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Balkan antantı konseyi dün A tinada toplandı 
Toplantı perşembeye kadar sürecek 

"Balkan antantı bugün h r 
zamandan daha kuvvet idir,, 

-~~~ Dr. Aras ve 
S toyadinovic:in 
beyanatları 

'Atatii.rk'ün doğduğu evin önünde Yunan zabitleri Büyük Sefimize 
karşı bir hürmet eseri olarak askeri merasim yaparlarken. 

Atina, 15 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiri yor: Yugoslavya Baş ve kili, hari
ciye nazın Stoyadinoviç, Türkiye hari
ciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, Ro
manya hariciye nazırı B. Antonesko, re
fakatlerindeki zevat ile birlikte, saat 
10.20 de Selaruk yolu ile Atinaya vasıl 
olmuşlardır. Atina istasyonunda muh
terem misafirler, başvekil B. Metaksas, 
bütün nazırlar hariciye nezareti yüksek 
tnemurları ve diğer makamlar tarafından 
karşılanmışlardır. Bu sırada, muzika ile 
bir efzon taburu da seılam resmi ifa ey
lemiş tir, (Sonu S. inci sayfada) 

Başbetke 

TATİL 

Falih Rılkı ATAY 

· Kamutay bu sene kış tatiline 
tam bir gönül huzuru ile çıkıyor: 
dış politika hakimından Sancak 
b~hr~m halledilmiştir. Gerçi he
nuz ıdare ve teşkilat kanunları 
Üzerinde mütehassıslar münakaşa 
edeceklerdir: fakat Cenevre'de 
tesbit olunan esaslar, bir daha hiç 
bir sebeble, bozulamaz. Meseleye 
son şeklini vermek hayli güç ol
muşsa da, aksi ihtimaller içinde 
tehlike o kadar büyüktü ki, bu 
güçlüğü yenmek için çalışanlar 
gerçekten barış davasına hizmet 
etmişlerdir. Sancak etrafında, ar
trk tamaıniyle lüzumsuz ve fayda
sız bir takım dedikoduların niha
ye; bulmasını da, bu münasebetle! 
dilememek elden gelmez. Gerçı 
su bulandırmağı sanat edinenler 
hiç bir zaman eksik olm:ızlarsa 
da, memleketlerinde vazıyetler~ 
hakinı olanlar bu gayretkeşlerı 
susturmanın, onlara müsamaha e~
mekten daha iyi olacağını takdır 
etmelidirler. 

iç politikanın bütün .... ~ephele
rinde kamutay, güvendıgı ismet 
lnönÜ hükümetinin ileri ha~Iele
rini kaydetnıiştir. Türkiye mus~bet 
bir iş memlf'keti manzarası bagla
nııştır: tecrübeler tamamlanmrş· 
br; kararlar verilmiştir. K~?ta
Yın hu defa verdiği yeni salah1vet-
ler bilhassa ziraat bakımından 
hü;.uk gerçelislere i~ka.n vere~ek 
nıahiyettedirler. Gerı zırahatklı.kılet: 

• k l • Bu a ı a ı 

b
1't memle et o amadz . ..,.

1
. Fakat 

iz yeni keşfetmiş e~ı ız. . ... k 
bir memleket nufusunun huyu 

k . . . . "'y ve havat e senyetınm yenı sa . 1 §artlanm tayin edecek tedblf er~ 
de ve kararlarda acele ve telaşın 
:Zararlarını da biliyorduk. Kalktn· 
illa tam ve emin olmak, ilk teşe~
hüsler, diğer işlerimizde oldngu 
gibi, basiret ve ihtiyat ile yapılmak 
lazınıdrr. Kamutay kıs tatiHnd:n 
sonra, toprak kanunu ile, türk koy
l~sünün ve zirR.atinin umumi 
~alkınına meselelerinin başhcala· 
trndan hirini daha halledecektir. 

Türkiyenin enternasyonal iş 
"·~onrı 3 üncü sttvfada) 

Dışbakanımız Selanik'te 
Atatürk' ün doğduğu evde 

Selanik, 15 ( A.A.) - Anadolu Ajansıntrı 1ıusus1 muhabiri bildiriyor: 
Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik RDştQ Ara& buraya muvasalatında berabe
ri~de matbuat heyetiyle birlikte, son günlerde y~nan belediyesi tarafrndan 
istimlak muamelesi fJitirilmiş olan Atatürk evine gittiler. Tevfik Rüştü 
Aras burada umum valiye ve belediye reisine hitaben şu beyanatta bulun-

dular: 
"- Türklerin Büyük Şeflerine ne kadar bağlr olduklarrnı düşünüyor

sanız Atatürk'e karşı göstermiş olduğunuz hareketten ne derece mütehas
sis olacaklarını takdir buyurursunuz. Bu hareket yalnız bu nesli değil, 
atideki nesilleri de aynı teşekkür hissiyle sizlere bağlamıştır. Memleketim 

namına tekrar teşekkür ederim.'' 
Bu ziyaretten sonra otomobillerle Mediterane oteline gidilmiştir. Ora

da konsolosumuz tarafından bir ziyafet verilmiştir. Heyet saat 22,30 da 
• 

A tina'ya hareket etmiştir. 
Dr. Tevfik Rüştü Aras, Selanik'te gazetecilere de beyanatta bulunarak 

Atatürk'ün doğduğu evin Selanik belediyesi tarafından Türkiye'ye hediye 

edilmesinden dolayı türk miiletinin elen miJJetine şükran hisleri duymak
ta olduğunu bildirmiş ve ''bu jest, iki millet ile bu iki milletin müstakbel 
nesilleri arasındaki dostluk bağlarını bir kat daha takviye edecektir,, de-

miştir. 

Kamutay 22 marta kadar 
kış tatiline başladı 

Dünkü müzakerelerin tafsıliitı 

~! 

. . b 1 yan Kamutayın dünkü toplantısı (Yazısı 6 ıncı sayfada) 
Kış tatı/ıne aşa 

I skenderunun giizzel bir manzarası 

Memf aatleri bozulanalr 

Sancak'ta bir h8dise 
çıkarmak istiyorlar! 

Haleb, 15 (Hususi) - Sancakta ma
haJli hükümet memurları, her ne paha
sına olursa olsun bu memlekette bir 
hadise çıkarmak arzusundadırlar. Türk-

]er, ötedenberi tuttukları yoldan şaş· 

mamakta v~ sükuneti bozacak tahrika· 
ta alet olmaktan kaçınmaktadırlar. 

( Sonu 6. ıncı aaylada ) 

Şuşni g' in nutku 

Avusturya Başvekili 
siyasetini izah etti 

Avusturya Başvekıli Şuşnig 

Viyana, 15 ( A.A.) - Dün öğleden 
~onra Rayhsrat binasının büyük ho'.ün
de B. Şuşnig vatanseverler cephesine 
mensub l 500 şefin önünde bir nutuk 
söyliyerek kıralcıların mevsimsiz muh
temel bir hareketine karşı ihtarda bulun
muştur. 

Nutuk, elaltmdan Almanya tarafdar· 
lığı yapmakta devam eden ve müfrit nas· 
yonalistler tarafından kurulan "kültür 
cemiyetleri" için de bir ihtar mahiyetin
dedir. 

Başvekil Ilabsburgların dönmesi me
selesi karşısında vatansever'er cephesi
nin vaziyetini aşağıda gösterilen şekilde 
izah etmiştir: 

l . - A vusturyanın tarihi ananeleri
ne saygı, 

2. - Ana kanuna dayanacak olan ve 
Avusturyanın menfaatlerine uygun ola
rak kurulması tazımgelen hiıkümetin 

şeklini ancak Avu~turya halkı tayin ede-
bilir. ( Sanrı 5. inci sayfada 

Fıkra: 

Beıızeyişler 
Atatürk: - Biz kendimize benze• 

riz, der. 

Fakat bazı Fransız ınuharrirlerinia 

kafası odur ki eğer herhangi memleket 
Fransaya benzemek iddiasında bulun· 
maz, ve kendisini Fransanın manevi 

evladları arasında saymazsa, o, ya Mos
kova, ya Roma, veya Berlin'i örnek e
dinmiştir. 

Bhim ana yasadaki son radillerimi· 
zj münakaşa eden bir muharrir, aym 
mantık pkmazına döşüyor: "Bizimle 
Sancak davalarını hallettiler ama, ana
yasayı Beri in tisJUbu ile tadil ettiler!" 

Yahut Roma, hatta Moskova üslubuı 
muharrir bu üç şehir ve rejim hakkın
da büyük bir muhabbet farkı gözeten• 
/erden değildir. 

Ne yapalrm? Biz kendi demokrasi 
mizi ve onun prensiplerini seviyoruz. 
Çünkü bu vatanı da, üstünde oturan 
nıillrti de, bütün hürriyet ve şerefimi· 
zi, ve bundan başka on beş yıla yakla
şan kalkınma davamızın bütün başarr. 
larmı onlar3 borçluyuz. Fransaya tam 
benziyerek fransrz muharrirlerine Ö• 

vünme /Jrsatı vermek için, lokantalar. 
da garsonlarrmızrn müşteri kafasma 
tabak atmalarım pek de arzu etmiyoru~ 
Fransızlar garb medeniyeti 8/eminde 
nasıl hususi bir Çaşni iseler, biz de ken• 
di milli karakterimize göre ayrr bit 
T a d olacağız. Londra şoförlerinin 

son derece terbiyeli olması lngiltereyJ 
demokrat olmaktan alrkoymadığt gi• 
bi, bizim devletçi olmaklrğımız da bizi 
mutlaka ne faşist, ne nasyonal • sosya• 
list kılar: hem demokrasi • bakımrndan 
devletçiliif i bu muh:urirler bizimle de• 
ğil, Lcon Blum ve ekseriyetı ile miina• 

· kaşa etsinler .• Fatay 
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Politika bahisleri .. 

Günün iki 
davası 

M illetlerarası politika itleri, 
bilhassa iki mihrak etrafın

da toplanmaktadır. Bunlardan bi
risi İspanya harbı, diğeri de bü
yük Avrupa devletleri arasındaki 
anlaşma teşebbüsleridir. 

ispanyada bugünkü vaziyet, 
mücadelenin "iki ispanya,, arasın
da olmaktan ziyade "iki Avrupa,, 
arasında olduğunu herkese kabul 
ettirecek merkezdedir. 

Fakat bu "iki Avrupa,, Delaisy'
nin "iki Avrupa,, ıı değildir. is
panyadaki kanlı mücadeleyi yal
nız filen idare etmekle kalnnya
rak ona açıkça iştirak eden "iki 
Avrupa", "enternasyonallerin Av
rupası,, ile "faşizmlerin Avrupa
ıı,, dır. Ya üçüncü Avrupa yani 
"demokrasilerin Avrupası" nerede 
kalmıştır? Bu Avrupa, kendi için
den iki parçaya bölündüğü için, 
yani her demokart memlekette 
" v " 1 b' b' 1 . k sag,, ve so ,, ır ır erıne artı 

vaziyet almıf bulundukları için, 
kendisini ancak "ademi müdaha
le komitesi,, nde temsil ettirebil
mektedir. 

Hı'.\fızalarmıızdan henüz silin
mem· ş olsa gerektir ki, ha beş işin
de Laval'm sabotaj taktiği , Mil
letler cemiyeti'nin vermeğe hazır
landığı kararları, bu kararlarrn te
sirsizleşecekleri ina kadar geriye 
attırmıştı. Tıpkı bunun gibi, "ade
mi müdahale komitesi", kararları
nı tatbik etmek için, kararlann 
verilmesine lüzum . bırakmıyacak 
olan anı beklemektedir. 

Mesela hududlarının kontrol 
edilmesinde, koskocaman bir 
Fransa bile bir mahzur görmüyor 
da Portekiz, bunu, haysiye~iken 
buluyor. ispanya harbı başladığı za
man, ispanya islerine açıkça mü
dahale etmeğe henüz kimse cesa
ret edemiyordu. Henüz ne ''inter
nasyonal bripadalar,, tesekkül et
miş, ne de telgraf haberlerine gö
re alman, yahud İtalyan kıtaları
nrn ispanya topraklanna çıkarıldı
ğı iddia edilmi,ti. O sıralarda id
dia olunan ~y, ispanyol asilerine 
Portekiz üzerinden transit usulü 
yardım edildiği merkezinde idi. 

O gündenberi, müdahale, bil
vasıta olmaktan çıkmış "açıktan 
acığa miidahale,, seklini almıştır. 
Şimdi, Londradaki komite, bunun 
onu ne geçmek istiyor. Ötede, 
Fransadan Madrid hükümetine 
yardım edilmekte olduğu iddiası 
da ortaya sürüldüğünden, Fransa, 
kendi kara hududlarmın kontro
lunu kabul ettiğini beyan ediyor. 
Halbuki, Portekiz, buna bir türlü 
yanaşmak İstemiyor. Komitenin 
arzusu, İspanyol faciasına bir an 
evel nihayet verdirtecek ve bir de 
ispanya faciasının bütün Avrupa
ya bulatmasma mani olacak ted
birleri bulup tatbik etmek olduğu
na göre Portekizin bu kaçınmasını 
ne ile izah etmek lazım olduğunu, 
galiba, gene zaman ve hadiseler 
gösterecektir. 

ikinci dava, yani Avrupa dev
letleri arasındaki anlatma t~eb
büslerine gelince, bu da, ekono
mik tazyik vasıtalariyle politik taz
yik vasıtalarının bir karşılatması 
ve çarpışması teklini almışbr. Nasıl 
bir zamanlar "önce ermıivet sonra 
ıilahıızlanma,, gibi bir formül 
Milletler Cemiyeti'nin bütün faa
liyetlerine mevzu oldu ise, bugün 
de iki karargaha ayrı1mış olan bü
yük devletler arasında zengin o
lanları, diğerlerine, 

- Önce politikada anlaşalım, 
diyorlar. 

Diğerleri ise, cevab olarak, 
- Önce ekonomik (ki sömür

geler işini de huna ithal etmek la
zımdır) itlerde anlatmak lazım, 
diyorlar. 

Şurası yalnız muhakkak ki, 
bu çekitme bir netice verinceye 
kadar, tehlikede olan, barıştır. 

Burhan BELGE 

Yenice 
ikramiyesi 

İstanbul, (Telefonla) - Yenice sı
garaları ikramiyesi bugün çekildi. Ka
zanan numaralar şunlardır: 

Ankara'dan: 38154, 1117, 60577 nu
maralara likör takımı; 24260, 32680 sa • 
at; 4005 şarab takımı; 65835, 38790, 
32230 çatal kaşık takımı; 

lstanbuldan ve diğer şehirlerimiz • 
den: 18584, 62207, 4488, 40929, 39826, 
30454 likör takımı; 4274, 3902, 39055 

68354, 38682 çatal bıçak takımı 23859, 
7040, 41781, 32495, 67928, 23485, 11510, 
11760 saat ; 59409, 37905 şarab takımı; 

4461 sofra takımı; 17384, 29859, 33618, 
55523, 15951, 28554 radyo. 

Otomobili 23319 numaranın sahibi, 
Be~ktaş Vişne zadede 10 numarada B. 
Umran Nazif'e çıkmıştır. 

1 Jp,n • zhanliın 
kurulmasına dair 
İstanbul (Telefonla) - Denizbank 

teşkilatının h aziran başında kurulması 

muhtemeldir. Vekfılet baş müşaviri fon 
der Portenin tetkik:erine göre deni.zbank 
merkezinin, merkez rıhtım hanında ol
ması ihtimali var:lır. 

Liman idaresinin merkez rıhtım ha
nına nekil işi geri bırakılmıştır. Deniz
bank işe başladıktan sonra bütün deniz 
müesseseleri bir i~'etme müdürlüğü em
rinde olacaktır. 

Bu müesseselerin bütün mali işleri 
denizbank tarafından idare edilecektir. 

Göçmenıe:te malzeme 
Göçmenler için arttırma, eksiltme ve 

ihale kanunu dışında acele olarak teda
rildi gerekli bulunan mahrukat, ve 
giyecek malzemesi ile göçmenlerin 
muvakkaten banndırlıması için kirala
nacak mesken bedeline aid kararname 
vekiUer heyetince kabul olunmuştur. 

Ismarlanacak Gemiler 
mukavelesi imzalamyor 

İstanbul, (Telefonla) - Akay ve de
nizyollan idareleri için Almanyaya ıs

marlanacak olan gemilere aid mukavele. 
met adına ekonomi bakanı namınakm m 
name yarın imzalanacaktır. İmzayı, hü
kümet adına ekonomi bakanı Celal Ba
yar yapacaktır. 

Türlu;e ve üılllb 

" ... Doruk'da bir 

ağmak binası ••• 
Kop, üç hörgüçlü transit yolunun en 
zorlusu olarak kalacak. Ameleler, 
makineler, sedler, emekler; geçirmek 
istemiyenle geçmek istiyenin cengi; 
inad ondan, azim bizden. Sökmez mi 
diyor Kızdrnnasm, böğrüne tünel 
açar gene geç.eriz!... Bu istihkamlar 
Erzurum etrafını yere yapı§ık birer 
dağ' sucuğu gibi çevreledi ... ,, 

Bu cümleler, oldukça tanmmıı bir 

imza sahibinin f stanbul gazetelerinden 

birinde çıkan bir yazısından geliıi 

güzel almmııtır. içindeki türkçe yan
lrılarına, azmin demagojik ifadesine, 

zevksizliğe, teıbih çirkinliğine bakı
nız ve bazı ıöhretlerin nasıl teessüs 
etmekte olduğuna siz de ta~mız l 

Ribbentrop'un 11ell1mı 

Kordiplomatiğ~, 4 ıubat günu, 

kabulü sırasmda, alman büyük elçisi 

von Ribbentrop İngiltere kwalmı, na

zi usulile ayaklarını birleştirip elini 
uzatarak selamlanır§ ve bu hareket 

bütün dünyanın başlıca günlük dedi

kodusu olmuıtu. Şubat 10 da, bu ha-

dise tekerrür etti. Fakat ilk tiddetli ten

kidlere sebeb olmadı; çünkü Ribben· 

Mudanya da 
mütarekenin 

imzalandığı ev 
Mudanya, (Hususı) - lstik

lalimizi kazandıran Lozan anlaş-• 
masının temeli olan Mudanya 
mütarekesinin imzalandığı ev bir 
müze haline konulmaktadır. 

Mudanyanrn değerli bir hem
şerisi olan Bay Hayri !par tara
fından tamir edilen eve Mudan
ya mütarekesine aid hatıralar 

konulmuştur. Halkevimiz; yalnız 
Mudanya'nın değil; bütün Tür-

kiye'nin kutlıyacağı bu açılış günü 
i ) n güzel bir program 1 azrrla
mıştır. 

Açış torenı saat on beşte ola
caktır. Mudanya'nrn bütün dük
kanları bayraklarla süslenecek ve 
saat on dörtten itibaren Halkevi 
bandosu müzenin önünde çala
caktır. Törene istiklal Marşı ile 
başlanacaktır. Bundan s onra Va
limiz Bay Şefik Soyer tarafın

dan bir nutuk verilecek ve ev ge
zilecektir . 

Davetlilere Ahmed Riiştü Ço
cuk yurdunda bir çay verecektir. 

Anadolu Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman 
Şirketleriyle anlaşma 

Anadolu Demiryolları ve Haydarpa
şa liman şirketleri mübayaa mukavele
lerinin bazı maddelerinin tadili hakkın· 
da hükümet murahhaslariyle şirket mü
messilleri arasında teati edilmiş olan 
iki mukavelenin tasdikine ve bu şirket
ler esham, tahvil ve mümessil aenetle
rinin Sıvas • Erzurum ve Ergani tah
villeriyle mübadelesi hususunda Mali
ye Vekaletine müsaade veren Jcar..un 
layihalarmın bugün Kamutay tarafın

dan kabulünü müteakib, Anadolu de
miryolları ve Haydarpaşa liman şirket
leri umumi heyetleri saat 18 de Zira
at Banwı merkezinde feı: kalade bir 
toplantı yaparak mübayaa mukavelele
rinde yapılmış olan tadilatı müzakere 
ve tasvib etmişlerrlir. 

Her iki şirket idare meclisi reisi Ali 
Nizami'nin başkanlığında yapılan bu 
toplantıda Maliye Vekaleti namına 

müsteşar Faik Baysal ile Nakid işleri 
müdürü Halid Nazmi Keşmir hazır bu-
lunmuşlardır. (A. A.} 

Resim ve heykel aergiainde 
teıhir edilecek e.erler 
Halkevi Başkanbğmclan: 

21-2-1937 halkevlerinin yıldönümün
de açrlacak resim ve heykel sergisine iş

tirak edecek sanatk:: rlarm 18-2-1937 
perşembe günü akşamrpa kadar eserleri
ni sekreter:iğe teslim etmeleri rica olu
nur. 

trop bu sefer, kolunun dirseğe kadar 
olan kıamını kaldırdı. 

Ölçü, daima ölçü! 

Fotoğraf talılilleri 

Bazı gazetelerimizde bu başlığı 

taşıyan bir sütun olduğuna tabii dikkat 
etmişsinizdir. Fotografmızı gezete i
darehaneaine gönderiyorswıuz; gaze
tenin mütehassıs psikanalisti resmini

ze bakarak hüviyetinizi aize söyli
yor: ''Cüel hayhuunuz, çalr,kanaı-

nız. V akı& timdi ye kadar çok aduntı 
çektin.iz, fakat unutma)'1DJZ ki haya
tmızı lınırtaran tahammülünüz ve sa
dakatiniz olmuıtur ... ,, 

V ak tiyle sokaklarımızdan bağıra 

bağıra geçen falcı kadmlar da böyle 
konutarlardı ! 

Kantarlara kim bakar? 

Ölçü .... ayarlar idaresi bütün va
tanclaflardan rica ediyor: "Eanafm 
kullandıiı terazilerden fÜpheniz var
sa bize lutfen haber veriniz.,, 

Bir gazete aoruyor: "Sebzevatçı
larm kantarlarına kim bakar?" 

Bu ricaya ve bu auale bakarak 
karan aiz verıniz. 

• 

Çukurovada pamuk 
cinsini islih için 

yapılan çalışmalar 

Çiftçiye tohum dağıhl ıyor 
Başvekilimizin Kamutay' daki nutuklarmda ehemiyetini bir 

kat daha tehariiz ettirdikleri pamuk davasını Ziraat Vekaletinin 
nasıl ele aldığı malumdur. Bu hususta alınantedbirleri ve se• 
mcre veren neticelerini evvelce yazmıştık. 

Ziraat Bankası da milli sana-
yiimizin en mühim hamnıad

delerinden birini teşkil eden 
pamuk ~leri üzerinde uhdesine 
dfü~en vazife)i yapmakta ve hu 
ziraat şubesinin inkisafı ıçın 

nıiistahsile büyük yardımlarda 
bu lunmaktadrr. 

Banka, bir kısmı Ziraat Vekaleti he
sabına olmak üzere, başlıca pamuk mm

takamız olan Çukurova havalisinde, 
çiftçiye Klevland cinsinden çiğit (pa
muk tohumu) dağıtmaktadır. 

Adanadaki pamuk üretim çiftliğin

den İçel vilayetine müstahsillere para
sız olarak dağıtılmak üzere 250 ton çi
ğit gönderilmiştir. Banka, ayrıca 130 

tonu bu mikdara ilave ederek tevziata 
başlamı,tır. 

Ziraat Vekaleti, İçel vilayetinin to
humluk ihtiyacını 720 ton olarak tesbit 
etmiştir. Bu mikdar, vekaletçe temin 
olunacak 380 ton çiğite ilaveten Ziraat 
Bankasınca eatın alınarak çiftçilere da
ğıtılacaktır. 

Ziraat Vekaleti evelce verdiği bir 
kararla bu mmtakada klevland'dan baş-

ka pamuk tohumlarının ekimini menet
miş ve eski Mısır tohumlarını tamamen 

ortadan kaldırmıştır. Bu sebeblc klev
land tohumlan için piyasada taleb art

mıf ve fiatlar yükselmiştir. Şimdiye 

kadar kilosu 3-4 kuruşa satılan tohum

ların 6-6.5 kuruı;a satıldığı görülmekte

dir. Bazı muhtekirler vaziyetten istifa

deye çalışarak köylüye 9 kuruşa kadar 

fiat vermişlerdir. 

Pamuk zeriyatına tesir edecek olan 

bu halin önüne geçmek üzere alakalı· 

lar tarafından, icab eden mani tedbir

ler alınmış bulunmaktadır. Bununla be

raber öğrendiğimize göre, Çukurova 

havalisinde bu tohumdan milyonlarca 

kilo istok vardır. Onun için pamuk e

kimi sırasında Hatların düşmesi mu -

hakkaktır. Bu sırada satılamıyan mal

ların ekim müddetinden sonra iki ku

ruşa kadar düfCceği §Üphesiz görül

mektedir. 

Güzellik ve zeka 

lsveç kıralı met 

bur tenisçilerden

dir. Geçenlerde bir tenis, partisinin 
dinlenme dakikalarında Y ork ıehri 

güezllik kıraliçesinin yanmcla, çay i
çip ekmeğine yağ &ürerken genç kı
za doğru iğilerek: "Bir makine ne 
kadar eaki oluna yağlanmağa o ka
dar muhtaçtır. Ben de bu scbeble faz
la yağ kullanıyorum.,, demi§. Güzel
lik kıraliçesi, anlayıfr kıt olacak ki, 
aormut: "Majeste, neden hindyağı 

kullanmıyorsunuz?,, 

Tel A.viv'de kadınlar 

Bir latanbul gazeteainin Filistin

deki ba yahudi tehri hakkmda Def

rettiii bir makaleden: " ••• Orada yÜz 
kadına mukabil yüz on, ,.üz on bet 
erkek vardD". Hiç bir memlekette iz

divaç kolaylığı Tel Aviv'deki kadar 
değildir •.•• Orada aerbeat izdivaçlar 
en meıru rabıtalar kadar devamlı

da-. Kadmm nedreti, ve müıterinin 

fıkdam uyesinde Tel - Aviv'de fubuı 
da meçhuldür." 

Tel-Aviv'de kadının vaziyetini i
zah eden ilk cümlelerin bir neticeai 
mahiyetinde olan aon cümlenin garip 
inıası üzerinde dunnayalım; fakat bu 
netice, ekononıideki ''arz ve taleb,, 
kanunu ile taban tabana zıd değilmi? 

Krom 
satışı ız 

~ 

artıyor 
Nikelaj ve çelik eşya imalatında ve 

sanayiin daha birçok şubelerinde kul· 
lanrlan krom madeninin dünya istihsa· 
latında yüzde kırkını temin ettiğimizf 
ve ihracatta birinciliği kazandrğımıZI 

evelce yazmıştık. 
Aldığımız malfunata göre, 1936 y .. 

lında 145 bin ton krom satılmıştır. 1937 
istihsalatı angajmanı da tamamiyle ka• 
panmıştır. 

Halihazırda yalnız Eti Bank tara.. 
fından işletilmekte olan Erganidc Gıııo 
teman madenleri yeni talebleri karşrla• 
yabilmektedir. Kromlarımız en çok ı.. 
veç, Fransa, Amerika ve İtalyaya ihraf 
edilmektedir. 

Belediye meclisi 
~alışmalarını bitirdi 

Dün, belediye meclisi İbrahim a· 
yaşlının reisliğinde toplandı. Geçen cel .. 
senin zabıt hülasası okunduktan sonra, 
hasta bulunan azadan ikisine mezuniyet 
verildi ve meclise tevdi edilmiş başka it 
bulunmadığından bu devre içtimaına ni• 
hayet verildi. 

Sekiz aylık tahsilatta 
fazlalık var 

1936 mali yılı sekiz aylık tahsilatı 

164.503.812 lirayı bulmuştur. Bunun 
9.718.611 lirası sabıka 153.785.201 lira
sı haliye tahsilatıdır. Geçen senenin ay• 
ni aylarına göre bu seneki sekiz aylı1İ 
tahsilat 14.069.104 lira bir fazlalık ar• 
zetmektedir. 

İhracat ruhsatiyesi 
alanlar 

Ticarette tağşifin meni ve ihracatı1' 
murakabesi ve korunması hakkındaki 
kanuna zeyl olarak neşredilen kanuna 
göre ruhsatname almak üzere müddeti 
içinde İktısad Vekaletine müracaat e• 
den ihracatçılara rubaatnameleri veril• 
miştlr. Bunların aayıeı 1137 dir. Kanu• 
nun neşir tarihi olan 15 haziran 193d 

ya kadar filen ihracatla meşgul bulu· 
nan mükteseb hak sahibi tüccarlardan 
932 si ruhsatname almıştır. Mükteaeb 
hak sahibi olmıyan ihracatçılara ruh· 
satname verilebilmesi için haiz olmala· 
rı lazımgelen ,artları tesbit eden k.anu• 
nun ikinci maddesine göre ruhsatname 
alanların adedi de 204 e baliğ olmuştu-,ı 

HAV A ) 
En souk yer Kars 

Meteoroloji enstitüsünden verilen 
mal\ımata göre dün şehrimizde hava. 
umumiyetle bulutlu geçmiş ve öğleden' 
sonra hafif yağmur başlamr:ştır. Dün 
şehrimizde suhunet sıfırın üstünde 1 
dereceye kadar çıkabilmiştir. Yurdun 
Ege, cenub Anadolusu ve Karadeniz 

sahillerinin şark kısmı ile Edirne, Kas• 
tamoni ve Beyşehire yağış olmuştu._ 

Yağı§ Edirne ve Kastamoni'de kar, di* 

ğer yerlerde yağmur şeklinde olmuş

tur. En düşük suhunct sıfırın altında 
Kar•ta 13 dereceye kadar düşmüştürı 
Dün yurdun en sıcak yerleri sıfırın üs• 
tünde 13 derece ile Nazilli, 16 derece 
ile İzmir, 18 derece ile Dörtyol idi. 
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l/JlJI lJiL/lil 
Almanya ve Sovyet:er 
F enlandiya dıt bakanı Dr. Rud-

olf Holsti'nin geçen hafta Mos
kovaya yaptığı bir ziyaret, seneler
denberi gerğin bir vaziyette olan 
Sovyet - Fenlandiya münasebetleri 
Üzerinde büyiik bir salah husule ge
tirdiğinden bütün barış sevenleri se

vindirecek bir hadisedir. 
Fenlandiya §İmali Avrupanın üç 

buçuk milyf n nüfuslu küçük bir mem· 
leketidir. Fakat bu çahtkan milletin 
medeniyet kadrosu içinde nüfusu ile .. 
ınütenasib olmıyan mümtaz bir mevkii 
vardır. l 809 senesinden evvel fsveç'in 
bir cüzü olan Finlandiya, 19 uncu 
asrın batlangıçlarında çarlık Rusya
amın istilasına uğramıt ve bir asır 
on sekiz sene, yani komünist inki
labına kadar ruslarrn esareti altında 
kalmıştı. Bu müddet zarfında çarlarm 
:zulmü ile mücadele eden bu küçük 
millet, medeniyet yolunda da çok 
ilerlemiştir. O derece ki harbten e"tf• 
vel de fenlandiya'da okuryazarların 
nisbeti, Almanya ve fngiltere gibi i
leri memleketleri bile geride bırak
mıştı. Fenlandiyalılar hakikatte pro
testan dinini kabul eden şimal türk-

leridir • 
F enlandiya nihayet 1917 senesin-

de istiklalini kazanmış ve üç sene 
sonra da sovyetlerle imzaladığı Dor
pat muahedesiyle münasebetlerine 
bir düzen vermiştir. Fakat buna rağ
men sovyetlerle Fenlandiyanm mü-

, • ., A 

nasebetleri yirmi senedenberı samıını 
olmaktan çok uzaktı. Bir zamanlar, 
Dorpat muahedesiyle sovyetlere bıra
kılar, ve nüfusu fin olan şarki Karel
ya etrafındaki ihtilaflar iki kom§U 
devlet münasebetlerini gerginlettirdi. 
Finlandiya müstakil devlet hayatına 
ayak bastığı yıJlar içinde komünist 
tehlikesine maruz kalmıştı. Bu zor
luk içinde alınanlar fin 'lere yardım 
ettiler. Binaenaleyh o zamandanberi 
F enlendiya da Almanya'ya karşı de
rin bir sempati vardır. Hitler Alman
yası ile sovyetlerin arası açıldıktan 
sonra Fenlandiya ile sovyetler arasın
daki münasebetler de daha ziyade kö
tüleşti. O kadar ki son aylar içinde 

sovyetler, Feniendiyayı Almanyanın 

lakandinavya'da bir aleti telakki et
nıeğe ba§ladılar. Tıpkı alınanların 

Çekoslovaky d ayı orta Avrupa a sov-
yetlerin aleti telakki ettikleri gibi, ve 
garibtir ki alınanlar Çekoslovakvada 
sovyet hava üsleri bulunduğunu iddia 
ettikleri gibi, sovyetler de Fenlandi
yada alman hava üsleri bulunduğu
nu iddia ettiler. 

F enlandiya, Çekoslovakya gibi, bu 
iddiaları bir çok defalar, reddetmiş 
ise de diş bakanı, sovyetlerle daha 
yakından temas etmek ve bu nokta ü 
zerinde büyük komşusuna teminat 
vermek için Moskovaya gitmeğe ka
rar vermiştir. Dr. Holsti'nin Mosko
va'da aördüğü samimi kabul, bu zi
yareti: Sovyet _ Fenlendiya münase

betlerinde artık bir dönüm noktası 
te!lkil ettiğine şüphe bırakmamakta
d~. Dr. Holsti, sovyetleri hava 
üsleri noktasında tatmin edecek te
minat verdiği gibi, sovyetler de fen-

1 d
. arki Karelya'da finlerin 

an ıyayı f • 
mukadderatı noktasında tatmın et-

. l ktır Bu anlaşma ile Sovyet -
mış o aca . . . 'h" 
Fenlandiya münasebetlerının tarı ın-
de yeni bir sayıfa açılıyor. 

A. Ş. Esmer 

B~betke 

TATİL 

(Başı ı. inci sayfada) 

" l . d k' ·t'barı her gün daha a emın e ı ı ı d l l 1 artıyor: ingiliz 'Ve holan a ı ar a 

ya~ : •• ~ımız anlaşm::ıılar .bun}; .~!1 
yeni delilleridir. Tür~ıre h uk~~: 
barını, sözüne güvenıhr . a 

1 ~ 
bir bar1ş ve say memleketı olara 
kendini tanıtabilmiş olmasına 
borçludur. Dünyadan ne bu~ran, 
ne de kredilerin itimatsız\ıgı ve 
titizliği geçmiştir: değişen şey, 
Türkiyenin iç ve dış .şart~arıdır. 
Ve nihayet her şey, mılletm arzu 
ve ihtivaclarma tamamiyle uygun 
bir rejimin, Atatürk'ün Şefliği, 
Kamutayın ve hüküınetin şuurlu 
el ve işhirliıYi ile memlekette tam 
h

. .,. , 
ır durl11k ve düzen bulmuş olma· 

sına bağlıdır. 

Falih Rıfkı ATAY 

ULUS 

Asi gemilerin Valansiya ve 
Barselon'u bombardımanı 
Valansiya da 

tamamen 

kaç kişinin öldüğü 
edilmedi tesbit 

Londra, 15 (A.A.) - Valansiyadan 

alınan haberlere göre cumhuriyetçi, so~ 
yalist -.e komünıstlerden mürekkeb ~O 
bin kişilik büyük bir kafile dün şehrin 
sokaklarında dolaşarak bütün faşizm 
düşmanlarınm mukaddes bir birlik 

kurmalarını istemişlerdir. Bir delegasyon 
heyet B. Largo Kaballeroya bir karar su 
reti verereke nihai zaferin istihsali yer 
ıunda lazımgelen bütün tedbirlerin alı.. 
nabilme3i için hükümete tam setahiyet 
verilmesini istemiştir. 

Valensiya bombardıman edildi. 
Gene Vanlansiyadan haber alınmış 

tır. Asilere mensub bır kruvazör karan 
}Iktan istifade ederek Valansiya limaru 
na yaklaştıktan sonra şehri bir çeyrek 
bombardıman etmiştir. 

Şehrin merkezinde on tane kadar 
mermi patlamıştır. ölen ve yaralananla· 

rrn miktarı henüz tesbit edilmemiştir. 

V alensiya yolu. 
Teneriffede Radyo ile neşredilen 

bir tebliğ madrid - Valansiya yolunun 
12 kilometre uzunluğunda bir kısmm 

işgal edildiğini bildirmektedir. 
Ay.u tebliğe göre Burgos hükümeti 

yakında piyasaya yeni banknotlar çıka 
racaktır. Bu banknotlar hali hazırda al 
manyada basılmaktadır. 

Barselon da bombardıman 
edildi. 

Barselondan gelen haberlere göre 
emniyet müdürlüğü dün matbuata aşa

ğıdaki notu vermiştir. 
" Kr.rsan vapurları dün barselona 

ateş açmışlar ve fakat- şehir bataryaları 

tarafından püskürtülmüşlerdir. 

Halk arasında bir çok ölü vardır. 

muayene edilen obüsler taarruzun Fran 
koya yardım eden italyaq vapurlarının 
işi olduğunu göstermektedir . ., 

Not şu suretle bitmektedir. 
"N::fret ,intial ve istırap i~inde olan 

barselon ve katalonya enternasyonal 
hukuka yapılan bu cinai tecavüzü dünya 
kamuyunun takdirine arzeder. Barı.e~ 

lon, m~niur faşizmi tart için mukaddes 
birlik, ıeragat, inzibat ve cesaret kara· 

rını teyid eder.,, 

IJombardımwı 
Pernignan, 15 (A.A.) - Bu sabah 

saat 8,45 de bir asi tayyare pert _ beu 
köy'.i üzerinde uçuşlar yapmış ve üç 
bomba atmıştır. Biraz sonra daha üç a 
si tan are de bu ilk tayyareye iltihak 
edc..rek 12 bomba daha atmışlardır. Köy 
ılhalisi beynelmilel tünele iltica etmiş 
terdir. On kadar yaralı vardır. 

Asilerin ileri lıarekiitı 
Talavera de la Reina, 15 (A.A.) 

General Varela'nın kumandasındaki :isi 

kıtaları ileri hareketlerine devam eae
rek Arganda'nın ôniıne kadar gdmiş
lerdir. Dün ögleden ı:;onra bu kıta.iar 
Argandaya hakim olan sırtları ele ge
çirerek bu kasabayı top ateşine ai.mış-

lardır. 

Asiler yeni zaptettikleri mevzileri 

takviye ettikten sonra bu sabah ileri 
hareketlerine devam etmişlerdir. 

Madrid cephesinin diğer mıntakala

rında hiç bir değişiklik yoktur. 

Malaga'nın onda biri mahvoldu. 
Şehirde salgın hastalık var 
Cebelüttarık, 15 (A.A.) - Malaga 

şehrini gezen Royter muhabiri diyor 
ki: Şehrin onda biri mahvedilmiş bu
lunmaktadır. Birçok çiçek hastalığı vu· 

kuatı bildirilmekte ve her gün hastalık
tan birçok kişi ölmektedir. 

İngiltere, Ameıika ve Almanya kon-
soloslukları, bombardımanlar dolayı-
. 

1 
üh' im hasara uğramıştır. Mala-

sıy e m . . 

d k lmış olan ikı amerıkah, harbın 
ga a a .. 

1 ndan beri Malaga şehrının 
baş angıcı 

hu .. cumuna ug-ramış bulun-
44 tayyare . . 

d 
~ bildirmişlerdır. Yedı aydanbe-

Asilerin bombardımanları 
neticesinde harab olan giizel 
Barselon'un bir manzarası 

Bask hükümetinin bir teşebbilsii, 
Bilbao, 15 (A.A.) - Bask hükünıe

tinin matbuat bürosundan bildirildiği· 
ne göre Bask işçileri tesanüd cemiyeti 
enternasyonal kızılhaç ve Belçika, 
Fransa, İngiltere ve Sovyet hükümet
lerine bir nota göndererek italyan li
manlarında sekiz Bask vapurunun tev
kif edilerek tayfalarının İtalyan hükü· 
metinin emriyle Sevil'e nakledilmesi

ni protesto etmiştir. 

lspanya'ya siliılı 
Meksiko, 15 (A.A.) - Tayyare, harb 

levazımı, yiyecek ve giyecek yüklü 
Marcantabric gemisi Veıakru~dan ha
reket ederek Tampicoya gelmiştir. Ge
mi bugı.in İspanyaya doğru yola çıka
caktır. 

Portekiz lıududlarınm lwrıtrolu 
Londra, 15 (A.A.) - İngiltere h:i

kümetinin Portekiz hududunun kont
rolüne müsaid bir formül teklif etmesi 
için Portekiz hükümeti nezdinde te· 
şebbüste bulunduğu bildirilmektedir. 

Zannedildiğine göre İngiltere Por
tekiz hükümetine Portekiz kontrol me
murlarının refakatinde ingiliz müşa

hidleri bulunmasını teklif etmiştir. 

Portekizin neticede hududlarmm kon
trolü için bir şekil bulacağı ümid edil
mektedir. 

Karışmazlık komitesinde 
Londra, 15 (A.A.) _ Talı karış

mazlık komitesi mütehassıslar da ha
zır oldugu halde bu akşam hariciye ne
zaretinde Lord Plymouth riyasetinde 
toplanarak derpiş edilen kontrolu Por

tekiz'in kabulden imtinaı üzerine basıl 
olan vaziyeti tetkik etmiş ve dört saat 
süren miızakerelerden ~onra İspanyaya 
ecnebi gönüllüler gönderilmesinin me. 
ni hakkında bir anlaşmaya vasıl olmuş

tur. 

Fransız ispanyol lıududu 
Burgos, 15 (A.A.) - Frauko hükü· 

metinin emriyle Navarre'deki fransız

ispanyol hududu Ondarroa'ya kadar 
genişletilmiştir. 
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Londra, 15 - lngilterenin Almanya
ya müstemlekelerini geri vereceği hak-

kında dün bir İngiliz gazetesi tarafından 

yapılan neşriyat, resmen yalanl~k
tadır. 

Paris, 15 - B. Blum bu sabah, İ

talya büyük elçisini kabul etmiştir. 

General Göring 
Varşovaya 

gidiyor 
Yar~ova, 15 (A.A.) 

:M. Göring yarın buraya 
gelecektir. Dolaşan ~ayi
alara göre, Gcıwral, Dan· 
zig ve Polonya koridoru 
hakkında Polonya'ya fey
kaladc tekliflerde bulu
nacaktır. --------------
Trabulusta İtalyan 

filosunun manevraları 
Roma, 15 (A.A.) - B. Muso!ini'nin 

Trablus garbi ziyareti dolayısiyle Trab
lus ile Tobruk arasında yapılacak olan 
ve 10 dan 12 marta kadar devam edecek 
olan manevralara birinci ve ikinci filo
lara meıı:>ub altmış - 60 - kadar harb ge
misi iştirak edecektir. 

Flistinde haydudlar 
Kudüs, 15 (A.A.) - Benyamin ci

varında kain bir arab köyünün reisi, evi· 
ne girip para istiyen bir haydud çetesi 
tarafından katledilmiştir 

O civarda 20 ya~ında genç bir kadın 
da öldürülmüştür. 

Sovyst alim Akademisinin 
Puşkin top~anbları 

Moskova, 15 (A.A.) - Sovyetler 
birliği ilim akademisi. dün Puşkin top
lantılarına baş'amıştır. 

Kongreyi açan Sovyetler birliği kül
tür halk komiseri Bubnov, Puşkin komi· 
tesi namma toplantıyı selam'amıştr. i
lim akademisinin bu toplantısı bir kaç 
gün süre<:ek ve bu toplantılarda büyük 
şairin hayatı ve eseri hakkında mütead
did raporları ve tetkikleri okunacaktır. 

~···--
CENGEL 

K ITAB O 
YAZAN --:-1 

RUDY ARD KIPLING 1 
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Türkçeye çeviren 
Nureddin Artanı 

Zarif bir kah 

içinde neşredildi 

Her yaıta insanı aliikalandıran 
bu güzel kitabı mutlaka 

okuyunuz 

1 fllüiııltlıihl/J 
Türkiyede köy kalkınması 

başlarnşıtır 
• SO~POST A'da Muhiddin Birgen, 

zıraatçı memleketlerin daha alastik 
bir bünyeye, iktisadi buhranlara da• 
ha iyi mukavemet ebnek hassa5ına 
sahib olduklarını ve depresyon za
manları geçince daha kolaylıkla va• 
ziyetlerini düzeltebildiklerini anla
tarak bir ziraat me.mleketi olan Tür
kiyenin de, geçirilmit olan buhran 
yıllarından &<>nra, timdi kuvvetli bir 
kalkınma devresine ginnit olduğunu, 
artık zirai sahada buhrandan önceki 
normal devrenin tekrar teeS&Üs etti
ğini, köylünün iç pazarda yeniden 
müstahsillik sıfatiyle görünmeye baş
ladığını, toprak fiatlarmın değerlen
diğini kaydederek, bu neticenin elde 
edilmesinde lktisad Vekili Celal Ba
yarm vaktinde almıf olduğu yerinde 
tedbirlerin büyük bir amil olduğunu 
söylüyor, aynı yolda biraz daha gay
ret temenni ediyor. 

• 
SPORUN DEVLETLEŞMESi. 

l_(urun'da Asrm Us, spor işlerinde 
dedıkodu ve alikaların daima takım
larımızın bir beynelmilel müsabaka
ya iştirak etmesi veya etmemesi etra
fında döndüğüne İşaret ederek b"-

• • • • ' 1 
zun ıçın spor ıdealinin 18 milyon için-
den 18 kişilik bir takım çıkarmak ol
madığını, fakat sağlam ve gürbüz bir 
nesil yetiştirmek olduğunu hatırlata
rak bu yolda ilk takib edilecek hede
fin sporun devletleşmesi olması İcab 
ettiğini, okullarda, okul dışında spo
run nasıl inkişaf edeceğinin bundan 
sonra kendiliğinden taayyün edeceğini 
ileri sürüyor. 

• 
MEKTEB lHTIY ACI 

KURUN'da Hakkı Suha Gezgin, 
talebe adedlerinin memlekette 
süratle çoğalmasına karşılık mekteb 
sayısının pek az arthğınr, bu yüzden 
sınıfların son derece kalabalıklaştı
ğını anlatarak bu vaziyet dolayısiy

le derslerden hakiki randımanın alı

namadığını. buna bir çare aranırken, 
dersleri hafifletmek yoliyle değil, 

talebeyi İstenilen seviyeye çıkaracak 
imkanları bulmak yoliyle randımanı 
artıracak çarelerin de dÜ§Ünülmes.i 
icabettiğini ileri sürüyor. 

• 
ÇiÇEK GÖNDERMEK ADETi 

CUMHURlYET'te Peyami Safa • 
geçenlerde Abidin Daverin cenaze ve 
düğünlere gönderilen çiçeklerin bey
hude ve fuzuli bir masraf teşkil et
tiği etrafındaki yazısını mevzuu ba
his ederek, memleketimizde bir ev 
süsü olarak çiçek yetiştirmek yayıl

mı~ ~l~adığını, mevcud çiçek bahçe
lerının ıse ancak bu düğünlere ve ce
nazelere gönderilen çelenkler sayesin
de vücud bulduğunu söyliyerek bu 
adeti kaldırmanın çiçeği aram;zdan 
büsbütün sürüp çıkarmasından endişe 
ediyor. 

• 
ALMANYA VE KOLONi 

CUMHURlYET'teki baş yazısında 
Yunus Nadi, Almanyamn eski kolo
nilerinin iadesini nihayet rumen iste
miş olduğunu söyliyerek, fakat buna 
karşılık kati teahhüdlerde bulunma
ya yanaşmadığını. alman siyasetinin 
hiç bir teahhüde girmeden azar azar 
menfaatler koparmaya çalışmak oldu
ğunu kaydederek, Almanyanın bu da 
vadaki haklılığını kabul etmekle be
raber, tutulan bu yolun müsbet olma
dığını, daha açık bir siyaset ittihaz 
edilmesi ve Almanyamn bütün istek
lerini ve dünya sulhüne aid düşünce
lerini kati olarak ortaya koyması lü
zumunu müdafaa ediyor, 

Ulus'un yeni Rotatif gazete baskı 
makinesinin nakli işi 

ugunu k d' • 
. . k d f olarak umumi par ta ını 

rı ıl e a ' 

Ktazablanka. 15 - Atlan tik filosu bu

raya gelmiştir. Filo, bir hafta kadar bu

r<ı,da kalacaktır. ınanc nı:ıo -..v..nuno naan ne o ooı 

~LUSun yeni rotatif gazete maki· 
nesıyle teferrüatı Hamburgtan KJta• 
re vapuru ile yola çıkmıştır. Vapur 
şubatın son haftasında İstanbul lima 
nm~a bul.unacaktır. (63) ton ağırlığın· 
~akı makıne ve teferrüatının İstanbul 
lım~ından supalan alınarak Ankaraya 
naklı ve gümrüklenmesi münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesinin müessese• 
mizde görülmesi. 

bir ayin yapılmıştır. 
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( Yabancı Gazetelerde Okuduklarımız ) 

Avrupanın sulh davası 

sviçre zetmektedir: Garbte Fransa, ~imalde Al
manya, şarkta Avusturya ve cenubta 1-
talya sınırlan vardır. Bundan dolayı top
lu bir bakışla bakacak olursak, lsviçre
nin ilk siliih patlamasından on gün son-

ra 1sviçre'nin ortadan kalkabi-

,ıa rba 1,... ~zırlanl)ttOr lece~~i~;t::;~~d e~:~~:r~.igest , m dergısınde Gordon Reud, bu 
"on gün" meselesi hakkınc!a 

İsviçre Kurmay subayların -

K ü~ük İs- "'\ dan birisinin sözlerini naklederek di-
v ı ç r e, yor ki: 

=ıenı ;9~:s:~ Bir İsviçre diplomalı 
nesinde uğra-

:ı1amı~~i:ae~e- fikrini şöyle anlahyor: 
tır. Avrupanın 

"Sulh adası", 

bütün millet· 
leri bir dost
luk bağı ile 
biribirine bağ· 
larnağa uğra· 

şan Milletler 
Cemiyeti· 
n i n yurdu 

«Hududlarımızdan bir tek yabancı 
askeri gçer geçmez harbe girişece -
ğiz. Memleketimizde bir adam ka
lıncaya kadar harbe devam edece
ğimizden emin olabilirsiniz.» 

İsviçre, her ta- ................................................ ... 

rafta dolaşan 

harb şayiaları 
üzerine bududlarını tahkim etme-
ğe başlamıştır. Şimdi lsviçrenin or
dusu da hava kuvvetleri de her hangi 
bir barb tehlikesi ihtimaline karşı artı• 
nlmakta, kuvvetlendirilmektedir. Bu 
memleket de sulhu koruya bilmek ıçın 
o uğurda harb edecek bir kuvvete sahip 
bulunmak lazım geldiğini takdir etmiş
tir. 

Vaziyeti inceleyen bir kimse, İsviç
renin öyle kolay kolay tuzağa düşmiye· 
ceğini anlıyabilir. Bu küçük ve daima 
ıulh içinde yaşamağa azmetmiş olan 
memleket, bitaraflığı çiğneyerek top
raklarının bir takım diktatör ordularına 
kapı haline getirilmesini arzu etmemekte
dir. Bununla beraber İsviçre, günün bi
rinde biribirinin boğazına atılacak mil
letlerin kendisini bir kapı gibi kullan
mak tasavvurunda bulunduklarını da 
bilmektedir. 

Kendi vatandaşlarına, Milli Müda
faaa büdcesinin artırılması hususunda 
bir müracaatta bulunan Cumhur Reisi 
Albert Mayer demiş.tir ki : 

- Bugün lsviçrenin bitaraflığı ve is
tiklali 1914 de olduğundan daha .ziyade 
tehlikeye muruzdur. Bizim milislerimi.z 
milletin çiçekleri gibidir. Fakat Milli 
Müdafaa için &ilfilılanmağa lüzum var
dır Bir misal isterseniz, Habc,istan 
buna beliğ bir misal olabilir. 

B undan iki sene evvel, İsviçrenin 
Alman sınmru tahkim etmek için 

7 .000.000 dolar tahsis edi!ınişti. Geçen 
aene Nisan ayında sulh seven İaviçrc, 

yine ayni maksadla 100.000.000 dolar 
vergi vermiştir. Bütün nüfusu dört mil
yondan pekaz fazla olan bir memleket 
halkın başkalarının açacağı harbler için 
hazırlık yapmak üzere bu kadar vergi 
verebilmeleri kolay bir şey değildir. 

Mesele bu kadarla da bitmiş değil

dir. Almanyaya karşı kendisini koruma 
tedbirlerini, aşağı yukarı, tamamlamış o· 
lan İsviçre bir müdafaa istikrazı yapa
rak vatandaşlarından 76,375,000 dolar 
daha istemektedir. Bunun 55.000.000 nu 
yeni müdafaa tedbirlerine, 16,000,000 

nu bava kuvvetlerine karşı müdafaa va
sıtalarmaı 18,000,000 nu da hava kuv
vetlerinin arttırlımasına sarf edilecektir. 

Başka memleketlerde propagandanın 
yaptığı tesiri yakındar. görmüş olan İs
viçre, bu misali kendisi için de örnek al
mıştır. İlkbahar ve sonbaharda seyyah

lar akını durduktan sonra memlekette 
büyük bir hava propagandası baş'amak
tadır. Alman tayyardui, İsviçre toprak
lan üzerinde !!ık sık uçuşlar yaptıkları 

için en sulh sever çiftçiler ve kendi hal
lerinde yaşayan taşralılar bile seve seve 

havaya karşı korunma talimleri yapmak
tadırlar. 

F akat, hududları tahkim etmek ve 
hava kuvvetlerine karşı korunma 

tedbirleri almak İsviçrenin yedi yüz yıl

lık sulbünü müdafaa için gerekli olan iş

lerin ancak bir kısmıdır. Seferberlik baş

ladığı ve harb tehlikesi yakından baş 

gösterdiği zaman İsviçre ordusuna ge

neraller bulabilecek midir? Öyle bir .za

manda milli konsey, bir kumandan ve 

daimi genel kurmay başkam tayin eder. 

İsviçre şimdiden Bern'deki federal sa

rayda böyle bir tayinin müzakerele:i 
geçtiğini tck.zib etmemektedir. Hatti iyi 

haber alan kaynaklar, kimlerin bu işlere 

getirileceği, bugünden kararlaşmış oldu
ğunu, iararla, bildirmektedirler. 

İsviçre gerçekten, harbedecek ordu
lar için bir tek değil, bir çok kapılar ar-

''Harb çıkınca biz bütün ordumuzu 

seferber etmeğe muktedir olarmyaca

ğız. Almanlar, bizim Stratejik demir-

yolu merkezlerimiz olan Arau ile Ol· 

ten'i kırk sekiz saat içinde tahrip ede-

bilirler. İmdi, biz sınırlarımızı müda

faa edebilmek için en ziyade yerli hal

ka güveniyor ve onları böyle bir badi

reye karşı hazırlıyoruz. Bizim Bal şeh

rini müdafaa etmemize hiç imkan yok

tur. Çünkü bu şehir Isteiner Klot'z de

ki Alman istihkamlarının topları altın

dadır. 

Bizim baş_lıca stratejik meselemiz 

şudur: cepheyi on gün müddetle tuta

bilmek. Ondan sonra fransızlar hare • 

kete geçmiş ve aradaki fasdayı kapat

mış olacaklardır. Eğer bu kadar tutu -

namıyacak olursak partiyi kayl>ettik 

demektir." 

İsviçre diplomatlarından birisi, ken

di şahsi mütaleası olarak, fakat bütün 

milletin arzularına tercüman olmaktan 

da uzak kalımyarak gazete muhabir • 

lerine demiştir ki: 

'' Harb gelecektir ve her ne paha • 

sına olursa olsun, biz, hürriyetimizi 

kurtarmak için ,buna karşı duracağız. 

hududlarımızdan bir tek yabancı neferi 

geçer geçmez, barba başlıyacağız. 

Şundan da emin olabilirsiniz ki mem

lekette bir tek adam kalıncaya kadar 

döğüşeceğiz." 

.............................. 
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Bulgaristanda 
mektepler 

Bulgarist:anda Buğün 
8000 meKt:ep vardır 

S ofya - Son kanun 1937: 1878 os
manlı • rus muharebesi bitince, 

bir bulgar prensliği ve dolayısiyle Bul
garistan muhtarlığı meydana çıktı. Bu 
tarih göz onünde tutulunca, bulgar dev
letinin mektebçiliği, altmış yaşını dol
duruyor, demektir. 

Fakat bu tarih, bulgar milleti istik
laline kavuştuktan sonra resmi bulgar 
mektebinin başlangıcını ifade etmekte
dir. Halbuki, bulgarların daha osmanlı 
imparatorluğu zamanında hususi mek· 
tebleri vardı; bunun da tarihi 1835 dir. 

Malfündur ki, bulgar~arın Vayrnar'ı 
Tırnova'dır. Tırnova'da tesbit edilmiş 

olan bulgar ana yasası, Bulgaristan ma
arifinin temellerini atmış olmakla be
raber, şarki Rumelinin ilhakını mütea
kip, 1909 da neşredilen kanun, Bulga 
ristandaki mekteb tahsilinin ana hatla
rını çizmiştir. Bugün halfi esas itiba
riyle bu kanuna göre istikamet tayin 
edilmektedir. 

Bulgaristanda tahsil çağı yedi yaşı
nı bitirdikten sonra başlar. Ancak, is
tidatlı olan çocuklara istisna yapılmak
tadır. 

Dört yıl süren ilk mekteb tahsilini 
bir nevi rüştüye mektebi olan üç yıllık 
progimnazia tahsili takib etmektedir. 
Yirmi yıldan fazla oluyor ki, muhtelit 
tahsil usulü tatbik edilmektedir. 

Bulgaristanda, resmi progimnazia
lardan başka, 57 tane hususi ve çoğu 
yc:.bancılara aid (alman, fransız, ital
yan) mekteb vardır. Bu hususi ve ya
bancılara aid olan mektebler de, hükü· 
metin resmi programına uymak ve din, 
ahlak dersleri, ameli hendese, resim ve 
model, kızlara el işleri, ev idaresi, yurd 
ve medeni bilgiler, bulgar tarihi, kilise 
rusçası ve üçüncü sınıfta da modern ya
bancı dillerden birini okutup öğretmek 
mecburiyetindedirler. 

Rulgarisıan'da 
kaç mekteb var? 

B ugün, Bulgaristanda 8000 mekteb 
vardır; bu rakam 1878 tarihinde 

açılan mekteblerin beş mislidir. Be~ yıl 
süren orta tahsil, klasik jimnazlarla li

selerde yapılmaktadır. Jimnazlarda, 

tercihan yunanca ile latince okutulu
yor; liselerde ise tabiat bilgilerine ve 
hususiyle tarih ve tabii tarihe ehcmiyet 
veriliyor. 

Tahsil ücretlidir; istisnalar fevka
lade bir muameleye tabidir. 

Senelerdenberi orta tahsile karşı gös
terilen umumi rağbet dolayısiylemidir 
nedir, yüksek mekteb idarelerinin gös
terdikleri arzu üzerine, son yıllarda or
ta mekteblere çok sıkı ~rtlar altında 

girmek mümkündür. 
Hükümet, "entelektüel proletarya 

yetiştirmek niyetinde değildir. Bu böy
le olmakla beraber, yapılan bütün tah· 

didlere rağmen, elde edilen netice tat
min edici bir mahiyet alamamıştır. 

Büyük şehirlerin hemen hepsinde lcı~ 
jimnazları vardır; diğer orta mektelr 
lerde, ilk mekteblerde olduğu gibi, 
muhtelit tahsil tatbik ediliyor. Öğret. 
menlerin yarısından fazlası kadındırı 

ekseriyet kadın öğretmenlerde olduğu 
halde, kız jimnazinin, bir erkek direK• 
tör tarafından idaresi şarttır, 

Bulgaristanda 
yüksek tahsil 

• 
B ulgar yüksek tahsilinin helke• 

miğini, tabiat bilgileri ile mate
matik dersleri teşkil ediyor. Fakat, Av
rupa dillerini ve fikir tarihini yahut 
hiç olmazsa büyük milletlerden birinin 
edebiyat tarihini öğrenmek aynı dere• 
cede ehemiyetle telakki edilmektedir. 
Bunun sebebi gayet basittir: bulgarla
rın da, birçok şark milletlerinde oldu
ğu gibi, aded itibariyle edebi eserleri 
azdır; bundan dolayı da ihtiyaçlarını: 

yabancı alemlerden temin ve tatmin e
diyorlar. 

Yabancı dillerden en başta rusça, on• 
dan sonra fransızça ile almanca geliyor. 

Cihan harbından evel, en hatırı sa
yılan yabancı dil fransızca idi; hatti 
1934/ 35 de progimnaziaların son sınıf
larında fransızca öğrenen 25,000, al
manca öğrenen de 5,000 talebe vardt. 
Hasılı aşağı sınıflarda fransızcaya 

35,000, almaocaya 13,000, ingilizceye 
15000 talebe devam etmektedir; ital
yanca öğrenen talebenin sayısı çok az. 
dır. Bu rakamların karşısında, 170 fran· 
sızca, 70 almanca, 30 ila 40 rusça, 6 in
gilizce, 7 İtalyanca orta mekteb öğret
meni vardır. 

Yabancı memleketlerle olan münase• 
betini atkviye ve bu memleketlerin fi
kir ve fen alemine hulul etmek bakı

mından ehemiyeti inkar edilemez bir 
mahiyeti haiz olan bu sistemin yanıba· 

§ında, bulgar tarih ve edebiyatına çok 

bariz bir milli karakter verilmektedir. 
Eski Bulgarlığın ilk orta çağdaki

lerle sonraki büyükleri ve yayılma kud
reti, ve bilahare çektiği ıstırab hakkın
da verilen tarihi malümat ile tekrar po
litik kalkınma ve yükselme ümidini 
kuvvetlendirmek gayesi güdülmekte-
ili~ u 

ıst:anbulda 

ULUS 
Gazetemizi lıtanbul okuyucularmuz 

Köprü' de, Kadıköy iskelesinde gazeteler 
aabcııı KEMAL'de e•kenden bulurlar. 
Beyoğlunda Hatet ve ıubelerinde de U
luı aablmaktadır. 
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koştu; Movgli'de gond izinin peşinden yü
rüdü. Bir miıddet için Cengeldt:: hır sessizlik 
hüküm sürdü. 

- Y ole devam, fakat filin kanını • içen 
kırmızı gözlü diken nerede? 

- İhtimal.ki onu küçük ayaklı almıştır. 

öldürürler, dememiş mi idim? 
Baghira, cevab verdi: 

(ENGEL~KiTABI 
Y2zan : Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Ben - uzaklara - akan suların - se
si - sesimi duyurmıyacağı - bir yere kadar 
- burada - bekliyorum - Baghira - bü
yük ayak - sen de - izini söyle! 

Baghira, iri ayaklının kayanın arkasın
Öan hangi yola doğru uzaklaştığını sezin
leyebimlek için her tarafa, dikkatli dikkat
li, bakıyordu. Biraz sonra seslendi : 

- Ben sivri uçlu nesneyi beraberimde 
sürükliyerek, kayanın arkasından doğru 
.geliyorwn. Kimseyi görmediğim için koşu
yorum. Ben, büyük ayak, hızlı koşuyorum. 
İz, gayet açık. Herkes kendi izini takib et
sin. Ben koşuyorum ! 

Baghira, açıkça görülen izin ardından 

Baghira haykırdı. 
- Neredesin küçükayak ? 
Movgli'nin sesi, sağ tarafta elliyarda bi

le uzak olmıyan bir yerden geldi. Baghira, 
hira, derin bir öksürükle: 

- Ha! dedi, ikisi de yan yana koşmuş, 
gittikçe biribirlerine yaklaşmışlar. 

İkiside, aralarındaki aynı mesafeyi mu
hafaza ederek, yarım mil daha koştular. 
Nihayet, başı, Baghira'nınki kadar yere ı
nik olmıyan Movgli haykırdı : 

- Buluştular. Ugurlu avlar! bak! küçük 
ayak burada iri kayanın üzerinde durdu. 
Tabii büyük ayakta ötede! 

Önlerinde, on yarda kadar ilerde bir ta
kım kırık kayalar sıralanmıştı. Bunların 
yanında da arkasında ve göğsünde kısa tüy
lü, uzun bir gond oku saplı olarak bir köy
lü uzanmış yatıyordu . 

Baghira yavaş bir sesle : 
- Küçük kardeş, nasıl, bunak, çok ihti

yar ve çok aptal mı imiş? İşte hiç olmazsa, 
ortada bir ölüm var. 

Şimdi gene tek ayağa kaldık. 
Hızlı hızlı koşan hafif adamın sol omu

zunda bır yük taşıdığı çimenler üzerinde 
sol ayağının daha fazla iz bırakmasından 
anlaşılıyordu. Bir izcinin keskin gözleri, bu 
izleri kızgın bir demirin üzerine vurulmuı 
damga gbi farkedebilirdi. 

Bir vadiye gi:denmiş bir ocak yerinin kül 
!erine ulaşıncaya kadar hiç ağızlarını açma
dılar. 

Baghira, taş kesilmiş gibi bir tavırla: 
- Tekrar! dedi. 
Küçük Gond'un vücudu, ayaklan kül 

içinde uzanmış, yatıyordu. Baghira, sorgu 
soran gözlerle Movgli'ye baktı. 

Oğlan, eğilip baktıktan sonra: 
- Bambu ile öldürülmüş, dedi, ben in

san sürüsünde davarları ğüderken ben de 
böyle bir şey kullanırdım. Kobraların baba
sı - ne yazık ki, kendisiyle alay ettim -
benim de bilmem lazım gelen şeyleri bili -
vormm:. İnsanlar. tenbelliklerinrlen adam 

- Hunları kırmızı ve mavi taşlar yüzün
den öldürmüşler, hatırla ki bir Odeypor'da 
kıratın kafeslerinde bulunmuş mudur. 

Movgli, küllerin üzerine eğilerek: 
- Bir, iki, üç, dört ayak izi, dedi, çıplak 

ayaklı dört adamın izi. 
Bunlar, Gond kadar hızlı koşmuyorlar. 

Şimdi, bu küçük orman adamı onlara ne fe
na etmiş ki? Ba~, onu öldürmeden önce 
beşi de ayakta durarak konuşmuşlar. Bag
hira, geri dönelim. Benim karnım ağrıyor. 

Baghira: 
- Arkasına düşülen avı yanda bırak -

mak doğru değildir, dedi, bu sekiz çıplak 

ayak pek uzakta olmıyacaklar; takib ede
lim! 

Bir saat kadar, hiç lakırdı etmediler. 
Çünkü aşağı yukarı, bu dört adamın izi üze .. 
rinde dolaştılar. 

Ortalık aydınlıktı ve gün sıcaktı. Bag
hira, 

- Bir duman kokusu duyuyorum, dedi. 
(Sonu var) 

, 
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Şuşnig'in nutku 

Avus urya Başvek~li 
sıyasetini i_~~~-~~~~--. 

.., 7 nrv biLRVV NlJLL 
(Başı 1. inci sayfada) 

3. - Tecrübeye yer yoktur. 

Şuşnig şunları ilave etmi§tİr: 
" - Kıralcılık propagandası yeni A• 

vusturyanın iç ve dış politikasına uygun 

olmalıdır. 
Bir karar vermek, yalnız Avusturya 

rica!bin sı:ı!ahiyeti dahilindedir. Bu şe· 
kilde bir politika güdülmesi yalnız hal
kın değil, ayni zamanda memleketin. ve 
bıızat Habsburgların menfaaati iktıza· 
•ın-Jdııda. 

Almanya uınıftarlığı 
Almanya taraftlarlığı faaliyetine tel· 

tnib eden başvekil yeni teşkil edilen "~iil
tür cemiyetleri" ni tcnkid ederek demış· 
tir ki: 

"- Son zamanlarda ekseriyeti mü· 

nevverlerden müteşekkil bazı mahfiller

de "Doyç Sozyalbund" isminde bir halk

çı sosyalist cemiyetinin kurulması ilti• 

zam ediliyor. Bu cemiyetin vatansever

ler cephesi aleyhinde faaliyette buluna

cal. u :;;anmıyorum. Fokat böyle bir ce· 

nıiyetin kurulması bir takım suitefeh· 

hümlere yol açacaktır zannındayım. 
Bu cemiyeti ve buna benzer cemiyet

lerin kurulmasından hiç bir fayda ümid 

edilemez. 

A vustııryanın dış politikası 

Şiddetle alkışlanan başvekil işçi sı
nıflarına hitab ederek demiştir ki: 

"-Avusturya işçilerine hududsuz 
bir emniyetim vardır.'' 

B. Şuşnig bundan sonra Avusturya
nm dış politikasının yalnız sulh ve an· 
laşma prensiblerinden mülhem olduğunu 
tasrih etmiştir. 

Başvekil A vusturyanm, 11 temmuz 

1936 tarihli Avusturya - Almanya anlaş

ması esaslan dahilinde Almanya ile 

dostluk bağlannı kuvvetlendirmek, !tal• 
ya ve Macarı·stan ·ı d . . .. b ı e e ıyı munase et-
ler idame t k ~ e me arzusunda oldugunu e· 

hemiyetle kaydetmiş ve demiştir ki: 

.. _ Avusturya ile Prag ve Belgrad 

arasında görüş ayrılığı yoktur. Fransa 
'\1e İngiltereye dostluk bağlariyle bağlı· 
yız ve bu bağları kuvvetlendirmekle 
bahtiyar olacağrz." 

Avusturya ve komiinizm 
Avusturyanm içtimai bünyesine te

mas eden başvekil patronların fabrika 

kapılarını kapamağa hakları olmadığı 

gibi işçilerin de greV' yapmağa hakları 

olmadığını, çünkü iş hususunda çıkacak 

bütün anlaşmazlıkların hakem usuliyle 
halledilmesi lazım geldiğini söylemiş ve 

komünizmin Avusturyaya giremiyeceği· 

ni ilave etmiştir. 
B. Şuşnig, ı şubat 1937 tarihinde A· 

\'Usturyada 1162 siyası mevkuf mevcud 

olduğunu ve bunlardan 437 sinin mark-

Viyana üstünde 
bir • 

esrarengız 

tayyare 
Viyana, 15 ( A.A.) - Bu sabah sa· 

at 10,30 da esrarengiz bir tayyare 
daha hükümet merkezinin Üzerinde 
uçarak dwnanla orak ve çekiç rem
zini resmetmiştir. 

Bu tayyareyi yere inmeğe mecbur 
etnıek için Asfern tayyare meydanın
dan biı·kaç askeri tayyare hareket et
miştir. Esrarengiz tayyare Çekoslo • 
vakya hududuna doğru kaçmakta -

dır. 

* 
Prag, 15 (A.A.) - Salahiyettar 

makamlar, bugün hiç bir §Üpheli ya· 
bancı tayyarenin Çekoslovakya hu
dudları dahilinde uçtuğunun görül -
mediğini bildirmektedirler. 

U1JlP nn a s v o snoc Al.1IJii&JIO o 
sist ve 725 inin de nazi olduğunu tas
rih etmiştir. 

Nazilere son bir ihtnr 
Nutkunu bitirmeden önce başvekil 

nazilere son bir ihtarda bulunarak de

miştir ki: 
"- Dolfüs Avusturyası tarafdan O• 

lanlar, vatanseverler cephesince dost te
lakki edilecekelerdir. İnadçılara son bir 
ihtarda bulunmak isterim. Bu ihtarı bir 
daha tekrar etmiyeceğim ve istikbalde 
buna kulak asmak istemiyenler hareket· 
lerinin icab ettirdiği cezalara çarpılacak
lardır." 

Başvekil bundan sonra eski nazilerin 
dahilde ıslah edilmesi içiı'f vatanseverler 

cephesinde hususi bir kısım t<.şkil edile

ceğini haber vermiş ve Viyanada muaz
zam bir "Vatanseverler cephesi evi" in
şa edileceğini söyliyerek nutkunu bitir

mi~tir. 

Almanya' da ümidsizlik 

Berlin, 15 (A.A.) - Havas ajansı

muhabirinden: 

B. Şuşnig'in nutku siyasi mahfillerde 

inkisari hayal tevlid etmiş ve resmi mah-

fillerde büyük bir ihtiyatla kar~ılanmrş

tır. 

Avusturya başvekilinin memlekette 

hiç bir milli alınan cemiyetinin teşekkü

lünü kabul etmiyeceği hakkındaki kara

n A lmanyada ümidsizlik uyandırmıştır. 

A vusturyada nasyonal • sosyalist 

partisinin feshedilmiş olmasına ragmen 

Almanya B. Şuşnig'in kabineye nasyo
nal • sosyali.2m sempatisi olan nazırlar 

getireceğini ümid etmektedir. Bu saye

de hükümet partıleriyle muhalifler ara

sındaki münasebatm iyileşeceği tahmin 

edilmektedir. 

ULUS =========-====================~~~~:::~s== 

Balkan 
antantı 

konseyi 
(Başı ı. inci sayfada) 

Balkan antantr devletlerinin Atina 
elçileri, kendi hariciye nazırlarını karşı
lamak üzere hududa . türk elçisi Pityo
na, Yugoslavya Romanya elçileri de 1-
dominiye • gitmişlerdi. Elçiler de harici
ye nazırları i 1e birlikte dönmüşlerdir. 

Samimi karşılaşma 
B Metaksas ile arkadaşları•arasın· 

daki buluşma, çok samimi olmuştur. 

Zevçlerine rafakat etmekte olan Bayan 
Stoyadinoviç ve Bayan Antonesko'ya 
büket::er verilmiştir. Bütün yol boyunca, 
halk, muhterem misafırleri candan al
kışlamıştır. 

Protokol ziyaretlerinden sonra, mi
safir hariciye nazırları, krral sarayına gi
derek hususi deftere isimlerini kaydet
mişlerdir. 

Balkan antantı konseyi, çalışmaları
na bugün öğleden sonra hariciye nez~ 
retinde başlayacak v• bu çalışma per
şembeye kadar sürecektir. Son toplan
tıdan sonra bir resmi tebliğ neşroluna
caktır. 

Balkan antantı matbuatı konferansı 
da bugün öğle üzeri Atina akademisinin 
büyük salonunda ilk toplantısına başla
mıştı,. 

.uış uataınumzın tJeyanaıı 

Atina, 15 (A.A.) - Tlırkiye Dış 

Bakanı B. Rüştü Aras, basın delegele
rine Şu beyanatta bulunmuştur: 

" B - alkan antantı bugun her za-
mankinden daha kuvvetli ve yalnız bal· 
kan paktını imza etmiş olan devletler 
tarafından değil, bütün dünya tarafın
dan da en büyük bir itimada Iayik bu
lunmaktadır. Antant balkanlar bölge· . -~ 
sınde ve balkanları çevreliyen denizde 
barışın en istikrarlı unsurlarından bi
rini teşkil ediyor. 

Türk milletinin Balkan ideolojisine 
ve barrşa olan bağlılığını, büyük şefi~ 
Türkiye Cumhur Başkanının Elen Ki
ralı Majesteye gönderdiği samimi se
lamı ile Başvekil İsmet lnönü'nün dos
tu yunan hükümetinin reisi Metaksas'a 
gönderdiği samimi hissiyatı hamil bu
lunuyorum. 

Sözlerimi bitirmeden önce, biribir
Jerine sayrsrz psikolojik rabıta ve müş
terek menfaatlerle bağlı olan Türkiye -
Yunanistan atasrndaki pek ziyade sa
DJ.imi münasebetleri k4ıydetmek ihtiya
cım hissediyorum." 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, enternasyo
nal siyaset hakkında da ''hadiseler, sar
sılmaz nikbinliğime hak verecektir" de
miştir. 

Selanikte şerefine verilen bir ziya
fet sırasında söylediği nutukta Dr. A
ras, Elen aşvekiH B. Metaksas'tlan hay
ranlıkla bahsetmiş ve kendisini Avru
parun en büyük adamlarından birisi o
larak telakki eylediğini bildirmiştir. 

B. Sıoyadinoviç'in sözlen 
Balkan antantı konseyinin yeni rei

si B. Stoyadinoviç de şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Dört dost nazırın kıymetli ış

birliğinin, Balkan sulhu eserini bit kat 

İngilterenin silahlanması 

18 destroyer 8 denizaltı 
3 saffıharp gemisi 

6 krovazör yapılaca 
lngiltcrede t.ayyarelere karşı. 

kullanıl.arı seyyar toplar. 

Bayram maçları 
Levski 
gelmel{ • • 

ıstı yor 
Ankara Gücünün bayramda maç yap

mak üzere davet ettiği takımlardan ilk 
olarak Bulgatistanın Leviski kulübü ce· 
vab vermiştir. Leviski (1500) lira mu
kabilinde beş maç yapabileceğini bildir

miştir. 

Organizatörler bu maçlardan ikisi
nin Eskişehirde yapılmasını muvafık 

görmektedirler. Ankarada 28 şubat pa

zar gününden itibaren yapılacak maçla
rın sırasiyle Çankaya, Gençler Birliği 

ve Ankara Gücü ile bu yabancı takım 

arasında olması ihtimali vardır. Bunun
la beraber Leviskinin geleceği kati de· 
ğildir. Belki diğer kulüblcrden daha 
müsaid şartlar ileri süren takımlar da 
bulunacaktır. 

daha takviye edeceğinden şüphem yok
tur." 

Balkan matbuat konferansının 
anwnı devletleri reislerine 

telgrafı. 
Atina, 15 (A.A.) - İkinci Balkan 

antantı matbuatı konferansı, bugün ça
lışmalarına başlam:.ıdan önce, antant 
milletlerinin asil kardeşçe dostluk da· 
vasının hamileri olan Balkan antantı 

devlet şeflerine derin hürmet hisleri
ni bildiren birer telgraf çekecekler.Ur. 

Hükümet şeflerine de buna benzer 
bir telgraf çekilecektir. 

Konsey topl.antısı. 
Atina, 15 (A.A.) - Balkan antantı 

konseyi mesaisine bugün saat 
başlamış ve celse saat 20 den 
kadar devam etmiştir. 

17 de 
sonraya 

Londra, 15 (A.A.) - Morning Post 
gazetesi, önümüzdeki büdce senesi için 
teslihat masrafının 53 milyon fazla o
larak 217 milyona yükseleceğini yazı

yor. 

Filo için yapılacak masraf, bu sene
kinden 39 milyon fazla olarak, 110 • 120 

milyon kadar olacaktır. 

Hava filosu masrafı, 6.5 milyon ve 
ordu masrafı 8 milyon artacaktır. 

Deniz inşaati programında 2 - 3 saf 
harb gemisi, 6 kruvazör, 18 destroyer, 
6 - 8 denizaltı gemisi ve mühim mikdar· 
da yardımcı gemi vardır. 

Ayni zamanda şimdi tezgahta olan 

6 kruvazörle diğer bir çok gemilerin İk· 

mali derpiş edilecektir. Bunlar arasında 

2 saf harb kruvazörü, 3 tayyare gemisi, 

9 kruvozör, 8 denizaltı gemisi, 34 dest
royer ve saire vardır. Bu inşaata 37 mil

yon ingiliz lirası sarfedilecektir. Buna 
tamirat ve tadi'at masrafı da ilave edi
lince yeki'.iun 59 milyona yükselmekte
dir. 

Hava kuvvetlerine gelince, muhtelif 
makinelerin değiştirilmesi işinden baş

ka, yukarıda zikredilen üç tayyare gemi

si için 200 de yeni tayyare inşası icabe· 

decektir. 

Hava filosu mürettebatınm mevcudu 
da takviye edilecektir. 

Siliiahfonnıo m.asrafl.arı ve' 
ingilfa işçi partiıli 

Londra, 15 (A.A.) - İşçi partisinin 

lideri B. Attlee dün Mançester'de ver

diği bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

"- Silfilılanrna programının başarıl· 

ması için 400 milyonluk bir istikraz ak

ti, büdcenin tevzininden vaz geçilmesi 

demektir. Mutad masrafların borçla kar

şılanması, iyi bir idare kaidelerine mu

haliftir.'' 

ı::::: 

Tefrika No: 17 Herman canı sıkılmış bir tavurla : yet yeni doğmuş bir çocuğun iştikası du
daklarınızda tebessüm yarattı ise, şayet be
şeri bir hıs yüreğinizi çarptırdı ise, zev
ce, maşuka, ana muhabbeti adına, dunya 
da muh.acides ne varsa hepsi adına size ye
min veriyorum ricamı red etmeyiniz, sırrı 
ruzı bana ifşa ediniz. 

m gene salladı, silahdan kendini korumak 
isteyormuş gibi kollarım uzattı ve sonra, 
birdenbire ar.n.aya dogru yuvarlanıp hare
ketsiz kaldı. 

- Böyle şaka olmaz, dedi. Capliç.ki'yi 

K 1 
hatırlıyormusunuz: Sayenizde kazanmıştı. 

M a Ç a 1 Z Kontes şaşırmı§ göründü. Çehresinin 
çizgilerinde şıddetli hır heyecanın ifadesi 

n . pUŞKiN belirdi, fakat biraz sonra hareketsiz bir dal-
Yaza · . d .. t 

. Allah kına kork-ı gınhga uş u. 
- Korkmayınız: dedi. aş ni etin- _ Kazanan .. b~ üç . ~ağı.d1:11. hangileri ol-

lllayınız. Size hiç bır fenalık et~ek 
1
[ duğunu bana soylıyebılırmısınız? 

de değilim. bir ricada bulunmaga ge kı.md. Kontes susuyordu. Herman sözlerine 
' . b kıyor ve san ı e- · 

Kadın ona sessızce a - r devam ettı : 
'diklerini işitmiyordu. Herman ~n~n sagı _Bu sırrı kimin için saklıyorsunuz? To-
Olduö-unu zannederek kulağına iğildı ve ay- runlarıruz için mi? Onlar zaten zengin; 
nı sö~leri tekrarladı. Kocakarı hala susuyor- bundan başka adeta paranın kıymetini bil-
du. miyorlar. İskambilleriniz sefilıe bir yar-

Hemen devam etti : ... 
1 

ksı- dımda bulunmuş olmıyacaktır. Malının de-
- Size hiç bir fedakarlıga mal 0 in:~. i ğerini bilmemiş olan, en şeytanı gayretlere 

21n hayatımın saadetini temin edeb!. ır~ - a2-men sefalet içınde ölecektir. Sefih de
niz. Biliyonun ki siz isterseniz barı:a uç ıs· ~"lim b~n! paranın ne demek olduğunu bi
kaınbi} kağıdı g0sterebilirmisiniz ki ..•. ·n ~im ben! üç kağıd benim için kaybolmuş 
d Hennan durdu. Kontes, onun ke?~ı~ili- lmıyacaktır. Haydi söyleyin!.... . 

0
en .ne istediğini nihayet anla:rı;ş gıbı 1 a~ 0 

Sustu ve titriyerek cevabı bekledı. Kon-
cae_nılebilirdi ki cevab vermek ıçın kullan tes susuyord~. .. .. 

gı kelimeleri arayordu. Herman dız çoktu. . 
En sonunda : . . _ Eğer kalbiniz aşkı tamdı ıse , e-

- Bu bir şaka idi dedi. Yemin ederım kı ... nun verdiği gaşyı hatırlıyorsanız, şa-
§aka idi. • ger o 

O sizin nenize yarayabilir? Yoksa bu 
sır korkunç bir günah mı, ebedi seıa:~~eti 
nizi kaybetmenize mi veya her hangi bir 
şeytani ahdemi bağlıdır.? Düşünün bir ker
re, ihtiyarsınız, daha kaç yıl yaşıyacaksı
mz? Günahınızı üzerime almağa hazırım. 
Yalnız bana bu sırn öğretin. Düşününüz ki 
bir adamın saadeti elinızdedir, yalnız beni.n 
değil, çocuklarıı!lın, torunlarımın da. Hepi
miz hatıranızı takdis e<lecek ve sizi bir ve
liye gibi takdis edeceğiz. 

Kocakarı cevab v .... u1İyordu. 
Herman ayağa kalı:\:tı. Dişlerini sıkarak 

bağırdı : 
- Büyücü kan, seni ben söyletmeyi bi

lirim. 
Ve cebinden bir tabanca çıkardı. 
Kontes, tabancayı gör:.::ıce, ikinci defa 

olarak, şiddetli bir heyecan izhar etti. Ba~ı-

herman Kontesin elini tutarak: 
- Haydi camın 1 dedi. ÇocuKça hareket

lerden vaz geçiniz. Si.:.ı:e son defa soruyo
rum: Şu üç kartın hangileri olduğunu bana 
söyliyecekınisiniz, söyıemiyecekmisiniz? 

Kontes cevab vermiyordu. Herman iyi. 
ce bakınca onun o~müş olduğunu anladr. 

iV 
7 M::iyıs 18 .• 

E:ı, dinsiz, imansu adam ... 
ll~lutıabere) 

Lizaveta İvanovna, balo tuvaleti ile O• 

dasmua, aturmuş, derin düşünceye dalmrş· 
tr. Eve döner dönmez, i.stemiye istemiye va· 
ziie yapmaga kalkışan gözleri uykulu oda 
hiı:metçisinı geri göndermekte acele etmiş
ti; ona, soyunmak için kimseye muhtaç ol .. 
madığmı bildirmişti. Sonra, heyecan içinde, 
hermam bulacaı;ını umarak ve aynı zaman' 
da orada olmamasını da temenni ederek oda• 
sına çı:mııştı. 

(Sonu var) 

1 
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EDEB1 MESELELER: 5 

Edebi münakaşalarımızın 
en mühim mevzuu : 

SANAT VE FAYDA 
B u bahisle, edebiyatımızın son 

yıllarda etrafında en fazla mil
talta ileri sürülmüş ve en hararetli mü
nakaşalara meydan vermiş olan çok na
zik bir meselesine temas etmekteyiz. 

Hiç şüphesiz ki bu yeni bir mev?U 
değildir. Çok eskiden beri dünya öl. 
çüsünde ortzya konulmuş, kah hararet
le müdafaa edilmiş, kah yerin dibine 

geçirilmiş emektar ve cefakeş bir edebi 
davadır. Fakat bu edebi davanın, günün 
meselesi haline gelişi, memleketimiz 
için yeni bir hadisedir. Gerçi, daha ön• 
celeri, Ziya Gökalp, edebiyatın muay -
yen bir ideal uğrunda seferber edilmesi 
fikrini aşlamaya çok çalışmıştı. Fakat 
gene de, meselenin şümullü bir tahdid
cilik ve büyük bir ihtirasla ortaya ko -
nulması, adeta doktrinleştirilmek isten-

mesi, etrafında leh ve aleyhde kalabalık 
bir partizanlar zümresi toplaması, son 
yılların çerçevesi içinde bariz bir şekil 

almıştır. 
.b:debiyatımızın ancak bugünkü me • 

seleleri ile meşgul olduğumuz için san
;ıtta fayda davasınm istiklal harbin

den önceki münakaşa safhaları mevzu

umuzun dışında kalır. 

C ümhuriyetten sonra, edebiyattan 
.. anat dışı gayeler istenmesı, -şup 

}, ... ~·"' .ıı:ı bır p.ı:ensıp halinde degıı, sel -

dece samımı bır ıştıyaka terct:llliln oıa· 
;rak- istık!al harbımıze aid kahramanlık 
l)afhalarmın edebıyatımıza aksetmesi 
lizumu ileri sürulmekle başlac.u. baş

~an ba~a buyu..ı:ıu.t<, şeref ve meruJ.ı.ıue 
dolu ı.ıı.r cıa:suanı haruı da.na yenı oınr
ımış bır muıetın, euıoıerınaen, gt:.t:ceı:ı: 

.ne::ıı.ııeı·e utınar ve~ucsı ounayc1. .ıctyı.ıc 

bu ka.nramanca hacuseıenn unutuıuıclK
~an kunarııma:;ını ı:s1.ewes1 pe.ıc tauıi 

adeleouuıeuyoı • .ı::;sasen ııerı :suruJ.en ou 
dııeıı:ıer ne edebı bır ıueoloJı, ne ete 
edebıyata muayyen bır ı:s~utaınet ver
mek ı:;ıeyen tauuıdci bır zınnıyetıe aıa
talı degı.cıı , Vatani boçlannı, cepne

lerde .ıı:an1arını dokere .... , turıu guçıuıı:

lere katıanarak yerine getırmış oıanıaı, 

sanatkanarını, daha az zaumetıı bır şe
kilde vatanı hizmetıeTine çagırıyoriardı. 
Zaman geçti, ve zamanla beraber, harb 
cephelerınc:ıe yükseltilmış olan zafer 
abıdelerı yanında bu sefer dtinyaya hay
ret veren büyük ve kökten inkilabların 
abideleri sıralandı. Türk milletinin 
kurtuluş savaşı, harb cephesinden içti
mai ve iktisadi sahaya nakledilerek 
aynı enerji ve azimle ileri hamlelerine 
devam ediyordu. 

Dün « istiklal harbimizi anlatacak 
eserler nerde ? > diye soranlara bu de

fa « inkilap edebiyatı isteriz > diye 
haykıranlar eklendi. Rusya'da devlet 
elinde dirije edılen edebiyatın -mücer-

red sanat kıymeti ne olursa olsun- Sov
yet ideolojisine ve rejimine yaptığı bü-

larca devam etmiştir. Mücerred estetik 
meseleleriyle yakından meşgul olmuş 

sanat otoritelerinin mevcut olmayışı da 
faydacı veya cemiyetci edebiyatın mü
dafaası uğrunda ortaya pek aşırı ve 
esassız düşüncelerin sürülebilmesine 
imkan vermiştir. 

Cemiyetci veya faydacı edebiyat 
tezini ileri sürenlerin bu mefhumlar
dan kastettikleri manalar arasında bü
yük farklar bulunduğu muhakkaktı. 

Sonra bu fikri, sadece kabil olduğu ka
dar fazla edebiyatcıların bu yola tema
yül etmelerini temenni şeklinde müda
faa edenler yanmda, cemiyetci veya 
faydacı olmıyan sanat tezahürlerin; ha
yat hakkı bile vermek istemiyen tah -
didcilere de rastlanıyordu. 

Cemiyetci edebiyat hakkında bizde 
ileri sürülmüş olan tezleri ana hatlarile 
şu muhtelif şekillerde hulasa ve cemet
mek mümkündür : 

1 - Edebiyat cemiyet içindir Deko
ratif bir sanat gibi süsten ve bir 

lüks ihtiyacından ibaret kaldıkça sos -
yal vazifesini görmüş sayılamaz. Küt
leleri terbiye etmek için bir vasıta ha
line konulması mümkün olan edebiya -
tın, kötü telkinler altmda yolunu şaşır
mış edebiyatcıların elinde mahdud bir 
entellektüeller zümresinin zevkine hiz
met eden keyif verici zehirlerden biri 
haline gelmesi mutlaka önlenmelidir. 
Başı boş bırakılan her cereyan dejene
releşmeye namzeddir. Edebiyat malı -
sullerimiz okunmuyor, çünkü içinde 
büyük kütleyi alakadar edecek birşey 
yoktur. Yeni bir sanat ideolojisi tesbit 
etmek, ve artık dünden sürüp gelen 
lüzumsuz ferdci edebiyata paydos bo
rusunu çaldırmak zamanı gelmiştir. An
cak, halkın hizmetine almak suretiledir 
ki edebiyata asl:i haysiyetini iade et -
mck kabil olacaktır. Bu ideolojiye uy
gun olmıyan bütün eserlerin kıymet • 
sizliği ilan edilmeli ve kıymet hüküm
leri, ideolojiye hizmet ölçüsile yeniden 
tesbit edilmelidir. ( Burada ideoloji -
den muhtelif manalar kastedildiği mu
hakkaktır. Kanaatlerinde pek samimi 
olan milliyetçilerin tamamiyle Kemalist 
bir idolojiye hizmeti şart saymaları ya
nında marksist gayelerin ve sınıf şu • 
urunun halka aşrlanmasını isteyenler 
de vardır. Fakat bu ayrılığın, birbirine 
aykırı zihniyetlerin aynı metodu inti
habda birleşmelerine bir mani teşkil et
miyeceği tabiidir. ) 

Bu, en müfritlerin sanat telekkisidir. 

2 - Fayda, edebiyat için sırf es
tetik bakımdan bir kıymet ölçüsü 

teşkil edemez. Bu itibarla, cemiyetci 
gayeleri olmıyan, ve hatta bir bakıma 
cemiyetin manevi sihatı için zararlı 

sayılabilecek bir edebl eser de, sadece 
estetik güzelliği dolayısile, kıymet sa
hibi olabilir. Ancak, normal zamanlarda 
hükümlerini icrada tamamiyle serbest 

l._P __ O_L_i _s __ ı ı 
Odunla başını yaraladı 

Demirfırka mahallesinde oturan Sa
lih oğlu Hamdi polise müracaat ederek 
Emiroğlu Kemalin kendini döğdüğünü 
ve odunla başım vurduğunu iddia et
miştir. Başından yaralandığı görülen 
Hamdinin şikayeti yerinde görülerek 
Kemal Cumhuriyet Müddeiumumiliği
ne verilmiştir. 

Serhoş kadının marifeti 
Ötey gün umumi evlerde Abraham 

kızı Viktorya sarhoş olmuş ve sokak
ta bağırıp çağırmak suretiyle umumi 
istirahatı bozmw;ıtur. Polis sarhoş ka
dını yakahyarak Adliyeye teslim et
miştir. 

'

KoçüK HABERLER ------- -.-.....-..------
* Romanya hükümetine muka.belei , 

bilmisil olmak üzere Romanyaya giden 
romen ve ecnebi bandıralı gemilere dö
viz verilmemesi ve navlon bedellerinin 
Cumhuriyet Merkez Bankasında bloke 
edilmesi kararlaştırılmıştır. 

"' Süt ve yuıı!urta tozlariyle teksif 
edilmiş şekerli ve şekersiz süt mamuHi
tmın faiz ve dividantlar mukabili ola
rak döviz aranmaksızın ihracına hükü
metçe karar verilmiştir. 

* Adis::ıbaba maslahatgüzarı Niza
mettin Ayaşlı merkeze naklolunmuştur. 

* Ziraat V ckaleti çiftı;iye dağıtıl

mak üzere Amerikadan tohum ekme a
leti ile çapa getirtmeğe karar vermiştir. 

* Hususi bir komisyon tarafından 

hazırlanan seyrisefer kanun projesi 
mütalealarr alınmak üzere dahiliye ve
kaletince alakalı vekaletlere gönderil· 
miştir. 

* Çekirge mücadelesi etrafında tetki
katta bulunmak üzere Ziraat umum mü
dürü B. Abidin bugünlerde Suriye ve 
Lübnan'a gidecektir. 

* Panayır ve beynelmilel segilere 
gönderilen eşyaların mütekabiliyet şar
tiyle umumi ithalat rejiminden istisnai 
muameleye tabi tutu'.mas ıetrafında bir 
kararname projesi hazırlanmaktadır. 

Galata asri yolcu 
salonu 

İstanbul, (Telefonla) - Asri yolcu 
salonunun projelerini tetkik edecek olan 
jüri heyeti yarın saat on beşte güzel sa
natlar aka:iemisinde ilk toplantısını ya
pacaktır. Kararın mart başında verilece

ği umuluyor. 

Prot'. K. KöMURClAN' ~n 
Modern ve herkese elzem kitabları 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 

Yeni muhasebe uslü 
Ticari maliimat ve bankacılık 

İktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket 

122,50 
105 

87,50 

sanayi, ziraat banka) 175 

Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 
Zihni hesab kaideleri 20 

Logartima cetvelled 

(yeni rakam) 56 
Yeni hesabı ticari ( mufac;sal 
eser) 200 

Malt cebir (istikrazı ve 

sigorta hrsabları) 100 yük hizmetler de bir örnek olarak göz 
önünde duruyordu. Hiç bir estetik ve 
sosyal endişeye istinad etmeden, sa • 
dece bir münevver kütlesinin dilekleri
ne spontane bir şekilde tercüman olan 
mülahazalara, marksist edebiyat görü
şünün de tesirinden azade olmıyarak, 
edebiyat, sosyoloji ve iktisad ile biraz 
meşgul olmuş bazı muharrirlerimizin 
ideolojik bir mahiyet vermek istedik -
leri görüldü. Bu suretle, fikirler git -
gide vüzuh kesbederek, taraftarlar be

irerek, yeni bir edebiyat iştiyakı hissi 

J 

Bas,hca satrs. yeri: İkbal Kitabevi 

bırakılması icab eden estetik kaidelri- · ------------------İstanbul 
nin ehemmiyeti, inkilab devirlerinde 
ikinci derecede görülmelidir. Bir mil • 
let, bugünü vas[ta ve imk§nlarile mu • 
ayyen bir gayeye doğru yürüdüğü ve 
bu yürüyüşüne azami sürati vermesi 
icab ettiği zaman, edebi mahsuller için 
de ölçümüzü muvakkaten ve kasten de
ğiştirebiliriz. Düne göre veya dünya 
ölçüsünde güzel olan bir esere, artık 
gaye bakımından faydasız olduğu için, 
daha az güzel fakat daha faydalı bir 

abadan fikri sahaya intikal etti ve u
yandırdığı alakanın günden güne art • 
masile, edebiyatımızın en ehemmiyetli 
bir davası hal inde hararetli münakaşa
lara meydan verdi. 

F aydacı ve ya cemiyetci edebiyat 
cereyanının bizde, garbın her 

hangi bir memleketine nazaran çok da
ha kuvvetli bir ihtirasla müdafaa ed~l· 
miş olmasını son derece ferdci eski e
'debiyat telekkimizin bir nevi reaksiyo
nu telakki etmek mümkündür. Edebi
yatın, tezhib nevinden, hayatla alakası 
olmryan, zihne süs tarafile hitab eden 
bir nevi nıücerred sanat addedilişi asır· 

eseri tercih ederiz. 

3 - Edebi bir eserin muvaffakiyet 
derecesini tayin eden tarzı, te • 

mayü1ü, ideolojisi değil, estetik kıyme
tidir. Ve kabul etmek lazımdır ki, za. 
man ve mekanla ne kadar tadilata uğ
rasa da, muayyen zaman ve yerlerde, 
ana hatlarile güzellik ölçüleri kendi 
kendine teşekkül etmekten geri kal • 
maz. İstediğimiz sanat olduğuna göre 
her şeyden önce kaliteyi, yani sanatı 
sanat yapan hassayi aramamız icab et • 
tiği tabiidir. Fakat her edebi: tarzda gü
zele varmak imkanı mevcut olduğuna 
göre, memleket ve davalarımız için 

faydalı tarzların propagandasını yapa
lım. Sanatkarları, bu <tavalar uğrunda 
bize güzel eserler vermeye davet ede
lim. Ancak bunu yaparken, bir fayda 
gayesi güdmiyor diye güzel bir eserin 

kıymetini inkar yoluna d<ı. sapmryalım. 
Tek başına estetik kıymetin bir mille -
tin manevi yükselişine bizı;qet eden un
surlardan olduğunu kabul ederek, o • 
nun da hakkmı esirgemiyelim. Fakat 
bunu yaparken, sanatkarları, bilhassa 
yeni teşekkül eden edebi istidadları 

milli davalarm hizmetine çağırmak için 
vasıtamız ikna ve propaganda yolu ol • 
malıdır. 

Ş üphesiz ki, cemiyetçi sanat fik
rini müdafaa etmiş olanların tez

lerini, tali ayrılıkları da itibare alarak, 

daha fazla kısma ayırmak mümkündür. 
Ancak biz, sözü uzatmamak için ana çiz
gileri belirtmekle iktifa ettik. Bu tez
lerin kıymet ve isabet derecelerini tah· 
lil ederek kendi düşüncelerimizi izah 
etmeyi gelecek makalemize bırakıyoruz. 

YAŞAR NABl 

• Hayeşi' nın nutku 

Başvekil Japonyanın 
politikasını izah etti 

Japon bll§vekili Japonya ile Sovyeıler Birliğinin arala
rında alıenkli münasebet tesisini aramal.an kUımdır. 
Dedi ve Cinin japon siyasetini anlamadığına teessüf etti. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Başvekil ve ha
riciye nazın Hayaşi diyetin bugünkü 
toplantısında aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Şunu kaydetmek isterim ki, hü
kümetimiz enternasyonal adalet mefhu
mu içinde, milli bir siyaset takib edecek
tir. Bu siyaset, şarki Asyanın istikrarı
m temin ve bütün milletlerin müşterek 
refahı için iş birliği hususunda milleti· 
mizin iradesini toplıyan bir siyaset ola
caktır. Bu suretle enternasyonal müna
sebetlermizin ufku da aydınlanacaktır 

Bu maksadla Mançuko ile olan sami· 
mi ve bozulmaz bağlarımzı daha ziyade 
kuvvetlendireceğiz ve Çin ve Sovyetler 
birliği ile olan münasebetlerimizin dü
zelmesine de büyük bir ehemiyet vere
ceğiz. 

Çin'e teessüf 
Çin hakkında bilhassa şu cihete tees

süf ederim ki, şarki Asyanm istikrarım 
temin için Çin'le müştereken hareket hu
susunda mazide .sarfettiğimiz bütün gay
retlere rağmen bu memleket bizim ha
kiki maksadlarımızı tamamiyle anlııya

mamıştır. İki memleket arasında çıkan 
bir çok meselelerin sebebi işte bu anla-

mamazhktır. Bu yolda, iki milletin sa

mimi hislerini inkişaf ettirmek ve müna

sebetlerini iyileştirmek lazımdır zannın

dayım. Ta ki, şarki Asyada sulh ve is

tikrar için sıkı bir iş birliğinde buluna

bilsinler. Bundan do1ayı karıtılıklı tak

dir hisleri besliyerek yalnız iki hükümet 

arasında değil iki millet arasında da da

ha sıkı bir temas tesis etme·'.iyiz ve iki 

millet arasında müsbet teşriki mesai ve 

karşılıklı yardım eseri vücuda getirmeli

yiz. Manialar her ne olursa olsun, iki 
mem~eket münasebatında ahenk kurmak 
için bunları aşmaya katiyen azmetmiş 

bulunuyoruz. 

Sovyetler Birliği ile ••. 
Şarkta sulh aşkı namına, Sovyetler 

birliğinin de Japonyanın hususi vaziye
tini anlaması ve Japonya ile Sovyet.er 
birliğinin aralarında ahenkli münasebat 
tesisini araştırmaları bittabi lazımdır. 

muallakta bulunan meseleleri dostane 
bir tarzda halletmek için müzakereleri 
tesri eylemek bu hedefe erişmeye yar
dım eyliyecektir. Binaenaleyh sovyet ma
kamlarının bu ciheti tc.mamiyle müdrik 
olarak işaret ettiğim hedef yolunda me
saide bulunmalarını israrla taleb ederim. 

Alman . japon paktı 
Bundan bir müddet evel hükümeti

miz, komintcrn tehlikesine karşı al
man hükümetiyle tedafüi bir anlaşma 
akdetmiştir. Bu anlaşma, koınintern'in 
bütün dünyada ve bilhassa son aylar 
içinde şarki Asyadaki fesatçı faaliyeti
nin Japonya tarafından layık olduğu 

ehemiyetle göz önünde tutulması zaru
retinden doğmuştur ve tamamiyle ye· 
rindedir. Hükümet, bu anlaşmanın tat· 
bikinde hatalara düşmemeye itina ede
cektir ve bundan en iyi neticeler istih
sali için elinden geleni yapacaktır. 

İngiltere ve Amerika ile •• 
Japonyanın, İngiltere ve Amerika 

ile olan bağfarınr sıklaştırmak siyaseti 
değişmez bir keyfiyettir. Hiç şüphe 

yok ki bu memleketler ile Japonya a
rasında halledilmesi icabeden muhte-

lif meseleler vardır. Fakat, bunların 

hiç birisi İngiliz • japon dostluğunu 

bozabilecek mahiyette değildir. 

Deniz silahlarının kaldırılması me

selesine gelince, Japonya bu seneden 

itibaren bu silahları tahdid eden hiç 

bir muahede ile bağlı değildir. Maa

mafih hiç kimseyi tehdid etmemek ve 
tecavüzde bulunmamak prensiplerine 
riayet politikamızda hiç bir değişiklik 

olmıyacaktır. 

• 
Kamutay 

kış tatiline 
başladı 

(Başı ı. inci sayfada) 
Kamutay dün Tevfik Fikret Sılay'in 

reisliğinde toplanmıştır. Arazi vergisi 
kanununun beşinci maddesinin tefsiri 
baklanda hükümet tezkere.si ve büdct 
encümeni mazbatası okunarak kabul e
dilmiştir. 

Bundan sonra devlet demiryolları ve U.. 
manian i~letme ll.IIlum müdürlüğünün 936 
mali ylıı büdcesine 1.665.000 liralık mun. 
zam tahsisat verilmesi hakkmdaki pro

je görüşülmüştür. Bu paradan 801 bin 
lirası binalar, müteharrik ve muharrik 
edevatın tenvir, teshin, yağ ve sair müs

tehlik maddeler masrafları; 500 bin lira
sı muharrik ve müteharrik edevatın ta
mir ve temizlenme masrafları olarak har· 
canacaktır. 

Kabul edilen kanunlar: 

İkinci görüşülmesi yapılacak madde· 

ler arasında bulunan devlet memurları 

maaşlarının tev.hid ve tedülü l!akkmdaki 

kanunun 18 inci maddesine bir fıkra ek· 
lenmesine dair kanun layihası, idare he-

yetinin Kamutay azasnun tahsisat ve 
harcirahları hakkındaki kanunun bazı 

hüküntlerinin değıştirilmesine dair olan 
kanun teklifi, Anadolu demiryol:arı ve 

Haydarpaşa limanı şirketleri mübayaa 
mukavelesinin bazı maddelerinin tadili· 
ne dair iki kıta mukave!enin tasdiki hak

kındaki kanun layihası ve denizcilerin 
tekaüdlüğü hakkındaki kanun Hiyihasc 

müzakere edilerek kabul edilmiştir. 
Bundan sonra, bu içtima senesi için

de hükümetten gelen bütün maddeler 

görüşülmüş ve neticelendirilmiş oldu

ğundan Kamutayın 22 mart pazartesiye 
kadar tatil edilmesi hakkındaki B. Ha· 

san Saka (Trabzon) ve Bay Cemal Tun. 

ca (Antalya) mn verdikleri takrir kabul 

edilmiştir. 

Kamutay 22 mart pazartesi günü sa
at on beşte toplanacaktır. 

Sancakta 
menfaatleri 
bozulanlar 
(Başı 1. inci sayfada) 

Nakdi cezalar 
Humus, 15 (Hususi) - Sancakta 

yapılan intihabatta istifa etmiş olan 
kırktan fazla müntehibisaniden aşağı 

yukarı alınan nakdi ceza mikdarı 1000 
Suriye lirasını geçmektedir. Bu Hatay 
vatandaşlarından alınan cezaları hcil1 
tahsildarların müracaatları takib et
mektedir. 

Menfaatleri bozul.anlar 

Lazkiye, 15 (Hususi) - Hatay için 
konsey tarafından kabul edilen esasla· 
ra bilhassa Hatay'da yerleşmek eme· 
linde olcın ve memuriyetleri dolayısir 
le büyük servetler yapan mahalli hi.i· 
kümet memurları ve ya.bancrlar tara· 
fmdan mukavemet gösterilmektedir. 
Bir koloni gibi idare ettikleri Sancak• 
ta hakimiyetlc.-:n=n nihayet bulmasmr 
istemiyenler, işbirliği yapmak için top• 

lantılarına devam etmektedirler. 
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• 
İzmir Eşrefpaşa Hastahanesı 

Bas Hekimliğinden: 
' 

1 ak olan aşağıda cina ve 
ı . h i için a ınac '---.... en zmır E~refpaşa hasta anes . 5357 lira 70 kuruş muu•""'" 

mikdarları ile markaları gös_terıle; alı zarf uauliyle 12.2.937 günle· 
kıymetli atat ve edevatı tıbbıye .. ~/ 1 eksiltmeye konulmuştur._ 
rnccinden itibaren yirmi gü? ~.u e~ ~ in her gün Ankara Sıhhıye 

Talip olanlar şart.naıneyı gorın. : ünü olan 4.3.1937 perşc:m· 
Müdürlüğüne müracaatları ~e. ebıl~ r ~zmir Vilayet encüınenıne 
be günü saat dokuzdan on ıkıye ka a 
trıüracaat arı ilan olunur. Adet 

C İ N S . . 4 kanatlı yerli 3 
1 - Paravan ameliyathane .ıçın 2 
2 - Pansuman arabası yerlı 4 
3 - Karyola arkalığı yerli 3 
4 - Alat masası yerli . 3 
5 - Pert flakon 4 şişeli yerlı 6 
6 - Tromel 20 X 20 yerli 4 
7 - Port Beite yerli 4 
8 - Port irrigatör yerli . h için yerli 6 
9 - Demir sandal ya amelıyat ane 1. 6 

10 - Müteharrik yemek tablası Y.e~ 1 
yerli 3 

11 - Masa nisaiye ve pansuına~ ıçın Wolf prospektüsü 
12 - Operation ic;in sistoskop e:~~ 111 ve levazımı 

13 - Arabalı scayc yecli. 
14 - Portatif sedye yerlı i in yerli 
15 S .. .. t•· kabı ameliyathaneler ç .. 

- uprun u ~ bal ekartöru 
16 _ (Legü) nün elektrik lam ı. 
17 - Li totri ti, çocuk için _levazımı ıle 
18 - Paşon vakez aletlerı . "hazr 

19 - Undala kısa rnevce t~d.a~ı cı 
20 - Diatermi cihazı iki kışıhk 

1 
2 
2 
8 
1 
ı 

N~o·----------~-:-::-~:=:";:7.::lhli'::i~---------- 1 
Resim Zeiss Globül saymak için bürker 

146 Teilung Bürker 2 
138 ,, ,, Fuchs - Resenthal 2 
140 ,, " Pi~;t globül rouge ve glo.bül blanc 
145 ,, " için Pappen heım. .. .. 6 

181 ,, ,, Kömürlü lamba için kalın v~ ıı:ıc_e ko~ur 100 
Kanda şeker miktarını tayın ıçın Zeıss 1 
Creeeluis Seifert Model D., Kollmeyer 

marka da kabul edilir. 

8001 ,, Lup l 
110 '' Mikroskop tablosu komp et . 

2 
1 
1 

8649 

7232 

8926 

Rdebert" Polari metti her şey muayeneaı içni 
elektrik lambalı 

• ,, 
Leiu 

Leitz 
,, 
" 

Sedr fişesi 
tmmersion florit 

Kuru hava isterilizatörü 55x40x35 
Benmari eınaye cidarlı veya amyant 
cidarlı 37 ve 56 dereceye regle 240 
tüblük ve 220 voltluk 

2 
1 
1 
1 

Biiret muhtelif C. C. 12 
iletri kutulan muhtelif cesamette 100 
Sikartüpü 12 
Adde Urique tüpü 3 

U reometre 1 von 4 
Çalar laboratuvar saati 1 
Hemoğlobinometre 2 
Otoklav çift cidarlı 62~50 . 1 

l - Yukarda yazılı alat ve edevatı tıbbıyenın Zeiss, Leitz, ve 
Reichert markahlan şayanı kabuldür. . . 

2 Y k d l kırk bı·r kalem alit ve edevatı tıbbıyenın 
- u ·arı a yazı ı b · 

hepsinin muhammen kıymeti (5357) lira {70) kuruştur. (Beş ın 
üç yüz elli yedi lira yetmiş kuruştur.) . 

3 _ Bu alat ve edevatı tıbbiye hakkında daha faz.ta. ızahat al· 
ınak iatiyenler hastahane sertababetine müracaat etmelıdırler. 

936 senesinde Eşrefpa~ hastahanesine 
alatı cerrahiye listesidir. 
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Yukarda yazılı aHitı c~rrahıyenı (360) 
n:ıcnesi yüz liradır. (100 Jıra) ---------
An1-ara Valiliğinde 11 : 

ibaret bulunan Ankara - ts-
Kcşif bedeli 38994 lira 10 kuruştan . · kilometreleri arasında 

tanbul yolunun 10 + 000 - .ıı + 000 ınc~rtesi günü saat 1~ de 
:Yapılacak varyant yol inşaatı 1-3-937 ı~az odasında ihalesı ya· 
Ankara nafıa müdürlüğü eksiltme ko~ısyon konulmuştur. 
Pıl ı ı· le eksıPtmeye 

ma:: üzere kapalı zarf us~ 1Y •• _ .. 
Muvakkat teminatı 2925 lıradır. k nafıa müdürlugunden 

1 
.Eksiltme şartname ve teferrüatı An ara 
lıra mukabilinde verilecektir. . t odası vesikası, muvak· 

k 
İsteklilerin teklif rnektublannı, tıcare ı...ı:ıetinden alınmış 

at t . kb ve nafıa vero.. r 
93 

emınat mcktub veya ma uz~ . b"rlikte 1-3-937 paza : 
t 7. senesine aid müteahhidlik vesıkaları~le ı . liğine vermelerı 

Ankara Yabancı A S .. 
Şubesinden: 

l - lkinci, üçüncü, dördüncü kolordu mmtakası askerlik fube
leri halkından olan 329 doğumlu piyadeler askere çağmlmaktadır. 
329 ve daha evelki doğumlulardan askerliğini yapmamıf olan piya
delerin nüfus cüzdanları ve ikamet vesikalariyle hemen Ankara ya
bancı şubesine müracaatları, bunlardan bedel vereceklerin bedelleri 
19.2.937 akşamına kadar alınabilecektir. Hemen müarcaatları. 

2 - Ankara tubesinde cezalı olarak yoklamasını yaptınnıt ya
bancıların hemen müracaatları tebliğ mahiyetinde olmak üzere ilin 
olunur. (348) 1-629 

Kültür Bakanlı~ndan: 
B~kanlıkça ~astın~~. bazı ~itaplar için kopya, adapte veya yeni

den çı~me auretıyle küçuk harıtalar yaptırılacaktır. Haritah:ınn ör
neklerı ve mevzuları Bakanlık Yayın Direktörlüğünden verilecek
tir. Bu işleri :>:a~mak ist~enlerin yapmağa muktedir oldukları İŞ· 
ler hakkında fıkır vermege elverişli birkaç örneği de birlikte gön
d~nnek üzere şahısları v: iş yapma şartları hakkında her türlü ma
l~~~~ veren fotogr~fl~. bırer dilekçe ile 20 şubat 1937 cumartesi gü
nu ogleye kadar Kultur Bakanlığı Yayın Direktörlüğüne müracaat 
etmeleri rica olunur. (319) 1-597 

Elektrik münakasa İlanı 

Kırklareli Belediye Riyasetinden: 
. .Kırkl~r.eli şehrinin Nafıa ,Vekaletinden m~saddak elektrik pto
Jesı mucıbınce mevcut elektrık santralına ilave edilecek 23800 lira 
bedeli keşifli 200 efektif beygir kuvvetindeki buhar makinesi ve te-
efrruatı 3-11-936 dan itibaren 45 gu··n "dd tl .. k k . mu e e muna asaya onul -
IDUf ve Cumhunyet gazetesinin 4494 4499 4504 4509 J 
Uı t · · 5 , • , numara ı ve 

us gaze esının 501, 5506 5511 5516 ı ·· h ı d ·ı-
1 

.. • , numara ı nus a arın a ı anı 
yapı mış ve fakat bu munakasa müddet' f d • t ki' km d -d · b · .. d ı zar ın a ıs e ı çı a ıgın· 
~ 1~ ır ay mu detle pazarlığa bırakılmış olup Cumhuriyet gaze

tesının 4541, 4545, 4549, 4552 numaralı ve Ulus gazetesinin 5544 
5548: 5552, 55~5 numaralı nüshalarında ilan edilmiş ise de gene is: 
teklı çıkma~ıgmdan bu defa tediye şartnamesinde bazı tadilat ya -
pılarak bu ış 22-1-937 den 1-3-937 ye kadar eski ilanlardaki şartlar 
dahilinde. m~nakasaya çıkarılmıştır. 

~steklılerın % 7,5 teminat akçesi olan 1786 lirayı Belediye vez
nesıne yatırarak 1-3·937 günü saat 15 de Belediye Encümenine mü-
racaatları ilan olunur. (604) 1-468 

Eı-.luruı.u Vila, etinden: 
.. 1 -~ ~~~.t • 937 pazartesi günU saat 15 de Er~urum viJiyeti Nafıa 

~udurlugu odasında transit yolu eksiltme komisyonunda (31328) 
hra ( ~4) ~uruş bedeli. keşifli Erzurum vilayeti dahilinde ve transit 
yolu uzerınde muhtelıf açıklıklarla s adet aınai imalatın kısmen 
tebdili ve kısmen de tecdidinin ve Üzerlerinin şo1e inpatmın kapa· 
h zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri 
bütün evrak transit yolu inşaat şefliğinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (2350) liradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7 -5-936 tarih ve 3297 sayılı nüsha sın· 

da çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesikala
rı ihtiva etmek şartiyle 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanu • 
nunun 32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını 1-Mart-937 pazartesi günü uat 14 e kadar tran-
sit yolu hıpat komiayonuna vermeleri Jbnndrr. (575) 1--467 

Kapalı 

Nafia 
zarf usulile eksiltme ilanı 

Vekaletinden: 
9. 4. 937 tarihli cuma &ünü saat 16 da Nilfıa Vek~letinde Şose ve 

Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında {136 000) lira ke· 
şif bedelli Erzurum viliyetinde Erzurum • Ağrı traruıit yolunöa ve 
Aras suyu üzerinde yapılacak demir horasan köprüsü inşaatı kapa· 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di~er evrak (680) kuruş 
bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (8050) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve demir köprü inp.atında ihtisası olan Fabrika olması veya 
bir teabhüdde yaptığı köprünün bedeli en az 50.000 liraya baliğ o
lup bu teahhüdü eyi bir surette yaptıklarını i&bat etmeleri meşrut
tur. 

Teklif mektuplarının 9. 4. 937 cuma günü saat 15 §e kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. (240) 1-539 

Jandarma (;euel Komutan1ığı 
ı\.nlcara Sa tınalma 

\ 

l(omisyonu odan: 
1 - Tamamına ( 1807) lira (72) kuruş fiat tahmin edilen 4, 5, 6. 

numaralı ( 420,400) beygir mıhı 27. 2. 937 cumartesi günü saat ( 10) 
da açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameler parasız olarak komisyondan verilecek olan bu 
eksiltmeye ginnek istiyenlerin (135) lira (60) kuruşluk teminat 
mektup veya makbuzu ile belli gün saat ona kadar komisyona 
başvurmaları. (265) 1-519 

Ankara Askerlik 
Yoklamaya 

Sııbesinden: , .. 

Davet 
Şubemizde kayıdlı şehid yetimleriyle harb malüllerinden au

bay ve .. e~~tın 937 yılı içinde ~e~~Jecek ikramiye kayıdları 15 şubat 
1937 .gunu~den ı: mart 1937 gu~.une kad~~ ~er gün yapılacağından 
ellerındekı ~esm~ sene~ ~aş ~u~danı, nufus cüzdanı, muayene ra
poru ve bu ışe aıd vesıka ıle bırlıkte şubeye müracaat etmeleri. 

Bu tarihten sonra müracat ede":leri? 937 yılı ikramiyesinden 
istifade edemiyeceklerinden mesulıyctın kendilerine aid olduğu 
ilan olunur. (303) 1-569 

l\Iüzik öğretmen Okul11 
Direktörlüğünden: 

5.2.937 cuma. 8.2.937 pazartesi, 12.2.937 cuma, 15.2.937 pazartesi 
günlerinde Ulus gazetesinde okulumuzun tamiratına aid ilfuıda pa
zarlığın 22.2.937 tarihinde yapılacağı yazılı ise de mezkftr tarih kur
ban bayramına tesadüf ettiğinden pazarlık 26.2.937 tarihine müsadıf 
uma günü saat 3 de Okullar Sağışmanh~ında yapılacaktır. (323) 

c 1-604 

1<.uruL" " OYUfl. 

Kadınhanı Bel celi yesin den: 
1 - Üç menfeze kaptaj 
2 - İki isale güzergahı hafriyatı 
3 - İsale güzergahlarında boru vaziyetleri, 
4 - İki tazyik kırma maslakları. 
5 - İsale güzergahına muktazi font boru ve aksamı hususiyeleri· 
Kadınhanı Kasabasına isale edilecek olan (27097) lira (17) ku • 

ruş bedeli keşifli su tesisatı 29 - ikincikanun - 1937 den başlıyarak 
18. şubat - 1937 gününe tesadüf eden per§embe günü saat onda iha
le edilmek ilzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfe göre % yedi buçuk te
minatı muvakkate akçesi veya o nisbctte banka mektubu ile Nafıa 
Vekaletinden almmı~ müte.J-ıhitlik vesikalarını ihaleden evvel şar
bayhğa ibraz etmeleri lazımdır. Bu husustaki evrak keşfiyeleri gör
mek ve şeraiti münakasayı anlamak iıtiyenler Kadınhanı Şarbaylı-
ğma müracaat etmeleri ilan olunur. (221) 1-440 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

Muğla Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Ekailtmeye konulan iş : Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde 

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

Keşif bedeli 18.500 liradır. 
2 - Eksiltme 5-3-937 tarihinde cuma günü u.at on beşte Mui· 

la nafıa müdürlügü binasında komisyon tarafından kapalı zarf u· 
auliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartn;amesi ve buna müteferri diğer evrak Muğla 
nafıa müdürlüğünden görülebilir. 

4 - Eksiltmeye &irebilmek için isteklilerin 1387,50 liralık 
temin.at vermesi ve resmi guetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
veailraaı ibraz etmeai lLundır. 

İateklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yuılr aaattea 
bir saat evveline kadar komisyon reialiğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. 

Poatada olacak ıecilaneler kahul edilmez. ( 739/310) 1-581 

Seyhan Vilayetinden: 
Göçmen evleri için mukta.zi olup şartnameai veçhile Kozan ka

zasının Çam esiği, Bey Pınar ve diğer yedi orman maktalarından 
kat ve imal ile Kozana nakil ve teslim edilmek üzere 42453 lira mu· 
hammen bedelli 2042 metre mikib çam kerestui §Ubatın 26 ıncı 
cuma günü saat on beşte Seyhan Vilayeti hükümet konağında
ki komisyonunca ihale edilmek üzere kapalı zarfla eksiltmeye çı 
karılmıştır. -

İateklilerin f'UtDameyi görmek ve izahat almak üzere Ankara.. 
da İskan umum müdürlüğüne htanbul ve Ada.nada hkin müdür
lüklerine müracaoatleri ilan olunur. (297) 1-566 

Kültür Bakanlığı Satınalma 
l\.omisyonundan: 

1 - Bakanlık dairelerine açık eksiltme ile 30 çelik dosya dola
bı alınacaktır. 

2 - Şartname ve örneğiD.İ görmek istiyenlerin her gün Geref 
direktörlüğüne gelmeleri. 

3 -:- İlk teminat miktarı tahmin edilen 3900 liranın %7,5 olan 
292.5 lıradır. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin 5.3.937 cuma günü uat 14 de 
teminatları ile komisyona müracaatları • (362) 1--651 

Yüksek Zixaat Enstitüsü 
Rektörlüğüden: ,, 

(351, Kurumumuz Hıfzısıırba ve Bakteriolo&ie eoatitüeü için 
lira asli maaşlı ikinci ıınıf iki uiatan alınacaktır. 

Bunlardan birisi kıdemli olduğu takdirde birinci ınuf aaia. 
tan olabilir. İsteklilerin Mektepten iyi derecede mezun oıdulda
rına ve bir yabancı dil bi-Mliklerine dair vNikaları nya bunlarnt 
suretleri ile birlikte Hıbll&lhha ve Bakteriologie eıutitUMi Direk• 
törlüğüne müracaatlarL (365) 1-(;52 

Jandarma 
Ankara 

Genel Komutanlığı 
Sabnalına 

Komİiyonundan: 
1 - Metresine (275) kurut kıymet biçilen (63,000 metre kışlıli 

erat elbiselik kumaşla (295) kuruş kıymet bi§ilcn (42,500} metrt 
kaputluk kumaş S.3.937 çar~ &iinU aaat (10) da kapalı zarf tk• 
ailtmniyle utın alınaacktır. 

2 - Eksilmıe prtnamni (14Ql) ltur\JI llaı'tıhğında komlayon
dan alınabilir. İlk teminat (156Ql) lira (40) kurUftUı'. 

3 - Eksiltmeye ginnt.k i•tiyenlerin ilk \eminat makbuz veya 
banka mektubu ve prtnamcde yuılı bel&eleri muhtevi teklif mek• 
tublarını belli günde aaat {doku•) adar lılonıi&yONl vermif °"' 
maları. (350) ~46 

ı~sı günü saat 14 de kadar eksiltme komısyon reıs ı-574 
-----------~-------·h~ (302,\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-



DOKTOR 

1\1Pcİt 

~ İdrar yolları 
müteha~ımu 

İtfaiv~ meydanında Kur -
tuluş apartımanında birinci 

~ kat. 
Pazardan maada her gün 

~ saat 17 den 19 a kadar hasta
larını kabul ve tedavi eder. 

Telefr.n: 1769 1--447 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma· 

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1-485 

Hafiflik - Rahatlık 

ISTANBUL, Beyojjlı.ı 
TOnel tnt)danı 12 No, lu. 

Ma§11am•rı rlyıret ediniz ••Y• 
ili No.ıır latlftmlzl ltlty•nlz, 

Flyallatımııda bGyOk teftılllt. 

E.;k is~hir 'lı .. ınan 
" 

DirPktörliiiön-
den: 
1 - Eskişehir ilinde Miha

lıççık ilçesinde hududları şart
namede yazılı Değirmendere 
devlet ormanında numaralan -
mıs ve ölçülmüş 558 adede mu
adil 1532 M3 592 Dsm3 dikili 
ve 416 adede muadil 3.77 M3 767 
Dcım3 de·ııik ki ceman 1910 M3 
362 Dsm3 gayri mamUle muadil 
974 adet No. Jr çam ağacı yirmi 
gün müddetle arttırmaya konul· 
muştur. 

2 - Arttırma 17 · şubat - ~37 
çarşamba günü saat 15 de Eski· 
şehir orman direktörlüğünde ya· 
pılacaktır. 

mikabının muhammen bedeli 457 
kuruştur. 

Muvakkat teminat "655" lira· 
3 - Di'<ili ve devrik ağaçla

rın beher gı:.vri mamUI metre 
dır. 

5 - Şartname ye mukavele 
projesini pörmek istiyenler bu 
müıidet icinde hergün Eskişe • 
hir orman direktörlüğüne ve 
Ankarada Orm3.lı umum !Düdür
lüğüne müracaat edebilirler. 

(223) 1- 441 -
Sacları 

> 
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-KOMv ı ı~ı~ , , 

Saç Eksiri 
Saljların dökülmesine ve ke

peklenme:sine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası varJır . 
Komo1en kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında buiunur. 

L1N1MANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

OEVASIDJR 

Milli Müdafaa 
Vekaleti 

Deniz Merkez Sa. Al. 
Komisyonundan: 

12. 2. kanun 937 salt günil 
kapalı zarfla yapılacak ınüna
kasasına talip zuhur etrniyen 
1500 ton kardif kömürü, pazar· 
lıkla satın alınmak üzere istr.k
lilerin 19 şubat 937 cuma günü 
&aat 14 de 2138 liralık teminat
l~rı ve kanuni vesikaları ile bir
lıkte M. M. Vekaleti binasında 
mütesekki1 komisyonumuza mü
racaatlan ve şartnamesinin de 
143 kuruş bedel mukabilinde 
lComisyondan verilmekte oldu-
ğu. (153) 1-326 

1 
ANKARA LEVAZIM 

AM1RL1Gl SA TIN 
ALMA KOMiSYONU 

iLANLARI 

İLAN 
1 - Edirne garb hududu kı

taatı ihtiyacı için 300 ton ek
meklik un kapalı zarf usulü ile 
alınacaktır. 

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

3 - Şartnamesi İstanbul, 
Ankara Levazım amirlikleri sa
tın alma komisyonlarında Edir
ne, Vize, Tekirdağ, Burgaz, 
Kırklareli satın alma komisyon· 
l?rında iki lira 10 kuruş mukabi-
Jınde satın alınabilir. 

4 - Beher kilo un için mu
hanunen bedeli 13 kuruş 50 san
timdir. 

5 - İhalesi 1. 3. 937 pazarte
si günü saat 16 dadır. İstekliler 
belli gün ve saatte 2490 sayılı 
kanunun 2. 3 üncü maddelerin • 
deki belgeleriyle birlikte Çor • 
!uda kor satın alma komisyonu
na müracaa•1.,rr. (301) 

1-568 
ZAYİ 

Ankara uray otobüsleri direk· 
törlüğünden %50 tenzilatlı kar
nemi zayi ettim Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

Ankara Atatürk ilk okulu 
4 - B Talebesinden 

Nevzat Sür 
1-648 

Havadaı• 

l\Iohilyalı Oda 
Yenişehir - Havuzbaşına 2 da
kika, Asfalt cadde üzerinde. 

Tel: 2612 1-653 

Ankara 
ValiliUinden : 

Hususi idare tahakkuk ve 
tahsil şubelerinde yapılacak böl· 
me tesisatiyle tamiratı açık ek • 
siltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen keşif bedeli 
780 liradır. 

İhale 18 • 2 - 937gününe mil
sadif perşembe günil saat 15 te 
vilayet daimt encümeninde ya · 
pılacaktrr. 

Eksiltmeye girmek için S8 
lira 50 kuruş nisbetinde muvak· 
kat teminat itası lazımdır. 

Taliplerin ihale günü daimı 
encümene şartnameyi görmek iıı.
tiyenlerin hususi muhasebe mil· 
dürlüğüne müracaatları ilan oL.ı-
~r. (259) 1--492 

Ankara 
Valilii!inden: 

3101 lira 82 kuruş keşif be • 
delli Ankara müstakil jandarma 
taburu siivari ahtrının kiremit 
altı kaplama işi 18-2-937 tarihi
ne rastlıyan perşembe günü sa
at 15 de Ankara Nafıa Müdür
lüğü odasında toplanan komis
yonda açık eksiltmeye konul • 
muştur. 

Muvakkat teminatı 232 lira 
64 kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu
nu ve ticaret odasının musaddak 
vesikasiyle Nafıa Müdürlüğü -
nün fenni ehliyet vesikasını ha
iz oldukları halde yukarda yazı
lı gün ve saatte komisyona mü
racaat edeceklerdır. 

Buna ait şartname ve saire • 
yi her gün Nafıa dairesinde gö-

~bilirler. (253) 1-483 

Nafia 
V el~aletinden: 
11. Mart 937 perşenbe günü 

saat 15 de Ankara'da Nafia Ve
kaleti malzeme eksiltme komis
} .•nu odasında (1900) lira mu. 
hammen bedelli 20 ton lama de
miri açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

Şartname ve buna müteferri 
diğer evrak parasız olarak An. 
kara'da malze dairesinden ve 
Haydarpaşa'da vekalet tesellüm 
memurluğundan verilecektir. 

Muvakkat teminat 142 lira 50 
kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin ıı 
mart 1937 perşenbe günü saat 
15 de malzeme eksiltme komis
yonunda bulunmaları lazımdır. 

136) 1-346 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Na,ubi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 
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ULUS==~================ 16 - 2 - 1937 

MİLLi MODAF AA 
VEKALETİ SATIN 
ALMA KOMiSYONU 

iLANLARI 

BİLİT 
Yapı: M.M.V. Daire erat pav

yonunun ikmali inşası kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Keşif tutarı: 5263 lira 12 kuruş
tur. Keşif, proje ve şartnamesi 
parasına karşı inşaat şubesinden 
alınacaktır. İhalesi: 3 mart 937 
çaramba günü saat on birdedir. 

İlk teminatı: 394 lira 73 ku
ruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden il
gili bulunanlar 2490 sayılı kanu
nun 2. 3 üncü maddelerinde iste
nen belgelerle birlikte teminat 
ve teklif mektubunu havi zarflar 
en geç ihale günü saat ona kadar 
M.M.V. satın alma komisvonuna 
versinler. (313) 1-591 

BİL İT 
1 - Harp okulu ihtiyacı içın 

2.100 tane yatak örtüsü beheri 
400 kuruş fiatla olmak üzere ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneklerini görmek istı
yenlerin hergün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 630 
liradır. 

4 - İhalesi 1-3-937 P. erte
si günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları. 
ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel M.M.V. Sa. Al. 
Ko.,,.. '"''rmeleri. (317) 1-595 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 285 kuruş. olan seksen ila 
seksen beş bin metre kışlık elbi
selik kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmustur. 

2 - İhalesi '5 - mart • 937 cu
ma günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminat on üç bin üç
yüz altmış iki lira elli kuruştur 

4 - Şartnamesi parası ile 1212 
kuruşa M. M. •r . ., ~ ,.·,...." Ko 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye g1ı.eı:c1oer ka
nuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel M.M.V. satın alma 
Ko. na vermeleri (345) 1-643 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 310 kuruş olan elli beş bin 
ila altmış bin metre kaputluk ku
maş kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 4 - mart - 937 per· 
şembe günü saat 15 dedir • 

3 - tık teminat on bin beş 
yüz elli liradır. 

4 - Şartnamesi 930 kuruşa 
M.M.V. satın alma Ko. dan alı
nır. 

5 - Eksı1uneyc girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M.V. satın al· 
ma Ko. na vermeleri (346) 

1-644 

.BİLİ'ı 
1 - Beher metresine oıçucn 

ederi 26 kuruş olan üç yüz bin 
metre çama~rhk bez kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur 

2 - İhalesi 4 • mart • 937 
perşembe günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 5150 liradır. 
4 - Şartnamesi 390 kuruşa 

M.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınır, 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü madde1erın· 
de yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarmı ihale saatinden en 
az bir saat evvel M.M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (347) 

2-645 

BİLİT 
1. - Beher metresine biçılen 

eden 350 kuruş olan 24.600 metıe
haki elbiselik şayak kapalı zarf
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 431 kuruşa 
a~ v~ örneklerini görmek is
tıye~lerın her gün öğleden sonra 
komısyona gelmeleri • 
. 3 - İlk teminat miktarı 5.555 

lıradır. 

4 - İhalesi 5 • mart • 937 cu
ma günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerın 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk 
teminatları ile birlikte teklif mek
tublarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel M.M.V. satmalma 
komisyonuna vermeleri. (344) 

1-642 

İLAN 
1 - Alınacak uçuş elbisesi 

pazarlıkla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 50. 
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bin lira olup ilk teminat parası 
3750 liradır. 

3 - İhalesi 5 - mart • 937 cu· 
ma günü saat 15 dedir , 

4 - İdari şartnamesi 250 ku· 
ruş mukabilinde M.M. Vekaleti 
satın alına komisyonundan ah· 
nır. Numunesi komisyonda görü
lebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddesinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonunda 
hazır buluıunaları. (343) 

1-641 

Askeri Fabrikalar l . 
Müdürlüğü Satınalma 
KomiRyonu ilanları 

281 Takım yazlık erat elbisesi 
Tahmin edilen bedeli 1967 li· 

ra olan yukarıda mikdarı ve cin· 
si yazılı melbusat Askeri fabrıka
lar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 2.3.937 tarihinde 
salı günü saat 14 de açık eksilt
me ile ilıale edilecektir. Şartna· 
me parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 147 lira 53 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müra-

1 

caatları. (357) 1-634 

DEVLET DEMlRYOL
L>.RI ve LiMANLARI 
UMUM MODORLÜGÜ 
SATIN ALMA KOMlS 

YONU iLANLARI 

İLAN 

Muhammen bedeli (24802.23) 
lira olan muhtelif ölçüde 1850 a
det çam azman ve tomruk 1.3. 
1937 pazartesi günü saat 15,45 
de kapalı zarf usulü ile Anka
rada id.,re binasında s~hn a1ma· 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(1860.17) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları, resmi gazetenin 7.5.936 
gün ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.45 
e kadar komisyon reisliğine ver
meleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesinden, 

ı. Haydarpa'3da tesellüm ve sevk 
,efliğinden İzmir ve Eskişehir
de idare ma(azalarında dağıtıl· 
maktadır. (341) 1-623 

ANKARA. BELEDiYE 
P~f5J .tf! t ff,ANLARI 1 

İLAN 
1 - Su idaresi ic;in alınacak 

20 ton kuru m;:şe 15 gün müd
detle açık ek'ıiittmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 400 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 30 li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 26 subat 
937 cuma günü saat on buÇukta 
beledive encümenine miirac:ı at-
ları. (354) 2-631 

t LAN 

1 - Su idaresi için alınacak 
50 ton sömikok 15 giin müddet
le açık eksiltmeye konulmuştu!'. 

2 - Muhammen bedeli 1420 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 107 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergiin yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 26 şubat 
937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaat-
ları. (355) 1-632 

TERCÜME 
lşJcri Bürosu 

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

Afyon tlhaylığıııdan: 
Afyon ili merk7z ilçe~ine bağlı ve devlet demiryoluna (25) ki

~e~~e me:f1~dfeki İscehısar köyünde tahminen on bin dönüm sa
a a ı mu te ı renklerde soma.ki mermer ocakları açık artırma

ya konulmuştur. 
Artırma 20 • mart • 937 çarşamba günü saat "16" da ilba lıkta 

yapılacaktır. y 
Buna aid şartname bedelsiz olarak Afyon ticaret odaaı bat 

sekreterliğinden alınabilir. (361) 1-650 
--- .---;=::--:--:"!~~~----._:....;;,:;.:.___ 

Adliye Vekaletinden: 
Hukuk İşleri U. Müdürlüğünde münhal bulunan lıcltipliğe ve 

fransızca okuyup yazma bilen bir daktilo alınacaktır. 
. Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıf ve şartları 

~aız ol~nl~rAın ~8. şubat 937 perşembe günü saat 14 de yapılacak i.n
tıhana ıştırak ıçın evrakı müsbiteleriyle birlikte müracaatları ilan 
_2!un~35~ 1-633 

Kapalı Zarfla Elektrik eksiltmesi 

Havza Belediye Riyasetinden: 
1 - Havza şehri elektrik tesisatı Nafia Vekaletinden mu-

saddak proje ve şartnamesi mucibince 12. 2. 937 tarihinden itiba
ren 45 gün müddetle ikinci defa olarak kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 29. 3. 937 Pazartefil günü saat 16 da Havza Be
lediye encümeninde yaprlacaktır . 

3 - Tahmin edilen bedeli yaptırılacak lokomobilli elektrık 
tesisatına evvelki eksiltmede talip bulunmamasından keşifte ra
yice zam ve ilaveler yapılmak suretiyle bilumum malzeme ve in
şaat bedeli tutarı (mevcut bina ve ağaç direkler hariç olmak üze
re) 17785 liraya çıkarılmıştır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: Proje ve teferruatı, eksiltme 
şartnamesi, mukavelename, fenni ve mali şartnameler, keşifname· 
ler, teferruatı ve saire olup istekliler Havza Belediyesinde ve ls
tanbulda Mühendis Hasan Halette görebilecekleri gibi beş lira be
del mukabilinde alabilirler. 

5 - Umum keşifte dahil 2175 liralık inşaat i~i yapılacak tek· 
liflere göre belediye tarafından da yaptırılması kabul edilebilir. 

6 - Muvakkat teminat 1333 liradır. 
7 - İşbu artırma ve eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapıla

cağından isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı hususatı ta• 
mamen ikmal etmeleri ve teklif mektuplarını vaktinde belediye 
riyasetine vermeleri il~n olunur. {835) 1-649 _ 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletiııden: 
1. Eksiltmeye konulan iş İstanbulda Bahçeköyde orman fakül· 

tesinde yaptırılacak çalışma binasıdır. 
Keşif bedeli 130,000 liradır. 
2. Eksiltme 4. 3. 937 tarihinde perşembe günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 650 kunlf bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7750 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik veai• 
kasını haiz olması ve 100,000 liralık bir iti yapmış bulunması ve 
kendisi mühendis veya mimar olmadıiı takdirde işin fennt mesuli
yetini alacak bir mühendis veya mimarı intaat müddetince istihdam 
edeceğini kabul eylemiş bulunma.at lbımdır. · 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yuılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 

,.!!_rme_si muktazi~P~da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

I LAN 
Konya Elektrik Türk Anonim 

Şirketin,den: 
Konya Elektrik Türk Anonim Şirketinin alelade heyeti umu· 

miye içtimaı 25 Mart 1937 tarihine müsadif Perşembe günü Kon
ya hükumet .alanmda)d şirket binasında saat onda toplanacaktır. 
Hissedaranın hamil oldukları hisse senedlerini içtimadan on gün 
evveline kadar makbuz mukabilinde şirkete tevdi ederek duhuliye 
varakası almaları ilan olunur. 

Ruzııamei l\lüzakerat 
1 Meclisi İdare ve Murakip raporlarının okunması 
2 Senelik pilançonun onaylanması 
3 Meclisi İdare ve Murakibin ibrası 
4 - Yeniden bir murakip seçilerek ücretinin tesbiti 
5 - Müddetini bitiren üyelerden Ahmet Ergun, Osman Ol

gun, Kazım 'Gürel ve Ahmet Hamdinin yerlerine dört 
üyenin yeniden seçilmesi. 1-647 

Nafia Vel~aletiııden: 
Sıvas • Erzurum hattının 208 + 263 üncü kilometreainde ve Frat 

suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köprünün inşa ve montajı , 
{ve lüzumu halinde ripajı) kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul~ 
muştur. 

1 - Eksiltme 2.4.937 tarihinde saat on beşte Ankarada Nafıa 
Vekaleti demiryollar inşaat daijCsinde yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 54054 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3952.70 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi mukavele projesi ve sair evrakı 270 

kuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu kanun muci • 

hince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-r36 tarihli 
ve 3297 No .lu resmi gazetede ilan edilen talimata göre verilmiş 937 
senesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezki'ır kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 2.4.937 tarihinde 
saat on dörde kadar demiryollar inşaat dairesine makbuz mukabi• 
linde vemeleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 
köprü montajını muvaffakiyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

YENi StNEMAL.ı\R HALK 
BUGÜN BU GECE 

DENİZLER PERiSi 

Victor Francen • Jean Pierre Awnont 

- Marcelle Chantal 

tarafından temsil edilmiş Aşk, His, 

Heyecan, vazife ve kahramanlık itiba· 

riyle güzel bir film. 

İlaveten: En yeni dünya haberleri. 

BUGÜN BU 

BlR YILDIZ 
GECE 

DOGUYOR 

JOSEPH SCHMİDT 
Hisli ve özlü bir mevzt• .. Çok nefis şar· 

kılar. 

Ayrıca: RENKLİ MİKİ MA VS 

Halk matinesi: {Saat 12 de yalnız 
bir matine) 

PRENSİN GECELERİ 


