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-Denıir-çelik endüstrimiz 
Hükümet demir endüstrisi 
için mühim bir proje yaptı 

l-;,em•r endüstrisind:_1 Demir ve çelik endüstrimize 
1 

kurulma ve 
gelişme imkanlan veriliyor 

Yüksek 

8MART1937 PAZARTESi 

4 üncüde 

Muhtelif memleketlerde 
hayat pahalılığına karşı 

alınan tedbirler 

HER YERDE 5 KURUŞ 

izabe fırınları 

Demir ve çelik endüstrisinde ku Jlanrlan yüksek izabe furunları 

1 

Hükümet, kurulmakta olan demir ve çelik endüstrimizin yaşaması 
ve gelişmesini sağhyacak ehemiye tli bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Bu proje ile demir ve çelik endüstri ıi, sanayii teşvik kanunundan baı
ka lüzumlu olan birçok hak ve muafiyetlerden faydalanacaklardır. 

Projenin ismi "devlet tarafından ':"'

1
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;:~~.1=i:~:ı::•:.:·.:.~;~ !:~~:~:~ İspanyada ~:;:nya;J :·~ Adisababa 

Büyıilr bir demir fabrikası kurulurken 

Buşbetke : 

iki usul 
Falih Rıfkı ATAY 

Acaba eski ve yeni asrın yaman 
ve tehlikeli sömürge sistemini de
ğiştirmek imkanı bulunacak mıdır? 
Üç ~ıtanm yerli insaı~iyetlerini 
tahrıb eden hırs, 1914 harbı ile 
g~rb medeniyeti alemini de eşsiz 
hır boğazlaşmaya sürüklemiştir. 
~ a c a ' nm metrepoller için poli
tı~ ve sosyal, sömürgeler için i~sa
nı facialarına nasıl nihayet verıle
bilir? 

Cenevre'de 8 martta toplanacak 
olan ilk-maddeler komitesi her 
halde ne bu suallere cevab vere· 
cek, ne de bu kadar büyük hal 
Yolları arayacak değildir. 8 mart 
Üzerinde umumi dikkatin uyan· 
nıasrna, belki de, dave!i redde.d~n 
Almanya'nın sömürge ısteklerı ıle 
bu meseleyi biribirine karıştıran
lar sebeb olmuştur· Almanlar bu 
komitenin bazı tezleri müdafaa et
meğe ilet olmaktan g~yri. ~eli 
bir netice venniyeceğı f ıkrınde
dirler. işin içinde bir haysiy~ me
ıel~si görenler de vardır. Bır. al-

. · k. "K mıteye nıan gazetesı dıyor 1 : • 
0 

davet eden hükümet, Mıll~!ler C~
miyeti azası olmıyan dıger . ~r 
memleketle bu meıele üezrın e 
konuşmuştur,, 

Bu yazıda fngiltere ticaret ha· 
kanı Runcima~'ı~ ~aıin~on se~f: 
hatine ima edılmıştır. Dıger tar .. 
tan Berlinde, eğer Almanya böy· 
le konuşmalarda bulunacak. olur· 
8 b 

··ınu .. rge isteklennden 
a , unun so l -· du·· 

k Sina ge ecegı -Vazgeçme mana . . 
§Ünüldüğü de iddia edılmektedı~. 

Bazı neşriyat eski alınaln slo-
.. . . b. takım şart ara, 

ınurgelerının, . ır. . . ek kuv-
geri verilmesi ıhtımalını P .. h 
vetlendirmişti. Bu şartlarCşup. \: 
•iz Almanya'yı Milletler emıye _ı-

.. t rek emnı· 
ne almak ve onu: ~uş e . ek 
Yet politikasına ıştırak et:.ı~ 
olacaktı. O zamanlar Ber ın en 
Alınanya'nrn kendi politika hızını 
tahdid eden şartlar kabul e~cz 
olduğu bildirildiği gibi, son gun: 
lerde İngiltereden böyle bir iadeyı 
Ürnid ettirmiyecek nutuklar ve ya· 
zılar yağmağa başlamıştır. . 

1931 ve 33 de Almanyayı genı.ş 
ölçüde, kara Afrika'nm işleıunesı
ııe iştirak ettirmek teklifinde bu • 

(Sonu s. inci sayfada) 

Altı bin ha beşlinin 
öldürüldüğüne dair 

çıkan haber yalanla'"''YOr 

bombardı-

de~!:t ~:~d~~~~a:/~:{~:i;a~~~::~: Kontrol ayı.o 13 m an, a, ne- suı·kasdında 
1055 ve 2261 sayılı sanayii teşvik ka. ticeıinde yma-
nunlariyle tanınmış olan haklardan lamın kadınlar 
başka; •• d b 1 kamyonlarla 

a - Memleketin her tarafında bu un e aş ıyo r hastahanelere 
fabrikaların ihtiyacı için yapılacak her gönderiliyor 
türlü bina, iskele, rıhtım ve her nevi 

tesisat için devlete aid araziden lüzu· ·~------....--.-
mu kadar parasız verilecek ve bu top. 
raklara aid taviz muamelesi, 1055 nu .. 
maralı kanun mucibince yapılacaktır. 

b - 1055 numaralı kanunun 6 ıncı 
maddesinin hükmü demir ve çelik fab
rikalarının yeraltı boru ve kanallarına 
da teşmil olunacaktır. 

Altıncı madde de aynen şudur: "Sı. 
nai müesseselerin mebani ve tesisatı 
veya bu müesseselerle devlet şebekesi 
arasında bilaresim hususi telgraf veya 
telefon hatları inşasına müsaade olu· 
nabilir. Gerek bu hatla ve gerek mües.. 
sesenin kuvvei muharrikesine nakleden 
hatlar için umumi yolların kenarlar.iy
le devlete aid arazi de parasız ve sa
hibli arazi de sahiblerine İktısad Ve. 
kaletince takdir olunacak muhik bir 
tazminat itası suretiyle direk rekz· 
olunması ve bunların ıcab ettikçe ta• 
mirleri caizdir." 

Gene birinci maddenin (c) fıkrası-
na göre, 1055 numaralı sanayii teşvik 
kanununun dokuzuncu maddesinde ya
zılı muafiyetler demir ve çelik fabri
kalarının tamirleri için lüzumu olup 
memleket içinde bulunmıyan veya kS· 
fi mikdarda istihsal edilmiyen malze. 
meye de şUmu1lendiri1miştir. 

Dokuzuncu madde de aynen 9udur: 
,._ Sınai müesseselere aid olup mem
leket dahilinde bulunmıyan veya kafi 
mikdarda istihsal veya imal edilmiyen 
aşağıda yazılı mevad gümrilk ve duhu
liye resimlerinden muaftır: 

(Sonu s. inci sayfada) 

·"--·--·-~"~'-'---~y 
Italyanın yeni asker 

göndereceği bildiriliyor 
Londra, 7 (A.A.) - Tali kanımazlık komiteai aaat 15 den 23 e 

kadar ıüren toplantıdan sonra deniz ve kara kontrol plim hakkında bir 
anlatma zemini bulmuştur. 

Tali komite kendisine verilen an. 
taşma projesini tamamiyle değiştirmiş· 
tir. Alakalılar arasında enternasyonal 
bir anlaşma yerine tali bir komite a. 
§'lğıdaki formülü kabul etmiştir, 

EvveUi, anlaşmayı imzalıyanlar, ge. 
milerin kendilerine ayrılan mıntakalar· 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Almanyada 

bir motörlü 
kuruldu 

Yeni 
fırka 

kapandı 

Londra, 7 (A.A.) - Sunday Taymi
sin hususi muhabiri Almanyanın yeni
den dördüncü bir motörlü fırka ve iki 
topçu alayı ihdasına karar vermiş oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Bu muhabir, Almanyanın daha önce 

1500 tanklı altı alayı bulunduğunu ha

tırlatmaktadır. İkişer tank alayı, mo

törlü fırkalara ayrılmıştır. Bu fırka

larda, bundan başka, zırhlı otomobiller

le cihazlı bir istikşaf grupu, bir topçu 

ve motörlerle cihazlı bir süvari alayı 
bulunmaktadır. Bu fırkalar, saatte altı 
kilometre yol alacak kabiliyette bulun· 
maktadır. 

• sergi si dün kapandı. Sergıdeki eserlere aid 
k 

. de arılan resım d k . · · Ankara Hal evın ı d bu lacaksınrz. Yukar a ı resımde sergıdcn 
.. n altıncr sayfamız a 

bir yazıyı bugu 
. .. . görüy.orsunuz. 

bır koşeyı 

Elen kralı Giridde 
Atina, 7 (A.A.) - Kral İkinci jorj, 

yanında başvekil B. Metaksas bulu ııdu

ğu halde bugün Averof zırhlısile Han
}'aya varmıştır. Şehir bu münasebetle 
donatılmış ve halk kralı büyük tezahUr
lerle karşılamıştır. 

Roma, 7 ( A.A.) - Geçenlerde 
Adisababada mareıal Grazianinin ya• 
ralanmasına sebeb olan auikaat neti
cesinde 6000 habe§linin katledildiği. 
ne dair yabancı memleketlerde çıka~ 
lan haberleri Stefani ajansı yalanla
maktadır 

Adisababa •uikastrnda Amerika 
elçiliğine aığınanlar 

Vaıington, 7 (A.A) -. Hariciye 
nazırı B. Hul'ün söylediğine göre, A .. 
diaababa auikash üzerine hasıl olan 
karıtıklıklar sırasında yiizlerce habet
li ame~ikan elçiliğinin duvarlarmı &• 

tarak elçilik bahçesine ııimnufbr4 
Bunlar aabaha kadar bahçede kaldık• 
tan aonra kendi istekleriyle gibniıler 
dir, 

B. Hul, Adiaababadaki elçilik ve 
konaoloıluiun kaldrralmaaiyle bunUQ 
hiçbir ali.kaıı olmadıiıni ilave etmit
tir, 

Fıkra: 

' Tuhaflıklar 
Herhangi bir memlebtt• bir /sy•IJ 

çıktığını farzediniz. Htıkilmetin vazi
fesi nedir? lsyanr bastırmak/ Diğer dev• 
Jetlerin vazifesi nedir? Bitaraf kalmak:/. 

Hayır, eğer isyan enternasyonıll•t• 
den birine mensubsa, bu cephe devlet• 
!eri isyanı meşru sayabilirler ve isi· 
nin merkezine elçi, hatta kıtalar yollı· 
yabilirler. 

Enternasyonaller, Roma gazeteler/ .. 
ne göre, üç/eşiyor: komünist enterna~ 
y.onali, faşist enterna:.yonali, demokra .. 
siler enternasyonali/ 

Biri sağların, ikincisi sollaun dü1-
manr, üçüncüsü ise meşhur Edirne fıJc .. 
ra~rnı hatırlatıyor: 

- Yaşasın .. Yaşasın •• 
- Kim yaşasın? 
- Daha bel/i değı'I/ 
Portekiz kara gömlekliler enternas .. · 

yona/inden olduğu için, karışmaz/ılı. ko. 
mitesiııin kontrolunu tatbik et!Jlek il· 
zere limanlarında Savyet gemileri gör· 
meğe asla tahammülü olrna.dığını bil• 
dirmektedir. Fakat M adridciler kendi 
kıyılarında faşist gemileri görmeğe ra• 
zı olmuşlardır. Razı ne demek? Mala· 
ganrn düşme hadisesini tahkik ediniz. 
~iyana üstündeki meçhul tayyare, bir 
fılm reklamı imiş: Malagayı döven 
mc~hul gemiler hala keş/olunamadı· 
far.· Fatay 
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Politika balıisleri : 

Bir tarihçe ve bir hal.. 
"Streza cephesi" günlerinde, 

Duce, "dörtler,, formülünü ortaya 
atarak Milletler Cemiyeti'ni ata
letten ve kendi tabirine göre ''kü
çük devletlerin demagojisinden 
ve anarşisinden" kurtarmak için, 
dört büyük Avrupa devletinin di
rektuar'ını teklif eylemeğe lüzum 
görmüştü. 

Bu teklif yürümedi. "Dörtler,, i 
bir araya toplamak §Öyle dursmı, 
''üçler,, yani 1918 muahedelerini 
ayakta tutmak itini Üzerlerine a
lan üç büyük galib devlet arasın
daki cephe bile sarsılmağa batla
dı. 

İtte Barthou'nun diplomatik 
manevrası bundaın sonra baıladı. 
Fransa, Sovyet Rusya'yı Asya'dan 
Avrupa'ya getirdi. Fakat planını 
tatbik etmeğe vakit bulamadan, 
Belgrad • Paris arasında, Kıral 
Aleksandr ile birlikte vuruldu. 
Halbuki, Paris' den sonra, bu yol, 
Roma'dan da geeçcekti. Roma'
dan geçse idi bir netice verir mi 
ıdi, bunu dünya öğrenemedi, çün
kü plan'ın sahibi ölmüştü. 

Plan'ın tatbikini Laval üzeri .. 
ne aldı. Fakat bpkı von Schlief • 
fen planının başka türlü ve fena 
tatbik edilmesi gibi Barthou'nun 
planından da, birkaç aylık bir 
müddet içinde hiç bir şey kalma
mıştı. Fransız diplomasisinde "La
val'isme'' devresi bqlamıştı. La
val, Sovyetler ile olan anlaşmayı 
ve bunun tasdikini ikinci plana 
atarak, ud Bertin - Roma - Pariı 
hattım meydana getinneğe çalııı
yordu. 

Bunun zararını, Etyopya itinde 
İngiltere, Ren'in işgalinde Fransa, 
netice itibariyle de Milletler Cemi
yeti gördü. Bu arada, Locarno yır
tıldı ve Versailles' dan eser kalma
mıı oldu. 

Şimdi Fransa ile İngiltere bir 
taıaf la halya ile Almanya da bir 
tarafta kalmı§tır. Bir kere, demok
rasi ile faşizm kartı kartıyada. 
İkincisi, Milletler Cemiyeti taraf
tarlığı ile Milletler Cemiyeti aleyh 
tarlığı karşı karşıyadır. Üçüncü • 
sü, anti.revisyonizm ile revizyo
nizm karşı ~ıyadır. Dördüncü
sü, altın ile altınsızlık, hammad • 
delere sahih olmakla olmamak ve 
sömürgeleri vermemekle almak 
karfı karfıyadu. 

Ne kadar zıdlık varsa o kadar 
kombinezon ve kompromis ihti
mali vardır. "Baırf,, bu yüzden -
dir ki, hareket ve manevra kabi. 
liyetine malik bulunuyor. 

Aynca ve gene bugün, üç ayrı 
ideoloji ( l) biri biriyle çarpıpDAk
ta olduğundan, politik zıdl.ddarm 
sertliğini ve keskinliğini ideolojik 
menfaatler, ideolojik zıdlıkların 
tazyikini de ıtik menfaatler ha
fifletebiliyor. Bu da, dünyamızın 
iç tazyiklerini bir haylı gidererek, 
infilakın önüne geçebiliyor. 

Bugün mesela, ,, - lmz büyük 
Avrupa devletlerini ele alalım, her 
kes silahlanmaktadır. Demokrasi
ler bunu, para ve rakamlarla ifade 
ediyorlar. Faşizm!er ise, organi • 
2asyon ve iman ifade eden sözler
le ifade eylemeği tercih ediyorlar. 
Öyle ki, zıd rejimlerin mizacları i
le bünyelerini, "silahlanma,, bah
sinde bile bütün karakteristik nok
taları ile kar§ılaştırmamız kabil o
luyor. 

Bu kartılıldı "kuvvet tethir" le
ri hamaset devirlerinin ıiirlerini 
hatırlatıyor. Güreşten önceki pq
rev ve selam salıneai gibi bir şey, 
daha kapıfmadan haber yoktur aa
nırsınız .. Değil ba!buki: 

Oç Jddaııberi, demokruiler ol
ıun fapzmler olsan, biribirleriai 
kendi muUerine göre tartmMta. 
dırlar. Demokrasiler fqimıleri 
bir para ve ticaret muhaaaraR al
tına almqlardl1'. Fqizmler ite bu 
muhasara çemberini af ak "nümu
ne harblan,, (2) ile yarmağa çalı
fıyorlar. 

(J) Demokrasi, sosyalirm ve ı.pz. 

(2) ~tyopya • R~n • tspanya 

Gerçi bir barış devresi yaşıyo
ruz. Fakat bu barış devresinde, 
paralar, ticaretler, diplomasiler, 
silahlanmalar ve biribirine zıd 
ordulatma ve silahlanma telakki
leri mükemmel bir harb halinde -
dirler. Ekonomiler, knmen 1918 
den itibaren fakat gayet sarih bir 
surette dünya ekonomik krizin -
den beri, "mübadele ekonomisi,, 
nden çıkarak ''mücadele ekono -
misi" haline girmiılerdir. 

Mesela, para ve altın e&ki rolle
rini oynamaktadırlar. Fakat bun
lar bugün, göklerinden inmeğe 
ve halkın arasına kablmağa mec
bur olmuı birer tanrı vaziyetinde
dirler. Öyle ki, ufak ve fakir mil
letlerin dövizıizlik yüzünden ser
best mübadele yaparnıyarak ken
dilerine kliring meseleleri aramağa 
baıladıklan ve bu meseleleri de al
tınsız ve fakir büyük devletler nez
dinde buldukları görülünce, zen -
gin büyük milletler, artık serbest 
mübadele inadından vazgeçerek 
kliring usulüne ve "mala kartı mal 
mübadelesi,, esasına yanaımakta 
bir beis görmüyorlar. Bunun bir ne
ticesi olarak, kredi, pazarlara de
ğil pazarlarla münasebette bulu -
nan yerli ticarete açılmış oluyor. 
ve bütün bu işler devletlerin mü -
dahalesini yahud hiç olmazsa 
devletlerin tavassut ve garantisini 
şart koşmuş oluyor. 

İşte barış perdesi arkasında ya

pıla!l bu çetin ekonomik ve politik 

mücadeleler, bu perdeyi henüz 

yırtıİıamış bulunuyorlarsa, bunun 

sebebini, yukarda arzettiğimiz 

kombinezon ve kompromis payla

rında aramak lazımdır. Dünyamız 

harekete ve manevraya müsaid 
kaldıkça, beklediğimiz çarpııma 
ve infilik olmıyacaktır. 

Şu var ki, bu bant perdesi ar
kaımda ~ereyan eden ekonomik 

ve politik mücadele, sadece büyük 
devletler arasmda değildir. Küçük 
devletler, bu çetin satranç partisi
nin, kiifadmda, ortaunda ve ıo. 
nunda rol oymyacak ve netice ta
yi·n edecek piyadeleridir. Azalm.ı-

Altı günde 

iyilqen 

millet 
Fransa Bankaaı eaki cuvernörü B. 

Emile Moreau. hatıralarım neıret -
mittir. 

Tanınnuı maliyeci, e.erinin 1926 
yılı para buhranından bahseden kı .. 
mında, o zamanki Fransa ile bugünkü 
Avrupayı luyallıyarak fi.kirlerini fÖY· 
ile izah ediyor. "0 &ünlerde Frama 
basta idi. Yarayı de§meğe karar ver· 
dim. Franaa alb günde iyileıti. Şimdi 
basta olaa bütün Avrupadır. Fakat 
sıhatıni tekrar kazanacağından ümid 
keaihnemek laznndr.,, 

Bu cümleleri okuyanlar, Fransa ve 
Avrupa yerine Ahmed veya Mehmed· 
den batı.edildiğini gönelerdi bir cer
rahın yazısı karşısında bulundukla
rını sanırlardı. 

Te§bih ve istiare illeti yazıları ba • 
zan deli saçması haline getirmiyor 
mu? 

Kaçakçılar. 

Smar boylarmda yaıayanlar ina • 
nılmaz hilelerle bu vaziyetlerinden 
faydalanma yolunu tutuyorlar. 

Bir Amaterdam gazetesinden nakl 
ettiğimiz ıu ha.beri okuyunuz: ••Ho
landa - alman smın üzerindeki alman 

köylüleri, tavuldarmı, her aabah Ho
landa topraklarına l'idip oraaa yem· 
lendikten eonra akşam l'eri dönmeğe 

alı~tırmıtlardı. Yı11ardanberi devam 
ebnekte olan bu zahire kaçakçılığı • 
nın önüne geçmek kararını veren 
Holan.da laiikümeti bundan böyle bu 
ıuretle beri tarafa geçecek tavukla -
rm miaadereaini emretmiıtir.,, 

Fakat bana kaçakaldı mı, yanya• 
na lnlrulmuı ark köylerin unır üze -
rinde buhmmalanndan ileri gelme 
bir tuhaftık mı, demeli? 

ULUS 8 - 3 - 1937 

Mülkiye teftiş Cimnastik şenlikleri 
heyeti için Maarif Vekileti 
teşkilat. bir program hazıi"ladı 

Dahiliye Vekaleti bir 
kanun pı ojesi hazırladı 

Dahiliye Vekaleti; mi.ılkiye teftiş 

heyetinin teşkilat ve salahiyeti hak
kında bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Projeye göre mülkiye teftiş heyeti, 
Dahiliye Vekaleti teşkilatı arasında o. 
lup, bütün dahiliye işlerini, Dahiliye 
Vekili namına tetkik ve teftişe ve da· 
hiliye memurları ile bu Vekalete bağ
lı daireler ve memurları hakkında talı. 
kikat yapmağa salahiyetlidirler. Bu sa
lahiyet Dahiliye Vekilini alakahyan 
bütiin kanuni teşekküllere; cemiyet ve 
müesseselere de şamildir. 

Dahiliye Vekaletine bağlı dairele
rin ve müesseselerin muamele ve teş
kilatına ve vilayet dahiliye daireleriy
le mahalli idare1ere ve belediyelere ve 
bunlara bağlı müesseselerin ve memur. 
larının çalışmalarını teftiş, dahiliye 
teftiş heyetinin başlıca vazifeleri ara
sında bulunmaktadır. 

Projenin bir başka maddesine göre, 
mülkiye müfettişleri memur oldukları 
yerlerde bütün dahiliye müesseseleri
ni, askeri ve teknik işleri müsteıına 

olmak üzere jandarma ve polis kuvvet
leri de lahit olmak üzere, bütün zabıta 
teşekküllerinin. idare heyetlerinin, nü. 
fus dairelerinin vilayet mahalli idare
lerinin ve belediyelerinin her türlü iş
lerini, faaliyetini, hesablarını, kararla. 
rını ve bunlara bağlı sıhi ve sair teşek
kül ve müesseselerin Dahiliye Vekale
ti bakımından olan btitün işlerini tef. 
tiş ve tetkik edebileceklerdir. Mebus 
seçimiyle vilayet ve belediye meclis
lerine, köy derneğine, muhtar ve ihti
yar meclislerine aid seçim işlerine bak
mak da müfettişlerin vaz.ifeleri arasın
da bulunmaktadır. 

yan bir heyecan ve tazelik içinde, 
bu mücadeleyi birlikte yapmalan 
ve bunun dııına atılmamağa ça • 
lıtmalan lazmıdır. 

ip.ret edelim ki, bu meraklı 
oyunun, bugün, ancak kilfad fas
lında bulunuyoruz. 

BURHAN BELGE 

Slaylock laa./JnnJa 

Shakespeare'rn ''Venedikli tacir'' piye
sindeki Shvlock'u balatlı zibi ko
nuıtunn 1Jiyes mütercimine verdi. 
ğimiz cevabı, bu zat hislerini zede
leyici mahiyette bulduğundaa ba
hisle bize bir cevab daha il.Önderdi. 

Şimdiye kadar bizde, ne vazılc ki, de
vam edegelmiş olan "sen bilmezsia, 
ben bilirim" tarzındaki munazara. 
}ara gazetemizde yer vermekten 
kaçınmış olduğumuzu herkes bilir, 
Görüşünün en doğru görü~ oldu
ğU.Dda ısrar eden veMdik.li tacir 
müterciminin son cevabını, bu se-
beble, ne§ıetmiyoruz. 

'Jcak, okumuş olduğu metinlere takı· 
Jıp kalmakta ve bunların, istisnasız 
her muhitte ve en geniş manada, 
tatbik kabiliyeti bulunduğunu saıı.. 
makta inad eden bu zate tavsiye e. 
deriz; tiyatroda dram ve komedi. 
nin hududu nerede başlayıp nere
de biter, lisanda şive neye denir, 
gramerde ısmifail kendisinden son. 
ra bir isim getirilmeksizin de cüm
lede neden fail olabilir, mantıkta 
yalmz sağduyu insanı nasıl yanlış 
hyaslara ~vkedebilir? Bütün bun. 
hrı tetkik eUia ve matbu yazılarda 
tertib batası denilen pyia azle sı.t 
telcerrür edebileceğini ve ba bata
larıa bazen muufı muulıileyb ha
line getirebileceğini imlr.Aosıa ba· 
luyora makim ile baurl•dıiı ce
yabıad• .. teessfd"' lteli~.iain .ne
den "tessüf" ~iade yuılımf oL 
dağunu diifiimiin. 

Şayet, mütercim bu ubm«leri ibtiyaı 
edecek ve memlelcetimi• aoazıeleri• 
Di de göz önünde bulunduracak o
lursa, bir balatlı gibi ıörifea Sby
locl'u ~yretuğimiz zaman, hadi· 
ınizi, pek ararl bir tedal ile, aedea 
'bir bragin veya ort•oyuaa ab
nesinde sanmış olduğumuzu talı.. 
minde insafsızlık yoluna sapmak· 
tan kendisini korumuş olur. 

Şenlik geçen yıllara göre daha 
güzel ve muntazam olacak 

Atatürkün yurdu kurtarmak Üzt> re Anadoluya ayak basmış olduğu 
19 mayıs günü, Maarif Vekaleti ta rafından lise, orta ve muallim, mes
lek ve teknik mektebleri için cimna stik bayramı olarak kabul edilmi~tirı 

Vekalet, şenliğin geçen yıllara ki ilk mekteblerin son sınıflarında bu· 
göre daha güzel ve muntazam ol- lunan ve bu i~e yaşları ve sıhhatları el· 
masını temin etmek üzere şimdi- verişli olan talebeleri de iştirak ettire-
den gereken tedbirleri almı!br. ceklerdir. 

Vekalet idari ve teknik esaslan ih-
tiva eden bir talimatname hazırlamış

tır. Bu talimatname şenlik günü, saati, 
talebe ve muallimlerin kıyafetleri, sıh· 

hi tedbirlerle yapılacak hareketleri ta
yin etmektedir. 

Cimnastik şenliğine iştirak edecek 
mektebleri olan her şehirde bir (cim
nastik şenliği komitesi) kurulacaktır. 

Komite her yerin en büyük mülkiye 
memurunun reisliği ve maarif müdürü
nün, olmıyan yerlerde mekteb müdü
rünün ikinci reisliği altında toplana
caktır. Komitenin diğer azalarını, ma· 
arif müdürünün inhası üzerine en bü
yük mülkiye memuru seçecektir. Ko· 
mite reisi, gereken makamlarla temasta 
bulunarak cimnastik şenliklerinin ida
ri ve inzibati hususlarını '!tmin edecek
tir. 

Mekteblerin cimnastik şenliği her 
yerde öğleden evvel veya sonra şen
lik komite&inin uygun göreceği saatte 
yapılacaktır. Şenlik günü hava yağışlı 
olursa komite karariyle şenlik yapılmı

yacaktır. 

Şenlik 1stanbulda iki yerde batka 
yerlerde bir yerde yapılacaktır. Mey
danlar mümkün olduğu kadar şehirden 
uzak olnuyacaktır. 

Şenliklere yaşlan on dörtten küçük 
talebe iştirak ettirilmiyecektir. Fazla 
.zayif olan ve ehemiyetli bir hastalık ge

çirmiş bulunan talebeler, doktorun gös
tereceği lüzum üzerine şenliklere gir
mekten istisna edileceklerdir. Küçük 
ıehirlerde talebesi az olan orta mkteb· 
ler, cimnastik şenliklerine ayni şehirde-

T ertib ve tcuhih 

yanllflarına 

dair bir bilmece. 
Dün bir arkadat bir yazıdaki lisan 

hatalanna İşaret ederek tenkid etti. 
Yazıyı getirttik; bata yokta. 

Y anlıılann tertib 't'eya taabib sıra
sında 'nlkubulmut oldujuna hükmet -
tik. Halbuki böyle de deiildi. 

Yanhtlara iki miaal verelim: Huz
me kelimesi darbe, tanmdı kelimesi 
tanıttı §eklinde çıkmqb. Bu bilmece
yi halledebilir miainiz? 

Boluör M arcel T hil hayatını 

anlatıyor. 

Geçenlerde Pariste yapbğı f&lllpİ
yonluk miUabakaamda Kanadalı ra -
kibi tarafmdan nakavt edildiği halde 
asul-dıtı yumruklanmıt olduğu kara -
riyle hakemlerce galib ilan olunan 
Ye bu hadiae üzerine boluörlükten 
vazgeçen Man:el Tbil, büyük bir Pa
ria gazetesinde, bayatmm romanını 

neıre batladı. Günlerce ve belki ay -
)arca devam edecek olan bu tefrika
lllD adı tudur: "Hayatmı, iki yumruk, 
hepsi bu.,, 

Sadece yumruklanan ve yumruk -
layan bir İDaaD hayatmı ancak bu ka
dar teY&Zala tarif edebilirdi. 

Dün otobiMle eYİme diaerkea, :ra
amda küçük bir kız bulaaua bir ıenç 
bdm biletçiye bir kiti iicreti uzatb. 

Biletçi clerlaal W"Clu: .. Çocak kaç :ra· 
f1Dda7., • 

-Bet-
- Altı 711..,.dapa a.-. 
- Bet yapndaua. 
- - Ama bqüa beaim ...... 

devriyem,, değil mi? 
Biletçi yüriiclü ve hepimizin yüz • 

terimiz güldü. 

. 

Geçid resmi 
Şenlik yaplacağı meydanda şenliğe 

.iştirak eden mektebler geçid resmi ya· 
pacaklardrr. Bu geçid resmi en büyüle 
mülkiye memurunun önünde olacaktır. 
En önde türk bayrağı bulunacaktır. 

Daha sonra her mekteb önünde bir tıirk 
bayrağı olduğu halde geçecektir. Ge
lecek seneden itibaren mektebler ayrı 
ayrı değil, karıştırılarak geçirilecek• 
lerdir. 

Geçid resminden sonra bayrak çek· 
me merasimi yapılacak. lstiklil marşı 
okunacaktır. Şenlik komitesinin uy. 
gun göreceği bir zat 19 mayıs gününün· 
tarihi ehemiyeti ve beden hareketleri, 
nin değed hakkında bir söylev vere .. 
cektir. Bunu müteakib hareketlere baş• 
larulacaktır. 

Vekfilet, yukarıda ela söylediğimiz 
gibi hareketlerin programını hazırlamıf
tır. Erkek ve kız talebe için ayrı ayrı 

tertib edilen bu programın dışında hiç 
bir hareket yaptırılamıyacaktır. 

Talebe için kıyafet 
Cimnastik hareketlerinin tam bir int~ 

zam iç.inde yapılmasına dikkat edilece~ 
tir. Talebenin iyi bir surette şenlikler~ 
hazırlanmasından mekteb müdürleri ve 
beden terbiyesi muallimleri müşterek 

olarak mesul edilecektir. Maarif mü. 
dürleri de beraberliği temine çalışacali• 
lar ve neticeden mesut olacaklardır. 

Erkek t!-lebe için: Kolsuz beyaz at• 
let fanilası. Beyaz uzun pantalon, ku .. 
pk (altı santimetre geni!liğinde kırm1• 
zı renkte bezden olacak); 

Kız talebe için: Beyaz bluz, siyah 
kilot, siyah file, beyaz kısa çorab; kıya• 
fet olarak kabul edilmiştir. 

Kadın ve erkek muallimlerin kıya• 
fetleri talebelerin kıyafetine benzer ve 
düzgün olacaktır. Kadın muallimler 9a• 

haya giderken ve sahada 1ma ökçeli is· 
karpin giyecekler, ellerinde çanta bu· 
lundunmyacaklardır. Lüzumlu şeylerini 
aol ellerinde taşıyacaklardır. 

Vekalet, giyim malzemesinin yerli 
olmasına bilhassa dikkat edilmesi• 
ni emretıniıtir. 

Şenliklerde talebenin hasta olmama• 
11 ve üşümemesi için dikkat edilecek ve 
sıhhi malzemesiyle beraber mekte\l 
doktoru şenlikte bulundurulacaktır. 

Cimnastik şenliği günü mekteblea 
dışında spor cemiyetlerinin ve halkev• 
leri spor kollarının faaliyetlerini, 
mekteblerin cimnastik hareketleri bit• 
tikten sonra başlayacaktır. 

Şenliğe iştirak eden mektebler, bu 
tenliğin ertesi günü tatil edileceklerdirj 

1 HAVA 1 '-----
Ankarada hava dün bir 

az kapalı geçti 
Meteoroloji Genel direktörlüğün· 

den aldığımız malüma~ göre dün An· 
karada hava öğleye kadar kapalı geç-
miş, öğleden sonra hafif yağmur 
başlamı9tır. Günün en düşük su• 
huneti aıfmn üatünde 6, en yüksek su .. 
huneti de 15 derecedir. 

Orta Anadolu yeryer ya~ışlı, memo 
leketin diğer kıaı.ı:nla.rında ise hava U• 

mumiyetle kapalı geçmiştir. Yurdda en 
düşük aıcakbklar doğu Anadolusundaıı 

ba~ yerlerde 2-4 derece arasında dün~ 
den daha yüksek kaydedilmişse de eıa 

yübek ıhuwıetler 1-3 derece daha dii• 
tük kahnıştır. 

En düşük aıcaklıklar sıfırın altın• 
da Erzurumda 11, Karsta 6 derecedir. 
En yüksek sıcaklıklar da Antalyada 
17, Adanada 18, Dörtyolda 20 derece· 
dir. 



Dle HABERLER 

Atmanya, ltalya ve 
ham maclcleler 

B uıüıa Ceaene'cle a..m -•hl• 
komia1oaa ilk iflin • Ji1P9=1dıır. 

Hammaddel• komiaJaa• ,_ı Wr 
nülletlerarau ~-· V• ,.m 
bir nülletl•araaa ......... ~ 
olacaktır. Ba ......ıe Alma•:ra " 
tal1anıa ....... ,. .... ila~ 
nı ileri ...._.. ...-. pir-..,..• 
Malimd• ld ltalya Habefiat-•• i9-
tilamu ba blllnmclaı• laakh ~ 
i• çabıtı. AJ.-ap ... .... ,..... 
bilerek .-.... a.dpcml ilm ~ 
rünce laailı.e,...,..... • pDll 
IÖmm:ıelerille aahill olP bir dmet 
aıfati,le, teteltbillıt W-7!_~ 
....... ..... .. Dala& .............. -
tereaia bu ......... ltal,a .. Al-
ID&Dyanm hareketlerini önl...- ma-
hi1etincle idi. • 

1931 ....-i eyliliiad• ~ 
..... 1.- MWetl• ~- _.. 

k ecUlirk-. • ••=•• dit 1-kaw ::Sir ...... ......., ı.p..,rsle ··-·dtle ........... bir mil-· - ~·------ .......... led ........ ~ L!I .. 

edibneaiae taraftar .,....,_.. .,.. 
•itti. lıt• ltasGa Cı•ıwede içliaMla· 
l'llta ltaflJYP .....,.. OD telds a)' 

kadar ..... la,otwe tarafmclan n..ı 
- .. ._ k teklifta .loimat•· Fil-auru ._... 

hakika oa •ki• ayclPb.-İ YU1,-
azacık detifmittir• Sir Samael, 1931 

.,ıulüad• teklifi 1aparkea, Alman· 
yadan siyade ltal1a11 l'Ö• önüacl• 
tutm111ta. Ba, ldeta Habeti~ ~ 
aeleünm halli içm bİI' çare l"bı llm 
liiriilmüttü. ltal,a Hab•ti•·· ~ 
•• doJIDat olmak ela .......... ikide 
bir, açbjmdu ....... J~ 
Manç1117a'11 aldıfl l"°W. F~t ~ 
Japonya " ,...- ltal,a ,.__....,. 
lerdir ki, aöaaür.. lftih•u, fraw 
darbı ..... liade eiJl•tliii .-. .. ,.. 
dilı:çe artall bir iflilua" a. 

.... ~ .... bapk ............. 
IÖmÜl'P Da .... pttikçe rıu-a-
bir ..... llm aürmektedir. Ba -. 
Hitl..ua IOD nutkunda en Jiiluek ~ 
dMİD• •ardı. Sonra da Bitlerin aiya· 
ai mütaviri ve elçisi, Bay Ribbentrop 

Lord Ha lif aka, aonra ela Ba1 E-
W9''Qlldıl'llda ıöriiftl. .. .. 

trop·- bi.L-- .. .... ..... .. 
.. l --~ ..... 

'°1 ecliii bir aatka baJalacek ıl• ., 
IÖaaür ................. ... 
de•let adamluiyle ,...... a-a-
lll- • • ·-~ U9pet bir netice •••-•fti"• _, 
Eden, aömirp .....ı..ı Wr •• ... 
de llleaelea iae, Alma9',a,a ;üreda 
Cnnrec1. toplanacak olP .....,_ 
llleaaiaine iftirald .... ..... .. 
dört aenelik ikbWll ldfa,.t ,........ 
lllr hakJnadald fip•ılailll .......... 

1 Asil r büyük bir 
taarruz hazırhyorlar 
Jladrid. 7 (A.A.) - Havu Ajaaar. 

DID mubab1rinc1eD: Juama ve Si PenlQ 
mmtakalarmda yap&Ja uıbpdlerd• 
bileria dolpa mncudlu latalar ve 
ebemiyetll mlkcllrda hlrb -ıseme.ı 
ile pkmda pddetli bir turrusa seç .. 

eekleri~· 
Bu turrmun hedeOeri ihtimal ıun-

Jardu: 
ı. - CeDabda Valemia yolu tbe. 

rinde bir turras. 
z. - Laı RosM w El Plaııtio me.. 

dlerinden bq1ıylnk fima1e " fimaU 
prbiye dolna bir tlllD8 tıefebb6aU. 

Ba çok llorata de Tajuna &atlnde 
ehemi1etll mllr:darda ..... tabfld edll
dili haber 'WtriJmektedlr. 

RUlr:tilet topça lnanetleri dün 81-
leden 'nce ili lr:ıtalannm bareket1eri
Di ,Uçlettirmek ..,.._diyle durmada 
attt etmif •e Ud taraf arumda &il .. 
den ıonraya kadar dnam eden bir top. 
ça dGellosu olmaftm. 

O'ç mot'5rltl OD lld tane ili tayya. 
reli dla hllkilmetçilerln memlerinl 
bombardıman etmipe de tayyare toJ>" 
larmm atep ve m:ı tayyarelerinin ta
kibi neticnlnde hçmlla mecbur oL 
muflardar. 

Dranıl .......... 

Avutaryacla 

Kralcdann 
•• • • 

numayışı 
Parit, 7 ( A.A.) - Havu maluıbir.L 

nin bildlrcliline 18n, hWdlmetçiler, 
TaJıvera cepheıinde devamlı olarlk 
dum dum lr:u11unu kallanmalr:tadılar. 
Bu kurtunlar çifte patlamlıdır. Ha· Vi1ana, 7 (A.A.) - A.-. 
Vllm muhabiri bu t...-.. '·- kendill tar,a ukerlmi tarafnadP tef---,INMaA• kil edil- luralcılar cemi,.tİDİD 
ıarup tetir.it ettlllnl t6ylemektedlr • 

..... ,...... olarak Reu ... Bu lr:urfunlar lrorlnmt yaralar IÇ1DÜ• 
ta n yaralılar hemen hemen daJma kiade aaltaaaba aYdeti leJaia. 
tilmektedir. de W1ük bir aiİlllaJlf ;rapdlDlf 

w ba aırada imparatorluk baJ· 
Jarom11 ,,,,.ainJe nidan çekibniıtir. Hmca lam; 

lladrid, 7 (A.A.) - Cumhuriyetçi dolu 01aD airkte laikiimet •ki· 
JataJum. Jm mmt1wmda Moral· amdaa bat•ekil mum Fled ma-
ta d8 Tıjuna Wnde Jl!bklan bukm rqal Hull'ertla ile miatefar Motb 
hareketi halrkmda alma ..,,.,,ı171cı hasa' '"'1--utl•ra. 
malO-ta itin, Wlen yi1s kadar 818 C-U,.tia Niai 5teiaea A-

verdirilmit. birçok ı{llb, maldDllı til· YUtmya hatta ic• -1taaba ••· 
fek, ve birçok bomba aandıklan elde deti pnnaipi lehiacle IJar.,. ._.. 
edilmit ve bu hareket 11rasmda, bu mek laakkm• ilttiııriftir. 
mmuık•nm bil~ bir Jrmmnuı .. bil· "iiına1' . - Mü. =:=· -...~iJiiıil~ 
...._.-,._r.w..-JN ill 
--ıJewu ..... 
.,~,...,. 

lbdricl, 7 (A.A) - 0.- ,.ce • 
at JUO ela Jdlldllnet merkalnla etra
fmdaW mmtabluda n bllla•• lai
ftl'llte ............. - Kw tel Kam. 
po'da blrpk ~:*8 baJamlt9 
tur. Ali tananJeri kllDlt merked-
ala dftl'lllcla ..........-. 

Küsfik -- ,... Jroop..alif'mde 
AnJran &içik nler ,apı kooperati-

la,.ilt...m limlrp •1111•*' ... 
lit ltir ··-·thle ..-........ .... , .............. rbüa fiatlan 
lelaldd ..... .. .. ,. o ........ Puiıl. 7 (A.A.) - Le Jl/lfU pseteel 

fi firbtl ldlı...-ı.rı dOa UllUlllll be
yet istin-• ,.,.... alan 111Mtiai 
....... .. ..... ederek w.re ... 

laanetmete pi ı• • ., ~ ,_..- 11aı.-. 1t11mea mww•ır> 
...... ...,_. - ......-wAI- amfiatmlotudalmlr_tilm,... 
.._n komiaJaa •11•'rl ı ....... • .... ıranr .-ittir· 
...... lmrM' ••• 'ıdr~ A' P W ....- liıiüflllerWe dolllM fllJI· 
tlrak ..... .. itaba - ....... ... .... ,ere ....... ;uıııhda Le Jotın1 
.-,...:;.:.,... ,..,.,. • ... taldl4 ....... ibtlmW- uü delil· 

lltlDl ........ . 
u...ı ...,.e ,..ı fMliyedae .... 

1* lamrllrla l•t' ...... Atatlrk,e .... 
..... ı-t Jalıılrı .. bl,aJmn ... ........................... 
mlftlr. ltaraWU.- ..... db•• Cır e1a dtr. ............. ........ ... ..... .:======================~==~:;-

~;... add•••'ı••-.•· .... 1 Ankara 
ele aalUl.i mırrWret -·•••11•~ 
._mmeddı,. _.. .ı .-•ırk 
kel ---•harlanrda• M ıl •A ..... 
cekti. Yui qiarla ....... ...... 
ltir ....... Ha 1 ••• ,.. ...... 

laalarltasiiiaCırıwn••ite.....,_. 
..... fakat af ..... ~ ....... iki
li, ltalya " Alm••P, _,....... ,... 
Acalta açlaı: toldana ........, .. 
...... tMmcımi.. ..... ........ .. ..... 
dab iatemi,_..." mu deaaek iali

~orlar l 
....... 0 1Yaar oaaac aepdll'. AA· 

.._ya, bu hanketiyle, .......... 

lelNiaia,..ım.bir••-d• ...... 
leli olmacblau •• Hitl• ~ 
için ıömürcmı effilt olqt~ Wki • 
lktiwll ................... 

leJ=t•k 
Pl'ellij _ .......... - .. ... 
bti,w • .,_. iatİJGI' iri, ..... 
................. Dtift.-i,le .. ..... 
ka icadlarla mitttıinl ..... lrta ... 

d-ı- ··-elde i,wa iaalli ile .. 
lllür .. *-lstm YU pljlC ..... a• 
...,......... nmbJonmU. 

A. Ş. BSllBR 

İspanyada esirler elleri 

kelepçeli olarak kışlaya 

sevkedilirken 
Killtiir Bakanına 
açık mektab 

Bordo' da 
çıkan grev 
Hiç bir vapur limana 

• • 
...-.ıyor 

CUMHURIYET'1e .. Bir paak ... 
............. plraa .. Kiltir ... .H ... hitü ... ltir apk --blbta 
mekteb ldtablU'llMla söriilea bir ta. 
ima bam .. elraiklikl... ....... 
dilİJW. Bil çocak .. b•NDm oila ilk 
mektebe pbnekte .............. ilk 
..... " iaimli bir jeometri ldtaltı .... 
maktaa. Aça1c..-..... ......_ 
riri, ldtalna .. ,, ......... te•irbw ... 
orada rudachfl .. lamnk tap", .,._ 

ldhi bW.,. slti tüirleria fl""lkl• 
tarafmclall aalaphmpc• .... Xlltlr 
Bakaann•u an-,... a. ...laanire 
sön, balue ...... olu -m ula &an-..•. Fakat ..ı.anir1an "
Wll ·•-•k .. ...n ......... 1 
lardır.,, 

Hallaa, "toak ..... ._ ... iai Kile 
tir Bak•··· cliklrat -- ..... 
IMkledir. 

* DONYA SIYAIETbQE TOPLU 
BiR IWal 
KURUWtla~U-. ......... lılr .. , ....................... .... 

bp albada liyul ...... ,..... .... 

ta ......... "Hata,.la........... ... 
brtmak ilt..mrba ..... ı .... .. .,........ .... ..,.. ..... .... 

Bordo, 7 (A.A.) - Garone nehrba
de bir baraj lr:urdulr:tan IOnr& ltormoraa 
ilmindeki mot8rle danerlr:en, liawn it: 

melrteclirı P'a-•• _..._. Mii11 
leria~-........ ..... 
•Üfa)aİcl)m sm saimJwlu'T., ... 
melrte ......... __ .....,._ .... 
temleb ialımali ri 1 "-le.O• ;. 
lillıhla-••• .. ı.u-... .W.. 

çileri federaıyoau lr.ltlbi Dunnd de. 
miftir ki: 

••- Bıaenı'in kaynatma dotru bir 
baraj kurduk. htekledmis yerine ps 
tirilmedllr:çe biç bir franm veya Jltı

blncı vapuru burada ıeçemiyecelr:tir • 
Bi&i bu ,ekilde bueket etıneie sorı.. 
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EKONOMİ MESELELERi Paris Mektubu 

1 Belçika'da 1 
Belçika hükümeti, istisnasız bütün 

fiatların yükselmesine mani olacak bir 

u 

1 
j isviçre'del 

İç Hatların yükselişini frenlemek 
için en şiddetli tedbirler İsviçrede alm· 

Ke d'Ors~ 
Fransız dış bakanlığı 

Fransız dış bakanlığında anlaşmaların ve gizli 
evrakın saklandığı daireyi ziyaret 

eiyaset takib etme. 
ıniştir. Belçika fran. 
ğmın kıymetten dü-
9ürülmesinden sonra, 
.. .ithalat eşyaları müs
tesna - fiatların istik
rarı bozulmamış ol
saydı bu, iç fiatların 
azalması manasını i
fade edecekti. Hal-

memleketlerde 
mıştır. Bu bir zaru

retti, çünkü Belçika 

ve Hollandaya naza

ran, daha fazla hima

ye altında olan İs

viçre piyasası kapalı 

ekonomi temayülünü 
haizdi. Onun için, yu· 
karda zikrettiğimiz iki 

P • "Ke d'Orsey'' in ] 
arıs - fransız dış bakan-

lığının bulunduğu yerin adı olduğunu 

hemen hemen bütün dünya bilir. Fakat, 

"Ke d'Orsey" deki f ransız dış bakan· 
lığı binasında, tarihi kolleksiyonların 

birinde bu vesikada olduğu kadar muh
telif milletlere aid çok ve türlü türlü 

damga yotku. 

Fakat, Versay andlaşması buna da 

alınan tedbirler en değerlilerinden mürekkeb bir evrak 

hazin~sinin bulunduğunu belki de pek 

taş çıkardı. Bu vesikanın diğer bir hu-

susiliği, sanki devrimiz orta çağ imiş 

gibi, bütün metnin, mütehassıs bir hat

tat tarafından eski ve hakikaten orta • 

çağda rastlanılan bir yazı ile yazılm:ş buki fiat düşmesi, iktisadda bir 
tahrib unsurudur. Düşmemiş olan fi t
ları istikrarlaştırmak. ve deflasyonun 
daha fazla tesirine maruz kalmış olan 
fiatlardaki yükselmeyi itidalleştirmek
le iktifa etmek icab ediyordu. Belçika 
hükümeti, bir sene zarfında ,toptan fi • 
atlarınla yüzde 25 nisbetinde ve hayat 
pahalılığında yüzde 15 nisbetinde bir 
yükselme marjına müsaade vermişti. 

Ve filen bu neticeyi elde etti. Buna 
nasıl muvaffak oldu? 

Alınm:ş olan ilk tedbir ikna vasıta· 
ıma müracaat etmek oldu. Altın üze • 
rine konulan ambargodan sonra, halkın 
fazla mikdarda satın almaya tehacüm 
etmesi neticesinde tüccarların fiatları 

aşırı derecer'e ·•ükseltmeleriyle bir pa
nik başlang·cı görüldü, Daha mart so • 
nundan itibaren, hükümet, büyük ma -
ğazalardan, mevcud mallarını, stoklar 
tükeninceye kadar yeni toptan fiatları
na göre değil, eski fiatla satacaklarına 
dair vaad aldı; perakende satan küçük 
magazalar, fiatlannı buna göre ayar et
mek mecburiyetinde kaldılar. Satın al
malar, devalüasyondan öncekine nazaran 
çok daha ehemiyetli olmakla beraber, 
bu tedbir neticesinde, panik karakterini 
kaybetti. 

Tüccarlann iyi niyetle hareket et • 
melerine yard mı olur diye, perakende 
fiatların endeksini tesbit eden bir ko
misyon kuruldu (4 niıoan 1935). Bu ko
misyon fiatların cereyanını takib vazi
fesiyle mükellefti ve muhtemel bir fiat 
yükselmesinin önüne geçmek veya yer
siz bir yükselişi indirmek için hükumet 
tarafından reyine müracaa_t edilecekti. 
Biray sonra, yolsuz olarak fiatla.r yük
sel tmış olduğuna kanaat getirilen tüc
carlara kaı şı şiddetli tedbirler alındı. 

Nıhayet giımriık teşkilatında da bir 
sıra te'"birlere başvurnldu. Paranın 

dü mcsinden otomatik surette ileri ge
len gümrük himayesinin kuvvetlenişini 
hiç olmaz~ kısmen tahdid edebilmek 
için, itlıaliit hatlarının eski partie üze
;rinden hesablanacağına karar verildi. 
Diğer taı af tan, başvekıl, icabında., hu -
ausi menfaatleri hiç hesaba katmadan 
gümrük res~mlerini, kontenjanları iste· 
diği gibi tadil etmekten veya büsbütün 
kaldırmaktan çekinmiyeceğini bildirdi. 
Daha 3 maıtta, buğdayın kentali ü:.:eri· 
ne mevzu 10 franklık resim kaldırıldı 
(Her türlü mübalegalı yükselme tehli
.kesi geçince sene sonunda bu resim 
tekrar ihdas edildi. 

Domuz yağı üzerine mevzu resim 
3 martta yüzde elli ındirildi ve fiat 
yükselişi karşısında ağustos ıonunda 

büsbütün kaldırıldı. Birkaç gün sonra, 

• 
Yazan: 

Filip Svole 
L'ÖROP NUVEL 

:M E C ~I U A S 1 N D A N 

• domuz, ve öküz eti üzerine mevzu re • 
simler de ilga edildi. Nihayet yağ üze
rine mevcud resim kilo başına 7,50 
franktan 6 franga i: :lirildi. Vergilerde 
yapılan bazı küçük tenzilatla birlikte 
bu tedbirler, Belçikada iç fiatlardaki 
yükselişin makul bir çerçeveyi aşma • 
ması temin edildi. 

LHollanda'da 

Belçikadaki devalüasyondan 18 ay 
sonra vukua gelmiş ve üçte bir ri~Le
tinde daha az kt:v\etli olmasına cnğ • 
men, filorinin diişilrülme~i de, Belçika· 
daki vaizyete benzer bir şekil arzetmiş 
tır. 

Bu devalüasyon'dan önceki aylarda 
fiatlarda bir yükseliş temayülü kayde
dilmemiş ve devalüasyondan sonra da, 
bizzat bu kıymetsizlenclirmeden doğan 
scbeblerden maada sebeblerle fiat yük
selişi olmamıştır. Hayat pahalılığı 1936 

eylôliyle 1937 son kanunu arasında he
men hiç deği§rnemiştir. Hükümet, 29 
eyhilde, yükselişi önlemek için gümrük 
resimlerinde istediği tadilatı yapmak 
salahiyetini elde etti; Aynı zamanda 
sebebsiz fiat artırmalara karşı mücade· 
le edecek tedbirler de aldı. Fakat bu 
imkanları kullanmak mecburiyetinde 
kalmadı. Milli içki olan kahve üzerin -
den alman gümrük resminin yüzde elli 
indirilmesi hayat pahalılığı üzerinde 
tesirini gösterdi; mobilya ve battaniye
ler üzerinde kontenjanın kald rılması 
pek ehemiyetli değildi. Zirai mahsulle
fiatların n hemen hiç yükselmemiş ol -
rnasının sebebleri daha enteresan ve me
raklıdır. Zirai mdısuller için himaye 
gümrük seddiyle tesis edilmiş değildi, 
ıı.adece buhran esnasında yaratılmış o
lan organizmalar vasıtasiyle, hükümet, 
ziraatçilere muayyen bir fiatı garanti e
diyordu; ve dünya fiatiyle garanti edi
len fiat aras .ndaki fark ziraatçilere taz
minat diye reddediliyordu; filoriııle 

ifade edilen bu fiat değiştirilmdi, sa
dece, hükümetin vereceği prim mikda
rı, dünya fiatının yükselişi nisbetinde 
azaltıldı. Öyle ki ekmek, yer elması, te
reyağı, süd ve muhtelif unların fiatı hiç 
değişmedi. 

memlekettekine benzer tedbirler alın
ma1da beraber, lsviçrede hakiki bir fiat 
kontroluna girişildi. Daha 27 eylülden i
tibaren, federal konseyin bir kararı, mil
li konseye, fiatlar hakkında gerekli 

kararnameleri çıkarmak ve kollektif 

ücretler hakkında hakemlikte bulun-

mak salahiyetini vermişti. Bir seneye 

kadar hapis ve 20,000 franga kadar pa
ra cezası, bu kararnamelerin müeyyide-

si olarak salahiyete dahil bulunuyordu. 

Önceden izin alınmadan toptan ve pe· 

rakende fiatların yükseltilmesi mene· 

dildi. Fiatların kontrolu işi memnuni -
yet verici netice:erle yürüdü. Ve son 

kanun nihayetinde, hayat pahalılığı 

yüzde 2 bile artmamıştı. 

1 Fransa'da ·ı 
Fransada vaziyet daha başka bir 

manzara gösterir. Çünkü Fransa, deva
lüasyonla birlikte geniş ölçüle bir sos
yal ıslahata girişmiş tek memlekettir. 
Gümrük resimleri hususunda Fransa, 
komşularından geri kalmıyacak surette 
hareket etmiştir; kontenjanlar husu -
ıunda, çok geride kaldı, çünkü Fransa 
ancak tükenmemiş olan kontenjanları 

kaldırdı ve bu ilgadan beri mevzuubah 
ithalat emtiası hususunda hiçbir taz
yik görülmedi. Fakat iç fiatlar kontrol 
edilemedi. Daha önce zirai mahsuller 
fiatlarındaki yükseliş, işçi ücretlerinin 
arttırılması neticesinde sınai madde· 
ler fiatlarının yükselişi iç fiatların u -
mumiyetle yükselmesini zaruri kılıyor
du. Şimdiye kadar, nadir istisnalarla, 
yükseliş makul ve meşru bir had dahi· 
linde kalmıştır. Hükümet pahalıhğ .n 

bu haddi aşmamasına iknaa kati suret
te kara revrmiş görünüyor ve İsviçre -
de alınmış olanlara benzer tedbirler 
için saliihiyet istemiştir. Paraların is -
tikraı laştırılması hareketi, hükümetin 
1.ıu husustaki muvaffakiyetine bağlı o

lacaktır. 

Fransız devalüasyonu bir sene sonra 
vukua gelmiştir; her memlekette deva
liıasyon fiatların en a,ağı seviyede bu
lunduğu zamanlarda yapılmıştır. Hal
bu~<i 1936 da Fransada fiatlar, bilhassa 
zirai maddeler fiatları bir seneden be
ri bir yükseliş hamlesi içindeydi. Sos
yal ıslahata gelince, Belçikada iktısadi 
vaziyetin normalleştirilmesinden bir 
sene sonra bu işe girişilmiştir. Fransa . 
bu iki işi aynı zamanda yapmak sure -
tiyle, tam denize indireceği esnada ge
misini en ağır yükle dolduran bir deniz 
mi.:.hendisi gibi hareket etmiş olmadı 

md 

az kimse biliyor. 

İnsan burada, Fransanın yalnız asır· 
lardanberi yaptığı bütün resmi ve gizli 
andlaşmaların orijinallerini görmüyor, 

fians:z tarihinin ve birçok hallerde 
dünya tarihinin inkişafını da takib et· 

mek imkanını buluyor. 

Dünyada eşi olmıyan bu hazineyi 
dolaşmak iznini koparmak kolay olma
dı. Çünkü, Almanyanın 1914 de Fransa-

ya harb ilan ettiğine dair olan vesika 

ortadan kaybolduğu gündenberi, çok sı
kı bir kontrol tatbik edilmektedir. 

Bu arşivin methali, yalnız direktö· 

rün bildiği gizli bir mekanizma ile açı

lıp kapanan büyük bir çelik kapı ile ka
panıyor. Her tarafta alınmış olan emni

yet tedbirleri, içinde fransız milletinin 
altınları muhafaza edilmekte olan Fran 

sa Devlet Bankasını andırıyor. 
Bu tedbirleri almakta hiç de haksız 

değildirler; çünkü, burada muhafaza e
dilen vesikalara, Fransa Devlet Banka

smdaki altınlar kadar değer veriyorlar. 

Arşivin methalindeyiz. Direktör, 
kapıyı açacak olan mekanizmayı yavaş
ç çevirirken, bu kapının Mona Lisa'nin 
Luar müzesinden çalındığı günün erte-

si günü yapıldığını söylüyor. 

Nihayet kapr açılıyor ve biz de, 
fransız politikasının mukaddes emanet
lerini gizlediği yere giriyoruz: 95,000 

tane cildlenmiş dOliyanın bulunduğu ve 
bir kaç kat üzerine olan koridorlardan 

birindeyiz. Bu koridorların boyu ceman 

yedi kilometredir. Dosyalar, devletlere 

göre ve alfabe sırasiyle dizilmiştir: 

Afganistanla başlamakta, Yugoslavya 
ile bitmektedir. 

Burada muhafaza edilmekte olan 
gizli vesikalardan en eskisinin tarihi 
1304 dür. Bu vesika, Andora cumhu
riyetinin sınırları lıakk .nda Mayorka 
kıralı Jakob ile Kont tlö Fua arasında 

yapılan bir anlaşmadır l Her biri bir za
fer destanı olan andlaşmalarla dolu 
dosyaların yanı başında, fransız tarihi
nin kara günlerini hatırlatan vesikalar 
da var; bunlardan bir tanesi, halkın 

"yüz karası,, adını verdiği 1420 tarihin
de yapılmış olan Truaye andlaşmasıdır. 
Nasıl ''yüz karası,, olmasın ki, yalnız 

saltanatlarda rastlanılan bir faciayı ifa
de etmektedir: Altıncı Şarl, ingiliz kı
ralını kendine halef diye kabul ediyor! 

Otuz sene harbına nihayet veren 
Vestcfaliya sulh andlaşmasmm da ori
jinali buradadrr. Bu vesika, bir zaman· 
lar, arşivde bulunan vesikaların en de
ğerlisi telakki ediliyordu. Çünkü hiç 

olmasıdır. Belki devir modern de, zih-

niyet orta çağın malıdır 1 

Burada muhafaza edilmekte olan ve-

sikaların hepsi devlet andlaşmalarmın 

tarihi değeirni taşımıyorlar. Nitekim 

içlerinden bazıları posta paketlerinin 

sevkine dair andlaşmalardır; fakat, hep• 

sinde "birlik ve parçalanmaz demokra-

· tik fransız cumhuriyeti., yazılı olan 

resmi bir damga vardır. 

Fransız kırallarının şahsi vesikala-

rına hususi bir daire ayrılmıştır. Mese

la bunların arasında Dofen'in Mari An· 

tuanet ile evlenmesine dair ve fransız 

kıralmın damgasından maada Mari Te
rez'in damgasiyle damgalanmış olan 

andlaşma da bulunuyor. Dördüncü Han· 

ri'nin nışanlısı Katerin dö Medici'ye 

yazdığı aşk mektubu, çok sevilmiş olan 
bu kıratın hayattan aldığı tadı birka~ 

cümle ile ifade ediyor, 

Sıra Napoleon'a ai • vesikalara geli

yor. Onun attığı imzalardan bu şahsi • 

yetin bütün bir tarihini okumak kabil· 

dir: birinci konsül olarak imzasını Bo
napart diye atıyor; imparator olduktan 

sonra evvela Napoleı'Jn diye başlıyor; 

ondan sonra yalnız bir "Nap,, diye im

za atıyor ve en sonra da enerjik bir "N" 
yazmakla iktifa ediyor. 

Bilhassa mukaddes addedilen bir kı· 

sım var ki, burada, fransız toprakları • 

nın sınırlarını ve bir karış yere varın

caya kadar bütün teferruatını tesbit e • 

den vesikalar bulunmaktadır. Fransa 

bir sömürge devleti olduktan sonra, bu 

dairedeki dosyaların sayısı çok yüksel
miştir • 

Hele yabancı devlet adamlarına aid 

imzalann saklandığı daire, tıpkı mo

dern bir bankanın çek şubesini andın -

yor. Burada aynı zamanda Parise gel • 

miş olan bütün elçi ve büyük elçilerin 

itimadnameleri de bulunuyor. Bunların 

içinde en değerlisi Siam kırallığınm in 

ce bir altın levhaya oyulup yazılmış o -
lan itimadnameıidir. 

I• 

Hava K?runması 
temel kaideleri 

••• 

Ankara: AK.BA Kitapcvi 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 
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CE GEL iTABI 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard Kiplıng Nurettin ARTAM 

Olduğu yere kıvrıldı; bir dakika sonra 
\1ykuya dalmıştı. Messua gözlerinin üzerine 
gelen saçları kaldırdı ve üzerine doğru bir 
örtü örttü. Kadın, pek mesuddu. Oğlan, Cen
gel adeti üzere gecenin geriye kalan kısmı 
ile ertesi gün uyudu. Hiç uyumayan tabii 
sevkleri, kendisine burada korkacak hiç bir 
şey olmadığını söylüyordu. 

Nihayet, kulübeyi sarsan bir sıçrayışla 
uyandr. Ü zerindeki örtü, gözlerinin üstüne 
geldiği için ruyasında birçok kapan ve tu
zaklar görmüştü. Uyanır uyanmaz, elini bı
çağına atmıştı ve gözlerinden uyku aktığı 
ha1de dövüşmeğe hazır bir halde ayakta du
ruyc du. 

Me-90 •ıa güldü ve akşam yemeğini geti-

rip önüne koydu. Bunların arasında dunıan
h ateşte pişirilmiş kaba çörekler, biraz pi
rinç ve bir külçe de demirhindi vardı. Bun· 
lar, akşam avını avlıyabilmesi için kendisine 
lazım gelen kuvveti verebilirdi. Sazlıklarda
ki çiğ kokusu kendi rahatını kaçırmış, bu 
yüzden kamı acıkmıştı. İlkbahar koşusunu 
tamamlamak istiyordu; fakat çocuk, kuca
ğından ayrılmamakta ısrar ediyor, Messua 
da mavileşmiş kara ve uzun saçlarını tarı
yordu. Kadın, bu saçları tararken bir taraf-
tan da bazen Movgliye ''oğlum,, diyen, ba
zen de ondan küçüge bir takım Cengel kuv
vetleri bağışlamasını yalvarıyordu. Kulübe
nin kapısı kapalı idi; fakat Movgli dışardan, 
pek iyi tanıdığı bir ses duydu. Boz kardeşin 
boz pençesi kapının altından göründüğü za-
man Messuanm çenesi korkudan zangır zan
gır titremeğe başlamıştı. Boz kardeş, dışar
da korku ve nedamet anlatan bir inleyişle 
inliyordu. 

Movgli, Cengel dili ile, başını çevirme
den: 

- Uzaklaş ve bekle! dedi, ben çağırdı
ğım zaman gelmemiştiniz. 

Bu söz üzerine boz kardeş, ortadan kay-

bolmuştu. 

Messua: 
- Cengeldeki uşaklarını ... uşaklarım ya

nında getirme buraya, dedi. Ben ... biz, şim
diye kadar cengellilerle barış içinde yaşa
dık. 

Movgli, yerinden kalkarak: 
- Bu da barış, dedi, Kanhivara gittiği

miz geceyi hatırla. O zaman önünüzde ve ar
kanızda bunlardan birçokları vardı. Fakat 
öyle görüyorum ki ilkbaharda bile Cengel 
halkı unutmıyor. Anne, ben gidiyorum. 

Messua saygı ile bir yana çekildi. Onun 
gerçekten bir orman tanrısı olduğunu düşü
nüyordu. Fakat delikanlı, kapıyı açmak üze
re iken kadının içindeki anne, onun kolları
m tekrar tekrar Movglinin boynuna sardı. 
Yavaşça: 

- Oğlum ol, olma; tekrar gel, dedi, çün
kü seni seviyorum; bak yavrucağız da üzülü
yor. 

Parlak bıçaklı adam gidiyor diye çocuk 
da ağhyordu. Messua tekrarladı: 

- Gene gel! gece olsun, gündüz olsun. 
bu kapı hiçbir zaman sana kapanmıyacaktır. 

Movglinin gırtlağındaki teller çekiliyor 

gibi olmuştu ve: 
- Muhakkak, tekrar geleceğim! dediği 

zaman, adeta, sesi çıkamaz olmuştu. 
Ayağını boz kurtun yanma koyduğu za

man: 
- Şimdi de, dedi, sana karşı biraz bağıra

cağım. Çağırdığım zaman niçin siz dört kar
deş gelmediniz, boz kardeş? 

- Zaman geçti; o senin dediğin dün ge
ceydi. O zaman biz, "yeni konuşma zamanı,, 
geldiği için yeni yeni şarkılar söylemeğe 
çıkmıştık, hatırlamıyor musun? 

- Doğru, doğru! 
Boz kardeş, ciddi ciddi sözüne devam etti: 
- Ve §arkılar söylenmeğe başlar başla

maz, ben de sürünün peşine takıldnn. Sonra 
tabanları yağlayıp hepsinden ileriye koş· 
tum. Fakat sen, küçük kardeş, senin yaptı
ğın iş ne böyle? İnsan sürüsüyle yiyip içi
yor, onların arasında uyuyorsun! 

Movgli, daha hızlı koşarak: 
- Eğer çağırdığım. zaman, siz gelseydi· 

niz, bu olmıyacaktı, dedi. 
Boz kardeş. 
- Peki şimdi ne olacak? dıye sordu. 

(Sc.m var) 
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Ba§betke : 

iki usul 
İspanyol sınırlarında 

Büyük ve müşterek eserde 
gazetecilere düşen- vazife 

Büyük müştere~ e~_er. . 

(Başı 1. inci sayfada) 

lunan eski fransız sömürgeler ba
kanı Alber Saro, yeni vaziyet üze
rine mühim bir makale neşrelf. 
Alber Saro, ilk - madde ve nüfus 
çokluğu sebebi ile Almanyanın sö
mürgeye ihtiyacı olduğunu söyli
yen Şaht'rn nutku ile, Hitler'in 
1934 de Daily Mail .. muharririne, 
eski •Ömürgeleri istemediği, çün
kü bunların Almanya için kül/et
li bir lüks olduğu hakkındaki ıöz
leri ile karıılaıtırnuıtır. F ransızla
ra göre politika ıebebi, ıeref sebe
bi diğer hepıinin üstündedir: Ver
say muahedesi, ufak tef ek pürüz
ler müıtesna, Avrupa' da taıfiye 
edilmİ!tİr. Hitler, Vilaon progra
mının hukuk teahhüdlerine kartı 
tecavüz saydığı ıömürgeler gaıbı
nı da tamir ettirmek istiyor. 

Kontrolün ayın 13 ünde 
başlaması kararlaştı 

Atina: (16 şubat notları) - Komis
yona en geç ben geldigim ıçin; (altı· 
da Yatmış ve komisyona yirmi dakika 
~.eahhurla on buçukta gelmiştim) Tor. 
un suratı bir hayli asıktı. Kendini zor
lıyarak ve gültlmsemeğe çalışarak;; 

- Komisyon tekliflerinden dolayı 
sana teşekkiırc karar verdi, 

Dedi. Sonra birden ciddileşti. Türk-

çe ve azarlar gibi, 
- Rica ederim kapıyı kapa 1 
Kapıyı kapadım ve müzakereyi ta· 

kibe başladım. 
- Müttefik memleketler matbuatı 

müttefik ve dost milletlerin milli bay
rarnıarında fevkalade neşriyat yapına· 
hdır. 

Ben bunu bir tadil teklifi zannet. 

tim, derhal söz aldım, 
- Bu benim birinci maddede yap• 

tığım tekliften apayrı bir şeydir, 
Tör sesinin tonunu biç değittirme· 

den okur gibi; . 
- Fakat kimse aksini iddia ctını-

Yor, 
Dedi. 
- Komisyon senin tekliflerini .ay-

nen kabul etti. Şimdi ona ilave edıle
cek teklifler konuşuluyor 1 

İki saat konuştuk. Ve Jovanoviç ile 

Vekiarellis'in, 
''Müttefik dost memleketler mat. 

huatının müttefiklerin milli bayramla
rı müna~ebetiyle geniş mikyasta müte
kabil neşriyat yapmaları, müttefik ve 
dost memleketlere muharrirler gönde
rip neşriyat yaptırılması (ki böyle bir 
ınübadcle yugoslavya ile Türkiye ara. 
sında kararlaşmıştır) Müttefik memle
kette sanat ve kültür sergileriyle be
raber, fotoğraf ve elitleri koleksiyon
ları da gönderilmesi, müttefik memle. 
ketleri ziyaret edecek garetecilerin dö
nüşte memleketlerinde konferanslar 
vermeleıi usulünün tesisi (ki memle. 
ketimizi ziyaret eden yugoslav gazete

cileri dönüşlerinde bunu yapmışlar ve 

Çok iyi neticeler almışlard ır ) mütte
f'k bı ıncmleketler arasında konserlerle 

k:~r: aah~c seyahatleri tertibi" hak-
. a 1 teklıflerinin benim teklifleri

mın birin · . . . ' .. .. .. d k cı, ıkıncı, dorduncu, altıncı 
0 uzuncu maddelerine ilavesine, Jo· 

vanoviç'in: 

.. "Müttefik memleketler radyolarının 

h
rnuttefik balkan milletleri dilleriyle 

aber ve k f . on erans neşrıyatı yapmaıa. 
r~ ve müttefik balkan memleketlerine 
aıd hus • .,, h k k usı geceler tertib etmelen a -
ındaki teklif için de teklifler heyeti 

Uınu · . ınıyesıne yeni bir madde (onuncu 
llıadde) konmasına karar verdik. 

.. Komisyon Balkan filmi senaryosu 
~kçın bir rapor hazırlamalı: işıni bana, 

o . ınısyon tarafından konferansa veri-
lecek raporu hazırlamak i§ini de Jova. 
no · · vıç e vererek dağıldı. 

Çıkarken Tör'ün yanına gittim. Geç 
kaldığını için kendisinden komisyon 
reisi sıfatiyle af istiyecektim. Güldü 
\te konuşmama vakit bırakmadan, 

- Mükemmel bir ig yaptık 1 

Dedi. Hakikaten mükemmel bir i§ 
l'aptık. 
~ 

l' efrika No: 5 

''Atina'da bize, yenı re1ımın, yenı 
. dealleri ve her şeyin başında balkanlı-
.ı •• 
lar teşriki mesaisini realize etmek .. ı~'.n 
aldığı tedbirleri anlatırlarken; huku. 

met diyorlardı, 
_ Eğer matbuatın ve parlamento. 

nun söz hürriyetini feda etmeseydi an· 
tantın istikbali tehlikeye girecekti. İ
nanan, inanmıyan, bilen bilmiyen her
kes bir şey söyLiyor, gazetecilerin ti. 
raj endişeleri başta olmak üzere gayri 
mesul bütün politika adamları; şahsi 
menfaati iktısadi sebeblerle şu veya bu 
memleketteki şu veya bu işin inkişaf 
veya tereddisine bağlı olan yunan mil
letine; hükümetin dış politikasını. 
müttefikleriyle münasebetini, harici 
teahhüdlerini havsala almaz, zaaflar 
şeklinde göster.iyorlardı". 

16 şubat tarihli olan bu notlarımı 
bir İstanbul gazetesinin, büyük serlev
halarla birinci sayfada neşrettiğini bir 
haberle beraber okudum; 

- Balkanlar bir İspanya istikbali

ne mi gidiyorlar? ... 
Konsey, konferans, balkanlılar teş

riki mesaisi ideali, kararlar, temenni. 

lcr ve bu haber! .. 
Büyük ve müşterek eser için acil 

tedbirler almak mecburiyetindeyiz. 

latanbulda bir film ve 
Balkanlılar ideali 

Son harb hatıraları Atina milli mü
zesinin bir köşesinde yığılı bir halde
dir. Ziyaretçilere gösterilmez. 

Bir haftadanberi bir İstanbul sine
ması bir film çeviriyor. Bu film kötü 
denecek kadar fena tertib edilmiştir. 

Filmde halka gösterilmemesi daha fay

dalı olan sahneler, gösterilmesi icab et
tiği halde gösterilmiycnlerden daha 
çoktur. Filmin ismi muvaffakıyetli bir 
reklam vasıtası olarak kullanılmış fa~ 

kat bu .isme layık bir eser meydana ge

tirmek için asgari külfe.te bile katla

nılmamıştır. Filmde bugün hepimizin 

hürmetle selamlamak mecburiyetinde 

bulunduğumuz dost memleket bayrağı 
iki defa ve dostlarımızı gücendirecek 
şekilde teşhir edilmiştir. 

İşte size, müşterek ilca! için üzerin
de çalışılması icab eden bir mevzu 

daha!. 
Öğle yemeğini (BBB) yunan mil. 

li komitesinin davetlisi olarak, Acro
pole palace'da yedik. Yeni dostlarla ta

nıştık. Yemekte yanımda oturan ve ge
neral Metaksas'ın şahsi dostu olan bir 
arkadaş bana, bütün tafsilatiyle muh
terem generalin siyasi hayatını, Ana
dolu harbı aleyhine mukavemetini, bir 
vapur işçi;i kıyafetinde ltalyaya firarı
nı. dönüşünü, iş başına gelişini ve bü
tün bu siyasi faaliyetlerle alakadar o
larak Yunanistanın birkaç yıllık iç po. 
litika cereyanlarını anlattı. Gün geç
tikçe ve temaslar arttıkça dost memle. 
kette _ ve her türlü politika cereyanla
rının üstünde - gittikçe kendini ikmal 
eden büyük ve miışterek davanın M
kim tesirlerini daha yakından görüy?'-

ruz. 
Neşet HALiL ATAY 

Almanya'yı doyurmak da kifi 
değil: arkada Polonya var! bun
dan batka ne ilk - maddeler ne de 
~fus d~vası sömürge de~letleri 
ı~~n dahı halledilmiı değildir. Bü
yuk harbtan evvelki alman sömür
g~lerinde 14 milyona yakın yerli 
nufusa kartı, alman nüfusu 24 bin 
ka:dar bir feydi. Bundan baıka 
e§ı y~r~tılmağa dünyanın hacmi 
elverışlı olmıyan İngiliz impara
torluğu dahi, kendi alemi içinde 
otarşi şartlarrnı tamamlamağ~ 
muvaffak olmamıştır. 

Hareket noktası harbın ebedi 
sebebi olacak olan' taksim ve inhi
sar sistemini b~rakarak, barııı ku
racak olan elbırliği sistemine var
mak olmalıdır. 8 mart komitesinin 
değilse de Cenevre müessesesinin 
esas vazifesi de bu değil midir? 

Falih Rıfkı ATAY 

Demir ve çelik 
endüstrimiz 

(Başı 1. inci sayfada) 

a - Bu müesseselerle müştemilatı. 
nın tesisi, inşa ve tevsilerine muktazi 

her nevi inşaat malzemesi, 

b - Bu müesseselerin imalatına ve 
mamulatının zurufuna muktazi iptidai 
maddeler. 

c - Bu milesıeseler için lüzumu o

lan her nevi makina ve alat ve bunla. 
rın yedek ve yeni parçaları, 

d - Bu müesseselere aid olarak vü

cuda getirilecek nakliye, tahmil ve tah· 

liye ve kuvvei muharrike istihsal ve 

nakil tesisatına muktazi bilcümle mal. 

zeme (inşaat malzemesi dahil) ve ve. 
saiti muharrike ve miiteharrike." 

Projenin gene birinci maddenin (d) 
fıkrasına göre demir ve çelik fabrika
ları içfo dışardan getirtilen ve liıtesi 
hazırlanmış olarak projeye oklenmi' 
bulunan itJctme malzemesi de gümrük 
resmi ve buna munzam vergilerden 
muaf olarak memlekete girecektir. 

Projenin birinci maddenin son fık. 

rasına göre ise; 
Demir ve çelik fabrikalarının dıpr

dan getirteceği ve memleket içinden 
tedarik edeceği makina ve kısımları ile 
iptidai maddeler, ifletmc, ısl.ihlar, in-

(Başı 1. ıncı sayfada) limanlarının k · · · 
da bu ayın 13 ünde bulunmak .. d . omıtenın c t'lrıt :. ı n lt ı n-
hareket etmeler:· . uze.re a kontrol Jımanları olarak kullanıl-

D 
. k ıne karar vermışlcrdır. masını derpiş eden ilk plana ciön' 1 

enı:ı ontrolu görmenle . ' h . um:. . rı aynı tarı - sı suretiyle halledilmiştir. 
te hududa gıtmege başlıyacaklardır. 

Sonra, İspanyaya giden gemileri 
kontrol etmek için Avrupa limanları

na da ~aaliy.et~ g~çecek olan komisyonlar 
yerl~rıne gıd.ip ışe ba§lıyabilecek hale 
geldıkten sonra kontrol filen kurul
muş bulunacaktır. 

Komite kontrol servisi şeflerini ka. 
tt surette aşağıda gösterilen 9ekilde 
tayin etmi~tir: 

1. - Amiral Degraeff, Londra kon

trol merkez bürosu tefliğine, 

2. - Viı amiral Oliviye, deniz kon-

trol fefliğine, 

3. - Miralay Lun, Pirene 

tcfliğine getir.ilmişlerdir. 

kontrol 

Komite bu kararları resmen tasdik 
ettirmek için çalıpnaktadır. Bununla 
beraber, bu vesikayı kati olarak kabul 
edilmif saymamalıdır. Çünkü Fransa, 
Almanya ve Sovyetler Birliği hükü
metler.i a~ğıdaki yuılan hususlarla 
alakalı hükümleri henU.z kabullendik. 
lerini bildirmemişlerdir: 

ı. - Kanarya adalarının kontrolu. 
2. - Kontrola bağlı tutulan gemile. 

rin liman ücretlerinin cihazhyanlar ta
rafından değ.il, merkez bürosu tarafın
dan verilmesi. 

3. Mali yardım hissesinin mark'tan 
başka bir dövizle ödenmesi. 

Bunlardan ilk ihtirazi kayıd Sovyet 
delegesi, ikinci fransu: delegesi, üçün. 
cüsü de alman degele!i tarafından ile

ri sürülmÜftÜr. 
Tali karı,mazlık komitesinin dün

kü toplantısı sırasında birçok elçiler 
mensub oldukları hlilı:ümetlerin pren
sip itibariyle muvafakatlerini almak 
için telefonla hükümetlerile birçok de

fa görüşmüşlerdir. 
Sovyet gemilerinin Lizbon ve Ma

dera limanlarına girmeleri meselesin. 
den dolayı sovyetler ile portekizliler 
arasında çıkan anlııfmezlıktan doğan 
bathca zorluk iki tarafın itirazların

dan vaz geçmesi ve Lizbon ve Madera 

p ve tamirlere aid malzeme ve her tür
IU işletme ve taşıma vasıtaları ile mem
leketin birçok yerlerine gönderilecek 
mamul maddeler; demiryolu nakli ya. 
tı hariç olmak üzere diğer devlet taşı
ma vasıtaları ile liman, rıhtım vasıta
larından yüzde 50 tenzilatlı tarif eye 
tabi olmaktadır. Devlet demiryolunun 
taşımalarında tatbik edilmek için ayrı 
bir tarife hazırlanmıştır. 

Projenin ikinci maddesine göre 
demir ve çelik fabrikalarının .ihtiyacı 
için bu fabrikalara devlet ormanların
dan istenecek mikdarda kesmelerde, 
kesim resimlerinden yüz.de elli&i alı

nacaktır. 

Projenin iiçüncil maddesi, bu kanun 
hükümlerini 1 haziran 1950 tarihine ka. 
dar uzatmaktadır. 

Kanunun hükümlerini İcra Vekil
leri Heyeti tatbik edecektir. 

F ranaı:z; gazetelerine göre 
Paris, 7 (A.A.) _ Eko dö Pari 

ispanyada karı§mazlık kontrolu hak
kında B. Pertinaka gazetesinde diyor 
ki: 

Bütün muvaffakiyet kontrolörlerin 
çalıımalarına ve zekalarına bağlıdır. 
B~~la beraber ıuraaı kayda değer. 
dır kı, Roma ve Berlinin fiddetli mu
halefetleri sebebiyle hiç bir hava kont
rolu konulmamııtır. 
.. Fakat her ne olursa olsun, gönül-

lu Ye harb ı k' .. eyazımı, sev ıyatmın bun-
~·~ bö~le gözükmeden geçebilmeıi 
ıhtımaJ~ pek azdır. Şuraaı ise muhak-
katır kı §U veya bunun vasıtaJ • r 1 ve gız 
ıc~ yapılan müdahaleleri doğrudan 

dogruya yapılacak bir karı§lllaya dö
nemez. 

Ôvre göre yeniden ita/yan 
kuvvetleri gidecelt 

Över gazetesinde Bayan Tabui ise 
fÖyle diyor: 

Dün karı§mazlık tali komitesin
de yeni biı- takım güçlükler meydana 
gelmi§tir. Bunlardan en ehemiyetlisi 
Portekiz limanlarının kontrolüdür. ki, 
buna portekiz hükümeti muhalefet 
etmektedir. 

Diğer taraftan İtalyan müdahale
si, yeni bir tiddet hamlesi göstere
cek gibidir. Faıist mahfillerinde, mart 
sonlarına doğru hazır olacak bir kıt
adan isralra bahaedilmektedir. Her bi
ri üç fırkadan mürekkeb dört kol or
dunun hazırlanmakta olduğu teyid o
lunmaktadır. 

Bu haberlerin kaynağı bundan üç 
ay önce altını§ bin itlayan gönüllünün 
gönderilmesi hakkında verdiğimiz ha
beri almı§ olduğumuz aynı kaynaktır. 
Hatırlardadır ki bu ilk haber, yüzde 
yüz doğru çıkmıg idi. Bununla bera
ber ıurasını da ilave edlim ki bazı mah 
filler bu hazırlıkların İspanya için ol

duğundan tamamiyJe emin değildir. 

Bazı mahfiller bu istihzaratm ya af

rikaya yahudda bqka bir yerde Mu. 

aolinin ideolojik propagandasına ya

ramak Üzere kullanılacağı zannında. 

dır. 

iyi niyet me.ele•İ 
Popüler ise ıöyJe diyor: 

" Her hangi bir kontrol tam olur

sa bile, eğer kontrola i§tİrak edenler 

iyi niyet sahibi iseler, kafi randıman 

ile iıleyebilir. Esefe değerki bu İtle 

böyle bir iyi niyet üzerine dayanıla

maz, Zira ıunu katiyetle aöyliyebili

riz ki, Romada ıönüllü gönderilmesi

nin meni hakkında karaların alınmıı 

olduğu 20 şubattan sonra da resmi 

makamların doirudan doiruya if tiral 

leri ile ispanya için gönüllü toplanma 

sına devam olunmuıtur. 

- Siz benden daha kurnazsınız, ben onun 
servetinin yekununu hiç bir zaman öğrene
medim, cevabım verirlerdi. 

det kürklü eldivenlerini takmış: bağ bozu
muna başlamalı. - Baba Grandet fıçılık ke
reste alıyor; bu yıl şarab bol olacak. 

~ugenie 
Grandet 

Herhangi bir Parisli Rothchild'lerden ve
ya Mösyö Lafitte'den bahsedecek olsa Sau
mur'Iüler, bunların Mösyö Grandet kadar 
zengin olup olmadıklarım sorarlardı, ve P~
risli gülümsiyerek, istihfaf ile "elbette,, di
yec~k olsa, buna inanmaz bir tavırla hatları
m sallayarak biribirlerine bakarlardı. Bu ka
dar büyük bir servet bu adamın bütün hare
ketlerini adeta altından bir örtü ile setre
derdi. Mösyö Grandet'nin hayatındaki bazı 
hususiyetler, ilk önce, gülünçlüğe ve alaya ~e
beb olmus bile olsa gülünçlük ve alay da nı
hayet ü;ülüp eskimiıti. Mö~yö Gr~
det en ehemiyetsiz hareketlerınde dahı, 
hakkında muhakeme yürüt~l~esi. l~~.s~ 
sayılan bir kimsenin kud~e~ını haizdı: ~~~ 
elbisesi, tavırları, gözlennı kırpışı . butu~ 

Mösyö Grandet evine ne et, ne ekmek sa
tın alırdı. Ortakçrlarr ona her hafta kafi mik
darda _ besli ho~os, tavuk, yumurta, tereyağı 
v~ bug_~a!' getırirlerdi. Mösyö Grandet'nin 
b~r degınneni vardı ki kiracısı, kirayı öde
dıkten başka, bir de zaman zaman gelip on-

nm giyimleri ve kilisedeki iskemlelerinin ki
r~sı; ışık, koca Nanon'un aylığı, tencereleri
nın kalaylanması; vergiler, mülklerinin ta
miri ve malalrmı işletmek için harcadığı pa
ralardan ibaretti. 

Mösyö Grandet, son zamanda satın aldı
ğı altı yüz arpent'hk ormanına, tazminat 
vadetmekt~ .olduğu bir komşu korucusunu 
nezaret ettınyor ve ancak bu muameleden
beri av eti yiyordu. Yazan: Honore de Balzac . 

Türkçeye çeviren: Nasuhı Baydar 

1816 da Saumur'ün en mahir hesabcıl~."· 
a~anıcağız~n mülklerini aşağı yukarı .?0~ 
ll'ıılyon tahmin ediyorlardı; fakat, Mosyo 
Grandet'nin ı 793 den 1817 ye kadar •. yılda, 

ll'ıu · d ·· b n frank it tavassıt hesabla mülklenn en yuz 1 d 
~~anmış olması gerekti ve nakid olarak .a 

llıuikl · · · ·· vı· bır' para sahı-b· erının kıymetıne musa . . 
h 1 olması icab ederdi. Bu sebebledır k~ her-
lı angi bir boston partisinden veya bag~ılı~ 
C akkında bir konuşmadan sonra söz Mosyo 
~.randet'ye intikal edince, aklı başında 
(ı •tnseler: "Mösyö Grandet mi? .. Baba Gran
d efnin beş altı milyonu olmak tazımdrr.,, 
erıerct· ı. 

C Şayed Mösyö Cruchot veya Mösyö des 
r<ı.ssins bu sözleri işitecek olsalar: 

emlekette nafizdi. Orada herkes, bır tabı· 
!11 t ının hayvanlarda insiyak tesirlerini tet· 
~~ ~tmesi gibi, onu tet~ik ettik~en ~onra ~~ 
hafif hareketlerinin denn ve sakın hıkmetını 
takdir etmişti. . 

_ Kış sert olacak, derlerdı, baba Gran • 

dan aldığı ~~ayyen bir mikdar buğdayı öğü
terek kepegı ıle ununu malsahibine getirmeğe 
mecburu. Grandet'nin tek hizmetçisi koca 
N ~on, artık yaşlanmış olmakla beraber 
~vın e~~ğ.ini her cumartesi günü bizzat yu: 
gurup pışırırdi. Mösyö Grandet, kiracıları o
lan zerzevatçılarla da sebze hususunda uyuş
muştu. Meyvaya gelince: bahçelerinin ağaç
l~ı ona o kadar çok meyva verirdi ki büyük 
bır kısmım pazarda sattırırdı. Yakacak odu
nu ya erazisini çeviren çitlerden kestirir, ya
~ud tarlalannın kenarındaki yarı çürük a
gaçlardan alır, ortakçılan da bunları kesilip 
hazırlanmış olarak şehre taşır, nezaketen o
dunluğa yerlettirir ve onun teşekkürlerine 
mazhar olurlar~. Grandet'nin bilinen tek 
masrafları mukaddes ekmek, karısıyle kızı-

Hallerinde büyük bir sadelik olan bu a
dam, ax söylerdi; ekseriya tatlı bir sesle v 
birer hüküm mahiyetinde kısa cümlel ı c 
~onuşurdu. D!kkati kendine çekmiş old~f~ 
ihtılalden ben, adamcağız, uzun bir hitabet-
te bul~cak veya münakaşa edecek olsa 
y~rgun ~ır ~~:m-la kekelemeğe başlardı. Ter
bı~e eksıklıgıne atfedilen bu şaşkınlık .. 
lerındeki insicamsızlık fikrini mu" h ' s1oz
t' l"'f boll - • p cm eş-
ıren a ugu, göze görünür mantık k 
s~ı hep s~n! idi .. <~u .sunilik de bu hi~o e: 
!1ın baz~ ~dıselen ıle deride kafi dercc:de 
ızah edılm~ş olacaktır.) Zaten, onun b"f' 
hayat ~e tıcaret ~üşküllerini kavrayıp ~~I~ 
letmesıne de ekserıya, cebir fornıülleri kacıar 

(Sonu var) 



==6 ULUS 

Ankara Halkevinde 
• • • açılan 

-------
resım sergısı_ 

Sergideki tabloları 
beraber seyredelim 

Ankara Halkevi Ar Şubesinin, halkevlerinin kuruluş 
yıldönümü münasebetiyle açtığı resim sergisini büyük bir 
zevkle gezdim. Bu sergi, halkevleri yıldönümünün doğur· 
duğu milli heyecana, yüksek bir sanat heyec~ı da kat· 
maktadır. Sergi, ressamlarımızın bizzat kendilerinin de iti
raf ettikleri gibi, büyük bir eser değildir. Fakat sanat yo
lunda atılan her ileri adım gibi tebrike layıktır. 

Serginin umumi çerçevesi, İstanbuldaki birçok genç 

ressamların tuttuğu modern teknikten büsbütün başkadır. 

Çizgiler ve renkler, daha ziyade realist bir ifadenin mahsu

lüdür. Ve ressamlarımız, realizm yaparlarken, sürrealizme 

kadar çıkıp hududu aşmamayı, fakat fotograftan da çok 

ayrılmayı bilmişlerdir. 

Bu sergide, mesela D grupu sergile
rinde olduğu gibi aşırı hatlar ve gUzel• 
liği ifade ederken onun hendesesine Çl• 

kan çizgiler görülmüyor. Bir iki saııat
kar hariç olmak üzere hemen hepsi, mo
dern tekniği bir tarafa bırakarak, çok 
teferruatlı çalışmışlar ve etüdler vücu
de getirmişlerdir. 

Burada onun için, ne Bedri Rahmi· 
nin insanın fizik teşekkülatını fırçasile 
hamur eden, birçok manzara ve çizgiler1 
paletinin üzerinde bir boya gibi ezen 
resimlerine, ne Arif Dinonun kıvrımla
rına ve münhanilerine, ne de Elif Na
cinin modern tekniğine rast gelinmi
yor. Bununla beraber sergide Çallının 
boyaları, renkleri de yoktur. 

Sergiyi dolaşahfT": 
Hefik Epikmanın .:ııvas kongresi i

simli tahlosunun önündeyiz.. Buı ada 
geniş bir tuvaı üzerinde boş bir 
oda görüyoruz. Re .. sam bu tablosunda 
yalnız odanın dekorunu boyamakla ik
tifa etmiş ve içindeki eşhası yerli ye
rine koymayı - eserine Sıvas kongresi 
ismini verdiği için - seyircinin muhay
yelesine bırakm.ştır. Eğer öyle yapma
sa da eserine ''Sıvas kongresinin top
landığı salon,, ismini verseydi, seyirci
yi bir muhakeI"'e ve muhayyele zoruna 
girmekten kuı tarırdr. Bence bu eser 
biraz fazla renkli ve biraz fazla kumı 
zıdır. Milliliği anlatmak için milli ren
ge fazla ooyanmıştır. Bu tablo eğeı 
aslına benziyorsa, o zaman da
ha 7iyade bir "Doküman., mahiyetinde
dir. Halbuki: mesela tam bu tablonun 
yanında Nurettin Ergüven de köylü poı
tresinde ve natur mortunda fazla rc::nk 
kullanmıştn Fakat bu renkler o kadar 
ışıklı ve o kadar biribirine denk bir şe· 
kilde imtizaç etmiştir ki seyircının 

gözlerini ihtiyarsız ü:.:erine çekmekte
dir. Nureddin Eı :venin bu köylü por
tresi, serginin cidden muvaffak ve ca
zip eserlerinden biridir. 

Refik Epikman Sıvas kongresinde ne J 
kadar kırmızı renk kullanmışsa, Kerim 
Bıçakçı da "Eskişehir müdafaai hukuk 
fubesinde halk selamlanıyor., isimli 
tablosunda o kadar mavi renk kullan
mıştır. Fakat mavi rengin birçok de 
ıecelerini gayet güzel biribirine bağla
masını bilmiş ve gece karanlığını biraz 
aaha açarak, halktaki milli heyecanın 
azametini göstermiştir. 

Hamid Görelde memleket manzara
larını görüyoruz. Heybeliada, Boğazi!ii 
Jslına büyük sadakatla işlenmiştir. Fa
kat bu ressam heykel üzerinde çal şsa 

Saibin bir tablosu: Ôzden I nönü 

daha çok muvaffak olur kanaatindeyim. 
Çünkü Atatürkün büstü, bu peyizajJa. 
rını çok gölgede bırakan bir nefasette
dir. Nitel~im bu düşüncenin aksi de bel
ki Nusret Suman i!jin akla gelebilir. Bu 
artistin büstleri yanında tabloları fev
kalade enfestir. Trenle yarış eden atı 
gösteren demiryolu manzarası gerek fi
kir ve gerek renk itibariyle :.eyirciyi 
üzerinde tutan ve düşündüren bir gü
zelliktedir. Bu ressam tablosuna objek
tif gö. üşten ziyade fikri hakim tutmuş
tur. Ve hatta bunda İstirahat ismindeki 
iki tablosunda çok ileri gitmiştir. Bu 
tablolar, birer başak yığını dibinde din
lenen bir köylü kad.nla, bir köylü erke
ğini göstermektedir. İnsan bunları gö
rünce, kendi kendine bu karikatür mev
zuuna da ne lüzum vardı? diye düşunü 
yor. 

Şimdi Saibin taulolarım seyrediyo
ruz. 

Saib portrede ve benzetmekte fevka
lade muvaffak olan bir sanatkardır. O
nun portrelerini daima zevkle ve hay
ranlıkla seyretmek kabildir. Nitekim 
Başvekil lsmet İnönünün kızı Özdenin 
portresi de bu güzelliktedir. 

Fakat Saibin "Köylü kızı,. ismini 
verdiği tablosunu biraz fazla kum zı 
gördüm. Bilmem bu köylü kızının du
ruşu alaminüt fotografçıların panoları 
önünde poz alanların vaziyetine benze· 
mi yor mu? .. Niçin köylü deyince Sai
bin aklına veya paletine kırmızı renk 
bu kadar tehacüm etmiş? .. 

'Sergiden bir başka görünüş 

Halkevi sergisinden bir köşe 

Köylü kızının önündeki önlük biraz 
macar köylülerini hatırlatmıyor mu?. 
Köylü kızının ayaklarındaki ayak kabı
lar ne de zarif şeyler? Sümer Bar.kın çı
kardığı üzeri bağiı ıskarpinler her kö· 
ye bu kadar dağılmış mıdır? 

Saib bu kızda bir modeli kendi zev
kine göre giydirmi~e benziyor. 

Köylü kız eğer bu şekilde durma
saydı, cidden canlı ve levend bir kızdı .. 

Saibin preyizajlan güzeldir. Ankara 
manzaraları muvaffak olmuş eserlerdir. 

!stanbula eserlerini bir vesile ile, 
zevkle ve hayranlıkla seyrettiğim SaiJ::i 
Berkelin güzel çalışmalarına burada da 
rastgeldiğim için büyük bir ~evınç duy
tium. 

Sabri Berkel cidden akademik ça
lışmasını bilen bir ressamdır. 

Burada gördüğüm efortları hakıkaten 
enfestir. İhtiyar etüdünde muvaffcıki
yetin cidden azamisini göstermiş ve a
deta ihtiyar tipin nesiclerini bile mey
dana çıkaracak derecede ince çalışmış· 
tır. 

Fakat ben bu ihtiyarı gördüğüm za· 
man artistin bütün sanat kabiliyetine 
hayran olmakla beraber aklıma derhal 
şu geldi: 

Ne kadar da bir hollandalıya ben
ziyor. O pos bıyıklarının altında bir pi
po eksik! .. 

Fakat nihayet haksızlığımı anladım 
ve kendi kendime dedim ki Sabri Ber
kel tablosuna yalnız "İhtiyar., ismini 
vermiş, daha fazla tafsilata girmemiş. 
Sonradan da duydum ki artist bu etil· 
dünü Mimar Sinan başı için hazırlamış. 
Hakikaten baş · n aşağı kısmı Mimar Si
nanın portrelerine benziyor. Ben bu 

başı bir hollandalıya benzetmekle ha
ta mı ettim .. Bilmem! Fakat bu alt kı
sım üst kısımla birleşince insanda der
hal o tesiri bırakıyor. 

Salih Urallı sergiye bir tek eserle, 
genç bir Bayan portresiyle iştirak et
miş. Yüzünün rengi çok güzel, temiz, 
masum. Fakat yüzden aşağı inince ga
rip bir !jıplaklık göze çarpıyor. Bir por· 
trenin çıplak olmasındaki mana nedir? 
Sonra boyaların bir türlü biri!:ıiriy· 

le imtizaç edemediği çıplaklık yüzün in· 
ce hatlarını daha çok meyadna koymak 
için mi ihtiyar edilmiş? 

Mahirin çeşme başında köylü kızla
rını seyrediyoruz. Bu eser cidden gü· 
zel 1 Köylü kızları çok sıhatli, çok le
vend şeyler. Fakat bütün köylerimiz 
bu kadar güzel çe~elere kavuştukları 
gün bahtiyardır. Bu tablo biraz da arab 
stiline kaçmıyor mu? 

Mahirin Köyde bulgur dibeği de gü
zel. Yalnız artist Çıplak isimli tablo
sunda bize çıplak bir eser vermiştir. 

Mahmud Akokun Ankara manzara
sı, portresi, Rızanın Ankara kalesi, ve 
natur mortu kadar güzeldir. 

Osman Oraln manzaralarını, bilhas
sa çok renkli olan Demirlibahçeyi sey
rettikten sonra Nusretin sulu boyaları
na ve linolyomlarına geçiyoruz. Sulu 
boyalar ne kadar fazla teferrüatlı ve ı
ııklı ise limolyomları o kadar sadedir. 
Arab resmi siyahı ve beyazı iyi imtizaç 
ettirmiştir. 

Seyfi Torayın manzaraları iyidir. 
Kar manzaraları güzel kontrastlarla can
landırılmıştır. 

Sadık Göktunanın manzaralarını 
zevkle seyrettikten sonra Sami Karaba
tınm kayıkları anündeyiz. Bu ressam 

ı SPOR 

·Adana kupası turnuvası 

G. birliği Demirsporu 
5-0 yendi kupayı aldı 

Ankara kulüblerinin, Adana felaket
zedelerine yardım gibi, hayırlı bir iş i· 
çin tertib ettikleri futbol turnuvası dün 
sona erdi. Gençler birliği Demirsporu 
5 - O yenerek mıntakanın koyduğu ku
payı kazandı. 

Demirspor 
Hayati, Cihat, Refik, Fahir, Jbra

him, Zekeriya, Şemsi, S:ılih, Murad 
Kemal Şefik. 

Gençlerbirliğı 

İbrahim, Kadri, Halid, Refik, Ha
san, Keşfi , Selim, Muharrem, Rasim, 
Niyazi, Mehmet • 

İkinci devrede Gençlerbirliği takı
mında beş kişilik bir değişme oldu. 

Takım: Rasim, İhsan, H. Ahmet, 
Hasan, Ş. Ahmet, Selim, Seleahattin, 
Rasim, Niyazi, İhsan. 
şeklini aldı. 

• 

an oldu ki top yalnız onların a asında 
git ti geldi. 

4 üncü dakikada Rasim ikinci golü 
yaptı. Topun Rasimin eline değerek 

penaltı olduğunu söyliyenler oldu. Fakat 
hakem bunu görmemişti. Top ortaya 
geldi. 

Yedinci dakikada so• açık İhsan U. 
çüncü golü yaparak ealibiyeti garanti 

On üçüncü dakiada Hayati kaleyi 
boş bıraktı. Çok ileri çıktı. Rasim fır· 
sattan istifade ederek dördüncü golil 
attı. Bu golde:ı sonra Gençler birliği ~ 
yunculan çalım yapmağa, lüzumsuz 
yere topu ayaklarında tutmağa baş1adı· 

lar Bu vaziyetten demirsporlular isti
fadeye çalıştılar. On beş dakika kadar 
birinci devrdeki gibi mütevazin bir oywı 
seyrettik. Kemal Şefik ve Ali Rizanın 
sağdan ve soldan ilerleyişleri !jOk gü• 

Dünkü Gençler Birliği ve Demir spor maçrndan hey~canlı bir an 

Demirspor takımında hayati sakat
landıktan sonra Mehmet kaleye geçti. 
Diğer ksımlarda bir değişiklik olmaksı
zın forverd battı şu suretle kuru1muş

tu: 
Zeki, Şemsi, Salih, Ali Rıza, Ke 

mal Şefik. 
İlk vuruşu Demirspor yaptı. Top 

biri birini deneyen iki taraf müdafaası 

arasında gitti geldi. Bu dakikalar bize 
güzel bir oyun seyredeceğimiz hissini 
verdi. Çünkü iki takım da yerden, kı

sa pasla oynuyorlar, ustalıklı akın'ar 

yapıyorlardı. 

ilk dakikalar 
Sekizinci dakikada Demirspor kale

si önünde bir karışıklık oldu. Muharre
min sıkı bir şutu topu avuta gönderdi 
ve bu karışık vaziyet sona erdi. 

Bunu müteakib müdafaadan gelen 
topu kapan Kemal Şefiğin ferdi bir akı
nını gördük. Kadri karşısına çıktı. Be
raberce ceza çizgisint: kadar indıler. 

Ha1id karşılarına çıktı ve topu u
zaklaştırdı. 

Gençlerin ilk golii 
Otuzuncu dakiada Nıyazi uzaktan 

güzel. bir şutla ilk sayıyı yaptı. Direğe 
çarptıktan sonra ağlara takılan top ka
lecinin kımıldamasına meydan kalma-

zeldi. Fakat ne yazık ki crta akıncrlar 
verilen paslardan istifade ed~rnediler. 

28 inci dakikada Demirspor sağ açığı 

çok müsaid bir vaziyette topu dışarı ka
çırdr. Niyazi de 30 uncu dakikada 
Gençler birliği tarafdar'annın (Gol!) 
feryadını boğazlarınd:ı bıraktı. Kırk ü

çüncü dakikada Salah:ıddin kaleci Meh
medin tutup elinden kaçırdığı bir topa 
yetişerek Gençler bir liğiııin bt:şinci 

sayısını kaydetti. Bundan sonra bir de
ğişiklik olmadı ve mac 5 · O Gençler 
birliğinin galiuiyeti ile sona erdi. 

Beşiktaş: 1 
Güneş: 1 

İstanbul, 7 (A.A.) - uala _saıay, 
Fenerrohçe, Güneş ve Beşiktaş takım· 
ları arasında tertib olunan dostluk ku
pas : turnuvasının finali bugün Taksim 
stadyomunda oynandı. 

İlk dakikaların manazras çok seri 
ve güzel bir oyun vadediyor. İki ·araf 
bütı.in hızı ve eneqisiyle vaziyete hi • 
kim olmağa çalışıyor. 

. yacak kadar sıkı idi. 
Sert, fakat hatasız ve son derecede 

seri bir oyun .. Oyunun daha güzel ol· 
ması için iki tarafın da muavın h-1tla· 
rında biraz daha tesirli olması lizım. 

Güneş muavin hattı müdafaada. Beşik
taş muavin hattın d1 ~ · ~ h" la 

göı üyoruz. Güneşten yalnız Rıza mu
hacimleri takib ediyor, Beşiktaştan da 
yalnız Fuad müda.aaya yardım edebili· 
yor. Bunun için hücum avantajını elde 
eden takım, bu faikiyetin imkanını bu-

Golden sonra Gençler Birliiğni 

daha açlmış gördük. Niyazinin ikinci 
vole bir şutu sağdan avuta gitti. Selim 
bir kaç kerre paslarını isabetsiz verdi. 
Demirsporlular da yine soldan olmak 
üzere Gen!ilerbirliği kc;lesini bir kaç de
fa ziyaret ettiler. Bu neticesiz akın 'ar
la devre 1 - O Gençler birlığinin ~alibi
yetiyle bitti. 

ikinci devre 
Bu haftayımda ilk vuruşu yapan 

Gençler birinci devreyt. nazaran d •!ıa 
~Jzel oynuyorlardı. İlk dakı~alarcla 1iı 

niçin bu kadar fotograi gibi çalı~mış, 

niçin bu kadar teferruatla uğra~mış, 

renkleri en ince noktalarına kadar aslı
na sadakatle çizmiş? .. 

Şerif Renkgör, renkleri hakikaten i
yi görmektedir. Sadık Göktunadan faz
la teferrautla uğraşmıştır. Natur mor
tunda bütün ince renkleri gördüğümü• 
gibi, Ankara manzaralarında ve istas· 
yona doğru olan isimli tablosunda bü
tün ince çizgileri görüyoruz. 

Şerif Renkgörün renkten başka ar. 
şitektüral bir görüşü de vardır, - M.F. 

lamıyor, veya müdafada tesirini kaylıe
diyor. Birinci devre golsüz bittı. 

Be§İkta§ın ilk golü 
İkinci devrede oyuna lıeşiktaşlrlar 

baçladılar. 

Beşinci dakika: Güneşin i>ir hücu· 
munu kesen beşikta~lılar karşılık bir i· 
niş yaptılar. Farukla Muzafferin bir to
pa kafa ile çıkış yaptıkları göruluyor. 
Muzaffer lıirden bire yere düştü ve ha
kem penaltı verdi. Hakkı sıkı bir şiitle 
takımına ilk sayıyı kazandırdı. 

İkinci devrenin hemen üçte ikisi Gü· 
neş takımının baskısı altında geçti. 

Nihayet Melih, s.kı bir inişi, güzel 
bir şiltle tamamladı ve takımına bera• 
berlik golünü kazandılar. 



• 
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Akşehir Bankası 
Umumi Heyet daveti 

A · mumiyesi 30 mart 1937 

1 
kşehir bankasının hissedaran he.yetı u k . de aleHide ve fev-

~a 1 günü saat 13 de bankanın Ak.şehır mer ez: lanrna gününden 
o ala~~ surette toplanacağmdan hısse.darak~ll~ mü!acaat1a duhuliye

n gun evveline kadar bizzat veya bılve a 
le · · rını almaları ilan olunur. . .. kerat _ 

Al rd ruznameı rnuza .. . - e a e • nun okunarak muzakeresı 
1 - İdare meclisi ve mürakıple.r ~aporu lisi idarenin ıbrası 
2 - Bilançonun tetkik ve ~asd~ıyle m7c eniden azi intihabı 
3 - Müddetleri biten meclıs ~zaları y~rın~ı?; mürakip intihabıy-
4 - Müddetleri biten mürakıpler yerme 1 

le ücretlerinin tayin ve takdiri. . .. kerat _ 
F kalade ruznameı muza d 1 . - ev . . 1 11 20 35 36, 37 inci mad e erı-

Banka esas nizamnamesının ı • ' . . 
nin ilave ve tadil şekillerinin tetkik ve tasdıkı. 

ESKİ ŞEKİL 
1 - Her nevı teminat ve tah

vilat ve emtiaı tüccariye ve eın· 
vah menkule merhunatiy e ve hil
liyat mukabilinde ve kefili şah· 
siyle avans ve ikrazatta bulun
mak ve itibari mali açmak ve her 
nevi çek ve kambiyo ve iskonto 
muame'esi icra ve bifiimum ban• 
ka muamelatiyle iştigal etmek ve 

· 1'i.ırkiye clah linde ve icabed~n 
mahal eı de komüsyon mua.rnelatı 
yapmak ve mema'iki ecnebiyeye 
ticaret emtiatsını sevkle satmak 
esham ve tahvil.it alıp satmak ve 
komüsyon şubelerine se':'ked~le
cek emtiaya mukabil sahıblerıne 

YENİ ŞEKİL 
1 _ Her nevi teminat ve tah· 

vilat ve eşyayı tiıccariye ve e~
vali menkule merhunatıyl~ .ve bil: 
liyat mukabilinde ve kefıli şahsı 
ile avans ve ikrazatta bulunmak 
ve itibari mali açmak ve her ne
vi çek, kambiyo ve iskonto mu.a
melesi icra ve bilumum ba,~.ka .ış· 
leriyle iştigal etmek ve 1 urkıye 
dahilinde ve icabeden mahaller
de komiısyon muameliitı yapmak 
ve ecnebi memleketlere ticaret 
emtiasını sevkle satmak esham 
ve tahvilat alıp satmak ve komıis
yon şubelerine sevke.dilecek em
tiaya mukabil sahiblerine avans 
ita etmek icabında ticari şirketler 
tesis veya hakiki ve hükmi şah-avans ita etmek ve bank ya muk· 

tazi emvali gayri menkuleye te
mellük etmek ve banka ala
cak]. nnm sagiamlaştın masr i
çin idare meclısinin takdir ve ka
rariyle banka tarafından her. ne
vi g yrı menkul emval, temınat 
ve ipotek almak ve indelhace ban
ka namına teferrug ve ahare fe
rağ edebilmek üzere z'rde vaziul 
imza Kurra zade Hacı m hmet 
Kurra z de Hacı Bekir Akağa 
zade Abdullah cfendı'erle tertib 
ve ihracı b~rveçhi ati kararlaştı
rılan hisseler sah bi bcyr: · de bir 
türk anonim şaketi teşkil olun
muştur. 

. siyeti haiz müessese veya şirket
lere ve millı sanayi işlerine işti
rak eylemek ve bankaya muktazi 
emvali gayri menkuleyi teme'lük 
etmek ve banka alacaklannın 
sağlamlaştırılması için ba lka ta
rafından her nevi gayri menkul 
emvali munzam teminat olarak i
potek a:mak ve bankalar kanunu 
hü!.ümlerine göre temelluk mec
buriyetinde kalınan gayri menkul 
emvali temellük ederek ahere fe
rağ edebilmek üzere zirde vaziul 
imza Bay'ar Kurra oğlu Mehmet 
Kurra oğlu Bekir ve Ak aga 
oğlu Abdullah ile tertib ve ihra
cı bervcçhi ati kararlaştırılan his-

11 - Bankanın umur ve ~
salibi heyeti umumiye tarafından 
müntehab ve beşten dokuza ka
dar azadan mürekkeb bir medisi 
idareye ihale olunur. Ve şu ka
dar ki i1k üc: sene miiddet için 
teşkil ol •ın .. cak meclisi · ' re aza
sı mü - ·~ . r tarafından tayin o
lunaca H. 

20 - Meclisi idare mevaddı 
lllahsusa ve bir müddeti muayye
ne için haiz olduğu ilıctidan kıs
tncn ve tamamen azasından bir 
Yeya bir kaç zata ba vekaleti 

lllahsusa ihale edeceği misilli ma
sa 'ihi cariyenin rüyet ve tesviye-
si için hariçten dahi bir veya bir 
kaç zatı tevkil eyleyebilir. Gerek 
azadan ve gerek hariç meyanın· 
dan intihab edilmis olsun bu ve-
~illerc indel icab t~hsis edilecek 
Ucretin mikdarını tayin eder. 

35 - Bankaca masarif a?do· 
lunan mevaddın kaffesi tenzıl o
lunduktan sonra baki mikdar te
lllettuatı safiye itibar olunur. İş· 
bu temettuatı safiyei seneviyeden 
evvela yüzde on ihtiyat ~kçasr 
tenzil edilecek saniyen !ediy.e o
lunnıq hisse bedelatı nııbetınde 
~errnayedarana faiz olarak }'o 3 

ıta!!.lna kifayet edecek mebl~g ay
tıldıktan sonra mebaliği muteba
kiyc berveçhi ati ta~im oluna· 
caktır: 

Yüzde beş: Heyeti idareye 
Y ü.zde iki : memurlara. 
Yüzde 93: hissei temettu 

Olarak şürekaya tevzi olunacak. 

36 - İhtiyat akçası 35 inci 
lrıadde mucibince temettuatı se• 
neviyeden müfrez: mebaHğin te
rakürnündeıı te-kkiil edecek ma-sa ·r r-z tı ı fevkalade ~e rayri melbu-
~~Ya karşılık tutulacak ve işbu 

Çanın mikdarı banka sermaye--

seler sahibi beyninde lıir türk a
nonim ş:rketi teşkil olunmuştur. 

l 1 - Bankanın umur ve me
sa'ihi heyeti umumiye tarafından 
müntehab ve beşten dokuza ka
cJar azadan mürekkeb bir meclisi 
idareye ihale olunur. Şu kadar ki 
ilk üç sene müddet için teşkil o-. 
lunacdk meclisi idare azası mües
sisler taraf ndan tayin olunacak
tır. Bu suret'e teşekkül eden i
dare meclisi 2999 sayılı bankalar 
kanununda yazılı vazifeleri yap
mak üzere kendi azası arasm:fan 
seçeceği iki azasiyle umumf mii
dürden mürekkeb üç kişilik bir İ· 
dare komitesi teşkil eder. İdare 
komitesi kararları tasdik1i bi~ d~f
tere kaydolunur. İdare komrt~-

·n ittifakla verdiği kararlar dog-
n · l d" 

dan dog-ruya ekserıyet e ver ı-ru 
1
• • • • 

ği kararlar idare mec ısının tasvı-
binden sonra infaz ol.~nu~ .. tda~ 
meclisi komitenin faa ıyet~nı mibu: 
rakabe ile mükellef oldugu gr. ı 
idare meclisi azalarından her bı
ri de idare komitesinin muamel_?t 
ve mukarreratına k_?n1~ol e1~e:~ komiteden her tur u ma um 
ve "d' istemeite salahh.•etlı ır. 

20 _ Meclisi id..re ş.uke.tn; ~i
ıa um ınuaınclatı idarıyesını ın
~b ve azli kendisine ~d olma~ 

b. mu"düril umumıyc tevdı üzere ır A • 

d Mu .. dürü uınumı idare mec-
e er. 1 mak 
lisinin tabii azasın?an bu un -
la beraber banka hıss;. se.nedatına 
sahih olması şart deçıl.dır. ~~u: 

"dareden han.nıennın mudürü ru ı ,,. ·ı · · 
umumi tarafından v.e hangı lerın:n 

1 
•. "dare kararıyle yap acagı 

mec ısı ı . 1 k 
l. . 'darece tanzım o unaca mec ısı ı . b" 

dahili bir nizamname ıle tes ıt o-

lunur. 

35 
_Bankanın muamelatı~-

·yesinden mütehassıl varı-
ınumı 'f t nzil o 
dattan bilcıimle mesarı e - • 
lunduktan sonra ~~an nukdar 

ettuatı safiye ıtıbar olunur. 
tem r· ttudan ev· 
İ bu senelik .a ı teme f'1. 
v~ % 10 ihtiyat akçasına ve ıa 

il "d muhtemel zararlar 
5 te en e "h . t 
kar§ılığı olarak fevkalid.e ı tıya 
akçasına ve saniyen tedı_Ye Olun• 

hisse bedelatı nisbetınde ser• 
muş . . . m.ci teınet-
mayedarana bınncı 
tu olarak % 3 itasına kifayet ede-
cek meblağ ayrıldrktan sonra.rne:
baliği mütebakiye bcrveçhi atı 
taksim oıunacak~ır. 

o/o 3 : Müessıslere.; 
% 5 : İdare beyetıne; 
o/c 2 • Memurlara; 
o 90 • • İkinci bissti temettu 

1 
o/ok ort~klara tevzi otunacak

o ara 
~. . . 

35 inci madde aıucıbin-
36 - . eden ' ayrılan 

ce hasılatı sen~v~tin muhtemel 
ibtiyat akça:~::~ık teşkil eder. İh· 
sarananna ekunu banka ter• 
tiyat akçala~ı Y • li · buluncaya 

· · bır mıs nı 
mayesının k ve zarar ta• 
kadar ifraz olunaca 

1 
DEVLET DEMIRYOLLARI VE LiMANLARI 
UMUM MODORLÜGÜ ·sATIN ALMA 

KOMiSYONU lLANLARI 

1 LAN 
Talibi çıkmadığından dolayı ilk eksiltmesi feshedilmiş olan ve 

muhammen bedeli (16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif ebatta çam 
azman ve tomruk 19.3.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

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

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

İLAN 
Muhammen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazot 2-4-1937 cu

ma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

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

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4'3) 

1-820 

İLAN 
Muhammen bedeli {2100) lira olan 6000 kg. Don yağı 22. 3. 1937 

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

Bu işe girmek isteyenlerin (157.50) liralık muvakkat teminat ite 
kanunun tayin ettigi vesikaları resmi gazetenin 7. 5. 1936 giın ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname darire inde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon 
Re· sliğine \ermeleri lfizımdır. 

Şartname er parasız olarak Ankarada Malzeme daıresinden Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliginden dağıtılmaktadır. 

( 491) 1 - 892 

İLAN 
Muhammen bedeli (13.200) lira olan 30 milyon bo~ bilet kartonu 

23.3.1937 Sair giinü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu ic:e girmek istiyenlerin (990) liralık muvakkat teminat ite 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatn me d ire~ nde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komısyon 
Reisliğine vermeleri lfizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay

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

rltı.tT 
Mecmu muhammen bedeli (29087.50) lira olan müfredat ve m~.k

tarları aşağıda yazılı malzeme 26.3.937 cuma günü hizalarıoda gos
teriten saatlerde kapalı zarf usulü ile Ankarada 1dare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin keza hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 ~ün 
ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesınde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat 
eveline kadar komisyon rt:isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameleri parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ( ... 4) 

İsmi Miktarı Muhammen bedeli Eksiltme 
Kilo Lıra Saati 

Kaynamış türk beziri sooo 1975 l ıs.ıs 
50000 ıB750 ) 

1500 562,50 
12000 5700 ) 
3000 2100 ) 

,, ingiliz ,, 
., lnce ,, 

Neft yağı 15 

Sikatif l-806 

lı..AN 
Muhammen bedlei (7740) lira olan 180000 desimetre murabbaı 

döşemeJik keçi derisi 18-3-937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usul üile Ankarada idare binasında. satın alınacaktır. . 

Bu i~e girmek istiyenlerin (580.~) lıralık .muvakkat te.ı_nınat .ıe 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmı gaz:tcnın 7-5-19~6 2.un ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmi~ olan talımatname daıresı?de alın
mış vesika ve tekliflerini aynt giın saat 14.30 a kadar komısyon re-

isliğine vermeleri lazımdır. . . 
Ş t 

--'er parasız olarak Ankarada Malzeme daıreıınden Hay-
ar nailJÇ..l ı•w• d d w 1 ktad 

d d Tesellüm ve Sevk Şef ıgın en agıtı ma ır. 
arpaşa a (452) 1-819 

!LAN 
Muham•11en bedeli (16675) lira olan bir adet kar küre~~ .mai • 

nesi 15-4-1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı za f usulu ıle An-
karada idare binasında satın alınacak!1ı. 

B 
· g"rmek i&tiycnlerio 1250 lıra 63 kuruşluk muvakkat te -u ışe ı . 1 A • 7 c:ın .. .:: 

· t ·ı "anunun tayin etfr''i vesıka arı, resmı gazetenın -.,- ;,;,u 
mına ı e • & • • • l -•· t da ·· 3297 umaralr nüshasında .ntışar etmış o an til'lıma ame . 
gun ve n · · .. ı 4 30 k da · · d ı ş ves"ıka ve tekliflerını aynı gun saat , a a r 
ııesın e a ınmı 

. i ligine vermeleri lfizımdır. 
komısyon re ı5 arasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 

Şartnamed erTp llüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (451) 
Haydarpaşa a e~• 2-818 

I{ 1zılay Anliara 
l\1erkezi Başkanlığından: 

Kızılay Cemiyeti Ankara Vil.a~~t lko!1gres4 f~z~~-:cnin9~:·d9, 
80, 81, 82, 83 üncü maddelcri.biı~rd eK.ızrıneltevGı anı M akrt. 1 u-

. ·· ·· aat ıs te Yenı,ebı e ı ay ene er ezı sa on-
nıartedsı gun

1
u ~ .. k~ Ankafada Kızlaya kayıtlı olup 1936 yılı taah

ların a top an- ya. kr. .. d ı 1 • 
hüdatını ödemiş bütün azanın mez ur gun e toplantıya ge me erı 

rica olunur. 

sinin ruhuna müsavi bir rad~e
ye baliğ oldukta ihtiyat aJrça.sı ıf: 
raz olunmıyacaktır. Şu kadar kı 
ihtiyat ~ sermayenin % 25 
. balı·g- olduktan sonra ondan 
ıne . b • 
sarfiyat icrasiyle mikdan nıs etı 
mez:kftreden apğı diifene tekra~. 
temettuattaır tffkifat icra.ana mu· 
başcret olunacaktır. 

37 
_ Ham)atı ıeneviye hisse 

basına ~ 3 faiz veya hisaei temet• 
tu -itaaına kifayet etmcdiii tak· 
dirde nokaanı ihtiyat akçaaından 
iıonal edilebilecektir. 

1-924 

bakkuk ettiği zaman bu karıılık· 
tan yaplacak mahsub niabctinde 
yeniden karplık aynlaca.ktır1 

37 - HasrJatt teneViyeden 
prketin muhtemel urarlan kar· 
plığı olarak aynluı ihtiyat akça· 
aı tamamen veya kısmeıı tcmet
tua kalbcdilerek biaaedarlara tcv• 
si edilcmeı:. 

el: :ı: :&:rX'i1x1x1x1x1x1x1x1x1ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: T T :ı: ;rL7:1 • 

STJMER BANK 
Umum Müdiirlüğünden: 

Doktor Alınac k 
Karabiıkte tesis edilecek Demir ve Çelı"k Fab "k 1 •• DahT .. ha · rı a arı ıçın 
ı ıye mute ssısı bır doktor alınacak ve kend" . (2 ) ik" .. ıı· · .. ısıne o 

ı yuz e . ı l!ra ucret ve ayrıca ikametgah verilecektir 
lsteklılerın aşagıda yazılı vcsaikle 15.3.1937 ta "h" · k d 

U A M"d ·· ı·· . rı ıne a aı 
mumı u ur ugumuze miıracaatları. 

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

rJ:r1x1x1J..xJ:r1r1ı: :el:. :ı: :ı: :ı: :CT1x1x1xiy.ı: :ı: :ı: :ı: ilxJ:r;' 

Nafia \
7ekaleti: 

Van Su İşleri Etüd Heyeti Şefliğinden : 
35505 lira 74 kuruş bed r k 'f)" ş usuliylC- miınak k c ı e ı amran Kanalı inşaatı pazarı k 

cuma günü saat~~y; ~nulmuştu.r. ll~ale 12-3-937 tarihine müs:ıdıf 
edilecektir. (507) e anda Su ışlerı Etüd Hc:yeti Şefliğinde icra 

1-907 

l(ara~P.ı~iz Ereğli Belediyesinden: 
Beledıyemıze ayda 140 lira ücretlı" bı"r 1 k .. . memur a ınaca • 

lır. Muhendıs metkebinden mezun olan) d . kl"l . · · 8 ar an ıste ı erın 
memurllıy~tıd ka!ıdn.dılrlık Bakanlığından tasdik edilmek iı-
zere e erın e ı ıp oma ve bulundug .. u yerle d ld · 

"k l · · M r en a ıgı 
\'esı a suret erım art ayının 1 S ine kadar Beled" 

• ·· d l · M k" El Jet "k ıyemıze gon erme erı, a ına, e rı ve su itlerinden a ı 
"h d"l -- ·ıA 1 ( n ıyan-larm tercı e ı ecegı ı an o unur. 1069) 

1-810 

l(ar Valiliğinden: 
Muhacir iskanı için İgdir merkezinde yapılacak 239 adet evin be

~C:ri 556,00 lira üzerinden 140054 liralık inşaat 29.2.937 tarıhinden 
ıtıbaren 20 gün miiddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Bu inşaatın 35000 liralık kısmının 936 senesinden verilecek 
mütebaki 105000 lirası934 senesinden verilecekitr. 29 mayıs tarihine 
kadar 35000 liralık inşaatın yapılması lazımdır. 

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

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

nakasa ve fenni şartname ve bayındırlık işleri genel prtnamesi 7 
lira mukabilinde İskin müdiirlgünden verilecektir. İstiyenler Kars 
Nafıa müdürlğündc mevcut evrakı tetkik ederek izahat alabilirler, 

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

EKSiLTME iLANI 
· Türk Hava Kurumu 

Merkezinden: 
Genel 

1 - Bir tayyare hangarı ile bir yatakhane binasının Merzifonda 
inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait proje, keıif ve f8rtnameler on lira mu.kabilinde 
Ankarada Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve İstanbulda 
Türk Hava Kurumu şubesinden alınacaktır. 

3 - İnşa edilecek hangar ve yatakhane binasının kes.if bedelleri 
tutan (109.200) lira (32) kuruştur. :ıı: 

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

5 - Eksiltmeye girecekler: 
.~stekli.ni_n dipl~ah m!mar veya mühendis olması ve halen inşaat 

muteahhıdı olduguna daır kayıdlı bulunduğu ticaret odasından a 
lı~mr~ re:sıru vesika. göstermesi ve şimdiye kadar bir defada en a.z 
yuz bın l~ra kıyme~ınde. bir bina inşaatı işini muvaffakiyetle başar• 
mış oldugunu vesaıkle uıbat etmesi şarttır. 

6 - lstekli.ler (8.190) lira muvakkat teminatlarını kurum genel 
merkez veznesıne yatırarak alacakları makbuzu ıvc beşinci maddede 
taleb edilen vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 20 mart 
937 günü saat ona kadar Türk Hava Kurumu 'G~nel Merez başkan-
lığına teslim etmelidirler. 1-852 

Fidan Meraklılarına 

l\IUJDE 
Orman Çiftliği fidanlıklarında toprak ve iklime 

uyaıun yetittirilmit olan her çeıit meyveli meyvesiz 
fidanlarla her boyda mazılar ehven fiyatla satılığa çı
karılmıttır. 

Siparit kabul ecİen majazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoilanda merkez 
maiazuı telefon No. 
Y enitehir maiuuı 
telefon DUIDUUI 

Saman pazarı M. Ti. 

3755 - 3680 

Maliye Vekaletinden: 
1-6-1?37 tar~ı:ıden itib_arcn tedavül mcvkiinden kaldırılacaiı 

evvelce ilan edılmıı olan nıkel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuruşluk· 
ların 1 kanunu evvel 19!7 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalma· 
arnuı takarrur ctmiJ oldu&u ilan olunur. ( 443) 1-813 



= ULUS R - 3 - 1937 

p o radyolarını bizden arayın Halil Nacı Anafartalar Caddesi 
No: lll Telefon, 1230 

1 MILLJ \10DAF AA VEKALETİ SA TIN ALMA 1 
KOMİSYONU İLANLARI 

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

BİLİT BİL İT 

6 kalem laboratuvar aleti açık 
eksiltme suretiyle satın alına
caktır. İhalesi 11.3.937 perşembe 
günü saat 10 dadır. Muvakkat 
teminatı (139) lira 13 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesini görmek 
ve almak istiyen bedelsiz olarak 
eatm alma komisyonundan ve-
rilecektir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunda göste
rilen vesaikle ve teminat mektu
bu Ue birlikte satın alma komis
yonuna gelmeleri. ( 406) 1-728 

Üç adet kople oksijen cihazı 
açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. İhalesi 10.3.937 çar· 
şamba günü saat 10 dadır. Mu
vakkat teminatı 138 lira 7S ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesini 
almak ve görmek istiyen bedel
siz olarak M.M.V. sam alma ko
misyonundan verilecekitr. fk· 
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle ve 
teminat mektubu ile birlikte bel· 
li gün ve saatinde komisyona gel-
meleri. ( 407 ) 1-729 

1 ANKARA BELEDİYE REISLIGI iLANLAR! 1 
İLAN 

ı - Şehirde mevcud otel, han ve pansiyonlarla apartıman kapı-
ları saat 24 c!e kapanacaktır. • 

2 - Saat 24 den sonra otel, han ve pansiyonlara gelecek yolcula
rın otel ve hancılar tarafından kapı açılarak alınacaktır. 

3 - Apartımanlarda dahi bu saatten sonra kapılar kapıcılar ta
rafından aç ılacaktır. ~ 

4 - Bu husus belediye tenbihleri arasına alınmıştır. Riayet etmi-
yenİer cezalandırılacaklardır. (515) 1-909 

Jandarma Genel Komutanlığ1 
Aııliara Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Aşağıcıa mikdarı tahmin, şartname bedelleri ve ilk teminat 

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

2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek bu eksitlmelere gir
ınek istiyeııleıin şartnamede yazılı vesika ve teminat makbuz ve 
mektupları içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme günü bel· 
li vaktinden bir saat evel komisyona vermil olmaları. 
Cinsi Mikdarı Tahmin Şartname lk teminat ihale tarihi 

bedeli bedeli 
L. Kr. L. K. 

Battaniye 4600 
Kilim Bey- 4000 
lik 

9 00 207 3105 L. 17.3.937 çarşamb.ı S. 10 
3 30 000 990 L. 17.3.937 çarşamba S. 15 

(425) 1-754 

Dahiliye 'r el{aletinden: 
1 - Vekaletçe yaptırılacak yazıhane, masa, koltuk, sandalye ve 

rniımasiJi mobilya açık eksiltmeye konmuJtUr, 
2 - Eksiltme 24 - 3 • 937 tarihindı: çarşamba günü saat 15.30 da 

Ankarada Yenişehirdeki vekalet binası içinde toplanan satın alma 
komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 2680 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 201 liradır. 
5 - İstekliler bu işe dair şartnameyi vekalet levazım bürosun· 

dan parasız alırlar. 
6 - isteklilerin 24-3-937 gününde muayyen saatta teminatları. 

nı hamilen komisyona müracaatları ilan olunur. ( 504) 1-932 , 

------------------------------------- - --------------
Gümrük ve inhisarlar 
'

7 el{aletinden: 
58 forma tahmin edilen "gümrük tarife repertuvarının vekalet· 

ten verilecek nümuneye uygun olmak ve en çok 25-S-1937 gününde 
teslim edilmek şartiyle Ankarada bastırılması açık eksiltmeye kon. 
muştur. 

Işin tahmin edilen bedeli 4000 lira olup muvakkat teminatı 300 
liradan ibarettir. Açık eksiltme 19-3-1937 gününde saat 14 de An
karada Gümrük ve İnhisarlar vekaleti alım, satını komisyonunda 
yapdacağından isteklilerin teminat paralarını vekalet veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlarla belli gün ve saatta komisyona mü. 
racaatları. (526) 1-93S 

Türkiye iş ve Ziraat Bankaları 
~ -
Uzüm Kurumu 
Direktörlüğünden: 

Kurumumuza müsabaka ile altı memur alınacaktır. A. 
şağıda yazılı evsafı haiz olanların nihayet mart 1937 sonu
na kadar fotograflarım ve vesikalarını muhtevi birer tercü
meihal mektubiyle (Üzüm Kurumu Direktörlüğü • lş han -
İzmir) adresine müracaatları lazımdır. Müsabakanın yapı· 
lıJ tarzı, günü ve yeri ya gazetelerle ilan suretiyle veya ad· 
reslerine gönderilecek mektuplarla ayrıca bildirilecektir. 
Kendilerinde aranılan evsaf şudur: 

1 - Türk olmak. 
2 - Askerlik hizmetini ifa etmİf bulunmak. 
3 - Yüksek Ticaret mektebinden mezwı olmak. (Diğer 

)'iiksek mekteplerden mezun olup da ticaret ve muhasebe 
usullerine vakıf bulunanlar da müsabakaya girebilirler.) 
41- Fransızca, İngilizce, ve Alma·nca dillerinden birisini 
bihakkin bilmek. 

5 - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden Bonservisi ol· 
mak, mektepten yeni çıktığı için hiçbir yerde çalıtmamıısa 
elinde resmi hüsnüht.l mazbatası bulunmak. 

Kazananlar arasında bir yabancı dilden fazla bilenler 
çıkmazsa almanca bilen tercih edilecektir. Almanca ile bir· 
likte fransızca veya İngilizce bilmenin ayrıca tercih sebebi 
olması tabiidir. 

"füsabakada kazananlara iktidarları nisbetinde aylık 
ile."' takarrür ettirilecektir. J-936 

Nafia Velialetinden: 
Betonarme Köprü İnşaatı 

25.3.937 tarihli perşembe günü saat 16 da Nafıa Vekaletinde Şo
se ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisyonu odasında ( 163500) li· 
ra keşif bedelli Maraş Vilayetinde Kayseri • Maraş ve Maraş - El
oğlu yollarında betonarme Alikaya, Suçatı, Tekir, Aksu köprüleri 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (817,5) ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (9425) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve bir teahhütte en az (100.000) liralık köprü ve buna benzer 
inşaatı iyi bir surette yaptığını ispat etmeleri meşruttur . 

Teklif mektuplarını 2S.3.937 perşembe günü saat ıs e kadar Ko-
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. ( 497) 1-930 

Nafia 
Betonarme Köprü İnşaatr Eksiltme ilanı 

2S-3-937 tarihli perşembe giinü saat 15 de Nafia vekaletinde şo. 
se ve köprüler reisliğ i eksiltme komisyonu odasında 68.000 lira ke
şif bedelli Sivas vilfiyeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar ve Koyul · 
hisar • Reşadiye yollan üzerinde Yukarıkale ve Aşağıkale betona'r
me köprüleri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur, 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kuruş 
mukabi1inde şose ve köprüler reisliğinden verılecektir. 

Muvakkat teminat 4650 liradır. Eksiltmeye girebilmek için is
tekUierıin müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir teahhüde en az 
30.000 liralık köprü ve buna benzer in~aatı iyi bir surette yaptık. 
tarını isbat etmeleri meşrutur. 

Teklif me-ktublarını 25·3-937 perşembe günü saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ( 498) 1-931 

l\lilli l\f ii,laf aa Vekaleti 
Deniz Merkez Satınalma Kcmisyonundan: 

1 - 1.mart-937 tarihinde yapılan münakasasına talibi zuhur et
miyen (108.802) kilo mikdarında ve 20.000 lira tahmin bedelli "gal
vanizli ve siyah saç lavhalarla köşebent ve perçin çivi sin.in,, pazar. 
lıkla eksiltmesi 15.mart-937 pazartesi günü komisyonumuzda saat 
14 de yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 1500 liralık teminat mektubları ile 
tesbit olunan gün ve saatte komisyonumuzda hazır bulunmaları 
ve şartnamesini görmek isteyenlerin Istanbulda Kasımpaşa deniz 
levazım satınalma komisyonuna ve Ankarada vekalet binasında mü-
teşekkil komisyonumuza müracaat etmeler.i. (496) 1-929 

Belediye R~isliğirıden: 

Ankara Savın Halkın•t • 
• Martın dokuzuncu salı gününden itibaren saat dokuz ile on ;ki 

arasında bir hafta müddetle canavar düdükleri tecrübeleri yapıla-
caktır. Keyfiyet sayın halka bildirilir. (530) 1-934 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RLlC1 SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için 62SOO kilo ta
ze kabağın 20.3.937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksilt-
mesi yapılacaktır. -

2 - Kabağın tutarı 7500 lira olup muvakkat teminatı S62 lira SO 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika •e te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-
miş olacaklardır .. ( 482) 1-862 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için 31500 kilo taze 
bakla 19.3.937 cuma günü saat ıs de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Baklanın tutarı 3780 lira olup muvakkatı 283 lira SO kuruş· 
tur. Şartnamesi komisyonda ·görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncil maddelerindeki vesika ve te
minat mabuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte levazım amirliği sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. (481) 1-861 

İLAN 

Ordu hastaneleri .için muhtelif eıbaadda 238.300 metre patiska
nın kapalı zarfla eksiltmesi yapılamadığından 10-mart-937 çarşam. 
ba günü saat 14.30 da lstanbulda Tophanede sa~ıı;ıalma ko~isyonun-. 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsının tahmın bedelı 
93142 liradır. tık teminatı 5907 lira 10 kuruştur. Şartnamesi 466 ku
ruş mukabilinde istiyenlere verilir. Numunesi komisyonda görüle· 
bilir. Her bor için ayrı fiat verilecektir. İsteklilerin kanuni vesika-
lariyle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (S06) 1-928 

Görüşülecek işler: 
1 - 193i yılı büdce:oin.in tetkik, kabul ve berayı tasdik Merkezi 

Umumiye takdim. (Madde - 84) 
2 - ıs zattan mürekkep Ankara Merkez heyetinin üçde birini ku

ra ile ihraç ve yerlerine reyi hafi ile yeni aza intihabı. 
3 - Kızılay menafiine aid teklifatı müzakere ve bu bahta ki 

kararları Merkezi Umumiye arz. 
4 - Kızılaya fevkalade hizmet edenlerin taltif ve takdirini esba. 

bı mucibesile Merkezi Umumiye inha. 
S - Umumi Kongreye S murahhas intihabı. 

Satılık Arsalar 
Kavaklıdere'de asfalta ve oto

büs durağına iki dakika mesafe· 
de biner metrelik arsalar satılık· 

YENt 
BU GECE 

Selanik 
Bankası: 

Alelade Heyeti 
Umumiye . 

lçtimaına Davet 
Selanik Bankası hissedarları, 

Ticaret kanununun 361 inci 
maddesine ve esas mukavelesinin 
ahkamına göre, 1937 senesi mar
tının 29 uncu pazartesi günü saat 
15 de Ga'atada Asikuraciyone 
Cenerali hanındaki idare merke
zin:le sureti adiyede içtimaa da
vet olunurlar. 

RUZNAME!MÜZAKERAT 

1 - İdare meclisi ve mürakib 
raporlarının kıraati. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar 
hesabının tasdiki ile meclisi ida
renin ibrası. 

3 - Müddeti hitam bulan 
meclisi idare azasının yerine ye· 
niden aza intihabı • 

4 - Meclisi idare azasına şir
ketle icrayı muamele edebilmeleri 
için t icaret kanununun 323 ün
cü maddesi mucibince lazım ge
len mezuniyetin itası. 

5 - Mürakiblerin intihabı ve 
ücretlerinin tayini. 

6 - Şirket idarei umumiye· 
sine memur meclisi idare azasına 
veya müdürlere verilecek tahsi· 
satın tay~n ve tesbiti zımnında 
mec!isi idareye ita kılınan salahi
yetin teyidi. Meclisi idare azası· 
na verilecek hakkı huzurun tesbi
ti. 

Laakal 8,29 türk liralık 12S 
hisse senedine (*) malik olupta 
heyeti umumiveye iştirak etmeyi 
veya temsil edılmeyi isteyen his
sedarlar, hisse senedlerini heyeti 
umumiyenin içtimamdan laakal 
bir hafta evvel yani 193 7 senesi 
martının 22 inci gününe kadar: 

İstanbulda şirket merkezine, 
Ve 1 S gün evvel, yani niha

yet 1937 senesi martının 15 inci 
gününe kadar : 

Selanikte- Selanik Bankası şu
besine. 

Pariste: Kambon sokağı 43 
numarada Kredi Fonsiye Daljeri 
e dö Tün izi ( Credit Foncier d' Al
gerie et de Tunisie) ye, 

Pariste: Bulvar Hosman (Bo· 
ulevard Haussmann) 29 numara
da Sosyete Jeneral (Societe Ge
nı!l-ale) e tevdi etmelidirler. 

MECLİSİ İDARE 

(*) Tadil l'dilen nizamname 
mucibince elyevm meydanı teda· 
vülde bulunan beheri 100 frank· 
lık iki hisse senedi biri reye iş• 
tirak hakkını bahşeden "A" ter
tibi hisse senediyle, diğeri reye 
iştirak hakkı olmıyan "B" terti· 
bi senediyle, tebdil edilmek ikti
za ederken mübadele muamelesi
nin yapılmamış olması hasebiyle 
Selanik Bankası hisse senedatı 
hamillerinden 100 franklık iki his· 
se senedi tevdi edenler, reye işti· 
rake hak veren bir adet "A" his· 
se senedi tevdi etmiş ad ve itibar 
olunacaktır. 

En hoş meyva tuzudur. İnki• 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka• 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

DOKTOR 

Mecit Sayan~ 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

İtfaive meydanında Kur • 
tuluş apartımanında birinci 
kat. 

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

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

TERCÜME 
işleri Bürosu 

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

Ucuz ve taksitle 

SATILIK ARSALAR 
Y enişehirin kibar ve itina ile 

seçilmiş yerlerinde hal ve istik· 
halin incileri T. 3992 

1- 937 

Satılık Bağ 
Kavaklıdesede Lehistan sefa .. 

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

Aranılıyor 
Y eniıehir taraflarında 

pef İD para ile küçük bir 
ev aranılıyor. Uluı gaze

~ tesinde 
M. N. Rümzuna müra· 

caat. 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi 

idare Meclisinden: 
Statümüzün 63 üncü maddesine göre,umumi heyetimiz 31 mart 

1937 çarşamba günü, saat 17,30 da Halkevi salonunda toplanacai;ın • 
dan, bütün ortakların teşrifini ehemmiyetle rica ederiz. 

Ruzname 
1) İdare meclisi raporu. 
2) Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki. 
3) Statümüzün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre 

Meclisimizden kura ile çıkan altı aza yerine, yeniden 6 a.zi 

ldarı 

seçil• .. 
mesi. 

4) Müddeti biten Uç murakip yerine yeniden mürakıb seçil• 
1-897 mesi. 

SiNEMALAR HALK 

tır. Telefon (3739) 
1-847 9 UNCU SENFONİ 

BUGÜN BU GECE 

4 üncü Aşk 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

WİLLY BİRGEL. LİL DAGVER 
Bir facia ile neticelenen emsalsz bir 

Aşk hikfiyesi 

GÜNDÜZ 
Billur sesli GRACE MOORE'un son 

Filmi 

SAHANE MELODİ 1 

Kay Francis • Ricardo Cortez 

Meraklı ve çok enteresan bir mevzu çer• 
çevesi içinde hakiki bir aşk ve ihtira~ 
11.iveten: iki kısımlık gayet eğlecelı 

Şort (Çocuk tiyatrosu) 

Halk matinesi (12.lS de) Yaşamak 
Korkusu 


