

' lındığını anlamıştır. 

Polis hadiseden haberdar edilmiş ve 
kısa bir tahkikat sonunda telaş ve he
yecanla yalnız yirmi beş kuruşluk bir 

destere bıçağını iki kişinin çaldığını 

te9bit etmiJtir. Mehmed ve Ali adında
ki suçlular yakalanarak adliyeye veril
miılerdir, 
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ltalyanın ilihlanma 
kararı Almanyada 
sevincle karşılandı 
(Başı 1. inci sayfada) 

nin almış olduğu kararlardan anlaşılan 
Akdenize aid emperyalizm isteklerine 
açıkça yardım etmekte tereddüd eyle
mektedir. Çünkü bu istekler, kendi men
faatine uygun değildir. 

Korrespondans Diplomatik faşist 

konseyi kararının Almanyada alkışlarla 
karşılanacağım yazmaktadır. 

ltalyada akialer 

Romadan bildiril diğine göre, büyük 
faşist konseyinin kararlarını tahlil eden 
Popolo d'İtalya gazetesi Habeşistan ve 

Versay'dan sonra silahlanma yarışının 
arttığını bundan dolayı alman kararla
rın çok yerinde olduğunu yazmakta
dır. 

Curnale d'İtalya askerlik meselesi i
le dış politika arasındaki sıkı münase-

betlere i~aret ederek diyor ki: ''İtalya 

diğer devletlerin müthis silahlanması 

karşısında sakindir." F;kat kayıdsız 
değil.. .. " 

Franaada akialer 

Paristen bildirildiğine göre BB. Rib· 
bentrop ve Edenin son nutukları ile bü
yük faşist konseyinin kararlarını birbir
leriyle kıyaslarayarak tahlil eden Ek
ı:etsiyor gazetesi, Almanyanın sömürge 
ısteklerinin, B. Hitleri başka hedefler 
peşinde koşturduğunu; faş.ist konseyi
nin Roma - Bertin mihverinin kuvvetlen
diği hakkındaki kararının, İtalyanın B. 
Hitleri Avusturyada serbest bıraktığına 
bir delil olduğunu yazarak diyor ki: "B. 

Musolini, İngilterenin silahlanmasından 
ziyade kuşkulanmaktadır ve İtalyan 
milletinin enerjisini kamçılıyarak buna 
cevab vermiştir. 

Diğer gazeteler; faşist konseyinin 
kararını, Bertin - Roma mihverinin kuv
vetlenmesinin bir delili olarak karşılı
yorlar. Lö Jurnal bu kararın hücuma 
hedef tutuğu İngilizlerin yalnız olmadı
ğını; Ami dö Pöpl, sulh zamanında bir 
milletin harb halinde mnş gibi bir va-

ziyete geldiğine işaret etmektedir. Övr, 
937 de B. Musolininin Fransayı zor bir 

duruma soktuğunu ya.zıyor. 

Ruzvelt 1941 de siyasi 
hayattan çekilecek 

Vaşington, 3 (A.A.) - B. Ruzvelt 

dün gazetecilere söyledikler.inde Nev
york Taymis gazetesinde pazar günü 
kendi tasavvurları hakkında çıkan ya· 
zının kendisi tarafından yapılan beyancl· 

ta uygun olduğunu, ikinci cumhur baş

kanlığı müddeti bitince yani 1941 de 

siyasi h~attan çekileceğini ve fakat 

memleketi vaktiyle cumhur başkanı Bu

sananm halefi Linkolne bıraktığı hal· 

de bırakmak istemediğ.ini söylemiştir. 

B. Ruzvelt, büyük ve zor meseleleri 

tamamen halledememiş olmakla bera

ber, bunların kendisinden sonra gele

cekler tarafından tamamen halledilebi

lecek bir hale getirmiş olduğunu söyle

miştir. 

A vusturyada kralcıların 
bİı' teşebbüsü 

Londra, 3 (A.A.) - Deyli Meyi ga

ı;etesinin bildirdiğine göre, Avusturya 

kral taraftarları, Başvekil Şuşnigin ya

nında, krallığın derhal geri grlmesi i

çin sıkı teeşbbüslerde bulunmuşlardır. 

Kraliyetçiler, Ha.bsburglarn yeniden 
tahta getirilmesi şimdi derhal yapıla

mazsa, sonra imkansız bir halt' gelme
sinden korkmaktadırlar. Halbuki, bu
gün küçük antantm bu meseleye karşı 
muhalefeti daha ziyade gevşemiş bu
lunmaktadır. 

Avuıturya ve M acariıtan 
Viyana, 3 (A.A.) - M. Şuşnigin Y<' 

kında Budapeşteye gideceği haber alın

mıştır. Diğer taraftan M. Miklasın da 

nisan ortalarına doğru macar payitahtı
na giderek macar hükümet naibi ami
ral Hortinin Viyana ziyaretini iade e
deceği haber verilmektedir. 

Y ük sek Faşist Meclisinde ltalyanın 
dış politikasını anlatan i talyan Dış 

lşler Bakanı Kont Ciano 

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

•• 
Uzüm 
kongresi 
toplanıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

caretiyle alakalı veya vazifeli diğer zat
lar davet edilmişlerdir. 

İhraç işleriyle uğraşan firmalaruı 
toplantıya cihazlı olarak iştirakleri bil· 
hassa arzu edildiğinden kendilerine ve
kalet standardizasyon mütehassısınm 

standardizasyon imkanları hakkındaki 

raporu gönderilerek meselenin şümul• 
lü bir tarz~, tetkik ve mütaleasının te

mini düşünilıwüştür. 

Çekirdeksiz kuru üzümlerimizin 
standardizasyonuna, diğer bütün ihraç 
maddelerimize tercih edilerek ve ilk o
larak 19aşlamlmak istenmesinin ehemi
yetli sebebleri vardır. Ral;ib memleket• 
ler cihan piyasalarına sabit kalite stan
dardlarına dayanan üzüm tipleri arze
derek, kalite farklarından doğan her 
türlü anlaşmazlıkları ortadan kaldır

makta ve bu suretle yoğaltım pazarla
rını tatmin etmektedirler. Çünkü ıtan
dardize tipler büyük bir kolaylıkla aü
rülebilmektedir. 

Bundan başka cihan piyasasında re
kabet şartları gün geçtikçe ağırlaşmak· 
tadır. İngiltere ve Kanada gibi mahreç· 
ler Ottova konferansından sonra impa
ratorluk mahsullerinin himayesi mak· 
sadiyle Avusturalya kuru üzümleri lehi· 

ne konulan himaye resminin bir kat da· 
ha artırılması neticesi olarak Avustu
ralyadan başka memleketlerin üzüm ib. 
racatı için eski ehemiyetlerini kaybet· 

mi~erdir. Serbest rekabetli diğer pıya
salarda da rakib üretim memleketleri
nin teşkilatlanmış olan üretmenleri ve 

ihracatçıları tarafından tatbik edilen 
sistematik ve muvaffakiyetli satış pro
pagandası bu usule baş vurmayan mem
leketler için sürüm hususunda ciddi 

zorluklar yaratmaktadır. 

İşte üzüm kongresi, ihraç maddele

rimiz arasında ehemiyetli bir yer alan 
bu maddenin dış pazarlarda kolaylıkla 
ve iyi Hatlarla satılacak vasıflar t.afı

masını temin edecektir. Bu bakımdan 
hususi bir değer taşıyor. 

Mrsır kıralı Sen - Moris'e gitti 
Marsilya, 3 (A.A.) - Mısı r kralı 

Faruk, 32 kişiden mürekkeb maiyeti 

ile, bugün "Vice roy of lndio,, İngiliz va· 

puru ile buraya gelmiş ve Liyon - C~ 

nevre yolu ile Sen Morise hareket et· 

miştir. 



Merakh1arına 

MU JDE --a.ı=· 
Orman Çiftliği fidanlıklal'IJI~ !;:eli ıneyvesiz 

uygun yelittirilmit olan her çetıt 111
6 

atla satıhla çı
fidanlarla her boyda mazdar eh99D 1 

karılmıştır. azalar: 
Sipariı kabul eden ınai 1824 
Çiftlik telefon No. 
Karaoğland• ıne~. 3755 • 3680 
mağazası telefon 
Y enitehir nıağazall 
telefon nuınarM n. 
Saman pazarı • 

Müzik ö ._ etmen Okulu 
gr Direktörlüğünden: 

avlı Konservatuvara müracaat eden 
Müzik öğretmen okuluna! b gsınavda: . 

kız ·ve erkek ta'ipler~en yap~·==dadan Saime Sevim: Asmalı Meı~cıt 
Murat kızı Nermın. Buf b 1 Askerlik şubesınde Rıza oglu 

apartımanrnda Nur BartU, . ::b:sinden Mahir Cenova kazanmış • 
Esad ve 'l'. C. D. Fakilltesı 1-838 
lardır. (476l 

la Arsa Ev-Apartıman Tel: 1475 
Satılık -

p T. T. Levazım 
• ~tüdürlüğünden: 

Takım adedi Muhammen bedel Muvakkat teminat Münakasa 

1475 
875 
190 
155 

17700 
12250 

5020 

1327,50 
918,75 
316,50 

tekli 
Kapalı zarf 

" 
·u 

2695 9~e:Un ksiltmesi yapılacağı ilin edilen elbiselere ta -
l) - 27-~- e e ka alı zarfla eksiltmeye çıkarılmııtır. 

lip çıkmadıgından tekrar P mbe ..:~ .. ü saat (15) de ve her 
) Eksiltme 18-mart-937 peqe .,. .... 

2 - . . yn olmak üzere Ankarada P. T. T, Satın al-
kısmın eksıltmesı ayrı a 

ma komi,onun~ yap~=~ idare veznesine yatırıp alacakları 
3) - ıtekanklı er tnemımuteber banka mektubunu ve şartnamede ya-

makbuz veya une ed 1 ·· ahh" l"k hl" 'kal ı 3297 sayılı reami gazet e yazı ı mute ıt ı e ı-
zıh vesı ara ··h·· 1'" f1 t (14) "k ihtt·va edecek kapalı ve mu ur u zar arını aaa e yet veıı asını . d' 
k d ezkQr komisyona tevdı edecekler ır. 

a :) ~ şartnameler Ankarada P. T. T, Levazım Müdürlüğünden 
fstanbulda P. T. T, Ayniyat Şıube Müdürlüğünden bedelsiz verile· 
cektir. (467) 1-835 

Türk Tecim Anonim Sosyetesi 
Meclisi İdaresinden : 

Al .. Iade Umumi 1-leyet içtimaı 
Esas nizam1ıamemizin 48 inci madd~ine tev~!kan aosyetemis 

hissedarlar umumi heyeti 25.3.1937 tarih~n~ t:~du: e~;.rr~;:t 
günü saat 15 de Ankarada Sirket mer~n~n ıa~ u:ı~!ıc toplanacak 
Bankası binasındaki dairei ~sası ttee haz~r bulunmaları rica 
tır. Hisaedarlarımuın mezkur gun ve saa 
olunur. . . . 53 üncü maddesi mucibince, asaleten ve• 

Esas nızamnamemızın · hi d 1 içtimada hazır bu-
ya vekileten 100 hisseye sahih olan ase ar ar 

lunabi~irler. cak hissedarlarımız, gerek asaleten ve ge-
İçtimada hazır buluna . . . · 'kdar ve numa-

rek vekaleten temsil edeceklerı hlSse ~ı;ıetlerını!l mı amemizin 59 
b hisseleri müsbit vesaıkı, esas nızamn , 

ralarını veya u . . • t" ··nünden bir hafta evvel tirket 
ddesi mucıbınce, ıç ıma gu ·-'• d • 

uncu ~ di ederek mukabilinde hisse senetlerımn a et ve nu 
merkezıne t~~ . b' r duhuliye kartı alacaklardır. 
mara!arını gostenr ıre 

Ruzname müzakere~i . • 
berveçhi atıdedir: 

. . ürakibler raporlarının okunmau, . . 
1 - idare ınecbs~ ve m. . kir ve zarar hesablarının tasdıkı ve 
2 _ 1936 senesi bılanç:>sıy.ıe 1-833 , 

meclfsi idarenin~ib~r~a~s;ı·-------::----~--:-::---

J d ma Genel l(omutanlığı an ar 
Anlara Satınaluıa 

Komi~yonunda~: . 
d'kiıni müteahhıde aıt ol-

d. v malzeme ve 1 7 günü 
Kumaşı verilmek ıger 1 k rat elbisesi 19.3.93 cuma 

mak üzere (6080) takım .kış ı sin: konulıouştur • . . 
saat 10 da kapalı zarf eks~ıtmeilen bu dikim eksil~esını~ ~rtna

(9424) lira fiyat tahmın edb·1·r Eksiltmesine gırınek ıstıyenlek-
. ndan alına ı 1 • b a Banka me mesi parasız komısyo ''k teminat ınak uz vey . 

rin (706) lira (80) kur~şı;:ı~~leri içinde bulunacak t~klıf m::~~ 
tubu ile şartnamede ~az 1 bir saat evveline kadar komı~yo~5 
~~:,,~;.~~-sı:.:ı va;;l;;~;uıuıııııuııııııııııuıııııııuınııou•ıllUlllUi! 

~llllHllllllllllHUUll M U İi 
se .. RK HAVA KURU e 
1 ~~YVK PtYANG~SU 1 
§:15 . . i i zengin etmıştır. 55 
i§ Şimdiye kad~t bı~Jerc: ::;931 dedir. i§ 
~ 5 incı keşıde 1 ı· d r = 
;;:: . 50 000 ıra ı . = ;;:: B·· ··k ·kraınıye · = iS uyu 1 . 1 k 'kramiyelerle (10.000 a 
;;:::: 000 10 000 lıra ı ı d = ~ Aynca: 15.000, 12. • . ·. d d mükafat var ır... k E 
~ ve 20.000) liralık ıkı a e M A R T 937 günil. a • E 
ii$ DİKKAT: Bilet alan~~e~kes. 7 bulunmalıdır. Bu tarıhten eE 
~ '8nıına kadar biletini. degıştırın~~ olur... e 
~ sonra bilet üzerindekı hakkı saki llllllHllllHlfflllfllHlll!i 
~11111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111mm 

------===== U L U S :=-==============================================7======-
Enurum Vilayeti Nafia ı 

Müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Üçüncü U. Müfettişlik merkezi olan 

Erzurum şehrinin İstanbul kapusundan başlayıp kiremit, toprak 
Kars ve sud nisan tabiyalarından geçen hattı muttasıl ve Sarıkamış 
dekovil istasyonu ile yeni mezbaha şimalinden bir kilometre mesafe
den geçen hattı mevhum dahilinde meskfuı ve gayri meskun kısım
larından bin hektarının haritası alınma işidir. 

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

hazır haritalarının alinmasına aid şartname 
B - Erzurum şehrinin haritasının alınmasına diar hususi şaartua
me. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. İstekliler bu şartname 
ve evrakı Erzurum vilayetinden alabilirler. 

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

6 - Eksil~meye girebilmek için isteklilerin 1500 bin beşyüz lira 
muvakkat temınat vermesi. Bundan baş.ka aşağıdaki şartları haiz ol
ması lazımdır. Şimdiye kadar her hangi bir şehrin 200 hektardan 
aşağı olmamak şartiyle haritasının alındığına dair vesika ibraz et
mesi. İsteklinin harita mühendis veya bu işi yapabilece;;.ine dair 
Nafıa Vekaletinden veya Harita u. Müd. den alınmış vesika olması. 

. 7 - Tekli.f mektupları } ukardı. beşinci maddede yazılı saatten 
bır saat evvelıne kadar Erzurum Vilayeti Nafıa Müdürlüğü odasın
da teş~kkül e.den eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilin
de verılecektır. 1'.'o~tada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Bu mektupların ıyıce mühür mumu ile kapatılmış ve mühürlenmif 
olIQası lazımdır. (993) 1-759 

Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme İlanı: 

Tavas Belediye J{eisliğinden: 
1 - Eksiltmeye ko ı . 

nın ve 50 hektar dd n~ an ış: 80 hektar raddesinde Tavas kazası· 
fenni şartnamesin~a .. esınd~ Kale nahiyesinin Nafıa Vekaletinın 

Bu işe a · d k .;ore h~lı hazır harıtalarınuı yapılmasıdır. 
2 

Ş ı eşı bedelı (3250) liradır. 
- !rtı_ıame ve evrak şunlardır-

A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

. C - Şehir ve kasabaların hali :.Uır haritalarının alınmasına 
aıd şartname 

D - Husuısi şartname 
.. İati~.e~ler bu şartnameleri ve evrakı Denizli Nafıa müdürlü· 

ğunde gorup. ve inceleyebilirler. 
. 3. - Eksıltm~ 8 - 3 - 1937 pazartesi günü saat 15 te Tavas be.ıe

dıyesınde teşekkul edecek encümen huzurunde kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

4 -:-1!.:ksiltm~yı! girebilmek içın isteklilerin (244) lira muvak
şat temınat akçesı vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ha
ız olması lazımdu. 

E':1 az (300) üç _yüz hektar büyüklü~ünde kaaabalann halı ha· 
zırharıtalarını tanzım ve Harita umum müdürlüğüne beğendirmit 
olduklarını bildiren vesika ile 1937 senesi için harita işlerine aid 
nafıa işleri rtı~teahhitlik vesikasını almış bulunmak. 

5 - Teklıf mektubları yukarıda üçüncü madde yazılı sut· 
ten bir saat eveline kadar Tavas belediyesine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verılecektir. Posta ile 
gönderilecek mektulıların nihayet üçüncıi maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış 
bulWUDalll lazımdıt. 

__ P_os_tada !!!,kua gelecek p-~me~ kabul olwıma.ı. (396) 1-717 

AI}Ud Ubaybgwdan: 
Afyon ili merku ilçeaıne bağlın devlet demiryoluna (25) ki· 

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

Artırma 20 - mart • 937 çaqamba günü saat "16" da ilbaylıkta 
yapılacaktır. . 

Buna aid şartname bedelsız olarak Afyon ticaret odası bat 
sekreterliğinden alınabilir. (361) 1-650 

Maliye Vekiletiuden: 
1-6-1937 tarihinden itibaren tedavül mevKiinden kaldırılacağı 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuruşluk
ların 1 kanunu evvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalma· 
sının takarrur etmiş o~ğu ilin olu~. (443) 1-813 

Sihhat ve içtimaı r~1uavenet Vekaleti: 

tskin Uıuum Müdürlüğünden: 
Orta Anadolunun Konya, Nigde, kayseri Yozğat, Çorum, To. 

kat ve Sivasın Şarkışla kazalariyle diğer yerlerde iskin edilen ve 
edilecek olan muhaeırler için (2500) çift (5000) adet öküz pazar. 
lıkla satın alnacaktır. 

Pazarlık 10.3.1937 çarşamba günü saat 15 de Sıhhat Vekile· 
tinde yapılacaktır. 

tdarı ve fenni şartnameler lstaııbul, Kayseri, Sivas, Adana, 
Erzurum, Kars Vılayetleri İskAn Mbdürlüklerinde ve Ankara'da 
İskan Umum Müdurlügünde mevcuttur. İsteyenler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler . 

Pazarlığa girmek ıçin her talıp (5000) öküz için şartnamede 
yazılı muhammen fiyatın % 7,J nısbetinde muvakkat teminat 
venneğe mecburdur. (394) 1 15 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 38994 lira 10 kuruştan ibaret bulunan Ankara İstan

bul yolunun 10 + 000 - 12 + 000 ~cı kilometreleri arasında yapı
laca:k varyant yol inşaatı 1-3-937 de. ıhalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeey konuım.~ .. ıse de.~ muayyeninde ıelen 
isteklilerin teklifi layıkı had gorulemedıgınden işin arttırma ek -
siltme kanununun 40 rncı maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan 
22.3.937 günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 2925 liradır: Eksiltme ,.artname ve teferruatı 
Ankara Nafıa Müdürlüğünden 1 lıra mukaıbilinde verilir. 

lateklilerin; teklif mektupları, ticaret odası veeikası, muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzu ve Nafıa Vekiletinden ahnmıt 937 
senesine aid müteahhidlik vesik~si.l!. birlikte 22.~.937 günü saat 14 
de kadar eksiltme komisyonu reıslıgıne veı:melen lbımdır. (477) 

1-855 

4 ÜNCÜ AŞK'I 

SlJMER BANK 
Umum Müdürlüğünden: 

Doktor Alınacak 
.Karabükte tesis edilecek Demir ve Çelik Fab 'k ı · · 

Dah'l' ·· h . rı a arı ıçın 
.. ı .~ye ~ut.e assısı bır doktor alınacak ve kendisine (250) 
ıkı yuz elh lıra ücret ve ayrıca ikametgah verilecektir 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesaikle 15.3.1937 tarihine. kadar 
Umumi Müdürlügümüze müracaatları. 

1 - Hal tercümesi 
2 - Hüviyet cüzdanı 
3 - Diploma ve ihtisas vesikası 
4 - İki vesika fotografı 1-844 .. 

Sinop Urayı Başkanlığından· 
. Evvelce elktrik tevzi tablo memurluğunda ve hattı havai te. 

sılsaktı~da çalışmış ve Nafia Vekaletinden Ehliyetnameyi haiz bir 
e e trık memuru şehri 60 lira ücretle alınacaktır. İstekliler 
16.-;3.937 salı g.ü~üue kadar evrakı mı.isbiteleriyle birlikte başkanlıga 

_ muracaatları ılan olunur. (934) 1-720 

Ankara Elektrik T. A. Sirketinden: 
Ankara.EI~ktri~ T.A.Ş. hissedarları um~mi heyeti ticaret kanu· 

nunun 361 ıncı ve şırket esas mukavelen" ..... ainin 52 53 ·· ·· d 
d 1 • h'"k" 1 • "b" ·- ve uncu ma • e erı u um en mucı ınce, 23 mart salı gu"nu·· saat b kt · 
k k . ~ on uçu a şır· 

et mer ezınde alelade toplanarak, qag~ ıdaki ruznam d 1 · 1 . .. .. _ . d hi da 1 e e yazı ı ış e• 
rı goruşecegın en, sse .. r.~rın fir~~t eaaa mukavelenamesiyle ti· 
car~t kanunund~ yazılı hukümlere gore hisselerini muayyen vakit• 
te prket veznesıne veya makbuz mukabilinde bir bankaya teslim et
meleri ve o gün şirket merkezinde hazır bulunmaları ilin olunur. 

Müzakere ruznamesi 
1) İdare meclisi ve mürakıp raporlariyI;e ~936 hesap yı!ı btJ.inço 

ve kar ve zarar hesabının okunması ve tasdiki; İdare Medısinin ib
rası. 

2.) İdare meclisi intihabı. 
3.) 1937 hesap yılı için İdare Meclisi uaları huzur baklarmuı 

tesbiti. 
4.) 1937 hesap yılı için mürakıp tayini ve ücretinin tesbiti, 

1--865 

Ankara Havagazı T. A. Şirketinden: 
Ankara ffayqazı T. A. §. hiuedarlan umumi heyeti ticaret ka· 

nununun 361 inci ve firket seaaa mukavelenamesinin 52 ve 53 üncil 
maddeleri hükümleri mucibince, 23 mart salı günü saat 11 de tirket 
merkezinde alelade toplaoarak, qağıdald rumamede yazılı ifleri 
görlifeceğinden, hiaaedarlarm firket esas. mukaveleıaameeile tiuret 
kanununda yazılı hükümlere göre hi•elerini muayyen vakitte tir
ket veznetıine veya makbus mukabilinde bir qankaya tealim eıcmele· 
ri ve o gün tirket merkezinde hazır bulunmaluı ilin olunur. 

Müzakere ruznamesi 
1.) İdare Meclisi ve mürakıp raporlarile 1936 hesap yılı billnço 

ve kir ve zarar hesabının okunmaaı ve taediki; İdare Meclisinin 
ibrası. 

2.) İdare meclisi intihabı. 
3.) 1937 hetab yılı için idare mediai ,uiları huzur haklarının 

tabid. 
4.) 1937 hemp yıJı isJıı mürakıp tayml ~ lcretiniıı telbiti. 

1-865 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Ankaranm Etimesut nahiyeaine bağlı Elgazi köyü camii bubi 

hatipliği açık olduğundan bu hizmet için 17.3.937 çarpmba günü aa· 
at 14 de müftülük dairelinde müsabaka imdbaaı yapıJacaiıadarı ta• 
liplerin istida ile Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri bildirilir. 

(479) 1-857 

Karadeniz Ereğli BeJediyesinden~ 
Belediyemize ayda 140 lira ücretli bir memur almacak. 

tır. Mühendis metkebinden mezun olanlardan isteklilerin 
memuriyeti Bayındırlık Bakanlığından tasdik edilmek Ü· 
zere ellerindeki diploma ve bulunduiu yerlerden aldığı 
vesika suretlerini Mart aymm 15 ine kadar Belediyemize 
göndermeleri, Makina, Elektrik ve :.111ı itlerinden anlıyan· 
larm tercih edileceği ilin olunur. (1069) 

1-810 

Adliye Vekfiletindeıı: 
Hakimler kanunu mucibince toplanan ayırma meclisi umumi he

yeti; 938 senesine mahsus olmak üzere hakidüerin terfii için mah • 
kemei temyizce tetkik edilen işlerinden % ı50 sinden fazlaamm tas
di~ edilmiş olmasın~ ve tercihan terfia laylk olabilıne!e~i .için de bu 
mıktarın yüzde 75 şınden fazla bulunması >lzım geldığını kararla • 
tırmıştır. (478) 1-858 

il 
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PHILCO radyolarını b·zden arayın Halil Nacı Anafartalar Cacidesi 
No: 111 Telefon. 1230 

~ Mecit 

İtfaiv~ meydanında Kur • 
~ tutuş apartımanında birinci 

kat. 

~ Pazardan maada her gün 
~ saat 17 den 19 a kadar hasta

larını kabul ve tedavi eder. 
Telefon: 1769 1-447 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı 1carşısın

da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

1 
DEVLET DEMlRYOLLARI VE LİMANLARI 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ SATIN ALMA 

KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 

Muhammen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazot 2-4-1937 cu· 
ma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasrnda 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (975) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 
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 Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4 .'."3) 

1-820 

İLAN 
Muhammen bedlei (7740) lira olan 180000 desimetre m..ırabbaı 

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) liralık muvakkat teminat .le 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinJe alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Hay 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ~~ 

Ev Aranılıyor~~ 
(452) 1-819 

iLAN 
Yenişehir taraflarında l 

~ peşin pal'a ile küçük bir l· 
~ ev aranılıyor. Ulus gaze- ~~ 

tesinde 

Muhamuıen bedeli (16675) lira olan bir adet kac küreme maıu -
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 ettigi vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında :ntişar etmiş olan talimatame da. 
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

M. N. Rümuzuna IL:::a· 

Daktilo ve İsteno 
!stenografiye ve türkçeye vakıf 

bir alman bayan !ş arıyor. 
Adres : P. K. 394 Ankara 

1-845 

Daima sabit 

Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

._, 
fng-iliz kanzuk ıo:czanesi llbo

ratuvarlarmda lıazırlanan Juvan
tin saç boyalan muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ad olup 
saçlara tabii renklerini bahŞleder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk il.ze. 
rinde tertib edilmiştir. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Çok Ucuz 

Kiralık Apartıman 

Yenişehir Okula sokak 16 No. 
da 3 üncü kat 4 oda, 1 hol ve 
banyo. 2150 No. ya telefon edil-
mesi. 1-821 

ZAYİ 
332 yılında Ankaradan aldı

ğım 109 ehliyet No. sicil 595 ka
yıtlı şoför ehliyetimi kaybettim. 
Yenisini alacağından eskisinin 
hükmü yoktur. 

Konyanın Bab Aksaray ma
halesniden Hasan oğlu İbra· 
him. D. 317 1-859 

ZAYİ 
1327-1328 senesinde Şam mül· 

ki idadisinden 339 No. ile dör· 
diincü sınıfdan aldığını tasdik
nameyi zayi ettim. Yerine baş· 
kasını çkaracağmdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Ali oğlu Mehmet 
1-849 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Mildiiril 
Natubi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde bası1mı$tır. 

şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daırtsındtn, 
Haydarpaşa.da 'J 1- . t • ..ı. .. 1 v..: .. evk :;;e111gınden dagıtılmaktadır. (4:ıl) 

2-818 

J. .L. .& l'ıl 

Talıoi !ilJ:UUctı.u ıııud.n uu.d.yI iık e~suuuesi feshedilmiş olan ve 
muhaımnen oedeli {16660,81) lıra olan 1550 adet muhtelif euatta "am 
azman ve tomruk 19.3.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usu-
lü ile Ankaraaa J.aare binasıncia satın almacaktır. . . 

Bu işe girmek istiyenlerin (1249,5b~ lıralık ~uvakkat temı.~at ıle 
kanunun tayın ettıgı vesikaları, resm.ı gazetenı_n 7-5-1936 gun. ve 
3297 numaralı nüshasında intışar etmış olan taıımatname daıre.sınde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komısyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daiersinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehir ve İzmirde 
idare magazalarından dağıtılmaktadır. ( 480) 1--856 

Yüksek. lVlühendis mektebi arttır· 
ına ve eksiltme komisyonundan: 

.. - 'iuk~k mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahi
linde yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli pansiyon bi
nası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şart· 

Jar, pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D • Plan ve projeler 

İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde 
Mekt'ep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22.3.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Güınüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki art
tırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11965 lira muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getir-
mesi lazımdır. • 

A - Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesi
kası 

B - 50000 liralık iş yaptığına dair Nafıa vekaletince tasdikli ve
sika, 

C- 937 yılına aid ticaret odası vesikası 
5 - Eksilbneye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin 
yapılacağım ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacağıni 

teahhüt etmesi !azimdir. · 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi binası içindeki ar
tırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
lecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Ü!iÜncü mad· 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatxlmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1076 1-854 

1 MiLLi MÜDAFAA VEKALETİ SATIN ALMA 
KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 
İhalesi 5.3.937 cuma günü saat 15 de olacağı ilan ettirilen 80.000 

ila 85.000 metre kışlık elbiselik kumaş ihalesi 22.3.937 pazartesi gü-
nü saat 15 e bırakılmıştır. ( 4 73) 1-853 

BİLİT 
1 - 44 adet Baroğraf ile 8 kalem malzemesi pazarlıkla eksilt -

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

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

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M, 
V. Satın alma komisyonunda bulunmaları. (421) 1-742 

İLAN 
Vazelin yağı: 1538 kilo vaze. 

lin yağı pazarlıkla sa.tın alına
caktır. Beher kilosuna 65 kuruş 
fiat biçilmiştir, Evsaf ve şart· 
namesi komisyonumuzdan veri· 
lecektir. İhalesi 8 mart 937 pa· 
zartesi günü saat on birdedir. 
İlk teminatı (75) liradır. Ek
silbneye gireceklerden ilgili bu· 
lunanlar 2490 saydı kanunun 2. 
3 üncü maddelerinde istenen bel· 
gelerle birlikte pazarlık gün ve 
vaktinde M.M.V. satın alma ko· 
miıyonuna gelsinler, (371) 

1-669 

Bahçe Meraklıları 
Her aradığınızı, Ortaköyde 

ANKARA BAHÇESİNDE bu
la.bilirsiniz. Envai çam fidanları, 
forme meyvalar, yaprağı döken 
ve dökmiyen fidanlar, aş;ı,ğıya 
sarkan ağaçlar, salon yeşillikle
ri, kamelyalar, manolyalar, şem
siye akasyalar, benbeler, katmerli 
leylak ağaçları, etiketli bodur ve 
yüksek güller, SÜS FİDANLA· 
RI ve saire v.s. lstiyenlere kata· 
log gönderilir. V ASİL 

1-689 

ANKARA BELEDİYE 
REISL1C1 İLANLARI 

İLAN 
1 - Su idaresine alınacak 

( 4000) litre benzin on beş giın 
müddetle açık eksiltmeye konul
mutşru. 

2 - Muhammen bedeli (1080) 
liradır. 

3 - Muvakakt teminatı (ol) 
liradır. 

4 - Şartname ve evsafını gör
mek istiyenler hergün yazı işle
ri kalemine ve isteklilerın de 5 
mart 937 cuma günü saat on uu
çukta Belediye encümenine mü-
racaatları. (403) 1-706 

İLAN 
1 - Fen heyeti daimi amele 

için alınacak 50 takım elbise ;e 
50 çift postal on beş gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedelt 701, 
50) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (53,25) 
liradır . 

4 - Şartnamesini görmek isti· 
yenler hergün yazı işleri kale· 
mine ve istekliierin de 5 mart 
937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaat· 
ları. ( 402) 1-71)5 

Satılık Bağ 
Kavaklıdesede Lehistan sefa

retiy le Çekoslovakya sefareti a
rasında asfalt yol üzerinde. Ko
yunpazarmda Kavaf Veysele mü· 
racaat. 1-850 

2 
4 
6 

Beher Beheı 
Santimi Santimi 
Kuruş Sayfa Kuruş 

300 
150 

80 

3 200 
5 100 

7 ve 8 30 

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

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme vefat ve kati arnka 
ilanla;ından maktuan beş Jira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 
9 " 16 ., 
5 ,, 9 .. 

Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve il:in: 1064 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 1405 • 1050 No. lu ehliyet
namenin yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Salih oğlu Ahmet 1-860 

Kapatı zarf usulile 
eksiltme ilanı 

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
GENEL MERKEZİNDEN: 

Ankarada Çocuk Sarayı cad
desinde yaptınlacak apartıman, 
tiyatro, yüzme havuzu, gazino 
ve garaj binaları inşaatı; proje 
ve keşfinde bazı tadilat yapıl· 
ınak suretiyle yeniden eksiltme
ye çıkarılmıştır. İhale 22.3.937 
pazartesi günü saat 15 de Anka· 
rada Çocuk sirgeme kurumu ge
nel merkezinde yapılacaktır. Ye
niden tanzim edilmiş olan müna
kasa dosyaları 15 lira mukabilin-
de Çocuk Esirgeme kurumu ge -
nel merkez hesap işleri direktör
lüğünden verilmektedir. 

1-866 

Hava Korunması 
temel kaideleri 

Ankara: AKBA Kitapevi 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 

EKSİLTME İLANI 
Türk Hava !(urumu Genel 

Merkezinden: 
1 - Bir tayyare hangarı ile bir yatakhane binasının Merzifonda 

inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe ait proje, keşif ve şartnameler on lira mukabilinde 

Ankarada Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve İstanbulda 
Türk Hava Kurumu şubesinden alınacaktır. 

3 - İnşa edilecek hangar ve yatakhane binasının keş.if bedelleri 
tutarı (109.200) lira (32) kuruştur. 

4 - Eksiltme 20 mart 1937 günü saat 11 de Ankarada Kurum 
Genel Merkezinne yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler: · 
İsteklinin diplomalı mimar veya mühendis olınası ve halen inşaat 

müteahhidi olduğuna dair kayıdlı bulunduğu ticaret odasından a 
Iırunış resmi vesika göstermesi ve şimdiye kadar bir defada en az 
yüz bin lira kıymetinde bir bina inş.aatı işini muvaffakiyetle başar
mış olduğunu vesaikle is.bat etmesi şarttır. 

6 - İstekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarını kurum genel 
merkez veznesine yatırarak alacakları makbuzu ve beşinci maddede 
taleb edilen vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 20 mart 
937 günü saat ona kadar Türk Hava Kurumu 'Genel Merez başkan· 
lığına teslim etmelidirler. 1-852 

l(ars Valiliğinden: 
Muhacir iskanı için İğdir merkezinde yapılacak 239 adet evın be

heri 556,00 lira üzerinden 140054 liralık inşaat 29.2.937 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Bu inşaatın 35000 liralık kısmının 936 senesinden verilecek 
mütebaki 105000 lirası 934 senesinden verileceltitr. 29 mayıs tarihine 
kadar 35000 liralık inşaatın yapılması lazımdır. 

2 - Eksitlme 19.5.937 tarihine müsadif cuma günü saat 15 do 
İskan müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3 - Muvakkat teminat 8252,70 liradır. 
4 - Bu işe aid plan, keşif evrakı, keşif hulasası, tahlili fiat, mü

nakasa ve fenni şartname ve bayındırlık işleri genel şartnamesi 7 
lira mukabilinde Iskan müdürlğünden verilecektir. İıitiyenler Kan 
Nafıa müdürlğünde mevcut evrakı tetkik ederek izahat alabilirler. 

5 - İstekli olanlar teklif mektuplariyle birlikte Nafıa vekale· 
tinden bu gibi bir inşaat için almış oldulan müteahhitlik vesikası 
ve teminat mektubunu veya makbuzunu ve ticaret odası kayıd hü· 
viyet varakasını havi zarflarını yukarıda yanlı saatten bir saat ev. 
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelidir, 
Veya posta ile göndermeleri ve teklif mektuplarından bütün inşaat 
evrakını okuyup kabul ettiklerini ayrıca yazmaları lazımdır. Pos-
tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (1114) 1-864 

Ankara iltlnnci Mıntaka Kadastro 
Müdürlüğünden: 

1 - Dikmen şosası ile Büyük Ayrancı yolu arasındaki ve Yeni· 
~hirin ikinci kısmına ilave edilen Deliler tepesi ve civarındaki ta• 
şıtsız malların beyannameleri alınmak üzere alakalı bulunanlarin 
tasarruf vesikalariyle. 

2 - Tren hattının cenup kısmındaki Demirli bahçeye aid taşıt· 
sız malların planlı tapuları dağıtılmakta olduğundan alakahlarin 
hüviyet cüzdanlariyle. 

3 - Ankara - Kayseri demiryolları için istimta.k edilip bedelleri 
Ziraat bankasında bulunan Yenişehir istasyonu ile Saime kadt;i 
köprüsüne kadar olan tren hattı ve imtidadırun kadastrosu yapıl
makta olduğundan bu istimlak hattı ile alakalı olanların tasarruf 
vesikalariyle hemen, 

4 - Kadastrosu bitmiş bulunan Kavaıkhdere mmtakasının da 20. 
3.937 de planlı tapularının dağıtılmasına ba~lanacağından alakali
larin da o tarihten itibaren hüviyet cüzdanlariyle Yenişehirde yük· 
sek caddesinin nihayet noktasındaki İçel solrıağında 14 numarada 
ikinci mıntaka kadastdo müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. (487) 1-863 

TUGLA 
I 

imalat~ılarının 
Ankara Değirmencilik l;i.mited Şirketinde satılık linyit 

Telefon : 3223 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RLIC1 SATIN ALMA 
. KOMİSYONU iLANLARI 

t LAN 
1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için 31500 kilo taze 

bakla 19.3.937 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Baklanın tutarı 3780 lira olup muvalokatı 283 lira 50 kur11f4 

tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te .. 

minat mabuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte levazım amirliği sa .. 
tın alma komisyonuna gelmeleri. (481) 1---861 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için 62500 kilo .ta

ze kabağın 20.3.937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksılt• 
mesi yapılacaktır. . . -

2 - Kabağın tutarı 7500 lira olup muvakkat temınatr 562 lıra 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görül~r. . . 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerındekı vesıka Ye te• 
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazıh gün ve saatten 
bir saat evveline kadar levazun amirliği aatın alma lromiı.yonuna ver• 
~iş olacaklardır .• (482) 1-862 

YENt StNEMAL~R HALK 
BU GECE 

Senenin en nelis muıilıili filmi 
ŞAHANE MELODi 

Ba§ Rolde: Billur sesli sarıfın yılduı 
CRACE MOORE 

llave olarak : 
En son Foks dünya havadiılerI 

GÜNDÜZ 
Matinelerinde son defa olarak 

TAŞRA KIZI 

BU GECE 
N EŞ'E iLE 

Maurice Chvalier - Marie GlorY,. 
Battan ba§a zevk, nete ve kahkaha 

tufanı 

}t.yncaı Jki kıımılık gayet e&"lencell 
Şort. 

GÜNDÜZ 
2.30 ve 6.30 da KALB MUCADELESI 
il.30 matineainde Volga Ateıler içinde 

Halk matinesi 12.16 de: Son Koz 


