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HER YERDE 5 KURUŞ 

Dış ve iç bakanlarımız geldiler Malagıanın zaptından sonra 
A 

Dr .. Aras Parti l(amutay 
grupunda izahat verdi 

Asilerin ku
ma.ndanların -
dan Kueipo 
dö Lano Ge
neral Franko 

ile beraber 
dini bir ayin
den çıkarken 

Asiler Madrid 
Valansiya 

yolunu kestiler 
Londra, 9 (A.A.) - Tenerif'den bil· 

dirildiğine göre, Malaga şehri feci bir 
manzara arzetmektedir. Bütün cadde 
ve sokaklar ateş içindedir. Büyük Ka· 

tedralin etrafında bilhassa çetin harb
Jer olmuş ve katedralin hazinesi yağ• 
ma edilmiştir. Hüküm.etçiler, yanla· 
rında bir çok rehine ve 52 milyon pe
zeta olduğu halde kaçmışlardır. Yol· 
!ardaki ccsedler arasında Franko hare
ketine sempati besliyen kimselerin ce
sedlerine de rastlanmaktadır. 

Dışbakanımızın izahatı 
alkışlarla tasvib edildi 

iç Bakanı ve C.H.P. Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya 
ile Milanodan avdet eden Dış Bakanı Dr. T. R. Aras 
dün sabah lstanbuldan şehrimize gelmişler ve istasyon
da merasimle karşılanmışlardır. 

Parti tebliği 
Cumhuriyet Halk Partisi Kamutay Grupu bugün • 9. 

şbat. 1937 ·Trabzon Saylavr Hasan Sakanın başkanlığmda 

toplandı. 

Cenevreden bugün Ankaraya gelmiş olan Hariciye Ve· 
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras, sürekli alkışlar arasmda kür· 
süye gelerek Cenevredeki faaliyetini ve dost devletler ha
riciye nazırları ve mümessilleriyle yaptığı mükalerneleri 
ve bugünkü arsıulusal siyasi vaziyeti izah ettikten sonra, 
Milanoda İtalya Hariciye nazırı Kont Ciano ile yaptığı 
mükalemeleri anlattı. 

Tevfik Rüştü Aras, avdetinde Belgrad'da Yugoslavya 
Başvekili ve Hariciye nazırı Dr. Stoyadinoviç ile yaptığı 
görüşmelerin esasları üzerinde Parti 'Grupunu tenvir etti. 

Dr. Aras'ın beyanatı şiddetli alkışlarla tasvib olun· 
du. (A.A.) 

Hariciye Vekilinin teşekkürü 

Asi kuvvetlerin şehre girişleri esna
sında bir kaç milis son bir mukavemet 
yapmak istemişlerse de çabucak boz
guna uğratılmışlardır. Bunlardan 80 

tanesi ölmüş, ötekiler teslim olmuştur. 
Asi kuvvetler 450 esir, mühim mikdar
da cephane ve levazım zabtetrnişlerdir. 

Havas muhabirinin bildirdiğine gö

(Sonu S.inci sayfada) 

Dün lstanbuldan şehrimize gelen B. Şükrü Kaya ve 

Dr. Aras, Kamutay Grubuna gelirlerken 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Anadolu Ajan· 
sına aşağıdaki teskereyi göndermişlerdir: (Sonu 3. de) 

Türkivede başarllan 
nafıa işleri ve ilerde 
başarılacak işler 

BU§betke 

B1R USUL FARKI 

Falih Rıfkı ATAY 

Kemalizmin bir dikta rejimi 
olmadığını bir türlü anlamıyanlar, 
inkılab partisinin bir taknn esas hü· 
kümlerini anayasaya nakletmek için, 
neden, yıllarca beklediğimize hayret 
etmiş olsalar gerektir. Kurtuluş har· 
bmdan sonra Türkiyenin davası iki
ye ayrılmıştır: biri, maziyi tasfiye 
etmek, ik;ncisi geleceği hazırlamak! 
Tasfiye edilecek maddi manevi mü
esseseler belli idi. Türk milletinin ve 
onun kurtuluş iradesinin eseri ve 

· malı olan zaferi, tehlikeye koyamaz
. Clık. Osmanlı imparatorluğu inkırazı
- nın amillerinden hiç birini yeni dev· 
letin bünyesinde devaın ettirem~z .. 

· dik. Devlette, milli hakimiyetin hür· 
riyetini ve millette, vicdan ve tefek· 
kür hürriyetini tesis eden kati tasfi· 

· ye kararlan birbirini takib etti. Reak
siyonun, zaferi ve onun eserlerini 
yıpratmasına vakit ve fırsat bırak· 

· madık. 
Bunun arkasından inşa devri 

geldi. Yeni sosyal ve ekonomik ha
yatı kurmak için nazariyeler, hep ay· 
rı ayrı ilıni ve türk milletinin ihti
yaçlarına uygun olduklan iddia edi· 
len fikirler, prensipler ve tavsiyeler 
eksile değildi. Fakat davacılardan ço· 
ğunun bir tek küçük kusurları var· 
Ch: halkı ve memleketi hiç tanuna· 
mak ! Kitabda gördüklerimizi kaoalı 
Öıvarlar arasından emretmek göre· 
neğinden başka usul bilemiyorduk. 
Hemen bir takım d ogma'lar tesbit 
etmek, ve milli hayatı bu kalıplar i
çinde dökmek lazımdı. 

Şef, inlalab partisinin evladlarmı, 
hakikatleri araştırmakta, münakaşa 
ve tecrübe etmekte serbest bırakma· 
yı tercih etmiştir. Yeni Türkiyede 
yalnız kanun devrini açmak değil, 
milli karakterin, ihtiyaçların, mem· 
leket şartlannm hususiyetlerini tel· 
kik ederek kanun yapmak ananesini 
de kunnak lazımdı. Kanunsuzluk, 
sade, kanun tanımamak hodbinli
ğinden değil, tatbik edilmez kanun
larla hayatın cebirleri arasında bo-

r Sonu J. üncü sayfada) 

Hollandalılarla ticaret 
anlaşması imzalandı 

1 }[azan: Ali Çetinkaya 1 
Financial Times'in Türkiyeye dair çıkardığı ilavede Nafıa 1' e
kili B. Ali Çetinkaya ''Türkiyed e btı§arılan nafıa i§leri re ilerde 
bıı sahada yapılacak i§ler,, serlevhasiyle çok şayanı dihkat ve 
miilıim. bir makale neşretmişti. Dün birinci kısmını aldığımız 
bıı makl.aenin aslının bugii.n so n kısmını veriyoruz: 

Heyet 

karşı 

reisi inkilabmuza ve kalkınmamıza 

duydukları hayranlığı anlattı 
Türkiye cumhuriyeti dahilinde yol ve 

köprülerin inşası ve mevcudlarının mu
hafaza, bakım ve tamirine aid vezaifin 
tanzim ve idaresi Nafıa Vekaletine ve-
rilmiştir. 

Bu işler için lazrm gelen tahsisat yol 
vergisi ve büdceden verilen para ile te
min olunur. Yol vergisi vilayetler tara
fından tahsil olunur Ve yüzde 15 şi ve
kaletin emrine verilir. Bu para ile büdce
den ayrılan tahsisat vekaletçe yaptırılan 
mühim şose ve büyük köprülerin inşa• 
atına sarfolunur. 

Cumhuriyetin ilanmdanheri bu şekil· 
de 827 kilometre yol yaptırılmıştır. 

Yol vergisinin yüzde 15 şi senede bir 

(Sonu 5 inci sayfada) Hollandalılarla ticaret an Iaşması imza edilirken 

. d beri Felemenk hükümeti ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-·~~~~~~~~~~~~ 
Bır ay an . . 

.11 ·yle hüküınetımız arasm-
mümessı erı ' . , .. 

tmekte olan tıcarı muza-
da cereyan e .. 

1 tamamen bi tın iş ve vucuda ge· 
kere er ·1 
"rilen anlaşmalar dün İktisad v.eka.e~ 

tı .. k heyetı reısı 
ti büyük salonunda tur . . . 

d 
- ı Hollanda heyetı reısı 

Faik kur og u, 
ve sekreter tarafından törenle parafe e-

dilmiştir. 
· d.. aksamki eks· 

Feleme;ık heyetı un • .. . 
1 kederine dönmuşler ıs· 

presle mem e k J 
d t '"rk heyeti ve Felemen e • 

tasyon a u • 
çiliği ileri gelenleri tarafından ugur-

lanınışlardrr. 

İ d imzalanan anlaşmalar 
stasyon a, .. 

. T"' kiye hakkındakı ın-
muhtevıyatı ve ur 

gazetecilere Hollanda 
tibalarını soran • . 

. . . Mösyö Klefens aşagıdakı 
heyeb r~sı . . 

ürnlelerle cevab verınıştır: 
c ··h· ve radikal 

"- Son derece mu ım 

1 
a'ar esas ve teferrüatı 

olan bu an aşm ı 
. d'd malfunat vermekte 

.. r·ınde şım 1 en 
uze her iki memleket 
mazurum ve yalnız 

faati bakımından bu anlaşrnalaı:_ın 
rnen b d kaldıgı· 
ihtiva ettikleri esaslar, ura a 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Vekilimizin ziyafeti 

Z iraat vekilimiz B. Muhlis Erkmen; rejimin güzel eserlerinden 
biri olan orman kanununun memleketin ormanlarını en iyi 

şartlar altnda koruyacak ve yurdu en kısa bir zamanda ağaçlandıra
cak hükümleri ihtiva ederek çıkması dolayısiyle; bu kanunun hazır
lanmasında çalışan Kamutay orman kanunu muhtelit encümeni aza
siyle ziraat vekaleti ileri gelenlerine dün paviyonda bir öğle yemeği 
vermiştir. 

Yemek çok neşeli ve samimi bir hava içinde geçmiştir. 

B. Antonesko 
ile Dr. Aras 
Arasında 

Romanya Dış Bakanı B. Antonesko ile 
Dış Bakanımız Dr. T. R. Aras arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Ekselans B. Rü§tii Aras 
Hariciye Vekili 

Çok büyük bir teessürledir ki profe
sör doktor Danielopol'un israrlanna 
mutavaat etmeye ve benim için hass~ 
ten kıymetdar olan bir ziyaretten §iındl 
lik vaz geçmeye mecbur kaldım. Ekse
lans Tilrkiye Reisi Cumhuru ve ekse
lans Başvekil nezdlerinde derin teessilr 
hislerime tercüman olmanrzı rica ede. 
rim. Atinaya gitmek için zamanında iy· 
leşebileceğinizi ürnid ederim. Orada si· 
zi göreceğimden memnuniyet duymak· 
ta ve Ankara ziyaretimin yakın taôihi· 
ni tesbit edebileceğimizi ümid eyle· 
mekteyim. 

VlCTOR ANTONESKO 
Ekselans Victor Antonesko 
Romanya Hariciye Nazırı 
Telgrafınızın bildirdiği rahatsıztı. 

ğmız haberinden derin surette mütees
sir olarak, ekselansınıza tam ve çabuk 
şifalar temenni eylerim. Sihhi vaziye. 
tinizin bir kaç gün sonra Atina seya
hatini mahzursuz surette yapmanıza mü
saade edeceğini bütün kalbimle ümid 
ederim. Atina'da sizi görmek ve sami. 
mi dostluk hissiyatımı teyid etmek, be· 
nim için büyük bir bahtiyarlık olacak· 
tır. O zaman Ankara'da büyük bir ha· 
hişle beklenmekte olan ziyaretinizin ta· 
rihini bitlikte tesbit edebileceğiz. 

RÜŞTÜ ARAS 
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YENi KiTABLAR 
• 

Güneş -Dil teorisine 
dil tetkikleri 

•• gore 

ve toponomik tetkikler 
Kitabları yazan: Hasan Re~id Tankut 

Güneş _ dil teorisini toponimi saha· ı Bu bahisden sonra müellif Sami 
sına tatbik ederek bu noktada temayüz dilleri ele almakta ve zengin misallerle 
eden Hasan Reşid Tankut, Ankara Dil, noktai nazarını izah etmektedir. 
tarih ve coğrafya fakültesinde okuttu- İkinci kitab doğrudan doğruya to-
ğu dersleri iki kitab halinde çıkardı. ponomik araştırmalara hasredilmiştir. 

MaH'imdur ki has isimleri tetkik e- Bu eserde umumi serlevhalara bakma-
derek bunlardan mühim neticeler çı· yınız. Bir serlevha altında dolayısiyle 
karmak usulü Avrupada da pek yeni- müellif o kadar geniş misaller vermiş-
dir. Bu usule başvurarak yer adlarını tir ki bütün bu bahse mevzu ettiği i· 
tetkik edenlerden • bizim tarihimiz ba- simleri burada kaydedecek olsak yazı-
kımından • Budapcşte üniversitesi slav mızı pek fazla uzatmış oluruz. 
dilleri profesörü Melich Janos•dur. Bu Klasik ilmin bazı donelerini de ye-
büyük alim Macaristanda yer adlarını ni teoriye ilave ederek çok enteresan 
araştırarak bulgar türklerinin nereler- ve orijinal bir etüd vücuda getirmiş o-
de oturduklarını tesbite muvaffak ol· lan değerli alimimizi tebrik ederiz. 
duğu gibi Belgrad şehrinin de türkler Hü~yin Namık. ORKUN 
tarafından kurulmuş eski bir türk şc1ıri 
olduğunu ispat etmiştir. (Bakınız: A 
honfoglalaskori Magyarorszag, Buda
pest, 1926) 

Bu bilgi sahasını benim bildiğime 

göre ilk defa ortaya koyan alman alim
lerinden Müllenhoff'dur. Bu zat Deuts· 
sche Altertumskunde adlı beş ciltlik e
serinde coğrafi isimler ele alarak tet
kik etmiş ve bunlardan mühim netice
ler çıkarmıştır. O zamandan beri Fran
sada ve daha diğer yerlerde bu şekilde 
çalışanlar olmuş ve bu yeni ortaya çı
kan tetkik sahasına Onomastika adı ve
rilmiştir. Fakat Onomastika tabiri ale
Jfımum has isimlerin tetkiki olduğu i
çin bunu münhasıran yer adlarına tah· 
sis eden Hann Reşit Tankut buna - ke
limeiy türk fonetiğine uygun olduğu i· 
çin - Toponomi adını vermiştir. 

Bütün işlerini büyük bir dikkat, ih· 
timam ve tdekkür ile yapan Hasan Re· 
§İd Tankut kısa bir zaman zarfında bu 
sahanın yegine müntesibi bulunuyor. 
Bu itibarla kendisinin daha evelki kül-
türel hayatından biraz bahsetmeği ye
rinde bulmaktayım. 

Hasan Reşit Tankutun ilmi hüviye
tini biz eski Hakimiyeti Milliye'deki 
makaleleriyle tanıyorduk. Halhuki da
ha evel Sıvas, Kızılırmak gazetelerinde 
tahrir hayatına haşlamış, daha sonra da 

bircok gazetelerde yazmış, şark vila
yetlerinde yaptığı tetkiklerle, o havali. 
de konu,ulmakta olan Zazf! ve Kürd 
dilleri ve aşiretleri. bunların sosyolo
jisi üzerinde çalıtmıt. bütün bunlardan 
aonra kendi mesaisini bilhassa Anado
lunun toponomisine hasretmiştir. 

Birinci kitabda kıaa bazı mütalea· 
lardan sonra kelime tarihi ~lrğr al
tında müellif Tarık adının menşeini a
raştırmaktadır. 

İkinci bahis Türk dili ve Yakın 
Asya dilleri adını taşımaktadır. Bu ba
histe müellif Sümer, eaki Anadolu dil· 
leri ve Azyanik dilleri bahse mevzu et
mektedir. Bundan Hasan Reşit Tankut 
Güneş • Dil teorisini göz önünde tuta· 
rak sümerccyi almı9 ve en sonda da 
türk dili ile sümerce kelimeler muka
yesesini gösteren bir cetvel koymuştur. 
Burada bir mukayese dikkat nazarımı 
ç~kti: Sümercedeki halk, ahali mana· 
sına gelen UG sözünü müellif türkçe· 
deki Uğuş adı ile mukayese etmekte
dir. Malfundur ki türk dilinde de ok 
halk, ahali manasına gelir. (Bakınız: 

Thomsen. Turcica, S. 4) Filhakika Gü· 
neş • Dil teorisinin genişlik rolünü tes
bit eden kategoriye dahil Ş bir genişlik 
ifadesiyle kabile manasına gelen OKla· 
rı millet kıymetine çıkarmakta oldu
ğundan Hasan Reşit Tankut'un bu mu
kayesesiyle birbirinin içinde olan iki 
varlığm farklı ifadesini de öğrenmit 

oluyoruz. 
Diğer bir bahisde de Hasan Reşit 

Tankut ATA sözünü araştırmakta ve 
bu sözü bir~ok dillerde bularak dikka· 
te şayan mukayeseler yapmaktadır. 

Profesörün talebesinden Bn. Vecihe bu 
esası göz önünde tutarak bunu genişle
tip Üçüncü Dil Kurultayına sunduğu 
tezi muvaffakiyet ve takdir kazanmış
tır. 

Yeni yapılacak 
konservatuvar 

İstanbul, (Telefonla) - Yeni yapı
lacak konservatuvar binasr münakasası 
nı;ırt avrnCJa ilan edilecektir. 

Partinin_ aldığı 
radyolar ve bunlann 
tercih sebebleri 

Cumhuriyet Halk Partisi tarafın· 

dan halkevlerine alınacak: radyo maki
neleri için geçenlerde bir münakasa a
çılmış ve 12 firmanın iştirak ettiği bu 
münakasa neticesinde Filko ve R.C.A. 
markalı radyo makinelerinin aatın alın
ması kararlaştırılmıştı. 

Bize verilen malilmata göre, parti
nin yaptığı mi.iaabakada muhtelif mar· 
b.lı radyo makineleri arasında bir çok· 
ları beğenilmişse de Filko ve R.C.A. nın 

tercih edilmesi, bunların fiat ve tediye 
şartlarındaki uygunluktan ileri gelmit" 
tir ve bu tercih hiç bir zaman diğer ma
kinelerin kalitece bu iki markadan a
fağı olduklarını tazammun etmemekte
dir. 

Vilayetlerde umumi meclia 
toplantılan bafladı 

Villyet Umumi Meclislerinin yıllık 
toplantıları otuz vilayetimizde açılmış
tır. Bu vilayetlerin isimlerini yazıyo-
ruz: 

Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Bolu, Burdur, Bursa, Çankm, Çoruh, 
Edime, Erzurum, Gümüfbane, İçel, ta
part.a, Kırklareli, Kırtchir, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Marq, Muğla, Niğde, 
Samsun, Seyhan, Sıvas, Tekirdağ, To
kad, Yo.zıgad, Zonguldak. 

Bu vilayetler Umumi meclisleri, 

ruznameler Ü.Zerinde müzakerelerine 

başlamışlar ve Parti Genel Sekreterli

ğine birer saygı telgrafı çekmİflerdir, 
Genel Sekrtterlikç.e her birine ayrı ay· 
rı cevabı telgraflarda izhar edi· 
len hislere tt§ekkür ve çalışmalarında 
muvaffakiyet temenni edilmittir. 

iyi ve Jena 

inıanlar 

Robert Quillea 
diyor ki: 

'' insanlar iki kısma ayrılabilir: 
İyiler ve fenalar. 

Bunları uzun boylu tarife hacet 
yok; ıize benziyenlere iyi, benzemi • 
yenlere fenıt. dersiniz, olur, biter.,, 

Gtuetelerimizde Jalcılık 

Fransız sazeteleri.niıı bir kıammda 
fala, yıldızlar alemine ( 7) ve bunlar 
nevinden teYlere dair bir çok yazılar 
•e ilanlar çıkmaktadır. Meaela: L' 
lntranaiceant, her gün, ''Yıldızların 
doiut üzerine t.eairi '' batlıkh bir yazı 
neırecler. Vilayetlerimizden birinde 
çıkan bir sazete bunu taldid ediyor. 
Uç gÜn evelki aayımıda "Bugün do. 
fan çocuklar'' batlıiı altmcla §Öyle 
bir yazı netrediyor: "cüneı bugün 
öfleye yakın bir zamandan itibaren 
Uranua ile müıterek ve fena bir teair 
yapacaktır. bir çok kaza ve hadise
let" olabilecek ve bunlar arasında kan
lı delilik faciaları da bulunacak. 
tır." 

O gazetenin okurlarından kim bi
lir kaçı, o gün, etrafiarmda, böyle 
facialar aramı§lardrr. 

Kötü taklidcilik! 

ıc HABIRLIRllllZ -
.Ankara Yol vergisinin yine 
' 

Halkevincle güzel 
bir toplantı oldu 

altı lira olması 
teklif edildi 

Geçen sene çalışmaları 
hakkındaki raporlar 

Uınumi mecliste 
müzakereler 

1936 yılının 9 şubeye aid çalışma raporlarını hazır
layıp bir arada C.H.P. Genel Sekreterliğf: ve aid olduğu 
bürosuna sunmak için bir araya getiren Ankara l Ialk
evi, bütün şubelerin komite üyelerini bir toplanbya ça
ğırmıt ve Ev Baıkanı İçel Saylavı B. Ferid Celal, Evin 
genel çalışmumı rakamlara dayanarak anlatmış ve 

Vil~yet Umumi Meclisi dün saat 17 tle Reis Vekili B, 
Ziya Sıdal'm reisliğinde toplandı. Geçen celseye aid zabıt 
hulasası okunup kabul edildikten sonra ruznamcdcki mad• 
delerin müzakeresine geçi1'1i. 

Umwni meclislerde, yeniden teşkil edilecek, yahud fe1' 
ve .ilhak olunacak köy ve nahiyelere aid kararlar verilirken 

daha etraflı izahlar için Komite baş- ,--------------.------: dikkat edilmesi lazım gelen hususlar 
hakkında Dahiliye vekaletinden gelen 
umumi emir Dahiliye encümenine gön· 
derildi. 

kanlarına söz vermiştir. lJerde bir bro
'ür halinde bütün tafsilatiyle neşredil· 
dikten sonra gazetemizde tekrar ele a
lacağımız bu çalışmalar, dinliyenleri 
tatmin ve memnun etmiş; şubelerin me
todlu ve şuurlu bir çalışma yolunda 
müsbet ve azimli adımlarla ilerledikle
ri kanaati uyanmıştır. 

Bu verimli çalrşmalarını az gören, 
daha büyük ve daha sevindirici sonuç
lar almak için çalışacaklannr vıldeden 

ve takib edecekleri usulleri, bulup 
meydana koymak üzere oldukları ko· 
!aylıkları birer birer anlatan Dil, Ede· 
biyat ve Tarih Komitesi Başkanı Enver 
Behnan, Ar Komitesi Başkanı Refik, 
Temsil Komitesi Başkanı Mecdi, Spor 
Komitesi Başkanı Namık, Sosyal Yar
dmı Komitesi Başkanı Ragıp, Halk 
dershaneleri ve Kurslar gubesi Ba,ka
nr adına Mazhar, Kitabsaray ve Yayın 
Şubesi Ba~kanı İhsan, Köycülük Şube
si Başkanı adına Bahadır, Müze ve 

sergi şubesi başkanı M. Uluğ, takdirle 

dinlenmiştir. Halkevinin şube üyelikle
ri haridnd~ çalışan gençleri adına B. 
Behçet Kemal, çalışmalardan duyulan 

genel aevinci belirtmiş ve her ıubeye 
aid gördüğü ve düşündüğü bazı yeni-

likleri ve hususiyetleri tebarüz ettire

rek bunların da bu genif çalııma kad

rosunda layık oldukları önemli yeri al
masını istemiş, bu teklifler de kabul e
dilaüttir. Oradaki dinleyicilerin kana
ati, Halkevinin bir yrlhk çah~sınrn 
daha geli§IDİş ve daha verimli olmuf ol· 
duğudur. 

Bir kadının idamı 
istendi 

İatanbul, (Telefonla) - Geçen yıl 
kardetinin katilini kaeden öldüren Gü· 

lizarın muhakemesi bitti. Müddeiumu
mi katil kadmın idamını iatedi. Karar 
aym on beşinde tebliğ edilecektir. 

Evlenecek gem,.·lere iki mısra 

Bir vilayet gazetesi, .•. kazasında, 
~vlenme çağında genç kız buhranı ol
duğundan bahaetmİ§; bu iddiayı tet. 
ı..ik eden bir diğer gazete, o kazadan 
yeni dönen bir okurunun liaaru ile, 
havadisi §Öyle tekzib ediyor: " •.. Ev
lenecek kız mı arayoraunuz? ••. §eh· 
rinclen olmazsa ••• tehrinden olur. 
orada da olmazsa ver elini ••• tehri
ne, oradan da mı bot çıktınız, ver eli. 
ni ••• tehrine. Meıhur bir gazelden 
hatırmıda kalan fU beyti söyleyeyim: 

Bülbül olana goncai rcinô mı bulun

maz 
Mecnun U.n ey dil, .ana Leylcimı bu

lunmcu'' 

Haberin bu tekzib tarzını naııl 
buldunuz? 

Avcılara dair 

Richmond Times Diıpatcb gazete
sinde avcılara dair yazılmıı bir fık. 
rada fU cümlelere rastgeldik : 

"Şu avcılar, İyi kalbli, hayvanlara 
ka1'fı merhametli kimselerdir vesse • 

Halk-:vinde 
Yarı amatör 
Temsiller 
Şadi, Dürnev, Seniye 

ve Yaşar balkevi 
gençleri arasında 

Dün, Ankara Hükevi gene seçkin 
bir kala.balığı büyük salonunda topla
mış bulunuyordu. Hem Ankaranın ti
yatro ihtiyacını bir yeni trupla karfıla
mak, hem Halkevinin 10&yal yardım ıu
besine bir gelir daha bulmak, hem de 
evin yetişen kabiliyetlerini uetalann 
yanında ve arasında sahneye çıkararak, 
yetifmelerine ve teşvik edilmi§ olmala
rına im.il olmak gibi hayırlı ve isabetli 
sebeblerle düşünüldüğünü haber verdi· 
ğimiz bir teşebbüs, dün geceden baf
lıyarak gerçeklepiş bulunuyor: 

Şadi, Yqar ve Seniye gibi tanınmıt 
artistlerle beraber Halkevinin sahne iş· 
yarlarından Fatma Dürnevin büyük bir 
kolaylık, tabiilik ve hünerle oynadıktan 
rollerin yanıbaşrnda Halkevinin amatör 
istidadları da hiç de teferruata aid sa
yılamıyacak rolleri üzerlerine alarak 
"Hissci Şayia,, yı muvaffakiyetle oyna
dılar. Nigirın, :Fethinin ve Kadriyenin 
muvaffakiyetini bu arada ayrıca teba
rüz ettirmek gerektir. Uatüete birkaç 
gece daha birkaç temail verilecek ve 
bunlar aanatkirlarm en çok muvaffak 
olduktan kanaatini vermiş olan piyes
lerden te§Cmkül edecektir. 

Çağn 
Dahiliye Encümeni bugün saat on· 

da toplanacaktır. 

lim r birpyiie raıt 
s•lirlene onu TUftlr

lar, ama b. :yüzden 
bir !ok llö.,.ı.ı.i de 
bealerJer .,, 

Bu cümlelere bizim de birkaç ıöz 
kabnamız lazım gelirse deriz ki: 

" Fakat İnsanlara kartr merha • 
metsizdirler. Aktam demez, sabah 
deme ; İ!İ var demez, iti yok de
mezler, bir geyiğin vuruluşunu saat
lerce anlatmağa kalkarlar.'' 

Dilencinin nikel paraları 

Aydından bir gazeteye verilen bir 
haberden öğreniyonız ki, orada ölen, 
bir dilenci kadmm kulübeainde tor· 

baler dolusu nikel para bulunmut ve 
iki günde aayılabilen bu paranın yedi 
yüz lira olduğu anlaıılmı§tır. Dilenci· 
nin varisi yoktur. 

Eski bir mesele göre, ''fukaraya ta
ıadduk Allaha iaredir.'' 

Aydın vilayeti, dilenci kadmm yedi 

yüz lirasını fakir mekteb çocuklarına 

yardımda kullanmağı düıynüyormu§. 

Bu fikir, hiç tübhesiz, pek yerinde· 

dir. Fakir old:ığu için değ:l zengin ol

mak istediği için dilenen bu kadının 

serveti fakir çocuklara harcanmak 
kadar tabii ne olabilirdi. 

Evvelce vilayet emrine verilen ve tevzi.f 
olunan muallimlerin techizat bedelleri. 
nin tediyesi için düyun faslına 4 bin vo 
bu yıl mezunlarından gelecek muallim· 
ler için de önümüzdeki yıl büdceaine 2 
bin lira tahsiaat konulmaaı hakkında vi
layet makamından havale edilen tezkere 
büdce encümenine havale edildi. 

1937 yılı Ankara merkez ve mülhak 
kazaları hakem heyetlerinin ıteçilmesino 
dair teklif, liatelerin hazırlanmaeı için 
dahiliye encümenine verildi. 

Bina, arazi vergileri ha.kayalarından 
tahsil edilmit ve edilecek olan paral r· 
dan tayyare vergisi, belediye hissesi vo 
Ziraat bankaama yardmı paraları verile. 
bi1meai için büdcede bazı münakalele.ı 
icrasına dair taleb büdce encümenino 
havale olundu. 

Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Çıbılıi 

Polatlı kazalarından gelen dilekler hak· 
kında müteferrika encümeninin mazba• 
talan okunarak encümenin mazbatalan 
umumi heyete göndermeden tetkik ede
rek aid olduklarf encümenlere vermesi 
kararla§tırıldı. 

Arazi tahrir komisyonlanndan faali
yetlerini tatil edilenlerinin rei.a ve aza• 
larırun tecdidine dair mazbata üzerinde 
bazı münakaşalar cereyan etti ve bu hu
susta daha derin tetkikat yapdmaaı için 
dahiliye encümenine iade edildi. 

Çankaya kazasında merkez ve viliye' 
merkt:zinde iç na.biye teıkili için viliye• 
idare heyetinden yapılan teklif daireain

de hazırlanan dahiliye encümeni mazba· 
tası, dahiliye vekaletinin M>n omirlerin• 
göre yeniden tetkik edilmek tizere, tek
rar encümene verildi. 

Bu yrl yol vergİ&İ için nakdi milkel
lefiyetin, ild taksitte alınmak U• 
zere altı lira ve be<ieni mil • 
kellefiyetin sekiz gün olarak teabit edil· 
diğine dair nafia encümeni mazbatam o-
kunurken azadan birkaçı, bedeni mükel
lefiyet usulünün tatbikindeki müşahede
lerini anlattılar ve çalı§ma günlerinin ri
raat mevsimine tesadüf etmemesi busu• 
sunda temennilerde bulundular. 

Neticede, mazbatanın nafia müdUrU
niln huzll!fu ile müzakeresine karar ve
rildi. 

Haymana, Nallıhan, Beyp:ızarı, 

Keskin kazaları ihtiyaçlarına daiı 

bu kazalardan gelen yazılar üzerine 
Nafıa encümenince hazırlanan mazbata· 
lar birer birer okundu. Bazısı müteferri
ka encümenine iade edildi. Bazısı da 
bütçe encümenine gönderildi. 

Azadan Eşref (Haymana), Abdurra· 
him (Koçhisar) ve Mustafa (Polatlı) ya 
mazeret ve hastalıklanna binaen onar 
gün izin verilmesi kabul edildikten sonra 
gelecek hafta salı günü 17 de toplanıl 
mak üzere müzakereye nihayet verildi. 

Bayan Jalenin cenaze tö
reni bugün yapılacak 
Viyanada vefat ettiğini tce•ürle 

haber vermiş olduğumuz Tahran büyük 
elsimiz B. Enis Akaygen'in büyük 
kızı Bayan Jale'nin cenazesi htanbula 
getirilmiştir. Defin töreni bu.gün, t • 
tanbulda Beşiktaşta Sinanpaşa ~amisin• 
de yapılacaktır. 

Babasının, Anasının, kardeşlerinin 
ve bütün yakınlarının büyük acısına iş· 
tirak ederiz. 



10 - 2 - 1937 

Roosevelt ve Amerika 
anayasası 

Amerika Cumhur Başkanı Roos.e· 
velt, Amerika adliyesinin ıslahı için 
kongreye • kongre Amerikada mümes
ailler meclisi yani parlamento ile a -
yan meclisinin bir arada içtimaıdır -
ehemiyetli bir teklifte bulunmuştur. 

'.Amerika adliyesinin New Deal adı 
verilen kalkınma programının tatbi
kinde oynadığı menfi rol hatırlana • 
cak olursa, Roosevelt'in bu teklifi H~ 
istihdaf ettiği gaye anlaşılır. Malum· 
dur ki Roosevelt dört ı1ene evvel, bi· 
rinci devresine başladığı zaman, A • 
merika büyük bir iktısadi ve mali 
buhran içinde idi. Cumhur Başkanı 

bu buhran ile mücadele etmek için 
kongreden geniş salahiyetler aldı. 
Fakat bu salahiyetleri kullanmakta 
iken, Amerika yüksek mahkemesi 
ınüdahale ederek New Deal kanunla
rının hükümsüz olduğuna karar ver. 

di. 

Teşri kuvvetini temsil eden kon • 
gre tarafından akdedilen kanunla • 
rın bir mahkeme tarafından nasıl 
hükümsüz bırakılabileceğini anlamak 
için Amerika devlet mekanizmasının 
"tevzini kuva'' nazariyesine dayandı· 
ğım hatırlamak lazımdır. On sekizin
ci asrın sonlarına doğru yazılan ve 
Monteakiyeu'un siyasi felsefesine İs· 
tinad eden Amerika anayasa~ı teşri, 
icra ve kaza kuvvetlerini biribirinden 
ayırmakta ve kaza kuvvetini de ferd 
haklarının ve Amerika ittihadını tef • 
kil eden devlet salahiyetlerinin ko • 
runması için murakıb vaziyetine koy· 
maktadır. Öyle ki mahkeme ferd hak· 
larmm veyahud da ittihadı teşkil e -
den devlet salahiyetlerinin icra veya 
teşri kuvveti tarafından ihlal edildi • 
ğini görürse, müdahale eder. . 

işte Amerika yÜksek mahkemesı 
bu salahiyetlerine istinaden verdiği 
bir takım hükümlerle Roosevelt'in 
New Deal projesini tatbik ettirme • 
miştir. Cumhur Başkanı için böyle bir 
vaziyette yapılacak iki şey vardı: 

1 - Amerika anayasasını değiştir-

mek. 
2 - Amer ika anayasasmm tefsiri. 

ni daha g enç ve daha ileri elemanla· 
rın ellerine tevdi etmek. Ve tadil yo
luyla değil tefsir yoluyla gayeye var· 

mak. 
Anlaşılıyor ki Roosevelt ikinci yol 

Üzerinde yürümeğe karar vermiştir. 
Filhakika birinci yol çok külfetli ola· 
caktı. Bir defa Amerika milletinin 
anayasya karşı derin bir bağlılığı 
vardır. 1 786 senesinde yazılan bu 
anayasa şimdiye kadar değişmemiş
tir. Yalnız zaman zaman ilaveler ya. 
pılmıştır. Amerikalılar Vaşington za
manında yapılan ve kendilerini bü • 
yük ve zengin bir millet haline geti • 
ren bu anayasayı değiştirmek istemi· 
yorlar. Fakat hissi sebeblerden ayrı 
bir zorluk daha vardır: Anayasanın 

değişmesi birkaç senelik zamana mü
tevakkıftır. Tadil, kongrenin üçte 
ikisi tarafından kabul edildikten son. 
ra Amerika ittihadını teşkil eden 
kırk sekiz devletin üçte ikisi tarafın
Clan da ayrı ayrı tasdik edilmelidir. 

Bunun icindir ki Roosevelt daha 
kestirme ;oldan yÜrümek istiyor. 
l<ongreye yapılan teklif, Amerika 
adliyesini daha genç elemanlara hı· 
rakıyor ve aynı zamanda icra kuvve
tinin de hafif tertib murakabesi altı. 
na koyuyor. Mahkemelerin son dört 
sene zarfındaki kararları göstermiş
tir ki genç ve ileri elemanlar, anaya· 
$ayı geniş ve bugünkü şartlara daha 
uygun olarak tefsir etmeğe çalışmış
lar fakat ekseriyeti te~kil eden geri 
ve muhafazakar hakimlerin muhale· 
feti karşısında muvaffak olamamış -
lardır. Eğer ekseriyet ileri unsurla • 
rın ellerine geçecek olursa, anayasa• 
yı değiştirmeksizin tefsir ytJIJarJyle he· 
defe varabilecektir. Fakat Roosevelt 
tarafından yapılan bu teklifin şid • 
C:letli mukavemete maruz kaldığı bil
diriliyor. Cumhur Başkanının mua· 
rızları . bu teklifin anayasaya muhalif 

olduğunu iddia etmektedirler. Maa • 
rnafih Roosevelt p"artisi kongrede her 
tedbiri kabul ettirebilecek ekseriy~ti 
haizdir. Yalnız bu tedbirde mesele ile 
en yakından alakadar olan yüksek 
mahkemenin muhalefetiyle karşılaş • 
ınasm. işte o zaman artık anayasayı 
değiştirmekten başka yapacak iş kal· 
ınaz. A. Ş. ESMER 

DIS HABIRLIRllill 
lngiltere sağ cenahı 
Almanyaya sömürge 
verilmesine razı değil 
Londra 9 (A.A.) - Başlıca sağ cenah muhafazakarlarından müteşek

kil buluna~ imparatorluk e~düst~ ~~liği parl~ento komitesi dün ittifakla 
kabul ettiği bir karar suretınde, ıngıliz. bay~agı ~l.t~da ~u~unan toprakların 

ya filonun başka bir devlete devreclilemıyecegını bıldırmekte ve mesul 
;:kanlar tarafından yapılan kati teahhütleri hatırlatmaktadır. 

Amerika 
tuğyanı 
bilançosu 

Vaşington, 9 (A.A.) - Tuğyanlar· 
dan ölen 415 kişinin 285 i Luisvildedir. 

Misisipi ve Ohyo nehirlerinin sula
rı yavaş yavaş çekilmektedir. Mühen· 
disler bendlerin dayanacağını söylü • 
yorlar. Birçok kimseler çamur tabaka· 
sı altında olan evlerine dönmektedir. 

B. Ruzvelt tuğyana maruz kalan 
yerlerin ıslahı için bir teşkilat vücuda 
getirilmesini tasvib etmiştir. 

Dün Tptonvllede hafif bir zelze his

sedilmiştir. 

Zayiat yoktur. 

Belçika mebuslan yumruk 
yumruğa kavğa ettiler 
Brüksel, 9 (A.A.) - Parlamentonun 

bugünkü toplantısında, reis Huymans, 
Madrid ve Valansiyaya yaptığıi seyahat 
hakkında kendisinden istizahta bulunul
masına mani olduğundan sağ ve sol ce
nahlar arasında şiddetli bir kavga çık-

mış ve bilhassa 25 mebus yumruk yum

ruğa gelmiştir. 10 kişi yaralanmı~tır Cel

se tadil olunmujcnr. 

Dış ve İç Bakanlarnnz 
geldiler 
Başı 1 inci sayıfada 

Milli Hatay davamız hakkında Ce· 
nevrede varılan neticeden dolayı Cum· 
huriyet Halk Partisi ve Halkevleri ri
yasetleri, muhtelif cemiyet ve teşek· 

küller ve dahil ve hariçten birçok zevat 
ve teşkilat tarafından gönderilmiş olan 
telgrafları Ankaraya avdetimde aldım. 
Bu suretle hakkımda gösterilen samimi 
hislerden dolayı çok mütehassis ve 
minnettarım. Şükran ve muhabbetleri· 
min iblliğına Anadolu Ajansının dela· 
}etini dilerim. ( A.A.) 

Tayyare piyangosu 
numaraları 

ULUS Yarın çekilecek tayya
re piyangosu numaralarını 12 şu
bat cuma nushasında tamamen 
neşredecektir. 

, n re• _.._..._ .... aAIUJl'WJll 

-.rmmm----------mmm-· 
1 Halkevinde 1 

Sosyul }'artlmı Subesi 
menftuıtine. llalkevi Tcm~il 
$ubesirıin t'e sanatklir Raşid 
.» Rızanın iştirakiyle 

Sanatkar ŞAD1 ve arkadaşları 
tarafından 

Bugün saat 21 de 

TAŞ PARÇASI 2 perde 

KILIBIK 3 perde 

Biletler Halkevi Gişesinde 

satılmaktadır. 

·--------ll 

Kararda, böyle bir devrin Britan· 
ya İmparatorluğunun stratejik em
niyetini tehlikeye koyacağı ve bil
hassa Afrikadaki ticaretine zarar ve
receği, buna mukabil ise Almanya i· 
çin ham madde ve sömürge husu
sunda mühm bir fayda temin etmi
yeceği ilave edilmektedir. 

Bununla beraber karar, komitenin 
Almanyanın veya öteki memleketlerin 
ham madde veya yiyecek tedarikinde 
karşılaştıkları güçlükleri giderrneğe 

elverişli teklifleri tetkika hazır bulun
duğu bildiriliyor. 

Foıı Ribberıtrop - Lord llalifalLs 
görii.şmeleri etraf mda 

Londra, 9 (A.A.) - Siyasi mahfil· 
ler, yakında Fon Ribbentrop ile Lord 
Halifaks arasında yapılacak konuşma· 
lar hakkında fikir yürütmektedirler. 
Bu mahfiller, B. Ribbentrop'un umu· 
miyet itibariyle resmi bir talebte bu
lunmaktan kaçınacağına kani bulun
maktadırlar. Kendisinin sömürgeler 
meselsi hakkındaki alınan telakkisini 
bir kerre daha izah edeceği tahmin e· 
dilmektedir. 

Mançester Guardian gazetesi, di· 
yor ki: 

"B. Fon Ribbentrop'un Almanyanın 
eski sömürgelerini elde etmek için sa· 
hib olduğunu iddia eylediği hukuki de· 

lilleri bildirecektir. 
Eğer iş böyle ise, vaktiyle B. Hitler 

ile Göring'in sömürgeler hakkında yap· 
mış oldukları beyanata hiç bir §ey i
Hive edilmiş olmıyacaktır. Sömürgeler 
meselesi, şimdi hakikaten ciddi telak
ki edilmemektedir." 

Övr gazetesirıin /ihirleri 
Paris, 9 (A.A.) - Övr gazetesinde 

bir baş yazısı çıkmış olan Madam Ta
bui'ye göre "evvelce kulislerde Fran· 
sa ile İngiltere arasında bir anlaşma ol· 
madan Almanya ile ciddi hiçbir görüş· 
me yapılmıyacaktır. 

Filvaki alman sömürgelerinin man• 
dası yalnız Fransa ile İngilterededir, 

ve Almanyanın her şeyden önce millet
ler cemiyetine müracaat etmesi iktiza 
etmektedir. Çünkü Versay andlaşma
sından sonra alman sömürgelerini 

Fransa ve lngiltereye vermiş olan bu 

cemiyettir. 

Hollandalıl 

İng.liz kıralının gala 
kabut resnu 

Si 

Londra, 9 (A.A.) - Kıral altıncı 

George busabah yaldızlı araba ile Sen 
Ceymıs sarayına giderek saltanatının 

ilk gala kabul resminde hazır bulunmuş 
tur. Saray ve hükümct erk, niyle kor dip 
lomatik Iı..yeti kabul resmine iştırak et 
mişlerdir. Almanya büyük elçisi B. Fon 
Ribbentrop kıralı Hitler usulü selam
ladıktan sonra arkadaşlarını takdim et

miştir. 

lngiltere - Fransa ve siinıiirge ışı 
Londar, 9 (A.A.) - Müstemlekeler 

meselesi hakknda İngiliz ve fransız hü~ 
kümetlerinin temasa geldikleri hakkın· 
daki haberler salahiyettar makamlardan 
kati olarak tekzib olunmaktadır. Yine 
aynı makamlar, ingilterenin alman müs 
temleke taleblerine verecği cevabı kati 
bir sulh planının tanzimine mütevakkıf 
tuttuğuna dair Dailey Expressin neşri
yatını da tekzib etmektedirler. 

Başvekil Tataresko 

Romanya 
Kabin es· nde 
Değişiklik 

Bükreş, 9 (A.A.) - Yeni teşkil e· 
dilen Romanya kabinesi aşağıdaki zat· 
lardan mürekkebtir: 

Başvekil ve silahlanma bakanı • B. 
CH. Tataresko, b~vekil muavını ve 
makamsız bakan: B. 1. İnkuletz, dış ba
kanı B. Viktor Antonesko, Milli müdafa 
bakanı general Pol Angelesko, adliye 
bakanı B. Mircea Djurara, dahiliye ba· 
kanı Dim İuca, maarif bakanı Dr. C. 
Anghelesco, maliye bakanı Mircea Kan
çikov, endüstri ve ticaret bakam Vale· 
ra Pop, münakalat ve nafıa bakanı Rl
~ar Franasovici, sihhiye bakanı Dr. 
Kostinesko, iş bakanı 1. Nistor, meza
hib ve sanayi bakam Viktor İamandi, 
teavün bakanı Mişel Negura, emlak ba
kanı V. V. Sassu, hava ve bahriye ba
kanı Radu Irimesok, silahlanma müs

teşarı Pier Bejar., dahiliye . müsteşarı 
V. Barca et Aurel Bentciu, hariciye 

müsteşarı Viktor Badulesco, maarif 
müsteşarı Floin Stefaneııco • Goanga, 
maliye mUsteşarı Dim. Alimanisteano, 
mezahib müsteşarı Tiberin Mosoin, 
emlak müsteşarı M. Brceano. 

Romanyada biiyiilı· bir 
toprak kayması 

Bükreş, 9 (A.A.) - Gorj eyaletinde 

Radinesti kasaabsında 200 hektar geniş

liğinde bir arazi parçası kayıruştır. Bura

larda bir müddettenberi yer yer çatlak· 

lar olmakta idi. bir kaç gün önce yirmi 

hektar genişliğinde bir arazi parçası 40 

metre derinliğine kayarak bir çok evle

ri ve hayvan sürülerini uçuruma sürük

lemiştir. İnsanca zayiat olmamıştır. 

Civarda 180 hektar genişliğinde bir 

arazi parçası da kaymaya başlamıştır. 

la ı·caret 

dı • 
ımz a 

(Başı ı. inci sayfada) 

mız müddetçe, Türkiyede gördükleri
miz ve kısaca Atatürk Ttirkiyesinin 
reel lıLıyiık varlığı hakkındaki fikirle
rimizi bir kelime ile ifade etmekliı;:i· 
miz lazım gelirse, her suretle ekselan 

etmekligimiz lazım gdiı. 
Memleketinize karşı yalnız hakiki 

muhabbet hisleriyle değil, daha çok 
hayret kelimesiyle ifade edebileceği· 

miz büyük samimi takdir duygulariyle 
dönmekleyiz." 

"'* ... 
Vücuda getirilen anlaşmaların esas· 

ları hakkında türk resmi kaynakların

dan da henüz malfimat verilmiş değil

dir. Hollanda resmi heyetiyle birlikte 
şehrimize gelmiş bulunan Hollanda fi
nans, endüstri ve ticaret alemine men
sub heyet ve Türk-Hollanda dostluk ce
miyeti reisi Baron Testa da aynı trenle 
Hollandaya dönmüştür. Sonuncuların 

verdikleri mallımata göre, Türkiye ile 
Hollanda crasında rrryet geniş ve emin 
bir ticaret ve Tür~- -• .: ıkusadi ve sınat 

fllilwllilihl/J 
lVJ.U;Ji:i.t:. f V Ln1H1 V1..°!r'V..JV 

TAN'da Ahmet Emin YalMln, yıl· 
lardan beri Türk hükiametinin ıiyase• 
tinde tecrübe edilmit ve easen miletin 
ana umdeleri haline gelmit bulunan 
alb prensibin ana yasaya alınmasının 

ifade ettiği manayı mütalaa ederek "gi
dilecek yol haklmıda vatandaşlar ara
sında bir kııun münakaşa yollarının böy .. 
lece kapanması" doğru olup olmndığı 

~ualine mutlak hürriyet ölçüsiyle cevap 
vermek doğru olmadğını, çünkü mutlak 
hürriyeti bir milletin candan ve devamlı 
inkiafı, emniyeti, istikrarı bakınundan 

mutlak bir kıymet .addetmek hakikatla· 
ra göz ywmnak olacağını kaydediyor. 
Aceba ıu yoldan mı gitsek İyi, yoksa bu 
yoldan nu? ''Yolunda br münakaıa, bir 
memleketi hakikat ve inkişaft:an mah
rum bırakabilir. Çünki böyle bir müna
kaşa ihtisaı, aalRh.iyet ve hüınü niyet 
sahipleri arasında kalmaz. Türlü türlü 
husuıi menfm.t sahipleri ortaya atılar;ık 
her kesten hamiyetli kesilirler. Bu iti· 
barladır ki, muharrir, rejimin tak"p ede
ceği ana yolun doğruluğu hakkında 
mutlak hürriyet ölçüsünün değil, an· 
cak müıbet verim ölçüsünün tatbik edil· 
mesi icap ettiği fikrindedir. 

• 
DEVLETCILIK 

KURUN'da Aımı Us, ana yasa ta· 
dilatı kamutayda konuşulurken s ı:.rbest 

mebuslardan General Refetin iktisadi 
devletciliiin ana prensip haline g elmesi 
hakkında itirazi kayıdlar denneyan ct
mit olmasını mevzuu bah&ederek, Kn
mutayda mevcut bunca iktisatcılardan 
hiç biri böyle bir mütalaada bulunma
mııken, General Refetin indi bir fikir 
aerdebnek için müdahelesini garip bulu
yor ve dcvletciliğin ıiyasi ve iktisadi 
diye bir takıime tabi tutulamıyacağını, 

devletin iktiıat sahasına müdahelesi:ıin 
bu gün artık en liberal memleketler ve 
zihinler tarafından bile kabul edilen bir 
zaruret haline gelmit olduğunu anlatı· 
yor. 

Başbetke 

BlR USUL }"'ARKI 
(Başı 1. inci sayfada) 

calamaktan da ileri gelir. lnkılab 
partisi, dinamizmini durdurmak isti
yen diktacılara kar,ı daima mukave
met etmiştir. Cumhuriyetin kurul
muş olduğu günde hazır bulunan
lardan çoğumuz henüz yaşamakta
yız: cumhuriyetin birinci, ikinci, ü
çüncü veya beşinci senesindeki §İd
detli münaka.şalanmızı hatırlayalım. 
Acaba bu fikir teşettütlerine niha· 
yet vermek çaresini, mevcud kana
atlerden bir kısmını anayasa
ya maledip münakaşayı kesmek
te aramı, olsaydık, ne olacaktı? 
Şimdiye kadar kimbilir kaçıncı ana
yasa buhranı geçirmiş olacaktık? 
Kimbilir bu buhranlar mümkün ol
duğu kadar az olmak için, ne ağır 
fedakarlıklarda bulunmağa mahkum 
olacaktık? 

Hükümet ve halk, pekaz şaşala
malardan sonra, maddi manevi inşa· 
nın yollarını ve usullerini bul
muştur. Anayasaya koyduğumuz 
devlet vasıflan, herhangi bir partinin 
nazari kannatleri değil, türk milleti
nin karakterine, ihtiyaçlarına ve te· 
kamül p.rtlanna uygun geldiğine 
hiç kimsenin itiraz edemiyeceği, 
çünkü hiç kimsenin, onlann, ayn 
ayn, muvaffakiyetlerini inkar ede
miyeceği ana prensiplerdir. Bu ana 
prensipler, milli hayatın yüksek in
kişafı felce uğratılmadıkça ihlal edi
lemez. Senelerce süren arama ve de
neme devrinden sonra, tesbit' e sıra 
geldi. Anayasadaki tadiller işte bu te .. 
bitlerden ibarettir. Mütemadiyen ri
cat etmeğe, veya, politika sebeble
rinden dolayı, mukavemet ederek mi). 
li kudreti israf ettirmeğe sebeb olan 
diktalarla, Kemalizmin, inkılab esas
larına hiyanet etmemek şartiyle, 
herkese açık bıraktığı hakikatleri 
arcqtırma ve hayat içinde tecrübe 
metodu arasında herkesin dikkat et· 
mesinde faydalı olan bu fark vardır. 

Falih Rıfkı ATAY, 

programlarında Hollanda sermaye ve 
sanayiine ciddi iştirak imkanları tama
men temin edilmiş bulunmaktadır. 

1 
Hollanda heyeti azasından birisinin 

istasyonda söylediğine nazaran Hollan~ 1 
da ticaret ve nafıa nazırlarının yak n• 
tarda şehrimize gelmesi muhtemeldir. 
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Balkanlarda 
birliğin zaferi 

Osmanlı imparatorluğundan ayrılarak, istiklallerine ka • r----·--

Havada 
daha kuvvetli? 

F ransız parlamentosunda, bir haf
tadan beri, fransız müdafaa kuv· 

vetleri hakkında devam etmekte olan 
müzakerelerde Fransa hava nazırı Pi
yer Kot, hayret u
yandıran sözler 
ıöyledi. 

Bu müzakerelerin 
başlangıcında Dr. 

zaman fransız donanmasının 850,000 to
na baliğ olacağını söylemiştir. Hem B. 
Daladye, hem de B. Kot, ıilah imalat • 
hanelerinin millileştirilmesi suretiyle 

imalatın bu sene 
yüzde 30, önüü
müzdeki sene de 
altmış artacağı 

nokt~sında ısrar 

etmişlerdir. 

vuştukları gündenberi, bu iki devlet yalnız bir defa, politika
da birlC§.ebildiler. Bu da, osmanlı devletine karşı barba giriş
mek maksadiyle, diğer Balkan devletlerinin de katıldıkları 

1921 saldırış andlaşmasiyle meydana gelmişti: fakat, iki safha· 

sı olan muhasamalar biter bitmez, müttefikler biribirlerine 
girdiler. Bulgaristan, yapılan sulh andlaşmasında zararlı çık· 
tığını iddia ediyordu. Bunun üzerine, diğer Balkan devletle
rinin Sırbistan ile ittifak akdetmeleri neticesinde çabucak ni
hayete erdirilen bir sırb • bulgar harbınm tehlikesi baş gös
termişti. Bu harbın sonunda, Bulgaristan, evelce zabtetmiş 
olduğu topraklarıh büyi\k bir kısmını kaybederek, bugünkü 
sınırları içine sokuldu. 

Frankfurter 
Saytung gaze • 
tesi Balkanlar· 
da birliğin za • 
feri serlevha • 
siyle bir b;q
makale neşret • 
mitşir. Bu ma· 
kalede Bulga • 
ristan'Ja Yu • Kerillis alınanların, bizim Vinston Çur

çil'den dinlemeğe alışık olduğumuz şe
kilde, hava kuvvetlerinin mikdarını 
bildirmiş, bütün alman tayyareleri 
yepyeni modeller olduğu halde fransız 
tayyarelerinin çoğunun eskimiş ve gü· 
nü geçmiş makineler olduğunu söyle -
mişti. Bu sözlere karşı mesut vaziyette 
bulunan hava nazın Kot, Fransamn bi
rinci sınıf tayyarelerinin hazirandan 
bugüne kadar yüzde 37 artmış olduğu
nu, bomba tayyarelerinin önümüzdeki 
ilkbaharda iki misline, 1939 senesi so
nunda ise beş misline çıkarılacağını 

aöylemi!b buna, Fransız tayyarelerinin 
•ürat bakımından alman tayyareleriyle 
mukayese edilmesinin büyük bir zırhlı· 
nın bir torpido ile mukayese.ine ben • 
siyeceği mütaleasını ilave etmiıtir. 

Nazır, yalnız bir memleketin havada 
Fransadan daha kuvvetli bulunduğu • 
nu ve bunun da Sovyet Rusya olduğunu 
.c>ylemiştir. Muhabirimizin bildirdiği • 
ne göre eğer hava kuvvetleri hakkında 
Yerilen rakamlar, tamamiyle güvenile
bilir rakamlar olsaydı, bu beyanat, tabii 
kestirme olarak, meseleyi halledecek· 
ti. Kot, kendisi, Fransa'nm 1500 tane 
birinci sınıf tayyaresi olduğu halde 
4000 tayyareyi seferber edebileceğini 

eöylemek suretiyle hesabı kanttırmış· 
tır. 

M üzakerelerin umumiyeti, Avrupa 
kıtasındaki son hadiseler üzeri -

ne Fransa hükümetinin büyük bir hız· 
la hava müdafaa vasıtalarını arttırma· 
ğa giriştiğini göstermektedir. Fransa • 
da aSkeri tenkidler yapmakta olan Ge • 
neral Veygand, geçenlerde Franaa'nın 
bava kuvveti orta halli olduğunu ve İ· 

cabında cepheye binden fazla tayyare 
gönderemiycceğ ini söylemişti. Ona gö
re fransız bahriyesi de gerilemiştir ve 
yapılan yeni inşaat göz önüne getirile
uk olursa, İtalya ve AlII1fnyadan pek 
az yüksektir. General, dün Bay Dalad· 
ye tarafından söylenilmiş olan silah 
fabrikalarının millileştirilmesi kararma 
da tatmin edici bir tedbir olmadığın -
dan dolayı itiraz etmiştir. Bununla be
raber, ordunun her hususta iyi bir va
siyette olduğunu söylemiş, cephane 
husuıundaki cüzi geriliğin ve mühim· 
mat imalindeki ağırlığın da ukeri le -
nzmı için aıeıul bir nazırlık vücude 
ıetirilmesi suretiyle halledileceğini 
eöylemiştir. 

Bu sözler, parlamento miizalı:ere • 

einde muhtelif hatibler tarafındıtn bi • 
rer birer ortaya atılmııtır. Bu itirula

Ja muhtelif nazırlar tarafından verilen 
cevablann fransız milletini tatmin et
mesi lazımdır. B. Blum, kendini sulha 
Yermiı bir adam olmakla beraber, fran· 
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• 
Fransız hava nazınnın 
sözleri G. Veygand'ın 
sözlerine asla uymıyor 

Bu görünüş

lerde Magin >t is. 

tibkamlarmr=ı em-

niyet hususunda 

-bir takım kaygı

lar ve endişeler 

i1eri sürülmüştür. 
Daladye, bunla.. 
rındaima kafi de.• DEVLi TELGRAF 

GAZETESiNDEN 

• 
aız barutunun kuru kalması hususunda 
al.uımas.ı gerekli hiç bir tedbiri de ilı

mal etmediğini beyan etmittir. 

F raıvuz Bahriye Nazırı G. Duparc, 
bugünkü fransu: donanmasının 

420.000 ton ve bahriye askerlerinin 

507,000 ıa,ı olduğunu, bu suretle do

nanmanın fransız ve alman donanmala
rı meanuuna faik butundu~unu ve al-

man donanması 450,000 tona çıkarılmığı 

Cenub kutbunda 
Yeni arazi 
Keşfedildi 

Oalo, O (A.A.) - Cenubi Kutub de

nizlerinde dolaşan Thorahavn iaminde 

bir balina gemisinden bildirildiğine gö· 

re, bu gemi ile birlikte araştırmalarda 

bulunan norveçli tayyareci Vinggo Vi

deroe 35 ve 40 derece ,arkt tul dairele· 

ri arasında yeni bir kara parçaaı keşfet

mişlerdir. Norveç bayağı tayyare ile bu 

topağın üstüne atılmıştır, Keşfedilen 

bu kara parçası, en yüksek noktası 

1.500 metre olduğu tahmin edilen bir 

dağ silsilesinden ibarettir, 

Ulus'un yeni Rotatif gazete baskı 
makinesinin nakli i~i 

ULUS'un yeni rotatif gazete maki

nesiyle teferrüatı Hamburgtan KJT A
RE npuru ile yola çıkmıftır. Vapur 
tubatm eon baf taamda İatanbul lima
nı.oda bulunacaktır. (63) ton ağırlığın
daki makine ve teferrüatının İstanbul 
limanından supalan alınarak Ankaraya 
nakli ve gümrüklenmesi milnakasaya 
konulmuştur. Şartnamesinin müessese
mizde görülmesi 

recede askerle dolu olduğunu ve Bel • 
çika'nın bitaraflığını ilan etmesi üzeri
ne bu istihkamların denize doğru uza
tılması i'inin de memnuniyet verici 
surette terakki ettiğini bildirmiştir . 

Bay Blum ile mesai arkadaşları, ne 
pahasına olursa olsun, milli emniyetin 
korunması için gerekli bütün tedbirleri 
almak azim ve kararında bulundukla -
rını göstermişlerdir. Bu hususta ufak 
bir ihmal Fransada herhangi bir kabine 
için felaketli olacaktır. Fakat bu hu • 
susta alınmış olan karar ve bunun tehir 

ve ilunalinin imkansızlığı, Fransada bir 
çok kabinelerin başını yemiş olan bir 
hadiseye, mali ve ekonomik bir takun 
tedbirlerin tehir ve talikine yol aça-
caktır. 

Troçkinin 
Radyoda. 
Vereceği nutuk 

-
Nevyoıık, 9 (A.A.) - Bu akşam 

Troçkinin Meıtsikoda eaat 21 de radyo 
ile söyliyeceği nutuk münasebetiyle 
burada tertib olunan mitingde asayişi 

muhafaza için bütün zabıta kuvvetleri 
seferber edilmiştir. Polisler koşu ma • 
hallinde yapılacak olan bu toplantıya 
giden herkesin üzerlerini araştırmakta
dırlar. Bu endişelere sebeb Troçkinin 
Mcksikaya muvasalatını müteakib, ko
münistlerin Troçkinin de ittirik ede
ceği her türlü tezahüre kuvvetle mu
halefet edeceklerini ilan etmit olmaları 
ve bu tehdidin bazı talebenin Troçkiye 
üniversitede rus inkılabı profesörlüğü· 
nün verilmesi hakkında yaptıkları tek
lif münasebetiyle tekrar edilmiı olma.
axdır. 

20.000 kilometrelik açaı 
'Moakova, 9 (A.A.) - Kutub tayya

yarecisi Farik ile yedi arkadatı bugün 

§imal taraflarında 20 bin kilometrelik 

bir uçuş yapmak üzere Moskovadan ha· 

reket et:miıtir. UçUf yolu tudur: İr· 

kutsk - Vollen • Tlkal • Di&kon • Ar ~ 
kanjel - Moskova. 

canlı mahluklardı. Bunların kabilesi, Cen • 
gel içinde çapulculuğa çıktıktan için, ay ışı
ğında soğuk inler bomboş ve sessiz kalırdı. 

En büyük yarayı, Sırbistan'a terkedilmiş olan Makedonya 
teşkil ediyordu. Bulgairstanı merkezi Avrupa devletlerinin 
arasına sokan cihan hari>ı bu iki memleketi yeniden çok çe· 

goslavya arasın
da imzalanmış 

o 1 a n dostluk 
paktı ele alın· 

mış ve iki mem· 
leket arasında 

çok uzun süren 
bir anlaşmazlık 

devresine işa-

tin çarpışmalara sevketti. Bu harbta da Bulgaristan büyük fe

dakarlıklarda bulunmak mecburiyetinde kaldı. O, kaybettik • 

!erini tekrar kazanmak istiyordu; fakat bu isteği, onu Yuna -

nistan ve Romanya ile de anlaşmazlığa sürükledi. ret edildikten 
sonra bugünkü Bulgaristan, son senelere kadar bu tecrid edilmiş vaziyette 

kaldı ve bütün kuvvetini memleket içindeki kalkınmaya has
retti. Revizion yapılması hususunda gösterdiği arzular, bir· 

anlaşma hakkın· 

da çok şayanı 

dikkat bir yazı 

yazılmıştır. Bu 
çok taraflarda sempati ile karşılandı. Ancak, Revizionizm'e 
karşı birer kale halinde kurulmuş olan küçük anlaşma ve 
Balkan Antantı, arazi veya diğer münazaalı meselelerin doğ
rudan doğruya hallini imkansız bırakıyordu. Bu tibarla, bir 

yazıyı sütunla· 
rrmıza alıyoruz 

türlü düzeltilmemiş olan Makedonya meselesi, hazan fevkala- '------....ıı 
de gerginlikleri mucib olmaktan geri 
kalmıyor, politik ve ekonomik müna • 
sebetlerin canlı bir şekilde tesisine en
gel oluyordu. 

Gerek Belgratta gerekse Sofyadaki 
salahiyetli kimseler, bu vaziyetin böyle 
sürüp gidemiyeceğini görüyorlardı. Ne 
çare ki, devlet makinesi, bu milletlerin 
hissi bazı büyük aykırılıklarını ortadan 
kaldırmak zaruretinde idi. 

Bulgaristan, aynca başka meseleleri 
de düşünmek mecburiyetindedir. Onun 
İtalya ile tesis ettiği ve hanedan arasın
daki izdivaçla da takviye edilmiş oldu
ğunu gösteren iyi münasebeti bir müd
det itimatsız havasını esdirdi. Fakat, her 

iki memleket başında bulunanlarının, 

ihtimam ve itinalı temasları sayesinde 
pratik bir §ekilde ekonomilC andlaşma

lann gerçekleşdiği devreye geçilebildi. 
Şimdi bu işleri, 'siyasi temizlik takip 
ediyot. 

Bu inkişafın ne mertebeye varacağı 

malum değildir. ihtimal ki, küçük anlaş· 

marun hükUınet merkezlerinde, Bulga· 

ristan , bugüne kadar inkipf etmiş ol

duğu bir §Ckilde tekmil Balkan politi· 

kası içine almak derpiı ediliyor. Fakat, 

aıtl ehemmiyetli olan ıey, ezid bir mazi 

ortadan kaldırılarak, Yugoslavya ile biı 

dostluk tesis edilmij olma,sıdır. Bu ha

dise, doğu cenubundaki Avrupa aulhu

nun menfeatları bakımından alkı,tlan

ımya değer bir hadiacUir. Ne varki bu 

paktın, Avrupanm büyük meselelerinde 

bir taraflı vaziyet alınmasını hedef itti

haz etmiş olduğu bir parça güç kabul 
edilebilecek bir keyfiyettir. Bu pakt, 
sükun telkin ettiği müddetce, içinden 
bir değeri haiz olabilir. 

Tarihi hatıralar ve milli münaz:aalar 
yüzünden birbirinden ayrılmış olan iki 
millet arasındaki itimat basma kalıp bir 

Bir Felemenk 
mekteb gemisi 

İstanbulda 
latanbul, (Telefonla) - Bir Fele· 

menk mekteb gemisi kumandanı ve ta
lebesi bugiln merasimle Taksim Zafer 
abidesine çelenk koydular. Bu akşam 
gemide bir çay verilecektir. 

Yeni yaphrılacali 
vapurlar 

1atanbul, (Telefonla) - Yeni yap• 
tmlacak gemilerin projeleri hazırlan· 
dı. İktisad vekili Celal Bayar İstan• 
bula gelince anlaşma imzalanacaktır. 

Liman tesisatı için ingiiiz mühen• 
disleri Kuru çeşme etrafında tetkikle .. 
Je başladılar. 

Sanayi birliği toplanhsı 
İstanbul, (Telefonla) - Sanayi bir. 

liği umumi heyeti toplandı. Bilanço
yu tetkik ve tasdik ederek dağıldı, 

tekilde teaia edilemez. Böyle bir itima
dın tesisi için, her iki tarafın da olgun 

bir görüşe, iyi bir niyete aahib olma• 
ıarı lazımdır. 

Belgratta imzalanmış olan dostluk 

andlapası bu gibi insiyatiflerin ilk ör
neği değildir. Fakat bu meselede asıl 

tebarüz ettirilmesi icap eden cihet, bu 
paktın, iki komşunun karşılıklı olan 
dostca duygulan da inzimam etmiş ol-

ı 
makla beraber, aaı1 iki tarafın doğrudan 
doğruya faaliyetleriyle meydana gel· 
miş olmasıdır. 

murtadan çıkmadan yapılmışlardı ve benim 
oğlumun oğulları benim kadar ağarıncaya 
kadar da oldukları gibi kalacaklardır. 

CENGEL(fJ KiTIBI 
Kaa önde, harabeler üzerinden geçerek 

tarasanın üzerindeki kıraliçe pavyonuna u
laştı; oradan süpünintüler üzerinden süzü
lerek yan yıkılmış merdivenlerden geçip 
pavyonun ortasmdan yerin altına girdi. Mov
gli, bir yılan haykınşiyle bağırdı: 

en büyüğü ve sekiz ayak uzunluğunda bir 
mahlllktu. Karanlık içinde bu Kobranın be
yazlığı fil dişi rengi gibi görünüyordu. Baş
lığının rengi bile açık sarı bir renkte idi. 

Gözleri yakut renginde kırmızı idi; hay
vanın bütünlük görünüşü harikulade idi. 

Movgli, elinden hiç ayırmadığı bıçağı 
ile selam verir gibi yaparak: 

Yegasure'nin oğlu Viyejanın oğlu Çan
drabija'nın oğlu Salomdi bunu Bappa Raval 
zamanında yapmışlardır. Siz hangi dav;ar 
sürüsündcnsiniz? 

Movgli, bu suale: 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Peki oraya gideriz. Şimdiye kadar hiç 
beyaz başlı Kobra görmedim. Hem onu, hem 
de öteki görülecek şeyleri görürüz. O göre
ceğimiz şeyleri kldürmüş mü? 

- Onların hepsi ölü şeyler. O, bütün 
bunları kendi sakladığını söylüyor. 

- Ha! bir kurtun mağarasına getirdiği 
etleri beklediği gibi. Gidelim. 

Movgli, sahile doğru yüzdü; çayırların 
üzeıine yatarak kurunınak için yuvarlandı. 
Ondan sonra ikisi de, belki de işitmiş oldu
ğunuz ıssız beldeye, soğuk inlere doğru yo
la çıktılar. O günlerde Movgli maymun mil
letinden korkmuyor değildi. Yalnız şu var ki 
mavmunlar, Movgli'yi dehşte düşüren en 

- Siz ve ben, hepimiz aynı kandanız ! bu
nun üzerine onlar, tekrar tekrar krvnhp top
lanarak büyük bir ağacın köküne ve duvara 
doğru sıkıştılar. Movgli ile Kaa, bir delik
ten içeri girdiler. Burada bir boşluk vardı 
k.i üzerindeki kubbeye ağaç kökleri işlemiş
tı ve yer yer açılan çatlaklardan içeriye gi
ren ışık karanlıkların üzerine damlayordu. 

- Emniyetli bir in dedi. Movgli, yalnız 
her gün ziyaret edilemiyecek kadar uzak. 
Peki şimdi burada ne göreceğiz? 

Oradaki boşluğun ortasından bir ses gel
di: 

- Ben bir şey değilmiyim? 
Movgli, beyaz bir şeyin gittikçe yüksel

mekte olduğunu görüyordu. Bu, Kobraların 

- Uğurlu avlar! dedi. 
Beyaz Kobra, verilen selama cevab ver

miyerek sordu: 
- Şehirden ne haber? büyük, etrafı du

varlarla çevrilmiş, yüz filin, yirmi bin atın, 
sayısız davarların ve yirmi kıral üzerine kı
rat olanın şehrinden ne haber? ben, bura
da sağır oldum; uzun zamanlardan beri onla
rın savaş davullarının sesini duymıyorum. 

- Cengel, bizim başımızın üzerindedir, 
dedi Movgli, ben fil clarak yalnız Hati ile o
ğullarını tanryorum. Baghira, bir köyde bu
lunan bütün atlan öldürdü. Kıral dediği 
nedir? 

- Şehir kapıları kıralın kuleleri tarafın
dan korunan ve kapılarında geçilmiyen 
şehir. Onlar, benim babamın babası daha yu-

- Kayıp bir soydan 1 diye ccvab verdik
ten sonra Kaa'ya döndü: 

- Ben bu türlü konuşmadan hiç bir şey 
anlamıyorum. dedi. 

- Ben de. Kendisi pek yaşlıdır. Kobra
ların babası, başlangıçtan beri olduğu gibi 
burada bir tek Cengel vardır. 

Kobra dedi ki: 
- O halde korkmadan benim önümde o

turan kıralın adını bilmiyen ve bizim söz
lerimizi bir insan dudağından konuşan kim
dir? 

Buna verilen r.evab şu oldu: 
- Bana Movgli deder; Cengeldenim. !3.e• 

nim milletim kurdla.ı:dır ve Ka·) kardeşimdır. 
Kobraların babası, sen kimsin? 

(Sonu var) 
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i ede başar ilan nafıa işleri l Asiler Malaga, Val nsiya 
i eride başarllacak işler _yolunu da kestiler 

•• r 

(Başı 1 inci sayfada) 

milyona baliğ olmaktadır. 1935 mali se
nesi zarfında yol işleri için büdceden 
yarım milyon lira verilmiştir. İçinde bu
lunduğumuz sene zarfında ayni işler için 
bir milyon lira sarfolunacaktır. 

Yol vergisinin büyük kısmı vilayetle
re, kendilerinin yapmakla mükellef ol
dukları yol ve köprüleri inşa etmek ve 
tamiratına sarfetmek üzere kendilerine 
bırakılmaktadır. 1935 mali senesi zarfın
da vilayetler §OSC ve köprü inşaati için 
altı nulyon lira sarfctmişlerdir. 

Vilayetlerde bulunan yol şebekesinin 
hüsnü hal derecelerine göre yekfuıu 
9.178 kilometresi iyi şose, 7 .550 kilo
metresi tamire ınuhtaç şose, 14.064 kilo
metresi toprak tevsiye olmak üzere 30 

bin kilometredir. 
Yolların inşaatında takib edilen usul 

umumi surette makadam sistemidir. An
kara civanndaki yollarda beton asfalt 
sistemi tatbik olunmuştur. Londra-İstan
bul yolu üzerinde bulunan Edime • İs
tanbul şosesi de beton asfalt olarak ya

pılmaktadır. 

Köprii.ler: 
Büyük köprüler inşaatına şimdiye 

kadar 3.800.000 lira sarfolunarak 59 

köprü yapılmıştır. Hali hazırda 24 köp· 
rü inşa edilmekte olup kısa bir zaman 
zarfında 20 köprü daha münakasaya çı
karılacaktır. Bu 44 köprünur. tahmini 

bedeli 2.000.000 liradır. 
Bunlardan başka !stanbul'da Haliç 

üzerine 445 metre tulündeki Atatürk 
köprüsü 1.586.000 liraya müteahhidine i-

hale olunmuştur. 

Kara yolıı nakliyatı 
Hali hazırda nakliyat belediyeler vi· 

layetler ve bunlar arasında nakliyat da 
Nafıa Vekaletinin mürakabesi altında 
bulunmaktadır. Nakliyat şirketlerine 
imtiyazları bulundukları mahallin teş· 
kilatları tarafından verilmektedir. 

Şehir dahilinde işleyen otomobil ve 
kamyonlar vergiye tabi olup bunun 
nisbeti de nakil vasıtalarının beygir 

kuvvetlerine göre h esab olmaktadır. 
hususi n kil vasıtaları bu miktarın ya
rı 1 ni betinde vergiye tabidirler. Bun· 
d:ın ba kn h likümet ve belediyeler de 
ayrıca benzin resmi almaktadırlar. Şe· 
hirl rde umumi nakliyat işlerini gören 
şirketler de aynca belediyeye bir hisse 
verirler. 

1930 da sekiz bin olan nakil vasıta· 
ları 1935 de 10.000 i aşmıştır. 

İthalatta otomobil, benzin, yağ ve 
yedek ak!ıllm mühim bir yer tutmakta· 
dır. Bu husus i5;in her sene 20 milyon 
türk lirası sarfolur-aktadır. Demir -
yollarını beslemek gayesiyle otomobil· 
den azami surette istifade etmek göz 
önünde tutulmaktadır. Bu maksatla de
miryol idaresine bağlı motörlü vasıta
ları işletecek teşekküllerin inkişafına 
yardım edilmektedir. Hususi teşebbüs
lere fazla külfetli gelen ahvalde dev
let umumi menafii temin maksadiyle 
büyük fedakarlıkları üzerine almakta· 
dır. Netekim İran ve Türkiye arasında· 
ki nakliyatı kolayJaştrrmak için Trab· 
zon - İran transit yolunda motörlü 
vesait işletmeğe devlet tevessül etmiş
tir. Buradan alınacak neticeler <laha 
esaslı tecrübelere yol açmış olacaktır. 

Hava yolları 
Hava yollarile nakliyat devlet işi o

larak iki defa Milli Müdafaa Vekale • 
tine merbut olmak üzere 1933 de ihdas 
edilmiştir. 1935 de bu iş Nafıa Vekile· 

tine devrolunmuştur. 

Devlet, hava yolları ile nakliyata 
büyük ehemiyet vermektedir. Bu iş ilk 
kurulduğundanberi biri alman diğeri 
amerikan malfılatı olmak üzere elde 
mevcud iki tayayre vardı. Bundan baş· 
ka personel ihtiyaca kafi olmadığından 
nakliyatın temini gayri kabildi. 

Nafıa Vekaleti bu işi üzerine aldık
tan sonra personel adedini arttırmak· 
la beraber Dragon Rapid tipinde üç ta
ne yeni tayyare satın almıştır. Bundan 
evvel pilotluk ve makinistlik kursları 
görmek üzere bir heyet Londra'ya gön· 
derilmiş ve orada yeni uçuş usullerini 

öğrenmeleri temin olunmuştur. 

Şimdilik yalnız İstanbulJa Ankara 
arasında muntazam tayyare seferleri 
Yapılmaktadır. Çok yakın bir istikbal
de memleketi baştan başa kat eden yol· 

tar açılacak ve aynı zamanda komşu 
memleketlerde mevcut olan veya teeır 
siis edecek Hava yolalrı ile irtibat te• 
min edilecektir. Bu suretle Avrupa ile 
Asya arasında bulunan Türkiye Hava 
nakliyatında mühim bir rol oynıyacak
tır. Bu maksatla daha büyük tayyarele
rin abnmasiyle uğraşılmakta olup 4 

motörlü tayyarlerin satın alınmasına 

ıgirişilmiştir. 
Servislerin intizamına rahatlığına 

ve fiatların ucuzluğuna çok dikkat 
edilmekte olup halkın tayyareye altş -
masına ehemiyet verlimektedir. Nakli· 
yatın emnieytle yapılması için havai 
tarassudata önem verilmekte ve tayya
relerde telsizden istifade edilmektedir. 

Po~ıa, t43lgraf ve telefon iıleri 
Cumhuriyet hükümeti memleketi 

telgraf, telefon, telsiz telgraf, telsiz te
lefon ve posta şebekeleriyle birbirine 
bağlamakta ve şehirler arası ile mem
leketler arası muhaberat ve müraselat 
hususunda bUyük faaliyet göstermek· 
tedir. Halkın bu vasıtalardan azami su
rette istifade etmesini temin etmek için 
ucuz ve uygun tarifeler tatbik etmek· 

tedir. 

Posta muhaberesi: 
Mektup teatisi memleketimizde 

günden güne artmakta ve mevcut pos
ta merkezlerinin adedi 639 a ve bey'· 
iye şubeleri 259 a iblağ edilmiştir. Köy
lerin mektup muhaberelerini kolaylaş· 
tmnak için mevcut köy posta kutuları 
28.481 e iblağ edilmiştir. Şimdiki halde 
bilumum seri ve hafif katarlarda dahi
li ve harici mektup, kart gazete ve ri • 
sale kabul edildiği gibi 35 adet otomo
bil posta hattında; taşınacak paketlerin 
ağrrlığı 10 kilodan 20 kiloya çıkarılmrş
tır. Son zamanlarda yapılan tenzilat % 
50 raddesindedir. 

Telgraf muhaberesi : 
Telgraf muhaberesini iyi bir surette 

temin etmek için yeni tip bir çok atat 
ve malzeme iı.lınmış ve takviye edilen 
devrelerin tulü 29.593 kilometreye ve 
tellerin tulü de 68.041 kilometreye çı

karılmıştır. Telgraf hatlarını icabı ha

linde telefon hattı olarak kullanmak 
için 15.zmıgelen Aletler ahnmış ve bun
dan başka mevcut posta merkezlerine 
ilaveten 327 demiryolu istasyonu da 
telgraf kabul etmek üzere teçhiz edil -

miştir. 

Telsiz telgraf ve telefon muhabe· 

resi: 
Telsiz telgraf muhaberatınm gün -

den güne artması sebebiyle mevcut tel
siz telgraf ahizelerinin ihtiyacı karşı
layamadıklarından dolayı telsiz alıcı is
tasyonu için iki kısa dalgalı modern 
ahize sipariş edilmiştir. Beynelmilel 
telsiz muhaberatı evvelki aenelere na • 
zaran bariz bir surette artmıştır. Anka· 
ra ve İstanbul radyo şirketlı;ri 10 sene
lik bir hizmetten sonra bu kerre Nafıa 
Vekaletine devrolurunuş ve P. T. T. 1· 
daresi tarafından işletilmeğe ~lan • 
mıştır. Her iki radyonun neşriyatı hal
kın memnuniyetini ınuc.;p olacak ş:kil
de tanzim olunarak işe devam olunmak
tadır. Neşriyatın me:r.ıeketin her k 5şc
sinden duyulabilmesi için biri 120 ve 
diğeri 20 kliovatlik iki sitüasyon daha 
Ankarada inşa olunacaktır. Bu istas
yonlar bir buçuk sene sonra ikmal edi
lecek olup 700.000 liraya mal olacaktır. 

Telefon muhab~resi: 
Devlet telefon muhaberesine de Ja. 

zımgelen ehemiyeti vermektedir. 1935 

de İstanbul telefon şirketi de satın alı· 
narak P. T. T. idaresine devrolunmuş· 
tur. Bu tesisat üzerinde bazı ıslahat ya
ptlmakla beraber şebeke tevsi ve esaslı 
bir ıslahat programı hazırlanmıştır. 
Tevsi ve ıslah işi bittikten sonra 11.000 

abone siasmda bulunan bugünkü §ebe
ke bu haddin çok yükseğine çıkacaktır. 

Şehirler arası telefon servisi için 
santrallarda kuran portör tesisatı ya • 
ılmı§ ve güzergahtaki merkezlerde tak· 

~i e edilerek konuşma adedi ve aynr an 
y . "k. d -tia konuşanların mıktarı ı ı evre uze· 

"nden üçten sekize çıkarılmıştır. Şe • 
rı r· 
hirler arası telefon devrelerinin tu ~ 
3240 kilometre ve tellerin tulü 6480 kı-
lometredir . . . 

Üç senelik telefon ~be~esı ınşası 
1936 senesinde ikmal edılmış ve .. b~ su

tle birçok sehirler telefonla hukumet 
:erkezine b~ğlanmıştır. önümüzdeki 
seneler içinde Suriye, Irak. İran ve 

Rusya istikametlerinde telefon hatları 
inşasına başlanacaktır. Bu suretle mem
leketin her tarafı telefonla biribirine 
bağlarunı11 olacaktır. 

Amme hizmetleri gören ecnebi 
ve milli sermayeli imtiyazlı 

şirket ve müesseseler 
Osmanlı hükümeti devrinde imme 

hizmetleri gören imtiyazlı şirketlerin 
hemen ekserisi siyasi tesirlerle ecnebi 
sermayesiyle kurulmuş ve pek az kont
rola tabi tutulmuştur. Bunlar vazifele· 
rini görürlerken imtiyazlarm~'n ve mu
kavelelerinin emrettiği vecibeleri ifa 
edip etmemek hususunda kendi arzu • 
larına bırakılmış ve bunlar da yalnız 
para kazanmak kaygusuna daşmüşler • 
dir. Cwnhuriyet hükümeti memleketin 
yükselmesi için ecnebi sermayesının 

memlekete girmesini takdir etmiş an • 
cak bu hususta yalnız ecnebi sermaye
&inin gelmesini beklemiyerek aynı işle
ri milli sermayelerle görmek yollarına 
da tevessül etmeği ihmal etmemiştir. 

Ancak ecnebi şirketlerin kendilerine 
verilen hakları mukavelelerindeki şart
lara uygun bir surette tatbik etmeleri 
hususunda gayet kıskanç davranmak • 
tadır. Cumhuriyet hükümeti osmanlr 
devrinde teessüs etmiş olan ecnebi ser
mayeli imtiyazlı şirketlerin kendi pren
siplerine ve gayelerine uygun olarak 
devam etmeleri esasını muhafaza etmiş 
ancak mukavele ve imtiyazlarında hü • 
kümetin satın almak hakkı gelmi~ bu • 
lunanlarr aşağıda yazılan mali şartlar
la tasfiyeleri cihetine gitmiş ve dev • 
lotleştirmiştir. Bunlar arasında f stan • 
bul Terkos su şirketi, Telefon şirke· 
ti, rıhtım şirketi satın almmışı Kadi· 
köy su şirketiyle İzmir Telefon şirketi 
de satm alınmak üzeredir. 

Cumhuriyet hükümeti halkın men • 
faatlerini ihtiyaçlarım selameti umu
yeyi düşünmeyen osmanh hükümeti 
gibi atıl ve bu esasları ihmal eder bit 
vaziyette kalamazdı. Cumhuriyette bü
tün gayeler amme hizmetlerini ifa eden 
müesseselerin halkın ihtiyaçlarım en 
ucuz ve iyi bir surette tatmin edilmtsi· 
ni gaye ittihaz etmiŞ:tir. Bu itibarla be
lediye kanunundaki bir m:ıdde ile bu 
gibi amme hizmetlerini yapmak mec -
buriyeti belediyelere tahmil edilmiştir. 

Bugün Türkyede funme hizmetleri
ni gören belediye ve vilayetler günden 
güne artmakta ve bu müesseseler l'll.llti
nelerini hariçten getirmek suretiyle 
an me hizmetlerini görmekte ve serma· 
yeleri günden güne artmaktadır. Bu 
teşekkülün merkezi yeni teşekkül eden 
Belediyeler Bankasıdır. Bugün Türki· 
yede mevcut 340 kasabadan yalnız 145 

tanesinde elektrik tesisatı mevcut ol • 
du&una göre daha 200 kadar kasabada 
eit ktrik tesisatı yapılması icab etmek

tedir. • 
Havagazı şebekesi mevcut şehirler 

yalnız üç tanedir. Tramvay, tünel, oto· 
bils ve vapur servisleri olan şehirler 

mahduddur. 

Türkiyedeki mevcut imtiyazlı şir

ketlerin sermayeleri aşağıda gösteril· 
miştir. 

Lira 

Osmanlı hükümeti zama
nında verilen imtiyazlar 37,093.214 

Osmanlı hUkümeti zama
nında imtiyazı verilen mil
li şirketler 204,930 

37,298,144 

Cumhuriyet hükümeti za
manında imtiyazı verilen 
milli §irketler 

Cumhuriyet hükümeti za
manında imtiyazı verilen 
ecnebi ~rket sermayeleri 

za
şi r-

4,388,00~ 

5,237,500 

9,625,500 

Cumhuriyet hükümeti 
manında satın alınan 

ketler. 13,221.,095 

Bunların satın alına bedeli 
ödenen ve ödenmekte olan: 

136,431,502 Fransız Frangı 
200,050 Türk lirası. 

olarak 

800,000 İngiliz lirasıdır. 

13 üncü yılda imtiyazh şirketlerde 
milli ve ecnebi sermaye 46,923,644 ve 
imtiyazı belediyeler tarafından verilen 
sermaye 10,661,522 türk lirası olup cem
an yekun 57,485,166 türk lirasıdır. 

(Başı 1. inci sayfada) 
re dünkü hücumda isi kıtalar tüfek kur 
şunlarmdan korumnak için göğüs ve 
başlarına zırh levhalar takmışlardL 

Malaga eyaletinin her tarafından gelen 
mülteciler çok acıklı bir haldedirler. 
Benzin depolariyle Malaga istasyonu 
ve Kapacina.'farın kışlası alev alev 
yanmaktadır. Şehrin bütün binalarına 
~ranko hükümetinin bayrağı çekilmiş
tır. 

Asiler, Malaganın 30 kilometre ile
risindeki Velez'i işgal ettiklerini ve ge
lecek hafta da, şimdi hükümet kuvvet
lerinin çekilmiş bulundukları Almeria 
tehri üzerine ilerliyeceklerini bildir
mektedirler. Asilerin bir çok esirleri 
kur~una dizdikleri haberi çıktığı için, 
Lalınea ve AJceziras'daki binlerce ka
dın ve çocuk, kocalarının ve babalarının 
akibetleri hakkında endişe içindedir
ler. 

Asiler /Uadrid - J7 alansiya yolunu 
kestiler 

Arnajue.z bölgesinde son g{inlerde 
cereyan eden şiddetli harblerden sonra 
~si kaynaklar Madrid • Valensiya yo
lunun dün kestiklerini bildirmektedir

ler. 
Aviladaki Havas muhabiri diyor ki: 

41Asiler, bütün geceyi siperlerde 

dizlerine kadar çamura batmış olduk· 
ları halde geçirdikten sonra sabahleyin 
erkenden taarruza geçmişlerdir. Bu 

Devlet.e aid yapı ve ıehireiUlı. 
ideri 

İki buçuk sene kadar evvel çıkan bir 
kanunla Devlete ait binaların inşa ve 
tamiri ve Tür.kiyedeki bütün şehir ve 
kasabaların hali hazır ve müstakbel 
imar planl"rının yaptırılması Nafıa Ve
kaletine verilmiştir. Bu kanun muci • 
bince Devlet, Belediye ve milli şirket
lere ait binaların inşa ve tamiri ya doğ· 
rudan doğruya Vekalet Fen heyeti ta
rafından tanzim ve inşaatı miirakabe 
edilir ve yahut bunlara ait proje ve ke
§if evrakı tasdik olunarak mahalli fen 

heyetlerince yaptırılır. 
Devlet büdcesinden senede 15 mil

yon lira sarfiylc yaptırılmakta olan 
devlet binalarının başında Ankaradaki 
devlet mahallesi gelir. Hali hazırda bu 
mahallede yapıln ış yedi bdyiık Vekfi -
let binası vardır. Bu binalar diğer mem· 
leketlerde yapılan emsalleriyle muka· 
yese edilebilir. Büdcenin elverdiği nis
bette memleketin her kö~esinde hükü
met daireleri, mektebler, hastaneler, ca. 
miler, hapisaneler ve kıslalar inşa edil
mektedir. 

Bunlardan maada belediye ve milli 
şirketlere ait binalar için senede 
10,000,000 lira sarfedilmektedir. 

Bütün bu in§aat türk mühendisleri, 
türk mimarları ve türk müteahhitleri 
tarafından mürakabc ve in~ olunmak -
tadır. Bazı mühim binaların projeleri
nin tanzimi için tertip olunan beynel
milel müsabakalarda türk fen adamları 
avrupalı meslekda~ları arasında çok 
defa birinciliği ibraz etmişlerdir. 

Yeni kanuna göre Türkiyedeki bü· 
tim şehir ve kasabaların hali hazır ve 
müstakbel imar pllinlarının mütehassıs 
fen adamlarına ·yaptırılması mecburi 
kılınmıştır. 

Şimdiye kadar birçok şehir ve kasa
baların haritası alınmış ve imar plan
ları tanzim olunmuştur. Büyük şehir
lerin imar projelerinin tanzimi ıçın 

beynelmilel müsabakalar tertip olun • 
maktadır. 

Su işleri 
Su işlerine aid yapılması liizım ge -

len hususları Türkiyenin topografik 
vaziyeti tayin etmektedir. Hemen he • 
me:ı seylabi karakterde olan memle
ketin akar sularında birkaç mahdut ne
hir istisna ile seyrisefain meselesi yok 
gibidir. Buna mukabil bilhassa nehir va
dilerinde sulama ve ekseriyetle mansap. 
larda kurutma vaziyeti vardır. Bu va

ziyete göre sulama işlerinde halkın me
saisine hükümet tarafından yardım e • 
dilmekte ve sulama kanalları açılmak • 
tadır. 

Sulama ve kurutma vaziyetleriyle 
ııkı bir surette aHi~lı bulunan nehir
lerin ıslahı meselesi de Türkiyedeki 
su işlerinin başında gelmektedir. 

Orta Anadoluda mahdut mikdarda· 
ki yağışların az olması ve sulamanın 

kuvvetler, yatağından çıkmış olan Ja
mar nehrini B§mak teşebbüsünde bulun
mamışlar, Manzanares istikametinde 
fimalc doğru ilerlemişlerdir. 

Jamar ve Manzanares nehirlerinin 
ilt:sak noktasında fisilerin top ve mit· 
ralyözleri Valansiya yolunu işgal et
mişlerdir. Bu yol lizer:inde hiç bir su
retle münakalat icrasına imkan yoktur. 
Asilerin baş kumandanlığı, hü.kiimet 
kuvvetlerini payitahattan mümkün oldu 
ğu kadar uzak ve aç.ık bir sahada harbı 
kabule zorlamak tasavvurundadır. HükU 
metçilerin kumanda heyeti de bu tabi
y eyi kabul mecburiyetinde bulunmak
tadır. 

zira Madrid tamamiyle kuşatıhnak teh
likesi altında bulunuyor. 

Son asl.·eri taziyet 
Sevil'deki Havas muhabiri bildiri· 

yor: 

Malaganın zabtı ve Valensiya yolu
nun ke.silmesi üzerine askeri \•aziyet 
tamamı~le değişmiştir. VaJcnsiya yolu· 
nun kesılmesi hükümet merkeziyle şark 
eyaletleri arasındaki münakalatı dur· 
durmuştur. Şimdi Franko kıtalarının 
ıüratle ilerliyecekleri tahmin edilmek
tedir. 

Filvaki Malaganın işgali asilere En
dülüste bulunan kıtalarını Fastan kolay 
bir fekilde iaşe etmek imkanını ver· 
mektedir. Bu kıtalar şimdiye kadar Al
cesiras vasıtasiyle iaşe edilmekte idi. 

haricindeki aylara inhisar etmesi bu 
mıntakada suların toplanması ve kurak 
aylarda sarfedilmesi lüzumunu ortaya 
.koymuştur. Bunu teminen Ankara ci
varında Çubuk Barajı yapılmıştır. Bü
yük mikyasta &U kuvvetlerinden istifa
de meselesi elyevm tatbik edilmemek· 
le beraber küçük su kuvvetlerinden is
tifade edilmekte ve bUyük kuvvetlere ai\ 
su etütleri de yaptlm3ktadrr . 

Umumi hatları yukarıya kaydedi • 
len ve mütenevvi sahalara inkisam et • 
miş bulunan biıyük su işlerinden şim • 
diye kadar yapılanları hakkında kısa

ca malümat verilmistir. 
1 - 1929 senesinde 3 milyon liraya 

ihale edilen Nilufer çayı bar jı Bursa 
ovasının sulanın mı temin edecektir. 

2 - Küçü t Menderes nehri hav a • 
sınc.aki b taldı ları ve Cell t gölunü 
kurutmak için 3, 5 milyon lir.. sarfo • 
lunmatkadır. 

3 - Ankara ovasını sulamak ve ., h· 
rin i tiyacmı k rşılamak iç.in 4 mily n 
lira sarfolunarak Çubuk barajı inşa e
dilmiştir. 

Şehirlerin sulama tertibatına ehe
miyen verilmekte olup An .:ıra'da 
600,000 lira sarfedilerek terşih havuz
lan inşa olunmu tur. 

Teknik elem.anim- yeıi~tİl"ilmc~i 

Cumhuriyet Nafıası deruhte eyle • 
diği imar işlerini gördürecek teknik 
elemanı da gene kendi vesaitiyle yetiş· 
tirmek zaruretnde kalmıştır. 

Eski devirde ordunun idaresinde o
lan mühendislıane namındaki mekte~e 
mülhak olarak 1883 senesinde sivil mü
hendis yetiştirmek üzere açılan hendese! 
mülkiyenin yeristirdiği talebe cum • 
huriyet ilanında ancak 287 idi. Bu va· 
.ziyette Nafıanın aldığı mektob, tedri· 
cen tekemmül ve 

1 - Yol ve Demiryol 2 - Su 3 -
İnşaat ve mebani 4 - ElektomekanilC 
5 - Posta ve telgraf ihtisas şubelerini 
de ihtiva etmek üzere tevsi edilmiş ve 
geçen on üç sene zarfında 306 mü· 
hendis yetiştirmiştir. Aynı suret• 
le mühendislerin is mahallerin • 
de en faideli yardımcıları olan Na
fta fen memurları yetiştirmek için de 
911 tarihinde bir mektep daha açılmış 
ve bu mektebin de yetiştirdiği 568 me
mur bugün umran sahasında yer almış 
bulunuyor. 

Nafıa Vekfüeti, memleketin dahilin
de kurduğu bu müesseselerden yetis.. 
tirdıği fen adamlarının tahsillerini tevsi 
etmelerini temin için her fırsattan isti • 
fade ile yabancı memleketlere gönde· 
rerek muasır terakkiyattan istifade et• 
ı:ıelerine imkan vermekte olduğu gibi 
lı::;e tahsillerini ikmal edenlerden seçi• 
len tal~beyi de doğrudm doğruya mü
terakkı memleketlerin fen mektebleri " 
ne sevk ve tahsil ettirmek hususunda 
daimi ve hususi bir dikkat sarfetmek .. 
tedir. 
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Puşkin 
Yazan : Burhan Belge 

Pu§kin için yapılan merasim ve verilen ehemiyet gösteriyor ki 
kültürde doctrinarisme devresi artık kapanmıştır. Kültür, her şeyden 
önce insani bir değerdir. Bu insani değer, bilhassa büyük ihtilal ve 
ihti]aç devrelerinde ya sosyal özünü yahud da teknik şeklini değişti
rebilir. Fakat insani kaynaklarından asla uzaklaşamaz. 

Eski sosyal kriteryomların yerini yeniler alınca, kültiıirün ebedi O· 

lan insani kriteryomları, yeniden ve otomatibk bir surette iadei iti. 
bar eder. Ve buna takaddüm eden mücadele devresindeki "gaye uğ· 
runa sanat,, - "sanat için sanat,, şıarlarının fütilitesi anlaşılır. Sovyet 
Rusya' da kültür doktrinarizmi devresinin kapanması demek, yeni ce
miyetin resanet ve tabiilik peyda etmesi demektir. Puşkin bayramı, 
Sovyet Rusya'nın dostlarını bilhassa bu noktadan sevindirse gerek
tir. 
Puşkin'in kendisine gelince o, menşei itibariyle suni ırk nazarıyesı

nin iflasını, hangi ırktan hangi milletten hangi renkten gelirse gel
sin sadece insanın zaferini sembolize eder. 

Klasik rus edebiyatını kuran adamın İbrahim Hannibal adındaki 

habeşli ile baltıkh bir kadının sulbünden gelmesi, her büyük eserin 
hem büyük bir şahsiyetin hem de içtimai muhitin bir produit'si oldu
ğunu ispat etmez mi ? 

Puşkin, hususi hayati bakımından olduğu kadar eseri bakımından 
da, nazariyeleri şaşırtan bir örnek ve semboldür. 

Puşkin'in Edebi hüviyeti , 

6 

• • •• •• •• •• 
OLUMUNUN 
Yüzüncü 

PUŞKIN'IN 

YIL DÖNÜMÜ 
BVYVK RUS SAiRi PUSKIN'lN ÖLVMtlNtlN YtlZtlN
Ctl YlLDôNtlMV MVNAsEBETILE BUGVN BtlTtlN 
SOVYE.T RUSYA'DA HiÇ BiR EDiBE NASiB OL
MAMIS DERECEDE BtlYtlK MERASiM VE IHTl
F AL YAPILIYOR 

. 

[R us şaırı Puşkin 'in ölü· 
münün yiizüncü yıldö

n ümü Sovyet1er BirJiği'nde, 

şimdiye kadar hiç bir edibe na
sib olmamış derecede büyük 
merasim ve faaliyetle anılmak

1 Yazan: Yaşar Nabi 1 
.:; tadır. Bu münasebetle yapılan 

işlerden en mühimi Puşkin'in 
eserlerinin rekor teşkil eden ra-Pu!ikin'in karısı güzel Notali Gontzarvo 

~ lüsünün henüz sıcak yattığı evin 
~ kapısında durdurulan Müjik "!a• 

irin dostlarrndan mısın ki içeri girmek 
istiyorsun?•' sualine "Bütün Rusya 
Puşkin'in dostudur" cevabını ver. 
mekle, büyiik sanatkar hakkında 

halk şuurunun en veciz tarifini 
yapmıştır. "Bütün Rusya.. yerine 

''bütün insanlık" ta diyebilirdi. 

Bütün insanlık Puşkin'in dostudur. 

Shakespeare'in, Moliere'in, Goet· 

he'nin dostu olduğu gibi. 

Gerçi Puşkin, bu saydığımız diğer üç 

isim derecesinde enternasyonal bir 

şöhretin sahibi bulunmıyor. Fakat 

milletine, onların ölçüsünde enter. 

nasyonal olan Tolstoy'ları ve Dos

toyevski'leri hazırlıyacak zemini 

ve havayı yaratmış olmak itibariy. 
le, İnsanlığın şükran ve takdirine 
daha az hak kazanmış değildir. 

Dil ki edebiyatın teinelidir, bir dil 

peygamben olmak başlı başına bir 

adı milletinin hafızasında ebedileş

tirmeye yetecek muazzam bir hü. 

viyettir. Fakat o adam, Puşkin gi

bi, bu harikulade misyonuna, yeni 

bir edebiyatın temel taşı olmak me· 

ziyetini de katarsa, hatırasına Sov

yetler Birliğinin hazırladığı ölçü. 

de mutantan bir anma merasimi, 
onun hakkında ancak bir kadirşi
naslık olur. 

Puşkin dil mürşidi ve sanat yol açıcısı 

sıfatlarına hakiki bir insan olmak 

büyüklüğünü de katmış nadir bah

tiyarlardandır. iyiye, güzele, ser

beste hayran ruhu, iyiliğin, güzelli. 

ğin ve hüriyetin aşkım halk yığın-

larının şuuruna yerleştirecek alev 

den mısrağlar dokumasını bilmiş

tir. 

Cemiyetin bünyesinde en korkunç 

tahrib mikropları olan taassub, ri. 

ya, zorbalık gibi dejenere hislere 

karşı keskin hicivleri, insanlığın 

kulağına haykırılmış en ulvi telkin-
lerdir. 

Plışkin'i muhakeme ederken, devri

nin amansız sansürünü ve pek genç 

yaşta ölümü bir an için bile hatır

dan çıkarmamak varılacak hük

mün sihhati için esas şarttır. Bü

yük şairin, intişar edememiş. ancak 

kulaktan kulağa fısıldanarak bize 

kadar intikal etmiş mısrağları, ser

best bir hava içinde yazılmış olay

dı, eserinin elimizdekinden ne ka

dar daha başka ve daha yüksek 

bir hüviyete sahih olabileceğini la· 

savvur ettirecek mahiyettedir. 

Ya§ar Nabi 

di{ello
dan sonra yaralı 
olduğu halde e
vine götürül • 
mek üzere kıza
ğa bindirilirken 

kamlarla yeniden hastırdma&I• 

dır. Matbaalar bir yıla yakın za
mandanheri şairin manzum ve 
mensur eserlerini basmaya ye
tişememektedir. 

Puşkin'in ilimler akademisi tarafın· 

dan hazırlanmış olan tefsirli ve notlu 18 

cildlik l)ir külliyatı 540.000 nüsha, 6 cild 

üzerine hazırlanmış daha muhtasar di

ğer bir külliyatı da 7 50.000 nüsha bası

lacak. Ayrıca şairin müteferrik eserle

rinin baskısı 8.400.000 ve Puşkin hak

kmda herkesin anlryabileceği bir dille 
yazxlmış olan tetkik kitablannın baskısı 
5.000.000 nüshayı bulacaktxr. 

Ölümünün yüzüncü yrldönümü anr[m3Jv 
ta olan meşhur rus edib ve şairi 

Aleksandr Sergeeviç Puşkin 

tarafından bestelenmiş şiir ve piyesleri ea 

müntehab orkestralar tarafından çalına

cak, şairin hayat ıve eserleri hakkında 

izahat verilecektir. Ve bu neşriyat sıra· 

siyle dünyanın başlıca memleket'.eri için 

kendi dillerinde izahatla ayrı ayrı tek· 

rarlanacaktır. Y3rın gece saat bizim sa
atimizle 22 ile 23 arasında Türkiye için 
türkçe izahatla hususi neşriyat yapılacak 
ve konser verilecektir. 

Puşkin'rn düellosu 

~ ütün sovyet tiyatro ve operaları 
u.;;;;;;;v şairin eserlerini oynamaktadırlar. 
Bir çok büyük ve küçük şehirlerde ma

ruf heykeltraş'ar tarafından yapılmış o

lan heykelleri dikilmektedir. Bunların i

çinde büyük eb'adda olanları gibi birer 

küçük büst halinde yapılmış olanları var

dır. Rusyamn muhtelif yerlerinde şairin 

içinde oturmuş veya bir müddet kalmış 

olduğu evlere birer anma lavhası ası

lacak, ayrıca Leningradda son oturduğu 

ev müze haline konacaktır. Hemen bütün 

mekteblerde edebiyat dersleri bugünler

de yalnız Puşkin mevzuuyla meşgul ol
maktadır. 

Sovyetler birliğinin, rus edebiyatının 

kurucusu Puşkin için hzırlam ş olduğu 
bu coşkun ihtifal programı, edebiyatın 

yüksek mevki ve ehemiyetini resmi bir 
şekilde tebarüz ettiren, büyük bir kadir
şinaslrk eseridir. 

l'E))uşk.in karısına kur yapan Baron Heekeren -d' Anthesi bir defa 17 son teşrin 1836 
il' da düeUoya davet etmcğe karar vermişti. Fakat Baron karısına karşt aş'ka. e 
hisler beslemediğini, baldızım sevdiğini söyliyerek onunla evlemneğ.: talih o!du· 
ğu için, Puşkin düellodan vaz geçti ve iki rakib bu suretle bacanak oldular. Fa
kat 26 sonkanunda karısiyle bacanağı arasındaki gizli rand~vudan bahseden 

imzasız bir mektub, §aİrİ çileden ç.kardı. 27 sonkiuıun 1837 tarihinde öğleden 
sonra iki rakib karşılaştılar. Önce Baron Heekeren-d' Anthes ateş ederek Puşki
ni yaraladı. Yere yuvarlanan ıair, d' zleri üzerinde yarı doğrularak ate§ etti. O 
da rakibini yara~mışt:. Fakat kendi yarası daha ağırdı. iki gün iztirab içinde 
kıvrandıktan sonra, 29 sonkanunda öldü. 

fE5> ütün sovyet radyolarının neşriya-
1,g) tında Puşkin, büyük bir yer almış
tır. Şairin muhtelif rus kompozitörleri 

Bu vesile ile bütün dünya gazetele
ri büyük rus edibi ve şairinin hayatı ve 
eserleri hakkında makaleler neşretmek
te ve ölmesine sebeb olan acıklı düello 
hadisesini anlatmaktadırlar. Puşkin'in 

genç ya~ta ölümü sade Rusya için de
ğil, beynelmilel edebiyat alemi için de 
büyük bir kayxp olmuştur. 

Puşkin'in 

Exegi 
Kendime yükselttim kendi gücümle 
El harcı olmıyan bir abideyi. 
Milletimi ona çeken yolları 
Asla dikenlerle örtülmüyecek, 
En yüksek sütundan daha yukarı 
Eğilmiyen başı göğe değecek ..• 

Ben ölmiyeceğim bir lahza, hayır! ••. 
Ve ruhum sazında yaşıyacaktır. 
Bir şair kalsa da yer yüzünde tek 
Şöhretim ebedi uzayacaktır. 

Adımı anacak ne varsa diller 
ltfuazzam Rusyamn içinde yer yer 
Mağrur Slav oğlu, ve Fin evladı 
Dağında ba§ı boş dolaşan Tunguz, 
Ve bozkırlar dostu kalmak, beraber ..• 

Sevecek her zaman beni milletim, 
Çünkü asil hisler dağıttı sazım. 
Bu zulüm asrında hüriyet dedim. 
Dedim düşenlere merhamet lazım. 

şiirleri 

um 
Ey ilham, boyun eğ ilahi emre: 
Ne hücumdan çekin, ne taca göz koy. 
Kayıtsız ol methe ve hakarde, 
Aldırma ahmağın söylediğine. 

YA Ki 
Orman!. Bir canavar böğürse sendeı 
Av borusu ötse, gökler g.1rlese, 
Bir şarkı tuttursa uzakta bir kız, 
Bütün bu seslere boşlukta yalmz 
Cevap verir gür sesin. 

Dinlersin gürleyen yıldırımları, 
Çılğın dalgaları, esen rüzgarı, 
Sesin yankı verir köyde çobana 
Fakat cevab veren bulunmaz sana. 
Şair sen de böylesin. 

Puşkin'in ölümü 
Puşkin, karısiyle münasebette bulunduğunu imza

sız bir mektubla öğrendiği Baron Dö Heekeren - D' 
Anthes'i düelloya davet etmiş ve düelloda yaralana
rak, 29 sonkanunda ölmüştü. Şairin naşi ölümünden 
on gün sonra 15 şubat 1837 tarihinde Mihailoskoie'ye 
gömüldü. 

Aristokrat mahfillerde Iakaydlıkla karşılanan bu 
ölüm, edebiyat aleminde ve halk arasında büyük bir te~ 
essür uyandırdı. Tam üç gün, kadınlardan, ihtiyarlar
dan, çocuklardan, mekteblilerden mürekkeb 30.000 ki
şilik büyük bir kalabalık, şairin naşi önünden geçti. 

Sokakta halk Puşkin'nın evine girebilmek için uğ
raşıyordu. bir çok ağlayanlar vardı. Yabancı elçiler a
rasında, şairin ölümünün en fazla halk tabakalarım 
müteessir ettiğine dikkat edip bunu hükümetlerine bil
direnler bile vardı. 

Şairin ölümüne halk tarafından gıösterilen bu ala
ka aristokrat mahfilleri telaşlandırmaktan geri kalma~ 
dı. Çar bile heyecana düştü. 

Gazetelerin Puşkin'in ne suretle öldüğünden ve 
rus edebiyatında oynadığı rolden bahsetmeleri men 
olundu. Puşkin'in piyesleri, tiyatroların repertuvarla· 
rından çıkarıldı. Şairin ölümü dolayısiyle halkın hid
detine tercün1an olan bir şiir yazdığı için Lermondof 
Kafkasyaya sürlüdü. Nümayişleri bertaraf etmek içi~ 
cenaze merasiminin günü ve saati değiştirildi Şaır 
geceleyin, gizlice defn olundu. 
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1 
· K 1 52500 lira olan 1000 ton dizel mayi mahruku 25 şubat 937 tarihıne 

Zigfeld Yıldızlar ıra 1 rastlayan perşembe günü saat 14 de kapalı zarf usulü ile alınacak-

' 

'-l b ki · ·... trr. Muvakkat teminatı 5000 lira olup şartnamesi komisyonda 263 
Filmini sabırsız. IR a e eyınıAO İ 

•ıam•••••••••••••••••••ıa••.-.~~~~ kuruş mukabilinde hergün verilir. steklilerin 2490 sayılı kanunun • tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektupları 25 şu-

•ıtllllllJHlllfhlllllllllltlHllllHllllllllllllllllllflllllllJllllllllllllllllflllllllllflD\;! bat 937 perşembe günü saat 13 e kadar Kasımpaşada bulunan komis-
- yon başkanhğına makbuz muk~bil~nde ::'ermeleri ve saatten sonra 

~ T Ü R K H A V A K U R U M U ~ verilecek mektupların kabul edılmıyecegı. 

ij BVYVK PtYANGOSU ! = = - -5 . . . k. · ·n etmiştir. := := Şımdıye kadar bınlerce ı§ıyı zengı . 5 
2 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedır. ~ 

~ Büyük ikramiye 50.000 liradır. ~ 
~ A . 15 000 12 000 10.000 liralık ikraıniyelerle § 
- ynca. . ' . , d d •. kAf t vardır -5 (10.000 ve 20.000) liralık iki a e mu a a .. ·:: ıSE 
~ DiKKA T: Bilet alan herkes 7 Ş.UBAT 927 gunu ~ = .1 · · d -· timıı~ bulun malıdır. -= akşamna kadar bı etını egıf -s • 5 
~Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt ofur .... sg 
5 lllllllllllllJllllllllllllllHIJlllllllllillllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllld• 
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KREM 

1 S n Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
Kumra ' arışı ' . ·1 1 . k"' ·ı i l ~ ml d" Cld" besler Çil. Leke ve sıvı ce erı amı en za e ~ 

kre er ır. ı ıd nberi kibar mahfe11erin takdir ile kullan- ~ 
eder. Yarım asır a . . 
dıkları sıhhi güzellik kremlerıdır. ~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR ~ 
l - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 _ Krem Balsamin acı badem gündi;iz. için beyaz re~kli 
4 _ Krem Balsamin acı badem gece ıçın penbe renklı. 

1NG!L1Z KANZUK ECZANESİ. _ t b 
Beyoglu • stan ul 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
Ka'palı eksiltmeye konulan iş: Dikili • Ayvalık yolunun yapısı 
Kesif tutarı: (25987) lira (39) kuruş. 
Bu J işe aid şartname ve evraklar aşağıda yazxlınıştır ı 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Ba · nJırl k işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C - Keşif, proje 
İstekliler bu şartname ve evrakı tzmir - Ankara - İstanbul Ba-

yındırlı~ direktörlüklerinde görüb inceleye bilir~er. . . . . " 
Eksıltmenin yapılacağı yer tarih gün ve saatı: lzmır ılı daımı 

encümeninde 1 mart 1937 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf u-

sulü ile. • 1937 takvim 1ı 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belg;le~.ddik e tic.ir~t 

için Baymdırlık Bakanlığından alınmış m te 
1 

v ----
odası belgeleri. . 

Muvakkat teminat mikdan: 1950 lıradxr. . . 
Teklif mektublan 5 inci maddede yaz~lı saatten bır saat e-:c:Iıne 

kadar tzmir ili daimi encümeni başkanhgına makbuz mukf1~ı:1de 
verilecektir. (377- 292) - SAKARYA ECZANESİ 

1 l 
· kt r 1tina sürat fiatlar da itidal. Tel: Z018 

Gece en açı ı · ' ' 

Rontken filimleri - İstanbul fiatmadu. 

il••••::::ı•• Ankara Halk Sineması sırasında •••• .. -
Gümrük inhisarlar ( 

Vekaletinden: 
ve 

. . . asım iyi bilen ve lüzumunda Veka· 
Yazı makınesı ıle yaz~~azmk memurin kanununun 4 Un.eli 

le tin her şubesinde çalış ı e~e .ve. alınacaktır. 
llladdesinde yazılı şartları haız bır ışyar 

Aylığı 20 liradır. . ... saat 14 de yapılacaktır. 
Müsabaka 11-2-1937 P.e~.şeınbe ~~u kadar belgeleriyle birlikte 
İsteklilerin 10.2.937 ~u~-~ .:IBşanı aları. (289) 1-545 

_!ekalet Zat işleri Müdurlugune baş vurm 

Ask~erlik Şubesinden:, Anlrara 
Yoklamaya Davet 

. . • 1 harb ınalüllerinden su-
Şuhemizde kayıdlı ş~hıd yet_ımlerı~ e i e kayıdları 15 şubat 

bay ve eratın 937 yılı içmde verılecek ıkr~ Y ··n yap•lacağından 
1937 gününden 15 mart 1937 gününe kad~~ .. er ~udanı ~uayene ra-
eıı · d · ... ·· danı nufüs cuz • . erın ekı resmı sened maaş ~U: ' ü acaat etınelerı. 
Poru ve bu işe aid vesika ite bırlıkte şu.beye 

7
m ; ikramiyesinden 

• . Bu tarihten sonra müracat eder:lerı? 9~en~~l~rine aid olduğu 
~stıfade edemiyeceklerinden mesulıyettn ı-569 

..!!,,an olunur. (303) 

Seyhan Vil3yetinden: 
· . veçhile Kozan ka· 

Göçmen evleri için muktazi olup sartn~esı n ınaktalar ndan 
2asınm Çam esiği, Bey Pınar ve diğer yedı ko~:re 42453 lira mu• 
~at ve imal ile Kozana nakil ve teslim edılıne uz · şubatın 26 ıncı 

ammen bedelli 2tl42 metre mikab . çam ~ere~~~et konağında
~:ıınu günü saat on beşte Seyhan Vılayetı hu fla eksiltmeye çr 
k 1 komisyonunca ihale edilmek üzere kapalı zar -
arıl_mıştır. k .. zere Ankara· 

Q isteklilerin şartnameyi görmek ve izahat alm~ lskan müdür-
1.~, İsk_an umum müdürlüğüne İstanbul ve Adana a ı-566 
U4lerıne müracaatleri ilan qJunur. (297) 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gl SATIN ALMA 
KOMİSYONU İLANLARI 

tLAN 
Ordu hastaneleri için 38000 

metre yatak kılıflığı ve 9600 
metre elbise torbalığı bezin ka
palı zarfla eksiltmesine istekli 
çıkmadığından pazarhğt 12 Şubat 
937 Cuma günü saat 14,30 da ls
tanbulda Tophanede satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 17 3 2 8 
liradır. hk teminatı 1199 lira 60 
kuruştur. Şartname ve numunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte kanuni vesika'a
riyle beraber komisyona gelmele-
ri (277) 1-541 

İLAN 
ı - Polatlı garnizon kıtaatı 

ihtiyacı için 22000 kilo sığır eti 
bir ay zarfında alınmak üzere 
pazarlığa konulmuştur. Taliple
rin ihale günü olan 15 şubat 937 
pazartesi günü saat 14 de temi
natı muvakkate olarak 371 lira 
25 kuruş mal sandığına yatırıl
mış makbu?:lariyle birlikte alay 
arttırma ve eksiltme komisyo • 
nuna müracaattan 

2 - Şartnameyi görmek is
tiyen taliplerin her gün öğleden 
sonra Polatlide arttırma eksilt
me komisyonuna müracaatları. 

(294) 2~563 

İLAN 
1 - Kayseri tayyare fahri • 

kasında mühendis müteahhidi 
Cemal tarafından 4. 9. 936 günü 
mukavele mucibince yapılmakta 
olan memur evleri ile merkez bi
nası üzerinde ilave edilecek bir 
tek binanın kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bedeli keş.fi 25561 lira 
35 kuruş olup teminatı muvak -
katesi 1917 lira 10 kuru!l>tur. Ek
siltmesi Kayseride kor 'satın al
ma komisyonunda 3 mart 937 
çarşamba günü saat 15 e kadar 
zarflar alınacak ve 16 da açıla· 
caktır. Bu iş için kapalr zarf, 
şctrtname ve umumi, hususi, fen
ni şartname, plan proje vardır. 

3 - İsteklilerin bu evrakı An· 
kara M. M. V. hava müsteşarlı
ğı Ş. 6. ile Kayseri kor satın al· 
ma komisyonunda ve diğer umu
mi şartnamesi keşfi evveli İstan
bul levazım §mirliği satın alma 
komisyonunda görebilirler. 

4 - Şartnamedeki istenilen 
evsaf ve vesaiki haiz olarak 
Kayseri kor satın alma komi~ 
yonuna yevmi mezkQrda müra -
caatlan. (295) 1-564 

İLAN 
1 - Ceebci askeri hastanesi 

için 1800 kilo tavuk 26.2.937 cu• 
ma günü saat 15 de açık eksilt· 
me ile alınacaktır. 

2 - Tavuğun tutarı 1080 li
ra olup muvakkat teminatı 81 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülilr. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 Uncü maddelerindeki vesika ve 
teminat ma.kbwılariyle yazılı gün 
ve saatte levazmı Amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(298) 1--567 

Askeri Fabrikalar U. 
Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu Hanları 
MUHTELİF ELEKTRİK 

MALZEMELERİ 
Tahmin edilen bedeli (3500) 

lira olan yukarıda miktarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 26. 2. 937 ta· 
ribinde Cuma günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (262) lira 50 ku· 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kfır gün saatte komisyona müra
caatları. (284) 1-543 

Türk Mimarlar 
Cemiyeti Ankara 
Şubesinden : 

'Geçen defa ekseriyet hasrı 
olamadığından akttdilemi.yen 
kongremizin bu ayın 27 inci eu• 
martesi günü saat 2,30 da Anka· 
ra halkevinde aktedileceği ci -
hetle aza arkadaşların gelmeleri 
rica olunur. 1-570 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu bir -

likleri için pazarlıkla alınacak 
olan 450 ton linyit kömürüne 
istekli çıkmadığından pazarhğı 
27. 2. 937 tarihine kadar uz atıl -
mıştır. 

2 - Kömiirün tutarı 6075 li
ra olup muvakkat teminatı 455 
lira 62 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda parasTZ görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 cü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle birlikte 
yukarda yazılı tarihe kadar pa· 
zarlığı yapılmak üzere levazım 
amirliği satın alma komisyonu· 
na her gün müracaat edebilir -
ler. (293) 1-562 

İLAN 
Lüleburgaz tümen birlikleri 

hayvanatı için 420 ton vulaf alı· 
nacaktır. Kapalı zarfla eksilt • 
mesi 18 • 2 - 937 saat 16 dadır. 
Zarflar bir saat evveline kadar 
kabul edilir. Muhammen bede
li 29400 lira ve ilk teminatı 2205 
liradır. Şartrameler 147 kuruş 
mukabilinde verilir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve eksiltmeye iştirak için 
teminat me ktup1arı ve kanuni 
vesikalariyle Lüleburgaz tü -
men satın alma komisyonunda 
bulunma1arı. (229) 1-442 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu bir -
tikleri için 500 ton lave marin 
kömürünün kapalı zarfla eksilt
mesi 16. 2. 937 salı günü saat 15 
de levazım amirliği aatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 12000 
lira olup muvakkat teminatı 900 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 cü maddelerlndelrl vesika ve 
teklif mektuplarım havi zarf· 
larınx belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. (210) 1-422 

İLAN 
1 - Edirne garb hududu kx· 

taatı ihtiyacı için 300 ton ek
meklik un kapalr zarf usulü ile 
alrnacaktır. 

2 - Un taksitleri ve teslimat 
mahalleri hususi şartlarda yazı
lıdır. 

3 - Şartnamesi İstanbul, 
Ankara Levazım amirliıkleri sa
tın alma komisyonlarrnda Edir· 
ne, Vize, Tekirdağ, Burgaz, 
Kırklareli satın alma komisyon· 
larında iki lira 10 kuruş mukabi-

. linde satın alınabilir. 
• 4 - Beher kilo un için mu• 

hammen bedeli 13 kur~ 50 san
timdir. 

5 - İhalesi ı. 3. 937 pazarte
si günü saat 16 dadır. İstekliler 
belli gün v~ saatte 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerin -
deki belgeleriyle birlikte Çor • 
luda kor satın alma komisyonu
na müracaatları. (301) 

1-568 

'I ANKARA BELED YE 
RElSLlCI iLANLARI 

İLAN 

1 - Belediye zabıtası me • 
murları tarafından numarasız o
larak yakalanan ve ıtimdiye ka
dar sahibi çıkmıyaıı (15) adet 
bisiklet açık arttırma ile satıla
caktır. 

2 - İsteklilerin bunları gör
mek için Levazım Direktörlüğü
ne ve ihale günü olan 26 • 2 - 937 
cuma günü aaat on buçukta en
cümene gelmeleri. 

3 - Muhammen bedeli (180) 
muvakkat teminatı (13,50) lira· 
dır. (279) 1-sıs 

İLAN 
1 - Otobüs idaresinde bulu· 

nan tahminen beş ton yanık yağ 
toptan veya perakende suretiyle 
on beş gün müddetle açık art • 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muha.ırnnen bedeli (200) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 15) 
liradır. 

4 - Evrakını görmek ve ma· 
lftmat almak istiyenler her gün 
yazı işleri kalemine ve istekli· 
lerin de 19 • şubat - 937 cumarte· 
si günü saat on buçukta beledi· 
ye encümenine müracatları. 

(275) 1-524 

KELEPİR 
Yenişehir de tam bakanlıkla

rın karşısında Karanfil sokai7ı 
•. . h 

uzerınde güzel bir arsa acele sa• 
tılıktır. Telefon: 3063 e mura -
saat. 1-533 

Ifualık 
Havuzbaşında, Karanfil So • 

kağmda, bodrum katında 2 oda· 
lı mü:.takil bir daire kiralıktır. 
Tel. 3079 1-553 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1-485 

MlLLl MÜDAFAA 
VEKALETi SATIN 
ALMA KOMİSYONU 

iLANLARI 

BİLİT 

1 - Hepsine biçilen ederi 
7800 lira olan 1200 metre Ge
dikli Erbaşlara mahsus kışlık 
elbiselik kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12-şubat-937 cu· 
ma günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 585 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız ola· 

rak M.M.V. Satın alma ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belğelerle teklif 
mektublannı ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M.V. satın 
alma ko. na vermeleri. 

1-364 

BİLİT 

Laborant: Fen sanat kimya
hanesi laboratuvarı için kırk be· 
şer lira ücretle iki laborant alr
nacaktır. Şartları öğrenmek is
tiyenler M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna gelsinler. İmtihan 
15 - Şubat - 937 pazartesi günü 
saat 15 de komisyonumuzda ya-
pılacaktır. (280) 1-527 

BtuT 
GLİSERİN: 1200 kilo glise

rin açık eksiltme usulü ile satın 
alınacaktır. Hepsinin tutarı 
(1500) liradır. Evsaf ve şartna
mesi komisyonumuzdan verile
cektir. İhalesi: 26 - şubat • 937 
cuma günü saat on birdedir. İlk 
teminatı: 112 lira 50 kuruştur. 

Eksilt.meye gireceklerden il· 
gili bulunanlar 2490 sayılı ka -
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte ek • 
siJ.tme gün ve vaktinde M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelsin-
ler. (273) 2-521 

ŞARTLARI 

Beher Beher 
Santimi Santimi 
Kuruş Sayfa Kuruş 

" 
300 
150 

80 

3 
5 

7 '\'C 8 

200 .. 

100 
30 

l - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid illinlardan 

~ % 15 tenzilat yapılır. 
~ 2 - Zayi ilan bedelleri 
~ maktu 130 kuruştur. 
~ 3 - Tebrik, teşekkilr, cv
'l lenme, vefat ve kati alaka 

ilanlarından ma.ktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hari~te 

Seneliği 
~ 6 Ayhğı 

3 Aylığı 
Telefon: 

17 Lira 30 
9 " 16 
5 ,, 9 

~ Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

-- Balık Yağı -Taze Kıl. 85 K. Taze 
Bu senenin 

SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müd~faai Hukuk 
- caddesi 

DEVLET DEM1RYOL
LARI ve LiMANLARI 
UMUM MODORLOC.ü 
SATlN ALMA KOMİS· 

YONU İLANLARI 

İLAN 

1 - Malatya istasyon binası
nın Malatya şehir cihetindeki 
(3814 m2.) Ü!( bin sekiz yüz on 
dört metre murabbaı mahallin 
ilan ve şartnameleri mucibince 
parke ve levazımının temini ve 
ferşi işi 26·1-937 salı günü ek· 
siltmeye konulmuş ise de talip 
çıkmadığından 2490 No. lu ka .. 
nunun 40 inci maddesine tevfi· 
kan yeniden eksiltmeye konul • 
muştur. Muhammen bedeli 
(10344/11) on bin üç yüz kırli 
dört lira on bir kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait plaq 
şartname ve mukavelename pro
jesini Ankara, Haydarpasa. .l\fa· 
latya ve Adana vezne1eriyle Ela· 
ziz istasyonundan (52) kuruş 
mukabilinde tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatyada 5. 
inci işletm arttırma ve eksilt
me komisyonunda ve işletme bi· 
nasında 15-2-937 pazartesi gü • 
nü saat (15) de yapılacaktrr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
suliyle olacaktır. 

5 - Mı.:vakkat teminat pa • 
rası (775/ 81) yedi yüz yetmiş 
beş lira seksen bir kuruştur. 

6 - İstekliler 2490 No. Iu 
kanun ile 3297 sayılı resmi ce
ridedeki ehliyet talimatnamesi 
mucibince muktazi ehliyet ve • 
sikasını ve işe girmeğe kanuni 
bir mani bulunmadığına dair be
yannameyi ve teklif mektupla
rını eksiltme günü ihale saa~·n
den bir saat evveline kadar Ma· 
latya'da 5. inci işletme arttırma 
ve eksiltme komisyon reisliğine 
v~rmiş veya göndermiş bulun • 
malıdırlar: (239) 1-458 

İLAN 

5. inci İşletme mrntakasmda 
Fevzipaşa • Diyarbekir hattı 
üzerinde kilometre 290 - 294 (Fi· 
rat - Bekir Hüseyin) arasında 
toplattırılarak kırdırılmak su • 
retiyle (10.000 m3) on bin met• 
re mikab balastm ihzar ve tes• 
timi kapalr zarf usuliyle eksilt• 
meye konulduğu 26-1-937 sah 
günü talip çıkmadığından 2490 
No. lu kanunun 40 mcı maddesi
ne tevfikan yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bede· 
li (10900) on bin dokuz yüz li .. 
radır. 

Eksiltme 15-2-937 pazartesi 
günü saat (14) de Malatya İş • 
letme binası dahilindeki 5. inci 
işletme arttırma ve eksiltme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (817/ 50) 
Sekiz yüz on yedi lira elli ku • 
ruştur. 

İsteklilerin 2490 No. lu arttır
ma ve ekıiltme ve ihale kanu· 
nuna tevfikan n şartnamede ya( 
zıh ehliyet ve diğer vesaikle 
muvakkat teminat makbuzlariy· 
le teslim şek1ine göre fiat teklifl• 
ni havi .zarfların üzerine yazıl
mak suretiyle eksiltme saatin • 
den bir saat evvel makbuz mu • 
kabilinde Malatyada 5. inci İ$ • 
letme komisyon reisliğine veril
miş veya gönderilmiş bulunma• 
lan ve teklif sahiplerinin de ek· 
siltme günü saatinde hazır bu -
lunmaları ve aynca izahat al • 
mak istiyenler de Malatya iş
letme müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

Şartname ve mukavele proje
si ve genel şartname Elaziz is • 
tasyonımda ve Malatyada işlet • 
me kaleminde Ankarada yol da· 
iresinde ve Haydarpaşada yol 
başmüfettişliğinde µarasız ola • 
rak verilmekte ve gösterilmek • 
tedir. (238) 1-457 

DENİZ LEVAZIM SATIN· 
ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli 110000 
lira olan lOQOO ton rekompoze 
kömürü 16 • şubat • 937 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 14 de ka
palı zarf usuliyle ahnacaktır. 

Muvakkat teminatı 6750 lira 
kabilinde komisyondan her gün 
verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun tarifatı dahilinde tanzim e· 
decekleri kapalı teklif mektup
larını en geç 16 • şubat • 937 sa
lı günü saat 13 e kadar Kasım· 
paşa'da bulunan komisyona baş· 
karılrğma makbuz mu1-::abilinde 
vermeleri ve bu saatten sonra 
verılecek teklif mektuplarının 

kabul edilmiyeceği. ( 482) 

1-424 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Nacı Anafutalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

---
Kültiir Bakanlığından: 

1 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 

ilk okulların dördüncü ve betinci sınıfları için iki ciltten müteşek· 
kil bir tabiat bilgiıi kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 16·2-937 sah gününden başlamak ve 
30·6·1937 çarşamba akşamı bitmek üzere dört buçuk aydır. .. 

3 - Müsabakaya iıtirake karar verenler 31-3-1937 çarşamba gu• 
nU akşamına kadar bir dilekçe ile Kü.ltür Bakanlığına mürcaa! ede· 
rek bu müsabakaya girecekler defterıne adlarını yazdırarak bır nu· 
mara alacaklardır. 

4 - ı~üsabat ~da birincıliği kazanan kitah serisi üç yıl süre ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira te~if bak· 
)o verilecektir. İkinci çıkan kitab serisini yazana bir defaya mah· 
ıus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, 
dördüncu ve 1.>eşıncı çıkan.ara da birer defaya mahsus olmak üzere 
dörder yuz lira mükafat verilecektir. 

5 - Musabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üze• 
re makine iıe ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Kül
tür Bakanlıgı Yayın Direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafik
ler ve sairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine 
konulmuş olarak bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitab
la girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser müsveddeleriyle birlikte eser
leri kabul edı ldıt>1 taıwırue eserlerini ilan edilen telif hakkı muka
bilindı: ve her türlü tasar ruf hakkından vaz geçerek Kültür Bakan
lığına üç yıllık bir devre için terkettiklerini vekitabın o devre için
deki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi mesuli
yetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağı
nı gö ... erir Notenikten tasdikli bir teahhüd senedi verilmesi de 
lazımdır. 

7 - ı{itabları yazanlar isim ve adreslerini yalnız kapak sayfası 
üzerine yazmakla iktifa edecekler, metin sayfaları ü~er~nde herhan
gi bir şekilde hüviyetlerini tanıtmağa imkan veren bır ışaret bulun
durmıyacaklardır. 

7 - Kitablarda bulunması lazımgelen pedagojik ve teknik va -
ııfları gosteren şartname ile Noterliğe tasdik ettirilecek teahhüd se
nedinin formülü kültür bakanlığı yayın direktörlüğünden alınabi
lir. Mektupla istiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlik-
te gönderml' leri ı~ .. rmdır. (222) 1-450 -

ll'tılJı ~i.tuttafaa Vekal~ti 
Deniz Merkez Sl. Komisyonu R. Sinden: 

Mubamen bedeli 
Lira Cinai 

10900 

Teminatı 
Lira 
818 

Adet 
(2) 90 . breyk beygir kuv· 

vetinde benzin motörü 
1 - Yukarda muhammen bedeli, teminatı, mikdar ve beygir kuv· 

veti yazılı motorlar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Münakasa 3 mart 937 çarşamba günü saat 14 de Ankara'da 

M.M. Vekaleti binasında müteıekkil komisyonumuzca yapılacaktır. 
3 - Münakasa tartrıamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 
4 - MünakaMya gireceklerin tesbit olunan günde azami saat 

(13) e kadar 2490 sayılı kanun mucibince vesaik ve teminatlarını 
havi ve usulü dairesinde kapalı ve mühürlü teklif mektublarını ko
misyona vermiş bulunmaları. 

5 - Saat 13 den &0nra verilecek teklif mektublanmn kabul e
dilmiyeceği. 

6 - Posta ile ıönderilecek zarfların postada gecltmeılnden mil• 
tevellit teahhurun nazarı itibare alınmıyacağı. (34) 1-150 

M. M. V: Deniz Merkez 
Satıu Alnıa Komisyonu 

Ri} asctinden: 
Cinsi kilo Tah.nmin edilen teminatı münakasa 

kıvmeti günü 
Allautalkö köşebent, 
levha ve perçin 12.000 lira 90(, lira J.. mart 937 
çivisi. Mecmuu. -4129 
Galvanizli ve siyah 
aaç levhalarla, köşe-
bent ve perçin çivisi 
mecmuu. 108.802 20.000 lira 1500 lira 1 mart 937 

1 - Tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatları ve münaka
aa günleri yukarda yazılı Alautal levha, köşebent ve perçin çivileri
nin münakasası kapalı zarfla 1 mart 937 pazartesi günü saat 14 ve 
galvanizli levha ile saç levhalrın ve köşebentlerle perçin çivilerinin 
münl<asası keza kapah zarfla ayni günde saat on beşte Ankarada 
M. M. vekaleti binasında müteşekkil Dz. merkez satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görme kiıtiyenlerin her gün münakasasına iş· 
tirak edec~klenn de birinci maddede yazılı gün ve saatte komisyo
na müracaat etmeelri. 

3 - Münakasaya iştirak edecek talihlerin zarflarını usulü daire
ıinde kapalı ve mühürlü olarak münakasa saatinden bir sat evvel 
lromisyona vermeleri lizımdır. Posta ile gönderilecek zarflar da pos· 
tadan mütevellit ttahhür nazan itibare alınmryacaktır. (33) 1-149 -
Maui~a \Tilayeti Daimi 

En.-ünıeninden: 
1 - Manisa - Akhisar yolunun O + 500 - 1 + 491 inci kilomet

releri arasında altı metresi Bandırmanın Kapu dağı granitinden 
ve sağdan soldan ellişer santimlik yağmur olukları ile bordür taş • 
!arının Manisa ocağından çıkarılacak muntazam taşlarla yapılması 
iti ( 48423) lira 96 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 18-2-1937 per -
'embe gtlnü saat on bire kadar müddetle kapalı zarf suretiyle eksilt

meye konulmuştur. 
2 - Bu işe ait şartname, keşifname ve buna mütcferri diğer ev

rak (242) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alına
bilir. 

3 - Eksiltme 18-2-1937 perıembe günü saat on birde Vilayet u
mumi meclisi sllonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (3631) lira 87 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Rafıa Vekaletinden ,alınmış ehli -

yet vesikası ve 1937 yılına ait ticaret odası vesikasını ve muvakkat 
teminata ait makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zar
fın ihzarında 2490 sayılı kanun(ın 32 inci maddesine riayet etmele
ri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olnların kapalı zarflarını 18-2-937 
per~embe günü saat ona kadar Manisa Valiliğine vermeleri ve pos
ta ife göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine ria-
yet etmeleri lüzumu ilin olunur. (246) 1-466 

1 Aktü 
Cumhuriyet Merkez Bankasının 

6 Şubat 1937 Vaziyeti 
Pasif 

-
1 

1 URA URA 
--------------------------ı------------·------------·11---------------------------1 

LiRA URA -
1 

Kaaa: Sermaye: 15.000.000,-
Altın saft kilogram 19.719,133 
Banknot 

27.736.537,81 
10.505.451,-

1.034.87 5,0~ 

İhtiyat akçesi : 1.551.182,53 
Tedavüldeki banknotlar: 

Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 449.086,73 

Hariçteki muhabirler: 

39.276.863,84 

449.086,73 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

158.748.563,-

12.404.056,-

Altın safi kil("la "-.... 5.054,474 
A!tına tahvili kabil serbest 
döviz1er 

7.109.521,60 

48.293,50 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 

146.344.507,-

Diğer dövizler ve borçlu 
klirine; bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 

40.909.093,97 ---- -~ 
48.066.909,07 

Reeskont mukabili iliveten 
ted. vazed. 

19.000.000,-

20.000.000,-
Deruhte t.dilrn evrakı naktiye 
karşılığı 158. 748.563,-- Türk lira&! mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 

185.344.507,- 1 

13.504.083,94 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
!erine tevfikan hıo~ine tara
fınd~n vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

12.404.056,- 146.344.507,-

24. 718.297 ,86 24.718.297,86 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirinP." bakiyeleri 

Muhtelif: 

2.376,97 

25.870 308,86 25.872.685,83 
82.289.949,24 

1 

A naktiyenin karşılığı es-l 
Deruhte edilen evrakı 

ham ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 37.044.160,23 

3.961.008,~ B Serbest esham ve tahvilat 41.005.168,83 

.\vanalar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hiuedarları 

Muhtelif: 

2.162.609,93 
7. 795.834,43 

Yekun 

9.958.444,36 
4.500.000,-
9.243.130,85 

323.562.408,54 
ssr 

Yekun _ 323.-.562_.'!!>8,54 1 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto ha ddi % 5 1
/ 2 altın iizerine avans %41/2 _ı 

-- - - - -

Ankara Valiliğinden: Dikkat 
Onuncu yıl yatı oku)u talebesinin iaşeleri için muktazi aşağı

da yazılı 1334 lira 70 kuru, muhammen bedeli olan· erzak açık ek
siltme suretiyle müybayaa edilecektir. Eksiltme 18.2.937 günü saat 
15 de viliyet binasındaki encümeni daimi salonunda yapılacaktır. Ve 
prtnamede yazılı muhammen bedelin %7,5 nisbctindeki para, tah
vilit ve banka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirile
cektir. Bu husuı hakkında daha etraflı marnmat almak ve şartna· 
meyi görmek iıtiyenlerin Ankara Kültür Direktörlüğüne müraca

Kardeşim marangoz Seyfi ile aramızda ticari bir münasebet ve • 
muamele olmadığından namıma mal mübayaa etmek ve veresi~ler• 
den tahsilat yapmak gibi salahiyeti de yoktur. Namnna yapacağı 
her hangi bir alış veriti tanmuyacağunı ilan ederim. 

Nur Ahmet. 

1-571 
Yetil Bursa bakkaliyesi Yeni§ehir 

Sel&nik caddesi No: 3-5 - -Devlet Demiryollan Afyon atları. (268) 
Cinsi 
Sade yatı 
Pirinç 

Makarna 
Pirinç unu 
Çam fıstık 
Zeytun 
Bulgur 
Salça 
Sirke 
Süt 
Yoğurt 
Peynir 
Taze yaprak 
Maydanoz 
Hiyar 
Taze kabak 
Kovun eti 

Mikdarı 
150 
100 
40 

Adet 

5 
ı 

100 
25 
70 

20 
50 

150 
80 
20 

100 
2200 

1-520 

150 
ZOJ 

Fiatı 
95 
20 
25 
25 

100 
35 
12 
25 
ıs 

20 
25 
45 
20 

2 
5 

10 
45 

Tutarı 
142 50 
20 00 
10 00 
ı ıs 
2 00 

35 •JO 
J ıo 

li 50 
.... JO 

10 l.10 
3; ıO 

36 ·1{) 
4 ıJO 

3 JO 
10 00 
10 00 

990 00 
1334 75 

Daktilo Aranıyor 

Yedinci işletme 
Müdürlüğünden: 

1 - Aşağıdaki cedvelde gösterilen iki grup balastın cvelce ayn 
ayrı ihalesi yapılınışsa da bu acfer müteahhidin vefatı üzerine it
bu gruplar 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince 
kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak 
yerler ve buralardan alınacak mikdarlariyle muhammen bedelleri 
ve iktiza eden teminat mikdarları ve teslimat müddetleri aşağıdaki 
~edvelde gösterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cedvelde gösterildiği veçhile iki gruba ay• 
rılmış olup her grup ayrıca ihale olunacağından bu her grup için 
ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme Devlet Demiryolları mukavelenamesi, kapalı zarf 
usuliyle balast eksiltme şartnamesi ve Bay,ndırlık işleri genci tart· 
namesi mucibince yapılacaktır. latekliler bunları Afyonda 7 inci 
İşletme Müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilir· 
ler. Ve izahat istiyebilirler. 

DOKTOR i Lisan bilir bir daktilo arıyo-
ruz. Ücret 100 liradır. İstiyen • 
Jer 10 günde Ankara posta ku • 
tusu 202 ye fotoğraflı tercümei 

5 - Eksiltme 22.2.937 tarihiM tesadüf eden pazartesi günil Af· 
yon tehir istasyonunda 7 inci İşletme binasındaki komi11yonda saat 
16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü mad
dedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif 
mektuplarını havi zarflarını mezk\ır tarihte saat 15 e kadar komi .. 
yon reisliğine tevdi etmiı bulunacaklardır. 

Mecit Sayan 
idrar yolları hastalıklarıı 

mütehassısı 

ltfa:v" meydanında Kur - 1 
tuluş apartımanında birinci 
kat. 

Pazardan maada her gün 
saat 17 den 19 a kadar hasta-
larını kabul ve tedavi eder. 

Tele fon : 1769 1--44 7 

ZAYİ 
Ankara Memurlar Koopera

tifinden aldığım 2196 No. lu 50 
liralık hisse senedimi kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Albay Ekrem 
2-565 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

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

lmtiyu sahibi ve Bapnu
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neıriyatı idare 
eden Yazı lılerl MUdilrU 
Nnuhi BAYDAR 

Çanhrı caddesi civurnda 
Ulus Basımevinde baSilmı~tır. 

haliyle müracaat edebilir. f ngi • 
lizce bilen tercih olunur. 

Ankara 
V liliğin ...... d a en: 

Çubuk deresi mecrasında par· 
sellere ayrılan kum sahaları a
çık artırmaya çıkarılmıştır. 

... 
c:ı.. • 
:ı . ... o 
C>Z 

il. 

IV. 

:ı 
>b.G 
:ı 

"" ı:: 
:ı -... 
~~ 

Afyon 
Akşehir 
İzmir 
Afyon 

~ ~-c 
~ u a 
~ll 
227 + 900 

223 - 282 

t: ı· j~ §·~ s 
J ] :; " = ·- I! ;.. :g = 'i 
~:sil ~1~ ~ j;J ~s~ ~·s 

3000 3900 292,5 6 Ocak kırma 
balast 

8000 8000 600 8 Toplama v• 
kırma balutı. 
1-508 

İhalesi 15.2.937 tarihine mil
sadif pazartesi günü saat 16 da 
vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. Beher parselin mu-
hammen bedeli 500 liradır. Ar- ANKARA 3. üncü SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
tırmaya girmek için muhammen Ankarada mukim sobacı esnafından İstanbullu Mehmed oğld 
bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde Mustafa'nın vefatı üzerine terekesine mahkemece el konmUf oldu• 
muvakkat teminat itasına mec· ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da dahil olduğu hal:d9 
burdur. İsteklilerin ihale günü bilcümle alacaklı ve borçluların ve mirascının vesaiki resmiyelerıY" 
daimi encümene şartnamesini le beraber bir ay zarfında 3 üncü aulh hukuk mahkemesine ınilr•• 
görmek istiyenlerin hususi mu- caatları ve alacaklarını vaktiyle kaydettinniyenlerin mirascıya ıı• 
hasebe müdürlüğüne müracaat- şahsan ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecekleri lüzumu i~ 
lan ilan olunur. (269) 1-510 olunur. 1-560 
~~~~~--~~~~~~~------~----~--~~~~~~~--~~----,,,,,,,,,,,,,.-

.YENi SiNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 
İki büyük film bir4en 

1- BEŞiZLER 
Yepyeni bir mevzu çerçeudi 

içinde Qflıi hini güzel bir aer 
2- MAZURKA 
ilaveten: Foka Dünya Haberleri 
SeanJara dikkat: 
Beıizler • 4.46, 9 da 
Mcwırka • 2.45, 6.45 de 
Geceleri yalnız bir lilm göaterilir. 

BUGÜN BU GECE 
DONANMA GELİYOR 

Dick Powel - Ruby Keeller 1 

Eğlenceli mevzuu, tatlı müzikleril• 
aeyircilerini çolı memnun 

edecektir 
Ayrıca: RENKLİ MİKl MAVS 

HALK MATİNESİ 
( Saat 12 de yalnız bir matiM ) 

PR~SESSTROGOF 
iündüzleri normal seans 2.JO da başlat 


