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ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
ON SEKiZiNCi YIL. NO: 5590 an 

Balkan Antantı Konseyinde 
tam bir fikir beraberliği var 

Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı bildiriyor: Gazeteler 
evelki akşam ziyafetinde BB. Metaksas ve Stoyadinovi~ 
tarafından teati edilen nutuklara tahsis ettikleri baş ma
kalelerde, bu nutukların bazı endişeli fikirleri teskine ha
dim parçaları hakkında tefsiratta bulunarak muahedelerle 
tesis edilen toprak rejimine riayet esasına dayanan aarsıl-

maz ittifakın müessirliğini bilhssa kaydetmektedirler. 
Katimerini gazetesi diyor ki: 
" B. Metaksas, "Bulgar - Yugoslav dostluk paktını yal

nız bu paktı imza eden iki memleket için değil aynı zaman• 
da bütün Balkan devletleri için en iyi bir istikbalin mü· 
beşşiri olduğunu,, söylerken, Yunanistanın ve elen mille
tinin hakiki kanaatini ifade etmiştir. Zira bu pakt, antan
tın bütün balkanlılar tarafından hararetle arzu edilen ta
mamlanmasına doğru büyük bir adım teşkil etmektedir. 

Bu kati teyit, menfaattar zümrelerin her türlü şüphe ve 
arzularına nihayet vermeğe kafidir.,, 

B ık n Antantı devletleri dış işler bakanlarından Doktor a a . . 
Tevfik Riiştü Aras B. Metaksas ve B. Stoyadınovıç. 

Gazete, bu beyanatla B. Stoyadinoviç'in, Balkan pak • 
tının yarım ada üzerindeki mesut tesirinden bahsederken 
itsikbale olan sarsılmaz itimadını bildiren beyanatı ara

(Sonu S. inci sayfada) 
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Madrid civarında 
kanlı muharebeler 

EL& E&ES ±2!E a 

HER YERDE S KURUŞ 

Halkevinde Puşkin 
için yapılan gece 

Büyük ru• edibi Puıkin'in ölümünün 100 üncü yd dönümü müncuebe
tiyle dün akıam Halkevinde bir fo planh yapdmqhr. Bu toplanıula 
Y Qfar Nabi, Sadri Ertem konleran• lar vermiflerdir. Toplantı g~ 

vakte kadar ıamimi bir ha va içinde devam etmiftir. 

Ra~beıke 

ATlNA'DA 
Balkan Antantı Basın Romanyadaki hadiSe 

.., 

Konferansı toplantısında Alman, Italyan elçilerinin Falih Rıfkı ATAY 

.Balkan antantı konseyinin Alı
na toplantısı hakkındaki tahmin
lerimizde hiç nıübalega etmeuı1· 
şız. Dost Yunanistan'm sayın Baş
baıianı Me aksas'ın, beylik neza· 
ket sözlerine pek az yer veren nul
ku, bu fusatla , bazı hakikatler& 
~ıhan dinleyicilerıne duyurmaK 
ıat~!)İşm·. Uaıbakan Metakaaa, 
evvela, Balkan a.ntantrnın kuvvet 
ve devanı mantığını, kendine has 
aöz ve göuül açıklıiı ile, izah edi
yor. Antant hakkında ileri ıerı 
hüküm yüruten bir takım yabancı 
politika muharrirlerinin bu ızah
lardan istifade edeceklerini ümid 
etmek ııterız. Antant, · ıuurlu ve 
karıuıJm tam bır ınenf ~a.' v~. ~e
ıuliyet anıayııının eseri.dır: Bu; 
ler qit OlaraR, müzaııereıerde ou
lu~duk "e ou paktı imzaıadılı. Me
aıliyetıerimiz de, bu paııt!~ ala· 
ccığımız menfaatler de m~terek· 
tir "e aynıdır.'' P~ın en~ guzel -~
rifi .,Uh euri tabirı oldugunu soy· 
liyen '\' unaniıtan Bafbakanı, bu
~un yalnız Balkan bududlaruu 
inanca altına almak gayeaındea 
değil, Balkan devletlerini.~ .~u
mi sulha hizmet etmek ulkusun· 
den dahi ilham alnııt olduğU"nu 
ili ve etmiıtir: "Dört deıJlet a~~n
daki .amimi do•tluktan gayrı, ım
zaladıkları paktı mefTU kılan ku11-
11etli bir bağ daha vardır ki o da, 
de"letlerimizin .ulha karıı kuv
vetli ve derin •adakatleridir.'' 

Muhterem Metaka&•'JD Avrupa 
basını taratından bilhassa dikkat 
edilecek sözleri, Yugoslavya: ~ul· 
garistan dostluk muahedesı ıle 
pakt vaziyeti arasındaki münase
betlere taallUk edenlerdir. Baıba· 
kan bu hususta bütün kötücül tah· 
nıinleri gülünç bir surette boşa çı
kannııtır. Çünkü bu mua:hedeye 
aadece müphem nezaket ıyınala· 
nnda bulunmuf değil, bütün cUl

tant devletlerinin sarih hükümle
rini bildirmiştir: ''.... Bu do•tluk 
JJGktını bizler yalnız iki memleket 
i,in değil fakat bütün Balkan 
"!emlekederi için daha iyi_ bir .i .... 
tıkbal müjdeleyen bir hadı•e gıbı 
telakki eyledik.'' 

Vaktiyle Avrupanm en karıtık 
bir bo.gesi telakki olunan Balkan
larda, ı ~ün, milletlerimizin •iya-

· geri çağrılması istendi mi 
Yunan basım müsteşan 

Nikoludis'in söylediği nutuk 

Yunanistan Basın Müsteşarı B. Nikolidis türk sergisinı'n açılr§ resminde 

Atina, l7 (A.A.) - Atina ajansı 
bildirıyor: Balkan antantı matbuat kon
feransı, komisyonlar halinde çalışmala-
rına devam etmiştir. 

Dün öğle üzeri, Yunanistan komite-
• delegelere bir öğle ziyafeti venniş, 
s~ . k 
ve bu ziyafet esnasında, Yunanıatan o-
mitesi reisi B. Papadakis. Yugoslavy~ 
heyeti reisi B. So~iç, Romanya heyetı 
ikinci reisi B. Nasta, türk murahhas he
yetinden B. Ercümend _Ekre~ Talu, sa
mimi nutuklar söylemışlerdır. 

Akşam, matbuzt ve tu~izm siyasi 
müsteşarı Nikoludis ve refıkası, Bal • 

a ~gunluğu &)e realiıt zihniyeti 
. .ıe •adece anlaşma ve dur· 

•ayesınu • M k 
luk havaıı esiyor. Bay eta ~s 
Balkan milletlerine bu ol~nlucu 

. 1 .g~1• veren uzun ııtırab
ve gerçecı ı 
1 dan ve tecrübelerd~n bahset-
,:f,tir. Bunun içindir kı antant ya· 
,ıyacaktır: Çünkü Y":şamas~ . ~al-
k 1 n nizamı nulletlerımızın 
anarı , .. b' 

det.. ve umumi barıf ıçın ır 
saa , 
zarurettir. 

kan matbuatı delegeleri şerefine büyük 
bir ziyafet vermişlerdir. 

Çok samimi geçen bu ziyafet esna • 
sında, B. Nikolidis şu nutku söylemiş
tir: 

" - Sizleri bu masa etrafında top • 
lanmış görmekle, yalnız dost ve mütte
fik memleketlerin muhterem mümessil· 
lerini k<>bul eden bir nazır ınf,. +i.,le de
ğil, fakat aynı zamanda, Romanyanın, 
Türkiyenin ve Yugoslavyanı en yük • 
sek gazetecileri ile birlikte bir eğlence 
tertib eden eski bir meslekda!P ııfatiy
le de büyük ve hususi bir zevk duyu
yorum. 

Benim matbuata yirmi senelik hiz
metim vardır. Müsaade ediniz ki eski 
bir meslekdat sıfatiyle size, mahrem 
bir surette bazı ifşa.atta bulunayım: 

Biz, gazeteciler, diğer insanlardan 
ayrı ve bq.ka adamlarız. Bizim kendi
mize mahsus fikirlerimiz, kendimize 
mahsus çalıpna tarzmnz ve gene ken
dimize mahsus bir uslfıbumuz vardır. 

Bi~. orijinal insanlarız. Bizler, kusur
larla dolu olduğu kadar iyi hasletlerle 

(Sonu S. inci sayfada) 

B. Tataresko 
parlamentoda 
izahat verdi 

Bükreı, 17 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre, Franko'nun askerleri ile birlikte 
harbederken makti'.ıl düşmüş olan Ro
manya lejiyonerlerinden iki kişinin ce
naze töreninde Portekiz sefiri de hazır 
bulunmuştur. 

Söylenildiğine göre, Romanya büJdl.. 
metinin Portekiz sefirinin de geri çağ
rılmasını istemesi muhtemeldir 

8. Tatare•ko'nun parlamen
to' daki beyanatı. 

Bükrev. 17 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor : 

Baıvekil B. Tatareıko, İspanyada ö
len iki romen gönüll\Yü için yapılan dini 
törene diplomasi memurlannm ittirak et· 
tikleri hakkında bir mebusun verdiği 1111· 

al takririne aşağıdaki cevabı vermiıtir: 
"- Bu takrir, gecikmemesi lazun ge

len bir cevab istemektedir. Filhakika bu 
takrirde bahsedilen vakıalar, hükümetin 
ittilaına arzedi!miştir. Ben de, hariciye 
na.zır vekili sıfatiyle, derhal bu hususta 
tahkiat yapılması hakkında emirler v-er· 
dim. Bu tahkikatin vereceği neticeler ne 

(Sonu S. inci sayfada) 

Romanya Başbakanz B. Tataresko 

Fıkraı-

Yapılarımız 
eşyaları ..• 

ve 

Geçenlerde devlet maballesindeld 
dairelerimizden birinde gördüm: eski 
Babıali eşyası, yeni binanın güzel ha
vasını tabrib etaıiıtir. Fakat bit yapı
nın güzel olmasındaki faydalar ne ise, 
onun temiz ve güzel döşenmesindeld 

faydalar odur, be/iri daha esaslıdır. lyl 
döıeniı lıötü bir yapıyı kurtarabilir; k6. 
tü eıyacun tahammül edebileceği lıig 

bir mimari eseri gösterilemez. lyi dö
ıenişin faydalarr, hesab edilecek kadar 
da maddidir/er: sayi tanzim etmekte 
e§yanın kıymeti ne olduğunu lrenkler• 
sorunuz. 

Bu daireden keadim •&ördüğüm içia 
bahsettim: Harbıye mektebiaia dalıl 
.töbae eua ile dolmıq olduğunu ~ 
lettiler. Diğer Nzı yapılarımrzr11 d• 
mermer üstünde çiğ renkli blllılar veya 
uydurma levhalarla tabrib olunduğuna 
görmekteyiz. 

Garibtir .ti bizde yapıyı mimar, dö
şemeyi ise levazım memurları yapar, 
Halbuki dö~mema ae ince bir sanat 
olduğunu, kendi evimızin odalarında 

bir türlü işin içinden çıkamamış ol
makla, hepimiz biliriz. 

Hayır, yapıyı da, eşyayı da, bahçe
leri de sanatlıir yapmalıdır: başka tür
lü kültür kuramayız. 

Nihayet yapı yüzbinlere, eşya bin
lere malolur: tabsisatsızlılı asla maze. 
ret değildir. Her yapı, eşyası ile birlik· 
re h~sab olunmak, ve devlet eşyası i~in, 
lngılterede olduğu gibi, bir mesul ma• 
kam vücuda getirilmek lazım. Bu su• 
retle da.İteler, elç~likler, muhtelif Ç41lıl
ma ve ıkamet daıreleri için istandard 
eıya modellerine de vücud vermiş olu
ruz • 

Güze/ eıya ile eski ve kötü binalar• 
d~ oturunuz: bu şey kültür ve zevki· 
n~ze hürmet eder. Fakat yeni ve güzel 
bı.~alara esiri eşya .sokmayınız. Binayı 
dort duvar telakkisinden kurtaran 
cumhuriyet, eşyayı da dört ayak telak· 
kisinden uzaklaştırmalıdır • • Fatay 
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Politika bahisleri: 

orm 
Ekonomi Bakanlığı, ekonomik 

ve halli sosyal hayatımız üzerın
de derin tesir er yapacak ve umu
miyetle, türk cemiyetinin yaşama
sına intizam ve a henk verecek o
lan bir işe el atmıştır. Bu iş, Tür
kiye ye norm methumunu s0kmak 
ve halkı nornılaştınlmıt madde 
ve e~yaya alıştırmak gayesini ta
kib eden kanundur. Norm nedir? 
Bu suale verılecek cevab oldukça 
güçtür. Mana, isim, iıaret, tıp, te
kil, madde, muayene ve kontrol 
usulleri, evsaf ve kapasite muaye
nesi, teslim ıartı, imal tarzı, işlet
me ve idare usulleri, inşaat ve em
niyet ıartları ve saire gibi "yek
nasak tesbitler" üzer· nde müstah
ıil, tüccar ve müstehlik arasında 
iktısadi ihtiyaçlardan hasıl olan 
konvansiyonlara normlar denir. 
Çıkartı lan normlar müstahsil, tüc
car, müstehlik, hükümet ve ilim 
adamlarının, hulasa bütün alaka
darların müıterek çalıımalanrun 
neticesinden çıkan bir anlaşmadır. 

Umumiyetle norm işı y.ıJllz 
teknik bir iş olarak telakki ecfüdi
ği görülüyor ; böyle bir teıakki 
doğru degıldir. Her ne kadar 
normlarrn baş.ıca hedefi her ışi 
basitleşlirmc4 ise de, bu gaye da
ima birçok iktısadi tesirler tevlit 
eder. Bu netayiç imalatla, alışta, 
reklam ve propagandada, i,Ietme 
ve idarede, muhafazada, yedek 
parça tedarikinde, makinede, alcit 
edevat gibi birçok şeylerde görü
lür. 

nedir? 
rm halk taraf mdan tanrnması için 
icabeden her vasıtadan (malumat 
vermek, broşür dağıtmak, reklam, 
sinema ve saire gibi) istifade et
mesini bir vazife bilmelidir. 

Yazımızı bitirirken şunu ilave 
edelim ki, bizde, eski lonca tt:şki
latı kendine göre bir normla~tır
ma işini geni~ bir ölçü üzerinden 
tatbik etmekte idi. MemLketin ye
n · den endüstrileşmesi ve istihsal 
i~lerini yeniden ve modern esaslar 
dahilinde tanzim eylemesi "norm
lar'' meselesini yeniden ortaya at
mı§ bulunmaktadır. 

Burhan BELGE 

Gfmrüklere 
ge en mallar 

Ankara, 17 ( A.A.) - Gfuıırüklerİ-

mize gelmiş bazı Harın ithali hakkın-
da lktiscı.d Vekaletince varılan prensip 
kararına dair dünkü bültenimizde neş.. 
redilen haberin bazı gazetelerde yan
lış izah edildiği görülmüştür. Ehemi
yeti has.-:biyle keyfiy. t tavzih olunur. 

Gümrüklerimize 1 - şubat _ 1937 
tarihinden önce gelmiş bazı mallar 
vardır. Bir kısım tüccar bunları ya 
bundan evHlki kontenjan kararnamesi 
zamanında sipariş ettiğinden veya yan_ 
lışhkla getirdiğinden ve bu yüzden 
zarara gıımekte olduğundan veya mü
masil seoeblerden bahsederek vekale-
te müracaat etmektedirler. 

Vekaletin ise, bu kabil ithalat ta-
Mesela türk çjmentolarının leblerini urr umi prensipe bağhyarak 

normlaştırılması ne gibi tesirler hal ve herkes için kabili istifade olmak 
yapahıur? Çimentoda normun tat- üzere Anadolu Ajansı ile ilan etmeden 
bik edilmesi demek Türkiyede i- tatbik etmemekte olduğu malfımdur. 
mal olunacak çimentoların hep Bu m:.ilahaza ile hareket eden vekalet 
muayyen bir veya birkaç terkib bu sefer de vaziyeti tetkik etmiş ve 
üzerinden yapılmalan demektir. dünkü seı visimizde bildirilen prensip 
Bu böyle olunca, bir mühendisin kararma varmıştır : 

Kayseride 
diKl{ate rleai:·er 

b 

bir dava 
Kayseri, (Hususı) - Cumhuriyet 

bayramı dolayısiyle vilayet tarafından 
verilen parti balosunda katiyyon maka
mında bayan'ara kü~ük hediyelerin, 
piyanao tertibi suretiyle, dağıtılması 

kararlaşmış ve bunun için 100 kadar 
ufak kağıda numaralar yazılarak balo
dakilere dağıtılmıştı. Bu arada eski 
Emniyet Direktörü Bay Tahir Işık'ın 
bir bayan namına da bir numara almış 
ol~mr, makamı iddia hırsızlıkla tav
sif ederek mumaileyhi zanaltına al
mış ve m;ıhke:neyc sevketmişti. 

Kayseride büyük bir alaka uyandı
ran bu davanın dün iddia ve ı::::üdafaası 
yapılmış ve neticelenmiştir. Mahkeme, 
hadisede sir .at cürmünün her hangi bir 
unsurunun hult·nmaması dolayrsiyle B. 
Tahir Işık'm beraetine karar vermiştir. 

l\filli . üdaf aa 
Vekilimiz 
İstanbula gitti 

Milli Müdafaa Vekilimiz Kazım 

Özalp dünkü ekspresle lstanbula git
miştir. Generali İstasyonda şehrimiz
deki bakanlarla mebuslar ve vekal et 
ileri gelenleri uğurlamıştır. 

Bugün de Nafia Vekilimizin git
mesi muhtemeldir. 

Medeni Kanunun 
hükümlerine aykı ı 
surette evlenenle 

Bu gibi kimselerin şiddetle 
cezalandırılması bildirildi 

ARALARINDA EVLEN -
ME AKDi OLMAKSIZIN 
EJ'l..,ENMENIN DiNi ME
RASiMiNi YAPTIRAN 
ERKEK J' E K.4.DINI ... AR 
IKIAYDAN ALTI AYA 

11 
ruhanı memurları cezalandırmakla ikti
fa etmiş, memnuiyt hilafına veya mede
ni nikah yapmaksızın dini merasim ic
rası suretile evlenenler hakkında cezai 
müeyyide koymamış idi. 

Bir çok defa evlenenlere ceza 

Bu yüzden bir çok k:mselerin mem-[(.41JAU HA.PiS CEZASI 1 
GiJRIECEKLERDI R. nuiyet hilafına mükerreren kadın aldık-

----------------" ları görülmüştür. Hukuki bir kıymeti 

Dahiliye Vekaleti medeni ka 
nun hükümlerine muhalif olarak 

evlenenlerle bunlan haber vermiy 
enler hakkında valiliklere bir ta
m· m gönd~rmiştir. Bu mühim tami 

mi aynen neırediyonız: 
"Tükr Ceza kanununun 237 inci 

maddesi : Evlenmeleri kanunen memnu 
olan kimselerin memnuiyetlerini bilerek 
akidlerini yapan memurlarla bunları ev
leruneye sevk eden veli ve vasilere ceza 
tert:p etmekle beraber medeni nikahın 

yapıldığına dair vesikaları görmeden di
ni şekilde nikah akteden İmam ve sair 

olmamakla beraber bu halin devamının 

aile nizamına iras edeceği zararlarm ıü
mCıl ve ehemmiyeti göz önünde tutula-

-Orta mekteb ve liseler 

rak ve Türk Ceza kanununun bazı mad
delerini değiştiren 3038 sayılı kanurila 

yapılan tadilitta : Medeni kanun hil
lcümlerine göre evlenmeleri memnu bu

lunmasına rağmen evlenmiş olanların 

üç aydan iki seneye ve aralannda evlen
me akdi ol.makaızm evlenmenin dinime

raaimini yaptıran erkek ve kadmlann da 
iki aydan altı aya kadar hapis cezasile 

ceza!andınlacaklan kabul edilmiştir. Er
keğin evli bulunması keyfiyeti de şiddet 
sebebi sayılarak erkek ve erkeğin evli ol

duğunu bilen kadın hakkında altı aydan 
üç seneye kadar hapis cezası tertib o
lunmuştur. 

Memleketimızde 36 
lise ve 109 

orta mekteb var 

Haber vermiyenlere de ceza 
verilecek. 

Kanunun bu husustaki hükümlerinin 
iyi bir surette tatbikinin temini ve iate
nn gayenin elde edilebilmesi için muh
tc:rlar, muttali olacakları bu gibi evlen· 
meh t:i ihbar ile mükellef tutulmaktadır. 
Vazifelerinde ihmal gösteren muhtarlar arlık her ç·mentoya göre ayrı bir ı - Bu mallardan gir kararına bağ_ 

harç ve mukavemet hesabı yapma- lı A ve M listesine giren ıııalların id-
i k 1 V . M aaril Vekaleti Orta T edri•at Umum MüJürlüiünce te•bit edilen ama üzum a maz. e çımento- haline ınüs:ıade edilmiyor. 

1 1 ·h . rakamlara göre- memleketimUcle 36 liae, 11 muallim mektebi, 
da maddenin son fıkrası mucibince beş 
liradan yüz liraya kadar ağır para ceza

siyle mahkum edilecekler, tekerrürü ha
linde bu cezaya aynca bir aya kadar ha

pia cezası da ilave olunacaktır. 

nun norm a~tırı ması, nı ayet rn- 2 - V listelerine cnren malların 
eo· 109 orta mekteb vardır. (Bu ralıamlara orta ihti•a.a ve me•lck mekteb-

taat ustalarının dahi değiımiyen idhaline aşag~ ıdaki iki kayıt haricinde • ı leri dahil değildir.) 
bir malumatı hal:ne inkılab eder. müsaade edilir. 

B d 1..--ka bü.tün. • t LU.lcrJe 647_ muallim melıtebleriıule 89, orta meldeblerJe 774 un an ~ , ~ a - V listesine d<1hıl olup makine 
1 · · b. J k tt pbe n.rılm•dır. LUelcrin altısı lrı-..~ on ü.rü erltelt. on -~.lüi mulatel:• ma zemesının ır mem e e e ve sanayi tesisatına taalluk eden mad- -y ar• ~ :I' , ,_.. && e· d fazla ] 

1 t ı 1 li.cdir. Muallim mekteblerinJen beıi lmr., altısı crlrelrtir. (Muhtelit mu- ır en ev enme)i 
norm ara rap o unması, o meme- deler bundan evvel vekaletçe tesbit e. 
ketin ı·n-.aat tarzı ve mı"marı·dekı" allim mektebi yoktur.) On bir lı~, on dolrıu erlıelı 79 muhtelit orta tamamen kaJdırmak için 

:I' - dilmiş olan prensiplere bağlıdır. Bu 
inki~afı üzerin de de müspet bir prensipleri alakadarlar sanayi umum melıteb mevcaJdur. Yukarıya hülaaa ec:lilmit olan bu hU.. 
te-sir yapar. Şehirden ıehire, inşa- müdürlüği.ı.nden öğrenebilirler. Bu ka- Li..lerJen yirmi Jördü yatılı. on iltüi )IOtua, maallim melıtebleri- kümler; kanun va.zunm taaddüdü zev-
atın biribirine benzemesini, bir bil maddeler ancak bu prensipler esas.. nin he,,.i yatılı_ orta melıteblcrin clörJii yotılı )'İİ2 hfİ ~ır. Yatı- ca~n memleket içinde her hangi bir te-
şehirden bir diğerine giden bir in- ları dahilinde ithale devam edilebile- ldarın yclııinu 39. ;yatıaudarrn 11? dir. kilde devamına imkan bırakılmıyarak 
§aat ustasının yeni işini kolay tan- cektir. LU.lerJe 263 lıaaın, 830 erlıelı, muallim melıteblerincle 89 lıaaın. bazı aileler arasına yerlqmif olan orta 
zim etmesini, batta, İn:.aat yaptır- b _ v listesine dahil mallardan he- 106 erlıelıt, orta mekteblerde 38? kaaın 104? erlıelı muallim oe 6ene li- zamanlara aid bu kötü teamülün de yol 
mak istiyen mal sahibinin, kendi- Nlerde ?715 lıtu. 26832 erlıelı. mliollim mclıN6lerinde 3027 lı~. 136? edilmeaın' e bil.yük. bir 0··nem verdigv:-ı men hemen tamamı mensucattan ibaret , ' ' 1ll& 

ai bir mühendis olmasa dahi, pa- bir kısım pozisyonlar ise milli sanaii crlrelt, orta meltteblerde 888? lıı.z, 28HO erlıelı talebe vardır. Kaaın göstermektedir. 
rasiy)e alrnacak malzeme hakkın- yakından alakadar eden maddelerdir. muallimler ?39_ erkek maallim.ler 1983, lıu talebe 19629,crkek talebe Bu neviden birleşmelerin bilhaua 
da çok daha kolay hesablar yap- Bu maddelerin listesi ve her birinden 57159 dur. Bütün muallim ycklİna 2?Z2 talebe y.ltana ?6788 e baliğ köylerde daha fazla taammüm etmif ol· 
masını temin eder. ne miktar ve ne şeraitte ithali kabil 0 • olmaktaaır. duğu muhakkaktır. 

Bir memle!;ette normların tees- 1 ., : __ ,_ d 94"> 3191 alı --"!- lrt bl __:_J ">">nn acağı ela bu prensip karariyle birlikte ~ıcr e ""parıuu, JHIT - muuuun me • eruuı• - İçtimal bünyenin temelini teşkil eden 
süs etmesi, 0 memlek tte umumi tesbit edilmiş bulunmaktadır. parcuu, 34 paralı, orta mekteblerde 58 parauı. 281 paralı yatdı tale- ailenin düzenini bocz"makta olan bu sakim 
kaidelerin ve hengin teessüs et- 1.._ --vcuddur. Partua vntılı tale'-e 3200. naralı ~•- talebe 3506 Aliikalılar bunları da sanayi umum us ....... .,- , r- TW"&&& itiyadın tamamen ortadan kaldırılması i-
mesi demektir. Netekim ahlak lid olar-L t••bı"t •dı'lmi•tir. m · ürllig!Cne ve türkofislere müra.. ""' .... ... 7 çin muhtarlara vazı· felerinin ~um·· ul ve --
normları için de keyfiyet böyle- ~ .. ~ 
d. caatla öğıenebilirler. hemiyetinin anlatılması ve kaymakam 
ır. --~ ........................................................................................................................... . 

A 1 k ı kk. •- ve nahiye müdürleri tarafından devamlr 
a le a ısindeki ölçülerde llk izdiV<ıç Uiinı Dünyanın en ih-

anarşi hakim olunca, hayatın ken- surette takib ve kontrol edilerek ihmali 
disi de anarşi içindedir. yeni ah- Kopenhagda çı- tiyar ağacı görülenlerin kanuni müeyyidelere şid-
lak normları teessüs ettikten son- kan Politiken ga· Şayed W ashin- detle çarptırılması icabetmekte ve ceza 
radır ki, cemiyet, yeni bir sağlam- zetesinde okunduğu- gton tabii parkla· mevzuatımız arasına yeni girmiş olan bu 
lık, emniyet ve nizam manzarası na göre ingiltcre müzeıi (British Muse- ıan nezaret hademeleri de nazırlarına n ofisine inanmak lazan gelirse ci • hükümlerin muhtarlarla köylüye müna-
arzetmege başlar. um). dünyada ilk defa intiJar etmiş olan kartı daha fazla bir saygı göatermeğe hanın en ihtiyar ağacı - tabii Amcri- sib şekil ve vasıtalarla anlatılmasının da 

Fakat biz, gene madde üzerin- izdivaç ilanını ihtiva eden Mancheıter başladılardı. Fakat, İngiliz devlet adamı, kada - Sequoia milli parkındadır. iyi sonuçlar vereceği umulmaktadır. 
deki normlaşma işi üzerinde dura- Weckly gazet~inin pek nadir olan 1772 yapılacak baıka vazifeleri olduğundan "General • Shenntan • Sequoia'' adını Gerekenlere tebliğ ve ehemiyetle ta-
lım. aeneııi sayılarından birini satın almııtrr. bahisle özür diledi ve fotografçılar ken- taııyan bu aiaç çam nevindendir; 81 kibi tamimen rica olunur." 
Normların yarattığı büyük fay- O zamanlar için işitilmemiş bir di&ini nazaret kapısı önünde bekler iken, metre 61 aantimetre uzunluğundadır; 

d 1 l b .. ük" • hadise t-lôl eden bu tarzdalü iJina ba• o, gitti, siyasal bilgı.ler okulunda, bir sı-a ar ) a nız uy sanayı -,. " toprak seviyesiııde "utru 26 metre 84 
ve ticaret müesseselerine münha- vurmak cüretini gösterip ''her itibarla raya oturup, Anclre Siegfried'in dersini santimetredir. 

k ı b k l ııkı mükenunel" bir koca aramakta ol duan. dinledi. Ve, bu ıurelle de, bütün cihanın 
sır a maz, u o ay ar en u- .. - Amerib tabiatcileri bu ağacın bir 
fak imalathanelerden en ehe- nu gazete okurlarına bildinni§ olan He- Fransaya kartı göstermekte olduğu iti-

l M . d da b' •--dı ban b. . l'ti.ka d mla d v•ı, kaç bin ysa.ında oldugvunu tahmin etmek-miyetsiz hususi ev idarelerine va- en ornıon a ın ır genç au r. n ızun po ı a a rımıza egı -.. 
rmcaya kadar kendini gösterir. Bu iüuun neıri - gazetenin ertesi sa- en elektüel üııtadlarııru:za müteveccih ol- tedirler. 
lş ve sermayede_ bilhassa paranın ymndan öğrenildiği üzere - bu oüretli duğuna itaret etmiş oldu." 
az olduğu bir yerde _ her müteah- klZln tevkif edilerek "zihni meleke1eri-
h it, idare ve iı amiri normlardan nin tetkika tabi tutulmak maksadiyle'' bir 
İ"tifade ettiği nisbette teşebbüsün- timarbaneye konulmau neticesini ver-

de ve tasarruf etmek gayesinde miıtir. 
de muvaffak olur. 
Aynılaştırma fikri mekteplerde 

Vstadl.ara hiirmet 

başlamalı ve günlük ve meslek Pariste çıkan Les Nouvelles Litterai-
gazcteleri tarafından da bu fikir res'de ıu yazıyı okuduk: "Sir Austen 
dai a hafızalarda uyanık tutul- Cbemberlain Paristen geçerken genç na-
ma' ıdır. ıurlarımızdan biri kendisini kabul etmek le· 

r • orınları yapan ve tahakkuku- mennisinde bulunmuıtu. Böyle bir ziya-
nu uh 'e ·ne alan her idare, bunla- relin ebemiyeti ile adeta gözleri kama-

Fala inananlar. 

L'Europe Nouvelle dergisi fU kna 
fıkrayı neşrediyor: "Tanınrnıı üç mü
neccim, 1937 yılında, iki Avrupa memle

ketinde monnrşinin ilan edilceğini ha
ber vermi§lerdir. Ve bu kehaneti öğre
nen Avusturya kıra!lık tarafdarlan rciıi 
Baron Von Vfosncr' de hemen Londraya 
hareket etmiıtir.'' 

Bu asırda, bu gibi kehanetlere İnan· 
madıkça monar§ist olmek lubiJ midir? 

Eden - Blum 

Fransız baıbalmnının masası üzerin

de, zevk ve itina ile cildlenmi eski bir 

tiir kitabı vardır. Başbakan maddi veya 

manevi bir bezg-inlili hisaettiii zamanlar 

bu kitabı açar ve ilk sa~fada, gözüne~ 

cümle İli!ir: ''Bay Bluma, 1937 için en 

iyi '1ilekleri ile. - Antony Eden" 

Bunu haber veren franıız gazetesi i

lave ediyor: "Franıız - inıiliz anlatması 

bir ıür banyosudur.,.. 

Yusuf Reis için 
yapılan tören 

İstanbul, (Telefonla) - Esl:i deniz· 

cilerden Yusuf reisin kemikleri bugün 

Kasımpaşada Çöreklik mevkiindcn Pi-

l 
yaleye nakledilmiştir. Na.kil merasi· 

minde deniz bandosu, bir deniz kıtası 

ve deniz gedikli küçük zabit mektebi 

talebeleri bulunmuştur. 

Çöreklik mevkiinde baooonun çal

dığı İstiklfü marşından sonra nutuklar 

verilmiş, eski denizcinin menkıbeleri 
anılmış ve sanduka denizcilerimizin 

ellerinde Piyalede hazırlanan makbere· 
sine ıgötürülereı.ı: defnedilmiştir. 
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ıngil tere - Almanya 

H itler'in 30 ikinci kanun günü söy· 
!ediği nutukta Almanya namına 

ileri sürülen en müsbet taleb sömürgele
re taalluk ettjğjnden v~ İngiltere de hem 
dünyanın en büyük sömürge imparator
luğu, hem de eski alman sömürgelerinin 
bir kısmını tevarüs etmiş bir devlet ol· 

- 1 .. 
duğundan Almanya >le temas etmege u· 
zu... ·· ·· t •· · B" kaç gün evvel, Al-.. , gormuş ur. ır . . 
ınanyanın Londra sefiri ve führer'ın sı· 
Yasi müşaviri Yon Ribbentrop ingi!iz 
dı~ bakanı Eden'in cenubi fransa'da ıs· 
tirahatte bulunduğundan vekili Lord ~-
lif k · ı .. .. l .. AJ·ans telgrafıa· a s ı e goru~muş aı· . 

l"ırun bildirdığıne göre, İngiliz - alma~ 
görüşmeleri, yalnız ı<ömürgeler~, ~~Ua 
İngiltere ile Almanya arasındakı ınuna· 
aebetleri alilrodar eden mese!e!ere mün· 
hasir kalmamış Avnıpa siyasetinin her 
safhasına tema: edilımştir. Yon Ribban· 
trop, görüşmelerin gizli kalmasını i.~te• 
d ·-· d . ·ı· t 1 • uzun mutaıgın en ıngı ız gaze e eı·ı, ~ .. 
lt:a yürütmekten çekiniyorlar. Hatta ~u-
2akereye mevzu teşkil eden ıneselelenn 
mahiyeti ne olduğu bile eyice anlaşılamr· 
yor. Maamafih fransız - sovyet paktının, 
orta Avrupa' daki alınan akalliyeti, sil~h~ 
sızlanma dört senelik iktisadi plan gıbı 
nıeselele;in bahis mevzuu teşkil ettiği 
tahmin edilmektedir. Bununla beraber, 
Halifaks • Rjbbentrop müzakerelerinin 
mihveri Almanyanın sömürge talebi ve 
• . • ' • - ·· d .. kl · iktisadi ıngılızlerın ona baglr por u erı 

plan meselesiclir. 
Dış siyasa •gu:ri.ıde ıngilt~.re n:uruna 

.. .. 1 ~ en çok saJahıyetlı olan aoz soy emege 
bakan bu aralık Londrada bulunmadı· 
imda~ Ribbentrop - Halifaks görü~ 
leri ancak bunları takib edecek olan mu• 
zakereler için bir başlangıç sayılabilir. 

• ec1· ~ · • ·h $Ul'ette Almanyanın ne ıst ıgım sarı 

bilmek bütün dünya için bir merak mev· 
zuu olmuştur. Almanya, geçen ıene bu 
noktalar üzerinde sorulan sualleri oeval>
uz bırakmıştır. Binaenaleyh İngiliz • al· 
man görüıtıneleri. alman dış siyasasının 
istikamet ve hedeflerini narih olarak ta
yine yardım ederse, barış için faydalı o

lacaktır. 

Bugün sarih olarak bilinen, Alman· 
yanın sömürge hakkıncbki isteğidir. ln
gilterede bu mesele etrafındaki fikirler 

§Öyle hüla5a edilebilir: 
1 - Başta Die Hard denilen muha

fazakarlar olmak üzere, Abnanyaya sÖ• 
lllÜrge verilmesine katı surette aleyhdar 

olanlar vardır. 
2 - Almanyaya da sömürge veril

ınesini haklı gören kuvvetli bir zümre 
vardır. Fakat bunların bir kısmı, Alman
yayı bu noktada başkaları hesabına tat

min etmeği ileri sürüyorlar. 

3 - Liberaller başta olmak üzere e• 
lıerniyetli bir zümre de sömürge siste
mini büsbütün değiştirip zamanın İcab· 
larına göre uydurarak Almanya)"l da İs
tismar hakkı venneğe tarafdardır. 

Fakat bütün ingiliz efkarının mütte
fik olduğu bir nokta şudur ki sömürge 
meselesi, diğer meselelerden ayrı halle
dilemez. Hiç olmazsa, garb Lokarnosu, 
deniz silahları hakkmdaki anlaşmaya 
benzer bir hava silahları anlaşması ve 
belki de Almanyanın milletle rcemiy~ti
ne geri dönmesi bütün bu meseleler, ın-

' A 

gilizlerin na:z.arında, sömürge davasına 
bağb bulunuyor. Binaenaleyh Londrad~ 
başlayan görüşmelerin arkasında garbı 
A ti · d ki münasevrupa devle erı a7asm a 
betlere yeni bir düzen vermek gibi çok 
ehemiyetli bir gaye vardır. Bu itibar~a 
Londra müzakerelerini ehemiyetle takib 

etınek yerinde olur. 
A. Ş. ESMER 

Macaristan da 
Komünist 
propağandası 

(A A ) - Bir kaç za.. 
Budapeşte, 17 · · .. 

ınana kadar bütün Macaristanrn en mu• 

F .. fkirchen 
him madenlerinden olan uv 

<l . 1 . .. tlerı· nı· n arttırıl-ma enlerı ame esı ucre 
. . · M nler direksi· tnasını ıstemışlerdır. at.e 

}'onu, esas itibariyle bu talebler~ t~t. 
ınin etmeğe hazır buluneıuğunu bıldır• 
nıişti. Mamafih, son günlerde bazı ec

nebi ko:nünıst ajanları maden amelesi· 
ni umumi grev ilanına teşvik etınişler-

k ·· ere dir. Bu greve mukabele etme uz 
:müessesenin direktörleri, ihtilafın bal· 
line · tar, madenleri devletin muhafa.. 
2.ı~1 altında bırakmağa karar vermişler· 
dir. 

l\ladrid civarın 
kanlı kavgalar 

a çok 
ouyor 

Avila, 17 (A.A.) - Bir asi kolu Ar-
anda kasabasına haklın bazı mevziler 

g b . 
zabtetmiştir. Diğer bir kol da cenu ıs-
tikametinde, milislerin muannidane mu
kavemeti dolayısiyle güçlükle ilrlemek-

tedir. 
Franko kuvvetleri, bu havalide yüz· 

den fazla cesed gömmüşler ve esir edilen 
bir çok ecnebi ve ispanyolu hapsetmiş-

lerdir. 
Asilerin taarruzu 

Avıla, 17 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: 
General Serrader'un kumandası al-

tında bulunan asi Avila fırkası dün Es
kerial mmtakasında şiddetli bir taarruza 
geçmiştir. Asi kolları ileri hareketlerine 

devam etmektedirler. 
Milislerin elinde bulunan başlıca gi

riş noktaları, topçu ateşi altındadır. 
Geçende asiler Roblesdo de Chavela 

önünde hükümetçilenn şid1etli bir hü

cumunu geri püskürtmüşlerdir. 

Hükiimet{·iler mukavemet 
ediyor. 

Talavera de La Reına, 17 (A.A.) -
Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 

Hükümet kuvvetleri Jarama nunta
kasında Arganda ile Tajuna arasında a
silerin taarruzlarına mukavemet etmek
tedirler. Asiler karış karış yer kazanmak 
için mütemadiyen düşmanı hırpalamak· 

tadır!ar. 
Tayyareler, hükümet milislerine bil· 

yük zayiat verdirmektedirler. 

Hükümet kuvvetlerinin hareketi 

Madrid, 17 (A.A.) - General Miaja, 
hükümet kuvvetlerinin Madrid ve Jara· 

ma cephesinde umumi bir taarruza baş
lamış olduklarını haber vermektedir. İlk 
haberler, memnuniyet vericidir. 

Faris, 17 (A.A.) - Radyo ajansınru 

Sevilden bildirdiğine göı;e, general Fran

ko ve deniz kuvvetleri, Marsilyadan ha

reket ettiği bildirilen Dobesa gemisini 

zabtetmişlerdir. 
Gemi, 1200 ton ağırlığında harb mal· 

zemesi ve mühim mikdarda nikel ve ba
kır yüklü idi. Valensiya hükümeti hesa
bına seyahat etmekte olan bu geminin i
çindeki eşyanın 30 milyon peseta kıyme· 
tinde bulunduğu tahmin edilmektedir. 

A.ımanya ve guncıılut~r meselesi 

Berlin, 17 (A. A.) - Ademi ınuda
hale komitesi taraundan gı..ıniıliıiler 
mesele:>i hakkında ver~ımiş oıan karar
ı n ok eveı Alnıanya, bu tecıbiri al-

ca !i . . .k 
mıştır •. Filvaki Aımanya 2: ıkıncı ·a-
nun tarihli bir notasıle İngıltere hiı
kümetinc Almanyanın ispanyaya gö· 

nullü gönderıımesiııi meneden v~ ~!'~~ 
.zaınanda oraya gitmek üzere . gonullu 

toplanınas ını da yasak. e~en .bı~ kanun 
hazırlamış oldugunu bıldırmıştır. 

Binaenaleyh böyle bir kanun pek 
yakında neşredilece~i farzedilebilir. 

ı rıgıılere ve gorıc.ttu4ıçı 

Londra, 17 (A.A.) - l.JcüUHye .Na-

ngılız maı.ı:amatının gerek gonul-
.zırı, 1 , 

lü sxfatııe, gerek goni.JHu topıai1ıaK 

ınaksadiyle munasamata iştirak . etınek 
. . lspanyaya gideceklere manı olun· 
ıçın .1 . 
nıası hakkında emir ai dı!darmı bı cJır-

miştir. 
rvıatbuat, ademl IJlL.OUClU•UC AV••!HCO>ln• 

·ıen kararı memnuniyetle karşıla· 
ce verı . 

fak t son dakikada bıtaratlık 
makta, a . 1 - . . kabul eden Almanya ıle -
prensıpını .. 
talyanın samimiyetinden şuphe et~ek-

tedir. . M 
N W

s Chronicle gazetesı, B. u-
w k' 

1 
... 1 B Hitler'in şimdi Fran o· 

so ını ı e • . . 
f . den emin bulundukları ıçın 

nun za erın . · k tınicı. bulundukla· 
itilafnameye ışt1ra e ., 
rını yazmaktadır. . .. 

Londra 17 (A.A.) - Ademı muda
.' . . kararını tefsir eden 

hale koınıtesının . . . 
. 

1 
af diplomatik muhabırı dı· 

Deylı Te egr 

yor ki: . k d. 
''Sanıldığına göre Portekız~ en ı 

dl n enternasyonal bır grup 
budu arını 1 ·1 d - ·1 fakat yalnız ngı te-
tarafındfand eg~;ntrol edilmesini kabul 
re tara ın an . · ·n tatbiki 

. Kontrol sıstenıını 
edecektır. h. d"9Csi ile sıkı alakası 
için, hpanya a lı ketler delegeleri a-
b 1 mıyan nıem e . 

u un . k müfettişler tayın o-
rasından seÇılece 

S on muharebede harabolan Ma lag::ımn unıum'i manzara sı 
~~--~ ~---------

lunacak ve bu teşkilatın merkezi Lon
drada bulunacaktır. Bu tcşkirnta muh

temel olarak bir İngiliz memuru riyaset 

edecektir • Alman, ıngiliz, fransız, İtal

ya, Sovyet ve Portekiz delegelerinden 

mürekkeb teknik komite, bu kontrol 
hakkında bir plan vücuda getirecektir. 
Alakadar memleketlere, vize taleb e

denlerin müsbet bir surette seyahat 

maksadlarını isbat edememeleri takdi

rinde İspanya için vize verilmemesi 

tavsiye olunacaktır. tşsizleı·e ise kati 

surette vize verilmiyecektir. Hudu<lla

rın umumi kontrolu takdirinde, Sovyet

ler Birliğinin de balm kontrola iştira

ki talebinden vaz geçeceği muhtemel 
görünmektedir. 

Fransa haberi nasıl karşıladı 

Faris, 17 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 

Londra ademi müdahale komitesince el

de edilen neticeden memnun görünmek

te, yakın veya uıak bir istikbalde, iki 

muhasım taraf arasında tavassutta bu

lunmak teklifini ihtiva eden fransız ve 

İngiliz projelerinin ikinci kısmının tatbi

kine başlanabileceğini ümid etmekte-

dirler. _ 
Bu mahfiller, Portekiz'in inadında 

israr etmiyeceği kanaatindedirler. 

Fransa, ispanya lmdudıt 
gene lmpcmıyor. 

Faris, 17 (A.A.) - Hariciye ve dahi
liye nezaretleri mütehassislan, İspan-

Fransız 
Kabinesinde 
tadilat mı vaı·? 

Fransız Başbakanı B. Leon Blum 

Faris, 17 (A.A.) - Salahiyettar 

harici mahfilde dolaşmakta olan ~yia

lara naz.ıran başvekil pek yakında mem.. 

Jeketin mali vaziyetini ve şimdiki ka· 

binede tadilat icrasına tevessül edil. 

mesi hakkında beyanatta bulunmak ni· 

yetind~dir. 

ya'ya gitmek üzere gönüllü kayıd ve 

sevkedilmesini meneden talimatı kaleme 

almışlardır. Bu talimat, bugün veyahud 

yarın, nazırlar meclisi tarafmdan tas· 

vib edilecektir. 

Öğrenildiğine göre, fransız • ispan

yol hududu ameli olaı ak kapatılacaktır. 

Polis ve jandarma efradından mürekkeb 

hususi müfreze'er, bütün yolları taras

sud etmektedirler. 

Bütün lim:ınlarda ve bütün tayyare 

meydanlarında buna benzer tedbirler a

lınacaktır . 

İspanya için gönüllü kaydetmeği 

· teıçi eden bütün teşkilatlara ve bütün 

vatandaş1ara karşı hususi tenkil tedbir

leri alınacaktır. 

lngilterede f~izmle miicadele 

Londra, 17 (A.A.) - İspanyaya 

yardım komitesi tarafından tertib edi

len bir işçi toplantısında Lord Harlcy 

demiştir ki : 

''- Sovyetler birliği ile Fransa ve 

İngilterenin birleşmesi luzumuna ka.. 

niim. Muhtemel bir alman taarruzuna 

kar~ı müdafaayı hazırlamak için erka

nıharbiyel~rin umumi müzakerelere gi. 

rişmesiyle işe başlamakhğrmız lazım

dır.,. 

Hatib, Akdenizi bir " İtalyan gö. 

lü,, olmaktan kurtarmak için faşizme 

karşı miicadele açmak icabcttiğini be

. yan etmiştir. 

Afrik da 
2000kiş" 
boğuldu 

Cenub afrikasında 
şiddetli yağmurlar 

Kap, 17 (A.A.) - İncomati ve 
Umbel..ızi nehirlerinin taşması netice • 
sinde Mozambik yerlilerin<lcn 2000 ki
şinin boğulduğu tahmin edilmektedir. 

Beş E:,Ün devam eden şidedtli yağ. 
murlar dc.layısiyle Sourencomarques, 

tecrit edilmiş bir vaziyette kalmıştır. 

Şimendüfer ve telgraf hatları bo· 
zulmuştur. Felaket hakkında ancak ra
diyo ile kısa haberler verilebilmiştir. 

Fırtınalara rağmen, uçan tayyareler, 

mühim hasarlar ve fazla miktarda te
lefat vukua gelmiş olduğunu bildirmiş. 
terdir. Şimdiye kadar tahmin olunan 
hasar miktarr, bir milyon ingiliz lira· 
sına baliğ olmaktadır. 

Paıaıeslerdeki biı için bir 
konferans 

Bedin, 17 (A.A.) - Patateı mahsu
l!tına arız olan bit'e karşı beynelmilel 

bir mücadele yapılması maksadiyle te· 

şekkül etmiJ olan konferans, bugün kü

şad resmini icra etmiştir. Ziraat nazın 

B. Beckc, bu bit konferansına iştirak et

mek üzere, gelmiş olan franscz, Felemenk, 

Belçika, İsviçre ve Lüksenburg murah
hularına hoşgeldiniz demiştir. 

\ rt/tftııl/iLiHllA 
Ekilen topraklarınızın 

artması lazımdır 

Tan'da Şevket Süreyya Aydemir, 
memleketimizin zirai bünyesi hak
kmda çok enteresan bir etiit ne~ret

mektedir. Memleket mesahasma na
zaran ekilen toprakların mikdarları 

i. "?er.indeki muhtelif istatistikleri mu
kayese eden muharririn çıkardığı ne

ticelere göre ekilen topraldarımrzın 
umum topraklarımıza nisbeti 1927 de 

yüzde 4.86 iken 1934 de 6,32 ve 1936 
da yüzde ona çıkmıştır. Bu arhşın kıymet 
ve ehemiyetini işaret eden muharrir 
ekilen topraklar nisbetinin Macaris
tanda yüzde 60, Ramanyada yÜzde 

40, Yoguslavyada yüzde 28,3, Çe
koslavakyada yüzde 41, Lehistanda 
yüzde 47,8, v. s. gibi bize nazaran 
çok "Üksek rakamlar arzettiğini kay

dederek, ekilen topraklarımızın ve
rimini artırmaya çalııırken bir yan
dan da meralarla dağlık, ta§lık ve 
bataklık araziden tarla yapmak Üze

re, yeni fetihlerde bulunnıak lüzu
munu ileri sürüyor. 

• 
ZiRAi KALKINMADA TECRÜBE 
ASiLDİR 

Son Posta'da Muhjttin Birgen, 
Türk köyünü yükseltmek için hüku

metimizin almakta olduğu tedbirle
rin ehemmiyetini kaydettikten sonra, 
önceden hazırlanan pliın ve projele· 

rin, tatbi'41tta daima bazı arızalan 

meydana çıktığını, ve hususiyle zira

atin bünyesi itibariyle, bu sahadaki 

çalışmalar için kağıt üzerinde hazır

lanan proğramlarm, daha fazla arı

zalarla karşılapnıya müsait olduğunu 
söylüyor, fakat muayyen bir sistem 

ve kadro ile İfe giritildikten sonra 

planlarr, tatbikatın verdiği neticelere 
göre tadil ve ısli.lı etmek imkanlan 

daima mevcut olduğunu, ba§langıçta 
pek müşkül ve hatta imkansız görü-

len bir çok itlerin de böyle tedrici ve 
tecrübi bir metodla ileri götürüldüğü 

takdirde muvaffakiytele baJ&rıldığı
nr anlatarak, ilk önce küçük ölçüde 

ve tecrübe çalışmalariyle itse baıla

manın muvaffakiyeti kolaylaştıraca

ğı kanaatini izhar ediyor. 

• 
MEKTEP ve DiSiPLiN 

Kurun'da Hakkı Süha Gezgin, 
memteplermizde bu gün mevcut di
siplini kafi görmüyor, ve yabancı me
todlarm gelişi gÜzel maaarifimize 
tatbiki neticesinde mekteplerde idare 
ve muallim otoritesinin çok zayıfla

mış olduğunu, bu yüzden talebe ara-

sında muallime ve derslere karşı laa
yıdsızlık ve itaatsizliğin arttığına ileri 
sürerek, daha sıkı bir disiplin tcsiı 

edecek daha şiddetli idari bir nizam 
yapılmasını temenni ediyor. 

• 
ORMAN SEVGİSi 

Cümhuriyet'de Peyami Safa, or· 
m11nın ancak Cümhuriyet devrinde bir 

dava haline geldiğini söyliyerek, bu 

mevzua karşı umumi alakanın mem
leketimizde git gide artmasından 

duyduğu sevinci kaydettikten sonra 

bir noktaya İşaret ediyor : toprak
larımıza orman tohumunu atmadan 
önce, kalplere ağaç sevgisinin tohum
larmı atmaya çalışmalıyız. 

• 
YANLIŞ ANLAŞILMASIN 

Kurun'da Asım Us,Ana yasamız

da son yapılmıf olan tadillerin bazı 

ecnebi mahfellerince yanlıı tefsirlere 

uğramasından §İki.yet ederek bir 
noktayı açıklıyor : Türkiyenin anA 

yasaıma gİrmİ§ olan devletcilik pren

sibi ile mülkiyet hakkı tanımayan 

devlet ses. •alizmi nazariyesi arasında 
büyiik farklar vardır ve bunl b" , arı ı· 

ribirine kan§tırmak hata olur. Tür-

kiyenin devletciliği tamamivle ke d. ~ n 
ıne bas ve kendi ihtiyaçlarına uygun 

dur, esas tanılan mülkiyet hakkma 
aykın bir tarafı yoktur. 

Köylüyü topraklandınnak içı!n 
istimli.k edilecek toprakların bile 

ancak bedelleri mukabilim~e a t ı a 
cağı baklanda verilmit olan izah.at ua 

bunun a§oik&r bir delilidir. 
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1 ViYANA MEKTUBU 1 

f(tırnavııl Ha.ftasında 
Vi van,n, 

V iyana, şubat, 1937 - Karnaval haftası da bitti. Şimdi, 
briç partilerinde saat beş çaylarında, bu yıl karnaval 

oa olarında görülen şeylerin dedikodusu yapılıyor. Eko
nomik, poletik, ideolojik buhran varmış .. Kime ne f Ame
rikada Misisipi coşup taştığı günlerde, Viyana, neşeden 

coşmuş, taşmıştı. 

Viyanada laciverd 
Frak bu sene erkek 
modasına hakimdir 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en parlak balo, Opera ba
losu oldu. Haftalarca evel bütün biletler satılmı,, hatta 
bilet apekülasionu bile yapılmıştı r. Bundan dolayıdır ki, 
bu kadar büyük bir taleb karşısında, bütün bir gece opera
nııı er. ön safında iki locanın bomboş durması herkesi me
rak içinde bıraktı. Bu muamma, o gece bir türlü halledı

lemcmişti. Fakat birkaç gün sonra anlaşıldı ki, bu iki loca
yı Vındsor dukü angaje etmiş ve herhangi bir sebeb yü
zünden gelememişti. Belki de, temin edilecek olan geli ri 
fukaralara yapılacak olan yardıma tahsis edildiğini bildigi 

ve aynı zamanda Viyana karnavalına 

kar'ı alakasını göstermek için bu iki 
locayı angaje etmiş, fakat kendi gelme

mişti. 

O pcra balo
su dillere 

destan o· · u. He
le sırf bu balo 
için Viyana ter • 
7;• ~ .. i.ne döl·tir • 

diği tuva1 t;nin 
teferruatrnı ik • 
mal etmclc rnak • 
udiyle ta Pari • 
ae giden tanın • 
mış bir fahri' •;;. 
rün karısı, Viyana sosyetesinin model
ci kadınlarını çok alakadar etti. Moda 
salonları, hangi müşteriye evvela hiz
met edeceklerini bilemedikleri bu gün
lerin hala hayaliyle yaşıyorlar. 

Erkek terzilere de epiy iş çıkmıştı. 
Çünkü bu yılın frak'ı rengini değiş· 
ti:di. Nitekim '.frakım ne kadar si
yah, değil mi? Halbuki koyu lacivert!,, 
diye konuşmak bu yılın adetlerinden 
oldu. Dediğim gibi, gece ı~ığında bil
hassa koyu, siyah bir renk alan, lftcivert 
frak karnavaldaki erkek modaıına ha-
kimdi. 

ili ırnavalın dillerde dolaşan tuhaf
~ lıklarından biri de 'udur- daha 
ilk bakışta fransız olduğuna şüphe bı· 

rakmaya n bir kadın, sabaha karsı balo
dan avdet ederken, vazife başında olan 
bir polise yaklaşıyor ve: 

"- Şeri, bu gece gördüğüm en iyi 
kostüm senin kostümündür!., diyor. 

Bunun üzerine, polis, büyük bir hür
metle, fakat mutlak bir ifade ile, 

••- Muhterem Bayan, ben va1ife 
b ... mdayım ! .. cevabını veriyor. 

Fransız kadınr, , 

"- İyi ama Şeri, vazife başında o

ıu,un bu gece gördüğüm en yakışıklı 

delikanlı olmana bir mani teşikl etırıez 

kil,, 1ra~ılığını veıt.ikten sonra poıısi 
öperek halkın arasına kanşryor. 

Kostümlü balolarda akla hayale gel
miyen acaiplikler oluyordu. Hele ken
di memleketinin kıyafetiyle dolıışan 
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bir hindliyi, kimse hindli diye kabul 
etmiyor, herkes, "aman ne enteresan 

kılığa girmiş .. Hele rengini değiştir

mekte çok muvaffak olmuş, diyordu. 

B u yıl maske ve kostüme çok az 
rastlandı. Hatta kostüm balola-

rında bile çok seyrek olarak maskeliler 

görülüyordu. 1937 karnaval şenlikleri

nin en karakteristik tarafı ciddi bir ele

gansr temsil etmiı olmasıdır. Buna mu

kabil çok enteresan yeniliklere şahid 

olduk: mücevher tekrar süs diye taşı

nıyor. Hem de eski biçimde değil, ta

mamen modern tarzda yapılmış mürev· 

herler gözleri kamaştırıyor. Bundan 

da şu anlaşılıyor ki, gene mücevher 

satın alınıyor, fakat bir kenara depo e· 

dilmeden kuJJaruhyor. Çünkü, eskiden, 
mesela bir inci koliyenin bir de sahtesi 
yaptırılıyordu; hakiki inci kolye kasa
da saklanıyor ve böyle balolarda, bü
yük kalabalık ve toplantılarda sahtesi 
u,ınıyordu. 

Acaba emniyet mi avdet etti, yokaa 
hırsız mı kalmadı? Belki de sahtecilik 
çok terakki etmiş ve hakiki olandan 
farkedilmiyecek bir 'ekle girmiştir? 1 

V iyana sosyetesini bir araya top
layan büyük balolardan biri de, 

Habsburg hanedaniyle birlikte bütün 
Avusturya ve bazen de Avrupa mukad-

deratiyle çok yakından alakası olmUf 
olan Viyana civarındaki ,'Şönbrun sara· 
yı,, nda verilen balo idi. Saray yirmi bir 
t ane salonunu Viyanadan gelen halka 
açmıştı. 

Bu yılın dikkatini celbeden husu

silikleri arasında genç kızların annele

ri de vardır! Bu Bayanlara burada 

"Balo annesi, diyorlar. Epiy oluyor 

ki, onlara raatlanılmıyordu. Fakat 1937 

nin "Balo annesi geçen yıllara göre bir 
parça daha mütevazidir. Eskiden oldu
ğu gibi kızlariyle rekabet etmiyor, lo
canın bir kenarına çekilip oturuyor; 
pek 8Cyrek dansa kalkıyordu. Fabt 
her yerde hazır ve nhırdL 

Hasılı, Viyana urayının verdiği wre ... 
mi" balo ile sona eren karnaval tenlik
leri, ekonomik, poletik ve ideolojik 
hiçbir tesir albnda kalmadan ne,e ve 
zevk içinde sona erdi. 

Frankonun son 
zaferinden sonra 
Karısnıazlık ıneseıesi 

İngiltere kaybedenden yana. 

çıkmaktan pek hoslanmaz , 
Malaganın zaptı 

git~ide daha mühim 
bir siyasi hadise o
larak göze çarp
maktadır. Şehir, 

150.000 i geçen nü-

r ---YAZAN: , 

1 . Jean Pierre G~rard _ 1 
LLa Repüblik gazetesindenJ. 

fusunun kalabalıklığı, vilayet merkezi 
olarak itibarı, sahih olduğu her türlü 

zenginlikler, ve nihayet büyük bır Ak
deniz limanı olarak işgal ettiği cografi 
vaziyet dolayısiyle ehemiyetlidir. Nas
yonalistlerin bu süratli ve büyük zafe
ri, bir yandan da Madrid cephesinde 
kazandıkları muvaffakiyetler, bükü· 
metçiler için maddi ve manevi büyilk 
bir darbedir ki tesirleri hissedilmeye 

ba~amıştır. 

Almanya ve İtalya Frankonun za
ferini milli bir zafer gibi kutladılar. 
Londranın işçi gazetelerinde Malaga
nın zaptını bir İtalyan zaferi olarak 
gösteren yazılar, italyan gazeteleri ta
rafından geniş ölçüde ve memnuniyet
e! iktibas edilmittir. İ-spayol faşistleri
nin muvaffakiyeti, muhakkak ki, faşiıt 
rejimleri azaltacak veya bunları daha 
uysal bir hale koyacak mahiyette değil

dir. 

Frankonun muvaffakiyetinin tesir
leri bilhassa karJ?fDUlık hususundaki 
Avrupa itl;>irliği üzerinde hiS1edilmek
tcdir. Londra komitesinin aon toplan· 
tıamda, komite çalışmalarının ne kadar 
az ilerlani' olduğu mü,ahede edilmif-

ti. 
Bu noku üzerinde hükümetiıiıi.zin 

durumu ittifakla taavib edilmişti. Bi· 
lindiği gibi, Fransanın mümessili, ab
loka için tasarlanan donanmalar ara
sında Sovyet donanmaeının bulunma
masına esef etmekle birlikte, "komite

nin mutabık kalacağı herhangi bir pla
nı kabul edeceğini" aöylemittir. 

Buna karşılık, İtalyanın ve bilhassa 
Almanyanın avutucu manevralara gi· 
riıı.tikleri kanaati pekçoklarına gelmit
tir. Roma ve Bertin hükümetleri, Fran· 

konun zaferinden eminmişler gibi, bu
nu beklerken, zaman kazanmak iste
mektedirler. İtalyan ve alınan gazete
lerinin marksiat ordularda tefrika ve 
bozgun alametleri görülmekte olduğu 
hakkındaki biberleri bu bakımdan çok 
karakteristiktir • 

Bu hesaplar, huauaiyle Katalonya 
ve Bask ülkesi hakkında bize fazla cür
etkirane görünmektedir. Bizim gibi bu 
mıntakaları tanıyanların hepıi, bura
larda hemen ittifakla hikinı olan ayn
lıkçı hislerin kuvvetinden hayrete düş
müflerdir. Bilbao ve Baraelonda filphe 
götürmiyecek derecede büyük bir muh
tariyet arzusu hlkimdir. Bu iki mınta
kada, bugün iktidarı ellerinde tutan 
lar, ne kadar atkın siyasi temayüllere 

malik olurlaru olsunlar, bir mıntaka 
vatanperverliği üzerine istinad etmek• 
te ve mukavemet kudretlerini buradaıı 
almaktadırlar. 

I• ta lya ve Alman yanın geciktirme 
siyasetleri yanında Portekizin i

nadını da kaydetmek lazımdır. LizboQ 
hükümeti, kendi topraklarında bir entelJI! 
naısyonal kontrol komitesinin çalışma.sına 
reddetmekte, bütün tahminlerin hilafı• 
na olarak, ısrar etmitşir. Bu karar bay• 
ret uyandırıcı mahiyettedir. Çünkil 
mazur gösterecek bir tarafı yoktut1 

Fransa bile, mutlak hakimiyetinden bu· 
küçük fedakarlıkta bulunmayı kabul 
etmitti. Neden Portekiz vatanpervcrli• 
ği fransız vatanperverliğinden daha 
müvesvis davranmıştır? 

Lizbon hükümetinin, azçok bu ka
rara, Almanya ve ltalya tarafından 
aevkedilmiş olduğu diifünülcbilir. 

B u işte en hayret edilecek taraf ~ 
lngilterenin durumudur. tierçl ' 

İngiliz 1<>1 gazeteleri Portekizin kara• 
rmı tiddetle tenkid etmektedirler, f~ 
kat bu hususta Londra hükümetiniıı 

canlı bir reaksiyonuna p.hid olmadıli. · 
Bu nokta mühimdir. İngiltere hükümee 
tinin artık Frankonun zaferi kazana• 
cağı lı:anaatinde bulunduğu hatıra gel .. 
mektedir. Bu itibarla, İngiliz politika
sının halis ananelerine uygun oJara.JC. 
yarının galibine karşı ihtiyatlı hal'C'" 
ket etmek istemiyecek midir? 

İngiltere belki Burgos generat. 
tarının galibiyetine esef edecektir. 
Faıkat, artık bu zafere bir emrivaki gö
zü ile bakryorsaı ingili.z hükümetinirı 

bunu kabulü tercih edeceği altla yakın· 
dır. 

lngiltere diyecektir ki, madem 1d ı 
bir Franko İspanyası kurulacaktır, şu 
halde onu kendimize dilfDWl etmekten
se d06tluğunu kazanmak hayırlıdır. 

Londra, kaybedenden yana çılanali· 
tan ho'lanmaz. 

1 oor.UM 
Ankara Cumhuriyet llüddeiumu • 

miü Bay Baha Arrbn'aı dün bir er • 

kek çocuğu dünyaya geldiğini ve bilo 
yük babasmm adı ile "Ziya,, tevsim e
dildiğini memnuniyetle öğrendik. Kil· 
çük Ziya Arıkan'a uzun ömür temenni 
ve Ankan ailesini tebrik ederiz. 

Tefrika No ı UI 

aça Kızı 
davet etti ve bunun devamınca onun istih
kam zabitlerine karşı gösterdiği hususi a
ıa::a hakkında bir çok latifelerde bulundu 
ve kızın tahmin ettiğinden çok bildiğini an
latmağa uğraştı. Tumski'nin kinayeleri ha
zan öyle yerinde i<liki Lizaveta İvanovna, kaç 
kerre, sırrının keşfedilmiş olduğunu sandı. 

lü hareket edeceğini söylüyor. Hatta tah
min ederim ki Hermanın hakkınızda bir ta
kım düşünceleri var. Daha doğrusu dostu
nun aşkına dair anlattıklarını kayıdsızca 
dinlemiyor. 

düşünmüş olduğu hayale benziyordu: bu a
lelade bir levha idi, ancak okuduğu roma• 
nesk kitablarla teheyyüç etmiş olan muhay
yelesini hem korkutuyor, hem memnun edi· 
yordu. 

Yazan: Pu~kin 

İlk bakışta Herman'm orada ol
madl'.;ma emniyet getirmiş ve onu gelmek
ten alıkoymuş olan tesadüfe de şükür et
mişti. Tüvaletini değiştirmeden oturdu, ve 
pek az bir vakitten beri başladığı halde o
nu epeyce ilerilere götürmüş o1an macera
nın bütüıı &aıhalarını zihninden g.-!~ 1 rme
ğe başladı. Genç zabiti ilk defa olarak pen
ceresinden göreli henüz üç hafta olduğu 
halde onunla işte mektublaşmağa başlamış 
ve zabit kendisinden bir gece mülakatı al
mıştı. Onun adını, bazı mektubları imzalı 
olduğu için, biliyordu. Lizaveta ona bir tek 
kelime bi1e söylememiş, sesini hiç işitme
mi ti. hin asıl tuhaf tarafı, o ak~--na kadar, 
ondan bahsedildiğini bile duymamıştı. 

O ak~am, baloda genç prenses Polin'e 
rı- 1an Toms!d, ka yıdsız görünerek on
(1 n j 1ti1·am almağa karar verdi; Lizaveta 
lvanovna'yı bitmez tükenmez bir mazurkaya 

Gülerek : 
- Bunları kimden öğrendiniz? dedi. 
Tomski cevab n.rdi: 
- Bildiğiniz adamın bir dostundan. Pek 

acaib birinden • 
- Bu acaib adam kim? 
- Herman, derler. 
Lizaveta 1 vanovna cevab vermedi ise de 

ellerinin ve ayaklanmn buz kesildiğini his
etti. 

Tomski devanı etti: 
- Bu Hennan hakikaten romanesk bir 

adamdır. Kendisinde Napolcon'un profili 
ve şeytanın ruhu vardır. Zannederim ki vic
danından en azüç cinayetin vebalı olsa ge
rektir. Fakat ne kadar sarardmız !. 

- Başım ağrıyor... Peki! bu Herman .... 
Size ne dedi. Adı ne idin onun? 

- Hennan dostundan hiç memnun de
ğil: onun yerinde olsa büsbütün başka tür-

- Eyi ama beni nerede görmüş? 
- Belki kilisede; yahud gezintide. Ve 

Allah bilir daha nerelerde! belkide siz uyur 
ken odanızda. O buna da muktedirdir. 

O sırada, üç kadın, nisyan ve esel'den bi
rini seçmeğe divet için Tomski'ye doğru 
ilerlediklerinden Lizaveta 1 vanovna'nın me
rakım ıstırap vererek tahrik eden bu konuş
mayı kesmiş oldular. Tomski de Prenses Po
lin'i seçmiş bulundu. Prenses, salonda bir 
devir daha yapmak ve yerine oturmakta ge
cikmek suretiyle vaziyetini izaha vakit buldu 

Tomski ile Lizaveta dansa tekrar başla
dıkları zaman Tomski ne Hennan'ı ve ne de 
genç kızı düşünüyordu. Lizaveta, yanda ka
lan konuşmaya tekrar başlamak için boşuna 
u::.raştı, fakat Mazurka bitti ve ihtiyar kon
t e3 baloyu terketti. 

Tomskinin sözlerinde bir dansör geveze
li ~ inden fazla bir şey yoktu, fakat hulyacı 
g_r:~ bzm ruhuna derin surette nü"uz etmiş
ti. Tomski · tarafından çizilen levha onun 

Lizaveta, çıplak kolalnnı göğsüne kavuş
turmuş, başı hala çiçeklerle süslü çıplak 
göğsüne doğru dikilmiş, oturuyocdu, 

Birden bire kapı açıldı, ve Hennan içeri 
girdi. Lizaveta titredi. 

Sıkıntılı bir sesle sordu: 
- Nerede idiniz? 
Hennan cevab verdi: 
- İhtiyar kontesin odasında. Şimdi ya-

nından ayrıldım. Kontes öldü. 
- Aman allahım! Ne diyorsunuz? .. 
Hennan devam etti: 
- Ve zannediyonnn ki ölümünün sebebi· 

de benim. 
Lizaveta İvanovna ona baktı ve Toma

kinin sözleri ruhunda çınladı: ''Bu adam~ 
vicdanı üzerinde en az üç cinayetin yükü 
vardır.,, 

Hennan pencerenin kenarına ilişerek o
na her şeyi anlattı. 

(~onu ~arJ 

.. 
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Balkan Antantı Basın 1 

onf er ansı top an tısında 

ULUS 

(Başı ı. inci sayfada) 
de dolu yaramaz ve haşarı çocuklarız. 
Çok iyi huylarımız vardır. lsbatmı mı 
istiyorsunuz? Bütün hatalarımıza ve 
bütün mübalagalarımıza rağmen, fikir
Jere yol açan biziz. Efkarıumumiye ce
reyanlarını yaratan biziz. büyük mik -
Yasta istikbalin tarihini ha·mlayan ge
ne biziz. Kim diyebilir ki. her ~~...,•e • 
ket gazetecileri, kendi vat· .~_,.,,.,. •na 

tnüsbet surette hizmet etr""'"';" ve na • 
zik zamanlarda ruhunu. kabiliyetlerini 
ve saadetini yiJksek emellere hasrevlc· 

nıemiştir. 

Resmi islerde dahi. biz gazeteciler, 
serbest bir ~urette hareket ederiz. Bi -
zim, görmek isitrnek hissetmek, tefsir 
eylemek ve ~ih~yet h:r şeyi tabii ve ba
sit bir surette öğrenmek i!ıtiyacımız 
vardır. Ben emini mki, güzel semereler 
verecek olan matbuat konferansının res
ınt çalıc:maları haricinde, karşılıklı ta· 

) . . 
nxşmamız, münasebetlerimizin samımı-
yeti ve nihayet dostluğumuz daha bü
yük neticeler verecektir. Birkaç gün 
sürecek olan iş ve aynı zamanda tenez
zühten sonra, bizim sizleri ne derece 

~ .. •d. imizi dört milletin yal"aşması -

nın ne derece sıkı ve hararetli olrluğu
nu ve nihayet karşılıklı anlaşmanın 
her gün. ne büyük bir hızla ilerlemekte 

ve genişlemekte bulunduğunu anlaya - ı 
caksınız. Bunun içindir ki, diplomatik 

bir masadan sonra samimi bir yemek 

masasının siyasi ve içtimai büyük bir 

ehemiyeti vardır.,, 
B. Nikolidis, nutkunu bitirirken, 

Romanya ve Yugoslavya kıralının, 
Türkiye Cumhur Reisinin. Yuğoslavya 
kxr.U naibinin ve İnönü, Stoyadinoviç 

ve '.ı.'atareskonun sıhatlerine kadehini 

kaldırmış ve gazetecilerin şahsi saadet

lerine içmiştir. 

Türl.·iye matbuat reisinin nutku 

Atina, 17 (A.A.) - Dün akşamki zi

yafette B. Nikoludis'in nutkundan son· 

ra Bc:ılkan matbuat h~yeti murahhasa 

reisleri de söz almışlardır. 

Türkiye matbuat genel direktörü B. 

Vedad Tor şu nutku verm :ştir: 
.. d - Beni bu derece beyecan'an ıran 

kuvvet nedir bilmiyorum; Her zaman 

t.•;..enmez illıam memLaı olan muhte· 

§tm Akropol'un klasık güzelliği mi, bu 

kadar civanmerd bir surette bizi iha· 

ta eden sıcak dostluğun devamlı ifadesi 

nıi, ebediyen yaşayacak olan büyük e-

6trin şevk ve heyecanlı banileri olma· 

nın verdiği manevi haz mı yoksa ülkü

ı:.ünün yolu üzerınde daima daha gü-

2el ibdalar için kendisini velut his eden 

bir sanatkarın şevk ve heyecanı mı? Bu 

hey( canm bakim amilini ve bu akşamki 
ha'eti ruhiyenin hakiki ve gizli sebebi

'.hi aramak beyhude o~ur. Fakat hiç şüp
h<'sız bu haleti ruhiye bütün şu amille

rin bir hülasasıdır: Güzellik, dostluk, 

§evk ve heyecan, yaradıcı kuvvet ve ul

vi Balkan ülküsü binasmı kurmuş o
lan kıymetli malzeme Dün açılış celse

sinde söylemiştim, bugün de tekrar e· 

diyorum ki, müşterek tserimizden dola· 

Yı bu kadar müftehir ulınakta tamamen 

haklıyız. Keşmekeş iı;ınde o'an ve siya

si ihtirasların yıkıcı tırtmalariyle sar

sılan bu alemde, henüz aklını başına 
almamış olan bu dünyada, bizim kuv-

vetli imanımız, insanın hür olarak yaşa· 
Yabileceği ve : "Barış~ koruyorum ve 

k 
~ 

oruyacağım. insanlık için çalışıyoru~ 
diye bağırabilmekten büyük bir sevınÇ 
duyacağı bir köşe tesisıne muvaffak ol

du.Maalesef dünyada L•öyle konuşabile· 
cek pek az mil'et mevcuddur. Biıler. 
nıücerret barış ülküsünün platonik hay

ranları değiliz. Biz bu barışı ihtirasla 
seviyoruz, çünkü onu elde etmek için 
kan döktük. Bu kadar fedakarlıkla el· 
de ettiğimiz bu barışı, kanımız bahasına 

ntüdafaaya amade bulunuyoruz. Mil
letler· · · · "klAl ınuz nihayet hürriyet ve ıstı a 
tadxnı tattr. Artık başka devletlerin te-

sadüfi ve menfaat güden siyasetlerinin 

<>yuncağı değiliz. Yaşasın Balkan ant

antının varadıcı fikri." 

Yunan ba'>rn ve turizm müsteşarı 
B. Nikolitlis 

[KüçüK DIŞ HABERLER 1 

Peshaver, 17 - Hududun şimali şarki

sinde, rakib iki köylü gı upu arasında çı
kan bir arbede neticesinde beş kişi öl
müş, üç kişi yaralanmış ve 25 kişi tevkif 

edilmiştir. 

Berlin, 17 - Eski mnhariblerin beynel

milel daimi kom:syomın ilk kongresi

nin murahhasları bugün Berchsgaaden•e 

vasıl olmuşlardır. Bugün heyetlerin Füh-

rer tarafından kabul edilmeleri muhte

meldir. 

Londra, 17 - İngilterenin Habeşistan'

daki eski e1çisi B. Barton'un İspanyol 

hududlarını kontrol edecek olan teşkila

tm başına getirileceği söylenmektedir. 

Fransa' da saatçilerin grevi 
Paris, 17 (A.A.) - Bözanson'da 360 

saatci amele grev ilan etmiş ve fabrikayı 

işgal etmişlerdir. Grev sebebi, yevmiye

ye zam yapılması talebinin kalJul edil-

memiş bulunmasıdır. 

Kudüs "ıe ,·ahudi kolonisine 
taarruz 

Kudüs. 17 (A.A.) - Haydudlar iki 

yahudi kolonisine taarruz etmişlerdir. Si

lahlı polisler, Kudüsü Yafa ve Hayfa'ya 

bağlayan yol üzerinde gece, gündüz ka

rakol gezmektedirler. 

Alman milli sosy<1list partisinin 
yıldönü mii. 

Münib, 17 (A.A.) - Milli sosya1ist 

partisinin kurulmasını11 yıldöniimü şen
likleri 24 şubatta burada kutlanacaktır. 

Fransa' da f iatl.arı yiikseltenlne 
karşı şiddetli tedbirler alınıyor. 

Paris, 17 (A.A.) - Fiatların sebebsiz 

yere yükselmesine mani olınak için yeni 

tedbirler düşünülmüştür. Bu tedbirler 

meyanında, fiatlara bir zam yapılacağı 
zaman ilan edilmesi de vardır. Fiatları 
kontrol edilecek eşyanın bir listesi yapıl
mıştır. Verilecek cezalar arasında vit
rinde teşhirden başka 6 aya kadeır hapis 
ve yüz bin franga kadar para cezası var-

dır 

Fransa' da yeni bir hava kuvvet
leri genel enspekterliği kuruldu 

Paris. 17 (A.A.) - Maten gazetesi

ne göre, bava bakanı hava kuvvetleri i

in yeni bir genel ispekterlik ihdas et

~iştir. Kara ordusu ile işbirliği edecek 

olan hava filolarının harb çıktığ~da bu 
.f . ne dereceye kadar yapabılecek-

vazı eyı 
)eri hakkında nazari maIUmat verecek o· 

. ·ıspekter ayni zamanda hava 
lan yenı • 
kuvvetlerinin talim ve terbiyesiyle meş· 
gul olacaktır. Bu ispekterliğe Dijon ha· 
va bgölgesi kumandanı general Muşard 
tayin edilecektir. 

Ati na 
to lantısı 
neticeleri 

(Başı 1. inci sayfada) 

sında munasebet tesis ediyor ve 

ki: 

diyor 

.uevzuubans olan şey, Balkan pak
tmm müessirliği ve idamcsine olan iti
mattır ve bu itimat her zamankinden 
fazla bir kuvvetle Atina konferansında 
hakimdir.'' 

Proıa gai:etesi, bu resmi sözlerin 
hiç şuphesiz Balkan hududları dışında 
da geniş bir akis hasıl edeceğini, zira 
cesaret. sarahat ve vuzuhla söylenmiş, 
itimat ve katiyet ifade ettiklerini bil
diriyor. 

Eleftron Vima gazetesi diyor ki; 
"Atina konferansı mesaisinin hakim 

fikri, teati edilen nutuklarda tamamen 
görünmektedir. Balkan antantının gay
retlerini ilham eden ve rolünü tayin 
eden samimi barış havası bundan dnha 
müsbet ve daha canlı bir tarzda ifad!.' 
edilemezdi.'' 

Sarayda ziyafet 
Atina, 17 ( A.A.) - Balkan antantı 

konseyi saat 11 de dış bakanlığında 

toplanmıştır. Konsey son celsesini öğ
leden sonra akt ve bir tebliğ neşrede
cektir. 

Dört Balkan nazırı bugün öğle ye
meğini heyeti murahhasa azalariyle 
birlikte, kırat majeste ikinci Jorj•un 
misafiri olaralc ı-aravda yiyeceklerdir. 

Atına, 17 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: Bütün gazeteler, balkan mu
rahhas heyetleri reis'eri şerefine veriJen 
ziyafette elen başvekili B. Metaksas ile 
Balkan antantı konseyi reisi Yugoslavya 
başvekili B. Stoyadinoviç arasında teati 
edilen nutukları hararetle alktşlamakta 
ve çok iyi bir surette tefsir etmektedir· 
ler. 

Etnos diyor ki : 
"B. Metaksas, Balkan paktının ta

mamlanmasını görmek hakkındaki umu· 
mi arzuya tercüman olmuş ve ayni za

manda, Balkan yanın adasında bundan 
sonr~ rla yapılacak her sulh eserine diğer 
mem'eketlerin de yardım etmeleri hak
kındaki müşterek temenniyi de ifade ey
lemiştir." 

Atinaika Nca diyor ki: 
"Metaksasın nutku ,.e Stoyadinoviç

in cevabı, yalnu Balkan devletleri ara· 
sındaki münasebetlerin samimiliğini ilan 
etmekle kalma.makta, fakat ayni zaman
da Balkan antnatımn direktiflerini de 
tasrih eylemektedir.'• 

Estia ise şöyle diyor: 
"Bu nutukların bariz vasıfları, sami

miyetleri ve açıklığıdır. Şurasını bilhas· 
ha kaydetmek lazım gelir ki, hiç bir nok
tayı kapalı geçmeden söz söy'eyen B. 
Metaksas. yalnız elen f'fkan umumiyesi
nin hissiyatına sadık bir tercüman ol
makla kalmamış, fakat ayni zamanda, 
ancak sarahat ve vuzuh üzerine kurul· 
ması lazım gelen Balkan paktına ve Bal
kan su'huna müsbet bir hizmet etmiştir. 

B. Stoyadinoviçin cevabında da sul
ha karşı aynı samimi ve müsbet sada
kat hisleri mevcuddur. B. Stoyadino. 
viç, nutkunda, akademik ve yahud şüp. 
heli bir enternasyonalizmin kof cümle
lerini sarfetmemiştir. Bilakis bu nu. 
tuk, asil biı nasyonalizmden ve balkan 
memlek.-:tluinin umumi vazifelerine 
karşı anlayış hissiyatından mülhem 
bulunmuştur. Bu suretle balkan paktı
nın hiç bir kimse aleyhine müteveccih 
bulunmıyan fakat bilakis sulhsever 

gayretle::-de diğer devletlerin yardımı

nı memnuniyetle kabul eden sulh ese
ri; esas mahiyeti, bir kerre daha ve en 
resmi ve en sarih bir surette teyid ey
lemiştir. B . Stoyadinoviç, aynı zaman
da şurasını da çok haklı olarak tebarüz 
ettirmiştir ki, balkan antantı devletleri, 
eğer serbestçe gayretlerini birleştirdL 
ler ise bunu yalnız aralarında samimi 
bir dostluk bulunduğundan dolayı ve 
yahud yalnız keııdi balkan bududlarını 
garanti etmek istedikleri için değil, 

fakat aynı zamanda aralarında sulh e
serine sıkı bir rabrta ile bağlılık husu
sunda ayrıca başka kuvvetli bir birlik 
mevcud olmasından dolayı yapmışlar

dır. 

Resmi tebliğ hazırlığı 
Atin:ı, 17 (A.A.) - Balkan antan_ 

1 General Göringin 
Varşova seyahati ve 

Danzig meselesi 
Varşova, 17 (A.A.) - Bir çok leh 

gazeteleri Dantzig meselesi hakkında 
Paris matbuatı tarafından maksadı mah· 
susa müstenid olmak üzere verilen ha
berleri şiddetle protesto etmektedir. 

Kurjer Po1ski gazetesi ezcümle di
yor ki: 

"F b ransız mat uatx, akliselirnin, ah-
lakı basanenin ve siyasi zihniyetin amil 
olduğu bazı hududlara riayet etmeli idi. 
Maatteessüf bu hududlar tecavüz edil
miştir. Fransız matbuatının Fransa için 
biraz müşkil olan beynelmilel vaziyet 
dolayrsiy1e fazla hey:cana ve asabiyete 
kapı1mış olması ihtimali mcvcuddur 
Fakat bu asabiyet fransız gazetelerine 
tamiri müşkil hatalar irtikabına müsa- ı 

adehahl}Olmamalı idi. Sol Cenaha 
mensub fransız gazetelerinin Dantzig 
hakkındaki heyecan uyandmcı haberleri 
ancak ortalığa endişe saçmakla ve bir 
harbm zuhuruna seebbiyet vermek hu· 
susunda menfaat gözeten mahafil tara
fından neşir ve tamim edilebilir.,, 

Dantzig meselesi 
Varşova, 17 (A.A.) - General Gö· 

ring, dün üç çeyrek saat kadar Sklad
kovski ile görüşmüştür. Almanya sefi
ri, generalin şerefine bir akşam yeme
ği vermiştir. Göring, saat 23 de Bialo
vizav'a hareket etmiştir. Burada cum-

General Göring geçen Var.şova 
seyahatinde Almanya elçisi ile 

ile beraber 

bur reisi tarafından tertib edilen bir av 

partisine iştirak edecektir. 

Romanyadaki hadise 
(Başı ı. inci sayfada) 

olursa olsun, şurasını tasrih etmek iste
rim ki, eğer takrirdeki vakıaların haki
kat olduğu meyadana çıkarsa, hükümet 
ciddi bir vaziyet karşısında bulunacak· 
tır. Enternasyonal diplomasi teamülün
de herkes tarafından kabul edilmiş bir 
prensip vardır ki, bu prensip mucibince 

küçük büyük. yabancı devlet mümessil
leri, ne doğrudan doğruya ne bilvasıta 
dahili siyaset tezahürlerine karışamaz
lar ve karışmamalıdırlar. Siyasi bir parti 
tarafından tertib edilen ve bu suretle si
yasi bir tezahür haline inkilab eden dini 
bir törene diplomatik memurların iştira· 
kinin ise, her türlü enternasyonal teamül 
ve prensiplere aykırı bulunduğunu şim
diden kati surette bildiririm. 

Eğer bahsedilen hadisede bu prensi

pin ihlal edildiği sabit olursa, bükümet 

meseleyi bütün ciddiyetiyle tetkik ede

cektir. Şurasını da ilave etmek isterim 

ki, şahsi mahiyette hareketler neticesin

de vücud bulan bu vazıyet hiç bir suret

le, memleketimiz ile bu mümessillerin 

temsil ettikleri memleketler aroumdaki 

münasbetlere tsir yapama.ı. Meclisten 
şuna emin olmaaıru rica ederim ki, istik
lali tarihindenberi, ancak milJi şeref a
nanesi güden bu devletin hukukunu kıs
kanç bir surette muhafaza etmek azmin
de bulunan hükümet, bu hadiseyi tah
kik edecek ve neticelendirecektir. 

Devlet Şfırasına gelen 
tahkik evrak1arı 

Vilayet idare heyetleri tarafından 

bir karara bağlanan fezlekeli tahkik ev
rakları Devlet Şurasına verilmek üzere 
Dahiliye Vekaletine gönderilmektedir. 
Bunlar üzerinde yapılan tetkikler neti
cesinde usul cihetinden bir çok noksan
lar bulunmaktadır. 

Dahiliye Vekaleti, bu noksanları 

madde madde tesbit sureiyle vilayet • 
lere göndermiş ve nazarı dikkatlerini 

celbederek Devlet Şurasınca bu nok
talardan dolayı idare heyetleri karar
larının bozularak iade olunduğunu ve 
netice itibariyle işlerin beyhude yere 
uzadığını işaret etmiştir. Vilayetler 
kırtasi muameleleri boş yere arttır -
makta olduğundan bu gibi hallerin önü
ne geçecek tedbirler alacaklardır. 

tı konseyinin konferansı, bugün öğle
drn sonraki toplantısında şimdiki içtL 
ma devresine aid mesaisini bitirmiştir~ 

Heyeti murahhasa reisleri yarın 

toplanarak, öğleden evvel ve yahud 
akşam üzeri neşredilecek olan resmi 
tebliği hazırlxyacaklardır. 

DiL KÖŞESİ : 

"ideal bir mecmua bir (şaheserler 
serisi) demektir, Burada bilerek "An
toloji,, demiyorum. Zira kelimelerin 
füsun ve manzaralarrna, çıkardıkla· 
n ses ve ahenge derin bir iştiyak du
yarım. Kelimelerde en küçük bir ka
balığa ve ruh çöküntüsü ifadelere da• 
yanaınam. Bu sebeble güzel türkçe 
karşılığı varken ecnebi bir kelime O• 

lan "Antoloji,. sÖ7ÜnÜ söylemek bile 
istemem.,, 

Bende öyleyimdir, aziz dostum 1 
güzel türkçeye reva görülen zulüm Vfl 

ifkencelere hiç tahammülüm yoktur. 
Onun içindir ki bu satırlarrnı:za tenkit 
etmekten kendimi alamadım. Zavallı 
"antoloji" kelimesine karfı pek insal
aı2 davranmışsınız demek ki bu ke· 
limede ne ahenk. ne zevk, ne güzellik. 
hiç bir şey yoktur; ve onu kullan
malıla dilimiu ihanette bulonmnf ola 
cağız.. "Gü:zel türkçe karfılığı var
ken,, bu ecnebi keli.meyi kul • 
lanmak istemediğinizi •Öyleyorsunuz. 
Fakat güzel türkçe karftlık diye gÖ•. 

terdiğinizi.n de "ıaheserler •erisı',. gı
bi üç kelimeden mürekkeb ve neden 
antolojiden daha türkçe olacağını bir 
türlü anlıyamadığım bir garib ibare 
olduğuna dikkat etmiyorsunuz.. 

Antoloji gibi güzel ve ahenkli bir 
kelimede kabalıiı nereden bulup çı
kardrnr.z.? Acaba "münteh;batı ede· 
biye" desek dilimiz.in selikasına daha 
mı uygun tlüşecehtir? 

Hem pek hatalı ya.zıyorıunuz, 

dostum, çok titi.z bir •evgiyle bağlı ol· 
duğunu.zu iddia ettiğiniz kelimelere 
hiç aC1mıyorsanaz.! 

''Burada bilerek "antoloji,, demi· 
yorum. Cümlesinde bilerek kelime.'fi 
"kcuden,, manasını ifade edemiyor. 
''Kelimelerin lüsun ve manzaraları • 
na" denilirken "oe,, rabıtasının biri • 
biriyle münaaebdi olmıyan iki keli • 
meyi birleftirdiffene dikkat edilme • 
mİf. Sonra "k~linıelerin man:zarasr 
tabiriyle acaba ne kastediliyor? Keıi: 
meler insan ağzında ses haline gelir 
ama ses çıkanr mı Ya "ahenk çdıar
ma,, ya ne diyelim? Muhauir "lteli • 

meleri~ çıltardığc •~.ıe •şZiyak cluya • 
rrm,, dıyor. Fakat bu usin vculını ta• 
yin etmiyor. Bu itibarla iıtiyalııın her 
hangi bir Hse ıamil olduğu ma~a11-
nı çıkarmak mecburiyetindeyiz. ''Rull. 
çöküntüsü ifadeler,, ne demektir 11 
Acaba muharrir, bu tuhaf ••e ., .ara-
hatsiz tabirle kendi if adesinı· · , mc v~ 

sılıandırıyor? "Söylemek bile iste .. 
mem., ibaresinde ''bile ye ne 1 .. ,, u.zum 
var? 

işte kısa b;... 'k · ·· l .. 1 ı cum er.in cuun 
muhcuebesi! 
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l_E_'D_E_B_i _M_E_SE_L_E_LE_R_: 6~1 
Tahdidçi zihniyet ve tedbirler 
Edebiyat i~in daima zararlıdır 
D aima hariçten ithal edilen edebi 

ideolojilerin ve doktrinlerin ya• 
bancı memleketlerde telakki ediliş tarz· 
larını, tatbikatta gösterdikleri muvaf· 
fakiyet veya muvaffakiyetsizlik dere· 
celerini, yabancı estet ve politikacıla
rın bu tezler üzerindeki görüşlerini 
mütalea ederken bir dakika bile muha
kememizden uzaklaştırmamız doğru ol
mayan bir nokta vardır ki o da memle
ketimize has hususiyet ve şartların bu 
dış tesirlere muvazi olarak daima göz 
önünde tutulmasıdır. Çünkü, memleke· 
timiz, edebiyat sahasında, hakikaten 
kendine has ehemiyetli realiterele sa· 
hib bulunuyor. 

En başta, edebi mazimizin son dere
cede ferdci, realizmden ve hatta beşeri
likten uzak vasıfları gelir. Şarktan ge· 
len bütün kötü itiyad ve ananelerimizi, 
ileri hamlemizde ayaklarımıza takılma• 
maları için, silkip atarken, edebi anane
lerimiz için bir istisna kabul edemez
dik ve etmedik de. Medeniyet bir kül· 
dür. Kültür de bir medeniyetin temel 
sütunu addedilebilir. Şu halde kültürü• 
müzün garbe dönmesi bir zaruretti. 

İmparatorluk devrinin edebi mira· 
:nndan bizi faydaJanmaktan alıkoyan 
sebebler arasında en mühimlerinden bi
ri de dil ayrılığıdır. Osmanlrcanın 

türkçeden geniş ölçüde ayrılan bir baş· 
ka dil olduğunu kabul etmek lazımdır. 
Artık bu dili, medeniyet tarihinin say
lı ölü dilleri arasına tasnif edebiliriz. 
Ve bu hakikat, mazinin kültürel tesir
lerinden küçük de olsa bir iz taŞ.Iyan 
bugünün nesilleri kaybolduktan sonra 
daha kuvvetle hissedilmekten geri kal
mıyacaktır. 

F ı1ka t bugün, dilin değişmiş ve sa· 
rl<!trr.iş olmasına rağmen, şeklen 

garplılaşmış olan edebiyatımızda, eski 
edebiyat ananemizin - daha mahdud bir 
ölçüde • halii hakim olmakta devam etti
ğini inkar edemeyiz. Garbr ne kadar O• 

kumuş ve ne kadar onun tesirinde kal· 
mış olursak olalım, Divan edebiyatıyle 
Edebivatı cedidenin zevkimiz üz~rin· 
de mahkfık izleri eserimizde akisler 
bırakmaktan hali kalmıyor. Bu izler, 
bilhassa bugünkü edebiyatımızın umu
miyetle ferdci olan vasfmda göze çar
par. Bugünkü edebiyatçılanmız arasın· 
da nazma karşı rağbetin nesre nazaran 
fazla olmasının sebebini bile mazinin 
kültürel mirasiyle izah etmekten b~ska 
bir yol tut;ıbilir miyiz? 

Neden mesela, uzun zaman idaremiz 
altında yaşamı~ olan komşu Bulgaris
tanda edebi rönesans kuvvetli bir rea-

, lizm ve-hesi alryor da, bizde, realizm, 

ancak tcktuk ferdi hamlelere münhasır 
kalıyor? Ecebi mahsullerimizin hayat 

ve cemiyetle, onun sayısız meseleleriy
le ala\·ası neden bu derece azdır? 

Edebiyatta realizmin, cemiyet ala· 
kas•nm lü.,umunu burada izah etmeye 
kalkışmıyacağız. Garb edebiyatlarmm 

geniş tesirini yaratmakta ve garbın sa
yılı büyük şöhretlerıni tesiste bu vasıf

ların oynadığı büyük role işaretle ikti
fa edece<!iz. Şunu da ilave etmeliyiz ki-

tamamiy le ferdci ve reel hayatla rabı
talarını kesmiş bir edebiyat, yalnız de
korasyondan ibaret bir resim sanatına 

ben.,etil .. bilir. Dekorasyonun, saf şiir 

gir.: b''•Ün teferruatından tecrid edil
miş saf sanat olduğu iddiasını cerhe 

k:-ı', ~,.,,ıyaca~ız. Fakat hayatla mezcol
muş bir sanatın, daha insani, daha ulvi 

oldP unu da kabul etmek şartiyle. 

Demek oluyor ki memleketimizde 
edebiyatçıların lüzumundan fazla fildi· 
şi kulelerine çekilmiş bir halde yaşa-

dıklarını kc bul etmek mecburiyetinde 
kalryoruz. Şu halde, realizme doğru, 

cemiyetçi edebiyata doğru, fildişi ku
leyi terkederek yığın arasına karışma

ya doğru bir temayül yaratmanın nasıl 
bir ihtiyaç haline geldiği derhal g0ze 
çarpar. Hususiyle ki, memleketimiz bü
yük inkılablar yapmış ve hala da inkı· 
Iab içinde yaşamakta bulunuyor. Bütün 
kıymet ölçüleri yıkrlmış, yerine yeni
lerinin konulması iş.ine girişilmiştir. 

_.Bu hthr muazzam bir sosyal değişme 
esnar '::ı ı;üphesiz ki, daima ileri fi-

kirlerin bayrağını elinde tutmuş oaln 
edebiyata da düşen bir vazife olmak ıa. 
zım gelir. Bu vazifeyi ise, cemiyetle ve 
muhitiyle rabıtalarmı kesmiş bir ede
biyatın göremiyeceği aşikardır. 

İhtiyaca uygun yeni bir edebiyat te· 
lakkisi yaratmak, yeni telakkilerle mü
cehhez edebiyatçılar forme etmek lüzu
munu duyarken, bu gayeye hangi va
sıtalarla, hangi tedbirlerle varmak 
mümkün olduğunu araştırmamız icab 
eder. 

M adem ki, diyor bazıları, cemiyet· 
çi ve realist bir edebiyatın lü

zum ve zaruretini kabul ediyoruz, şu 
halde bu hedefe erişmek için bütün va
sıtaları seferber etmeliyiz ve bu husus
ta her vasıta meşru olmalıdır. 

Bu telakkide olanların meşru say
dıkları vasıtalardan biri de, gaye bakı
mından faydasız her türlü eserlerin ve 
çalışmaların kıymetini tamamiyle in
kar etmek olduğunu görüyoruz. Edebi· 
yatın içinde olmayan politikacı ideolo
jistlerin belki samimiyetine inandıkla
rı bu neviden hükümler, onlar tarafm
den kurulan dogmaların esiri olan bazı 
sanat adamlarının ağzında, riyakar bir 
tekerleme haline geliyor. 

"Faydalı olmayan güzel değildir,, 
hükmü, hatta, bazen, "şu çerçeve için
de faydalı olmayan güzel değildir,, ka
naati gibi müfrit şekillere bürünüyor. 

Bazı ideallerin ateşiyle beraber ya· 
şıyan ve bu ateş küllenmeye başladığı 
zaman unutulan ve hatta şiddetli ten
kdilere uğrayan bu gibi müfrit nazari
yelere kapılmak hakiki aydınlar üze -
rinde yapacağı reaksiyonla, bizzat ga
yemiz için bile zararlı neticeler doğu
rabilir. 

Sanat ölçümzün güzellik olması şart
tır. Faydayı güzellikten ayrı ve müsta· 
kil bir ölçü halinde kabul edebiliriz. 

Şu halde bir edebi mahsulün sanat 
kıymetini tayin etmeye çalışırken gü
zellik ölçüsünü, ve gayemize hizmet ba

kımından kıymet derecesini araştırır
ken de fayda ölçüsünü ayrı ayrı tatbik 
edebiliriz. 

(E debiyatın, cemiyetin manevi sıhati 
için zararlı veya gaye bakımından 

faydasız çalışmalara mani olacak ~e· ·
de bir sansüre tabi tutulmasını, her e
debi esere bir intişar vizesi verilmesi
ni istiyenler, özledikleri usulün hakik1 
sanatı öldürmek ve kalitesizliğe sevket
mek için en iyi çare olduğunun farkın
da değillerdir; veya farkındadırlar da 
bunu kasten.inkar etmektedirler. 

Sanatkarın dış tesir ve alakalara 
karşı son derece uyanık olan hassasi
yeti, onu yalnız bir alakasızlık karşı 

srnda bile sükuta mahkfun edebilecek 
kuvvettedir. Edebi hürriyete karşı tah· 
didci bir siyaset bütün hakiki edebi· 

yatçıların üzerinde makus bir tesir yap
maktan hali kalamaz. Hatta bu tahdid 
pek dar bir çevreye münhasır kalsa bi-

le. Sanatkarların, edebiyatın, örf ve a
detlere mugayir telakki edilen yollar
da bile tam bir neşir hürriyetine sahih 
olabilmeleri için ne şiddetli mücadele
lere girişmiş ve hürryetlerini, adım a-

dım, ne büyük cidaller bahasına elde 
etmiş olduklarını tarih bize anlatmak
tadır. Sanatın terakkileri hürriyet ve 

toleransın genişlemesine muvazi bir se
yir takib etmiştir, denilebilir. Şu hal
de, yeniden tesis edilecek bir tahdidci· 

liğin edebiyat sahasında zararlı neti
celer doğuracağını inkar etmek için 
doktrinlerin dar duvarları içinde mah
pus bulunmak veya, ideolojik gayelere 
sanattan daha büyük bir ehemiyet ver
mek lazımdır. Bu takdirde de, alına
cak tedbirlerin edebiyatın yükselmesi 
uğrunda alınmış olmryacağı kendiliğin. 

den tezahür eder. 
Tahdidd zihniyetin bir başka mah

zuru da, sanat kıymeti olmayan dema
gojik bir edebiyata yol açması ve bu e
debiyatın, suni surette şişirilmiş mah
sulleri altında hakiki istidadları aka
mete mahkum etmesidir. Bu mevzu Ü· 

zerinde bir ba~a yazımızda konuşaca· 
ğız. 

YAŞAR NABİ 

ULUS=--=-

\Deniz ticareti 
• • • 
ıçın yenı 

gemilerimiz 
İstanbul, (Telefonla) - Deniz yol

lan, Akay ve İzmir körfezi için yaptı~ 
rılacak gemilere aid sipariş mukavele
namesi bugün öğle üzeri Perapalasta 
İktısad Vekili Celal Bayarla Krop fabri
kası mümessili Hegemen arasında im
zalanmıştır. İmza esnasında deniz yol
ları umum müdürü B. Sadettin Akay 
müdürü Cem.il ve İzmir Liman şirketi 

müdürü Haşmet ile denizcilik müesse
seleri erkanı hazır bulunmuşlardır. E
velce mukavelesi imzalanmış olan ve 
üçü Mersine, üçü de Marmara hatları
na tahsis olunacak altı vapura Mersin 
hattı için dördüncü bir vapur daha ila
ve edilmiştir. Bu suretle ceman yedi 
vapurun katı sipariş mukavelenamele· 
riyle Karadeniz hattına mahsus üç va
purun avan projeleri de bugün iınza e· 
dilmiş bulunuyor. On vapurun mecmu 
sipariş bedeli 9 milyon türk lirasıdır. 

Bu para karşılığı kliring usuliyle ay
nı mikdarda türk malı satılması sure
tiyle ödenecektir. Taksitler faize tabi 
tutulmıyacaktır. Marmara tipindeki ilk 
vapur 13, Mersin tipindeki ikinci va
pur 15 ve Karadeniz tipindeki üçüncü 
vapur da 17 ay sonra teslim edilmiş O· 

lacaktır. 

!m.zauan sonra krop mümessili ile 
görüştük. Bize şunları söyledi: 
"- İktısad Vekili Celal Bayar'la bir 

mukavelename imzaladım. Bundan do
layı memnunum. Bu mukavele iki mem
leket arasındaki samimı irtibatı daha 
kuvvetlendirecek ve daha fazla geniş
letecektir. Yeni mukavelenin İktısad 

Vekaletinizi de memnun ettiğini umu
yorum. İlerde daha büyük işler yapa
cağımız kanaatindeyim. Esasen krop 
6-7 senedenberi Türkiye ile birçok iş
ler yapmıştır.'' 

İktısad Vekili B. Celal Bayar imza 
formalitesi tamamlandıktan sonra mu
kavelenameyi alarak Dolmabahçe sara· 
yına gitmiş ve Başvekil İsmet lnönüne 
arzetmiştir. İsmet İnönü esaslarını 

evelden bildiği bu mukavelenameyi tas
vib etmi)ltir. B. Celal Bayar cumartesi 
gününe kadar burada kalacaktır. Krop 
mümessilinin bir iki gün içinde Anka
raya dönmesi muhtemeldir. 

Sırt hamallığı ve 
İstanbul Belediyesi 

İstanbul, (Telefonla) - Sırt hamal

lığının ilgası hakkındaki parti kararı

nın süratle tatbikine geçilmesi ıçın 

tekrar teşebbüslere başlanmıştır. Bu • 

nun için bir proje hazrlanması lüzumu 

hasıl olmuş ve tetkiklerden sonra bu 

proje meydana getirilmiştir. 
Dahiliye Vekaleti aile matbahların

daki müstahdemlerle bazı gıda madde· 

terini sırtlarında atşıyarak satanların 

da aynı memnuiyete tabi tutulmasını 

bildirmiştir. Ancak İstanbul belediye

si belediye zabıtası talimatnamesinde 

sarih bir kayıd görmediği için memnu

iyetin tatbiki hususunda kendisini sa

lahiyetli görmüyor. Maamafih ilk plan

da sırt hamallığının ilga edilmesi için 

icab eden tertibat tesbit edilmiŞ:tir. Bu 

kararın tatbikine bir haftaya kadar ge

çilecektir. ..... , ................................ . 
ÜLKÜ 

HALKEVLERI MECMUASI 
Müdürü M. Fuad Köpruıu 

Sekizinci cildin son sayısı 
olan 48 inci numarası başlıca 
yazıları: 

18 . ~ - 1937 

lngilterenin silihlanma 
programında neler var? 
İngiliz kabinesinin toplantısı 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz kabinesi mutad üzere hu sa
bah toplanmıştır. Kabinenin yaptığı görüşmelerin mevzuunu, 
milli müdafaa meselesi te~kil etmiştir. Bu mesele, hu~i.in ö~le- · 
den sonra avam kamarasında yapılacak mlizakcratm <la mev- . 
zumıu te~.kil edecektir. 

:> 

Bundan başka kabineye, se
falete uğramış mmtakalara a:d 
bir kanun layihası da verilmiş

tir. Kabine İngiliz kömiirii ilı· 

racatını arttırmak maksadi) le 
devlete nakdi yardımlarda bu
lunmak mese]esini ,J,,. tetkik et
miştir. 

Silahlanma programı 

İngiliz te-slihatı hakkındaki beyaz 
kitab, ingiliz hükümetini milli müda • 
faayı takviyeye sevkeden sebebleri tah· 
Jil ettikten sonra, mevcud 15 büyük 
zırhlıdan ancak üçünün umumi harb • 
tan sonra yapıldığını kaydetmekte, 
1936 proğramına iki büyük zırhlı ve 
yedi kruvazör ve dört tayyare gemisi 
konulduğunu bildirmektedir. 

Bu kitaba göre, şimdiki büyük kü
çük bütün harb gemilerinin de modern 
bir hale getirilmesi lazımdır. 

1936 senesi deniz inşaatı 50 milyon 
sterlinge baliğ olmuştur. 1937 inşaatı 

ise bu rakamı haylı geçecektir. 
Deniz kadrosu da mühim bir nisbet 

dahilinde genişletilecek ve muazzam 
essans ve mühimmat idhar olunacak -
tır. 

Deniz tayyarelerinin sayısı da gene 
mühim surette arttırılacak ve hava kuv
vetleri yeniden teçhiz edilecektir. 

Orduya gelince, yeni harb cüzütam
ları vücude getirilecektir. Bu meyan· 
da yeniden iki tanık taburu ve birçok 
yardımcı teşkilat kurulacaktır. Aynı 
zamanda askerlik şartlarını iyileştir -
mek için de yeni tedbirler alınacaıktır. 

Sahra topçusu ve piyade modern bir 

hale getirilecek ve bunların motörleş
tirilmeleri tesri olunacaktır. 

Diğer taraftan, bir harb takdirinde 
fabrikaların istihsal kudreti arttırılın

caya kadar ilk ayların ihtiyaçlarına te: 
kabül etmek üzere muazzam mühimmat 
ihtiyatı vücude getirilecektir. 

Hava kuvvetlerine gelince, yeni bir 
çok hava meydanları ve 7 5 talim kam
pı tesis olunacaktır. Yeniden bir çok 
tayyareler inşa olunacağı gibi mühim
mat fabrikaları da kurulacaktır. 

Hava kuvvetlerinin mevcudu 1936 

da elli bine çrkarılmıştI. 1937 de bu 
mikdar mühim surette arttırılacaktır. 

HAVA 
Havalar ısınıyor 

Meteoroloji enstitüsi.ınden verilen 
malfunata göre dün şehrimizde ha'\l'a U• 

mumiyetle bulutlu geçmiştir. Günün 
en düşük suhuneti sıfırın üstünde 2 en 
yüksek suhuneti de 5 derece olarak 
kaydedilmiştir. Dün yurdun Karade
niz sahillerinin şark kısmiyle, Gazian

teb, Kilis, Malatya, Elaziz ve Kars çev
resi yağışlı geçmiştir. Yağış Karadeniz 
sahilleriyle Anteb ve Kiliste yağmur ve 
diğer yerlerde kar şeklinde olmuştur • 
Hava cenub ve şark mıntakalarmda 

1-3 derece arasında ısmIDlŞ ise de diğer 
yerlerde evelki günkii vaziyetini muha
faza etmiştir. Dün yurdda en düşük su
huınetler sıfırın altında oBluda 1, Ma
latyada 2, Erzurumda 3, Karsta 5 de
r ecedir. En yüksek suhunetler Sıfırın 
üstünde olmak üzere Antalyada 17, A· 

danada 19, Dörtyolda 23 derecedir. 

Çocuk Dergisi 

lngiltere Başvelrili B. Baldvin 

o L i si 
Eve girdiler ve kadını döğdüler 

Mukaddem mahallesinde Şerifenin 
evine gelerek kızına aitl bazı eşyaları 

hususi sebeblerle almak ia.teyen Zeki • 
ye ve Lütfü, kendilerine mani olan Şe
rifeyi döğmüşlerdir. 

Polis her ikisini tahkikat evraklari
le birlikte Cumhuriyet Müddeiumumi· 
liğine teslim etmiştir. 

Sarhoş hamal 

Sarhoş olduğu halde Gar dahilin<le 
bağırıp açğırdığı görülen hamal Hazım 
istasyon karagoluna davet edilmiş ve 
umumi istirahati bozduğuna dair tan • 
zim edilen zabıt varakasiyle adliyeye 
gönderilmiştir • 

Birihirine hakaret eden kad mlar 

Çocukları yüzünden kavga ve biri

birlerine haıkaret eden Yenihayat ma -

hallesinde Lütfiye ve Fatma hakkında 

Cumhuriyet Müddeiumumiliği cürmü -

meşhud kanunu hükümlerine göre tah

kikata başlamıştır • 

Akala cinsi pam uğ:.m 

çoğaltılmasına çahşıJyor 

Ziraat Vekaleti Eskişehir muhitin· 

de yetiştirilen ve memleketimiz için ve

rimli neticeleri olacağı anlaşılan akala 

cinsinden pamuk tohumlarının Manisa 

havalisinde de teksirine karar vermiş -

tir. Bunun içi 200 ton tohum satın alı
narak maliyet fia.tiyle Manisa ve hava
lisi pamuk müstahsillerine ucuz bir be
delle dağıtılacaktır. 

Çankırıda yeni açılan halk 
dershaneleri. 

Çankırı, 17 (A.A.) - Dördü mer. 
kezde olmak üzere on iki halk dersane• 

si açılmıştır. Bu dersanelere 150 si ka• 

dm olmak üzere 760 talebe devam et • 
mektedir • 

Ulus'un yeni Rotatif gazete baskı 
makinesinin nakli işi 

ULUS'un yeni rotatif gazete maki• 

nesiyle teferrüatı Hamburg'dan Kjtare 

vapuru ile yola çıkmıştır. Vapur şuh&· 

tın son haftasında İstanbul limanınd• 
bulunacaktır. ( 63 ) ton a~ırlığındaki 
makine ve teferrüatmın İstanbul Jiı:na· 

k • nak• nmdan supalan alınarak An ara ya 

Musahabe (Ş. A. Kansu). 
türk kobuz'u (A. Caferoğ1u), 
Tuhfetül mahdum (Orhan Şa
ik), İslam coğrafyasında Antak
ya (Sadi Selen)~ Prehistorya (H. 
Bruil), Özlenen alem • Şüphe 
''şiir'' (Coşkun Ertepınar), köy 
tetkiki (A. Süreyya), Orta za
man islam dünyasında maliye 
(A. Mez), Merkantilizm (Said 
Aydos), notlar ve iktıbaslar 
bibliyografya. 

80 sa falık der · 25 kuru • 

Çocuk Esirgeme Kurumunun ilk ve 
orta okul öğrenicileri için çıkarmakta 

olduğu haftalık Çocuk dergisinin son 
sayısı matbaamıza gelmiştir. İtinalı, 
zengin yazı ve resimlerle çrkanldığını 

1 
gördüğümüz bu güzel dergiyi almaları
nı bütün çocuk ana ve babalarına tav • 
siye ederiz. 

"' kl · .. k aya ko· 1i. ve gümru enmesı muna as 

nulmuştur. Şartnamcslnin mi..iessese· 

mi.zde görülmesi. 
, 
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PHILCO radyolarını biz 

SATILIK EV ve ARSALAR Tel: 1475 

Anl~ara Yabancı A S .. 
Subesinden~ .. 

1 - İkinci üçüncü dördüncü kolordu mmtakası askerlik şube
leri halkından' olan 32g doaumlu piyadeler askere çağmlmakta.dır. 
329 ve daha evelki doğuml~lardan askerliğini yapmamış olan pıya
delerin nüfus cüzdanları ve ikamet vesikalariyle hemen _Ankara ya: 
hancı ~ubesine müracaatları bunlardan bedel vereceklerın bedellerı 
19·2·937 aksamına kadar alı~abilecektir. Hemen müarcaatları. 

2 - Ankara şubesinde cezalı olarak y_okl~asmı yap~~rmxş ,Y~
bancrlann hemen müracaatları tebliğ m-ıhıyetınde olmak uzere ılan 
olunur. (348) 1-629 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
10. 3. 937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekaletin

~e Şose ve köprüler reisliği eksiltme kon;i~yonu ~dasrnda (356 000) 
lıra keşif bedelli Tunçeli vilayetinde Elazız • Plur yolunda .. ~~rt~_k 
Ve Süngeç ve Elaziz vilayetinde Etaziz - Palo yolunda Guluşkur 
betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul -

ınu'>tur 
Eks

0

iltme sartnamesi ve buna müteferri. d~~~r evrak ~ 1780). ku· 
tuş bedel mukabilinde sose ve köprüler reısiıg- ·r'cn verılec"

1

:t ır. 
Muva1<kat teminat (17990) liradır. . .. . . . 
El ·ıt · b'lmek 1·rı·n isteklilerın muteahhıtlık vesıkasını . .,,ı meye gıre ı " . .. .. ıbraz ve bir gözü en az 50 metre açıklığm?a .~etonarme bır kopru 

veya bir teahh :.:dde en az 300.000 liralık ~opru ve buna benzer ın· 
Şaatı iyi bir surette yaptığını isbat et:Inesı meş~u:~ur. 

Teklif mektuplarının ıo. 3. 937 çarşamba gun~ saat_ (~5) şe ka-
dar ko · - · ·1·-; ·ne ırıc:ld.>uz mukabilinde verılmesı lazımdır. 

rı .~,on reıs ı ,ı 1-518 
(234) 

İznıir ili Dainıi Encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Dikili - Ayvalık yolunun yap.sı 
Keşif tutarı: (25987) lira (39) kuru~. 
Bu işe aid şartname ve e_vraklar aşagrda yazılmıştır: 
A - Eksiltme şartnamesı 
B - :Mukavele projesi 
E - Bayrndırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C - Keşif, pro ıe 
İstekliler bu şarmame ve evrakı İzmir • Ankara - İstanbul Ba· 

Yındırlrk direktörlüklerinde görüb inceleye bilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer tarih gün ve saati: İzmir ili daimi 

cncür. '!lİnde 1 mart 1937 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf u-

sulü iıe. . 
Ek 

. . b·ı k . . ken belgeler- 1937 takvım yılı 
• . sııtmeye gıre ı me ıçın gere .. ahhiddik ve ticaret 
ıçın Bayındırlık Bakanlığından alınmış mute __ _ 

Odası belgeleri. . 
Muvakkat teminat ınikdan: 1950 lıradrr. . 

Teklif mektubları 5 inci maddede yazılı saatten bır saat e~e.lıne 
kad.ar İzmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz muk~bı~:lde 
\>erılecektir. (377- 292) -

Gümrük ve inhi~arlar 
Vekaletinden: 

. . . 40 160 ton mikdarında (so-
. 1 - Vekalet kalörifer ihtıyac~ ıçın 1 -. tın alınacaktır. 

ını kok - türk antrasiti) açık eksıltıne usulıyle sa . k . b 1 tonu 29 lıra ve muva • 
2 - Bu işin tahmin edilen bedelı e .1er . rtnameler vekalet 

kat teminatı (315) lira 35 kuruştur. Bu ışe a.~d ş~. ülebilir 
levazım müdürlüğünde bedelsiz olarak hergun gor .kA'- b. . .. .. saat 14 de Ve aıd ı-

3 - Açık eksiltme 1.3.937 pazartesı gu~u isteklilerin bu ta-
n.a sında alımsatım komisyonunda yapıla:agından . yatırmış bu· 
fıhten önce muvakkat teminatlarını vekalet. vezn~sı~e ır bulunma· 
unmaları ve belli edilen gün ve saatte komısyon a az _ 

ları sarttır · .. ·· maddelerinde ya· 
4 - İhaleye 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu 

Ztlı şartlan haiz olanlar girebilir. (340) J-6
22 

Sehri iınar 
Müdürlüğünden: ' 

A · "7996 lira "11,, ku-
çık eksiltmeye konup talibi zuhur etmıyen b k" · l>inalarr 

ruş bedeli ke~ifli mezarlık muvakkat gasılhane ve c ~
1 

Şartnamesi tadilen yeniden açık eksiltmeye konmuştur:. d" Jüö-ünde 
İhale 3 mart 937 çarşamlıa günü saa~ 17 de İın:r ~~ ~~er~ her~ 

}'~Pılacaktır. Taliplerin şartname ve saır evrakı gorm 1 · le ko· 
g~n İmar müdürlüğüne ve ihale günü teminat makbuz arıy 
tnısyona müracaatları ilan olunur. 1-

627 
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DEVLET DEMlRYOL
LARI ve LiMANLARI 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
SATIN ALMA KOMlS- "1 

YONU iLANLARI 1 

1 LAN 

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 idare binasında satın alma
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 nüshasmda 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.45 
e kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
şefliğinden İzmir ve Eskişehir
de idare mağazalarmda dağıtıl-
maktadır. (341) 1-623 

İLAN 

1 - Su idaresi için alınacak 
20 ton kuru meşe 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 400 li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 30 li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek is~ 
tiyenler hergün yazı işleri k:ılc
mine ve isteklilerin de 26 şubat 
937 cuma günü saat on buçukta 
belı>dive encümenine mürac1at-
1arı. (354) 2-631 

İLAN 

1 - Su idaresi için alınacak 
50 ton sömikok 15 gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1420 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 107 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is-
• tivenler herg-ün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 26 şubat 
937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encül'l'lenine müracaat-
ları. (355'ı 1-632 

İLAN 

2.2. 1937 de yapılan eksiltme
sinde talibi çrkınadığından ek-
siltmesi feshedilen ve muham· 
men bedeli ( 13407,90) lira olan 
12000 adet dar hat kayın traver
si ile 189 adet makas traversi 5. 
3.1937 cuma günü saat 15.30 da 
pazarlık usulü ile Ankarada i
dare binasında satın almacktır. 

Bu işe girme'c istiyenler 
(1005.59) lirahk muvakkat temi
nat, kanunun tayin ettiği vesika
lar, resmi ~etenin 7.5.1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında in
tişar etmiş olan talimatname da
iresinde alınmış vesika ile mu
ayyen vakte kadar komisyonda 
bulunmaları lazımdır. 

Şartnameler parasz olarak 
Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
şeflığinden ve İzmir, Eski~ehir
de idare mağazalarından göri.i1e· 
bilir. (392) 1-685 

1 ANKARA BELEDiYE 
RF.f."T tt.t iLANI.ARi 

1 - Otobüs idaresinde bulu
nan tahminen beş ton yanık yağ 
toptan veya perakende sureti} le 
on heş giin müddetle açık art • 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (200) 
iradır. 

3 - Muvakkat teminatı (15) 
iradır. 

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

(275) 1-524 

İLAN 

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

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

3 - Muhammen bedeli (180) 
muvakkat teminatı (13,50) Jira-
dır. (279) t-525 

ar ın 

1 
ANKARA LEVAZIM 
AMlRLİG.İ SA TIN 

ALMA KOMiSYONU 
İLANLARI 

İLAN 
1 - Kayseri tayyare fahri -

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

2 - Bedeli ke!:Ii 25561 lira 
35 kuruş olup teminatt muvak -
katesi 1917 lira 10 kuruş.tur. Ek
siltmesi Kayseride kor satm al
ma komisyonunda 3 mart 937 
çar!!amba günü saat 15 e kadar 
zarflar ahnacak ve 16 da açıla· 
caktır. Bu iş için kapalı zarf, 
şartname ve umumi, hususi, fen
ni şartname, pliin proje vardır. 

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

4 - Şartnamedeki istenilen 
evsaf ve vesaiki haiz olarak 
Kayseri kor satın alma komis
yonuna yevmi mezkurda müra • 
caatlan. ('1.CJ~\ 1-564 

İLAN 
1 - Polath garnizon kıtaatı i

çin 2200 kilo sadeyağı actık ek
siltme ile münakasaya konul-
muştur. 

2 - İhalesi 4 mart 937 per-
se"!lbe r.~nü saat 16 c'ladır. 

3 - Taliplerin Poltlı mal mü
dürlüğüne yatırılmış 140 lira 25 
kuru~.luk teminatı muvakkate 
makbuzları ile yevmi mezkfırda 
ko~isvona t"";~,. .. ~aatlarr. (385) 

t-682 

İLAN 
1 - Ankara ~amizonu bir

likleri icin k2palr zarfla eksilt
meye k~nulan 40000 kilo sade
yağma verilen fiat pahalı görül
düğünden 19.2.937 cuma günü 
saat 15 de pazarlrkla alınacaktır. 

2 - Yağın tutarı 36000 lira 
olup muvakk2t teminatı 2700 li
radır. Sartnamesi 180 kuruş mu
kabilinde verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2. 
3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gün 
ve saatte levazım amirliği satm 
alma komisvonuna gelmeleri. 

(35•\ 2~68 

t LAN 
1 - Ankara aşı ve serom e· 

vinde bulunan tecrübe hayvan
larmın ihtiyacı için açık eksilt
meye konulan 17.400 kilo pan
car ile 870 kilo patatese verilen 
fiat p2halı görüldüğünden eksilt
mesi 26 ?..9~7 cuma günü saat 1 l 
de vapilı>r.aktır. 

2 - Pancarın tutan 913 lira 
50 k11rus olup muvakkat temi
natı 63 lira 51 kurustur. Pata
tesın tutan 69 lira 60 kuruş olup
muvakakt teminatı 5 lira 22 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2. 
3 iincü m::ıddelerindeki vesika 
ve teminat mal·b11.,.fariyle yazılı 
gün ve saatte Lv. funirliRi satın 
alma komisyonnna gelmeleri. 

(363) 1-667 

Kiralık Apartman 
Emniyet Abidesi Parkına 

nazxr, Müdafaa caddesinde iki 
yatak odası, salon, yemek oda
sı, büro, hizmetçi odası, garaj 
ve şoför odası, kalorifer her 
türlü konforu olan bu apartı-
man kiralıktır. Tel: 3618 

1-600 

TERCÜME 
İşleri Bürosu 

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

KİRALIK 
İtfaiye meydruımda pamuk

çu apartımanmda küçük ve bii· 
yük daireler ve tek odalar kira-
hktır l-679 

Adliye Vekaletinden: 
Açık bulunan Ezine noter 

muavinliğine imtihanla ve imti
hansrz noter loabilmek şartları
m haiz taliplerin bir ay içinde 
adliye vekaletine müracaatları i-
lan olunur. (374) 1-671 

Halil Nacı An...artaJar Caddesı 
No: 111 Tekfon. 1230 

Maliye Vekaletinden: 
Maliye vekaletinde münhal bulunan memuriyet! · k 

nun u ıdak' . f .. h . ere memurın a-
. ' . .. ı evsa .ve ~eraıtı aız olanların intihabı icin 1.3 937 tari-

b~~de musabaka. ımtıha~ı yapılacaktır. Talip olaniarm f~to('traflı 
n~fus tezkerelerı ve me.ctep şehadetnameleriyle şubatı 27 · ~ .. 
nune kadar zat · .. 1 • .. d .. 1 .. ~ . n ıncı gu-.. ~-ı-ıerı mu ur ugiıne arzuhal ile müracaatları evvel-
ce m~racaat etmış ol~nların da yukarıda zikrolunan vesikalarını 1 _ 

bu muddet zarfında ıbraz etmeleri ilan olunur. (339) 1-621 ş 
--~·--------~~----------------------

v afiliğinden: 
fen Vilaeyti~iz iskan işlerinde ~alışmak üzere 150 şer lira ücretle 

m 
mek

1 
tebı mezunu veya fen memuru ehliyetini haiz iki fen me

uru a macaktır. 

et 
~steklilerin, nüfus cü • Janı, evelce bulunmuş oldugv u isten bera-
zımmet mazbatas l j da ile ı.3.937 .. .. 1 ve <.up 0I?~smın asıl veya suretleriyle ve isti· 

gunune kadar vılayet makamına müracaatları. 
(874} 2-676 

Ankara Defterdarlığından : 
Kmlbey maliye subesi mült 11 fl . 

mali senesi kin 936 İira t he .. e ~rınden terzi Erhat namma 932 
• :ı ma ra uzerınden tarhol k · sıden dolayı temyiz komi onun .. . unan azanç vergı-

300 liraya indirilmesine A~ra :t~~ ~zenne verıgi matrahının 
936 tarih ve 687 numara ile karar ·ıımı .ın_raz komisyonunca 27.11. 

. ven ıştır. 
Bu karar berayı tetkık temyiz kom.is onu .. . . 

Mükellefin adresi meçhul olduğundan teblY.. :mgonder!lecektir. 
üzere ilan olunur (320) ıg ma ına kaım olmak . 1~666 

Balıkesir Belediy,e Reisliğiden : 
. Ş~e fgeti:ilece_~- suyunah(Salu1~rdtalim~tnamesine tevfikan) pro
Je ve_saır .. ennı .evr~ı;°m m ın e tetkık ve ikmali için mütehas
sıs hır mühendıse ıhtıyaç vardır. 

İsteklilerin Balıkesir belediyesine müracaaıt etmeleri ilan olu-
nur. (387) 1-683 

1 
PEK YAKINDA 

Sözde Kızlar 

MlLLl MÜDAFAA 
VEKALETi SATIN 
ALMA KOMİSYONU 

İLANLARI 

BİLİT 

Eğer takımı : 300 : 340 adet 
erat eğer takımı kapalt zarf usu
Jü ile eksiltme 1 e kon.rouştı~ . 
Hepsinin tutarı (21.000) liradır. 
Evsaf ve şartnamesi parasız o -
lara.lı: suvari şubesinden verile· 
cektir. İhalesi : 20 - şubat - 937 
cumartesi günü saat on ikiJ-. • 
dir. İlk teminatı: 1575 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgih 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenen 
belgeler1e bir1ikte şahıs ve şir -
ket olsun eğer takımı işlerini 
yapabilecek derecede sanat sa
hibi olduğuna dair İktısad Ve • 
kaletine bağlı mahalli sanayi mil· 
fettisliğinden alınacak vesika -
!arla teminat ve teklif mektup -
larını havi zarflar en son 5aat 
on bire kadar M. M. V. satın al
ma komisyonuna verilmiş bulu-
nacaktır. (?'i5) 1-489 

BİL İT 

1 - Beherine biçilen ederi do
kuz santim olan bir milyon tane 
büyük madeni düğme pazarlıkla 
ahnacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 20. 
2.937 cumartesi günü saat 11 de 
67,5 liralık teminatları ile birlik
te M. M. V. Sa. AL Komisyonu-
na gelmeleri. (384) 1-681 

BİLİT 

Vazelin yağı: 1538 kilo vaze
lin yağı pazarlıkla satın alma
caktır. Beher kilosuna 65 kuruş 
fiat biçilmiştir, Evsaf ve s.art
namesi komisyonumuzdan veri
lecektir. İhalesi 8 mart 937 pa
zartesi günü saat on birdedir. 
İlk teminatı (75) liradır. Ek
siltmeye gireceklerden ilgili hu· 
lunanlar 2490 sayılı kanunun 2. 
3 üncü maddelerinde istenen bel
gelerle birlikte pazarlık gün ve 
vaktinde M.M.V. satm alma ko· 
misyonuna gelsinler. (371) 

1-669 

Ank~ara Askerlik 
Suhesindeıı: 
' Askeri daire ve müesseseler-

de ücretle istihdama istekli ih· 
tiyat tabiblerin subemize müra
caat etmeleri ilan olunur. 

(322) 1-599 

Ha •adar 

1\ ohilyalı Oda 
Yenitehir - Havuzbaşma 2 da
kika, Asfalt cadde üzerinde.• 

Tel: 2612 1-653 

Askeri FahrikaJar ll. 
Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu tlinlan 

281 Takım yazlık erat elbisesi 
Tahmin edilen bedeli 1967 li-

ra olan yukarıda mikdarı ve cin
si yazılı melbusat Askert fabrıJca.. 
lar umum müdürlüğü ısatrn alma 
komisyonunca 2.3.937 tarihinde 
salı günü saat 14 de ac;ık eksilt
me ile ihale edilecektir. ıtartna• 
me parasız o1arak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan 147 lira 53 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikJe mezkur 
gün ve saatte komisyona müra· 
caat1arı. (357) 1-634 

Müteahhit nam ve hesabına. 
Kilo 
4000 Sarı sabunlu kösele 
1000 Sarı vaketa 

250 Şaplı deri 
250 Sa1mastırahk şapşh kösele 

1000 Salmastıralık kromlu köselt 
. Tahmin edilen bedeli (15500) 
lıra olan yukarıda mikda.n ve 
cinsi yazılı malzeme askeci fab. 
rikalar umwn müdürlüğü satın 

alma komisyonunca 26.2.937 ta
rihinde cuma günü saat ı 5 de 
pazarhkla ihale edilecektir . 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
ol<'n ( 1162) lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkfir gün 
ve saate komisyona müracaatla-
rı. (378) 1-675 

DOKTOR 

Meeit 

~ 
~ İtfaiye meydanrnda Kur -
~ tuluş apartımanmda birinci 
~ kat. 
~ Pazardan maada her gün 
~ saat 17 den 19 a kadar hasta
~ larım kil.bul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1-447 ~ 
~ 

,..."""" .. '""~f. 

Ucuz Arsa 
Aşağ~ Eğlence Otobiis dura

ğı yakınında. Beş dönümlük ar
sa satıl.ü.t; r. Sıhat vekaletimle 
B. Zekı Öktem'e müraca t. 

1-425 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında möble ve kon

~~rlu, Yeni:ehir, Tuna Cad. Yi
gıtkoşun sokağı, 15. 

1-680 



Daima sabit 
Daima tabü 

tqaw lilıiink, ••• .--... 
Dtllftrlanap ........_ J_,.. 
tla 111 .,._. ...... ft ..ı.trlf 

....... taWt nnırıerw .,,,.,..,. 
J11911Dt1a ~ ~ bmat ft 
~ oa.ak iki .. ..... .. ...... ~ 

Adliye Vekiletinden: 

Aabra3 ı...Me-
mfalandanı 
x.n. llabibeye .,.. lO Hra 

..,.~_A,.r rfaAtpa
aumcla klfted JRyMI ,.... 
........ Çolak...... • .... 
pbnllll lcra emri ....... ft
rilen metriahatta borçlan• ba
Jt••••dılı ikamet....,.. ~ 
11111 olamama alre tı1111laatm Dl
.... lcriaDa karar ftl'ilmlttlr. 
lJeul hukuk ~teri bnu· 
.mmaa 141 " 143 Unc6 maddele-
ri• .... 20 • meldlıftrilmit
tlr. Bu mlcMet arfalda ...ı 1le-ı 
Jauat1a w--....ıır. Teb-
Ht...., ......... ,,, • ; .... . 
ieyft•et "'" ~'-"r.ı 1.o....;.Mf 

DDIZ LBVAZ19 MTDl
ALllA ıtOJ«tSYOllUNDANı 

1, ,., '37 ....... ~ .. 
adla ........ , .. ... ı• 
............ iti ..... tek-
Hf o1ama flat yea. ıartlJdl. 
illMlea 21. tabat ., tariblM 
nedaJu camafteli .... .at 11 
a ~ıkla almacabt. Tala
... Well 110000 Haa .. mınak-
- tlmltlat "750 1ila....., tm· ...... -......... .. 
......., .... herda ftl'lllr. 

t.&eklnatn 2490 arılı ....... 
... ,... ""1ratn1a '1lrHkte ... .......... '" ....... ........................... 

....... (alet ·--

l 

Denizli Belediyt' Reisliğiıiden: 
1 - Bbiltmeye konulan it: eoo hektar nııddnilkle bulunan l)e. 

abll ..ua,.tl merku lruasmm mevcat bdaatro WtaJarmm 2290 
a,W kanunun blrind -clclninde ı.temı.n illikJulara " Nafa 
wlılletiDce terdi» edi1eD ecım w blÜl•ana baJibam' baritaJamua 
al"""UIM alc1 fUtDame Ye hamal .-rtmmeve ıöre tadilen baliba· 
ar harltalarmı tamim etmektir. 

Ba ite alcl kqlf bedeli maktaan (3209) liradır. 
1 - Bu ite ald taıtname ye nrak "1D1arcln : 
A • ........ tutnameli 
B • M.._.le projesi 
C • Sebfr ye 1'.-•"'91ann hali hasır barltaamm altft1llNINI ald 

prtname. 
D • Huaual fUtD8lllc 

8 • Me.cut haritalar ve heabat 
latlyealer bu ..-ıaameieri n t'll'&1sı Denlsli belediye reialliin

den 11rtbUk n lnceliyebillller. 

~- .w=.mu=r.:.:n..: 
men huurunda yapılacaktır. 

4 - Bbiltme kapalı sarf unliyle yapılacaktır. 
5 - Bblltmeye clrebilmek için isteklilerin 240 lira munkkat 

teminat vermesi. bunc1aıı batb aşafıdald ftlibluı bala olup p 
termeli Jlnmdır. 

u 300 hektar bayt)kHli&ncle katabalann haritalarım tamım 
ft trUlta Umum mildGrllP.ne beyendirdiklerlni bildiren •• 

937 .....ı için harita ltlmae aic1 N•f• ı.terl mGteahbltlik 
ftlilruı. • 

1 - Teklif mektaplan yukarda 3 iacll maddede yuılı aaatten 
bir -' eni Denidt aetediyaiae ıetlrilerek ebiltme komiıvou 
relllqlne ~ 1ıtubbllbıde verilecektir. Poeta ile ı&ıderilecek 
mektuptana nihayet 3 llac" -ddede yuılı .. ıe kadar ıelmlt oJ. 
IDUI ft clıf Arfm mlblr 8l'11D11 ile iyice bpmlmq olmau lbım-
clr. Poltada Obak pcibleler lmbaJ edilmes.. (318) 2-.SN 

P. T. T. Le nım 

kiletinden: 

ULUW• iLAN IARTLARI 
Beher 

santimi 
Kurut !!i!a ..;;;;;;;;,;;;i!....1!ll 

1 
4 
6 

300 
150 

• 
3 
5 

7ftl 

l - Hayır lfierlne " yeni 
çıkan ld-lua ald illnlardaa 
% 15 tendllt vtpılır. 

2 - Zayi l1ln bedelleri 
maktu 130 kuru.tur. 

3 - Tebrik. teteltldlr. n
Jenme, ftfat ve kati aJlb 
iliıılannclaa maktuu bet lira 
abesr. 

Seneli ti 
6 Avlıiı 
3 Ayhp 
TelefMı 

Bqmq r: 
Yan itleri: 
Abone " llb: 

1063 
JOU 
lOM 

SUMER BANK 
Müdürlüğünden: 

KUfUL' 

1 StNE AL 
»UGOll BU GBCB 

PEB 1 


