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Umumi mağazalar için 

2 milyon lira sermayeli 
bir şirket kuruluyor 

Milli banka müdürleri dün B. Celiil 
Bayarın başkanlığı'!1! v.!?~1':!'!f:.!~~ 

ilk umumi mağazanın kurulacağı 
liman: Mersinden bir manzara 

Başbetke : 

Ucuz Hayat 
Falih Rılkı ATAY 

ğinde toplanan milli bankalar genel eli· 
rektörleri İstanbul hariç olmak üzere 
Mersin'den başlıyarak memleketin bel· 
1i başlı bütün ihracat ve ticaret mer
kezlerinde kurulacak umumi mağazalar 
mevzuunu tetkik etmişler ve bu mak
sadla şimdilik iki milyon lira sermaye
Li bir türk anonim şirket tesisini karar 
altına almışlardır. 

Osmanlı Bankası, bu şirkete kendi· 
sinin de iştiraki için merkezinden tali. 
mat istediğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan İstanbul'da bu nevi 
mağazalar tesis vazifesi verilmiş olan 
İstanbul liman işleri şirketinin mesai 
programı İktısad Vekaletince tasdik 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu umumi mağazalardan beklenen 
başlıca iki büyük netice şudur: 

Birincisi - Reaipise ve varand u
sulü tatbik edilerek mal sahibinin bu 
mağazalara girmiş malını kwnen ve. 

(Sonu S. inci say/ada) 
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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
aa 

ispanyada 

Madrid valisi Madrid civarındaki 
siperleri teftiş ederken 

Asilerin yaptıkları 
taarruz püskürtüldü 

1 

Madrid, 6 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Hükümet kuvvetleri, Jarama cephe• 
sinde Morata del Tajuna ve Pera1es dö 
Tajuna mıntakaaındaki mevzilerini iı
lah etmişler ve asilerin mukabil taar
ruzlarını püskürtmüşlerdir. 

(Sonu s. inci sayfada) 

Ulus gazetesi Ekonomi bakan
lığının endüstri maddelerinin fi. 
atları üzerine tesir edecek bazı 
tedbirlerini haber verdi. Hazırla· 
nan kanun projesi Kamulaya SU· 

nulacaktır. 

Ankaranın merkez 
oluşundaki hikmet 

Piyaaayı hareketlendirmek, 
~e~ç endüstriyi kuvvetlendirmek, 
ıhtıyaç duyurma bahtiyarlığını 
halk yığınları içinde geniıletmek 
baknnrndan, mallarımızı ucuzl~
mak lazımdır. Haklı fiat yükaekb
ğini tayin eden zaruretlere kar,ı 
çare, ve, yüksek fiatlardaki ihti
kar veya fazla menfaat paylarına 
karşı da tedbir bulmakta hüküme
tin zorluk çekmiyeceğini biliriz. 

IProfesör H. Lıiinin 
ve onun yerleşme 

anadolu tabiati 
üzerindeki tesiri 

Güzel Ankaramızd an bir manzara 
(Y azıaı befİnci aayfamızdadır .J 
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5 iNCide 

Atina mektupları: 
Atinaşehrinin ism · 

HER YERDE S KURUŞ 

ispanyadaki gönüllüler 

Sınırların kontrolünde 
yeni zorluklar çıkb 

Kontrol başlıyamıyor, 
kıyılarının kontrolünü 

Portekiz 
istemiyor 

Londra, 6 (A.A.) - Tali karışmaz
lık komitesinin dünkü toplantısı saat 
15.30 dan 20.25 e kadar devam etmiştir. 

İyi haber alan mahfillere göre, fran
sız - ispanyol hududunun kontrolu ile 
Portekiz sahillerinin muhafazası mese
lelerinin görüşülmesi sırasında büyük 
güçlükler çıkmıştır. Delegelerden ba· 
zıları, bu güçlüklerin bu akşam gece 
yarısı tatbiki kararlaştırılan kontrola 
mani olmasından korkmaktadırlar. 

Fransz delegeleri, karışmazlık hak· 
kmdaki anlaşmaya tecavüz vuku buldu
ğu takdirde fransız - ispanyol hududu· 
nun kontrolundan vazgeçilmesini iste• 
mişlerdir. Portekiz delegeleri memle• 
ketlerinin limanlarında Sovyet harb ge· 
milerinin demir atmasını istemedikle
rini bildirerek Portekiz limanlarının 

kontrol altına alınmasına itiraz etmi9-
lerdir. 

Karışmazlık komitesi, ancak bugün 
görüfülmekte olan başlıca noktalar 
hakkında anlaşma husule geldikten son
ra umumt heyet halinde toplanabile· 

cektir. 
Kanmya adalarının kontrolu 
Londıtl, 6 (A.A.) - KarıfIDUlık 

komitesinin deniz eksperleri tarafından 
yazılan raporda bilhassa şöyle denil· 

mektedir: 
''Kanarya adalarında kontrol tesisi 

JsJa bir ..Uyoa inci1U liruına ihti.v-t 
ftl'dır. Bundaa da anlAfJldıfma ~öre, 
Kanarya adalannm kontrolu, bütün ı .. 
panyanın kontrolu için harcanacak mas
raf kadar yüksektir. 

hue•tiyanın bir yaz;ııı 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: İzvestiya gazetesi "karış
mazlık ve Avrupa ufku" başlığı altın.. 

da neşrettiği bir yazıda, karışmazlık 

hakkındaki kontrolda muvaffakıyetin 

§Üpheli olduğunu bildiriyor ve diyor 
ki: 

"Faşist taarruzu karşısında ilan e
dilen karıfIDUlık fikrinin karşılaştığı 

tehlikeler ve faşist devletler tarafın. 

dan karıJlllUlık meselesinde yapılan 

sabotaj üzerine hasıl olan zorluklar bu· 
gtinlııii vaziyette de bakidir. İspanya 
me1eleai evvelce olduğu gibi enternu
yonal aiyMetin umumi meaelcleriyle 
kartılafmaktadır. Avrupa diplomasili 

Karışmazlık komitesi reisi Lord Plimot 
bir arkadaşiyle beraber toplantıdan 

çıkarken 

İspanyol meselesinde kuvvetsizliğin a• 
çık bir neticesi olarak, yarım tedbirler 
almışlardır." 

Gazete daha aşağıda şu satırları ya .. 

zıyor: 

''Oldukça nüfuzlu bazı fransız ve 
İngiliz politikacıları Frankoyu Londra 
ve Paris tarafına çekmek ve satın al. 
mak mümkün olduğunu zannediyorlar. 
Bu zihniyet, barış için çok kötü bir 
tehlike göetermeaeydi, eğlenceli bir 
,ey olurdu." 

Fıkra: 

Mantık kılıcı 
Le Temps'rn hiddetini sormayınız. Bıı 

gazeteyi bilirsiniz: başyazıları daima 
dış politikaya aiddir ve yarr-resmi'dirf 
ikinci imzasız başmuharrir, ille sütu• 
nun hemen yanında iç politila bahi .. 
/erini münakaşa eder. Le Temps esasda 
sağ olduğu için, bilhassa, Leon Bluaı 
bükümetindenberi, bu iki sütun, birbi .. 
rine tabantabana zıddırlar. 

Mebuslar meclisindeki son münala
şa Le Temps'ın iç politikacısını hayli 
sarstı. Fakat bir cümle onu ölkedea 
köpürtmektedir: ''Halk cephesi demek, 
millet demektir in 

Ya ötelı.i framızlarl Ya bisl 

Fakat bizde, bilhassa bazı şe
hirlerimizde hayatı yalnız paha
lılaştırmak değil, vatandat için 
2ahmetleştiren bir takım noksan
lar var ki bu münasebetle onla~n 
Üstünde de yeniden durmak dog~ 
olur. Bu noksanların batın~a ~z 
yirmi küsur bin nüfusun sıgındıgı 
Ankaramızın mesken buhram ge
liyor. Hakikat odur ki An!'arada 
ınesken meselesinin husu•• teteb
büslerle halledilebilecek olanının 
en büyük kısmı halledilmiıtir. Hal· 
huki devlet hizmetinde çahtan me
ınurlarm yüzde se~seni~den faz: 
lası haracgüzar halındedırler. Bu 
Yük ekseriyetin ne maa~ı, ne de 
kazancı buradaki arsa fıatları?a, 
k'redi şartlarına ve müdd.etlerıne 
göre kulübe yaptırmağa bıle elve· 

Filistinde 
fevkalide 
tedbirler 

Yeni bir cidal 

Eski baJbakaa Andr' Tardiea diğ« 
bir sağ gazetede eski başmuharriri o/da• 
ğu Le Temps gautesindelıi arlcadapna 
avutucu bir ders vermektedir. Tbrierı 
cumhuriyeti yerleştirip sağladığı za
man, bu rejim ya konservatör olur 
yaşar, yahud da devam etmez, d•miJ., 
J. ]. Weis ise Thriers'i budalaca bir ha. 
kümde bulunmakla itham etmış. Tar
dieu diyor ki: "Weis'ın hakkı vardı. 

Cumhuriyet altmış sene içinde gittikçe 
sola doğru aktı. 1936 halk cepheıi bir 
tesadüf değil, bir m a b a a d ' dır.,, 

ri!li değildir. 
Eski belediyeler otuz para>:_a al· 

dıkları arsaları toptan husus~ şa· 
hıslara devrettiler. Aynı mevsım -
de mesken yaptırmak ıartile ucuz . · ı~ n hemen arsa vermek ıçın, P anı l 
Yanında veya içinde geniş tarla har 
almak ve elde tutınak zam~nı e
büz geçmit değildir. Devl~tı~ ken· 
diai, böyle bir muamele yuzunded 
l'ahat etti, ve spekülasyona, yahu 
!ıornıal fiat yükaeliılerine her ya
l>•lıtta ağır bir vergi ödeınekt~n 
~ldu. Ankarada metken, ya~ 
bracak olanlar da, ona benzer bır 
t~dbirle, seneler senesi raha~ ed~ 
hılirler. Bahsettiğimiz ekserıyetın 
hugünkü Y eniıehir bofluklarn~ı 
dolduracaklannı asla zannetmeyı· 
b' bi ~z: beı liraya toprak metrosu : 
:&ıın belki de uzun yıllar sonraki 
barenı vasatisinin kudreti dıtında 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Kudüs, 6 (A.A.) _Gece saa~ 21 den 
. .. u" şafag~ a kadar sokaga çık· 

ertesı gun 
mak yasak edilmiştir. Askerler kışla-
larda alakonulmuş ve sokaklarda aske· 
ri kamyonlar devriye gezmeye başla-

Yeni karışıklıklar olmasından 
nııştır. b .. 1 .. 
korkuluyor. Bugün bir ara o muş ve 

.
1 

b'r yahudi de ağır surette 
bir arab ı e 1 

yaralanmıştır_. ___ _ 

Tunusta karıtıklıklar 
. (AA) _Tunus kömür 

Parıs, 6 · · · · d 
daki karışıklıklar netıcesın e 

havzasın a ıkmıştır. Bu. 
"tenlerin sayısı 16 Y ç • ı· · o . • 1 Tunus umumı va ısı 

ün Parıs e ge en · örü 
g . . üsteşarı Vienot ıle g 1-
l{arıcıye m başbakanın nez· 
tükten sonra be.raberce 
dine gitmişterdır. 

Nalı avt 

Çünkü altmış senedenberi sollar 
mütemadiyen halk yığınlarını aldat• 
makta imişler. Sağlarrn aynı halk yı· 
ğınlarına ne yaptıklarını Tardieu'y• 
değil, L~on Blum'a sorunuz. 

Demokrasilerde halk seçiminin bir 

değeri var mı, yok mu? Parlamento 

kürsüsünden bir batib başvekile bağırı· 
yor: ''Şeflerin vazifesi halkın önün
den gitmek mi, arkasından sürüklen· 
mek midir?,, 

Bu vazife, seçim sırasında halk yı· 
ğınlarına ne vadettiyse onu yerine ge
tirmek değil midir? 

. 1!ul§sa fransız mantığının kılıcı şimdi 
ıkı tarafa değil, dört tarafa kesi· 
yor. - Fatay 
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Po · ı; a hı hisleri: 
---------------------------

Tıpkı geçen asrın sonunda ve 
1914 ü hazırlıyan devrede oldu~u 
gibi marifetleri kendileri ve ihti
rasl~rı kadar büyük "büyük dev: 
Jetler,, bu asrın da ''silahlı baı _ ' 
devresini resmi nutuklarla açm~ş 
bulunuyorlar. Artık şampanya şı
şeleri çelik teknelere bir uınud 
öpücüğü kondurarak kırılabil~r
ler · silah laboratuvarları ve keşı~
çil~ri arı gibi çalışabilirler; demır 
ve celik dökümhaneleri ölüm alet
leri~in en azgınlarını doğurm~k 
bahsinde, kah kalite kah kantıte 
bakımından, biribirleriyle yar.:ıa 
girebilirler. 

Büyük ve korkunç yarış, l 6 yıl
lık bir paydostan sonra, tekrar 
başlamıştır. Ve. insanlık, "cihan 
harbı" ndan hiç bir şey öğrenme
miş kendi nam ve hesabına hiç bir 
istifadede bulunmamıştır. 

Halbuki, silahlanma yarışını bu 
kadar mükemmel organize eden 
büyük levletler, istese idiler, dün
yadaki geriliğe ve sefalete karşı 

harb ilan ederek aynı demir ve çe
lik istihsalatı ve aynı iş ve keşif 

hummasını yaratabilirlerdi. Bu -
gün bütün Asya ve bütün Afrika, 
ileri tekniğe ve Avrupa - Amerika 

seviyesinde bir refaha kavuşmak 
istiyorlar. Onların bu ihtiyaçları -

nı karşılamak kararı verilmiş ol
sa idi, ne mevcud makine endüs-

trisi ne de mevcud alimler ve tek
nisyenler sayısı kafi gelirdi. Kü -

çücük Avrupa kıtasmın kendi re
fah ölçüsü ve hatta kendi Hege
monyası bakımından meydana gc· 
tirmiş olduğu medeniyet cihazı ile 
medeniyetçi ekiplerini Asya ile 

Afrika'nm medeniyete ve refaha 
kavuşturulması hareketi, ilk adım
da iş sahibi kılabilir ve dünyanın 
her tarafından: daha çok doktor, 

Halkevinde ha o 
Halkevi sosy.ıl yardım komitesi se

nelik büyük balosum: martın 20 inci 
cumJrtesi gunlı akşamı halkevi salonla
rında verecektir. Her yıl büyük bir mu
vaffakiyetlc verilen balonun bu sene de 
mevsimin en güzel balosu olması için 
çalışılmaktadır. Dün akşam halkevinde 
toplanan ve memleketin hayır ışleriyle 
her zaman yakın alakalarını gosteren 
seçkin bir komite balonun mükemmeli
yeti için icab eden bütün kararlan al
mıştır. O gece halkevirıin salonlarında 

b;ıbarı gelmiş göreceğiz ve sosyal yar
dım kom~tesinin bir ~ok sürprizleriyle 
karşılaşacağız. Balo davetiyleri bu se
ne de geçen sene olduğu gibi mahdud 
mikdarda bası'mıştır ve nama yazılıdır. 
Baloda bulunmak arzıısunda olan aile
ler bir an evvel komiteye müracaat e
derek davetiyelerini a1maldırlar. 

1 KOÇUK lÇ HABERLERİ 1 
Samsun sıhhiye mtidürl.i B. İbra

him Sırrı lkincı sınıf sıhhiye müdürlü
ğüne terfi ettırilmıştır. 

* Tetkiklerde bulunmak üzere İzmi
re gitmiş bu unan mahalli idareler u
mum müdürü B. Faık salı günü şehri
mize dönmüş bulunacaktır. 

* İstanbul Haliç şırketi hissedarları 
yakında umumi bir toplantı yapacak
lardır. Bu toplantıda şirketi yeniden 
çalıştırmak için teşebbüs karan vere
cek'erdir. Şirket hissedarları yeni bir 
sermaye ile işi yeniden ele almak dü
§Üncesindedirler. 

* İstanbul zahire borsasnda hubu
bat fiatlan gevşektir. Ekstra Pulatlı 
buğdayları 6 - 6.29 arasında satılmak
tadır. 

• İstanbul ticaret odası İstanbul 
planının hazırlanmasında dikkate alın
mak üzere belediye reisliğine bir rapor 
verdi. 

• İstanbul belediyesi, haziran birden 
itibaren ölülerin kefenlenme ve gömül
me işleriyle uğraşmaya başlayacaktır. 

İlk yıl tecrübeye ayrılacaktır. Alınacak 
!neticelere göre gelecek yıl şehirde göm
me işleri tamamen belediye tarafından 
yapılacaktır. Bu iş için belediyenin ye
ni büdcesine tahsisat konulmuştur. 

rı 
'' daha çok mühendis, daha çok 

kimyager, daha çok öğretmen .• Bir 
kelime ile daha çok ilim ve alim ve 
daha çok teknik ve teknisyen la • 
zım !" sesleri yükselebilirdi. 

Şüphe yok ki, ortada ıne işsizlik, 
ne maddeler ''surproduction" u ne 
de münevverlerin ''surproducti -
on"u kalırdı. 

Fakat büyük devletler, mev
zuu dünyanın ve insanlığın mede
niyete kavu§ması olan bu büyük 
hareketi organize edemediler. Bu
na mukabil, bütün fabrikalarrn 
silah yapmasını, bütün milletlerin 
silahlanmasını ve bir yeni ''silah
lı barış" devresinin başlamasını, 
doğrusu mükemmel organize etti
ler. 

Şimdi İngiltere: 
- Dört senede bir buçuk mil

yarlık silah yapacağım! 
Deyip kesesini okşarken, ltnlya: 
- Dört senede bütün milleti 

asker yapacağım! 

Cevabını veriyor ve servete kar
şı imanı mobilize ediyor. 

Bır yandan da, dünya maden 
fiatlarında, görülmedik bir boom 
başlıyor ve bu baş dôndiıriıcü 
yükselişi izah edenler çıkıyor: 

- Çünkü herkes silalılanmaI.ta
dır ! 

- Hayır, çünkü Amerika -
Fnınsa • İngiltere, amele ücretle -
rini artırmakta ve 40 saatlık im{ a 
usulünü tatbik eylemektedir! 

Biz şimdiki bir müşahedemiz 

olmak üzere diyeceğiz ki, artık si

lah yarışı başlamıştır ve bu yarış, 
hele maden fiatları dikine fırlar -
ken, bir "sürat koşusu,, olmaktan 

ziyade bir "mukavemet koşusu,, 
dur. 

Burhan BELGE 

İzmir fuarı için tenzilat 
İzmir, 6 (A.A.) - İzmir enternas. 

yonal fuarı dolayısiyle Türkiye içın. 

den yataklı vagonla İzmire gelecek 
yolcuların gidip gelme biletleri üze
rinden yüzde 25 tenzilat yapılacağı ya
taklı vagonlar şirketinden fuar komite· 
sine bildirilmiştir. 

Hazineye ait arazi 
Maliye vekaleti umumi arazi yazımı 

sırasında hazineye aid olduğu anlaşılan 

araziyi bundan evvel i~gali altında bu
lunduranlardan ecrimisil aranılm'>sı ve 
takdir edilen kıymetler noksan bulu
nursa bunlara itiraz edilmesini defter
darlıklara tamim etmiştir. 

Genç ror.ı"ntikler 

Yirminci asrı 

mndde'nin 
hakim olduğu çağ olarak biliriz. Fa
kat bunu tekzib eden hadiseler birbi
rini takib etmektedir. Mesela, şu 

Londra haberine bakınız: Lord Ros
endale'in on yedi yaıındaki kızı 

Delorah Rosendale bir kaç gün
dcnberi kayıptır. İngiliz polisi ve İn
giliz hariciyesi, genç kızın, Bay Wins
ton Churchil'in yeğeni olup §İmdi is
panyada bükümetçiler safındaki gö
nüllülerle birlikte harb etmekte bu -
lunan E&mond Romilly ile buluımıık 
ve evlenmek Üzere Bayonne'a kaçmı§ 
olduğunu bilmektedir.,, 

Hep aleyhinde bulunduğumuz yir
minci asırda, bir İngiliz delikanlısı, ha

yatını muhakkak bir tehlikeye koya

rak kalkıyor ispanya cehennemine ken 
dini atıyor ve on yedi yaıında bir 

genç kız da, baba ocağından kaçıp, 
sevdiği bu delikanlının peıine düşü
yor. 

Yirminci ura, mistiklik asrı adı
nı neden vermemeli 7 

Hayat ve edebiyat. 

Geçen pazartesi günü, İtalyalı zen
gin bir adam, Viyanada, tanınmış bir 

ULUS 

İplik fiatlarında 
ihtil<ara 

tedbirler 
}{arşı 

alındı 
İktisad vekaletinden: 23-Ci-1936 ta

rihli ve 3337 sayılı resmi gazete ile ilan 
edilen ve 1 temmuz 936 dan itibaren 
meri olan iplik fiatlan fabrika teslimi 
peşin satış fiatlandır. 

Toptancı tüccar gizli bir surette ve 
bu fiatların çok üstünde bir fiatla iplik 
satışı yapmıştır. 

Bunun önüne geçmek üzere endüst
riyel mamfılatın maliyet ve satış fiatla
nnın kontrolü ve tesbiti hakkındaki 

3003 numaralı kanunun verdiği sa'filıi

yete dayanarak yerli fabrikalar mamu-
1:;tı ipliklerin toptan satışlarında tüccar 
ve fabbrikatörlerin riayete mecbru ol
dukları hüküm'er aşağıdaki gibi for
müle edilmiştir: 

a - Gerek fabrika gerekse ticaret
hane satışlarında bir paket dahi top
tan satış addolunur. 

b - Fabrikasının bulunduğu şehir

lerdeki tüccarlar fabrika fiatmdan en 
çok yüzde 1 yükseğine toptan satış ya
pabilir'er. 

c - Fab ikasmın bulunduğu şehir dı 
şındaki tüccarı r ilan edilen fiatlara 
kendi kar ve ma rafl n olarak en çok 
yüzde 3 fıat farkı ilave edebi'irleı': 

d - Fabrikalar başka şehirlerde sa
tı 1 rını satış mağazası veya büro aç. 
mak suretiyle bizzat y ptıkları takdir. 
de o şehirlerde açacakları satış m:.ığa· 
za ı ve b ro masrafı o"ar k Hatlara 
a ami yü de 2 fark ilave edebilirler. 

e - 11 n edilen Hatlar azami oldu
ğundan fabrikahr bu fiatlardan daha 
ucuz satış yaptıkları takdirde yukanki 
Hatlarda yazılı tlıccar kar ve masraf 
)arının azami Iiat üzerinden hes"p e

dilmeyip fabrikaların bu ucuz satışı 

üzerinden hes<ıp edilmesi meşruttur. 

f - Fabrikasının bulunduğu şehir 

haricindeki satışlarda toptan Hatlara 
aJrıca nakliye ücreti zammedilir. 

g - Paket ambalaj masrafı fabrika

lara, balya ambalaj masrafı müşteriye 

aittir. Balya ambalaj masrafı hakiki 

masrafı tecavüz edemez. 
h - Gerek tüccar ve gerekse fabri

kalar depolarında iplik olduğu halde 

mübayaa için müracaat eden mü:;;teri. 

lere satış yapmaktan istinkaf ettikleri 

takdirde kanuna mugayir harekette bu. 

]unmuş olacaklarından kanunun cezai 

hukümlerine tabi tutulacaklardır. 

i - Gerek tüccar ve gerekse fab

rikalar mağaza veya satış btirolarına, 

komisyon ve masraflarının ilavesi ile 

tanzim edecekleri iplik satış fiatlannı 

mahalli ticaret odalarına tasdik ettir

dikten sonra resmi gazete ile ilandan 

itibaren nihayet 15 gün zarfında umu
mun görebileceği bir şekilde talik et
meğe mecburdurlar." 

/ 

avukatm karısını, beraberce gİtmİ§ 

oldukları sinemadan çıkar çıkmaz, 

be§ kurşunla öldürmüştür. 
Katil, en büyüğü 19 ve en küçüğü 

7 yaşında, yedi çocuk babası ve öl -
dürdüğü kadm da kendisinden kati 
surette ayrılmak isteyen metresidir. 

Şimdi hadisenin vukuuna takad -
düm eden dakikaları tesbit edelim: 
yaılı i.Jık çılgınca sevdiği genç met -
resinden aon bir mülakat istemiıtir. 

Mülakat yeri bir sinemadır ve göste -
rilen filim iae Stefan Zweig'm bir nu
velinden iktibas edilen "bir alqamm 
mestliği,, dir. Bu filimde, sevdiği ka
dm tarafından terkedilen ümidsiz ve 
kıskanç bir erkeğin ruhi halleri tas • 
vir olunmaktadır. 

Halkın elinden zorla kurtarılan 

katil §U itirafta bulunmu§tur: "onu de. 
li gibi severdim ve onun için delilikle- . 
rin türlüsünü yapmıştım. Benden ar
tık ayrılmak istiyordu. Filimde gördü
ğüm sahneler beni büsbütün çıldırt -
tı.,, 

Paul Bourget'nin Tilmiz adındaki 
romanını hatırlarsanız bu hadise kar
şmnda kendi kendinizden sorabilir
siniz: "Bu acıklı vakadan ,onun kah
ramanı olan İtalyan zengini gibi Ste -
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Temyiz icra ve iflas dairesi reisi B. Fuad Hulusi Demirelli dün 

Ankara Halkevinde ve seçkin bir dinleyici huzurunda Hukuk llmini 
Yayma Kurumunun bu kış için tertib ettiği seri konferansların on be-

şincisini vermiştir. laki bakımdan egoisme ve altrnisme bu· 
Konferansçı sözüne kısa bir baştan- lunur. Tarih bize cemiyet hayatı ilerle .. 

gıçla girmiş ve ezcümle ferdin cemiyet dikçe ferdin akli ve ahlaki melekeleri• 
içindeki mevkiini, cemiyetle muhtelif nin de mütenasiben arttığını gôsteriyor, 
bakımdan olan milli rabıtalarını ilmi 

Cemiyetin bir nizamı da olmas lazım .. 
ve müdekkikanc bir gözle tetkik ve dır. İşte cemiyet kendisini ve içinde bu-
tahlil etmiş ve Delf • Delphes mabedi- lunan ferdleri hukuk dediğimiz şekle 

nin takında yazılı olduğu gibi ferdin kadar teamül yoliyle muhafaza etmiş.. 
kendisini bilmesi lfızungeleceğini işa- tir. Yalnız bu teamülün statik elastiki-
ret ettikten sonra insanın psikolojik 
dediğimiz balerinin yalnız dimağın is
tidadı ve uzvi tevarüs neticesi olmadı
ğını idrak, hafıza ve bilgide olduğu gi
bi haz ve elem duygularında da içtimai 
unsurlar mevcud olduğunu kaydetm;ş. 
tir. 

Konferansçı sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

İnsan, maneviyatının, moral bünye. 
sinin büyük bir kısmını içtimai hayata 
borçludur. İstidadlarımız uzvi tevarüs. 
te oldugundan fazla içtimai tevarüste 
daha önemLi bir mevki işgal etmekte
dir. İnsanı ögrenmek için insan cemi. 
yetlerini öğrenmek llizımdır. Alman 
İç im iyatçıs Tônnics cemiyetleri ikiye 
tefrik etmekte birisinde insiyak ve his. 
siyat digerinde ise muhakeme ve he
sab sınıfları olduğunu söylemektedir. 
En doğru görünüş ise bu iki kısmın 
bıribiriyle mezcedil~ bir vaziyette 
olmasıdır. Cemiyetten bahsedildiği za
man nizamlı bir cemiyet anlaşılmalı

dır. Nizamsız bir cemiyet mevcud olsa 
bile beka bulamaz. Mevzu ve meri hu
kukundan bahsedilebilmek .için ancak 
müstakar cemiyetin ferdlerinde içtimai 
vasıfların bulunması lazımdır. Cemiyet 
terbiyesi almış olan ferdlerde ise ah-

Maliye Vekilimiz tedavi 
için Viyanaya gitti 

İstanbul, (Telefonla) - Rahatsız 

olan maliye vekilimiz B. Fuad Ağralı. 
tedavi olmak üzere bugün Viyanaya ha· 
reket etti. Vekil Viyanada bir ay kala
caktır. 

İnhisarlarm sofra 
tuzlan 

İstanbul, (Telefonla) - İnhisarlar 
idaresinin Çamaltı tuzlalarında kurdu
ğu fabrika ilk aofra tuzlarını piyasaya 
çkardı. Tuzlalardaki tesisin üretim mas
raflarım ucı: zlatacak bir hale getirilme
si için Avrupa tuzlalannda tetkiklerde 
bulunarak memlekete dönmüş olan in· 
hisarlar tuz işleri müdürü bir rapor ha
zırlamaktadır. 

fan Zweig bir par
ça mesul değil mi 

dir?,, 

Sir Basil Zaharolf'un varisleri! 

"Zenginin parası züğürdün çene· 
sini yorar,, mı§. Harb malzemesi zen· 
gini, meşhur Zaharoff'un varissiz öl
mesi birçok kimselerin muhayyelesini 
harekete getinniıtir • 

Londra'da kunduraçlık eden bir 
adamcağız Zaharoff'un evlenmedışı 

doğmuş oğlu ve bu sebeble de varisi 
olduğunu isbata kalkıpnıştr. 

Şimdi Mısırdan bir &es işitiliyor: 

"Ben Zaharoff'un büyÜk amcasının 

oğluyum. Babam hi.li Halebte ve ha

yattadır. Evrakım tamamdır. Vera· 
aet davası açmak için Parise IPdiyo-
rum.,, 

Bu adam, Kahirede büyük bir aı· 

gara fabrikasının eksperidir, oldukça 

servet sahibidir ve arab ermenisidir. 

Biz Zaharoff'un, eski Tatavla'da 

doğmuı bir rwn olduğunu biliyorduk. 

Kahire'deki varis, i§ güç sahibi ve 

zengince bir adam olm~ ceddinin 

Haleb erme.nisi oldu~unu ilan etme • 

sine bakarak aklından zoru olduğuna 

hükmederdik. Fakat Zaharoff'ların as· 

Lnı ve neslini kim bildi ki! 

yetten mahrum olmaması icab eder ak
si takdirde eski Çin ve hindlilerdcki 

caste teşkilatında olduğu gibi istikrar 
hassasının ifratı ve tahavvüle az müsaid 
olması cemiyeti yıpratır. Cemiyetin 
diğer bir rolt.i de ferdin cemiyetten al. 
dığı müktesebatı çoğaltarak şahsiyetler 

yaratmasıdır. Bu gibi şahsiyetler ken •• 
di benliklerine cemiyetten aldıklarını 
da ilave ederler. Cemiyetin ferdle bu 
mütekabil tedahtillerJ neticesi olarali 
dehalar ile cemiyetler biribirine nis
betle bir gayeli bir vasıtalı olurlar. 
Bu dehaların bazısı tarihi ve bir kısmı 
da ilim ve sanata mensub olurlar. Ta· 
rihi olanlar doğrudan doğruya tarih 
üzerinde ve ilmi olanlar da içtimai mu
esseselere tesir yoliyle ve dolayı iyle 
cemiyet üzerinde mukabil tesirler ya
parlar. Yakın ve uzak tarihten buna 
dair birçok misaller zikredilebilir. Şu 
hale göre cemiyetle ferd arasında mü· 
tekabil te!.ir ve aksi tesirler mcvcud
dur. Cemiyet yalnız ferde tesir etmez, 
yalnız onu yaratmaz aynı zamanda fer· 
din haricinde müesseselerde yaratır. 

Fakat bu müesseselerin daha iyi, daha 
mükemmel nasıl tasavvur edilebileceği
ni de ferde telkin eder, onun için ferd 
içtimai bir idealin de hamili sayılır. 

Merinosculuğumuzda 
inkişaf var 

İstanbul (Telefonla) - Ziraat ve .. 
kaletinin emrinde çalışan merinos mü· 
tehassısı Baron Fon Septo gazetecilere, 
şimdiye kadar memleketimizde merinos 
yetiştirmek için yapılan tecrübelerin 
çok müsbet neticeler verdiğini otuz da
mızlıkla bu sene sekiz binden fazla ko· 
yuna muvaffakiyetle suni telkih yapıl
dığın, Karacabey harasın::Ja bir meri
nosculuk kursunun açıldığım, Balıkesir, 
Bursa ve Bandırmada merinos yeti~tir
me çiftliklerinin kurulacağını Almanya 
da bu işi tetkik etmek üzere bir heyet 
gönderildiğini ve bu heyetin oradan 
500 dişi, 20 erkek merinos getirtilece
ğini söyledi. 

İstanbuldaki tarihi 
mezarlar 

İstanbul (Telefonla) - Mezarlıkları 

müdüriı, 1stanbuldaki mezarlıklann ta• 
rihi Jaymetlerine göre bir proje hazırla· 
maktadır. Belediye, imar ve fen müdür
lüğiınün tasvibinden geçtikten sonra 
tarihi kymetleri olanları saklayacak ve 
diğerleri yıkılacaktır. 

Balkanlararası tayyare servisi 
İstanbul, (Telefonla) - Balkan dev

letleri arasında bir tayyare .servisinin 
tertibi için teşebbilsler yapıldığı haber 
verilmektedir. 

ı= ___ H __ A __ V __ A ____ __ 

Dün Ankara'da 
sıcaklık 17 derece idi 

Dün şehrimizde hava yarı açık yan 

kapalı geçmiş ve sıcaklık sıfırn fistünde 

17 dereceye kadar yükııelmiştir. Mete

oroloji işleri umum müdürlüğünden ve .. 

rilen mal\1mata göre dün yurdun Kara .. 

deniz kryılanna Gireaon ve Orduya 
hafif yağmur yağmı~ diğer yerlerde ise 

hava umumiyetle bulutlu gemiştir. 

Yurdda sıcaklık evvelki güne göre dun 
1 - 4 derece arıısnıda ısınmıştır. En dii· 
şük suhunetler sıfınn altında Sivasta 3, 

1 

Karsta 4, Erzurumda 8 derecedir. En 
yüksek suhunetler Dörtyol ve Nazıllide 
19, İzmir ve Adanada 20 derecedir. 
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yi~~:::::::;:::;::·:~::. darbesi hazırlamışlar gidiyor 
hlaktadır. Bu arada kıral albncı Geor.. · ... 

Budapeı:.te, 6 (A.A.) - Havas a1an· r I 
ge'un Yemini de dominyonlar ile ana r ı ak t 

d muhabirinden: Resmi o ar e .. 
Vatan arasnrda yapılan müzakereler en sının abe M arı'stan'da . 

· d dilınemekle ber r ac 
•onra kararlaşmrşbr. İngiltere ~r~l~n byı ek'l B Daranyinin şiddetli müda .. 

Belgrad, 6 (A.A.) - B. Beneş•in 

5 nisanda Belgrad'da bulunmasma in

tizar edilmektedir. 
t · · ıngı• aşve ı • .. .. . 
aç gıyıne meramisindeki yemını • hal . sayesinde pek kotü netıceler ve• 

li · h lif ciizülen esı 1 ~ 2 ırnparatorluğunun mu te rebilecek olan siyasi bir karışık ıgrn 
arasnıdaki yeni münasebetleri bir defa önü alınabilmiş olduğu şimdi anlaşıl• 
daha teborüz ettireceği cihetle, yalnız 

k ı maktadır. 
İngilizleri değil yabancı meınle et er Nasyonal _ sosyalist olan ''Oklu haç,, 
kamoyunu da ~lakadar etmektedir. ile "oraklı haç., grupları ve "Turu!,, ve 

B . . k' b. tarihi vardır. . kk''l u yemımn çok es ı ır . ":Move,, isiınlerindek.i rasıst teşe u • 
V · ·ı· · l ~ ı·stihaleden ıs• b' mlek t' malıA yardı e ıngı ız ımparator ugu . leri yabancı ır me . e ın . . • 
tihaleye geçe geçe, kırallann taç gı~ mı ile hükiimeti ellerıne almak ıstemış· 

. 1 k. . 1 rinin §ekh de ınerasım erinde ı yemın e . }erdir. 
değişmiştir. Sekizinci Edward, taç gıy• Bu teşekküller nasyonal - sosyaliz-

d · · ~ · · i altıncı Corc- - · g- cenahdandır ille en çekilip gıttıgı ıç n me eggın aşın sa · 
tan evvel taç giyen İngiliz kıralı, babası Nazırlar arasında yapılan bir görüş· 

ı ')tere mer• · • k k · · ı::. beşinci Corctıı. O zaman ngı ' . meden sonra asayışı oruma ıçın a• 
· b. "mürge ıın- db' 1 l b d kezi Londra olan genış ır so zım gelen te ır er a ınmış ve un an 

paratorluğu idi. Dominyonlar vardı: f~- sonra Başvekil B. Daranyi, milli birlik 
kat henüz dominyon tabiri bukukı bır teşkilatının Budapeşte grupu mensub-
nıana ifade etmiyordu. Sömürge vey~. o· }arına hitaben bir nutuk söylemiştir. 
na yakın bir şey her halde ma~ası mub- Başvekil demiştir ki: 
hem olan bir mefbumdu. Domınyon a~· "Memleketin iç ve dış vaziyeti se· 
cak 1931 senesinde akdedilen Westmı· rüvene atılmağa elveri~i değildir. Hü· 
· ·ı t 1'f edilmiştir. Bu ku"met, iç inzıbatı temin etmeg-e karar nıster kanunu ı e at 

kanun ile lngilterenin dominyonlan, vermiştir ve bunu yapacak kuvvete de 
1<.unada cenubi Afr;ka , Avusturalya ve maliktir.,, 
yeni z:landa istiklallerini kaza~ışl~~· Macar polis müdürü B. Ferenczi'nin 
dır. Bundan sonra dominyonların bm- çekilmesi Almanyamn Macaristandaki 
biriyle ve hepsinin de İngiltere ile olan elçisi B. fon Makensen'in ayrılması ile 

.. b tlen· kıralın .. absı etrafında aynı zamana rastladığından bu hadise 
ınunase e " 
toplanmıştır. Yani Londrada oturan ~- birçok dekikoduya sebeb olmuştur. 
ral, lngilterenin ve ayrı ayrı her domın- Politika mahfilleri, bu iki şahsiye· 

tin Morove ismindeki rasist teşekkülü-
yonun kıralıdır. . . . . 

1 te aJtıncr George un yernını ıngı· nün reisleri BB. Marton ve Meeser ve 
liz :mparatorluğunun bu tekamülüne aşırı bir sağ cenah teşekkülü olan ''mil-
uydurulmuştur. Yemin ayrı ayrı her do· 11 birlik,, liderleri ile sıkı münasebet· 

t lerde bulunduklarını ihsas etmektedir. minyon hükiimeti ve parlamentosu a· 
rafından müzaelcre ve tashih edilmiş ve 
nihayet son şek!ini almıştır. 

yemin beşinci George'un yemırun• 
den haylı farklıdır. Athncı George 12 
mayısta İngiltereyi, İrlandayı ve ayrı 
ayrı her dominyonu, parlamentoları ta• 

rafından yapılacak olan 'kıanunlara göre 

idareye yemin edecektir. Sonra yeminin 

bit' fıkrası da İngiliz kıralırun protestan 
dinini müdafaa edeceğine dairdi. Do
mbyonlar İngiliz kırabna bu din müda
fil:ği vazifesini vermek İstememişlerdir. 
Hele ldandanm dini katolik olduğun· 
d'.ln altıncı George kendisine tabi olan 
bu devletin dinini hiç bir zaman müda· 
faa edemezdi. Bunun için altıncı Geor• 
ge bermutad ve İngiltere devletinin 
Protestan dinini müdafaa edeceğine ye
min edecek. Fakat dominyonlara gelin· 
ce: Din bahsine temas edilmiyecek. 1 n
giltere kıralmm yeni vaziyeti geçenler• 
de sekizinci Edwardm istifasiyle neti
celenen buhran sıralarında da tebarüz 
etmişti. Başbakan Baldvin se~inci E.~
\V d ·1 • _ı~vaç roeseiesi üzerınde go· ar ı e ızw kil' 
rii .. k lnız lngilterenin başve ı 

şur en, ya ·u 
ııfatiyle değil, dominyoniar baş~~ı e
... . kili. l k müzakerelerı ıdare 
a ının ve o ara 

etmişti. 
imparatorluğun bu siyasi tekamülü 

· uygundur. BÜ· 
anglısakson ananesıne 

Yu"k b. .. .. e imparorluğu zamanı· 
ır gomurg . 

h tta kimsenın far-
ınızda sarsıntısız, a • d 
le ' b" " stakıl ev-ına bile varmaksızın ır mu 
letler ittihadı §eklini almıştır. 

A. Ş. ESMER 

Hükümetin kuvveti 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Birkaç gün

dneberi politika mahfillerinde dolaşan 
bazı yaymtılar, bazı politika grupları· • 
nın aşırı hareketler hazırladıklarını bil
dirmekte idi. İyi malumat alan mahfil· 

ler bu yayıntıların aslı ve esas olmadı

ğını, devlet idaresinin kuvvetli ellerde 
bulunduğunu ve hükümetin muhtemel 
herhangi bir tahrikatı bastıracak kadar 
kuvvetli olduğunu bildirmektedirler. 

Faşist ı~onseyinin 

el{onomil{ tedbirleri 
Roma, 6 (A.A.) - Büyük faşist 

konseyinin üçüncü ve sondan bir önce· 
ki toplantısı- dün akşam Venedik sara

yında yapılmıştır. 

İktisadi ve mali vaziyet bakkndaki 
raporları din!edikten sonra konsey ma· 
liye nazın B. Ahaon Direvel'in idaresi· 
ni tasvib etmiş ve yeni bir verg;i koy· 

mamaya karar vermiştir. 
Hazine eskisi gibi, liretin durluğun

dan sonra konulan ve mülk kıymetleri
. yüzde 5 i nisbetinde akdedilen mec-

nın . . . 
bur1 istikraz ile kuvvetlendırılecektır. 

Bu husustaki rapordan anlaşıldığına 
.. 20 şubat 193 7 tarihindeki ihtiyat gore, 

i t n mikdarı 4 milyar 21 milyon kıy-
a ı ın· 1 
metindedir. 24 mart 1936 da tıyat a -
tın mikdarı 5 milyar 142 milyon kıyme· 

tinde idi. 

Atlısporun yemeği 

Macar hükiimet naibi Amiral Horti 

Yolculuğun sebebi 

Bükreş, 6 (A.A.) - Siyasi mahfil

ler, B. Beneş'in Yugoslavya yolculuğu 

küçük antant reisleri arasında yakında 

yapılacak olan görüşmenin hemen so

nunda olacağını zannediyorlar. 

Bu üç devlet reisi arasındaki ilk gö

rüşmeler, geçen sene Bükreşte yapıl

mııı;tı. Önümüzdeki toplantı ise, Tuna 

üzerinde yapılacak olan Romanya. Yu

goslavya köprüsünün ilk taşının konul· 

ması töreni dolayısifle, Turn • Severin

de yapılacaktır. Bu takdirde B. Beneş

in Belgrad'a gideceği ve küçük antant 

konferansının da bu ziyareti takib e. 

deceği rivayet edilmektedir. 

Sovyet Rusyada 

Çalışan kadınlar yedi 
senede 5 nıilyon arttı 

Sovyet Rusyada bir doktor kadın bir çocuğu mu3yenc ederken 

Moskova, 6 (A.A.) - !statistik mer
kez idaresi tarafından neşredilen malfı
mata göre, işçi kadın sayısı 1929 dan 
1936 ya kadar beş milyon artmıştır. 1936 
da çalışan kadın sayısı 8.492.000 i yani 
bütün işçilerin yüzde 34 ünü bulmuş
tur. Büyük endüstride 1929 da 939 bin 
kadın çalışıyordu. 1936 da ise 2.908.000 
kadın çalışmaktadır. Bu rakam bütün 
işçi adedinin yüzde 38.8 ini teşkil et

mektedir. 
1936 yılın n başlangıcında Sovyetler 

birliğinde 15 bin 338 ilim kadını var· 
dı. 1936 sonkanununda bütün Sovyetler 
birliği doktorlarının yaı ısından biraz 
eksik ve inkılabtan evelki say:dan yir
mi misli fazla olarak 42 bin 353 kadın 

doktor mevcuttu. 
İşçi kadınlar için kurulan yüksek 

mekteblerle fakültelere devam eden ka 
dınların sayısı 1928 de 129 bin iken 
1936 da 575.973 ü bulmuştur. 

Kadının devlet idareı;ine iştirakini, 
1936 da toplanan Sovvetler birliğinin 

sekizinci fevkalade kongresinde 419 de
lege bulunması göstermektedir. 1923 
kongresine ise, temsil nisbeti aynı ol
duğu halde 49 kadın delege vardı. 

M ar len Ditrilı 
amerika 

tabiyetine geçti 
Los Anjelos, 6 (A.A.) - Royter: 

Sinema yıldızı Marlen Ditrih Ame· 
rika tabiiyetine geçmek için mahkeme· 
ye başvurmuş ve bu hususta ilk mua

meleler yaprlııuştır. 

Ankaradan 
manzaralar 

Ankara IJelediyesi, bi'has a asfalt 
caddelerde, tozları ve sokak süprı.intü
Jerini emici hava tertibatı olan yukarıda 
resmi görülen süpürge ile temizlen
mektedir. Randıman, temizlik ve toz 
zerrelerini havaya karıştırmadan topla
yan bu sokak süpürgesi de Ankara be· 

lediyesinin şehir hizmetlerinde kul- \ 
landrğı modern vasıtalarından biri ol
mak hususiyetini taşıyor. 

flJllilıllltihY/A 
iki anayasanın 
mükayesesi 

KURUN'da Asını Uş, Amerika Bir
leşik Devletlerinin, tqrii ve icrai kuv. 
vetlerini ayrıran ve ikisinin üzerinde ' 
geni~ salahiyetli bir ili mahkeme te
sis eden anayasasından bahsederek, 
B. Ruzvelt'in Amerikadaki inkılap ve 
ıslahatlarmda bu ili mahkemenin 
mukavemeti kar§ısında ne kadar mü,. 
küllere uğramıf olduğunu, ve timdi 
bu vaziyete çare bulmak üzere almak 
mecburiyetinde kaldığı tedbirleri ha
tırlatarak, tetrii ve icrai kuvveti bir 
elde birlettiren türk anayasasının, bu 
gibi mahzurlardan tamamiyle i.ri, ü ... 
tün bir eser olduğunu bu hadisenin 
bir kere daha isbat ettiğini yazıyor. 

• 
DUL ANNELER iÇiN. 

Kurun'da Hasan Kwnçayı, İstan
bul belediyesinin iki kısmında, İfÇİ 
kadınların çocuklarını gündüz baka~ 
cak birer müessese viicude getirme • 
sinin ne kadar faydalı bir içtimai yar
dım hizmeti olduğunu anlatarak. 
ancak birçok çocuklu dul kadınların. 
çocukları yüzünden hizmetçi olarak 
kabul edilmediklerini söylüyor, ve ço
cukları küçük bir ücret mukabilinde 
yatılı olarak alacak mÜeşseselerde 'f'Ü• 

cuda getirilirse bu gibi muhtaçlar için 
çok yerinde bir hizmet görülmiif ola
cağmı ileri sürüyor. 

• 
SURlYELlLERlN DÜŞMANLARI 
KENDi iÇLERiNDEDiR. 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen. 
son :ı.amanlarda Suriyedeki tahrikçi 
propagandalar arasında ismi aık sık 
geçen Şekib Arslan'ın kim olduğunu 
ve osmanlı imparatorluğu zamanında 
oynamış olduğu riya.kir rolü anlata • 
rak, bu gibi 1'ötü politikacılaın ve 

menfatçilerin ,bir milletin arasında 
en zararh unsurlar olduğunu habrla
tıyor ve suriyelileri bu gibi tahrikçi· 
)erin, kendi aleyhlerinde olan tahrik• 
lerine kulak asmamaya davet ediyor. 

• 
YOKSUZLARA JÇTJMAI YARDIM 
TAN'da Ahmet Enıin Yalman, yok• 
auzlara yardım hususunda memleke
timizde yapılacak pek çok it bulun• 
duğu halde, ayrı ayrı ve biribirlerin -
den müstakil olarak çalışan hayır ce
miyetlerinin çokluğu yüzünden hal • 
km pek çok müracaatler karşıaın • 
da emniyetini kaybettiğini ve gerek • 
tiği derecede yardımda bulunmadı

ğını söylüyor, ve içtimai yardımı or • 
ganize etmekte en ileri gibnİ§ olan 
Birleşik devletlerin misalini öne süre 
rek, bütün hayır müesseselerinin bir 
tek organizasyon halinde birletmeleri
ni ve halktan İaneyi bir elden toplama
larını tavsiye ediyor, Kızılay cemiye
tinin böyle bir organizasyon için 
merkezi rolü oynamaya müsaid bu • 
lunduğunu hatırlatıyor, 

• 
KÜÇÜK MiLLET OLMAK FELAKETi 

CUMHURIYET'de Yunus Nadi, 
muhtelif devletlerin ihtiraslarına i -
Jet olmaktan muztarib Avusturyanm 
vaziyetini anlattıktan sonra §Öyle ya
zıyor: 

"Bütün bu maceralar iç.inde göze 
çarpan korkunç hakikat şudur : 

Kendi başına kalarak büyük dev
letlerden meded uman küçük devlet
tin hali. Bu sadece aı.:ınacak bir hal· 
dir .Bu halden alınacak ibret dersi ise 
şudur: küçük buyuk her millet evve
la kendine güvenmeyi ve en belli bat
lı siyaset düsturu bilmeli, ondan son
ra da kendisi gibi ve kendi halinde 
küçük devletlerle anlaşarak ve bir • 
le~erek daha kuvvetli bir cephe gÖs • 
termenin sırrına ve maa·ifetine erme
lidir. Yoksa adamı işte böyle bozuk 
para gibi harcarlar. 

Gümrükler Vekilimiz 
lstanbula gitti 

Gümrük ve inhisarlar vekilimiz B. 
Ali Rana Tarhan dün akşamki ekspres
le 1stanbula gitmiştir. Bakan istasyon• 
da vekalet ileri gelenleri ve dostları ta· 

rafından uğurlanmıştır. 
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f Yabancı basında 
uı:us 

okuduklarımız J Almanya ve 

Pancermanizm, Panslavizm 
Avusturya - Al

manya anlaşması 

dola,yısiyle daha 
evvelce yazdığımız 
bir yazıda şöyle de. 
miştik: "Avustur. 
yanın büsbütün cer. 
menleştirilmesi işine 

M acaristan'ın ihracat ti
caretinin % 25 i Al

ınanya'ya olduğu için Alman- a 
büsü bu işte çıkarı olanlardan 
başka herkes tarafından mu
kavemete uğramıştı. 

Macarlar, günün birinde 

Almtmya son zamanlaracı kiiçiik anlaşmayı 
d«ğıtnıalL için ne kadar gayret sarf etmiş olur
sa olsun bu anlaşmanın J'iyanuda Habsbrug
larm yerleşmesine lmrşı birlilite lıareket ede
ceği mulwkl.aktır. 

Yazan 

Pi yer Brosolet 

yanın bu memleketteki eko
nomik nüfuzu geniştir. Fakat 
Macaristanda alman nüfuzuna 
karşı, zan ve tahmin edildi
'ğinden çok fazla mukavemet 
~österilmektedir. Macarlar, 
alınanların orta Avrupadaki 
büküm ve nüfuzları hakkında Buda beşte nüf uswıun yüzde yirmi 

memleketin ayak takımını iş 

başına getirip bir kargaşalık 
çıkarır düşüncesiyle nasyo
nal - sosyalist partisini kal· 
dırmışlardı. Her halde Buda
peşte nüfusunun yahudl ol
ması ve Macariıtanda toprak-

girişilmiştir, ve Berlin, bunun dostça ve 
kendiliğinden bir anşlusla neticelen .. 
mesini haklı olarak ümid edebilir.,, 

11 temmuz anlaşmasını beğenen fran
sız ve avusturyalıların hoşuna gitme -
miş olan bu hüküm, o zamandan beri 
A vusturyanın iç işlerindeki inkişafla 

maalesef isabetli çıkmıştır. Alber Mu • 
se, bir takım avusturyalı şahsiyetlerin 
"müfrit milliyetçiler,, namı altında gh· 
lenen nazilerle birleş.erek bir ''cermano 
sosyal,, birliği vücude getirdiklerini 
yazıyordu. Viyanah nasyonal sosyaiist
ler, Fon Noyratı pek büyük merasimle 
ve Hayl Hitler selamiyle karşılamak 

suretiyle, meslekdaşımızın başlamış ol· 
duğu izahı tamamladılar. 

L'Orop Nuveı 
gazetesinden 

fazla hulyalara kapılmamak

ta, onlar Avusturya ile ltal· 

ya ve Macaristan ekonomi ve 

politika hususunda birleşti· 

ren Roma protokoluna bel 

beşi yahudi ve macar topraklarının 

yüzde yirmi beşi de yahudilerdedir 

ların % 25 i yahudilerin elin

de bulunması da ehemiyetle 

göz önüne alınacak bir mese

ledir. 

kayda değer ki, alman dış bakanı, A • 
vusturyanın devlet adamlarından, Ha -
bsburglar hakkında beklediği teahhüd 
leri elde edemeden dönmeye mecl:ıur 

kalmıştır. bağlamış bulunmaktadırlar. 

Bütün seyahatler, muasır Avrupa • 
nın kendini düşünen ve amansız bir si· 
yaset takib etmekte olduğunu bilirleı. 

Çekoslovakya başvekili Dr. Milan Hod· 
za, macaristan parti liderlerinden Dr. 
Tibar Ekhart'ı Praga davet etmiştir. 

Müstakbel mascar başvekili telakki e • 
d;ıen bu zatın orada Slovakyadaki bul· 
gar azınlıkları hakkında müzakerelerde 
bulunacağı umulmaktadır. 

Dr. Ekhart'ın Budapeştedeki Çek.ıs· 
lovakya konsolosuna vize için yaptığı 
müracaat reddedılmiş, bunun üzerine 
macar parti lideri telefonla Hodza ile 
görüşmüş, beşvckil de gene telefonla 
Budapeştedeki Çekoslovakya elçisint: 
bu hususta emir vermiştir. 

Fakat Avrupanın bırçok yerleıinde 
çıkan bu türlü pürüzlü ışler, böyle iyi 
neticelerle bitmemektedir. Kaldı ki Ro
manyaluarıa Çekoslovakyalılarm bir 
taraftan, macarların öte taraftan gös· 
terdikleri şüphe ve emniyetsizlik de 
işin kolayca nalledilecegi hissini ver • 
miyor. Hiç olmazsa, memurlar, asker· 
ler, tüccarlar ve gazeteciler arasında 

vazıyet böyledir. Nüfusun ekseriyetiui 
teşkil eden ve toprak üzerinde çalışan 
köylülere gelince bunların iş başında 

bulunanlar kddar sınırlar üzerinde te
ıirli ve hakim olduguna inanmak da 
miışküldür. 

udapes.tede bütün kütüphaneler· 
de ve resımci dıikanlarında dan, 

lvı aristanı daha geniş hududlar içın -
de gösteren kartlar satılmakta ve bütün 
part.lere memiUp politıkacılar, mılli 

programlarında St. Stefen tacından da
ha once yer aımış olan muahede revız -
yonu uzerinde daima munakaşalar y p
m tad11lar. 

Fakat etraftan bu turlu dıleklerin 

yerme getırılmesi için zaman.n musaid 
bulunmadığı, eger Macaristan bugünkü 
sınuları içinde kalacak ve bunun idare
sini daha mı.ikemmel bir hale koyacak 
olursa o zaman, daha sempatik alakalar 
toplıyabilecegi söylenmektedir . 

Macar memurlarından birisi otur • 
dugumuz odan n penceresinden Peşte ve 
Budin arasından geçen Tunanın kenar· 
lar.ndaki manzarayı bana göstereıek 
dedi ki: 

- Şu güzel şehre bakınız: Çek tay • 
yarelerinin sınırı geçtikten sekiz daki
ka sonra burada buluna:ağını düşünü • 
yor musunuz? Biz, eski sınırlarımızı 

gene ele geçirmek için bir harb tehli-
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• 
Morningpost gazetesinin 
orta Avrupayı dolaşan 
muhabiri Budapeşteden 

yazıyor 

kesini nasıl göze alabiliriz? 
Fakat bundan yarım saat sonra gö· 

rüştüğüm bir rnacar diplomatı Avrupa
nın sulh arzuları beslediği hakkmd3 
sözler söyledikten sonra, lakırd: .. ını 
milli programda en üstün bir yer alan 
"muahede revizyonu,, na getirdi ve 
bunun harbetmek suretiyle temin edile
bileceğini anlattı. 

M acaristan'da iki türlü düşünüş 

mektebi vardır. Bunlar biri eski 
nesle mensup ve Çekoslovakyaya karşı 
ırki düşmanlıklar besliyenlerdir; bun -
lar her şeyi göze almak taraftarıdırlar. 
İkincisi daha gene nesillerdir ki bunlar 
da orta Avrupa meselesinin böyle hal • 
}edileceğine inanmıyorlar. Bu genç nes 
le mensup olanlar, Çekoslovakya'da bu· 
lunan muasırlariyle temasa gelmek ta· 
raftarlarıdır. 

Macaristan'ın • gerek harb, gerek 
sulh yoluyla - revizyon davası, devam
lı surette, statuko taraftarları tarafın· 
dan önlenmektedir. Gizlice söylendiği· 

Fakat her ne kadar gizli 

reylerin neticesi mühim ve 
karıştırıcı da olsa, herhalde, kıral nai
binin mevkiini kuvvetlendirecektir. 
Bu seçim reforması için lazım gelen 
tedbirler esaslı surette alınmaktadır. 

" ,, " 
Milli programın mühim maddele • 

rinden birisi de hammadde temini ve 
memleketin endüstrileştirilmesidir. Bu 
hususta gayet hızlı adımlarla terakki 
görülmektedir. Hammadde noksanına 

rağmen 20.000 kadar işçi çalıştıran Ri· 
ma ve Granz fabrikaları dışarda bir ta
kım işlerde alman ve ingiliz firmalariy· 
le rekabete girmektedirler. Macaristan· 
daki 3000 köyün 1000 tanesi elektirik • 
len dirilmiştir. 

Birçok macar liderleri, pan-cerma 
nizme karşı pan-slavizmin orta Avıu· 

pada şiddetle kendisini hissettireceği 
ne kani bulunmakta ve burada askeri 
çarpışmalara mani olabilmek için or
ta Avrupada biribirleriyle iyi şartlar 

içinde ticaret yapan istiklaline sahih 
devletler bulunmas:nı lüzumlu gör • 
rnektedirler. 

Buralarda dolaşan ingiliz seyyah· 
ları, sık sık, lngilterenin Tuna devlet· 
!erinin çektiği ıztırabı ve içinde bu • 
lundukları zafi gidermek için neden 
önayak olmadığı sualiyle karşılaşmak
tadırlar. 

Gerçi, viyanalı nazilerin bu hareket
lerinin şümulünü tahdid edecek delil· 
ler bulunabilir. Mesela 2 milyon nüfus-

1U bir şehirde 200.000 tezahürcünün 
pek fazla sayılamıacağı, hususiyle bu 
mikdarın içinde vilayetlerden gelenle
rin de büyük bir mevki işgal ettikleri 
söylenecektir. Polisin, Fon Noyrat 
geçtikten sonra, üçüncü Rayh'ın bu 
taşkın hayranlarını dağıtmak için faz. 
la güçlük çekmemiş olduğu tebarüz et
tirilecektir. Nihayet, hemen ertesi gü
nü, vatanperver cephenin, alman dış ba
kanının ayrılması dolayıı;iyle "Yaşasın 

Avusturya,, nidalariyle büyük bir mi • 
ting yapmış oldukları ve bunun hiç de 
nazileriıı niimayişinden geri kalır tara
fı olmadığı kaydedilecektir. 

Avusturya idarecilerinin temmuzda -
ki nikbinliklerine nazaran bir terakki 
telakki edilebilecek olan bu ihtiy:ıtlr 

hareket tarzı her halde altı aydan beri 
\'ahimleşmekten hali kalmamış olan bir 
tehlikeyi önlemek için kafi gelmiye -
cektir. Bu tehdide karşı koymak için 
B. Şuşnig'in harekete geçmesi icab ede· 
cektir. 

B. Şuşnig'in Romaya yapacağı ilan 
edilen seyahat İtalyanın da tasvibiyle 
Habsburgların Avusturya tahtına geçi· 
rilmesi yoluyla bu güçlüklere karşı ko • 
nulnıak istediğine mi delildir? 

Bundan korkulabilir? 
Tek başına Habsburglarm yeniden 

Viyanada yerleşmeleri en büyük tehli
ke değildir. Avrupada yirmi seneden • 
beri nice iskanda! mevzuları gördük. 
Diğer taraftan şüphesizdir ki, Alman· 
yaya karşı İtalyanın tasvibiyle Avus~ 

turyada kırallığın yeniden tesis edil • 
mesi Roma ile Berlin arasında mevcud 
tesanüdü çok gevşetecektir. 

Fakat bu teşebbüsten derhal doğa
bilecek güçlükler malCımdur. 

ne göre bu yılın bitmesinden önce nıem· ----------------

Fakat gene de göze çarpan hakikat 
şudur ki: Avuı;turyah partizanların 

pek ihtiyatlı davranmaları lazım gelen 
öir hadise karşısında, Avusturyada cer· 
manizm ve nazizmin ehemiyeti, Avus.. 
turya idare adamlarının tahmin ede • 
memiş oldukları bir kuvvetle kendini 
teyid etmiştir. Fon Noyrat'ın Viyana • 
daki ikameti esnasında B. Şuşnig'in 

gösterdiği ihtiyatlı hareket tarzı, ken • 
disinin tehlikeyi kavramış olduğunu ve 
11 temmuz itiliifmın hakiki manasını 

nihayet kavramış olduğuna delildir. Bu 
itilaf Avusturyada nasyonal sosyalist 
propagandasına ve faaliyete en iyi biı 
zemin llazırl mış.tır • 

Almanya son zamanlarda küçük 3n· 
!aşmayı dağıtmak için ne kadar gayrt:t 
sarfetmiş olursa olsun, bu anlaşmanın 
Viyanada Habsburglarm yerleşmesine 
karşı birlikte hareket edeceği muhak • 
kaktır. Yugoslavyanın, küçük anlaşma· 
nın diğer devletlerine karşı müstakil 
hareket etmek temayülleri bu hususta 
aksi kanaatlere hak verdirecek mahi· 
yette değildir. Çünkü Avusturyada kı
rallığ n ihdasına en fazla muhalif olJn 
bizzat Yugoslavyadır. Şu halde Avus • 
turyada kırallıgın tesisi, öyle bir ihtılaf 
tehdidini taşımaktadır ki, B. Şuşnig her 
halde bu çarenin faydasından fazla 
mahzuru olduğunu bizzat farkedecek
tir. Esasen bizzat B. Musolini'nin de 
Almanya ve küçük anlaşmayı hasım O• 

larak karşıs na çıkarmak bir ihtilafa yol 
açmak istememesi de mümkündür. 

leketin bütün vilayetlerinde gizli uir 
reye müracaat yapılacak, bu suretle, 

ilk defa olarak 1938 parlamento seçi~i 
gizli olarak yap.lacaktır. 

Eskiden gizli reyler yalnız şehir· 

lere inhisar eder, köylerde ise köylü'er, 
toprak sahihlerinin goz önünde rey ve
rir, yani .;eylerini onların keyflerine 
gore kullanırlardır. 

Roman yalılarla Çe koslovakyalılaı, 
ise Macaristana ve Transilvanya ve 
Slovakya'da bulunan macar az nlıkları
nın yalnız maddi refah ve saadet nokta
sından değil, siyasi hürriyet itibariyle 
Macarbtandaki macarlardan daha rahat 
yaşadıklarını hatırlatmaktadırlar. 

~ olitıka ile ilgili olan macarlar a· 
r-" ras.nda, bugün, en ehemiyetli me

sele, seçimde bir reforma yapılmasıdır. 
Herkes, bu gizli reyden sonra parla . 
mentonun nasıl bir şekil alacağını me
rakla beklemektedir. Umumi kanaat. 
bunun neticesinde köylü ve demokıat 

mebusların artacağı merkezindedir. Ô· 
len başvekil GömLöş'ün başvekilin oto
ritesini arttırmak hususundaki teş.eb • 

JJIIJ KôŞESI: 

"Neticede çok heyecanlı geçen bu 
müsabakayı Molla Mehmet 33, ı 7 daki
kada rakibinin sırtını yere getirmek su· 
retiyle tuşla kazandı.,. 

"Sırtını yere getirmek,, esasen dili· 
mizde yeni teknik tabir olan "tuş .. ye
rinde kullanılmaktadır. Şu halde bu iki 
tabirden biri cümlede fazladır. 

* "Arhitas diyor kı: "Milattan d:;rt 
yüz sene evvel kendisi agaçtan bir gi;. 

vercin yapmıştır.,, 
"Arhitas diyor ki:,, diye cümleye 

başladıktan sonra alt tarafını onun ağ
zından söylememek bir hatadır. Sonra 
"ağaçtan'' kelimesi iransIZcanrn "en 
bois" mukabili olduğunu belli ediyor. 
''Tahta güvercin,, yahud ''tahtadan bu 
güvercin,, denmeliydi. 

* " Yine Milattan 67 sene evvel r.o • 
mada icra edilen mukaddes oyunlanfa 
adamların uçmaları ilk defa görülmüş
tür.,. 

"Oyun,, icra edilir mi? Sonra cüm-

Mariahılfe caddesinde yükselmiş o· 
lan ''Hayı Hitler,, nidaları faydasız ol· 
mamıştır: Bu haykırışlar Avusturya 
devlet adamlarının gözlerini açmış ve 
onları ihtiyata davet etmiştir ve Feın 
Noyratla yapılan konuşmalarda bunun 
tesirleri görülmüştür. 

Filhakika, dikkat edilmi~tir ki, A· 
vusturya devletinin "almanlık,, karak • 
teri üzerinde ısrar eden Fon Noyrat'm 
aksine olarak, BB. Şmit ve Şuşnig, ka· 
dehlerini, Viyana ile Berlin arasınd:ı 

"iktıı;adi ve kültürel,, işbirliği şerefine 
kaldırmakla iktifa ettiler. Şurası da 

. 
lenin sonunu şöyle yazmak daha dogru 
olurdu: •• .... mukaddes oyunlarda ılk 

defa ıolarak insanların uçtukları görül
müştür.,, 

Avusturyanın bugün karşılaştığı 

güçlüklerin kaynağı hükümeti bir yan
dan halk kütlelerinden, diğer yandan 
ıulhu müdafaaya azmetmiş devletler 
grupundan ayırmış olan politikada a -
ranmalıdır. Bu güçlüklerin izalesi için, 
demek oluyor ki, bir yandan Avusturya 
işçilerine, öte yandan da kollektif em • 
niyet doktrinine sadık milletlere ya • 
kınlaşmak lazımdır. 

Viyana hükümeti, şimdiye ka-
dar pek az muvaffak olmuş metodla4 

rında israr ederse, Avusturyanın istik· 
haline nikbince bakmak güç olacaktır. 

Movgli genzinden gelen bir sc::ıle. 
- Onu da hatırlıyorum, dedi. 

- Ha ... fakat ben nasıl dua edilir, ne bile
yim! ben ne küçük bir tanrıyım; ne de onun 
kardeşiyim ... Anne, anne, yüreğimde bu ak
şam bir ağırlık var. 

- Oğul, dedi, sana hiç kimse, senin bü .. 
tün insanlardan daha güzel olduğunu söy .. 
ledi mi? - Güçlü, kuvvetli bir adam olan kocam, 

Çocuğu yere bıraktığı zaman titrioyrdu. 
Kadın, tencerelerin arasında dolaşarak: 
- Bu, geceleyin sazlıklarda koşmaktan 

Şimdiye kadar böyle bir şey duymamış 
olan Movgli: 

- Aah ! dedi. Messua, sevinçle ve yumu• 
şak bir gülüşle güldü. Oğlanın yüzünü gör· 
mek ona kafi geliyordu. 

Yazan: Çeviren: 

ondan sonra tarlalarda ekip biçmeğe başla
dı; biz de burada bir parça toprak aldık. Her 
ne kadar burası, eski köyümüz kadar zengin 
değilse de, çok şeye ihtiyacımız olmadığı 
için ikimiz de, ala küllihal geçinip gidiyo
ruz. 

ileri geliyor, dedi, sıtmaya yakalanmış ola
caksın. - O halde, ben birinci olarak söylüyo • 

rum demek? Doğrudur. pek seyrek de olsa, 
gene bir ana oğluna böyle güzel şeyler sÖY"" 
ler. Sen, pek güzelsin. Ben şimdiye kadar bu 
güzellikte adam görmedim. 

Rudyard Kıpling Nurettin ARTAM 

- Ne yeyip ne içeceksin? Bunların hep
si senindir. Biz hayatımızı sana borçluyuz. 
Fakat sen, sahiden benim Natu dediğim 
çocuk musun, yoksa bir küçük tanrı mısın? 

- Ben N atu'yum; yerimden çok fazla 
uzaklarda bulunuyorum. Uzaktan ışığı gör
düm de buraya geldim. Senin burada bu
lunduğunu bilmiyordum. 

Messua, ürkek ürkek dedi ki: 
- Kahi vara' ya geldikten sonra İngiliz

ler bizi yakmak istiyen köylülere karşı bize 
yardım ettiler. Hatırlayormusun? 

- Şüphesiz; unutmadım. 

- Fakat İngiliz kanunu hükmünü verdik-
ten sonra o kötü insanların köyüne gittiği -
m~z..zaman köyü yerinde bulamadık. 

- O gece korku içinde pislikleri kazma-
ğa uğraşan adam nerede? 

- Öldü; bir sene oluyor. 
- Ya o? Movgli çocuğa işaret etti. 
- İki yağmur önce doğan oğlum. Eğer 

sen Cengel Tanrısı isen onu da koru; o da 
bizim o gece kurtulduğumuz gibi, senin mil
letinin içinde selamette kalsın. 

Kadın çocuğu tutup kaldırdı; yavruca -
ğaz, artık eski korkusunu unutmuş, Movgli
nin boynunda asılı duran bıçakla oynamağa 
başlamıştı. Movgli, çocuğun pannaklanru 
yavaşça oradan ayırdı. 

Kadın, yarım bir hıçkırıkla: 
- Eğer sen, dedi, kaplanın alıp götürdü

ğü Natu isen, bu, senin küçük kardeşindir; 

ona bir büyük ağabey gibi dua et. 

Movgli, Cengelde herhangi bir şeyin ken
disini rahatsız edeceği fikrine karşı gülüm
sedi. Kadın: 

- Ben şimdi, ateş yakayım da biraz sıcak 
süt iç, dedi, bu yaseminleri çıkarıp at; bu 
küçük odada bunların kokusu çok ağır. 

Movgli, oturmuş, yüzü ellerinin içinde mı
rıldanıp duruyordu. Şimdiye kadar duyma
mış olduğu çeşid çeşid tuhaf duygular, san
ki gerçekten zehirlenmiş ve hastalığa tutul
muş gibi, içinden geçip gidiyordu. Sıcak sü
tü uzun yudumlarla içti. Messua, zaman za
man, sırtını okşayor, bunun o eski günlerin 
Natu'su mu, yoksa herhangi bir Cengel 
mahlUku mu olduğunda hala şüphe ediyor, 
fakat etten ve kandan bir mahlUk olduğuna 
seviniyordu. 

Nihayet, gözleri gururla dolu: 

Movgli, kendi sert omuzlarının üze~in .'' 
den kadını görebilmek için başını çevırdıi 
Messua gene gülüyor, Movgli ise o da seb~ 
bini bilmeden gülüyordu. Bir kadına, bir d~ 
likanhya koşan çocuk da gülüyordu. 1 

Messua onu göğsüne basarak: 
- Hayır, dedi, kardeşinle eğlenme. Bir.as 

daha büyü de seni bir kıralm en genç kızı ~le 
evlendirelim o zaman büyük fillere binersıll• 

Movgli, söylenen sözlerin üçte birini 
bile anlamıyordu. Uzun bir koşudan sonra 
içtiği süt, tesirin yapmıştr. 

(Sonu var) 

1 
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olacaktır.' 
Mesken yapmak fV!iyle, hatti 

mal olduğu fiata husmi pluslara, 
veya kooperatiflere verilmek üze
re belediye emrinde bol arsa bu
lundurmak birinci, ya uzun müd
detli ucuz kredi temin etmek, ve 
aynı zamanda birkaç bin mesken 
inıa ettirerek memurların mülki
yetine vermek ikinci tedbirdir. 

Profesör H. Liıinin 
ve onun yerleşme 

anadolu tabiati 
üzerindeki tesiri 

bedi sa/ban bir 
K•rJıda partbenon e 

Atina (16 tubat notları) - itimi% 
, . . .. i in Yatıııan. Talu 

oldukça geç bıttıgı Ç. • yleri. bil-
ve ben ac.ağıda olup bıten F ' 

~ ·ı M Stoya-
haısa Ceneral :Metaksaa 1 e · 
dinoviçin yuroslav - bulgar _anı~;
nrn Balkan antantı devletlerı munas -

· 1 · izah eden ve ya-bctine yaptıgı teıır erı .. .. . 
hancı gazeteciler tarafından buyuk bır 
alaka ile beklenen, nutuklar nı gece ya-

rısına doğru öğrenebildik. . 
Merdivenlerde Yalman'ın tatmın e

dilmez gazetecilik hırsı yeniden başla-

dı. b"l" . _ Kaç nıulakat temin ede ı ırım 

dersiniz? •. 
Talu elindeki davetiyeyi bir defa 

daha evirip çevirdikten sonra cevab 

verdi: 
- Gene eksik 1 
Ben hiç, ama hiç bir şey düşünmü

yorum. Bir kenara oturdum ve mektup
larımda istifade etmek üzere iki nutuk· 
tan şu parçaları aldım. 

Ceneral Metakaasın nutkundan: 
"Akıl ilahesinin himayesi altında 

bulunan Atina şehri, 
"Pakta karşı mesuliyetlerimiz ve 

pakttan mütcvellid menfaatlerimiz 

ınüşterektir, 

. . "Bu pakta diı;er memleketler sulh 
ıçı~. lfbir~ıklerini getirebilirler, 
. Vaktıyle Avrupanın en karışık ye

n ol n Balkanlarda bugün yalnız an
la ma ve istikr .. r havası esiyor, 

''Yugoslav • bu/gar anlaşmasını bü
tun Bal an memleketleri için daha ıyi 
bir istıkbal muJdclıyen bır hadise te
lakki ediyoruz, 

"Balkan anlaşması; mazideki müca
delelerden zarar gprmüş milletlerin sa
adet idealine istinad ediyor, 

"Bizim en buyuk emelimiz; millet
lerimizin hakiki refahın n yegane ga
rantilerini teşkil edebilecek olan, kar
şılıklı hürmet ve tam bir müsavat üze· 
rine müesses sulhun idamesi iç.in B~l-

kan memleketleri arasında itimadh bır 
iş birliği.,, 

M. Stoyadinoviçin nutkundan: • 
"Bizim müşterek mazimizin en asıl 

··ıh olarak ananelerinin ruhundan mu em 
çalışmakta olduğumuzu ve b.u ~a.lışma
larımızın bugünkü nesillerımızın v_e 
bizden sonra gelectk nesillerin saadetı
ni istihdaf ettiğini müdrikiz, 

== 
Tefrika No: 4 

sembolü halinde ve ışıklar içinde idi 

"Balkanlarda hata devresi sona erdi, 
"Mania:z rekabetlerin akamete mah

küm mücadelelerinde yıpranmış bir 
halde vaktiyle birbirleriyle çarpışan 

kuvvetler bugün anlaşmıf ve birbirleri
ni tamamlar bir tekilde toplanm f bir 
haldedir. Ve bu kuvvetler bugün çok 
daha asıl yeni hedeflere; sulha, Balkan 
milletlerinin refahına doğru yürümek

tedir. 
"Yürüyen iman, ..• 
"Yunanistanın merkezi, ebedi akıl, 

zeka ve güzellik beşiği olan Atina ... ,, 

Atinanın ismi 

İki parlak nutkun mülhem olduğu 
Mythe"i bilmem hatırlıyabiJiyor musu

nuz? 
Denizler tanrm Neptün'üs ile adil 

harb tanr.sı Atena kral Çekrops"un te
melJerini yeni attığı şehre kendi isim
lerinin verilmesini istiyorlardı. 

Tanrılar tanrısı Jupiterin reisliğin
de toplanan tanrılar; bu iki tanrıya iç
lerinden hangisi insanlığa daha fayda
lı bir eser meydana getirebilirse şehre 
o t anr .nın isminin verileceğini bildir· 

diler. 

Neptun'u~'un eseri, üç dişli yabası
nın denize vurulmasından çıkan bir at, 
A tenanın eseri de mu:ragının darbcaiy· 
le yerden fıtkıran bir zeytin agacı idi. 

Tanrılar. inaanlığın aaadeti için; 
gunun bı ınde bır harb arabası çekme
si mukadder olan ata. aynı zamanda sul
hun sembolu olan zeytin agacını tercih 
ettiler. Şehri Atenaya bagışlad lar. 

Tanrılar tanrısı Jupiter'in başından 
çıkan Atena, harbı adaletin zaferi için 
tercih eden dişi bir harb tanrısıdır. Ya
rat cı ezkiyı, sanatı ve fikri temsil e
der. Çömlekçi furununu, kavalı o icad 
etmiş, insanlara toprak sürmegi, bo
yunduruga öküz koşmayı, ev, mabed 
yapmağı, yün eğirmeği, parlak renkli 
kumaşlar dokumağı, iyi söz söylemeği, 
iyi bükümet idare etmeği, denizlerde 
dolatmağı o öğretmi9tir. 

Şehre A tenanın ismi verildikten ve 
Atina tchri himayesine alıp ebedi ze
kası ile idareye başJrdıktan sonra ati
nalrlar hamilerinin adına ibadete başla· 
mışlar (panatenee ayini) parthenonu o

na ithaf etmiflerdir. 
Kendini himayesindeki insanların 

Ankarada mesken buhranı, 
dediğimiz gibi , yalnız ha -
yat pahalılığına değil, ba • 
zan onun hakikaten son de • 
rece hazinliğine, ve bundan baıka 
memurlar piyasaya pay ayırama
dıkları için dükkanların ve mües
seselerin canaızhğma, veya art
masına, evlenmelerin, gene aynı 
ekseriyet arasında hiç denecek 
kadar azlığına aebeb olmaktadır. 

Ankara tehri ve diğer şehirler 
için düşünülecek ikinci büyük me
sele de ııık ve et fiatlandır: biri, 
elektriği evler için pahalı bir süs 
haline koymakta, ve bu aebeble, 
türk evine ucuz elektriğin bin tür
lü rahat ve it cihazlarının girme • 
sini menetmektedir. Bu mahzuru 
kökünden elektrifikasyon plin
ları kaldıracaksa da, bir ta • 
kım tedbirlerin bazı merkez -
lerde fiatları devamlı bir inite 
doğru götürmekte olmaaından, 
bu bahse tekrar temu etmek ce
saretini alıyoruz. Et meselesine 
~elin.ce, onu da nihayet hüküme
tm bır et politikcw ile bütün mem· 
lek~. ölçüsünde, bafaracağından 
emınız. 

Falih RJ/ıı ATAY 

Umumi mağzalar 
• • 
ıçın 

(Başı ı. inci sayfada) 

ya tamamen kolayca ahara devir veya 
mukabilinde avans ahnaaını teshil et. 
mek. 

İkincisi - Taze meyve, peynir, yağ, 

yumurtalı birçok ihracat mallarımız

ın istilzam ettiği firogrifik veya diğer 
teknik ,eraitf temin ederek ticllrl em
niyet ve kıymeti .arttıımaktır. Her 
memlekette kolay, bol ve ucuz ticari 
kredi için en muhim tesisattan sayılan 
bu ma a aların ticart inkişafımızda 
mühim bir merh le teşkil edeceğinde 

§Üphe yoktur. 
Ticaret odaları hiasesinden mütera

kim para da son ticaret odaları kongre
sinde verilmif tasvib kararı ve odalar 
nizamnamesinde yapılmış tadilita tev
fikan bu işlere hasredilmiştir. 

hukukunu idilane muhafaza için bar
ba ve refahı için sanata Yeren Atena ev
lenmemiştir. Atena-Parthenos - Bakir 
Atina. 

BaloJan mnra 

Geceyi muhterem Ceneral Metaksa· 
ıın davetlisi olarak oteldeki baloda ge· 
çirdik. Odama çıktığım zaman daha sa
bah olmamıftı. Penceremi açtım. Karşı
da parthenon ebedi sulhun bir scmboliı 
halinde ve ıııklar içinde idi. 

Ankara Halkevi müze ve sergi şu. 
besinin tertib ettiği konferansların bi. 
rincisi dun büyük salonu dolduran seç. 
kin bir ka!abahk huzurunda, tarih, dil 
ve cografya fakültesi profesörlerinden 
H. Lui tarafından verildi. Konferansın 
mevzuu birçok münevverleri ilgilendir
miş, ehrimizdeki yüksek mekteb tale
belerinin birçoğunu Halkevine topla
mıştı. Profesör, Anadoludaki tetkik 
seyahatleri esnasında çıkarttığı güzel 
ve karakteristik resimlerle izahlarını 

tevsik ederek Anadoludaki coğrafi va
ziyeti, coğrafya ve iklim prtlarının is
kan üzerindeki tesirlerini, iakan tarz
larının ve tevezzularının coğrafi ı~utlar
la yakın ilgisini belirtti;; insan zeki 
ve medeniyet.inin üzerinde yaşadığı 

toprakla mücadele ve alakası nisbctin. 
de, onlara sıkı tedahüller vaparak, in. 
kişaf ettiğini tebarüz ettirdi. 

Anadolunun şimdiki coğrafi delil
ler, tarihi ve tabii tetkiklerle ilk ana 
medeniyetlere befik olmuş olduğunun 
bugün bir hakikat olarak meydana kon

duğunu anlattı; birçok meyve ve hubu
bat cinslerine Anadolunun ana vatan 
olduğu hakkındaki ilmi kanaatlere te
mas etti; Avrupa Ye Asya arasında 

köprülük kuraklık mıntakalarr ortasın
da müsaid sığınaklık eden bu toprak 
parçasının büyük ve eski medeniyetle. 
rin doğmasında muhakkak birinci plin. 
da yer alını§ olduğunu bu suretle de bir 
daha tavzih etti. 

İklim ve coğrafya vaziyetlerine 
göre ilk medeniyet devirlerindeki ia. 

Ticaret eşyası 
hakkında bir emİF 

Hiç bir yabancı limana uğramaksı

zın yalnız türk limanları arasında gi

dip gelen milli gemilerle taşınan iç ti

caret eşyasının gümrük anbarlarından 

geçmeksizin ve kati lüzum olmadıkça 

muayene edilmcbidn dofrudan dof· 
ruya npurlarclan mafazalara nakli bak
landa gilmrilkler umum mUdllrJUğUnce 
hazır) nan talimat alikalılara bi dıril

miştir. 

CENGEL 
kiTABı 

Büyülı ingilü edibi Ruclyard 
Kipling'in büyük bir leuet ue 
meralıla olıanacak kiifiilı 

hikayeleri 

Nurettin ARTAM tarafmdan 
türkçeye çevrilmit olan bu kitab, 

her yafta okurlarımızı 
alakadar edecektir. 

1 

Ankara kütüphanelerinde 
satılıyor! 

kanlann degişikliklerini göz önüne ko· 
yarak, orman mıntakalarında a açl rı 

tahrible ekilecek arazi kazanmak mec
buriyeti yüzünden seyrek yerleşmeler 

oldu unu, suni sulamalarla ileri ve geç 
prtlar istisna edilince stepin de ilk e
saslı yerleşmelere pek çok musaid ol
madıgını fakat asıl temerküzun, mede
niyeti ı4oguran tevezzuların, d rli top
lu yerleşmelerin isk!in malzemesini te• 
mine miısaid ve ekilmeye elverişli ara. 
ziye kendiliğinden sahih orman • sitep 
haddi faslında vuku bulduğunu teba. 
rüz ettirdi. Konferans, basit ve günde· 
tik hilgilerden gittikçe derinle ip ge· 
lişerek bu büyük ve rnutlak fenni ka· 
naate doğru bütün dinleyenleri bera
ber düşünmeye ve kanaat edinmeye 
sevk ederek ustalıkla tertib edilmiş bu
lunuyordu. 

Bu ilmi konferansın esaslı hukmil 
ve vazıh neticesi, Anadoluda gelişecek, 
beka bulacak ve şümullenebilecek her 

medeniyetin muhakkak eski ve ez Ji 
prta riayet etmesi icab ettigi noktasın. 
da toplandıktan sonra: An karanın ye. 

ni türk medeniyet ve kültürunun kuru. 
luşuna merkez olmasındaki ulvi ve 
mutlak isabeti meydana koymak oldu. 

Profcsôrün, Büyük Önder Atatürk· 
ün Ankarayı yeni ve eşsiz medeniyet 
ve kültür hamlelerine merkez yapar. 

ken bu kadar ileriyi gören ve esaslı 
muvaffakıyet prtlarını gözetliyen bir 
İf yapmış olduğunu belirtmesi salonu 
dakikalarca çınlatan alkışlarla karşı· 

landı. - Behçet Kemal Çağlar 

\.Asilerin yaptıkları 
(Ba~ı 1 incide) 

Haber verildiğine göre, Madrid ö

nünde asiler, eheıniyetli mikdarda tah

tidler yapmaktadırlar. Talim ve terbi

ye görmuş askerlerden kurulan bu asi 

fırkalardan biri, tamamiyle makineleş• 

tirilmiftir. Aailerm, yakında büyuk bu: 

taarruu ı~meleri beklenilmektedir. 

Avıla mnıtakasrnda hükümetç ler, 

Naval Peral de Pıvars ıstikam ti de bir 

kılometre kadar ılcrlemi terdir. 

Dı er cephelerde karşılıklı ateş ol· 

mu tur. 

Aailerin bo.mbarclımanı 
Madrid, 6 (A.A.) - Dün gece asi 

tayyareler tarafından yapılan biıcum es

ı.asında Aranjuez, Sanfemandö, Akala 

de Menares ve Vi la Nueva bombardı· 

man edılmiştir. Ölenlerin sayısı henüz 

kati olarak belli değilse de 133 tahmin 
edilmektedir. 

Ecnebi gönüllüler 
Valenaiya, 6 (A.A.) - Bugün neı· 

rolnuan bir tebliğde, bWriimetçi safla
rında bulunan bütün ecnebi ıönWJüleı: 
büldimet ordusu bdroauna ithal olun• 

E:.ugenie 
Grandet 

Grandet'nin herkesçe malfun serveti, iş- Parasından büyük bir menfaat teminine alış
te bu suretle hesab olunuyordu. Nakid ~a: kın olan adamın gözleri, şehvetlininki, ku
s na gelince: bunun ehemmiyetini yalnız ıkı marbazınki veya dalkavugunki gibi zaruri o
k~ şi nıübhem surette tahmin edebilirdi; b~- l~ak kısılır; izah edilmez bazı itiyadlar, ge
l~rdan biri, Mösyö Grandet'nin mü~a~a ış- lıp g~çi_ci: t~ahkarca, esrarı~ hareketler 
teriyle mükellef bir noter olan Mosyo ~ru- k~n?ı gıbıl~rı~ nazarlar~dan hıç kaçmaz. Bu 

h t . digw eri de karlarına, bağcının keyf ınce - gızlı lehce ihtıraslann hır nevi franmasonhı-
c o ' w s , w k·ı d ' izlice iştirak etmekte oldugu, aum~ - gunu teş ı . e. er. 

boa yılanı hali vardı; yatmasını, kıvrılmasını, 
uzun zaman gözlerini avına dikmesini, onun 
üzerine atılmasını bilirdi; sonra, kesesinin 
ağzını açar, içine bir yük para atar, ve hissiz, 
soğuk, usul ile hazın eden yılan gibi rahatça 
uyurdu. 

Hiç kimse, saygı ve korku ile karışık bir 
hayranlık hissi duymak ı ın onun geçi ini 
seyredemezdi. Sawnur"de herkes onun çelik 
tırnaklarının nezaketle yırtışını hissetme
miş miydi. Birine Cruchot, bir mülkiın sa • 
tın ahıunasma lüzumlu parayı temin etmiş
ti, ama yüzde on birle; bir başkasına Mösyö 
des Grassins bonolar iskonto etmişti, ama 
korkunç bir faiz alarak. Şehrin gerek çarşı 
ve gerek akşam toplantıları konuşmalarında 
~.ösyö Gr~det adı~ın zikredilmediği pek az 
gun geçerdı. Bazı kımseler için ihtiyar bag
cmın serveti vatani bir gurur mevzuu idi. 
Bundan dolayıdır ki birço.k ~acirler, birçok 
hancılar, yabancılara, bcllı hır memnuniyet
le: 

Y . Honore de Balzac 
azan. N hi Baydar 

Türkçeye çeviren: asu 
.. . b le tahmin edebildi. 
onündeki mallarına nıs et b" ·m şu müsavat 
!dösyö Grandet, o za~an, ız~an kaldıramı· 
ılletimizin hiçbir vakıt 0~~ Sancaö-ın en 
Yacağı asalet unvanı~~ al 1 

• bağ idare e
mühim adamı oldu. Yuz ~~pent i · ıllarda, 
diyor ve bu bağlar kendısıne! ~ y Ortak
Yedi sekız" yüz fıçı şarab verıyor u. --·' •• • r w • ve tasarı LU 

lama kullandığı on u~ ~ıft ıgı •. k kemerleri· 
~aksadiyle pcncerelerını, g~ latrnış ve 
n~? renkli camlaı:ını dıvarla a~lduğu bir 
böylelikle de tahrıbten ku~t~rınış 1793 de di
eski manastırı ve. sonra, ıçınde, r f ği yiiz 
k~lmiş 3000 kavağın büyüyüp ge :fu: et, i
Y_ıııni yedi arpent çayın vardı. N disrnindi. 
Çınde oturmakta olduğu ev de ken 

~e g n zengin bankeri Mösyö des Grassıns Demek ıstıyoruz ki Mösyö Grandet kim-
~ e scye borcu olmıyan; mahsulü için, eski bir 
1 ı. İhtiyar Cruchot ile Mösyö des Grassins, fıçıcı, eski bir bağcı sıfatiyle bin fıçıcı mı, 
vila etlerde itimad ve serve~i tevlid ed.~n ~ Y?~s~ y~lnı~. beş ~üz f~çı mı im~i .ıamı ge.ı -

y ketumluğa malik idi ıseler de Mosyo dıgını hır muneccım dıkkat ve ıhtımamı ıle 
~ons~et'ye karşı herkesin önünde, öyle bil- tahmin eden; hiç bir spekülasyonu kaçınnı-

yük
ranbir saygı ~teriyorlardı ki, bunu fark- ran; fıçı, elde edilecek zahireden kıymetli 

ski belediye reisirfin ne kadar ser- iken daima satılacak fıçısı bulunan; küçük 
ede~e~ibi bulunduğunu nail olduğu de~n bağc~l~ bir fıçı -~~bı beş luiye verirler~~n 
may üh .. şümuliyle ölçebiliyorlardı. Mos- k~dısı, mahsul unu mahzenlere yerleştınp 
t~~ecc ;ı:.nin hususi bir hazinesi, Lui altın- ~ır fıçının iki yüz frank edeceği zamanı bck
yo .Gf8':ı ~ gizli his yeri bulunduğuna ve liyebilen bir adamın müstahak olduğu ihti
~~ e bi~ ~tın kütlesi manzarasının v~~: ramkir takdiri telkin ederdi. 
~~yük_ f luıunaz zevkten geceleri nasıbını Akıllıca toplanıp yavaş yavaş satılmış 
gı t~ı ~ ur'de kani bulunmıyan bir tek olan meşhur 1811 mahsulü Mösyö Grandet
ald~gına aı;ı t "ler adamcağızın gözleri- ye iki yüz kırk bin franktan fazla kar getir -
kişı yoktu. bın ~an' adeta emin edilir; san mişti. Mali lehçe ile konuşmak icab ederse 
ne bakarak . ~ nki bu gözlere nakletmişti. denilebilir ki Mösyö Grandet' de kaplan ve 
maden rengını sa 

- Bizim burada iki üç milyonerimiz var
d_ır ! fak~t Mösyö Grandet'ye gelince: serve
tının mıkdarmı kendi bile bilmez, derlerdi. 

(Sonu var) 
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(Hikaye) 
-

Resim 
R5) essam Avni Şefik, Melahati mat· 
~ buat balosunda ilk tanıdığı gece

denberi, ona aşıktı. Bu aşk şimşek gibi 
ani olmuştu. Seviyordu, sabit bir fikir 
halinde, bütün rahatını ve uykusunu bu 
yüzden kaybedecek derecede seviyor
du. Bir kadına bu kadar çabuk, bu ka • 
dar kuvvetle tutulması hayatında ilk 
defa vaki oluyordu. Fakat hiç bir za
man da Melahat ayarında bir kadın gör· 
müş olduğunu hatırlamıyordu. Geniş 

omuzları, uzun boyu, yunani alın ve 
burnu, açık mavi gözleriyle Brigitte 
Helm'i and;ran bu kadın eşsiz bir gü • 
zellikle güzeldi. 

Avni Şefik balo gecesi ona kendini 
takdim ettirmek için baş vurmadığı ça· 
re bırakmamış ve nihayet arzusuna da 
muvaffak olmuştu. Bütün gece bir çam 
sakızı yapışkanlığiyle Melahatm etek· 
leri dibinden ayrılmamı~ genç kadmın 
hoşuna gitmek için yapmadığı maskara
lık bırakmamıştı. Bütün esprisini, bü
tün zekasını onun dikkatini üzerinde 
toplamak için kullanmıştı. Fakat bu gay
retinin ne netice vermiş olduğunu bilmi
yordu. Çünkü Melahat, onun yanında, 
mültefit fakat bir kıraliçe gibi mağrur 
ve kayıdsız durmuştu. 

Avni Şefik ona uzun uzun Avrupa
nm muhtelif şehirlerinde geçmiş gün
lerinin hatıralarından bahsetmiş, bire 
bin katarak Paris ve Brüksel sergilerin
de eserlerinin büyük takdirler toplamış 
olduğunu anlatmıştı. 'Genç kad:nm ü
zerinde en fazla sanatkarlık taratıyle 

tesir yapabileceğini tahmin ettiği için, 
bir hafta sonra "İstanbul geceleri,, sa • 
lonunda açılacak hususi sergisini gez · 
meye de davet etmişti. Melahat'ın, bu 
teklifi nezaketle kabul etmesi onu l.>iı 

çocuk gibi sevindirmişti. 

Avni Şefik, sergısinin açılış günü, 
kendisini tebrik için uzanan dostlan -
nın birer birer ellerini sıkarken aklı 

hep Melahatteydi. Sanat;nın en yüksek 
mahsullerini bir araya getiren bu ser • 
giyle genç kadının üzerinde ne müsbet 
bir tesir hasıl edeceğini düşünüı kC'n 
şimdiden bütün emellerine erişmiş gibi 
sevinç duyuyordu. 

Gazetelerin bu sergi hakkındaki ya
zılariyle mecmualarda çıkan kendi re . 
simlerini itina ile toplıyarak, köşede, 

bilhassa Melahat için hazırlamış olcıu
ğu maroken koltuğun yanındaki etaje· 
re yığın ~tı. Melahat bunları gorunce 
nasıl şaşıracak ve kendisini nasıl tebrik 
edecekti. 

Salon oldukça kalabalıktı. Memle . 
ketin hemen bütün tanınmış ressamla
rı, gazetecileri, edibleri orada hazır bu
lunuyorlardr. 

Komünist 
partisinden 
çıkaı·ılanlar 

B. Rikof 

Moskova, 6 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde, son günlerde çalışmasını 

bitiren Sovyetler Birliği komünist par

tisi merkez komitesinin umumi toplan
tısında, yeni anayasaya göre yapılacak 
olan seçim dolayısiyle parti teşkilatı 

Sergisi 
Nihayet, kibar bir kürke bllrünmu, 

1 
olarak Melahat de kapıda göründü ve 
tehalükle yanma koşan Avni Şefike1 
o gün kendisine telefon etmemiş olsay· 
dı, bu sergi işi hatırından çıktığı iç!n 
gelemiyeceğini söylemekle genç ressa· 
mın kalbinde ilk inkisarı uyandırdı. 

Avni Şefik, Melahatın kalbinde ha
tırasını kuvvetlendirmek için, ona ne 
kadar meşhur kimseleri tanıdığını gös· 
termek istedi ve genç kadına üstadJarı 
sırasiyle tanıttı: 

- Üstad Şevket .. 
- Çallı İbrahim .. 
Melahat hafif ve kibar bir baş eğ • 

mesiyle kendisine takdim edilenleri se
lamladıktan sonra, yavaş sesle Avni Şe
fike sormaktan kendini alamadı: 

- Kim bunlar, kuzum. Hiç birine 
salonlarda rastlamadım. 

Sıra resimlerin görülmesine geldiği 
zaman, Avni Şefik, Melahatin peşi 3rr3 

yürümüştü. Ona sürrealist tahlola..-ı 

hakkında izahat veriyor, yeni sanatın 

köhne akademizme olan kahir üstünH.i· 
ğünü anlatıyor, ve üç dört çizginin, bir 
kaç fırça darbesiyle en muğlak ve çap
raşık bir hissi ne kadar kolaylıkla ifa
de edebileceğini isbata çalxşıyordu. 

Bütün bu güzellikleri sahte bir mem
nuniyet ve aşikar bir can sıkıntısı ile 
dinleyen genç kadın hazan bir tablonun 
önünde kendini tutamıyor: 

- A 1 ne çirkin kadın 1 diyor, ha· 
zan da: 

- Bu nasıl elbise böyle, kuzum, 
modelinize daha şık bir rob giydiremez 
miydiniz? 

Diye ressamın zevksizliğini yüzü
ne vuruyordu. 

Serginin beklediği tesiri hasıl ede
mediğini gören Avni Şefik, Melahati, 
bu sefer, maroken koltuğa doğru sü • 
rükledi, ve orada, hazırlamış olduğu 

gazete kupürlerini önüne koydu. 

Bunların arasında hele bir mecmua 

kapağı vardı ki, kendisinin mübalagalı 

güzellikteki büyük krtada bir resmi • 

nin altmda ''çok kıymetli ressamımız 

Avni Şefik,, ibaresini taşıyordu. Onu 

Melahata gösterdiği zaman, genç kadın 

-Hiç size benzemiyor, dedi, ve sa

yıfanm arkasını çevirince haykırdı: 
- A ! İpekiş'in yeni bir krepi çık -

mış. 

Sonra dıvarlan çepçevre tablolarla 
örtülü olan salonu gözden geçirerek 
ress.tma döndü: 

- Böyle resim yaparak eğlenmek 

için epiyce boş zamanınız olmalı. Ama, 

ben fotograf seyretmesini dahd Çılk 

seviyorum. Hikayeci 

Çankırı san 'atkarların 
verilen mana ... ya 
Çankırı, 6 (A.A.) - Elişi ve küçük 

sanatlar sergisinde madalya kazanan 
Bay;tn Nebile Uçak ve Hacer Sefe'le 
para mükafatı kazanan Fatma Şeherli

nin mükafatları bugün Halkevinde tö· 
renle verildi. Bu münasebetle Halkevi 
tarafından bir çay ziyafeti tertib edil. 
miştir. 

Varşovada komünizmle mücadele 
Varşova, 6 ( A.A.) - Komünist 

"Dzennik Popularny,, gazetesinin ka· 
patılması ile alakalı olarak 20 kişi tev
kif olunmuş ve bunların evlerinde ko
münist reisleri ele geçmiştir. 

Tann :mış bir kon-ünist, ormanda ö
lü olarak bulunmuştur. Polis 9 ukran
yalıvı tevkif etmiştir. 

lngıltz tııosunun manevraları 
Londra, 6 (A.A.) - Cebelüttarik'

tan mldirildiğine göre, ana vatan ve 
Akdeniz filoları Atlantik'deki manevra
larını bitirerek bugürı Cebe!üttarık'a 
dönmüslerdir. 

Romanyada feci bir infilak 
Bükreş, 6 (A.A.) - Mühimmat do· 

lu bir tren boşaltılırken Fantanele is· 
tasyonunda mermi dolu bir sandık infi. 
lak etmiştir. Dört asker ölmüş ve iki 
asker de yaralanmıştır. 

meselesinin tetkik edildiği ve BB. Bu· 

barin ile Rikof'un partiden çrlcarılma· 
sına karar verildiği bildirilnıektedir11 

1 Fransanın 
müdafaa 
istikrazı 

Paris, 6 (A.A.) Başvekil B. 
Blum, bu akşam radyoda bütün fransız 
istasyonlarının yaydığı bir nutuk söy· 
lemiştir. Blum, bu nutkunda hükümetin 
yeni bir milli mülafaa istikrazı yapma
sına saik olan sebebleri izah etmiştir. 

Blum, hazinenin 40 milyar frank 
tahmin ettiği ihtiyaçlarını anlattıktan 

sonra ezcümle demiştir ki: " - Bu is
tikrazın yansı milli müdafaaya tahsis 
edileceği için buna milli müdafaa istik
razı adı verilmiştir. Bu istikraz garan
tilidir. Ve hariçte Je fransız, ingiliz ve
ya amerikan paras[ ile de bu istikraza 
kayıd muamelesi yapılacaktır. Binaena· 
leyh, kapital sahihlerinin bu istikraza 
kaydolunmamalarr ; .. ,,, ı.;r ı-.;r <ı0beb 

kalmamıştır. 

Hükümet, hariçte emnıyeı a..tma a
lınmış olan paralarııun bugün ve yarı
nın her türlü tehlikelerine karşı garan
ti edilmiş bir istikraza iştirak suretiyle 
memlekete döneceğini ümid eder. Bu 
muameleleri kolaylaştırmak için hükü
met külçe altın muamelelerine müsaade 
etmiştir. Sonra para muvazenesi akça
sınm idaresine de bir O"Ütehassıslar ko
mitesini memur etmiştir. Hükümet, in
giliz - fransız - amerikan üçler p<1ra an
laşmasına sadakatini bir kerre daha i· 
lan eder. Binaenaleyh, hiç bir kontrol 
veya cei>ir mevzuu bahis olmıyacaktır. 
Sermayenin tekrar memlekete girmesi 
ve sermayenin harice kaçmasını terviç 
etmiş olan bütün sebeblerin terkedil· 
mesi iktü;adi kalkınmada bir istikrar vü 

cude getirecektir." 

Kararlar nasrl karşılandı? 
Londra, 6 (A.A.) - Dün fransız 

kabinesi tarafından verilen kararlar, 
burada memnuniyetle karşılanmıştır. 

Fransız bankasına altım, günün rayici. 
ne göre alması imkanını veren karar, 
Fransa hükümetinin 25 eyllıl tarihli 
anlaşmadan ilham alan demokratik ser
besti prensipine bağlı kalacağını gös
teren açık bir delildir. 

Dün kararlar sayesinde Fransanın 

ecnebi memleketlerdeki sermayesinin 
memlekete döneceği ve bunun netice
sinde de varidatın artarak büdcenin 
tevzin edilebileceği Londrada ümid e
dilmektedir. 

Paris borsasında vaziyet iyi 
Paris, 6 (A.A.) - Dün nazırlar 

meclisi tarafından alınan kararlar, bor. 

sada pek müsaid bir şekilde karşılan

mıştır. Dün çok mikdarda endüstri 

tahvilleri, fransız rantları ve enternaır 

yonal esham satın alınmıştır. Bu esham 

ve tahvillerde hissedilir bir yükseliş 

kaydedilmi1?tir. 

Milli müdafaa istikrazı 
Paris, 6 (A.A.) - Pazartesi günü 

milli müdafaa istikraz tahvillerinin pi

yasaya çıkarılması münasebetiyle Har

biye nazırı B. Daladiye, senato reisi B. 

J enaney, parlamento reisi B. Eryo ve 

senato maliye encümeni reisi B. Kayyo 

radyo vasıtasiyle memleketi vazifeye 

davet edeceklerdir. 

Tahviller nasıl olacak? 
Paris, 6 (A.A.) - Ruef ile başlıca 

bankaların direktörleri dün akşam ma

liye nezaretinde toplanarak müdfaa is

tikrazının türlü hükümlerini tesbit et

mişlerdir. 

Tahviller frank, sterling ve dolar o

larak tertib edilecektir. Hamiller, tah

vil faizlerini alırken bu üç dövizden 

hangisini isterlerse, onu seçebilecek

lerdir. Sermayenin iadesinde de aynı 

surettle hareket edilecektir. 

Fransada hamillere tediyat fransız 

frangı ile yapxlacak ve hamiller, arzu 

ettiği takdirde dolar ve sterling muka

billerini frank olarak alacaklardır. Bu
nunla beraber ingiliz ve amerikan piya-

salarında yabancı sermaye sahipleri 
kendi dövizlerifu alabileceklerdir. Bu· 
nun için İngiliz ve amerikan sermaye 
sahiplerinin ehemiyetli mikdarda talı· 
vil satın alacakları ümid edilmektedir. 

Fransız re 'ingiliz gazeteleri kararı 
çok iyi karşılamaktadırlar. 

Adana kupası 
turnuvası final 

Bugün demirsporla gençle 
birliği takımlan karşılaşıyo~ 

Ankara Gençler Birliği sporcuları 

Geliri Adana felaketzedelerıne ter
kedilmek üzere Ankara mmtakasma 
mensub kulübler tarafından tertib edi
len futbol turnuvasının final maçı bu· 
gün saat 14 de Muhafız gücü alanında 
yapılacaktır. 

Bilindiği üzere bu turnuvada Anka
ra gücü, Çankaya ve Muhafız gücü ku· 
lübleri tasfiyeye uğrayardk Demirsopr· 
Gençlerbirliği sona kalmışlardı. Hava· 
ların müsaid gitmemesi ve diğer bazr 
sebebler dolayısiyle geriye bırakılan bu 
maç nihayet bugün bize turnuvanın ga· 
libini bildirecektir. 

Hasılatın hayırlı bir işe tahsisi ve 
Ankara futbolcularının bir kaç zaman
danberi futbol maçlaona hasret çekme
leri maç etrafında şimdiden büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Hava iki günden· 
beri olduğu gibi bugün de güzel geçer
se tribünlerin büyük bir kalabalıkla dol

maması için sebeb yoktur. 

Çünkü Demirspor Gençler birliği 

maçını bu mevsim için cidden entere

san bir karşlaşma olacaktır. 

Demirspor son yapılan (Halid Bay-

rak) kupası maçlarında Kırıkkale gü

cünü yendi. Ankara gücü, Çank:.ya ku

lübJeriyle berabere kaldı. Neticede hiç 

mağlub olmıyarak turnuvayı bitirdi. 

Bugünkü turnuvanın ilk tasfiye maçla

rında aldığı neiceler çok güzeldir. An

kara gücünü 3 - 1 yenen Muhafız gü

cünü beğenilen bir oyundan sonra 1 - O 

mağlub etmiştir. Futbolu kavramış fa

kat bir arada çalışmamış oyuuculardan 

mürekkeb Demirspor takımının geçen haf

talarda noksan tarafı yalnız antrernan

sızlık idi. Mütemadi çalışmalar ve ya

pılan maçlarla takım formuna gelmiştir. 

Binaenaleyh bugün sahada Demirspo· 

ru genç, dinç ve neticeyi kazanmak az· 

miy'e çalrşrr bulacağız. 

Milli kümeye Ankaıa namına iştirak 

eden Gençler birliği bu yıl yaptığı lik 

maçlarnıda hiç yenilmtmiştir. Milli kü

mede o'duğu gibi Ankara adına her 

maçta kendisine güvenebileceğimiz bu 

takımrr. bir şanssızlıkla karşılaşmazsa 

bugünkü müsabakada galibiyet ümidi 

fazladır. Çünkü Demırspora nazaran 

kadrosu istikrar bulmuştur. Yıllardan

beri bir arada oynayan, biribirine alış· 

nuş futbo'.culardan mürekkebtir. Epiy

denberi de geri kalan şampiyonluk ma

çı için hazır bir vaziyettedirler. 

Netice itibariyle bugünkü maç her 
iki taraf için de bir imtihan olacaktır. 

Galibiyet Demirsporu birinci sınıf ku
lübler arasına çıkaracaktır. Gençler bir· 
liğinin göstereceği iyi oyun ise bize 
milli küme maçları için güven verecek
tir. 

İki tarafa da galibiyet için olduğu 
kadar, güzel bir futbol oyunu göster· 
melerini tavsiye eder, muvaffakiyetler 
dileriz. 

Demirspordan dört oyuncu 

B. l\lusolini 
Lihyaya gidiyor 
Roma, 6 (A.A.) - Başvekil Muso· 

lini, 12 martta şarki Libya hududu so
nunda bulunan Dobruk limanında va
purdan inerek bir teftiş seyahatine baş. 
hyacaktır. 

Başvekil, Mısır hududundan Tunus 
hududuna giden yeni yoldan geçecek-
tir. 

Duçe, mareşal Balbo tarafından kar· 
şılandıktan sonra Bcrma, Bbgazi ve 
Tra.blusu ziyaret edecek ve kuvvetli bir 
ihtimale göre bir nutuk söyliyecektir. 

Paris sergisinin inşasında 

yeni zorluklar çık+-ı: 
Paris, 6 (A.A.) - Devam eden su 

yışması ve 40 saatlik haftanm tatb!ki 

do'ayısiyle çıkan anlaşmazlık yü:?:ünden 

sergi inşası, yeniden sekteye uğramıştır. 

Serginin, 2 mayısta açılacağı şüpheli

dir. 

Sergi komiseri, dÇılrş tarihini geri 

bırakmak imkanlarını ardmaktadır. Ba

zı mahfiller serginin muhakkak 2 ma

yısta açılacağını, fakat halkın sergiyi 

ancak ayın ortasına doğru gezebileceği· 

ni bildirmektedir er. Hükün1etle işçi 

sendikaları arasında bu hususta yapı

lan görüşmeler, henüz müsbet bir netice 

vermemiştir. 

B. Şuşnigin yolculuğunun hedefi 
Roma, 6 (A.A.) - İyi habet alan i

talyan mahfillerinde söylendiğine göre, 

Avusturya başvekili Şuşnigin Romaya 
nisanda yapacağ ı yolculuk, iki memle
ket devlet adamları arasında daima vu

ku bulan görüşmeler gibi, Roma pro
tokolları çevresinde daima vuku bulan 
görüşmeler gibi, Roma portokollan çer· 
çevesine dahil bulunmaktadır. Bundan 
dolayı bazı yabancı mahfillerin yayd.k· 
lan haberler yalanlanmaktadır. 

B. Hanri F alk öldü 
Paris, 6 (A.A.) - Fransız romancı 

ve gazetecilerinden Hanri Faik, vefat 
etmiştir. Müteveffa, muharrir ve beste· 
karlar cemiyeti reisi idi. 
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KARMEN 
Lokanta ve Birahanesinin 

Güzel salonunda yenilecek yemekler içilecek içkiler her 

l\ızı1ay Anl{ara ... 
l\'.lerl{ezi Başk:aıı lıgın~an: 

. • kongresi nizamnamenın 78, 79, 
Kızılay Cemiyeti Ankara Vılayet . 'I'k n 13 Mart 937 Cu· 

80 8 . h'"k''mlerıne tev ı a 
• l, 82, 83 üncü maddelerı u .u G nel Merkezi salon· 

ı;ıartesi günü saat ıs te Yenişeh~del K~z~::ıtlıeolup 1936 yılı taah· 

h~~ında toplanacaktır. Ankarada ıkz ay .. de toplantıya gelmeleri 
.udatını ödemiş hütün azanın mez ur gun 

rıca olunur. 

Görüsülecek isler: 
' . ' k b 1 ve berayı tasdik Merkezi 

1 - 193i yılı budccsinin tetkık, a u 
Umumiye takdim. (Madde - 84) M kez heyetinin üçde birini ku-

2 - 15 zattan mürekkep ~nka~a. er ni aza intihabı. 
ra ıle ihraç ve ycrlerıne reyı hafı .ıle ye .. k v bu bahta ki . 

. . . d t klıfatı muza ere e 
3 - Kızılay menafııne aı e 

kararlan Merkezi Umumiye. arz. 
1 

• taltif ve takdirini esba. 
4 - Kızılaya fevkalade hız~et. eden erın 

hı mucibesile Merkezi Umumıye ınha: . bı 
5 - Umumi Kongreye 5 murahhas ıntıha • 1-924 

ı Satılık Arsa_ Ev_ Apartı man Tel: 1475 

• n ıısar ar ıııunı 

iidürlü~rü ıderı: 

Adet Cinsi . . 
699 tspany~ m muJatı 7,65 Brovnıng :. •• .ıi 

635, " , 
83 D. w. M. Markalı 7,65 
1 7,65 Dreyze marka 
• 2 6,35 Valter 

,, 
590 

1372 · "ktarları yazılı ( 1372) adet tabanca şartname 
Yukarda cıns ve mı . .. .. 
. · ·b· e cı.JII-1937 tarihıne rastlıyan sair gunu sa· 

ve numunelert mucı ınc - . w b 
d ] kı t ıacaittır Bu sılahlar-ı alıp satmaga mezun u· 

at 10 a pazar ı a s.ı ı · .. .. 

1 
· kl"l r ·umuneleri görmek uzere her gun ve pazarlık 

ur.an ıste ı er .n ı .. 1 · 1 · 
i in de ta in olunan gün ve saatte o/o 7,5 guvenme para arıy e bır· 
I;kte Kab:taşta İnhisarlar Lc~_azım ve Mübayaat şubesi Müdiırlü • 
ğündeki satış komisyonuna muracaatları. (999) 1-758 

s~ t Iık A artman: 
Emlali ve Eytam Banl{asmdan: 
Y~ni ~al karşısında Avrupa oteli bitişiğindeki Abdullah apartı· 

manı ısmıyle maruf Tasarruf kıraethanesiyle Anadolu lokantasının 
işgal ettiği apartıman 11.3.1937 perşembe günü sa~t 2·4 a~ı~da 
Ankara icra daiersi gayri menkuller satış memrulugu marıfetıyle 
sat. lacaktır 

ıh . · k hammcn kıymetinin 
aleyı müteakip apartıman ban aca m~ 

yüzde ellisine kadar ikrazatta bulunabilecektır. k 
İstekli olanların satış gününden ~vel ic.raca ~uhan_ımen ı~ 

tnetin .. d d" b g"u nisbetindekı temınatlarıyle ıcra gay 
yuz e ye ı uçu w b . nnaları ve bu hususta daha 

menkuller satış memurluguna aş vu 1• ..d .. r·g-ü 
fazla malUmat almak istiyenlerin bankamız muame at mu ur u • 
ne müarcaatları. (525) 1-

9
26 -

Jf ouu.- . 

TOR K HA VA KURUMU 
BUY UK pt YANGO.SU 

. . . zengin etmı~tır, 
Şimdiye kadar binlerce kışıyı . 

t 937 dedır. 
5 inci keşide 11 ınar 

Bü ük ikramiye S0.000 lir~dır. 
y rratık ikrarnıyelerle (10.000 

Ayrıca: 1s.ooo, ıı.ooo, ı.o.~ ~ mükafat vardır .•. 
~ ve 20.000) liralık ıkı ade 937 günü ak· 

~ DİKKAT: Bilet alanw~e~kes. 7 b!fu!n~ı~ır. Bu tarihten 
Şamına kadar biletini degıştırını.!J lur 

· kk sakıt o ··· :c--...~••• sonra bilet üzerindekı ha 1 ~ ,...-

~MS~~~~~.,,~~~r.Nlıt.ll~#~~ ~~ ~ ~ ~ 

l\fotörlü Tayyare 1\fel{tehi 
1 -Ankarada Türk Hava Kurumu merkez binasının arkasında 

yaptırılacak motörlu tayyare mektebinin inşası, kapalı zarf usulıylc 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9 mart 1937 salı günü saat on altıda, Ankarada 
Hava Kurumu merkez binasında yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli: (149.808) liradır. 
4 - Muvakkat teminat- (8.740) lira (40) kuruştur. 

6 - Münakasa şartnamesi, inşaat şartları, planlar (25) lira 
verilerek Hava Kurumu merkez muhaseb~sinden alınacaktır 1-735 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
1 - Muhammen bedel (4550) lira Harta Genel direktörlüğiı kı· 

ta erleri için 600 ila 650 takım yazlık elbise açık ek iltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - .İstekliler şe~aiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gi· 
receklerın de (341) lıra 25 kuruş muvakkat teminat makbuzlariyle 
8 mart 937 pazartesi günü saat (15) te Cebecide harta satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (379) 1-690 

Eslcis~ lıir Ornıaıı 
"' 

J)i ı·el'" törlüğünden: 
1- Eskiş~hir llindc Mihallıççık ilçesinde hudutları şartn me· 

de yazılı Degırmendere Devlet Ormanında numerolanmış ve ölçül· 
müş 558 adede muadil 2532 metre mikap 592 desimetre mikup di
kili ve 416 adede muadil 377 metre mikap 767 desimetre mikap dev· 
rik ki cem'an 1910 metre mikap 362 desimetıe mi~p gayri mamule 
muadil 974 adet No. 1ı çam agacı 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile artı maya konulmuştur. 

2- Artırma 10 mart 937 çarşamba giınü saat 15 de Eskişehir 
Orman Direktorıü und yapılacaktır. 

3- Dil ili ve devrik agaçl rın beher gayri mamul metre mika· 
hının muh mmen bedeli 457 kuru tur. 

4- Muvakkat teminat (655) liradır. 
S- ~ste liler, teklif mektuplarının teminatlarile birlikte mu • 

ayye, gunde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zik· 
redilen ve ık.ılarıa rtırma saatinden bir s at onceye kadar Komis
yon rıyasefne makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. 

6- İşbu ihaleye ait artname ve mukavele projesini gormek 
i~t:yenler bu müddet zadında hergtin Eski ehir Orman Direktör· 
lugun.! ve Ankarada Orman Umum Direktcirlüaüne miıracaat ede-
bilirler. ( 418) b ı-734 

l\'I ··tercim Alı nacaktır., 
A l{el"I Fahrikalal' 

Un um 1 liidürlüğüııden: 
. A~ma~~ada~ türkçeye türkçeden almancaya te~cümeye mukte • 

dır bır mutercım alınacaktır. İsteklilerin istidalarıyle mart 937 so-
nuna kadar umum müdürlüğe müracaatları. (405) 1-770 

Nafia \ 7 elialetindeıı: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı . 

l - 4-2-937 günü ihalesi yapılmak üzere i~ edilmiş olan Trab· 
zon - İran transit yolunun Trabzon vilayeti içinde seylip tahribatı· 
na karşı yapılacak dıvar, anroşman, mahm•ız ve sair inşaat görülen 
lüzum üzerine tekrar eksiltmeye çıkarı lmıştır. 

Keıif bedeli (125,855) liradır. 
2 - EksiltJJie 15. 3. 937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Na· 

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7543 lrahk muvakkat 
temnat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan ta· 
limatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 11izımdır. 

lseklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver -
meler muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (412) 

1-771 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi 

idare l\ieclisinden: 
Statümüzün 63 üncü maddesine göre.umumi heyetimiz 31 mart 

1937 çarşamba günü, saat 17,30 da Halkevi salonunda toplanacağın • 
dan, bütün ortakların teşrifini ehemmiyetle rica cdenz. 

Ruznanıe 
1) İdare meclisi raporu. 
2) Bilanço, kar ve zarar hesaplnrının tasdiki. 
3) Statiımüzün 38 inci maddesinın ikinci fıkrasına göre 

Meclisimizden kura ile çıkan altı aza yerine, yeniden 6 az5 
İdare 
seçil-

mcsi. 
4) Müddeti biten iıç murakip yerine yeniden mürakılı seçil· 

mesi. 1-897 

Antalya .Valiliğinden: 
ı - Antalya vilayetinin Akseki: Manavgat yolunda 1551 met

relik kısımda yapılacak olan 15986 hralık tesviyei tiırabiye işi 20.3. 
1937 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapalı zarf usuliylc eksiltme-
ye konulmuştur. 

2 _ Teklif mektuplarının ıaat 11 re kadar Vilayet makamına 
verilmiş olması lazımdır. . 

3 _ Muvakkat teminat 1199 !ı~adır. 
Talip olanların keşifnW?:eler.ı~ı Antalya ve İstanbul vilayetle· 

ri Nafıa müdürlüklerinde gorebılırler. (499) 1-881 

Adliye Vekaletinden: 
Hukuk İşleri Umum müdürlüğünde münhal bulunan Utibliğe 

fransızca okuyup yazoıağı ~ile:' bir dak~ilo alınacaktır. 
Memurin kanununun 4 Un~u ~a~desınde yazılı vasıf ve ~tları 

haiz olanların 8 mart paz;arte~ı gun.li ~at 14 .. de yapılac~k imtıhana 
i tirak için evrakı müsbitc:lerıyle bırlıkte muracaatları ılan olunur. 
ş (501) 1-883 

Kömür yakan vesait 
beynelmilel aletleri 

ve teshin 
sergısı 

1937 arhn n 26 ıncı 
Cuma gü ·• Anltarada 
Sergi evi ve sa asın a 

açılıyor 

Sergiye iştirak edenlere olduğu gibi, 
sergiyi ziyarete geleceklere de azami 

kolaylıklar temin edilmiştir ~ 

Her türlü malumat ve fazla izahat 
.. 

için şu adreslere müracaat edilme· ~ 
lidir: 

İstanbul: Karaköyde yataklı va-
gonlar şirketinde sergi memuru· ~ 

' 
Ankara: Sergi komiserliği 

1-795 

Ja ı arma Gene] Komutanlığı 
Ankara Sabnalma 

l{omisyoııundau: . 
1 - Aşağıda mikdar, tahmin, şartname bedeli ve ilk teminatları 

yazılı Battaniye ve Kilim hizalarında yazılı gün ve saatte kapat zarf 
usulü "ile satmalınacaktır. 

• 2 - .Şa.rtname}eri komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
gırmek ıst1yenlerın. şartnamede yazılı belge ve teminat i~inde lıu· 
lunduracakları teklıf mektuplarını vaktinden bir saat evvel komis -
yona vermiş olmaları. 

tahmin 
Adet bedeli 

Kr. 
4500 900 

Cinsi 

Battaniye 
Kilim 2300 330 

(426) 

şartname 

bedeli İlk teminat Eksiltme 
Kr. L. Kr. 
205 3037 50 16.3.937 Salı S. 10 

569 25 16.3.93 7 Salı S. l 5 
1-743 

İran Tra n it Yolu 
İnşaat Şefliğiııdeıı: 

Kapa] ı zarf i)e t•ksihmc ihim 

7-4-937 çarşamba günu saat on beşte Erzurum Vilayeti Nafıa 
~üdürlüğü odasında Transit Yolu Eksiltme komisyonunda 99889 
Jıra 86 kuruş bedeli keşifli Ağrı vilayeti dahilinde transit yolu Ü· 
zerinde Saçtepe ile Kızılyokuş arasında kısmen hazırlanmış ve 
kısmen hariçten gelecek taş ile yeniden inşa edilecek 17+000 kilo 
m~trcl!k şose ile tesviye, imaHitı smaiye ve tamiratı mütemadıye 
ek1p bınalarının noksanlarının ikmali işlerinin kapalı zarf ile ek· 
siltmesi yapılacaktır. 

Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri 
bütün evrak Erzurum ve Ağrı vilayetleri nafıa müdürlüklerinde 
görülebi1eceği gibi 500 kuruş mukabilinde Erzururnda lrnn Tran
sit yolu inşaat şefliğinden de alınabilir. 

Muvakkat teminat 6245 liradır. 
İstekliler. resmi gazete~~n 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasıı. 

da ç.ı~ talımatnam~ye gore Nafıa Vekaletinden alınmış vesika· 
ları ıhtıva etmek §artıle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
32 inci maddesindeki sarahat .daire~inde tantiın edecekleri tekhf 
mektuplarını 7-4-937 pazartesı gunu saat on dörde kadar Tran ıt 
Yolu İnşaat Komisyonuna vermeleri 15.:r:ımaır. Postada olan gecik· 
meler kabul edilmez. (1062) 1-809 

1 9 uncu SENFONİ 1 
Tüı,.k Hava l(urunıu 

Bolvadin Şubesinden: 
Aşağıda cinsleri yazılı deriler 18 mart 1937 tarihinde peşin para 

ile satılacaktır. İsteklilerin günunde şubemiıe müracaatları ilan 0 • 

lunur. 
Tane 
175 

87 
10 

212 
1165 
1649 

Cinıi 
Sığır deriai 
Kıl keçi derisi 
Tüylü tiftik derisi 
Tüylü koyun ve toklu derisi 
Çıplak koyun ve keçi derisi 

Yekdn 

TUGLA 
1-880 

İmalatçılarının nazraı dikatine 
Ankara Değirmencilik I;imited Şirketinde satılık linyit 
tozu vardır. Telefon : 3223 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon.1230 

Aııkara Emniyet Müdürlügu--··nden:I NASl'Q llACl 
KANZUK 

Beher takım için 
tahmin edilen Fi. 

Cinsi Mikdarı Lira Kuru' 
Teminat 

Lira Kuru' 
302 00 

İhale günü 
24.3.937 çarşamba 

saat ıs de 
Sivil elbise 183 22 00 

Yukarıda mikdarı yazılı sivil elbise 7.3.937 tarihinden 22.3.937 
tarihine kadar ı5 gün müddetle eksiltmeye kon~lmuş~r: İsteklil~
rin yukarıda yazılı gün ve saatte kanuni belgelerıyle bırlıkte Emnı
yet müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri (505) 1-919 

P. Levazım 

l\11üdürlüğünd~n: 
Takım adedi Muhammen bedel Muvakkat teminat Münakasa 

1475 
875 
190 
155 

2695 

17700 
12250 

5020 

Yekun 

1327,50 
918,7S 
376,50 

şekli 

Kapalı zarf 
o 

. • .. 

1) - 27-2-937 de eksiltmesi yapılacağı ilan edilen elbiselere ta • 
lip çıkmadığından tekrar kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) - Eksiltme 18-mart-937 perşembe ~ünü saat (15) de ve her 
kısmın eksiltmesi ayn ayrı olmak üzere Ankarada P. T. T, Satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları 
makbuz veya kanunen muteber banka mektubunu ve şartnamede ya
zılı vesikalarla 3297 sarılı resmi gazetede yazılı müteahhitlik ehli
yet vesikar.mı ihtiva edecek kapalı ve mühürlü zarflarını saat (ı4) e 
kadar mezkOr komisyona tevdi edeceklerdir. 

4) - Şartnameler Ankarada P. T. T, Levazım Müdü~lüğü~den 
İstanbulda P. T. T, Ayniyat Şube Müdürlüğünden bedelsız venle -
cektir. (467) ı-835 

1"'ürkiyP
ihracat 

l\ılilli ithalat ve 
Anonim Sirketinden: 

' Şirketin 1936 senesine aid alelade senelik Heyeti Umumiyesi Ti-
caret Kanunun 361 inci maddesi ve nizamname ahkamına tevfikan 
29. Mart. 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 te Ankarada 
Kınacı hanında 22 numaradaki Şirket Merkezinde toplanacaktır. 

Hissedarların içtimadan bir hafta evvel duhuLiye varakası almaları 
ilan olunur. 

Ruznamei ~lüzakerat: 
1 - ldare Meclisi ve murakip raporlarının okunması. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının tetkik ve tasdiki ite ldare 

Meclisinin ibrası. 
3 - Münhal idare Meclisi azalıklarma aza seç.ihncsi 1-923 

İktısat Vekaleti İş Dairesi Birinci ve 
İkinci Bölge Amirliğinden: (1) 

is 
' 

Kanunu ile Alal{adar 
Olanlara: ilan 

Gerek hususi şah slar ve gerek devlet veya vilayet, yahud be
lediyeler tarafından doğrudan doğruya veya bilvasıta işletilmekte 

olan sınai, ticari, mali veya sair mahiyeti haiz bütün işyerlerinin 
tesbiti için tertip edilen iş beyannameleri Vilayetler teşkild.tr va. 
sıtasile · •kadarlara dağıtılmıştır. 

Bu m:yanda her ne suretle olursa olsun kendilerine beyanname 
verilmemiş olan işyeri sahip veya müdürlerinin 20 Mart 1937 tari. 
hine kadar mahalli emniyet teşkilatına veya ticaret odalarına ve ya· 
hud kaza kaymakamlarına müracaatla beyanname alıp doldurmaları 
icap edeı. 

Bu beyannameler her hangi bir iş yerinin İş Kanunu hükümlerine 
tabi tutulup tutulmıyacağı hakkında mezkur kanunun ikinci mad
desi mucibince, tş Dairesi tarafından bilahara verilecek tasnif hük
mü için anket mahiyetinde olmak üzere istenmektedir. Binaenaleyh 
işlettikleri iş yerlerinin veya işçilerinin kanuna tabi olmıyacağı iç
tihadında bulunanların dahi bu beyannameleri her halde doldurma
ları lazım geldiği ve şayet bu nokta üzerinde itirazları varsa bu gL 
bi1erin (İş beyannamesi) vermekle beraber ayrıca ve doğrudan İkti
sad Vekaleti makamına müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

(1) Birinci ve ikinci bölgeyi teşkil eden vilayetler: 

Ankara, Çorum, Çankırı, Kayseri, Krr~ehir, Niide, YozKat, Af· 
vonkarahisar. Bilecik, Burdur, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya. 

(il9) 1~7 

Ankara Birinci ~f ıntak.a Kadastro 
l\1üdürlüğünden: 

Golf sahası yapılmak üzere kadastrosunun yapılmasına lüzum 
göseterilen ve Kalabanın çukur anbar mevkiinde dört köşesi beton 
ile tesbid edilmiş olan sahada tahdid ve tesbit işi bitirilmiş ve mülk 
sahiplerinden alınan beyannameler komisyona verilmiştir. 

Bu beyannameler 20. 3. 937 tarihinde komisyonca tetkika başlanıp 
2S. 3. 937 tarihinde tetkikata nihayet verilecektir, 

Tetkikat esnasından mülk sahipleri ve bu mülklerde alakadar 
olanlar bulunabilirler gelirlerse huzurlarile ve gelmezlerse gıyap
larında tetkikat yapılacağı ilan olunur. (513) ı-922 

1 
DEVLET DEM1RYOLLARI VE LİMANLARI 
UMUM MODORLOCO SA TIN ALMA 

KOMiSYONU lLANLARI 

DEVLET DEMİRYOLLARI İKİNCİ İŞLETME 
MUDURLUOUNDENı 

.Ankar~ Gar pe~onu. üzerindeki Büvet bir sene müddetle kiraya 
verılecektır. Senelık kırası (1440) lira tahmin edilmiştir. Pazar. 
lık (ıs mart 1937 pazartesi) günü saat (ı5) te Ankarada İkinci if. 
letme binasındaki komisyonca yapılacaktır. 

Pazarlığa girmek isteyenlerin (108) liralık muvakkat teminat 
yatırmaları ve kanuni vesikalarla evvelce bu gibi işleri hüsnü su• 
retle yaptıklarına dair belediyelerden bu aene zarfında alacakları 
v~es:ka.larını hamilen aynı gün ve aaatta komisyona müracaatları 
la ..... .ı.; ır. Mukavele ve şartnameler k~misyonca parasız olarak gös. 
ıerilmektedir. (404) 1-719 

~n eski nasrrıarı oııe pc:ı< Kısa 

bir zamanda tamamen ve kökün· 

den çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliı Kan 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, cidd1 ve müessir biı nasır 

ilficıdır. 

DOKTOR 

Mecit Sayan 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

Heı lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı 1<arşısın

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

1 "E;-A;a;ili;~: 
Yenişehir taraflarında 

\ peşin para ile küçük bir 
il 
~ ev aranılıyor. Ulus gaze-
l lesinde 
~ M. N. Rümzuna müra-
~~ caat. • ~ 
~- ~·w~WJl~·~~"M_~ ... ~~-:ır:."J/liı:.'!11'.~~~~~:.. ~ 

DİKKAT 
Yabancı dil kitap servisinde ça

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

KİRALIK 

Möbleli Oda 
İtfaiye meydanında İhsan a

partıman, üçüncü daire. 
ı-896 

Ankara Vilayetin
den: 

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

2 - Muhammen bedeli ı200 
lira, teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 de Necati· 
bey mahallesınde Saylavlar so
kai{ında Ferah .apartımanında 
ziraat mücadele nıülettişliği da· 
iresinde yapılacaıttır. 

4 - Şartname Ankarada adı 
geçen müfettişlikten parasız ve· 
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek· 
tuplarını teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (ı52) 

1-325 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankır.ı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmrştrr. 

MiLLi MODAF AA VEKALETİ SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU iLANLARI 

!LAN 
ı - Herbır metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 700.000 metre 

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

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

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M.M. Vek5.:cti sa-
tın alma komisvnmına vermeleri. ( 448) 1-816 

!LAN 

1 - Her bir kilosuna biçiıen eı..leri 150 kuruş olan 16.500 kilo pa
muk çorap ipliği kapalı zartla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle • 
rin her gün öğleden sonra kÖmisyona gelmeleri. 

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

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

fi.AN 

1 - Herbir çiı tıne bi-sı.en eu.!ri 450 kuruş olan 30.000: 40.000 
çift asker kundurası kapalı zartla alınacaktır. 

:.! - Şartnamesi 910 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
fenleıin neıgün komisyona gelmeleri. 

3 - llk teminat miktarı 10.350 liradır. 
4 - !halesi 22-3-937 P. Ertesi günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddeleıinde yazılı vesikaları ilk te.minatları ile birlikte teklif mek
tuplaı ını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Satın alma 
komisyonuna vermeleri. ( 44 7) 1-815 

İLAN 

1 - clerbir .ıuıosuna l.>içiıcn ederi 240 kuruş olan 10 bin kilo yün 
çorap ipli~i kapalı zarfla alınacaktır. 

ı - ~aı tnamesini paarsız almak ve örneğini görmek isti yenlerin 
her gün oğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 1800 liradır. 
4 - !halesi 18-3-937 perşembe günü saat 15 tedir. 
5 - hksııtnıeye gııecekıerın 2-t90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplar1nı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. Vekaleti satın 
dlma koimsyonuna vermeleri. (449) l-8ı7 

İLAN 

1 - Bir adet Ş'1hmerdan açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4750 lıra olup ilk teminat parası 3S6 

lira 25kuruştur . -
3 - İhalesi 7 nisan 1937 çarşamLa günü saat 11 dedir. 

4 - ~ı,;sııuııeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindek: belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları (382) 1 --713 

BİLİT 

1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 200.000 metre 
·minder kılıflık bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 380 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen-
lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 5050 liradır. 
4 - İhalesi 9.3.937 salı günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil 

maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminatlarını teklif mektup -
lan ile birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. Satın 
alma komisyonuna vermeleri. (408) 1-738 

İLAN 

ı - Vekalet ihtiyacı için 1200 lınacaktır. 

metre kılıflık bez, ikı tane çelik 2 _ Pazarlığa gireceklerin 
dolap, üç tane elektrikle ışler 
et makinası ile üç yüz tane ha. 8-3-937 P. Ertesi günü saat 11 
kır yemek kabı ve yirmi tane se- de M. M. V. Sa. Al. Ko. na gel-
maver pazarlıkla ve ayrı ayrı a- meleri. ( 492) ı-875 

!LAN 
ı - Vekalet. ihtiyacı için 50 tane cam sürahi tabağı, 20 tane ba

kır çama~ır leğeni ve iki tane elektrikle işler süpürge ve 30 tane 
kepçe pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 8. 3. 937 P. Ertesi günü saat 11 de M. 
M. V. Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. (511) 1-921 

Kurulu9 U y A N 1 '-' Serveti fünwı ~ 
1891 ~ yerine çıkar ~ 

46 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
ıetenin Ank:ara•da satı§ yeri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik abone ıo liri\. Sayısı 20 kuruş 

1 
Ankara l\'lerk.ez Taııu 

l\'.luhafızlığından: 
Sicil 

Ankaranın Çölkesen mevkiinde vergi kaydına nazaran Mehmet 
Attar Başı Mehmet, yol, attar başı ile çevrili beş dönüm miktarın. 

daki tarlanın senetsiz tasarrufta kıyasen Şaban zade Hacı İbrahim 
veresesi tarafından tescili istenilmektedir. Mahallinde tahkikat ve 
haritası yapılmak üzere 26 Mart 937 Cuma günü idaremizden me· 
mur gönderilecektir. Bu yer üzerinde şahsı hakiki veya hükmünün 
tasarruf veya sair ayni bir hak iddia edenler varsa tahkikat günün
de memura ve yahud keşif gününden evvel kanuni vesikaları ile 
kendileri veya mümessili kanunnilerinin Ankara Merkez Tapu Si. 
cil Muhafızlığına baş vurmaları ilan olunur. (508) 1-920 

YENi SiNEMALAR 

ANKARA LEY AZIM 
AMIRL1Ct SA TIN 

ALMA KOMiSYONU 
iLANLARI 

!LAN 
Miktarı Muham- İlk tc-

men B. minat 
Cinsi Takım Lira Lira Kr~ 
Harici elbise 120 1200 
şapka dahil 
lş elbisesi 150 180 

1380 103 50 
Kırıkkale askeri sanat mek· 

tepleri için kumaşı mektepten 
verilmek suretiyle diktirilecek 
haki bezden iş elbisesi komisyo-
120 takım harici ve 120 takım 
numuzca 12.3.937 cuma günü sa
at ı4 de açık eksiltmeye konul
muştur. İsteklilerin yukarıda 
cins ve mikdarları yazılı ilk te
minat akçelerini Kırıkkale as
keri fabrikalar muhasebeciliği 
veznesine makbuz mukabilinde 
yatırılarak belli gün ve saatte 
mekteb satın alma komisyonuna 
~elmeleri. (386) ı-714 

ZAYİ 

Ankara memurlar kooperatif 
şirketinde 3059 numaralr ı9 lira
lık Kamile aid hisse senedi azyi 
olmuştur. Yenisini çıkaracağon
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Varisleri; Adil, Safiye 
ı-925 

ır ... ~.-.. ........................ :.-.... ~-:..;-~-~..--~-~-... -·~·.,_,_-.. ~·.,_,.· 
ULUS'un iLAN ŞARTLARI 

Beher 
Santimi 

~ayfa Kurui 

2 300 
4 150 
6 80 

Beher 
Santimi 

Sayfa Kutuş 

3 200 
5 ıoo 

7 ve 8 30 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid illnlardan 
% ıs tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alika 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hari~te 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 • 
3 Aylığı 5 .. g • 
Telefon: 
Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve ilin: ı064 

Satılık Bağ 

Kavaklıdesede Lehistan sefa
retiyle Çekoslovakya sefareti a
rasında asfalt yol üzerinde. Ko
yunpazarında Kavaf Veysele mU 
racaa~ 1-850 

Bahçe Meraklıları 
Her aradığınızı, Ortaköyde 

ANKARA BAHÇESİNDE bu· 
la.bilirsiniz. Envai çam fidanları, 
forme meyvatar, yaprağı döken 
ve dökmiyen fidanlar, aşagıya 
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. latiyenlere kata• 
log gönderilir. V ASlL 

1-689 

HALK 
BU GECE BUGON BU GECE 

SENENİN EN MUHTEŞEM 
MÜZİKAL FİLMİ 

4üncü Aşk 
Baş rollerde: 

ŞAHANE MELODİ 
GRACE MOORE 

Seyircilerinin her türlü bed.ü zevtl. 
terini tatmin edebilecek yegane şaheser 

1 

Kay Franciı - Ricardo Cortez 
fMerakh ve orijinal bir mevzu çerçeveli 

içinde emsal&Lz bir aşk ve .ihtiras 
Ayrıca: ÇOCUK TİYATROSU 

GÜNDÜZ 
İlaveten: EN SON FOKS DÜNYA 
HABERLERİ 

Matinelerde aon defa olarak 
NEŞ'E İLE 


