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ADIMIZ, ANDIMlZDIR 
ON SEKiZiNCi YIL. NO: 5583 

--VAR 1 N--------
İstanbulda çekilen tayyare 
piyangosu nwnaralarmm 
tam listesini neşredeceğiz 

±4 

HER YERDE 5 KURUŞ 

~~~_a_t_ı_u~c_u_z1 l~t~c~-~~-t~~dbirl~r 
1 MiLANO MOLAKATI 1 En iyiyi en ucuza mal 

etmek prensip ve hedef tir 
Sanayii kontrol kanun 

projesi hazırlandı 
Sanayii kontrol edecek maliyeti indirme ve dolayısiyle hayah 

ucuzlatma yolundnki tetkikler devam etmektedir· 
İktısat Vekaleti ,hu sahada en mühim ve radikal tedbirleri 

ihtiva etmek üzere bir "sanayii kontrol kanunu projesi'' hazır· 
lamıştır. 

Be§ senelik sanayi pro:ğ

ramı mucibince açılan 
dokuma fabrikalarında.n 
birinin dokuma makine
leri • 

· D k Tevfik Rüştü Aras'ın Milano'da italyan 
Dış Bak.anımiz o tor 

Dış Bakanı ile beraber alınmış bir resimleri. 

Projenin mucih sehehlerinde 
deniyor ki: 

Başbetloo 

KAPALI TtJRKlYE 
Falih Rıfkı ATAY 

M.emleketimizden birkaç gü~ 
ayrıldıktan sonra, vatanlarına mı
safir olduğunuz ecnebiler kadar, 
siz de Türkiyenin yabancısı ol~
sunuz. Devlet reislerinin nezlesı
ne kadar her şeyden haberiniz var· 
dır. Yalnız binlerce Avrupa gaze· 
tesi, size her türlü faaliyetlerle 
kaynamakta olduğwıu bildiğiniz 
Türkiyenizden havadis vermez. 
Eğer herhangi bir telgrafın başın
da Ankara veya lstanbul kehme
sini gördüğünüz zaman hissedeee
ğiniz kalb çarpıntısı yerindedir: 
çünkü bu telgraf ya bir zelzele, 
ya bir yangm veya korkunç bir ci
nayet faciası bildirecektir. 

Halbuki o uünlerde İsmet lnö
nü'nün Kam~tayda mühim bir 
nutuk söyliyeceğini öğr~nerek yo~ 
la çıkmıştınız. Türkiyenın kendı 
içinde ve dışı~da ~olitika veya 
ekonomi faalıyetlerıne taall~ e
den müzakereler içinde oldugunu 
biliyordunuz. Siz de orada herh~n
gi bir yabancı _gibi ~emleketın 
sabah gazetesinı açıp hıç olma~sa 
başlıca vakalar ve _alınan ~etıce
ler hakkında bir iki satır gonn.~k 
istemez misiniz? Hatta bun~. g~.r-

. · · · bı"raz öksuzluk 
meyınce ıçınıze 

hissi çökmez mi? . . . 
Acaba dünyayı 1)gılendırecek 

havadislerimiz veya d~nyan~ !11e
;rakmı celbedecek resım-teblıgle-

d ? o· ~ memle-
l'İmiz yok mu ur • ıger . . 
ketler hakkmda gördüklerınızle, 
sizin olan bitenlerinizi mukayese 
edince anhyacaksınız ki va~~ır. 
'.Acaba bütün bu gazeteler bızL?1 
'd·· l ıdır? Şüphesız uşman arJDlIZ m • · 
hayır! Bazan onları pek kolaylık· 
la milletimize ve onun davalarına 
alakalandrrdığıınız olur. 

Seheblerden biri, Avrupa gaze
\elerinin Türkiye'den, Avrupa 
memleketleri arMında ve onlar
'dan biri olarak, ve Türkiyenin da
.valarmı kıta davalarile yakından 
temaslı addederek bahsetmeye a
Jışmamış olmalarıdır. Bir başka 
sebeb, bilhassa serbest basın me.m· 
leketlerinde, hatta ajans havadıs· 
leri için sütun kiralamak adet ol
duğudur: - nasıl malınızı satınak 
için çarşıda dükkan kiralarsanız, 
ajansınızı gönderip şu veya bu 
ajansın bültenine koydurmak ve 
gazete sütunlarında arzedebilmek 
için aynı fedakarlığı yapacaksı
nı-.: 

ispanyada 
son vaziyet 

ispanyada cephelerde dün nisbi 

bir sükunet vardı. Asiler Malaga'yı 

zabtettikten sonra iteri hareketine 

devam ettiklerini bildirmektedirler. 

Valensiya hükümeti yaptığı toplantı

dan s.onra bir tebliğ çıkararak, Mala
ganın zabtında bazı yabancı hükümet
lerin ôsilere yardım etmesinin ômil ol

duğunu söylemi§tir. 
(ispanya hadiselerine aid tafsilat 3 

üncü sayfamızdadır.) 

''B k . . u anun proıesı en ıyıyı 

en ucuza mal etmek prensip ve 
hedefiyle hazırlanmıştır.,, 

Gelişi güzel bir teknikle ve ıktısadi 
kontrola tabi olmadan kurulan bir sa
nayii himaye tedbirleri kaldırıldığı ve 
normal şartlar avdet ettiği zaman bu 
sanayiin çıkardığı mallar ne beynelmi· 
lel çarşıda ve ne de içpazarlarda satıla- ' 
bilir. Maliyeti yüksek, mamulü aranı • 
lan evsafta olırmyan bir sanayi için alı· • 
nacak her tedbir ve yapılacak her feda· 

karlık beyhudedir. 
Sanayileşme siyasetimizin muvaffa,. 

kiyeti, ancak, iç ve dış pazarda tutuna
bilecek JCuvvetli ve sağlam bir sanayi • 
in teessüsü ile mümkündür. Bunun içindir 
ki sanayiin teknik ve ıktısadi kontro • 
lunu bir devlet vazifesi olarak ele almak 

(Sonu S. inci sayfada) 

Kamutay Miizakereleri 

Meteoroloji kanun 
projesi kabul edildi 

Umumi Müdürlük Başvekalete 

Bir meteoroloji müessesesi 

1 
h"kümetlerinin arzularını ta~ 

~rb utın ktedirler. Ve kendilerile 
kı e e d h . -

l ak daha kolay ır: angısı 
an aşm d 
haberlerimizi neşre. erseH on1;1~ 

b 1 · 1• neşrederız. angısı ha er erın . 
bizden babsetınezse, onun a1ans 

bli ~ıerine sütunlarnnız.ı kaparız. 
te.. :ü hakikaten pek cıv~nmer~ 
Çun uz ve çok vakit basıt 
davrakntıyı::den bile mahrum kah
neza e 

bağlı olacak. 
Kamutay dün B. Refet Canıtez (Bur

sa) run reisliğinde toplannuştır. Seyhan 
mebusu B. Damar Ankoğlu'nun küçük 
traktörlerden alı nan gümrük resmine 
dair şifahi sual takriri, takrir sahibi ol
madığı için gerı bırakılmıştır. 

Hükümetimizle Yugislavya hüküme
ti aıasında imzalanan afyon anlaşması
nın tasdikine dair olan 2791 sayılı kanu
na ek proje, öğretici ve teknik filimler 
hakkındaki proje ve Çekoslovakya, Yu
goslavya, Finlandiya ile ticaret muahe
delerinin tasdikine dair olan projelerini
kinci müzakereleri yapılıp kabul edildik
ten sonra devlet meteoroloji işleri genel 
direktörlüğü teşkilat 'fe vazifelerine dair 
kanun projesinin görüşülmesine başlan
mıştır. Projenin hükümet adına müsta
celen müzakeresi istenmiş ve teklif ka
bul edilmiştir. 

Umum müdürde aranan vasıflar 
Umum müdürün türk olması •re yük

sek tahsil görmüş bulunması, meteorolo
ji istasyonlarından mürekkeb teşkil.at i
çinde muvaffakiyetle çalışmış ve bu 
yolda eser meydana getirmiş bulunmasını 
şart koşan on beşinci maddenin müza
keresi sırasında B. Rahmi Apak (Tekir
dağ) söz aldı ve umum müdürde aranan 
diğer vasıflan yerinde bulduğunu, yalmz 

(Sonu S incı sayfada) 

1 

Efkonomide 
J(emalist rejim 

Yazan: Celal Bayar 
1 

Ekonomi Bakanımız B. Celal .Bayar Finaııcial Times'iu Türki
ye'yc dair çıkardığı ilavede, ekonomide Kemalist rejim başlığı 
ile çok mühim bir makale neşretmiştir. Bu yazının muhteviyatı 
şudur: Doktrin çerçevesinden Kemalist rejim, tatbikatta Ke .. 
malist rejim, Ekonomi bakanlığına düşen işlerin önemlileri ı 
dış ticaret siyasası, planlı endüstrileşme işleri. - Maden poli· 
tikası. - Diğer işler. B. Celal Bayar'm bu kıymetli makalesi .. 
nin aslı şudur: 

Doktrin balcımından Kemalist 
rejim 

Ekonomide Kemalist rejimi, tanın· 
mış şu veya bu doktrine izafe suretiyle 
ifadeye imkan yoktur. Çünkü, Cumhu
riyet Türkiyesi, bu doktrinleri doğu· 

ran şeraitten esaslı bir surette ayrı 

şartlar ve vazifelerle karşılaşmış bu
lunmaktadır. 

Kemalist rejimin, yurdun mutlak 
istiklalini temin ettikten, Türkiyenin 
soysal ve sıyasal bünyesine aid inkılap· 
larını tamamladıktan ve bu ba.kımhr· 
dan bugün, dünyada pek az memlekete 
nasib olan istikrar ve emniyet durumu
nu tesis ettikten sonra, ortaya attığı u· 
lusal dava şudur: 

''Türkiyeyıİ, en az zaman için- • 
de, en rasyonel yollardan giderek, ' 

$ 

ekonomi bakanından da, dünyanın 
biç değilse en ileri memleketi ae
viyesine yükselbnek." 

Türk milleti, Atatürk'ün bu işare• 
tini, O'nun her i~reti gibi, kendi ru• --.... ....,,.....tL.;:. __ .,....J...:.W:..ııil 
hunun içinde kendi öz arzusu, kendi 

(Sonu 6. rncı sayfada) Ekonomi Bakanr B. Celal Bayar 

---------....:P-~-:.:P:..!.i!!im!.!...!b~a~s:?.!.!ınlarına gelince; bun-
yoruz. 
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ıc HABIIILIRIKIZ 
Ortamekteb ve lisel~rde B. Hüseyin 

edebiyat derslerı Cahidin 
Pamuk cinslerinin 

ıslahı için 
tedbirler ahnıyor 

O rta mekteblerle, liselerin, mem
lekette edeb;yata kafJı alakayı 

ço ,altmak ve hakiki sanat kültüriinil 
yaymak hususunda, Üzerlerine en ~e
niş ölçüde vazife ve mesuliyetler yuk
lenen müesseseler olduğu muhakkak· 
tır. 

İlk okulda, öğretmenin bütün gay
reti, zaruri olarak, çocuklara okuma 
itiyadını aşılamaya ve sanat hakkında 
pek muhtasar nosyonlar vermeye in
hisar edecektir. Talebenin daha yük
sek itiyadlar ve idealler edinmesi için 
en müsaid telkin çağı, hiç şüphesiz, or
ta tahsilini yaptığı uzun devreye mu
vazi olanıdır. Orta ~kteb ve lise tahsi
linin, türk çocuklarının edebi zevk ve 
kültürlerini inkişaf ettirmek, onları 

mükemmel birer okuyucu olarak yetiş
tirmek ve aralarında mevcud istidadla
rm ink!şafını hazırlamak hususunda ne 
hududsuz i.nikinlar arzettiğini dÜ§Ü• 
nürselr, bu imkanlardan azamt derece
de faydalanmak yollarmı aramanın ne 
kadar mühim olduğunu takdir ederiz. 

Bütün tahsil müddeti esnasında -
bir ihtisas branşı olan edebiyat fakül· 
tesini istisna edersek - yalnız lisenin 
ikinci devresinde edebiyat ayrı bir dera 
halinde öğretilir. Fakat birinci deVTe 
programlarında büyük bir mevki ifgal 
eden türk:çe dersleri ile de edebiyatın 
yakın bir alakası mevcuddur. Bu tab
til devresi emasında okutulan kıraat· 
ler. her memlekette, çocuklara bazu
layıcı bir edebiyat bilgisi vermek gaye
sini güder. Son derece basit n kolay 
öğrenilir olan yeni harflerimizden IOD• 

ra, kıraat dersleri artık talebeye oku
mayı öğretecek bir vasıta olmaktan çık
Dllfhr. İlk mektebi bitiren türk talebe
si, herhangi bir metni kolaylıkla oku
yabilmektedir. Şu halde kıraat denle
rinin asıl gayesi, onda edebi .zevki ft 

güzeli tefrik hassasını ana dili bakkm
daki bilgisini inkişaf ettirmek olduğu 
kendiliğinckn ortaya çıkar. 

L iselerimizin edebiyat tedrisatı, 
bizde ötedenberi, üzerinde mü

nakasa edilen bir meseledir. Beş altı yıl 
önce Ankarada ilk defa olar~k toplan
bn!t olan edebiyat öğretmenleri kongre
•inin mevzuu da bu meselenin tetkiki 
olmUftur. Kendisi~den beklenmesi ta· 
bii olan müspet neticeyi vermeden da
ğılmış olan bu kongrede, birkaç öğret· 
menin, tedrisatın tamamiyle reforme 
edilmesini istiyen sözleri, aksi kana· 
atte olan l.ıüyük bir ekseriyetin düşün· 
celeri arasında erimi~ti. 

Bana kalırsa. bu akamet neticesi 
kongrenin zamansız toplanmış eılma

amdan ve azaları arasında mektcble a
lakaaı olmayan edebiyatçıların bulun-

mama•ından ileri ı:elmittir. 
Fakat bu kongrenin yapamadığı i-

9i, geçen yıl edebiyat derslerini ve kı· 
raatları ıslah için toplanmrı olan daha 
mahdud azalı komisyonun kararları 

bir dereceye kadar başarmıştır. Eski 
tedrisat sisteminin yanlışlığını kabul 
eden komisyon daha geni' malzeme ve 
esaslar hazırlanıncaya kadar edebiyat 
Öerslerinin takib etmesi 1izım gelen a
nayolu bir program halinde teabit et
IDit ve mekteblerimiz için yeni lıı:itab-

lar hazırlamıştır. 
Kabul edlen yeni esas }Öyle bulisa 

olunabilir: liselerde Divan edebiyatım • 
edebiyat tedrisatının ağırlık merked 
yapan ıiıtem kaldmlacak, Divan ede
biyatı hakkında muhtasar malOmat ve 
bu edebiyattan nümuneler verilmekle 
iktifa olunarak, taaannOsuz, yeni dili· 
oüzle yazıl.aut en güzel yazılar li.zerin
t!e durulacak ve garb edebiyatından ör· 
11ekler daha geni§ ölçüde verilecektir, 

Bu eaasuı, ihtiyaca tamamiyle uy
gun olduğunu tebarüz ettirmeye hiç lil· 
2ıun yoktur. Bunu takdir etmek: için de 
edebiyat tedrisatının maba.d ve gayc
aini tasrih etmek Widir. Lisclerimiz
Öe okutulan edebiyat derslerinden mali
sud olan §eyin çocuklarmuzm dimağ
larını, hayatta hiçbir işlerine yaramı
yacak bir sürü kuru ve lüzumsuz ma· 
lfımatla doldurmak olduğunu kimse 
id llİ" edemez sanıyorum. 

E dcbiyatmıız, eski edebiyat anan-

kesmi:e~~~~~yo;.a~:~;n;deb~~=~:: at-. tiğı dava 
bir kök arasak bunun için garba tevcc- " 
cüh etmek mecburiyetindeyiz. 

Gençleri, bugünkü edebiyatımızı 

anlamaya, sevmeye ve onun meselele
riyle alakalanmaya sevke!:mek husu
sunda Divan edebiyatına aid malUma -
tın hiçbir faydası olmıyacaktır. Ede
biyatın tekamülü safhaları hakkında 

çocuklarımızın biraz malılmat sahibi ol
masını istiyorsak, bu malUmat için 
garb edebiyatı tarihlerine ve hatta ü
manizme baş vurmak zorundayız. Di • 
van edebiyatı zevk ve kültür itibariyle 
bizden tamamiyle ayrı bir alemin mah
sulüdür. Bu itibarla bugünün gençleri 
tarafından an'aşılmamış kalmaya mah
kfundur. Fakat bundan daha büyük o • 
lan mhzur, eski edebiyatımıza aid yazı 
dilinin de çocuklarımıza aynı derecede 
yabancı oluşudur. Şu halde çekinmeden 
ileri sürebiliriz ki, bu edebiyat tarihi
nin ve nümunelerinin üzerinde ısrar 
etmek, çocuklarımızın zamanlarını bey
hude işgal etmekle kalmaz, hatta onla
rın edebiyat denilen şeye karşı tomur· 
cuk halinde bulunan alikalarını da ku
rutacak: bir Amil olur. 

Edebiyat deraleri sahasııım Kültür 
Babnlığunızm yaptıit reformla bu 
me1ele nazari olarak hallcdilmiJ bulu· 
nuyor. Fakat unutamayız ki, yeni sia

temi tatbik.le mükellef olan öfretim 
bdroau. daha birkaç yıl önce, bugün 
yanhtlığı te1ıbit edilen sistemi müda
faa etmiı olanlarla doludur. Şu halde 
yeni proeram gerektiği iyi niyetle tat
bik edilecek midir? Bunun bir ıMıa i
p olduğunu ileri ıürebilirir. Her 11-

nıftan. ancak öğretmene göre randıman 
alınacaktır. Edebiyat_ müspet ilimler 
gibi, atkı bir kitab ve program disipli
nine tlbi olamıyacafı için. öğretmenin 
tab'ı, görüşleri, inanışları vereceği ders 
üzerinde büyük tesirler yapmaktan geri 

kalmıyacaktır. Bugünkü lise gençlerinin 

zihinlerini i~gal eden birs<>k edebi me

ıelcler var. Yeni muharrirlerden tuna 
veya buna kuşı bir alaka duyuyor, fU 
veya bu edebi tarza meylediyorlar. E-

debiyat öğretmenlerine bu hususta bir
çolı: aualler tevcih etmeleri, ve kendi· 

lerine rehberlik etmelerini onlardan is.
temeleri pek tabidir. Fakat acaba bu 
öi!retmenlerin hepsi, Divan edebiyatı

na karfI hayranlık ve alakalarından bir 
kısmını olsun bugünün mahsullerine 
ve meselelerine ayırmak ;mkan ve za

manını bulabiliyor mu? İşte meeele bu-
radadır. 

L ieelcrimirin edebiyat ve türkçe 
öğretmenlerinden mürekkeb, ma

ruf edebiyatçılarımızın da iştirakiyle 

yoni bir kongrenin toplanması.. bütün 

Haikai 

Haikai, be§, ye-

di ve beı heceli Üç 

mısralık japon türleridir .. Bu kadar 
dar bir çerçeve içinde ne ifade edi
lebilir? 

Bir fransız dostumun bana gön
derdiği Haikai te;cümelerinden fU 
örneklere bakınız: 

Kürek sesleri, 

Titriyen dalgalar .. Yöreğinı buz 
kesildi. 

Gece, ağlıyormn ... 

~urada burada, ufuklar bq. 

Her yerde hüzün. 

Sonbahar rüzgarı. 

Çayır kutu, 
Nud da dunnadan ötüyor •• , 

Halbuki eün ,,_ uzundur 1 

Serçe, 

Çiçekler arasında oynayan 
Arıyı yakalama! 

İzmit, 10 (A.A.) - Muharrir Hüse
yin Cahit Yalçın'ın İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ 

aleyhine açtığı davanın duruşmasına 

dün şehrimizde asliye ceza mahkeme • 
sinde ba~lamnıştır. Bu münac;ebctle 
Muhiddin Üstündağ ve vekilleriyle 
muharrir Hüseyin Cahid Yalçın ve da· 
va edilen gazetecilerden Son Posta ga
zetesi sahibi Ali Ekrem'le, Selim Ra· 
gıb şehrimize gelmişlerdir. 

Çiğit fiat ları yükseldi 
Ziraat Bankası Mersin'dcki pamuk fabrikasını azami randm1aıı 

almak için faaliyete sevketmiştir. Bunwı netic~i ol~ak p~~ ya• 
ğının istihsal edildiği çiğit fiatlar mda müstahsil lehıne hır yükselmt 
kaydedilmiştir. 2,25 kuruş olan çiğit fiatı, piyasada 4 kuruşa satıl~ 
maktadır. 

DurufIDada Muhiddin Üstündag'ın 
vekitleri, müvekkillerinin İstanbul Vali 
si ve Belediye Reisi bulunması do1ayı· 
siyle muhakemenin memurin muhake· 
matı kanununa tevfikan yapılması ileri 
sürülmüşse de dava memurin muha
kemat kanuniyle alakalı görülmiyerek 
mahkemenin salahiyeti d::hilinde gö -
rüldüğlinden bu talep kabul edilme
miştir. 

!Dil, Tarih 
\talebelerinin 
seyahati 

Gazeteciler kendilerine verilen bir 
emri matbuat kanunu mucibince neşr
ettiklerini ve binaenaleyh bunun bir 
suç teşkil edemediğine kani bulunduk
larını ileri sürmüşlerdir. 

Kurun gazetesi sahibi Asım Us da 
mebuı bulunduğu için mahkemeye gel
memiştir. Mahkemece davanın bu kıs
mı Asnn Us'un masuniyeti teşriiyesi • 
nin refine teşebbüs edilmek üzere mu
vakkaten ayrılmış, ve Açık Söz gaze • 
tesi sahibi Etem İzzetin de mahkemeye 
gelmemek dolayısiyle ser.:httiği maze
ret nazarı dikkate alınarak ifadesinin 
istinabe suretiyle alınmasına karar ve
rilmiştir. 

Dil, Tarih, Coğrafya, Fakültesinin 
Coğrafya enstitüsüne devam eden ta • 
}ebelerden mürekkeb bir kafilenin ik -
liın ve nebatlar üzerinde jcoformolojik 
tetkikler yapmak üzere Ege havalisine 
gideceklerini haber vermiştik. Seyahat 
programında sömestr tatili ve imtihan 
günlerine göre ufak bir değişme oldu
f undan kafile ancak yarın sabah Anka
rada.n hareket ede-bilecektir. 

Enstitülüler yolda Sazılara inecek -
ler ve akşam tren vaktine kadar tetkik
ler yapacaklardır. Seyahat yolu, Kü
tahya, Afyon, Alaşehir, Kule, Manisa 
ve 1zınir'dir. Talebeler 21 şubatta şeh
rimize dönmÜ§ bulunacaklardır. 

Mahkeme vali ve belediye reiı;i Mu· JaJ Aka . 
hiddin Üstündağ'ın muharrir Hüseyin e ygen 
Cahit aleyhine !stanbulda ayrıca aç tr- • • } • • d 
ğı mukabil davanın tahkiki için 16 fU• ı goz yaş arı ıçın e 
bata talik enilmiştir. • • üld. •• 

Bu duruşma kalabalık bir din ~yici gom U 
~ütlui tarafından takip edilmıjtır. btanbul, (Telefonla} - Tahran bü-

bu hatıra gelen ib iımallerin tasfiyesine 
bir dereceye kadar hizmet edebilir, sa
nıyorum. Fakat derd, bununla bitmi
yecek: ~r fümullüdür. Bu itib.rla ye
ni yetitceck edebiyat öğretmenlerimizi 
yeni met.odlara uygun olarak yetiştir
mek kadar, mevcudları da, yeni ihti
yaçlara adapte edebilınc;c için, mewli 
kurslardan eeçirmek, n~riyatla alilı:a
larınr kontrol etmek ve bugünkü edebi
yat:muzrn mahsul ve meselelerine kar
'ı ba~lılılı:larmı k:ontrola tlbi tutmak 
hatıra geılen tedbirlerdendir. 

Fakat "hangi memlekette böyle bir 
usul &ördünüz?,. diyeceksiniz. Memle
ketimizin hususiyetlerini ve kendine 
has ihtiyaçlarını, her şeyin üstünde tut
mak lüzumunu hatırlatırım. 

YAŞAR NABİ 

, 
KapRDı kapıyorum. 

Seaaizce, yatıyorunı. 
Yalnız olmanın zevki 1 

Bir feryad! Dinleyiniz! 

Baiıraıı ay mı? 
Ah, kukumav kUfU! 

Vğurıusgün 

Bernard Shaw'dan aormu§lar: 
- Cuma &ünü evleneni.o ömrü U• 

zunluğunca bahtsız olacağma lnaıur 

mısmız? 

- Elbette inanr.un. Cmna günü 
neden müsteana bir gün olsun! 

Türkçe 

.... fakat akınlar favul ve avutla 
neticesiz. Salinı lüzumsuz bir favul
le Cevada çıktı. Çekilen fiitü ... eli 
ile durdurarak bo~ yere penaltı yap· 
tı .. Hemen kaleye yüklendiler. 

yük elçimiz B. Enis Akaygen'in büyük 
kızı Jale Akaygen'in cenaı:e töreni bu
gün yaptldı. Namazı Beşilıı:ta§ta Sinan 
paşa camiinde kılındı ve Rwneli hisarın
daki aile kabri&tanma ıömüldü. 

Cenazeye başvekil İsmet İnönü ile 
hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras 
çelenk göndermek lütfunda bulunmuş

lardı. Aynca hariciye vekaleti_ matbuat 
cemiyeti, ıazetemizin ve İstanbul gaze
telerinin ve bir çok dost ailelerin çelenk
leri vardı. 

Cenazede belediye reis muavini, Be
şiktaş kaymakamı, bir asker ve polis kı
tası, bütün gazete baş muharrirleri ve 
mümessilleri, aile dostları, Jalenin arka
c:Lışları vardı. Tören çok hazin oldu ve 
Jale göz yaşlan içinde büyük annesinin 
yanında hazırlanan ebedi medfenine tev
di edildi. 

I ngiliz hikayesi 

Bir franırz ca
zeteai, bir İngiliz 

gazeteainde fU haberin intip.r etmİ§ 
olrluğunu iddia ediyor: "Maııı deni
zi o kadar fırtınalı idi ki kanalı hiç 
bir vapur, ne bu tarafa ve ne de öte 
tarafa geçebildi ve bu suretle, Avru

pa kıt&&ı, dün, tecerrüdde kalmıt o&

du !,, 

Te/•irl 

Erkek - Dün s-ece rüyamda ken
dimi dünyaıuıı en güzel ktzı ile ev· 
lenmiı gördüm. 

Genç kız - Bahtiyar olduk mu? 

I ngiliz, irlandalı, iskoçyalı 

Bir ingiliz, bir irlandalr, ve bir is
koçyalr örfane ile bir k1r yemeii ter
tibine karar verdiler. 

ı • CD-- ti• • • '' ngilız: ' ı>en et ge nnm , 
İrlandalı: ''Ben pasta,, 
lııkoçyalı ite: "Ben de kardqimi 

getiririm", dedi. 

Banka, Adana' da uhdesine ge
çen Çırçır fabrikasının da daha 
modem tesisatla büyütülmesine 
karar vermiştir. Çiftçiye istihsal• 
den evvel verilecek avanslar için 
de daha geniş ölçüler tatbik olu • • 
nacağını memnuniyetle duyd~ 
Öğrendiğimize göre işin bu saf • 
hasma aid etüdler neticelenme.li 
üzeredir. 

Ziraat Banlıı:aaı bundan başka milli en• 
düstrimizin en dıemiyetli hammaddeJ.., 
rinden biri olan pamuk cinsinin ıslahı Yt 

ziraatinin çoğaltılmasında kendine dü~CJC 
bisaenin ifası: için mühim kararlar al• 
mıştır. Bu maksadla Amerikadan Mib· 
zer (tohum ekici makine) ve atlı çapa· 
lar getirtilmektedir, Buna aid muka • 
velelcr imzalanmIJtıl'. Martta memlek•· 
timize gelmiş bulunacak olan bu feruıt 
vasıtalar çiftçilere verilecektir. 

Kızıl hakkında 
Vilayet Sıhat 
Müdürlüğünün 

tebliği 
Ankara Sıhat ve 1. Muavenet MU. 

dürlüğünden: " 
Bir müddettenberi Ankarada görültll 

kızıl vakaları son zamanlarda bilha•a 
Yeni~ehirdeki bazı mektcb talelJcsi ara .. 
s~nda artmak istidadını eöstermekt• 
idi. Mutad tedbirlerle vakalarm öniintJ 
almak mümkün olamadıfmdan bizzarur 
bu mektebler Sıhat Vekiletinin emriylt 

şimdilik on gün müddetle tatil edil• 
miştir. Şehirdeki kızıl vakalan adedi 
l 93ti kanunuevel batından bugüne ka· 
dar 43 e baliğ olmu,ıur. Vefiyat yoU. 
tur. Bu valralardan 13 adedi mckteıbler• 
dedir. Hastalık &örülen mcktebler ta.. 

!ebesinin ailelerine lı:u:ılm mahiyeti v~ 
korunma tedbirleri halckmda bilgileri 
havi risaleler tevzi edilmiştir. HalkmıJ. 
zın müteyakkız bulunarak en küç6lc 
'üpheli alimetler ve bilhassa yükseli 
ateşli boğaz iltihaplan gördükleri va• 

kit hemen alakadar tabiblere malilmat 
vermeleri rica olunur. 

Bir çek 
firması 

• 
ve türk meyvacılığı 

Mühim bir ~ek firmaaı, Ziraat ve İf 
Bankaları tarafından teşkil edilmeli 
üzere bulunan tiirk meyvacılık limited 
§irketinc (Tü. M. E. L.) iştirak tale • 
binde bulunmuş ve bilhassa bu tirket 
tarafından kurulacak tcaisatla kurutu• 
lacak elmaları toptan satın almak tek • 
lifini ileri sürmüJti.ir. Bu teklif alaka
darlarca tetkik edilmektedir. 

(.iman tesisatına 
hazırlık 

İstanbul (Telefonla) - Liman te.. 
sisatım yapacak olan ingiliz heyeti bu· 
gün gene toplandı. Tetkikler devam e• 
diyor. 

• • Yolcu salonu proıesı 
İstanbul (Telefonla) - Yolcu salonu 

inşaat projesinin ıüzel sanatlar akade• 
and M .. baka· misinde teşhirine baş1 ı. usa 

ya türk ve yabancı 60 mimar İftiralt et· 

miştir. 

' 
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Silah yarışında 
yeni safha 

l DIS HABIJIILIRlftf l l ".m_ıı~ımıttüA 
Sıyası Musteşarlıklar 

B Üyük bari>dan evelki silahlan· 
ma yanşmın tarihi tetkik edi

lecek olursa, bunun iki safhaya ayrd· 
dığı görülür: önce bir gizli silahlan
ma safhası vardır ki her devlet ken· 
di askeri kuvvetlerinin kifayetsi:dİ· 
ğinden bahsederken hazırlanır. Son· 
ra da bir meyda nokuma devri gelir. 
Bu ikinci devrede silah yarışı durmuş 
değildir. Bilakis bütün şiddetiyle de· 
vaın ediyor. Belki aJman donaması 
için von Tripitz'in s?ylediği gibi "teh· 
likeli mıntaka,, , yeni bir baskına uğ· 
ramak korkusu atlatılmıştır. 

Son bir ay içinde büyük devletle· 
rin mukadderatlarını idare eden dev· 
let adamları tarafından söylenen nu· 
tuklara bakılacak olursa, harbsonrası 
devrinden artık silah yarışının mey· 
dan okuma zamanı gelmiştir. Dostu· 
muz Musolini zaten, bu kayıdlarla 
mukayyed olmayarak, boyuna ltal· 
yanın askeri kuvvet ve kudretinden 
bahsediyordu. Bu ses, nihayet geçen• 
lerde İtalya ordularını sekiz milyon 
süngülü bir ormana teşbih etmesiyle 
en yüksek perdesine varmış bulunu

yor. 
Voroşilof da birkaç ay evel, Kızıl 

ordunun dünyanın en kuvvetli askeri 
teşkilatı olduğunu bildirmişti. Üç 
dört gün evel, Göbbels'in sesi yüksel
di: imparator ikinci Vilhelmi andıran bir 
eda ile artık Almanyanın hazır oldu
ğunu bildirdi. lngilterenin daima öl
çü ile söz söyliyen ve mübalegadan 
kaçınan devlet adamJan bile geçen 
hafta Avam kamarasında Singapor• 
dairi İngiliz deniz üs..ünün sağlamlığını 
ballandıra baJlandıra aıılattılar. Bahriye 
nazırı Sir Samuel Hoare demişti ki: 

- lngiliz bahriye inşaatçıları bu 
eserleriyle bir defa daha dünyaya 
göstermişlerdir ki en kısa bir zaman
da en sağlam işi başarmak rekoru ha· 
la İngilizlerin elJerindedir. Bu sözle· 
rin muhatabı elbette Avam kamarası 

değildir. 

Fakat askeri vaziyet Üzerinde en 

dikkate şayan müzakere fransız par· 
lamentosunda yapılmıştır. Bir hafta 
devam eden müzakereden sonra fran
ııız hava nazırı Pierre Cot ile harbi
ye nazırı Daladier söz alarak Fran• 
sanm hazırlıkları hakkında etraflı İ· 
zahat vermişlerdir. Bu izahata göre 
artık Fransa hazırlanmı§tır. Dünya
nın en iyi teçhiz edilmit askeri Fran
sadadır. Havada, sovyet Rusyac.Jan sonra 
en kuvvetli devlet Fransadır. Denize ge
lince; fransız donanması, İtalya ve Al
manyarun mecmu deniz kuvvetlerine 
muadil olmakla beraber, bir misli daha 
artacaktır. Parlament1>daki bu nutuklar
dan sonra dün gelen bir ajans telgra
fı Fransanın beheri otuz beşer bin 

' tonluk beş zırhlı, on sekiz de kruva· 
zör inşasına karar verdiğini bildir

mektedir. 
Sözün kısası şudur ki büyük dev

letler arasında bir misline an
cak büyük harbdan evvelki yedi 
:sene içinde tesadüf edilen bir silah 
yarışı başlamış bulunuyor. Harbdan 
evelki silah yarrşı göstermiştir ki böy
le uzun süren bfr yarış ile bir devle
tin karşısındakilere tefevvuk etmesi 
mümkün değildir. Her devletin si
lahlanma yolunda attığı adını karşı· 
sındakileri harekete getirir. Onlar 
da aradaki kuvvet nisbetini muhafa
za etmek ve mümkünse geçmek için 
silahlanrrlar. Bu da aynı şekilde ak· 
sülamellerini gösterir. Ve bir zaman 
geçip de arkaya bakınca görülür 
ki, silahlar çok artmış; fakat devlet· 
ler arasında maddi vesaitin ve tekni· 
ğin tayin ettiği nisbet, olduğu yerde 
aayıp duruyor. İşte bugün silah yarı· 
§1 böyle bir safhaya girmiş bulunu
yor. - A. Ş. Esmer 

--. .... uscıosauuscJJlSS'lf'5'5,. 
istanbulda 

ULUS 

iSPANYADA SON ASKERi VAZİYET 

Hükümetçiler yabancı devletlerin 
etmelerinden asilere yardım 

şikiyet ediyor 
Londra, 10 (A.A.) - Valensiya'dan bildiriliyor: 

Kabine toplantısından sonra neşredilen bir tebliğde, 
Malaga'nın düşmes~e ~ebeb olara:c, b~z~ ~_Yabancı 
devletlerin asilerle gıttıkçe artan hır elbırhgınde bu
lunmaları keyfiyeti gösterilmekte ve italyan ve al
man donanmalarının asiere yardım ettikleri ve İtalya 
ile Almanya'nın General Franko'ya takviye kuvvetle
ıi gönderdikleri bildirilmektedir. Bu yardnna delil 
olarak da bir hadise zikrolunmaktadır: 7 şubat günü 
saat 10 da altı hükümet muhribi asi gemileri bombar
dıman etmek üzere yola çıkmışlar ve 13,50 de Kanta
• Kape'nin cenubunda iki kruvazöre rastlamışlar ve bu 
gemilerin ağır silahlariyle ve sancak tarafındaki top
lariy le kendilerine ateşe hazır olduklarım görmüşler
dir. Hükümet muhribleriyle bu kruvazıörler akşama 
kadar muhtelif istikametlerde dolaştıktan sonra muh
ribler bunlara taarruz için yaklaştık.lan zaman kru • 
vazörler biribirlerini projektörlerle aydınlatmışlar ve 
bunların İtalyan gemileri oldukları anlaşılınrştrr. Teb
iğde buna benzer hareketlerin harbı umumileştirmek 
tehlikesi doğuracağı kaydolunmaktadır. 

Barselondaki anarşist elemanlar bunların müda· 
faası için askerliğin mecburi olmasını istediklerin
den, kabine dünkü toplantısında iç harbm başlangı

cından beri ilan edilmiş olan askerlik mecburiyetini 
yeniden koymayı kararlaştırmıştır. 

Malaga' da\ 
Almeria'dan bildiriliyor: Malaga va· 

lisinin Havas Ajansı muıhabirine söy
lediğine göre cumartesi günü beş yüı: 
kamyonla 25.000 malagalı şehri terket• 
miştir. Ayrıca 30 kilometrelik yolun 

iki tarafında yüz elli bin kadar kaçak 

görülmekte idi. Bilhassa kadın, ihtiyar 

ve çocuklardan mürekkeb olan bu ka· 

labalık çok acıklı bir manzara arzet
mekte idi. Evelki gece ilsi Cervera kru
vazörü Malaga • Valansiya yolunu bom· 
bardıman etmiş ve obüsler Almeria'nm 
30 kilometre cenubuna düşmüştür. Ay
rır.a asi tayayreler Mortil şehrini bom· 
bardıman ederek sivil halk arasında ö

lümlere sebeb olmuşlardır. 

Asilere göre 
Asiler Malaga civarında yaptıkları 

temizleme ameliyatında dağlara çıkan 
yüzlerce hükümetçinin kendilerine tes• 
Jim olduğunu, Velez şehrinin işgal e
dildiğini ve Tanca halkmm Malaganın 
zaptı dolayısiyle evlerine Franko bay• 
rağını çektiklerini, Malaga ile öteki şe
hirler arasında telgraf muhaberesinin 
yeniden kurulduğunu bildirmektedir

ler. 

lesi olmazsa harbın çabuk biteceğini, 

Barselon'da ana.rşinin hüküm sürmekte 
olduğunu söylemişler ve karışmazlık U· 

sulünün ipkası lehinde bulunmuşlar· 

dır. 

Karışmazlık Komitesinde 
Londr~ 10 (A.A.) - Havas muha· 

biri bildiriyor: 
Karışmazlık komitesindeki bazı dele

geler, Malaganın sukutu keyfiyetinin, 
komiteyi kontrol planım değiştirmeye 

ve Malaga bölgesi kıyılarının kontrolünü 
alman bahriyesine değil fakat ingiliz 
bahriyesine tevdie icbar edebileceği ka
naatindedirler. Bazıları, bu bölgenin 
kontrolünün sovyet bahriyesine verilme
sini ileri sürmektedirler. Fakat ingiliz 
deniz mahfilk> i, sovyet gemilerinin tek
nik bakımından bu vazıfeyi yapanuyaca
ğı düşüncesindedir. 

Zira, üsleri İspanyadan çok uzakta· 
dır. Ayni mahfillerin teyid eylediğine 

göre, Sovyetler mahrukat ihtiyaçları için 
İngiltereden ingiliz deniz üslerini kul-

SON DAKiKA 

Malaga' da asilerin hom
bardınıanJarından sonra 
yıkılan bir kilisenin feci 
manzarası. 

lanmak müsaadesini isterni§lerse de İn· 
giltere bunu reddetmiştir. 

Hükümeıçiler yenilirse Katalonya 
Burgos'la müzakere mi edecek? 

Paris, 10 (A.A.) - Paris gazetele
rinin bildirdiğine göre Barselon hi.ikü-

metinin katalonyalı unsurları, general 
Franko, Valensiya bükü.metini yendiği 

takdirde Burgos hükümetiyle Katalon

ya jenralitesi arasında harbe engel ol· 

mak için generalle konuşmalara girişe
celtlerdir. 

Maten gazetesi, diyor ki 1 

"Barselon hükümetinin, B. Kaballe
ro'nun Valensiya hükümetini Barselon'a 
nakletmesine niçin muhalefet ettiği bu 
suretle şimdi anlaşılmış oluyor.'' 

JUadrid cephesinde 
Asiler, hükümetçilerin Madrid - Va

lansiya yolundaki mevzilerine yaptık· 
lan bir taarruzun püskürtüldüğünü ve 
Madrid cephesınde bükümetçilerden 
birçok malzeme alındığını bildirmekte
dirler. l>iger taraftan hükümetçi gene
ral Miaja gazetecilere beyanatta bulu
narak, Madrid • Valansiya yolu için 
telaşa düşmenin .lüzumsuz olduğunu, 
temasın diger yollarla temin edilece
aini söylemiştir. Madrid - Londra tele

;onu dün gece kesilmiştir. 

l{arısmazlıli I{o mitesinin 
' 

yaptığı 
tebliğ 

Asi gemiler Barselorı' da 
Bars.eıondan bıldırıldıgıne ı:,ure bir 

_ . denızaltı gemisi limanda gozükınuş, 
ası . .. b b t 
bir hiiküınetçi tayyarenın uç . om _a a -

. erııle kaybolmuştur. Bır ası ge-
ınası u.ı . 

. 1 a ela demirli bulunan bır sah-
mısı ım n . . 

. . ·ni bombardıman etınıştır. 
rınç gemısı . _ . . 
Uzaktan geçen başka bır ası gem·ı· de 

b. k bomba atmış, kıyıyı muda-sehre ır aç . . 
• larmın işe karışması ı.ızerıne faa batarya 

toplantı hal{lunda 
Londra, 10 (A.A.) - Bugün toplanan tali karışmazlık komitesi aşağıdaki tebli

ği neşretmiştir: 

Tali komite, İspanyanın ve sömürgelerinin denizden ve karadan kontrolü hak

kındaki plana dair alakadar hükümetlere verilmiş olan suallere gelen cevabları tet-
kik etmiştir. · 

Mezkiır suallerin ilk kısmı karışmazlık kontrolünün gönüllü toplanması sevki ve 

transit olarak geçmesine de teşmili hakkında yapılan tekliflere dairdir. 

Gelen cevablardan açıkça anlaşılıyor ki, bi.itün hükümetler mezkur kontrolün tek

lif edilen şekilde genişletiımesine tarafdar bulunuyorlar ve bunun en kısa bir müd
det içinde tatbikini arzu ediyorlar. 

İspanyanın kara sınırlarının kontroluna g· lince, Portekiz delegesi hükümetinin 

iı.panyol • Portekiz sınırının kontrolünü kabul edemiyeceğini ızah eylemiştir. 

Gazetemizi Istanbut okuyucularımız gemi kaçmıştır. 
Koprü'de, Kadıköy .iskelesinde gazeteler 

Umumi bir görüş teatisinden sonra komite reisi meselenin ingiliz, fransız, al· 

man, italyan, Portekiz ve Sovyet delegelerinden mürekkeb hususı bir komiteye ha

valesini teklif etmiştir. Bu delegeler kendi eksperleriyle birlikte bu komiteye işti
rak edeceklerdir. Komitenin vazifesi, projenin tamamiyıe tesbit olmasını temın 

etmekle beraber, umumen kabul edilebilecek bir hale getirilmesi için tekliflerde 

bulunmaktır. Reisin bu teklifi tali komitece kabul olunmuştur. Yalnız Portekiz 

delegesi kabulünü hükümctin tasvibine talik eylemiştir. 

•abcısı KEMAL'de eıkenden bulurlar. Fransız radilwl mebuslarının 
Beyoğlunda Haşet ve şubelerinde de u.. Anlattıkları . 
lus 11atıl-maktadır. itnıış olan di)rt radıkal Barselona g . .. 

d daha ziyade gayrı mu-
~,,_.~_.,..C • t• & 'i#'f mebus bura an . B 1 

. 1 1 dönmüşJ.erdır. un ar 

K v l aid intıba ar a . amutay çagrı arı s b .. tün nüfuzun anarşıst-
Katalonya'da u v u yabancı müdaha· '°'"'" A• .. U .'-1--.t- ~u-Arıİ blli!'.ÜJl_S_a~a~t~--·-...ı,t ... d d un t 

Keza, kara ve deniz kontrolunun takyiycsi için alınanlar ve İtalyanlar taıa

fından yapılan bazı tekliflerin de mezkur komiteye tevdii kaıarlaştrnlmıştır. 

Karışmazlık komitesinde bulunan devletlere aid olup İspanya veya sömürge· 

lerine giden gemilerin kontrolu meselesi de konuşulmuştur. Bu meselenin tetki

kine tali komitenin yarın 11 de aktedcceği toplantıda devam olunacaktır. 

Yeni komite ilk toplantısını cuma günü yapacaktır. 

KURUN'da Asmı Us, Kamutayın 

kabul ettiği yeni bir kanunla ihdas edil
mekte olan siyasi müste§arlıklardan 
bahsederek, devletcilik prensiplerinin 
tatbiki çerçevesi geni§ledikçe veklilet• 
lerde İ§lerin eskisine nazaran pek fazla 
arbnı§ olduğunu, ayni zamanda Mec
lisin icrai kuvveti de nefsinde cemet• 
mesi dolayısiyle vekiJlerin ekseriya mec• 
lisin içtimalarında bizzat bulunmaları 

İcap ettiğini anlatıyor ve Mebuslar ara
sından seçilecek yeni Siyasi Müsteşarla• 
nn vekiller için kıymetli birer yardımcı 
olacnklarmı, bu suretle işlerin gecikme
den yürümesinin temın edilecegini söy
lüyor ve müsteşarlarla vekiller arasında 
rekabet hislerinin vücut bulması şek

linde habra gelecek tek mahzurun da 
bu yeni usulün pek çok faydaları yanın· 
da ehmmiyetsiz kialdığıru ileri sürüyor. 

• 
PROPAGANDA 

Açık Sözde Ethem lzzet Benıc~ 
Cüınhuriyette Peyami Safa, bir propa
ganda vekaleti ihdas edileceği etrafın· 
daki haberleri ele alarak devrimizde 
propogandaıun ne büyük ve tesirli bir 
vasıta haline gehniı olduğanu tebarüz 
ettinyor ve bu lıasavvunın tahakkuk et• 
mesini temenni ediyorlar. 

"' 
TÜRK - lNGILlZ JŞBlRLtCl 

Cümhuriyette lndustr:aı tacilitieı 
Corporation şirketinin müdürü tara
fından The Financial Times gazetesi. 
nin Türkiye fevkalade nüshasına yazıl 
nuş bir makalenin tercüme.,ini okuyo
l'Uz. Türkiye hükfunetiyle İngiliz sınai 
ve mali müesseseleri arasında Karabük 
fabrikasının kurulması için yapılmıı 

olan anlaşmanın esaslarını anlatan mu
harrir, Türkiyenin ne kadar müstekar 
ve sıağlarn ıktisadi ıartlar arzettiğinin 
İngiliz maliye adamları tarafından da 
tasdik edilmit olduğunu tebarüz ettirİ· 

yor. Ancak türkiye ile İş yapmak iste
yen yabancılardan türk istiklal ve milli 
İzzeti nefsine dokunacak şartlar ileri sür
memeleri icab ettiğini hatırlat1yor ve 
Türkiye ile yapılacak İ§birliğinin ne bü
yük imkanlar arzettiğini anlabyor. 

B. Metaksas iyileşti 
Atina, 10 (A.A.) - Başbakan Me

taksas iyileşmiş ve bugün çalışmaya 

tekrar başlamıştır. • 
Gazetecilere beyanatında hasta iken 

rejim değiştireceğine dair çıkan şayia
ların kendisini eğlendirmiş olduğunu 

söylemiştir. 

Arnavutluk parlamen
tosu açıldı 

Tiran, 10 ( A.A.) - Kıral ..._Jn 
parlamentoyu açmıştır. Söylediği nu
tukta, dış politikaya temas ederek Ar
navutluğun şimdiye kadar takib ettiği 
direktiflere devam ederek bütün kom· 
şulariyle ve diğer devletlerle dostane 
ve samimi nıünasebetler idame edece· 

ğini söylemiş ve bilhassa Arnavutluk. 
italyan münasebatı üzerinde durarak 
''Arnavutluğun büyük müttefiki italya 
ile olan münasebetleri devamlı ve çok 
sa.mimi olacaktır" demiştir. 

Kral Faruk lsviçreye gidiyor 
Kahire, 10 ( A.A.) - Kıra) Faruk, 

yanında annesi ve kız kardeşleri oldu
ğu halde 27 şubatta İsviçre'ye hareket 
edecektir. Orada bir kaç hafta kaldık· 
tan sonra Londra'ya gidecek ve ancak 
temmuz sonlarmda Kahire'ye dönecek
tir • 

ÜLKÜ 
HALKEVLERİ MECMUASI 

Müdürü M. Fuad Köpı-uıu 
Sekizinci cildin son sayısı 

olan 48 inci numarası başlıca 
yazıları: 

Musahabe (Ş. A. Kansu), 
türk kobuz'u (A. Caferoğlu), 
Tuhfetül mahdum (Orhan Şa. 
ik), İslam coğrafyasında Antak
ya (Sadi .. Selen), Prehistorya (H. 
B ruil), Uzlenen alem - Şüphe 
"şiir" (Coşkun Ertepınar), köy 
tetkiki (A. Süreyya), Orta za
man islf..nı dünyasında maliye 
(A. Mez), Merkantilizm (Said 
Aydos), notlar ve iktıbaslar 
biuliyografı a. 

80 sayfalık dergi 25 kuruş. ------
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BÜYÜK BRlTANYA'NJN ESKl HAZ/NE 

VE M1LL1 MÜDAFAA NAZIRl -----
B üyiik Britanya 1936/37 .mali yılında silahlanma uğrun

da miimkiin oldnğu kadar fazla para harcamak azmiyle 
hareket ettiğine şüphe yoktur. Ancak, bu husustaki ka

rarını pek geç vermiş olduğu gibi. icah eden tedbirleri de alına-
mıştı. 

Bu itibarla'! gönlün istediği 
ve hakikaten lüzumlu olduğu 

kadar fazla pare harcanmasına 
imkan yoktu. 

Geçen mall yılın büdcesinde silah • 
lanma faslx 150 milyon sterling olaralt 
tesbit ve bunun kırk milyonu ha· 
va müdafaasına tahsis edilmişti. Bel· 
ki bu mikdar bazx munzam tahsisatla 
bir parça daha yükselmiş olac.aktı:r; an· 
cak, bunun, 31 marta kadar 180 milyo• 
na varacağını pek sanmıyorum. Bu pa· 
ra, 120 milyonu hava silahına tahsis 
edilmiş olan 800 ila 1000 milyon ingi· 
liz lirasını bulan alman silahlanma 
masrafı ile karşı karşıya getirilerek 
mukayese edilsin? 

B 
üyük Britaı:ya'nm silahlanma 
masrafı~ cumhur reisi Ruzvel· 
tin Birleşik Amerika hükümet· 
lerinin &ilahlanmak için earfet· 

tiği 200 milyon ingiliz lirasından çok 
daha azdır. Buna mukabil bu bahtiyar 
memleket, her iki taraftan da binlerce 

mil geni§liğindeki Okyanoslarla ko· 
runmuş bir vaziyettedir! 

• 
lngilterede kara, deniz 
ve hava silahlan için 

gelecek yılın 

büdcesine kona • 
caktır; buna bir 

büdçede ne 
kadar para 
aynldı? de aynca iki ve· 

ya üç tane bü
yük nrhlı il.ive edilecektir. Yeni kru
't'UÖr ve destroyer filosunun inşaatı bü· 
yük tutarda paraya mal olacaktır. Ay· 
m zamanda donanma iç.in yapılacak o
lan ağır topların, torpido ve sair mal· 
semenin inşaatı süratle çoğaltılacak -
t:Ir. 

Önceden' kaydettiğim gibi, deniz 
bakanlığı bütün harb sonrası devresin
de teçhizat fabrikalarını işe amade bu
lundurduğu için silahlanma temposu· 
na, ordu, ve hava kuvvetlerinden çok 
daha kolay olarak kendini uydurabilir. 

H 
ava Bakanlığının · önümüzdeki 
günlerde harcryacağı paranın 

mikdarı daha güç tahmin edi • 
lebilmektedir. Ancak bu hu ~ 

susta yapılacak olan sarfiyat ne kadar 
büyük olur~ o kadar daha iyi olacak
tır; çünkü, bu takdirde, sulhun korun· 

ULUS ===================== 11 - 2 - 1937 

Bulgaristan 
ve Sancak • • 

ısı _, 

La Parolc Bulgarc 
gazetesinin başyazısı 

E ransrz ve türk hükümetlerinin me
U- sele için bulmuş oldukları hal şekli 
birçok bakımlardan enteresandır. FranS2 
ve Türkiyenin, güçlükleri izale edebi
lecek bir hal şekline varmak hususun
daki samimi arzuları sayesinde iki te.z 
arasında muvaffak bir şekil olan anlaş
ma gerçekleşmiştir. Milletler cemiye
ti ta.rafından Fransaya verilmiş olan 
mandanın hududlan dahilinde kalmak
la beraber, İskenderun sancağı hakiki 
bir dahilı otonomi kazanmaktadır ; San
cak. Suriye devletinin çerçevesine da· 
hil olmayan ayn bir ünite teşkil et
mektedir; çünkü iç işlerde tam istiklal
den istifade etmesi kati surette temin 
edilmiştir. Fakat bu istiklfil yalnız iç 
işlere miinhasrrdır. Enternasyonal sa
hada Sancak istiklfiline sahih değildir. 
Harici i§lerinin idaresi Suriye devleti 
vasrtasiyle olacaktır. Aynı zamanda 
Suriye ile Sancak arasında müşterek 

bir gümrük ve para sistemi mevcud o
lacaktır. Görülüyor k4 yapılan anlaş
ma. türk hüküm.etinin isteğini yerine 
getirmekle beraber, Fransaya verilmiş 

olan manda ile yaratılmış olan hukuki 
vaziyeti de gözden kaçırmamaktadır. 

Diğer taraftan. şurasını da tebarüz et
tirmek la.zı:mdır ki, konsey tarafından 
temsil edilen Milletler Cemiyeti, yeni 
Sancak statüsünün tatbiki hususunda 
devamlı bir kontrol ifa edecektir. An
Jaşmanm hükümlerine göre~ türk hal
kınm hakları da garanti edilmiştir; on
ların selameti Milletler cemiyetinin 
kontrolu altına konulmuştur ve türk 
dili Sancağın resmi dili olarak ilan e
dilmiştir. 

~ancak meselesi münasebetiyle fran-
sız • türk münasebetlerinin seyrini 

tctıkik ederken, bu nıesud neticenin bu 
davada kabul edilmiş olan usul sayesin
de kolaylaştırılmış olduğunu kaydet
mek lazımdır. Milletler cemiyetine mil
racaat etmek ve paktın hükümlerine is
tinad etmekle Türkiye Sancak meselesi 
hakkında Fransa ile doğrudan doğruya 
müzakerelere girişmekte tereddüd et
medi. Bu usul, iki devlete, ortaya ko
nulmuş olan problemin muhtelif safha-

Puşkin'· 

Bu a 

Puşkinin ölümünün yüzüncü yıldö
nümü dolayisile evvelce de bildirdiği

miz gibi, Sovyet radyoları başlıca mem
leketler için hususi bir gece tertib et
mişlerdir, Bu gece Ankara saatile 22 

den 23 e kadar tükrçe neşriyat yapa
caktır. 

1744 metrede RWI, 50 metrede 
RNE, 40 metrede RWG, 31, 25 metrede 
RAN radyo istasyonları, büyü!! rus 
şairi Aleksandr Puşkin'in ölümünün 
yüzüncü yıldönümü münasebeliyle ve
rilecek bir radyo • konseri neşredecek
lerdir. Programı, Puşkin'in şiiirleri Ü· 

zerine muhtelif kompozitörlerin bes
teledikleri eserlerden t~rekküb eyliye· 
cek olan bu konser esnasında, izahat 
türkçe olarak verilecektir. 

Konserin programı şudur: 

Glinka: "Rusları ve Liudmila'' ope
rasr uvertürü (Senfonik orkestra) 

Rubinştayn: ''Muganni" romansı 

larrnı inceden inceye tetkik imkanını 
vermiştir; iki ala.kah tarafın tatmin e· 
dici bir hal şekline varmak emelleri 
karşısında esasen anlaşmanın husule 
gelmesi gecikemezdi. Bu netice, enter· 
nasyonal mahiyette bir ihtilafın halli 
için iki alakalı tarafı birbirleriyle te
masa sevketmek: lüzumunu bir kere da
ha göstermiştir. Ve işte Fransa ile Tür· 
kiyeye, görüşlerini karşılaştırmak, mil· 
nakaşa etmek ve bir anlaşma zemini 
bulmak hususunda verilmiş olan im· 
kanlar sayesindedir ki itilaf tahakkuk 
edebilmiştiI. 

B ununla be:abe:,. bu meselede, .Mil-
letler cemıyetinın oynamış olduğu 

hayırlı ve eill:miyetli Iolün kıymetini 
kimse azaltamaz. Esase~ anlaşma bir ke
re tahakkuk ettikten sonra, milletler cemi-

Sov 
ürkç 

pacak 
(Moskova büyük operasında tenor Le .. 
nıeşev) 

Cui: ''Kafkas mahbusu" operasından 
arya (ayni artist) 

Çaykovslri: "İvgen Oniegin•• opera .. 
smdan Lens.ki aryası (ayni artist) 

Glinka: ''Kanımda arzu kaynıyor'1 

(Yüksek artist Nejdanova) 

Glazunov: "Kanrmda arzu kaynı• 

yor•• (Soprano) 

Golovanov: "Genç erkek ve kız" 
(aynı artist) 

Dargomijski~ R-0mans (aynı artist)' 

Gurilev: ''A~k çeşmesi" romans (ay• 
nı artist) 

Verstowlri: ''İhtiyar koca" Romans 
(Yüksek artist Mezzo Obukova) 

Şeremetiyev: ''Sizi seviyorum,, (ay. 
nı artist) 

Dragomijsk:i: Laura aryası (aynı 

artist), 

Greçanikov: Romans (aynı artist) 

Meçhul: Romans (Yüksek artis' 
Basso Rayzen) 

Dragomijski: "Gece rüzgarr,, ro· 
mans (aynı artist), 

Rimski - Korsakov "Peygamber,, ro• 
mans (aynı artist) 

Borodin: Romans (aynı artist), 

Mussorsk:i: "Boris Godunov., ope• 
rasından Boris aryası (aynı artist). 

Rimski • Korsakov "Çar saltan,, O• 

perasından suite (Senfonik orkestra). 

~ehrimizde yapılacak olanlar. 
Puşkin'in ölümünün yüzüncü yıldö• 

nümü dolayısiyle HalkevinrJe bir Pu§• 
kin gecesi yapılacak, Musiki Mualliıq 

mektebinde bir konser verilecek ve rad• 
yatla neşriyat yapılacaktır. 

Halkevinde Puşkin gecesi ayın 1 f 
sindedir. Puşkin'in eserlerinden D~ 
rofski'nin rus sanatkarları tarafındaıı 

alınmış filminin de gösterilmesi muli• 
temeldir. 

Fakat ne de olsa, İngiliz silahlanma 
programı, zamanla büyüyecek ve bu 
hususta harcanacak olan "para, 1937 
de ehemiyetli bir surette ziyadeleşe • 
cektir. 

ması için büyük Britanyanm oynıyacağı ·------·-----·-----

yetinin vazifesi t:ımamlanmış değildir. 
Bu anlaşmanın Cenevre müessesesine 
tahmil ettiği birçok ve bazı pek nazik 
vazifeler, konseyin istikbalde Sancağın 
siyasi hayatının inkişafx hususunda da 
çok ehemiyetli bir rol oynıyacağmı is
pat etmektedir. Bu &uretle, milletler 
cemiyetinin nezareti asla eksik · olmı· 

yacaktır, ki bu da, Sancağın siya
si hayatının normal inki~fma büylik 
hizmetlerde bulun'ltak mahiyettec!ir. 

Cumhur Başkanlığı flarmonUi o~ 

kestrası bu ay içinde Puşkinin eserle• 

rinden rus kompozitörleri tarafındatı 

bestelenmiş olanJarından mürekkeb bfr 
konser hazırlamaktadır. Bu ay içinde 
verilecek olan bu konser dolayısiyl~ 

İ.zmir Mebusu B. Hasan Ali Yücel bir 
de konferans verecektir. 

mutlak rolün imkanları da o nisbettc 
büytiyecektir. 

Hazırlık devresi sona ermek \ı.T.;.ı:c· 

dir; kendilerine siparişler verilmiş o • 
lan firmalar, alacakları taksitlerin git· 

tikçe yükseleceğini hesablarma katabi
lirler. Bu taksitlerin tutarı ne olacağı· 
nı tayin edemem. Her halde bunun bü
yük bir kısmı, süratli bir surette silah
lanmak maksadiyle, hükümetin, normal 
endüstrie? istihsale baş vurmasına bağ· 
lı bulunacaktır. 

B 
ritanya deniz bakan.lığının do· 
nanma programr, bu yıl içinde 
yüksek bir tazyikle faaliyete 
geçilecek olan ehemiyetli ve 

yeni inşaatı derpiş etmektediI. İki ta
ne büyük dritnotun inşaat masraflarr 

Ordunun da bu masraflarda büyük 
bir payı bulunacaktır; ordu ve hava 
müdafaasının toplarr, mühimmatı ve 
her türlü silahlanma vasıtaları ve ayn
ca tankları yeniden temin edilecektir. 

İngiltere, silfilıJanma programında 
1937 de de geride kalmış ve hakiki ne
ticesi kendilerini ancak 938 de göstermiş 
olacaksa da, önümüzdeki masraflar, her 
halde çok muazzam bir tutara varmıs 
olacaktır 1 

A 
vrupa'nm, silahlı kuvvetleri • 
ni durmadan çoğalttığı ve nl· 
hayet bunları işitilmemi§ı bir 
seviyeye çıkartarak beslediği 

devrin devam etmesi tasavvur edile -

mez. Bu inkişaf daha ziyade katt ne • 
ticeye doğru yürümektedir. Vaziyet 
hangi zaviyeden muhakeme edilirse e
dilsin, Almanya mali kabiliyetlerinin 
11Iltrlarma dayanmıştır. İki üç yıl için
de belki de daha yakın bir zamanda, 
ailahlaoma maSI'aflarınr geniş ölçüde 
tahdid etmek mecburiyetinde kalacalc, 
yahud da şaşkmca bir sergüzeşte giriş
mek suretiyle ba~ın çaresini aramak 
tecrübesinde bulunacaktır • 

Eğer Almanya yeni bir barba karar 
verecek olursa, hepimizin mukaddera • 
tI ne hal olacağını kimse bilemez. An • 
cak mutlak olan bir şey varsa o da şu
dur ki, böyle bir barb, Avrupanın, kur· 
mak ve muhafaza etmek mevki ve knd· 
retinde olduğu medeniyetin yıkılması 
demek olacaktır. 

Yeni Sancak statüsünün §iimulünü 
kısaca gözden geçirirken, türk halkı· 
nın haklarmr korumak için konulmuş 

olan hükümleri teıbariiz ettirmek lazım
dır. Milletler çemiyetiııin kontrolu aı. 
tına konulmuş olan garantiler, birinci 
derecede bir ehem.iyet arzetmektedir. 
Filhakika, Suriyedck.i türk halkının 

hakları yeni Sancak statüsünde tantl
mıştır. Türk dilinin Sancağın resmi di
li ilan edilmesi keyfiyeti, ve umumi
yetle Sancak meselesinin hal şekli, Ce
nevre müessesesinin, enternasyonal mü
nasebetlerde hak ve adalet prensipleri· 
ni daima itibara alacağına delil teşkil 

eder. 

Bu konser ve konferans radyo ile do 
yayılacaktır. 

Puşkin adı 
Moskova. 10 (A. A.) - Sovyetler 

Birliği merkezi icra komitesi, Puşkin.
in ölümünün yüzüncü yıldönümil batı• 
rası olarak, Moskovadaki Plastik aanat• 
lar müzes;yle Leningrad'daki dram tl• 
yatrosuna Puşkin'in ismini vermittir. 

Keza icra komitesi, detsko-•elo şe!i• 
ri isminin Puşkin ismiyle değştirllme· 
sine ve Moskova ve Leningrad'da bazı 

sokak ve meydanlara Puşkin isminin 
verilmesine karar vermiştir. 

Tefrika. No: 64 

1K1NC1 

CENGEL Kil ABI 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Ben, kıralın hazinesinin muhafızıyım. 
Daha benim derimin rengi siyah olduğu za
manlarda, bunları çalmağa gelenlere ölü
mün ne olduğunu öğreteyim diye, üzerim -
deki taşı Kurrun Raca yaptırmıştı. Ondan 
sonra, hazineyi taştan aşağı bıraktılar ve 
o zaman ben, üstadlarıın olan Brahmen'le -
rin şarkrlarrnı duydum. 

Movgli kendi kendine: 
- Hımm ! dedi, bfr insan sürüsü içinde 

bir tek brahmen tamdım, ama iyi tamd.ım. 
Çok geçmeden buraya bir fenalık olur. 

- Ben buraya geldim geleli, bu taş kal
dırılmıştır. Fakat daima daha iyi yerleşti • 
:rilmek i~in, alınıp götürülmek için değil. 
Bu yüz kıralm hazinesi kadar dünyanm hiç 

bir tarafında, hiç bir servet yoktur. Fakat 
bu taşın son kaldırılmasından sonra o kadar 
zaman geçmiştir ki, şehrin bunu hepten u
nuttuğunu samrım.. 

Kaa ısrar etti : 
- Ortada şehir mehir yok. Yukarıya bak. 

Şurada yer yer dıvarları delip geçen ağaç 
kökleri var. t'nsanlarla ağaçlar bir arada bü
yümezler. 

Beyaz kobra, vahşi bir sesle cevab verdi: 
- İki defa, yahud üç defa insanlar, yolu

nu bulup buraya geldiler. Fakat onlar, ka -
ranlıkta ben yanlarına gelinceye kadar hiç 
konuşmadılar. Ondan sonra da pek az fer -
yadları Jiuyulabi~di. Şimdi siz bir insanla bir 
yılan yanyana buraya gelip ortada şehir me
hir bulunmadığı 'hakkmda yalanlar uyduru
yorsunuz: böylece benim muhafızhğımın so
na erdiğini anlatmağa yelteniyorsunuz. İn -
sanları, yıllar p~k az değiştirir. Fakat ben 
asla değişmem! 

Taş yeniden yerinden kaldırılıncaya, 
brahmenler tekrar gelip pek iyi bildiğim şar~ 
krlarmı söyleyinceye ve beni ışrğa çıkarıp 
sıcak sütle karnımı doyuruncaya kadar ben, 
bu kıra! hazinesinin bekcisiyim t \t. .... ve ben-

den başka kimse burayı bekliyemez! 
Siz, şehrin öldüğünü ve burada ancak 

ağaç kökleri bulunduğunu söylüı orsunuz, 
öyle mi? Öyleyse eğilin ve gönlünüz ne di
lerse ahn bari. Toprakta bunun eşi olabile
cek hiç bir hazine yoktur. 

Yılan diliyle konuşan insan, eğer sen içe
riye girdiğin yerden diri olarak çıkabilirsen 
aşağıki kırallar, uşakların olsun! 

Movgli, soğuk kanlılıkla: 
- Gene yol kayboldu, dedi; hiç bir çaka] 

toprağı bu kadar derin oyup bu beyaz külah· 
lıyr ısırabilir mi? Her halde bu delirmiş. 
Kobraların babası, burada alınıp götürüle • 
cek hiç bir şey yok. 

Kobra, hısladı: 
- Güneş ve ay tanrıları üzerine yemin 

ederim ki bu oğlanın üzerinde bugün bir 
ölüm çılgmlrğı dolaşıyor. Gözlerin kapan -
madan önce sana bu iyiliği yapacağım. Bak 
d~ senden önce hiç bir insanın görmediğini 
gör! 

Oğlan, dişlerinin arasından gelen bir 
sesle dedi ki : 

- Bu Cengel'de M<wgli'ye iyilik etmek 
istiyenlere iyi gözle bakılmaz. Fakat biliyo-

rum ki karanlrk her şeyi değiştirir. Eğer her 
şuna gidiyorsa, bakıvereyim. 

Bunun üzerine her tarafa göz gezdirme~ 
ğe başladı ve yerden parıl panl parlayan 
bir avuç nesne kaldırdı. 

- Ha, dedi, bu insan sürüsünde gördü • 
ğüm nesnelerden; yalnız onlar, kahverengi 
idi; bunlar san. 

Atlm parçalarım yere bıraktı ve ilerl~di. 
Yerde, evvelce içine konmuş oldukları tor~ 
baların köşelerinden dışarıya uğramış bir .. 
çok gümüş ve altın paralar gömülüydü. Üze .. 
rinden birçok yıllar geçtiği için bütün bunlar 
tozla, toprakla karışmışlardı. Öte taraf· 
larda toprağın altında ve üstünde altın üze· 
rine işlenmiş mücevherler, fil başlıkları bu~ 
lunuyordu. Beri yanda Kıraliçe arabakrına 
takrnağa mahsus süsler, altından perde 
halkaları, birçok zümriidler, yakutlar, unu~ 
tulmuş tanrıların altın ve gümüş tasvirleri 
vardı ki göz yerine zümrüt takılmıştı. Taı:e 
tane zümrüd taneleri göze çarpıyordu. B~r 
taknn başlıklar vardı ki üzerinde güv~rcın 
kam renginde laller takılı idi. Hulasa, bır ta~ 
knn değerli kutular, bir hazinede bulunacal4 
kıymetli eşyaların çeşidi vardx. Sonu vat.I 
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kontrol an n Kamutay ·· zakereleri 
• 

dı 
(Başr 1. İnci sayfada) 

zaruridir ve bunun zamanı gelmiştir. 
Teknik ve iktısadi kontrol ile temin 
edilecek modern, ilmi isletme ve milli 
ekonomi esaslarına dayanarak israf 
ınemb31avrıı bulup ifna etmek, maliyet 
fiatlanru düşürmek, kapasiteleri ve ka
liteleri yükseltmek, istihsal ile sarfiya
tmr tevazün ettirmek, müteşebbis. tüc
car ve müstchlikin mütekabil menfaat
lerini tevazün ettirmek şeklinde huli

sa edilebilir. 

Rasyonali::;asyan için olınon 
ıedbirler : 

Büyük sanayi memleketlerinin tec· 
rübeleri bize teknik ve iktisadi ıslahat, 
yani rasyonalizasyon lr.tknnmdan elde 
edilen büyük faydaları göstermekte • 
dir. Yalmz Alroanya'da devlet teşkila· 
tı ve hususi teşkilatla beraber bine ya-

. ·· ·· i•:let • kın rasyonalizasyon enstitusu Y. 

nıektedir. Bundan başka, rasyonalızas
yonu beynelmilel bir cereyan.haline. gc• 
tirmek ve bu suretle dünya ıktısadıya
tını rasyonalize etınek maksa~iyle 19~:. 
de Cenevrede beynelmilel bır enstıtu 

kurulmustur. 
Sanay'i şartları ileri memleketl~d? 

duyduğu teknik ve iktısadi kontr~l ıht~
yacı memleketimiz için daha şıddetlı 
hissedilmektedir. 

Prensip olarak kontrol neticesinde 
w h"kınedi alınmasının gerekli olduguna u • 

lecek ıslahat tedbirlerinin bütün sana• 
yie tatbik edilmesi icab eder ... 

İlk adnn olmak üzere devletin ser

mayesi ile aiakalx olduğu fabrikaları 
yani sanayii, maden ve deniz işleriyle 
uğraşan bilamum mi.iesseseleri ele al
mak ve bu suretle bir an evel yapılma· 
sında milli menfaat görülen sanayii ge· 
ne bir an evel en ra!'!yonel bir hale ge
tirmekle bu işin başlangrcmı ve büyük 
sanayiimizin normal işletme şartlarını 
temin etmiş oluruz. 

llusus'i sarıayie tavsiyeler : 
Projede busus1 müesseselere yapıl

ması Hizımgelen ıslahatın devletçe tav

siyesiyle iktifa edilmiştir. Yalnız onun 
bu tavsiyesini nazarı dikkate alarak it

tihaz edeceği fiat nisbeti gibi iktısadi 
tedbirlerin bilvasıta bu suretle bu mü
esseseleri ıslaha sevkedeceği gibi, bu 
kanunla rslah edilmiş devlet fabrika
larının elde ecle~e~i rasyonel tecrübe· 
lerden istifadelerini de temin etmiş o

lacaklardır. 

l1lus'un yeni Rotatif gazete baskı 

makinesinin nakli işi 
ULUS'un yeni rotatif gazete makı· 

ilesiyle teferruatı Hamburgtan KJT A
RE vapuru ile yola çıkmıştır. v:pur 
§ubatın son haftasında İstanbul hma
nında bulunacaktır. (63) ton ağırlığın
(Iaki makine ve teferruatının İstanbul 
liınanından supalan alınarak Ankaraya 
~li ve gümrüklenmesi . mü~asaya 
ltonu}muştur. Şartnamesinın muessese· 

hıizde görülmesi 

Tefrika: No: 14 

•• 
Sanayıın 

kontrolü e 
dair proje 
Madde ı _ Jktisad vekaleti, mil

li endüstri sanayiinin ruyonel 
ilerlemesi gayesiyle gerek ~u
aıui sermayeli olan, gerek aer· 
oıayesinde kısmen veya tama
nıeıı devlet İ§tiraki bulunup 
bilavaaıta kendine bağlı olan 
bütün müesseselerin,. idare ve 

işletme şartlarım ve ekonomik 
vaziyetlerini ve bu maksadla 
bunlara aid evrak ve vesaiki 
tetkike salahiyetdardır. 

Madde 2 - Yapılan tetkikat ne
ticesinde görülen noksanların 
ıslahı ıktisad vekaletine bil
vasıta veya bilavasıta bağlı o
lan sanayi müesseselerine ık
tisad vekileti tarafından em-

redilebilir. lktisad vekaleti, yapıl
ması lazun gelen ıslahatı hu
susi müesseselere tavsiye e· 

der. 
Madde 3 - lktisad vekaletince 

her hangıi bir sanayi ıubesİn· 
de teklifi lüzumlu görülen ıg.. 
lahat projeleri bu sanayi ile 

alakadar müessese ve kimse
lerin mütaleası almdıktan aon· 

ra hazırlanır. 
Madde 4 - Bu kanunun tatbiki 

için birinci m~ddede yazılı 
müesseselerden lüzum görül· 
dükçe istenecek her türlü ma
IUınatı mezkı'.ir müesseseler, 
iktisa.d vekaletince tayin o
lunacak ıekil ve müddetler 
dahilinde görmeğe mech:.D'· 

durlar. 
istenilen malUınatı mazeretsiz 
muayyen müddet içinde ver· 
miyen veya noksan veya yan
lış bildiren şahıs, §irket ve mü

esseselerin müdür veya mü
messilleri beş liradan 25 lira• 
ya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılır. Tekerrürü ha· 
linde bu ceza iki misli alınır. 

Madde 5 _ Bilvasıta veya bila
vasıta ıktisad vek&letine mer
but bulunan müesseselerin bi
lançolarının bu teşekküller 
merkez idarelerince teferrüa
tm tetkiki ıktisad vekili veya 
tayin edeceği kimselerin hu

zuriyle yapılır. 
Madde 6 - Bu kanunun tatbiki 

için ıktisad vekaletinin tayin 
eylediği memurlar 3003 nu
.-rah endüstriyel mamulatın 

maliyet ve aatlt fiatlaruıuı 
kontrol ve teabitine müteaUik 
kanun ile 3008 numaralı İ§ 
kanununun sanayi müessese
leria.de yapılan tefti§ler hak
kında verdiği &alihiyet ve 
mesUliyetlerini haiz olurlar. 
Ve rnesUliyetleri takdirinde o 
kanwılar hükümlerine göre 

cezalandırılırlar•" 

Bayramda yabancı 
bir talnın 
getirtilmesine 
çalışılıyor 

Ankara gücü kulübümüz, bayram 
günleri için bize güzel bir sürpriz ha
zırlamaktadır. Haber aldığımıza göre, 
ilci. üç gün eve! Atinanın Pakas Felikos, 
Selaniğin Silokos kulüblerine ve Türki
yede yaptığı maçlarla sporcular tarafın

dan iyi tanınan Bulgaristanın Leviski, 
slavya takımlarına birer telgraf çekerek 
Ankaraya davet etmiştir. 

En müsaid cevab veren takxm getir
tilecek ve bayramın birinci, üçüncü gün
leri olmak üzere iki maç yapılacaktır. 
Maçlardan birisini Ankara gücü yapa· 
caktır. Diğerinin Gençler birliği ile ol
ması ihtimali kuvvetlidir. 

Lik Şampiyonluğu 
Futbol ajanlığından: 
Futbol federasyonundan beklenen ce

vab gelmiş ve federasyon Muhafız gü
cünün itirazım gayri varit görmüş oldu
ğundan lik müsabakalannda sayı itiba
riyle berabere kalnuş olan Ankara gücü
ve Gençler birliği takımlarmuzın bir de
fa daha çarpışmalan ve bu suretle pm
piyonluğun tesbiti icabetmektedir. Lik 
~ampiyonluğunu tesbi t edecek olan bu 
maçm 14-2-937 pazar günü saat 14 de 
Ankara gücü alanında yapılacağı bildi· 
rilir. 

Cemiyetler 
J{anunu projesi 
hazırlanacak 

Adliye vekaleti, cemiyetler kanunu
nun diğer kanunlarımızla tearuz teş· 

kil eden bazı maddelerini değiştirmek 

için tetkiklere başlamıştır. 
Yeni kanun projesinin hazırlanma

sında, bazı Avrupa bükümetlerinin bu 

yoldaki mevzuatından istifade edilmek· 
tedir. İlk olarak fransız kc:.nunların
dan tercümeler yapılmaktadır. 

• 

• 

• 
Hall{evinde 

Sosyal Yardım Subesi men
faatine Temsil Sııbesinin 

iştirak ve yar'dımiyle 

Sanatkar 
Şadi ve Raşit Rıza 

tarafından 

11/2/1937 perşembe akşamı 

saat Zl de 

Zevcem olunuz 
Komedi 4 perde 

Biletler Halk.evi gişesinde 

satılmaktadır. 

ete 
projesi 

(Başı 1. inci sayfada) 

eser meydana getirmiş olmak kaydının 
kanuna değil, hatta bu husustaki tali
matnameye bile girmesinin muvafık ol
madığını söyledi, ve bu fıkranın kaldırıl
masını istiyerek bir takrir verdi. 

Türk olmak ve eser yaznuş 
bulunmak meselesi 

Ziraat encümeni mazbata. muharriri 
B. Yaşar Özey (Manisa) bu fıkranın 
mühim olduğunu diğer vasıflar ancak bu 
~er meydana geldikten sonra tamamlan
nuş olacağını, o itibarla bu fıkranın bu
lunmasx lazım geldiğini söyledi. 

Raif Karadeniz (Trabzon) memurin 
kanununda memurlann hepsinin türk ol~ 
ması tasrih edildiği için buraya aynda 
tavziha lüzum olmadığı mütaleasında 

bulundu. 
Ya_şar Özey (Manisa) bu te~kilatrn 

başrnda evvelce bir ecnebi bulunduğu
nu, o gittikten sonra gelen türkün bu işi 
deruhte ederek çok muvaffak olduğunu 
bu itibarla bu kayıdın konulduğu ceva· 

bıru verdi. 
Tahsin San (Aydın) maddedeki u

nıum müdürün türk olma kaydmın çok 
yerinde olduğuna işaret etti. 

Milli Müdafaa ve proje 
General Zeki Soydemir (Erzurum) 

milli müdafaayı da alakadar eden bu 
proje üzerinde tam bir dikkat ve hassa
siyetle ç.alışıldığıru ve bütün ihtimallerin 
göz önünde bulundurulduğunu söyledi. 

Remzi Güres (Anteb) eser istemek 
kaydı konulursa ileride buna benzer bir 
idarenin müdürü baklanda da ayni şeyin 
aramnasuun tabii olacağını, eserin tetkik 
mahsulü olduğunuı tetkik ve tetebbuun 
idari vazifeler içinde tamamiyeti teşkil 
eden bir vasıf olduğunu, fakat ana vasıf 
olmadığını, birinci derecede idari vasıf 

arandığını söyledi~ 
Ziraat encümeni mazbata muharriri 

B. Yaşar Özey bu müessesenin teknik 
bir te~ekkül olduğunu ve umum müdür
de teknik vasıfların daha ziyade aranıla
ca ğı cevabını verdi. Ve reye konan mad
de aynen kabul edildi. 

Maddelerin müzakeresi bittikten 
sonra rei6 projeyi ~ık reye koydu ve 

kabul edildi. 

Kamutay bugün de toplanacak 
Kamutay; bazı müstacel maddeleri 

görüşmek üzere bugün 15 de toplana
caktır. 

*** 
l{anunun esa~ 

hüh. .. ] . um_en 
Kamutayın, devlet meteoroloji işle

ri genel direktörlüğil kurulması hak
kındaki dün kabul etmiş olduğu kanun 
projesine göre Türkiyenin havası, su

yu, iklimi ve umumiyetle meteoroloji
si ile alakalı işler üzerinde çalışan ve 
bu yolda çalışmak Uzere teşekkül halin
de bulunan bütün kurumları da içine 

ai kan 
bul edildi 
almak ve Türkiyenin bu sahadaki a~ 

keri ve sivil her türlü hizmetlerini yap. 
mık üzere "Devlet Meteoroloji işleri 

Umum Müdürlüğe" kurulmaktadır. Bu 
teşekkül Başvekalete bağlı olacaktır. 

Teşekkülün vazifeleri: 
Bu umum müdürlük şu işleri göre

cektir: 
A - Türkiyenin hava ve deniz yol .. 

larında askeri ve siviller seferleri korur 
mak üzere rasad ve hava istidHillerİ 
yapmak ve uluslar arası rasad emisyon• 
lan almak ve vermek. 

B - Memleketin sağlık ve sosyal, 
ziraat, endüstri, ekonomi, finans, adli· 
ye, kültür, bayındırlık ve şehir işleriy
le alakalı iklim tesirlerini meydana çı· 
karacak surette büyük ve küçük iklim 
mmtakalarınrn karakterlerini elde et• 
mek üzere hava, su ve iklim rasadlarile 
lüzumu olan yerlerde deniz seviyele
ri ve miknatiıı inhirafları rasadları yap· 
mak. 

C - Broşür, grafikler, bültenler, 
haritalar, yap~. memleketin me
teoroloji işleriyle alakalı olan enter
nasyonal çalışmalara iştirak etmek, 

Şubeler: 
Devlet meteoroloji umum müdürlil· 

ğü altısı teknik ikisi idari olmak üzero 
sekiz şubeli bir merkezle memleket 

içinde kurulmuş ve kurulacak olan 
muhtelif derece ve sınıflardaki istas· 
yonJar şebekesinden mürekkeb bir te• 

§ekkül olacaktır. 

Bu şubelerin vazifeleri ~unlar ola· 
ca;ktır: 

Teknik şubeler 
Hava h.izmetleri şubesi: Bu şube

nin vazift.:si, milli ve yabancı meteora. 
loji ista3yonlarmdan alacağı rasadlara 
göre Tür ki yede hava ve deniz seferle
rini korumak ve memleketin hava ha
diseleriyle ala.kah diğer işlerine Iüzwn
lu olan haberleri ve.rmektir. Bu şube, 
gece ve gündiiz ve bütün tatillerde a
rasız çalışacaktır. 

Klimatoloji şubesi: Bu şubenin va
zifesi, bütün kara ve deniz meteorolo. 
ji istasyonlarrnm rasatlarını tetkik e
derek ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
cedveller tertib ve işler hazırlamak ve 
entern~yonal meteoroloji işlerinde 

bu şubeye alakalı faaliyeti yapmak. 

İdroJıeteoroloji şubesi: Bu şube
nin vazifesi istasyonlar tarafından ya
pılan yağış rasadlariyle su rasatlarını 
tetkik ~derek ihtisaslar bakımından 

cedveller ve bültenler hazırlamak. 

Bu şubelerden ba,ka Mikroklima
toloji, tetkik ve yayını, aletlerin kont· 
rolü ve ayarlama şubeleri vardır. 

Mrntaka istasyonları, memleket i
çinde hava vı deniz seferlerini koru. 
ma bakımından lazım olan rasatlarla 
her tüı )ü rasat ~lerini yapacak ve mm· 
taka içinde bulunan diğer aınrf ve de
recelerdeki istasyonların rasatlarını ta. 
kib ve kontrol edecektir. 

IVlaça Kızı 
doğru uyanınca hayali s_:rvetiı:tin uçub git
miş olduğundan ~ol<:~y~ muteess~ oldu, V'e ge
ne şehirde sersen gıbı dolaşmaga başladr. 

Biraz sonra gene kendisini kontes xxx in 
evi önünde buldu. Sanki onu oraya bilinmez 
bir kuvvet çekiyordu. Durup pencerelere 
bakmağa başladı. B_ir ~- ar~mda. ~~Ph.e
siz bir kitab veya hır el ışı uzen~e .. ıg~ı~, 
kara saçlı bir genç kı~ başı gozu~e. ılıştı. 
Baş doğrul~u ve taze hır çehre ve ikı ka~a 
göz gördü. Işte o an alnının yazısını tayın 

kıştırdıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Li
zaveta mektubu eldiveninin içinde sakladı 
ve bütün yol uzunluğunca ne bir şey göre
bildi ve ne de bir şey işitebildi. 

Kontes, arabada, durmadan sual sormak 
itiyadında idi: ''Kim geçti? Bu köprünün a
dı nedir? Bu levhada ne yazılı?'' Bu sefer 
1zaveta f vanovna hep ters cevablar verdi, 
bu da kontesi hiddetlendirdi. 

koparıyordu. Tedbirsizce hareketinden do
layı kendi kendisine tazir ediyor ve ne 
yapacağını bilemiyordu. Artık pençerede 
durmak ve canlı bir kayıdsızlıkla zabitin ta
kib cesaretini kırmak nu, mektubunu geri 
göndermek mi, sarih ve soğuk bir cevab ver
mek mi lazımdı? Nasihat isteyecek ne akra
bası ve ne de dostu vardı. 

Yazan: PUŞKiN 
}{Ürk pelerinler ve mantolar resmi ~ılrklr ~ir 
kamcınm önünden acele ile geçıyorlar r. 
lıerman durdu. 

Bir belediye çavuşuna sordu 
- Bu ev kimindir? 
- Kontes xxx ın. h t 
Herman titredi. Acaib hikaye gene ~

~na geldi, Konte3i ve kontesin esrarlı ku e
}1ni düs.ünerek evin önünde aşağı yukarı do
aşnıağa başladr. 

Gec vakit mütevazi evine döndükten son 
ta, u.zlin zaman uyuyamadr, ve, uyu~u~ta.1:1 
~~nra da rüyasında iskambiller, yeşıl or~u~ 
~ ~asalar, paket paket banknotlar. ve d:zı 
~ızı düka altınları gördü. Kağıt üzenne ~af d ?Ynuyor, koymuş olduğu parayı emnıyet 
e hır misline çıkarıyor, durmadan kazanı-
~or, altın kümelerini önüne yığıyor, bank· 

Otlan ceblerine tıkıyordu. Günün ortasına 

etti. 
m 

Bana meleğiID, okuyabileceğimden daha çabuk 
d0rder sayfalık mektublar yazıyorsunuz , 

"Muhabere" 
Lizaveta İvanovnc: mantosu ile şapkası-

1 UZ
.. çıkarmıştı ki kontes onu tekrar a· 

nı 1en ~ d tk' · arabasını da tekrar koşturt u. ısı 
rattr v~ a binmek üzere idiler. İki uşağın 
de ara. a~. rlükle kaldırıp arabanın basama-
kontesı gu~ L' b" · 
v b t rdıklan sırada ızaveta za ıtı ara-
.gına as 1 d ·· dü Zabit onu elinden tut-
banın yanrn a gor . h .. .. .. d . 

v m şaşgmlığı enuz ustun e ı-
tu. Kdızcl~kgınz lr ' onun avucuna bir mektub sı
ken eı a ' 

- Bugün nen var, yavrum? Aklım nu 
kaybettin? İşitmiyor musun, yoksa söyle~ 
diklerimi anlamıyor musun? Allaha şükür 
ne pelteğim, ne de çıldırdmı t 

İzaveta 1 vanovna onu dinlemiyordu. E
ve dönünce odasına koştu. Mektubu eldive
ninden çekti, crkardı · mektub mühürlü de
ğildi. İzaveta 1vanov'na bunu okudu. Mek
tubta bir aşk ilanı vardı; mektub şafkatli, 
hürmetli ve kelime kelime bir alman roma
nından tercüme olunmuştu; fakat Lizaveta 
İvanovna almanca bilmiyordu. Çok mem
nun oldu. 

Bununla beraber, kabul etmiş olduğu bu 
mektub onu son derece şaşırtmıştı. Ömrün
de ilk defa olarak bir delikanh ile gizli bir 
işe girişiyordu. Zabitin cüreti onun ödünü 

Li~aveta 1 vanovna cevab venneği karar
laştırdı. 

Masasının başına geçti, eline bir kalem 
aldı, ve diişünmeğe başladı. Mektubuna ba§
ladı, bıraktı, tekrar başladı, yırttı ... Kullan
dığı kelimeler ona hazan fazla nazik, hazan 
fazla sert geliyordu. Nihayet, yazdığı şu bir 
kaç satır onu tatmin etti: 

"Niyetlerinizin namuslu bir adamrn ni
yetleri olduğuna, ve düşüncesizce bir hare
ketle bana hakaret etmek istemiyeceğinize 
eminim. Bununla beraber, aramızdaki mü
nasebetler bu suretle ba!ilamamak gerektir. 
Bu sebeble mektubunuzu iade ediyor ve is
tihkak etmemiş olduğum bir itibar noksa
nından dolayı da bir daha şikayette bulun
mak ve5ilesini bana vermiyeceğinizi umuyo ., 
rum. (Sonu var) 
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Ekonomide Kemalist rejim 
(Başı 1. incJ' sayfada) 

ıuhunu da kavuran bir dilek gibi se· 
!vinçle karşılamıştır. O'nun her iradesi 
;gibi, bu isteğini de bütün bir millet his 
ye muhabbet birliğiyle benimsemiştir. 

Kemalist rejimin ekonomi politi
kası, bu işareti tahakkuk ettirmek ve 
muhafaza etmek içindir. Cumhuriyet 
Halk Partisi yani Kemalist parti prog• 
ramında görüleceği üzere: Mülkiyet, 
ferdi mesai, çalışma kıymeti, bu politi· 
kanın esasını teşkil etmekle beraber, 
ferdt mesai veya hususi sermayenin, 
ibugün için yetmediği veya gidemediği 
işlerde, umumi menfaati temin, ferdi 
mesai ve sermayenin çeşitlenip büyü
mesini kolaylaştırmak için, devlete de 
va.zife verilmiştir. Bu bakımdan Kema· 
list rejimin karakteri, yapıcı ve yap
tırıcı olucıudur. Temeli: türk milleti· 
nin umumi menfaati, Türkiyenin eko
nomsel kabiliyet ve imkanları, ahenk
li bir milli ekonomi manzumesi
nin, türk vatanında doğup serpilmesi
dir. 

Bu izahlardan çıkan neticeler şun
lardır: Kemalist rejimde : 

1) Devletçe deruhte edilmiş iş
ler, bilakis ferdi iş sahasını geniş
letmek maksadiledir. Sınıf menfa· 
atleri arasında bir uzlaştırma de
ğil, milli varlık ve korunması ba
kımından, devletin başa geçmesi, 
milletçe zaruri görülmüş işlerdir. 

2) Politikamıza verdiğimiz ad, 
güdümlü ekonomidir. Prensipleri
nin, son asırlarda, çeşitli memle
ketlerde, çeşitli soysal vaziyetler
den doğmuş ve bazen benzeri şart
lan bularak, bazen sadece ithalat 
emtiası halinde moda olarak yer 
yer yayılmış bir kısım prensip ve 
doktrinlerle münasebeti yoktur. 

Kemalist rejim, yalnız müesseseler
de değil düşünüş ve görüşte yapılmış 
bir inkılabın rejimidir. Körü körüne 
bir inanış değil, düşünülerek, hesapla
narak, müsbet netice vereceği hakkında 
müsbet ve olgun karara varılarak yü
rümeyi esas alan bir rejimdir. 

Tatbikatiyle haşhaşa yürüyen naza
riyesi, bu yollardan 18 inci asır başla
rındanberi geçmiş memleketlerin tec
rübelerini göz önünde tutarak, türk u
lusunu, bugünkü sağlam bünyesiyle he· 
define isal etmektir. 

* 
Tatbikfıtuı Kema'list rejim 
Bu ana siyasanın, tatbikatta, bütün 

<J.evlet teşkilat ve mesaisini ala.kadar e
der önemli bir genişlik aldığını, her 
çalışmanın, diğer sahalardaki çalışma
larla ahenkli bir plana bağlanması za
rureti de beraberce doğduğunu izah et
mek fazla olur. 

Bundan dolayıdır ki, Kemalist par
ti programının, 23 Üncü maddesinde, 
bu durumu karşılayan ve bir taraftan, 
partinin ekonomiyi bir rejim değil bir 
teknik saydığını söylerken, diğer ta• 
raftan da Milli ekonomi prensipini ko· 
yan şu hükümlerine tesadüf olunur: 

"23. - Ekonomik düşünceleri
mizde herhangi bakanlık ve oruna 
ilişkin olan bütün devlet işlerinin, 
ulusal ekonomi baknnından, saltık 
kazançlı ve fay:dah olması düstu· 
runu genel olarak esas tutarız. 

Eskiden kalma kanunların ve 
usullerin zamanla düzeltilmesine 
Önem veriyoruz. 

Partimiz çalışmada ekonomi iş
lerine bu önemi vermekle beraber, 
ekonomiyi, her biri ayrı önemde 
bulunan devlet işlerinin bir kolu 
tanır." 

Tatbikatın, muhtelif bakanlıklara 

ilişkin cihetleri, Cumhuriyet Halk par
tisinin, dördüncü büyük kurultayında, 
onaylanmış ve parti programı olarak 
neşredilmiştir. 

Bu mesai, her birine ve heyeti umu
miyesine aid planlar dahilinde, birbi
riyle aliikadar olarak ilerlemekte, 

• Türk büdcesinin daima mütevazin 
olarak muhafazası 

• Türkiye ticaret ve tediyat muvaze
nesinde aktivite 

• Devlet teahhüdat ve tediyatında 
kayıtsız, şartsız sadakat 

• Türk parasına itimadı sarsacak 
hai"eket ve vaziyetlerden samimi
yetle içtinap 

• Türkiyede iı alma ve gönne hava· 
smı, bütün elemanlariyle, sermaye 
için ve İ§ adamları için en iyi, en 
emniyetli hava olarak daima mu • 
hafaza 

• Her işte radikal plan ve devlet teş
kilatını, süs değil, çalışanlara yar
dım eder veya kendisi umumi ge
reğe ve menfaata hizmet eder İ§ 
teşkilatı haline getirmek, 
Müşterek düstur halinde göz önün· 

de tutulan esasları teşkil etmektedir. 

Vaziyetin tek cümle ile ifadesi şu
dur: kendi öz politikası esasları dahi
linde, en teknik bir ekonomik kurum 
vücuda getirmek humması içinde bulu
nan Türkiyede, iş, sermaye, ve teşriki 
mesai için en büyük emniyet ve en 
müşkülpesent iş adamlarını bile tatmin 
edebilecek en müstesna teknik şerait, 
etraflı şekilde ve tam olarak temin e
dilmiş bulunmaktadır. 

Et·<momi Bakanlığına 'diişen işler 
Ekonomi bakanlığına düşen işlerin, 

dış ticaret bakımından önemlileri şu 
gruplarda toplanabilir: 

1) Ulusal ve arsı-ulusal duruma u-
yan bir dış" ticaret politikası 

2) Planlı endüstrileşme 

3) Radikal bir maden politikası 
4) Rasyonel genel çalışma imkan ve 

havasını saelavacak teşkilat ve mev
zuat. 

1. - Dış ticaret politikası: 
Cumhuriyet Halk Partisi programı

nın, 12 inci maddesi şu direktifi ihtiva 
etmektedir: 

"12. - Ödeme dengesini düzeltmek 
ve bu yönden Türkiyenin dış tecimini 
denk tutmak lüzumludur. Dış tecim 
uzlaşmalarında prensibimiz: malımızı 

alanın malını almaktır.,, 

Bu direktif, dünya işlerinin gidi~i 

ve kendi öz politikamız mihrakından 

geçerek bizi şu esaslara sevketmiş 
a. - Tecime} uzlaşma politikamızın 

üç ana esası şudur: 

!)Karşılıklı kolaylık esaslı iki ta· 
raflı uzlaşma 

II) "En ziyade müsaadeye ma.z
har millet" kaydının 

1 - Gümrük tarifesi ve ithalata 
mevzu diğer resim ve teklifler iti

bariyle kayıtsız olması 
2 • İthal rejimi itibariyle: ka

yıtlı olması. 

III) Türkiye mali teahhUdleri te
diyelerini ve serbest döviz ihtiyaçları
nı karşılamak ve Türkiye ihracatının 

halen umumiyetle iptidai • gıdai mad~ 
delerden, ithalatının mamUl maddeler· 
den ibaret bulunmasından mütevellit, 
nakliyat navlunu ve bu gruplar üzerin· 
de buhranın ayrı ayrı olan tesirlerini 
denkleştirmek için, her uzlaşmanın, 

Türkiyenin o memleketten ithal edece

ği mallar krymetinden daha fazla nis
bette mal satacağı ve tesbit edilecek bu 
fazla satış nisbeti bedelini serbest dö
viz olarak alabileceği kaydını ihtiva et· 
mesi. 

Bu prensipler bu günün dünya şe· 
raiti içinde, Türkiyeyi kliring anlaş.. 

ması sistemine sevketmiştir. Halen 
Türkiye, ithalat ve ihracatının, yuvar
lak rakam yüzde 90 ınını, kliring 
1i memleketlerden yapmaktadır. Bu 
anlaşmalar son şekilleriyle, cirosu ka
bil hususi takas imkanım tevsi bakı

mından, tüccar için son derecede pra· 
tik ve serbest ticarete en yakın, en e
lastiki bir şekle girmişlerdir. Şayet 

kliring haricinde aynı maksadı temin 
edecek bir şekil bulursak veya bugün
kü dünya konjonktürü değişir, yeni 
bir şekle imkan verirse o şekle geçmek· 
te tereddüd etmeyiz. Tabiri diğerle bu
günkü şekil, ana prensiplerimizden bir 
cüz değil, bu prensipleri muhafaza için 
bugün zaruri gibi gördüğümüz bir yol
dur. Uzun vadeli büyük işler için, türk 
- İngiliz son anlaşmasının protokol kıs-
mında görüleceği üzere, finans cephesi 
de nazara alınmış hususi mukaveleler 
yapılmaktadır. 

b. - Türk ithalat rejimi, şu iki esa
sı ihtiva eder: 

I - Uzlaşmalara bağlı listelerle, 
mikdar tayin edilerek veya serbestçe 
ithale müsaade edilmiş maddeler. 

Yukarda işaret edildiği üzere, itha
lat rejiminde en ziayde müsaadeye 
mazhar millet muamelesi esasını kabul 

etmiyoruz. Her memlekete specifique, 
mallarına, bizden bilmukabele fcrme' 
şekilde almayı teahhüd ettiği speci
fique, mallarımız mikdarına, bize yap
tığı ten.zilatma, mil 11 istihsal ve istih
lak vaziyetimize nazaran hesaplanmış, 
ithal hakkı veriyor~;; 

II - Umumi ithalat rejimimizin ta
yin ettiği ithalat imkanı, 

Bu rejim "genel ithal rejimi kara
n,, adı altında neşrolunan kararname 
ile tayin ve ilan olunur. 1 kanunu sani 
1937 senesinde meriyete girecek olan 
yeni karar daha liberal bir karakter ar
zetmektedir. 

Bu karar aşağıdaki listelerden mü· 
teşekkildir: 

1 - (S) listesi: herhangi memleket
ten ithali kabil malları ihtiva eder. 

2 - (K.L) listesi: sadece kliring ben
zeri anlaşması m~v-:ut memleketlerden 
sokulabilecek mallar li.~t·sidir. 

3 • ( V) listesi: vekaletlerin müsa
adei mütekaddimesine bağlı maddeleri 
gösterir. 

Bu müsaade ancak muayyen. ticaret 
muvazene vaziyetinde memleketlerle, 
klirinkli memleketlere verilir. Devlet, 
belediyeler, imtiyazlı şirketler, umumi 
menfaate hadim müesseseler, hususi 
kararname alınmadıkça, kliring anlaş
ması olmayan memlekcttt:.n mübayaat 
yapama.z. 

4 - (A) kliring veya benzeri anlaş
malarla Türkiye mallarına hususi pri
vilege veya imtiyazlar verecek memle
ketlerden ithaline müsaade edilecektir. 

5 - (5) Genel ithal rejimimizde 
itıhali tamamen memnu olan malları 

muhtevidir. 
(Sonu yarın) 

Birleşik 

adli 
Ameriliada Doliuz gün fasılasız 

uyuyan adam ıslahat 
Parlamento Ruzvelt 
projesini kabul etti 

Vaşington, 10 (A.A.) - Parlamento 
ali mahkeme azasının on sene hizmet
ten sonra yetmiş yaşında tam maaşla 

tekaüd olabilecekleri hakkındaki kanu
nu. 75 muhalife karşı 315 reyle kabul 
etmiştir. 

Tekaüd yaşının 75 olması hakkında 
cumhuriyetçilerin yaptığı teklif bü -
yük bir ekseriyetle reddolunmuştur. 

Bu münasebetle hükümet partisinden 
Koks ve Lennek Ruzvelt'in teklifine 
şiddetle hücum etmişler ve ali maJıke· 
me azası mikdarının arttırılması bir 
diktatörlük hükiimetine müncer olabi
leceğini söylemişlerdir. 

Boğazlar mukavelesi 
Japon meclisi tarafın

dan tasdik olundu 
Tokyo, 10 (A.A.) - Meclisi has 

bugün boğazlar mukavelesini tasvib et
miştir. Binaenaleyh bu mukavele ya • 
kında imparator taadından da tasdik 
edilecektir. 

Stokholm, 10 (A.A.) - Kalskorona 
alayından bundan dokuz gün önce es
rarengiz bir surette ortadan kaybolan 
bir topçu neferi bugün bir ot ambarın
da uyuyor bulunmuştur. 

Bu asker birkaç dakika istirahat et
mek üzere girdiği ot ambarında uyuya 
kalmış ve 9 gün bila fasıla uyumuştur. 

Troçkinin nutku 
Meksiko, 10 (A.A.) - Sebebi he

nüz tayyün etmiyen bir arıza Troçki 
tarafından radyoda söylenen nutkun 
Nevyork hipodromundan duyulmasına 
mani olmuştur. Nutuk altı bin kişinin 
önünde okunmuştur. 

J\ılevlôd 
İzmirde vazife uğrunda şehit dü

şen kıymetli tayyarecilerimizden yüz
başı Eşref Gökelin ruhu için şubatın 

14 üncü pazar günü öğle nama.zmcC:tn 
sonra Hacıbayram camiinde mev!Ud o
kutturulacağından kederli annesi, mes
lekdaşlariyle diğer bütün arkadaşları
nın ve arzu eden dindaşlarının teşrif

lerini diler. 

Filistinde yahudi aleyhtarlığı 

Kudüs'te arablarla yahudiler arasında çıkan hadiseler 

Kudüs, 10 (A.A.) - Filistinde ted
hişçiler tekrar faaliyete geçmişlerdir. 

Yahudiliğin yayılmasına ve siyonist po
litika güdiiJmesine engel olmak için A· 
ka'da müsliman ve hıristiyanlardan mü
rekkeb bir cemiyet kurulmuştur. Yük
sek komiser Likce Adifa ismindeki arab
ça gazeteyi kapatmıştır. Öte taraftan, 
kanunsuz bir şekilde hicret ettikleri için 

şimal suunnda on iki yahudi tevkif edU.. 
miştir. Protesto hareketleri gittikçe bö
yümektedir. 

Siya.&l suçluların serbest brr~ 
için avukatlardan mürekkeb bir heye\ 
Hayfa valisine bir iatidaf ile müracaat 
etmişlerdir. 

Arab hareketinin gittikçe büyümekte 
olduğu görülmektedir. 

Almanya tamirat 
bedellerini 

• istiyecek? 
Paris, 10 (A.A.) - Birçok gazete

ler, şu suali soruyor: 
Almanya, harb tamiratı olarak tedi· 

ye etmiş olduğu paraların iadesini isti· 
yecek mi? 

B. Hitler, versay muahedenamesinin 
harb mesuliyetine müteallik olan mad
desinin mefsuhiyetini ilan etmiş oldu· 
ğundan Almanya harb tamiratı namiy
le tediyelerde bulunmağa kendisini 
mecbur addetmemekle kalmıyacak, ma
kable şamil bir takım metalibatta bu
lunmağa da kıyam eyliyecektir. Bunun
la beraber B. Fon Ribbentrop'un Lord 
Halifax ile görüşürken bu meseleye te

mas etmesine ihtimal verilmemektedir. 

Övr gazetesinde Madam Tabouis, 
Almanyanm esas davasının şu olacağı

nı yazmaktadır: 

"Ya zararımrzı İspanya ve müstem
lekelerinden çıkaralım ve yahut eski 
alman müstemlekelerini bize iade edi

niz." 

Japonya ve Almanya'nın 
sömürge isteği 

Tokyo, 10 (A. A.) - Almanyanın 

japon mandası altındakiler de dahil ol
mak üzere eski sömürgelerinin hepsini 
istemekte olduğuna dair haberler hak
kında, japonya hariciye nezaretinin sa
lahiyettar bir recülü, J aponyanın Al
manya dan kendisine böyle bir talebte 
bulunacağını beklemediğini bildirmiştir. 

Zira, Japonya da, kendisine kifayet e
decek derecede sömürgesi olmıyan bir 

memlekettir. 

Aynı zat, şarki Afrikadaki italyan 
müstemlekeleri hakkında bir japon -
italy an ticaret muahedesinin pek ya
kında imzalanacağı haberlerinin de 
mevsimsiz olduğunu söylemiştir. 

Ribberılrop'un rıazi usulü selamı 

Londra, 10 (A.A.) - İngiliz sara -

yında yapılan kabul resmine iştirak 

edenler alman elçisi B. Fon Ribben -

trop ile diğer elçilik erkanının avuç -

lan kırala müteveccih olarak sağ kolla
rını uzatmak suretiyle kıralı faşist u -
sulü selamladıklarını bildirmektedir -
ter. Alman elçisinin itimatnamesini 
takdim ettiği zaman da kıralı bu suret
le selamladığı hatırlatılmaktadır. Bazı 
gazeteler bu selam tarzının Sen - Cey
ms sarayının adabına muhalif olduğu
nu ileri sürerek elçinin bu hareketini 

tenkid etmektedirler. 

Fon Nöyrat Viyanaya gidiyor 
Berlin, 10 (A.A.) - B. Fon Nöy

ratı bu ayın yirmi birinde Viyanaya 

giderek B. Guide Schmidtin Berlinde 
kendisine yaptığı ziyareti iade etmek 
için orada iki gün kalacaktır. 

Fransadaki 
büdçe açığı 
Maliye nazırı Oı-iol 

Senatoda izahat veı di 
~J 

Fransız Finans Bakanı B. Oriol 

Paris, 10 (A.A.) - Senato, muvak
kat sonkanun büdcesini 67 reye karşı 

220 reyle kabul etmiştir. Büdcenin ko· 
nuşulması esnasında maliye nazırı, B. 0-
riol büdce açığından bahsederek bundan 
önceki hükiimetlerin de mall güçlüklerle 

· karşılaşarak fransız bankasının yardı
mını istemek ve geçen şubatta Londrada 
bir istikraz aktetmek mecburiyetinde 
kalmış olduklarını hatırlatmıştır. 1935 
senesinde mutedil bakanlar zamanında 
takayyüdata müstenid bir politika gü
düldüğü bir sırada fransız bankasının 
kasasından birkaç milyar frank çıkmış
tır. Yalnız nisan ayında on iki buçuk 
milyar harcanmıştır. 

Bakan, bundan sonra 1937 büdcesi 

tahminatının doğru çıktığını söylemiş

tir. Fevkalade büdce masraflariyle ın.Uli 
müdafaaya aid masraflardan tevakki e· I 

dilemiyeceğini bildiren B. Oriol, paranın 
yeniden kıymetten düşürüleceği ve k~ 
biyonun kontrola tabi tutulacağı haktcırı 

·b etda dolaşan şayiaları şiddetle tekzı 

miştir. 

Ondan sonra söz alan B. Kayyo, pe~ 
rakende fiatların durmadan yükseımesı 
para kıymetinin düşürülmesinden ull'l~: 
lan faideyi temin etmediğini beya.~ ti.l• 
bu vaziyetten kamoyun kaygıya dıı~ 
ğünü ilave etmiştir. 
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-
Kimyager Alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum 
Miidürlüğünden: 

A k d · t'hdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. As-
n ara a ısı "kal · 1 u M" d .. kerJiğini yapmış isteklilerin istida ·ye Teıı arıy e JlWD u ur-

_!_üğe müracaatları. (270) 1-548 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK HAKİMLtôtNDEN: 

Devlet Demiryolları wnwn 
müdürlüğü vekili avukat ibra· 
liıim Rauf tarafından İspartaının 
Eğirdir halkından olup Ankara
da tsmetpaşa mahallesinde Uzun 
Yol 42 numaralı evck Hacı Meb
nıet oğlu şoför Hüseyin Sahir 
aleyhine ikame eylediği alacak 
dansınm cari muhakemea.inde 
lllumaileyhe psete ile ilanen ya-
pılan teblifata rağmen mahke
Jbeye gelmemiş olduğundan yir· 
ini gün müddetle hakkında gı· 
ya.b bran ...erilmiş ,e bu babta-
kl mahlı:eme de 3 - 3 • 1937 çar
şamba saat ona talik edilmie ol
duğundan yevmi mezkurde mah· 
~ede hazır bulunmadığı veya 
mil göndermediği takdirde 
~emesine gıya.ben bakılaca
gı tebli~ makamına kaim olmak 
there ilan olunur. J---582 

E~kişPhir 'lrman 
Direktörlüğün

deıı: 
1 _ Eskişehir ilinde Miha· 

lıççık ilçesinde hududlarr tart· 
llaınede yazılı Değirmendere 
devlet ormanında numaralan • 
lbış ve ölçülmüş 558 adede .m~: 
adil 1532 :M3 592 Dsm3 dikilı 
•e 416 adede muadil 3.77 M3 767 
J)Brnl devrik ki ceman 1910 ~ 
362 Dsm3 gayri ınaınUle m~d~ 
974 adet No. lr çam aiacı yınnı 
g\in müddetle arttırmaya konul
tnuştur. 

2 - Arttırma 17 • şubat· 937 
~ günü saat ıs de Eski· 
tehir orman direktörlüğünde ya· 
Pılacaktır. 
tnikabının muhammen bedeli 457 
kuruştur. 

Muvakkat teminat "655 .. lira· 
3 - Dikili ve devrik ağaçla· 

tın beher gayri mamôl metre 
dır. 

S - Şartname ve mukavele 
Projesini ,1törmek istiyenler bu 
~Üddet içinde hergün Eskite • 
hır orman direktörlüğüne ve 
~~arada Orman umum müdür· 
ilgune müracaat edebilirler. 

....... (223) 1---441 

MAKTUAN 500 
LiRAYA 

6 silindirli S k:iıilik hiç bir 
110kaanı yok iyi kullanılmıı hu· 
;ust bir Pontiak otomobili ace• 

3
; satılıktır. Müracaat telefon 

-...;,,,,,_60 • 1- 585 

TERCÜME 
İşleri Bürosu 

01 
Her lisanda tercüme kabul 

da unur. Adliye Sarayı karşısın
ler Denizciler Sokak No. 4. Te· 

on No. 2119 1--488 

ANKARA tK1NCt SULH 
HAKtMLtôtNDEN: 

Ankaraıda Sanayi caddesinde 
demir ye malzemei inşaiye şir· 
keti sahiblerinden Ali Nazmi 
.e Mebmed Necmi vekili avukat 
Emin Haliın tarafından Ankarı~ 
nuı DoianbeY mahallesinde Sa
nayi caddesinde tapunun 1 inci 
uyfumda. yazılx 25 pafta 157 
ada 8 parsel numaralı taraftan 
Sanayi caddesi ıneyd~nbk yan 
sokak ve planmda muharrer di· 
ğer hududlarla 222 metre mu
rabbaı ananın 126.720 hissede 
124.080 hi.ueaine uhib Te muta
sarrıf olduklarından mecma 
hisseden 2640 hiHcci0 in Mhibi 
bUtunan müddealeyh An.karada 
Hamun önünde KedU 10kak 4 
numarada Galib bzı Meliha na
dinde Ali ile fUYWU bulaııdu· 
fundan ip ara .e hi.-e mik· 
darlarma nuann " imar pl&
nma tınfibD 111bjmi kabil ola
ımyacaimdan fUyı&UD izalesi i• 
tenilmni Userine müddealeyh na· 
mma pkarılan davetiye Userine 
ikametgihınm meçhuliyetiae bi
naen ilanen tebliliııe kadi' ve
rilmit ve ilan tarihindeıı i~ 
ren bir ay sarfında ~eaıe
ye müracaat etmek veya bır ve
kil gönderilmek üzere mahkeme 
13 - 3 • 1937 aaat 9,5 bırakılmıt 
olduğundan teblifat makamına 
1raim oJmak {here ilan olunur. 

1-584 

Nafia 
Vekiletinden: 
18 gubat 937 perşembe gUnD 

saat 15 de Ankarada Nafıa Ve
kaleti malzeme eksiltme komi• 
yonunda Safranbolunun Kusda
~ Abaza Devlet ormanlarından 
gıya b-usi mukaveleli orman• 'lfe ,.. h .. 
1 dan kesilmek ve ana at uze-
r~~de herhangi bir istasyon.da 
t rm edilmek üzere 23200 lıra 
es ~ammen bedelli 16000 adet 

:1ourmal kayın traverıin kapalı 
.zarf usulü ile eksiltmesi yapı • 

lacaktır. . t 
Eksiltme prtnamesı ve e • 

f uatı parasız olarak Ankara• 
err dai ın· den 

da Vekilet malzeme res 

alınabilir. 40 l" 
Muvakkat teminat 17 ıra-

dır.fsteklilerin teklif. mektup • 

ı Nafıa Veklletınden alın· 
arını . iiteahhitlik 

1937 senesı m 
~::ikası ile birlikte 18 şubakt d937 

.. ·· saat 14 e a ar 
perşembe gunu ·· 
Ankara'da Vekalet n_ıaUeme ı:;u· 
dil l"ğ"ne vennelerı lbımd • r u u 1-464 

(233) 

ZAYİ . 
1931 • 1932 yılında Nev~hır 

orta mektebinden aldı~~ dı~: 
mamı kaybettim .. Ye~~ .. dk· 
cağımdan eskisinın butonu y 

tur. Hazım Bilgin 
1-578 

Ankara Okullar Sa yışmanlığı 
Satın alma komisyonu Başkanlığından : 

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri için aşağıda müfredatile 
muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı iskarpinler açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 16-2-937 salı günü saat 15 te okullar satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Nümune ve prtnameyi görmek istiyenler okula müracaat et
melidir. 

İstekliler muvakkat teminatlarını ihale günü saat 14 de kadar 
okullar sayıpnanlıiı ftznesine yatırmaları lizmıdır. 
Cinsi Çift Muhammen Bedeli 

Erkek iskarpini 130 
Kı.z ., 50 

Lira 
650 

300 
(226) 1---451 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Muvakkat 
teminatı 

48.75 
22.SO 

Kadınhanı Belediyesinden: 
1 - Uç menfeze kaptaj 
2 - İki isale güzergahı hafriyatı 
3 - İsale giizergilılarında boru vaziyetleri, 
4 - İki tazyik kırma maılaldarı. 
5 - İsale güzerpbına muktazi font boru ve aksamı husuıiyeleri· 
Kadınhanı Kasabuına isale edilecek olan (27097) lira (17) ku -

rut bedeli keşifli au tesisatı 29 • ikincikanun • 1937 den ~hyarak 
18 • tubat • 1937 güııilne tesadüf eden perşembe günü saat onda iha
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfe göre % yedi buçuk te· 
minatı muvakkatc akçesi veya o nisbette banka mektubu ile Nafıa 
Vekaletinden almmıı müteahhitlik vesikalarını ihaleden e-nel pr· 
baylığa ibraz etmeleri lazımdır. Bu husustaki evrak kqfiyeleri gör
mek n ,crairi münakasayı anlamak iatiyenler Kadınhanı Şarbayb· 
ğına müracaat etmeleri ilin olunur. (221) 1---440 

Mahdud Mesuliyet li Ankara 
Güven Yapı Kooperatif inden: 
Martın altısına müsadi f cwnartesi günü saat 16 da ortaklar 

umumi heyeti Ankara Sümer Bank merkes biııaamda adiyea içti-
maa davet olunur. İdare Meclisi 

Müzakere Ruznam esi: 
1 - İdare meclisi ve mürakipler tarafından tanzim edilen ra· 

porların okunmaBI . 
2 - Şirketin mevcudatı ile bilanço ve hesabetmın tetkik n 

tud'ki 
• 3

1 
- Müddeti nihayet bulacak olan mürakibin yerine miiralrip 

intihabı 1-558 

Mahdud Mesuliyet li Ankara 
GÜl-"en Yapı Kooperatifinden: 
Martın altı11na müaadif cumartesi &ilnil saat 15 te ortaklar U· 

mumi heyeti Ankara Sümer Bank merkez binasında fevkalade 

içtimaa davet olunur. . 
Eaas ~bazı maddelerinde a.piıda yazılı tadila-

tın yapılm-.ı: İdare Meclwi 

Jıladde ı - Bu maddenin (firketin merkezi Ankara. müddeti 
on bet yıldır) cllmleaini ihtiva eden ik~i fık~a (tirketin merkezi 
Ankara, müddeti oıı yedi yıJdır) suretinde tadili. 

lıladde 3 - Bu macldeıWı (kooperatifin ais.e saıedleri nama 
muharrerdir) cümlesi (iııfaat hesablarınm neticesine ıöre koope
ratifin Çlkancaiı bi8M seoedleri nama muharrer olaeakbr) auretia-

de tadili. 
Madde 4 - Bu maddenin (B) ve (D) bendleri ile maddenin 

son fılrrumın kaldırılmalı. 

talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğün den: 

Müsabaka günleri uzatılmıştır 
,.f aliplerin dikkat nazarlarına 

.. 1 - (2?) Maden Mühendisi ve (10) jeolog yet~tirmek üzen 
n_ıu~baka ~le A~rupaya (30) talebe tahsile gönderilecektir. İstek • 
lilerın aşagıdakı şartları haiz olmaaı lhmadır. 

a - Türk olmak, 
b - Maden ocaklarında çalı,abilecek kabiliyette ve 11hhati tam 

olmak (sı~hi muayene Ankarada yapılacaktır). 

b 
.. c .-: ~~e mezunu olup fransızca, almanca, ingilizce dillerinden 
ırısını <ııuıyup yazabilmek 

d - Yaşı 18 den aşağı ~e 25 ten yukarı olmamak. 
. 2 - M~d~n mühendisliği için müsabaka imtihan ı26 ,ubat 937 ve 
JC:O~~gluk ıçın 2 mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. A. Enstitü· 
ttisünde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtHwıl d ı--
olmakla be be .. d . 1 arın a &<Uanmı9 

ban
. 

1 
M rad rM~~hn edr.ı 

1
e.c_c_k. t~lebelerin ihraz ettikleri derece iti• 

y e a en u en ıı ıgı IÇln (20) n jeoloo'hık i · (10) • 
sında bulunmak şarttır. • çın ara 

3 - Maden mühendisliği için imtihan: h·-p h d b" 'ha .,. f" "k k" ~- , en ese, ce ır, 
mı nı.., ızı , ım.y~ v~ y~karda :yazılı dillerden birinden. 

4 -baJeol~glu1 k. !çıfı:ı ~mk tkı~an: Rıyaziye (Hcnde.e, cebir), hayva• 
nat, ne tat, 3eo 011, ızı , ımya ve yukarda yanlı dillerden bi · • 
den yapılacaktır. nn 

5 - Tahsile gönderilecek olanJar, ileride tahsil müddetler· k 
da.r ~cb~i himıet~ tabi o.lduklarından, bu hususta mükellefi~eta: 
erını tnuk etmek uzere hır teahhüdname Yerecekler ve bunun 
için de muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Maden mühendisliği için: Son mfiracaat 20 ş.ubat 937 cu
martesi, öğleye kadar. Sıhhi muayene 26 şubat 937 cuma, İmtihan 37 
9ubat 937 cumartesi. 

Jeoloğluk için- Son müracut 27 pbat 937 cumartesi. öğleye 
k~dar, .sıhhi muayene 1 mart 937 pazartesi, imtihan 2 mart 937 salı. 
gunlerı olarak tesbit edilmiıtir. 

Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanını, büuıühal .aarkuını, ms
tep ıtehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 lrı· 
ta fotoğraf ve dilekçelerini IOD müracaat tuihlerine kadar Anka• 
rada M.T.A: ~~stitüsü ~ene] Direktörlüfünt ıöndermeleri ve sıhbt 
muayene~rı ıçın de tayın edilmit olan cünlerde 6&leden evvel Bay 
Hasan Apartunanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları ilin 
olunur. (89) 1-239 

Ankara Mektebler Mühayaa 
Komisyonu Reisliğindenı1 

Sıyaaal Bilgile.r okulu için 132 tane battaniye açı kekailtmeye 
konulmuştur. Eksiltme 19-Z-937 cuma günü saat 14 de mektebler 
mahaaebecilii'inde toplanan komi.ayonda yapılacaktır. Beher bat • 
taniye için 14 buçuk lira bedel tahmin edilmittir. İlk teminat 143 
lira 55 kuruştur. Battaniyelerin ~tnameai. n nümuneai okul ida • 
resinde her gün görülebilir. (230) 1-453 

Erzurum Vilayetinden: 
. 1: ~a~.t • 937 pazartem .cünü 1Ut IS de Er.1urum viliyeti Nafıa 

1'.'üdürlugu odasında. tra~ı~ yola eksiltme komisyonunda (31328) 
lıra ( 44) kuru' bedelı keııflı Erzurum riUyetf dahilinde ve transit 
yolu &zerinde muhtelif açıklıklarla 8 adet amal imalltın kısın.en 
tebdili ve kısmen de tecdidinin ve tuerlerin.in 90ae i.Apatuwı kapa· 
lı .zarf uıuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Evrakı keffiye, prtııame, mukavelenamesi ft buna müteferrl 
bütün evrak tranait yolu infaat ıefliiinde &örülebilir. 

Muvakkat teminat (2350) liradır. 
istekliler reemi ıucteniD 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın· 

da çıkan talimatnameye göre :Nafıa Vekiletinden alınmıt vesikala· 
rı ihtiva etmek prtiyle 2490 numaralı arttırma ft tbiltme kanu • 
awıun 32 inci maddesindeki sarahat d.u.inde tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını 1-Mart-937 puarted liiDil uat 14 e kadar tran· 
sit yolu inşaat komisyonuna vermeleri llnmclD'. (575) 1---467 

Madde S - Bu madden.in birinci kısmının aon cümlesi olu 
(bunlara temettü ve ihtiyat akçesinden bir şey verilmez) i.battlinin kaldırılmaaı ve ikinci fıkranın son cümlesinin (devreden ,erik devrin Milli Müdafaa Vekaleti 
şirketçe tescilinden itibaren iki sene nihayetinde deruhte ettiii 
=~i~U:i~inden kurtulur." üncü madde hükmü mahfusdur> Deniz Merkez Satın alma Reisliğinden: 

Jıladde 6- Bu maddenin (ısmarladığı evi uhdesine tevdiden nel Cimi Mnbammen bedeli Teminat mikdarı 
tahriıb nya tadili...) IUl'etindeki (D) bendi (1811W'lacbfı evi, uh· LİRA LİRA 
deaine temlik n tescilden evel tahrib veya tadil...) ,ekline tadili. 36 lılAD 580 tipi Ekimölatör malaemeai 20310 1524 

Madde g _ Ortaklaruı ev yaptmnalrtan mütevellid borçlarmm • 1 - Yukarda cinai ve bedeli ile teminat mikdan yazılı sekiz ka· 
yalnıı. ödenmcmit kısmının teminine münhasır kalmak üzere koope· lem Ekimölatör malumeıinin ka~lx ı:arfJa müukuaaı, 15. tubat 
ıatif kendi lehine ve vefat halinde rnühnali luimüttediye bir hayat 1937 pazartesi günü saat 14 de Ankarada M.M. Vekaleti binasın• 
ıigortaaı yaptırmalarım ortaklarına teklif ve blıD\U1 teraiti mahlu· daki komisyonumuzda yapılacaktır. 
aaaıru tayin n teebit eder. 2 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin her pn merkez komi .. 

yonumuza ve nümuneleriııi görmek iatiyeııleriıı de İstanbul Kasım• 
Bu sigorta sieteminden istifade etmek iatiyen ortak lrooperati- paşada deniz levazım atın alına komisyonuna müracaatları. 

fin hazırlayacaiı bir teklifna.meyi doldurmak ıuretiyle kooperatife s _ Eksiltmeye ıireceklerin 2490 sayılı kanun hüküıı:lleri d .. 
müracaat eder. Hayatını bqka bir surette aiatorta ettirmif bulUD&D bilinde vesaik .e teminatı havi mektuplarını ekailtme ıünü saa' 
ortak ayni maksad için primlerini yine talıaan ödemekle beraber (13) • pdar komisyona vcrmiı buluomalarL (2216) 1-12 
vefat vukuunda sigorta bedelinin menfeattarı olarak kooperatifi ıra. 
bul vt vefat vukıaunda verilecek resülmalin mülkiyetini kooperatife 
devrettifini sigorta tirketine bildirir ve lirketin kooperatife karıı 
muvafakatını temin eder. 

Madde l4 - Bu maddenin üçüncü bendi ( umwni heyet kararla· 
n ekseriyetle verilir. Nizamnamenin tadiline aid maddeai...) teklin
de sehven unutulan (tadiline) kelimesinin ilavesi suretiyle sehvin 
tashihi. 

Madde 23 - (E'lflerin bedelleri, aylık tekıitlerle n uamt on 
yılda ödenir) cümleli (evlerin bed.e!leri, aylık taksitlerle ve azami 
on beı yılda ödenir) suretinde tadılı ve maddenin diier aksamının 
aynen iıbkau 

Madde 27 - Bu maddenin (ortak evi tahliye ve t.tslim etmediği 
ve kooperatifte mahkemeye müracaat mecburiyetinde kaldı&ı tak· 
clirde ihbarname müddetinin hitamından itibaren tahliye tarihine 
kadar ortak fusuH işğal tazminatı olarak aylık ta.kaitini.n yüzde 
nisbetinde bir meblağ vermeğe mecbu~dur) fıkrası (ortak evi tah· 
like ve teslim etmediğinden kooperatıf kanun yollarına müracaat 
mecburiyetinde kaldı2ı tak 'irde protesto ile tayin edilen müdde
tin hitamından itibaren tahliye ve teslim tarihine kadar devam eden 
işğaldeıı dolayı ortak her ay için ödemeğc mecbur bulunduğu tak
sit bedelinden mada bu taksitin %50 yüzde ellisi nisbetinde bir taz· 
minatı da kooperatife ayrıca tediye ile mükelleftir.) suretinde tadili. 

1- 559 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden ı 

Miitercim Aranı yor 
Ankara Yüksek Ziraat En.stitUliine, tUriıçeden almancaya ve aı .. 

mancadan türkçeye mükemmel bir surette tcrcilmeye muktedir blı 
mütercim alınacaktır. Taliplerin vHikalariyle birlikte Y. Z. Enstl• 
tilsd Rektörlüfiine müracat etmeai: (391) 1--556 

--..-. .... ..,..,,....,,.... .. -~---------

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sa tınalrna 

Komisyonundan: 
1 - Tam.amma (1807_) lira (72) kuruı fiat tahmin edilen 4, s, 6. 

nwnaralı (~0,400) beygır mıhı J7. 2. 937 cumartesi giinü saat (10) 
da açık ekaıltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameler paraaıı. olarak komisyondan verilecek olan bq 
eksiltmeye &irmek iatiyeıılcrin (135) lira (60) kurutluk temina\ 
mektup veya makbuzu ile belli gün ..at ona kadar komisyo?Ml 
ba~vurmaları. (265) 1-519 
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İtfaiy~ meydanında Kur • 
~ tuluş apartnnanmda birinci 
~ kat. 

Pazardan maada her gün 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Hazine namına müsade· 

reli olup Ankara orman müdü· 
riyeti depolarında bulunan 40 
metre mikabı muhtelif cins ve 
ebadda çam kerestesinin her 
metre mikabı 14.30 liradan 1215 
kilo çıranın beher kilosu iki bu· 
çuk kuruştım 16356 kilo mahlilt 
odunun beher kilosu 1,5-1,75 pa
radan 67 adet çam sepetinin be
her adedi 4 kuruı;;tan 100 adet 
meşe araba parmağının beher a
dedi 2 kuruştan onbeş gün müd
detle açık artırmava kom11rnus
tur. 

2 - Artırma 26.2.937 gunu 
saat onbeste Ankara orman mü
düriyetinde yapılacaktır. 

3 - Artırmava iştirak ede
ceklerin yüzde 7 ,5 teminat akçe
leriyle orman müdüriyetine mü· 
racaatları ilan olunur. (307) 1-579 

DENİZ LEVAZIM SATIN 
ALMA KOMİSYONUND<\N: 

Tahmin edilen bedeli "32900,, 
lira olan "35000" metre yerli pa
muk kumaş 12 • şubat • 1937 
tarihine rarthyan cuma günil 
saat 14 de kapalr zarf usulıyle 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı "2467" 
lira "50" kuruş olup, şartname
si "165" kuruş mukabilinde ko
misyondan hergün verilir. 

İsteklilerin 2490 savılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim e
decekleri kapah teklif mektup· 
1ıırını 12 şubat - 1937 cuma gu
nü saat 13 e kadar Kasımpaşa •. 
da bulunan komisyon başkanlı
~ına vermeleri. ( 433) 1-368 

Saçları 

dökiilenler 

Saç Elisİri 
Sa~ların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası var<lu 
Konıojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında buiunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna Cad. Yi
ğitkoşun sokağı, 15. 

1-576 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nac;uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrnda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1 - Takım Muhammen Muvakkat teminatı Münakasanm şekli 

adedi bedeli Lira Kuruş 

1475 
875 
190 ) 
155 ) 

Lira 
17700 
12250 
5020 

1327 
918 
376 

50 
75 
50 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

2695 Yekful 
İdare ihtiyacı ıçın yukarda mikdarr, muhammen bedeli, mu· 

vakkat teminatı ile eksiltme şekli gösterilen cem'an (2695) takım 
elbise ve kasket satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeleri 27 şubat 937 cumartesi günü saat 12 de ve 
her kısmın eksiltmesi ayn ayrı olarak Ankarada P. T. T. wnum 
müdürlüğü sa.tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, teminatlarını idare veznesine teslim edecekler, 
alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektubu
nu ve şartnamede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva e
decek kapalı ve mühürlü zarflarını o gün saat (11) kadar mezkftr 
komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 Ta. ve 3297 sayılı nüsha· 
sında yazılı müteahhidlik vesikasını hamil olacaklardır. 

5 - Şartnameler Ankarada P .T. T. levazım müdürlüğünden 
İstanbulda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden bedelsiz olarak 
verilir. (304) 1-575 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyonunda tahmin edilen bedeli 
52500 lira olan 1000 ton dizel mayi ınahruku 26 şubat 937 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usulü ile alınacak
tır. Muvakkat teminatı 3875 lira olup şartnamesi komisyonda 263 
kuruş mukabilinde hergün verilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektupları 25 şu· 
bat 937 perşembe günü saat 13 e kadar Kasımpaşada bulunan komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve saatten sonra 
verilecek mektupların kabul edilmiyece~i. 

Anliara Valiliğinde n : 
Keşif bedeli 38994 lira 10 kuruştan ibaret bulunan Ankara - İs

tanbul yolunun 10 + 000 - 12 + 000 inci kilometreleri arasında 
yapılacak varyant yol inşaati 1-3·937 pazartesi günü saat 15 de 
Ankara nafıa müdürlüğü eksiltme komisyon odasında ihalesi ya· 
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiPtmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 2925 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferruatı Ankara nafıa müdürlüğünden 

1 lira mukabilinde verilecektir. 
İsteklilerin teklif mektublarını, ticaret odası vesikası, muvak· 

kat teminat mektub veya makbuzu ve nafıa vekaletinden alınmış 
937 senesine aid müteahhidlik vesikalariyle birlikte 1-3-937 pazar· 
tesi günü saat 14 de kadar eksiltme komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. (302) 1-574 

1 SATILIK EV ve ARSALAR Tel: 1475 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

l\1Iuğla Nafia l\'Iüdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde 

ayak temelleri mevcud Namnam köprüsü betonarme ayak ve üst 
yapı inşaatidir. 

Keşif bedeli 18.500 liradır. 
2 - Eksiltme 5-3-937 tarihinde cuma günü saat on beşte Muğ

la nafıa müdürlüğü binasında komisyon tarafından kapalı zarf u
suliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve ~una müteferri diğer evrak Muğla 
nafıa müdürlüğünden görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1387,50 liralık 
teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (739/310) 1-581 

.. 

ANKARA LEVAZIM 
AMIRLIGl SA TIN 

ALMA KOMİSYONU 
iLANLARI 

TASHİH 

1 - Sarı kışladaki piyade a
layı mutbah ocaklarının tamiri 
18.2.937 perşembe günü saat 15 
de levazım amirliği satın alma 
komisyonunda paT.arhkla yaptı· 
rılacaktır. 

2 - Ocakların keşif bedeli 
750 lira olup muvakkat teminatı 

56 lira 25 kuruştur. Şartname 
ve keşfi komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 v~ 
3 üncü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlariyle bera
ber yazılı gün ve saatte komis -
yona gelmeleri. (250) 

1-480 

İLAN 

Ordu hastaneleri için 350 a
det subay ve 1000 adet erat bat
taniyesine verilen fiat vekalet
çe pahalı görüldüğünden 16 şu
bat 937 salı günü &aat on beşte 
İstanbulda Tophanede satın al
ma komisyonunda pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 24300 liradır. İlk 
teminatı 1822 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nümuneleri komis
yoııda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(299) 1-573 

Nafıa Vekaletinden: 
16.2.937 tarihinde ihalesi ya· 

ptlmak üzere pazarlığa çıkarıl· 

mış olan ve keşif bedeli 2898.45 
liradan ibaret bulunan Ankara 
Sıyasal Bilgiler okulu kanali
zasyon inşaatının görülen lüzu
ma binaen eksiltmesinden vaz-
geçilmiştir. (309) 1-580 

Ziraat V eliruetinden: 
Sivil ve askeri san'at mekteblerinin makine ve demircilik kısım• 

~undan mezun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde 
traktör ve ziraat makinelerini kullanmağı hakkiyle öğrenmiş olupta 
yeni açılacak .ziraaat işlerinde istihdm olunmağa talih bulunanlar· 
dan san'at mektebi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerle .. 
rinin ehliyet vesikalarını ve her iki kısım talibin şimdiye kadar bu· 
lundukları işlerden almış oldukları hüsnü hizmet vesikaları ile üçer 
kıt'a fotograflarını bir istidaya bağlayarak tezelden vekaletimi.ze 
göndermeleri ve muva.zzah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. 

(32) 1-148 

KREM BALSAMIN 

Kumral, Sanşm, Esmer her tene tevafuk eden yeg!ne sıhht 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve ıivilceleri kimilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıklan sıhht gUzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİ~ 
1 - Krem Balsa.min yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsa.min y?.ğsu gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

Ok1ılu Müzik öğretmen 
Direktörlüğünden: 

- Balık yağı 1 - Ankara Müzik Öğretmen Okulunda yaptırılacak tamlraı 
açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Taze Kıl. 85 K. Taze Keşif bedeli 562,08 kuruştur. d• 
~u senenin 2 - Pazarlık 22.2.937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 3 

SAKARYA ECZANESİ Okullar Sayışmanlığmda teşekkül eden komisyonda yapılacaktır1• " 
3 - İsteklilerin yüzde 7.5 güven paralariyle beraber tayin o 11 

Ankara Müd~faai Hukuk 1 nan gün ve saatte komisyona gelmeleri. lıl 
- caddesi -- 4 - Keşif projesini görmek istiyenler Müzik Öğretmen OkU 

Direktörlüğüne başvurmaları. (263) 1-505 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~ 

YENi Si NEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

Muvaffakıyetle d~ v<ı.m eden iki büyük 
film birden 

1- BEŞİZLER 
Şimdiye kadar gôrülmemiı ve 

işidilmemit bir mevzu. 
2- MAZURKA 

Ayrıca: F oks Dünya Haberleri 
Seanslara dikkat: 

2.45, 6.45 de BEŞiZLER 
4.45, ve 9 da MAZURKA' 

BU GECE 
MACAR RAPSODiSi 

Paul Hörbiger • Sybil Schmitz . 
Gayet nefis ve tatlı müziklerle ıüslil 

aşki, hissi müessir bir eser. 
GÜNDÜZ 

DONANMA GELlYOft) 
HALK MATİNESİ 

( Saat 12 de yalnız bir matine ) 

YER TiTREDİ 


