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saneagın 
c~nevrede müzakere başladı 

Tü~k murahhas· heyeti 
yazılı bir proje verdi 

lfoşbeı lie - - --
DOGRl1 YOi., 

Hııdudlar 

çızilecek 
Cen'!vre, 26 (A.A.) - Havas Ajan.. -

smd ... n. 

!>Kenderun Sancağının statüsü ile 
teşkilatı esasiye kanunu hakkında tetki
kat icrasına memur komite, dün toplan
mıştır. 

KomllC, B. Maurice Bourquiu • Bel
çikayı - reis intibah etmişitr. 

Türk murahhas heyeti, Sancağ ın 
statüsü ile teşkilatı esasiyesine müteal 
lik tahrin bir proje tevdi etmiştir. 

Statüye müteallik olarak komite, San
cağın tarifini yapacağı ve hududla

Sancağm ana- rmı tasnh edeceği gibi, Milletler Cemi
yasası ve staW- yetinin zabıtaya, ekalliyetlerin hima. 

sünü tesbit e• yesine .. ilah. dair olan hukukunu da tas

decek olan ko- . rih eyliyecektir. 

Bilindiği üzere Sancak istatü 
ve anayasasını tanzim etmek üze
re, Cenevre'de beş mütehassısdan 

.. • . Teşkilatı .... sasiye kanununa gdince, 
mitenin toplan- ·teşrii, icra! ve adli organları intihab re-
dığı · C e n e V - jimini ve türkçenin yanında kullanıla. 
r e ' J e n bir cak ikind bir lisanın mahiyetini ve is 

Fali ılluiAI~ 1 
mürekk .. b bir komisyon toplana- - Arkası 7. inci sayfada -

caktır. Bu mütehassıslar arasında ~::::::::::::::~---------------
manazra 

bulunan Dış Bakanlığı Umumi 
Katibi B. Numan Menemencioğlu, 
geçen!erJe kendi danışmanları ile 
birlikte hareket etti. Bu heyette 
fransız mütehassısı B. Robert ele 
Caix' dtm başka, bir hollandalı, 
di;}oer iki yabancı aza daha vardır. 
MUtehassıslar müzakerelerini kon
sey namına yapacaklar ve proje
lerini mayıs toplantısı için ha
zırlıyacaklardır. 

Türkkuşıı 
tayyareleri 

Dün 1250 kilometrelik , 
yurd gezisine çıktılar 

Türkkuşu tayyareleri, evvelce ha
ber verdiğiıniz gibi, dün "memleket ge
zi:sıi,,ne çıkmışlardır. Filo Eskişehir, 
Bursa ve lzmire gidecektir. Gidiş ge
liş 1250 kilometredir. Şimdiye • kadar 
Kayseri ve Eskişehire gitmiş olan genç
lerimiz böylelikle en uzun hava yolcu
luklarını yapmış oluyorlar. 

anayasası 

8Cl§vekil /•met 

lnönü dün An

kara garmda 

kendisini kar· 

ftlıyanlara ilti

fat ederlerken 

Başvekilimiz ve 
Vekiller geldiler 
Büdce tetkik ediliyor 

Vekiller Hey eti 
dün toplandı 

Yeni bütçe yarın 
kamutaya veriliyor 

İstanbuldan İzmire giderek yeni 

İzmir limanı üzerinde tetkiklerde bu

lunan Başvekil İsmet İnönü beraber. 

lerinde İktisad vekili Bay Celal Bayar 

ve deniz müsteşarı B. Sadullah, Zira

at bankasr umum müdürü Kemal Zaim 
Sunel ve Mardin mebusu B. Edib Servet 

olduğu halde dün sabah saat 10,32 de hu

susi trenle ve Balıkesir Kütahya Eskişe

hir yoliyle şehrimize dönmüşlerdir. 

Başvekilimizi ve iktisad vekilini 

istasyonda Kamutay baskanı Bay Ab

dülhalik Renda ve şehrimizdeki vekiL 

ler, generaller, mebuslar, ve\illikler i

leri gelenleri ve kalabalık bir halk küt 

lesi kaqdamıştır. Çok neşeli olan Baş. 

vekilimiz kendilerini karşılamaya ge

lenlere ayrı ayn iltifat etmişlerdir. 

lstanbuldan gelen Vekiller 
Dün sabahki İstanbul postasiyle de 

Maliye vekilimiz B. Fuad Ağralı; ~ 

nadolu ekspresiyle de Hariciye vekili 

miz Doktor Bay Tevfik Rüştü Aras ve 

Nafia vekilimiz B. Ali Çetinkaya şeh

rimize dönmüşler ve istasyonda karşı

lanmışlardır. 

Fıl•ra: 

Teklif ve zorlama 
\ Herkes kelime teklif edebilir: bu 

kelime, iyi ve doğru seçilip seçilmedi
ğine, bir ihtiyacı karşılay1p karşıla

madığına göre dilde tutar veya tut
maz.Kılavuz §Üphesiz eksik bir tecrübe 
idi. Fakat bugün orada teklif olunan 
kelimelerden yüzlercesinin işe yara
makta olduğunu görmekteyiz. M e .. 
r a s i m unutulmuş gibidir. B a ş a .. 

r I fransrzca succes kelimesini karşıla
madı ise de realisation yerine pek iyi 
geçiyor. 

Konsey kararındaki esaslar o 
kadar vuzuhludur ki ko~i~yon~n 
süratle neticeye varmak ıçın hı~
bir zorluğa uğrıyacağını . tahmın 
etmiyoruz. Gerçi genç Surıye dev
letinip hakiki menfaatinin Kema
list Türkiye ile dostlukt~ ve ~taş
makta olduğunu takdır etmıyen 
bazı politikacılar, mesele üze~: 
de ye·niden miir.akaşa acmak. r,ıbı 
boş bir gayret göstermektedırler. 
Bunları kendi hesablarına, mazu.r 
görmek' IP.zım gelir: cüııkü Surı
yenin iç durumunu bilenler, San
cak işinin, hele bir müddettenbe
ri politika ve iktidar kavgaların
d~ ihtiras ve tahrik aleti olarak 
kullanıldığrndan haberlidirler. 
Sağduyu sahibi vatan~erverlerle 
halk yığınlarının, Türkıye ve Su
riye arasındaki tek anlaşmazlık 
mevzuunu ortadan kaldıran kon
sey kararından bilhassa memnun 
olduklanna ise hiç şüphe yoktur. 

Filoya, tayyarelerden birini idare 
etmekte olan yüzbaşı B. Zeki kumanda 
etmektedir. Diğer tayyareyıi uçman 
Vecihi kullanmaktadır. C.9 tipinde iki 
planör takılıdır. Türkkuşu tayyarecile
rinden, BB. Ferid Ali, Tevfik yolcu
luğa iştirak etmektedirler. Tayyareler
den hiri Monospor, diğeri beş ki~ik 
Fook wulp tipindedir. 

Ekonomi Bakanımız B. Celal Bayar 
kendisini karşılayanlar arasında 

Vekiller Heyeti dün öğle
den sonra saat onbeşte Baş

vekil İsmet İnönü'nün reisli
ğinde toplanmış ve toplantı 
geç vakte kadar devam etmiş
tir. Vekiller Heyeti büdce ü
zerindeki tetkiklerine başla

mıştır. Büdce anayasamızın 

bu husustaki maddesi muci~ 

bince, yarın Kamutay Başkan
lığına verilecektir. 

Lisanlarını konuşma dili sadeliğine 
doğru yaklaştırm1yanlar, kendilerini 
ne okurken, ne dinlerken asla anlamı
yacak olanların üniversite kapılarına 

gelmiş olduklarını belki haber bile al· 
mamışl ardır. 

Fakat Suriye Başvekili ile °!''' 
Bakanının La Tribune des Natıons 
gazetesinde gördüğümüz beyanat
lan ve bu gazetenin, Şam devl~t 
adamlarrndan ilham olunduğu hu
sini veren bir yazısı, bizi vaziyete 
daha yakından ve dikkatli bak· 
nıaya davet ediyor. Acaba hu net· 
tiyatla ne maksadla ve kimler üs
tüne tesir yapılmak istenmiştir? 
konsey kararının ruhuna tama
ınen uygun bir yeni nizama vücud 
" ermeye davet olunan mütehassıs
lar heyeti, vazifesinden gayri ne 

- Arkası 7. inci sayfada -

Filo gittiğ1 yerlerde ve bilhassa İz

mirde hava tezahürleri yapacaktır. Türk

kuşu tayyare filolarının yakında Adana

ya kadar bir yolculuk yapmaları da 

muhtemeldir. 

Dün tayyare ~ 

/erle 1200 kilo-

metrelik bir 

memleket seya. 

hatine çıkan 

T ürkku§u mu
allimleri 

Sancakta haıa 
tazyik var 

. Halep, 26 (Hususi) - Reyhaniye hadiseleri dolayı
sıyle tevkif edilen türklerin muhakemesi hlila başlama
mıştır. Sulh hakimi henüz mikdarı yüzü geçen ve hususi 
surette artırılan şahidleri dinlemekle meşguldür. 

Bu şahidlerden türkler lehine ifa
delerde bulunanlar hakim tarafından 

hakarete maruz kalmakta ve şehadet-

leri kalıul olunmamaktadır. 

Türklerin evleri aranıyor 
Lazkiye, 26 (Hususi) ·- Reyhani

yede türklerin evleri giinde üç, dört 

defa arandığı halde diğer unsurlara a

zami serbesti verilmektedir. Bu unsur

lar siyasi ve içti.mal faaliyetlere iste

dikleri gibi devam imkanına maliktir

ler. Bilhassa Reyhaniye hadisesinde a

lakalı gayri türkler tamamen serbest 

bırakılmıştır. 

Herkes kelime teklifinde bulunabi
lir, demiştik. Fakat herkes ne terim, 
ne de mesela yeni bir müessese adı 

zorlayabilir. Eğer Bursada ipeğe tam 
nem kararı verecek bir miiessese yapı
lacaksa ve sadece bu isi bilen her genç 
müesseseyi conditi-Onnement olarak ta
nımışsa, onu salfihiyetli heyete sormak
sızın ne kanuna koyabilir; ne de yapı
nın kapısına kazdırabilir. Buna biz 
ş a r t la m a • veya eğer bu tabirin eski 
bir kullanrlma manasından hoşlanrlmı
yorsa şartlanma veya şartlandırma di e-
b ·ı ·. v y 
ı ırız. eya Dil cemiyeti daha başka 

herhangi bir karşılık bulabilir. Bir Bur

~-gazete~i~d~ gördüğümüz kondisyo
noman bıçımınde barbar bir tabir bizi 
hu düşüncelere sevketti. Geçenlerde 
kurmak sökmek yerine monte ve de
monte kullanıldığını gören arkadaşımız 
y a n k ı I a r • sütununda aynı şika
yette bulunmuştu. 

Tclclif eveti Zorlama, hayrr! O· u 
yalnız salahiyetli ol:ınl ra brr::ıı m r

yız. Dil Cemiyeti boş yere yaratılıı •. ş 
değildir. - Fatay 
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Yeni bir edebiyat 
telikkisi yaratmak 

için nasıl çalışabiliriz? 
Feracı ve dekoratif aan at telakki

sinden hal~ izler ta,mıakta olan ede
bi yatımızın hayatla irtibatını tesis et
mek, edebi çaJ.şmalarımızda realite ile, 
cemiyet~e alakalanmaga doğru bir te
mayul yaratmak lüzumunun ne k.dar 
kuvvetle .kendini hi1&ettirdiğini söyle
dik. Diger taraftan. ed .. biyata muay
yen bir 'lieçhe vermek gayesiyle alına. 
cak her turlü tahditci tedbirlerin, hatta 
teşvik sahasında kalaa bile, do~rudan 
doğruy.ı aan'atın kendine zararh oldu
ğunu tchaı üz ettirdik. 

Şu halde ne yapmalıdır? Edebiya
tımızın, cemiyet içindeki vazifeainden 
haberab, kendi içine kıvrılmıf. cansız 
ve hareketsiz bir şekilde kalmasına kar• 
tı eli koıu bağlı durmak, bu uyuşuk
luk zencirlerini parçalamak isteyecek.. 
leri ~ti teşvik bile etmekten çekin
mekmi ıaumdır? 

Nazik problem f Fakat baili imkan· 
aız deği~. 

Her ,. ydcn önce, hakiki aan'at te
lakkisinin aramızda yayılması için eli
mizden geleni yapmakla ite baflamalL 
yu. GiO.Cceğimiz mücadelede hedefi
miz, .sırlar aarfıada aramızda bağda. 

tıp yerletmit olan ve bütün inkilab
lara raf-nen hali içimizden temamiyle 
aö1tüp atmaya muvaffak oJduğamuzu 

iddia etıniyeceğiz - zevke ve lriiltiil'c 
aid an'~Jer en köklü olanlardır -
edebiyatı telakki an'anelerimize kartı 

olacaktır. Ve bu mücadele, devamlı bir 
azim ve sarsılmaz bir imanla ileri götü. 
rü1erek, belki neıiJlerce sürecektir. 
Edebiyatın sırf kelimeler üzerinde pe· 
rendebuhklar yapılarak vücude geti
rilen bU nevi kuyumculuk demek oJ. 
madığıoı genç nesillere telkin etmeğe 
çalışacağ z. Divan edebiyatının miras
Jan arasında bir pırlanta gibi İflenmit 
bir mrsraın guzel ve zevk mahsulü oL 
duğunu itiraftan çekinmiyeceğiz. fakat 
bir an iiin üzerimizde güzel bir intiba 
bırakan bu mısra veya mısralar tara
fından temsil edilen tarzın, edebiyat de
nizi içt.ıcie bir dalgacıktan ibaret oL 
duğunu da ilave edeceğiz. Bunanla it
tifa eden bir milletin, insanlığın kültü. 
rel mirasına büyük 'bir teY getir:mıİf 
ohnaltla ögünemiyeceğini anlatacağız. 

Kaııtesiz edebi mahsulün, güddüğü 
gaye için bile pek az faydası oldugu 
hatırdan çıkarılmamalıdır. Çünkü her 
şeyden e..vel bu kalitedir ki eserin et
rafına alaka ve teveccühü çeker ve bu 
itibarla propaganda edilmesi istenen 
fikre dinleyicileri temin eder. 

Hiç biı san'at kıymeti olmayan bir 
eseri, "yüksek bir .ideal uğrunda,, ya
zılmıf olduğunu söyliyerek öğmeye 

kalkışımak kendimizi aldatmak olur. 
Yüksek bir idealin, kötü mümcı:siil re 
ihtiyacı yoktur. San'at kudreti olma
yan kimse. idealini, b;r kari sıfat'yle 

muhafaza etmekle üzerine dfü;en vazi. 
feyi daha iyi ifa etmiş olur. 

~u ucııde aan at oa.ıı:ımmuan kotü, 
ac.emi, be<:.erıkaiz ve ukat olan eberi, 
muhte•dlJU laiç itibara a.madan. ıeşvı
kimizid_a .e batti alikamızdan uzak 
tutacajız. AncaJı::. büyük bir aan'at kıy
metini, fayda unıuriyle ccmetmeye 
muvaffak oJmaı bir san'atkir bak
landa, takdirlerimizde daha cömert 
dawanabiliriz. Bu tarzdaki eserleri, 
yeni yetifenlere, birer hedef diye de
ğil, tutmalan lizım selen istikamette, 

kendilerinden önce aelenlerin Yanlllf 
oldukları birer merhale diye göeterece
iia. Ve Mnüz, edebi sahalarm hiç bi. 
rinde, knHlimbi tatmin edilmit day
..Sıf mızı da ilin edeceğiz. Kendi 

ölçimibıte büyü itler gönnüı olan 
ediblerimisin ba mu.affakiyetlerini 
Wi derecede tebarib ettirirken, on!an 
erifilmeai güç birer doruk olarak ıöe
termiyeceğiz. Var kuvvetimizlıo fİşiriJe
rek ilihlaştırıbmş, kimsenin okumadığı 
dahiler yaratmakta d ha il-tiyatlı ve 
insaflı davranacağız. 

ULUS 

Alacağımız 

sekiz vapur için 
konuşmalar 
lstanbuJ, (Telefonla) - Bugün de

nizyoJları idaresinde katt mukavelesi 
yapılmıyan sekiz vapur için de krup 
mümessilleriyle müzakerelere başlandı. 
Konupal4lra yarın da devam edilecek· 
tir. 

.4nadolıı 
t~hvillerine 

verilen para 
İstanbul, (Telefonla) - Cumhuri

yet :Merkez Bankası vadeleri gren 
ve bugüne kadar bedelleri tesviye ediJ
mİ> en Anadolu tahvilleri ile Anadol" 
hisse kuponlarına mukabil tediyelere 
başlamı,tır. Tahvil kuponlarına 160; hia. 
se kuponlarına 103 kurut ödenmekte
dir. 

dan aa!a çılrannak doğru değildir ki, 
mücadele edilmesi g rekli lrötü teJik
kilerimiz anamda edebiyatın kolay bir 
if. bir Yakit geçirme vasıtası addedilişi 
mühim bir mnki işgal eder. 

Yeni edemyat hakkındaki telikki· 
lerimin yaparken, fikirlerimizi mücer
red •e milphem formüller halinde bırak
m.mıaya hilhaasa itina etmek lazımdır. 

\...:uı&ycı§• ed.bıyat uerıı:en ne kast
etttgamıaa, .-ıııa • ..a reaıı ... m tabıııyıe 

ncyı uauc euaıeK ısteclıi;ımızi sarıh bır 
tekilde, t.faire ve aieynd:ırlar.n muga. 
Jatalarına yer kaımıyacak bir tar ... da 
anlatmalıyız. Öyle ki cemiyetçi edebıya
tın muarızları, ''her f erd cemiyetin mah
aulüdur1 bu itibarla onun k.ndini ak
settiren eseri de içtimai addedilmek 
li.zımclr.:.,, teklınde mantık uyunlariyle 
karfJDlız.ı çıkmak ve doğru telikileri
mizi balulamak imkanını bulamasınlar. 

J:hl ıuo.;u.a, u.ı.uı.ruruzı cıaıuw mi. 
sa!ler.e t y.t t:.ııı-.ıı: en tayuau us1.1ıdur. 
latetı•ı;•mı:ı eucu.yat ha...;ıc:mda bır fi.. 
kır vercbılmcıı. ı'ın Kendi .debı mah'. 
ıuilerımız ara&tuua birçok eserler bu
labiurU. Fal.at bu ı.aı.ada asd olgun
lu5un naau doruklara edşnıış oldugu. 

nu gJıterır ek .çın elb. tte kı bqka mil. 
letlerin edebiyatlarından örnekler gös
termek ım cburi y .. tinde lıtalırız. 

Bu örnekleri ne kadar çok ~ikre
denek, kendilerine telkinlerde bulun
mak istediğimiz inaanlarda o eserleri 
&örüp okumak ·arzusunu o kadar fazla 
uyandınnıt olunu. Hiç bir mücerrcd 
fikrin, canlı bir miaalin rolünü ıöre. 
miyec:eği ortada olduğundan, böyle 
yüksek eserler ctraf ma topladıcımız 

a1Akalar, dotrudan doiruya mildafa 

Ni~in clüoya bizim eski edebiyatı· 
muı tanımıyor? aualini sordu&umuz 
za'Jla.D, "çünkü bu büyük değeri anla. 
maya çi1lışmamıştır,. • veya ''kasten in.. 
kira yeltcruniftir •• diye iııaafsızca hü· 
kümlerde bulunacağımıza. "çünkü bu 
edebiyat ımaai değildi., diyeceğiz. wn 
O\ilJRSiylc bir gublı kafası edindiğimiz 
zaman. bu edebiyat bizi tatmin edebi
liyonau? Belki kolay kolay dqişmi
yeıı iJısteAktlerimiz dolayıaiyle, Uli 
hoşumuza gidiyordur, fakat devamlı au• 
rette bu edebiyatın havası içinde yap
maya tahammül edebilirmiyiz? Şu hal· 
de bizim göstemıediğimiz bu tahammüJu 
başkalarından ne hakla isteyebiliriz 

Takclirlerımizde oluu"u kadar tet
viklerimizde de baais davranmamıam, 
emia oluauz, aararı değil daima fay. 
dası nrdır. Bosuk düzen i k manzu
mesini kaıalamıı olan talebeyi - eğer 

onda nak.ki bir istidadın alimetleri be. 

lirmiş değilse - yazısını neşretmeye 

teşvik eden hocası ona ve edebiyata 
iyilik yapnuf değildir. İlk hamlede be
ğenilmek, neşir imkanı bulmak, heves
kira, edebiyatı kolay muvaffak olunan 
bir saha diye bel1etir. Bilakis, san'atın 
son derece güç, muvaffak olunması için 
bütün bir ömrün ona hasredil?Msi la
zım gelen çok çetin bir i§ olarak göı. 
teri1mesi ve arılatıJmasıdxr ki, bir çok 
kabiliyetsiz hevea1cirlan ondan soğut
mak bahasına olsa da, hakiki kabili
yetleri, bu sahada muvaffak olmak için 
daha fada çalışmaya. daha iyi hazır
lanmaya sevkede!'. Filhakika hatırrmız- 1 

ettiiimis fikirler için en iyi propaian
dayı tqkil edecektir. 

YAŞAR NABi 

Fakat denilecek ki, bunları ıöyle. 
meye ne lüzum var? Divan edebiyatı 
artık tarihe karışm:ş bulunuyor, ve o 
tarzda yazımku devam eden aramızda 
küme lralmamJltır. 

Ent, ama, an'ane, daha e.veke.te 
kaydettiğim gibi, temamiyle .nlıinJeri. 
mi.,.den silinmif değildir. Bugünkü e
debiyatnnm, umumi temayülü olan fcrd
eiliiiyle mazi ile arasındaki köprüyü 
ınuhafa.ıa ediyor. Bu lröprii yıktlmachk

~ yeni afuklara dofru DeTleyifimiz ha· 
lriki htı"lrametini balmu, tetlkki edi· 
Jemer. 

Bu mücadek ideolojik sahada ola
caktır. Makale, konferans, kitap, radyo 
gibi bütün nartalaT, bu yeni edebiyat 
teJillriaini yaymak için kabil olduğu 

kadar bolca kullanılmalıdır. Mücerrid, 
tnın'I n yapmacık edebt mahsullerin, 
diğer meziyetleri inkar edilmeden, bu 
kuıurian daima ileri sürülmeli, ve ha. 
ki'kt bir san'at kıymeti tafıyan cemiyete 
mütemayil eserlerin kıymeti ise biihassa 
tebarüz ettirilmelidir. Bütün bu çalıt
malarmmı ar•mda. blite,.t ana hedef. 
Jer•ır biri llalinde- g6zden ı1'11k tutma
malıyn. 

Di,_g sepe~r 
Caddelerde, çoia 
femr direlııfeıı ine 

baill, fip ıep ıılıeri var_. • ..,aria '9· 
rindeki bu çeıid ~ tedök edm ......... ,. ...., -•.r••· - - % 
65 inin lürwmm oldatmm tesbit etmiı· 
tir: s.p.derin ılibi yoklar. 

Bu ......... .ere• ... te, piliyet e
derken, bu huıuıtaki dütünceıini de İ· 

live ediyor: Yapmak kolay, tutmak 
aiiçtür. 

l.eNa Metabmıiade. Alb.t lpe
tuı, yalli -esW .u..t -.hada, ..... 
lııir ....... 70 ,...., ilmiiftiir. 

Ba..._.__ ·ile l.-daei-

YM111dıa, - ....... .Wphn • ......... . 
rakılmıı; sepet ..... ..... ...... ... 
yurken bulunmut olduiundaa dolayı, 
"Modem Masa• lalaabr ile maruftu. Ve 

ha,.b midcletiace Mt 7ere ~~ 
tesbite uin.-ftı. 

T eıtden - koatlttuuotör'lü 
Wo...ci/w 

Sot)eder birfijinde icıad " inp ~ 
diı. Tenden • Kondansatö~ 1Nr lo

•ODIOlifin çelımekte olaap ilin' lir 

marıandız treni, büyük ok)lallua kıyı
lanndan kalkmıt ve 20.860 kilometre
lik bir yoldan seçerek Mo.konya var· 

llllJbr. 
Sölııiililt inc:ıeclsn inceye tetkik edil .. 

ak oı.. lokomotif ile ~ ._ 

hiitin bahan IU haline ......... leÜ' 

S. aayecle de •llıiıine niıbetle 20-25 clz. 
fa daha az ıu ..m- imkin ftnllelıte
ılir. Suyu kıt elan pynhlrelercla 11u ı .. .._nutil... IN1iik faydalar iıtilual ecl-
leaji ......... prülmektedir. Bu fa1· 
.. i .......... , ...... , 

- Sudlıa taaarruf, 
--S. Wiubs#a 111 r ıllf, 

- il ' h ••• 

-v•·,.._ 1n ı .-. 

- N-..,... mi11 r - 1 'iz 111w ... _1o 

.r... ı · > , -. • 11 •11 b silıi • 
~ ... - - •• 1 • lı ........... 
p...._,....,.ı,_._ 

..... _ ........ J. .. - ...---. ........... ~ ---· . ' ... : .... _ .......... ~ 

Gazete kağıd 
alınacak 

rı 

eg • 
Gazete kiğıdlannın 100 kilosun 

100 kuruş vergi alınacakbr 
an 

Gazete ve mecmualarla mekteb ki
tabJarmm basrlmasmda kullanılan ka
ğıdlarm gümrük resmi hakkında lktı· 
aad, Gümrük ve Maliye Vekaletlerince 
beraberce hazırlanan kararname Vekil
ler Heyetince kabul edilmiıtir. Karar
name ,udur: 

1 - Yalnu gazete, mecmua ve mck
teb kitabı tabında kullanılmak üzere 
ve bundan batka bir makaad için kul
lanılmamak şartiyJe birbirinden beter 
santim faaılalarla muvazi filigranı çiz
gilerini havi olan ve bu kararın neşri 

tarihinde gazetelerin basılmaunda kul· 

lanılan gümrük tarifesinin 328A numa· 

rasına dahil idi matbaa kağıdları üze

rine mevzu gümrük resmi 100 kilosun

da 100 kurut olmak üzere tnbit edil-
miştir. 

2 - Gilmrilk tarifesinin 328A po
zisyonuna giren diğer nevi kiğıdlar ü
zerine konulmut olan gümrük resmi ta
rifede yazılı tam had olan 100 kilosun
da 900 kuruşa çıkarılmıştır. 

3 - Bu kararın neşri tarihinden iti
baren 10 gün içinde hariçteki fabrika
nın aipari§i kabul edildiğine dair vesi· 
kaları İktısad vekaletine ibraz eden 
gazete •e mecmua idarelerinin bizzat 
getirdikleri birinci maddede yazılı cine 
)erden rolo halindeki filigramıız kigıd
lar dahi bu karar hükmünden iatifade 
eder. 

4 - Bu karar netri tarihinden 40 
gün sonra meriyet mevkiine girer. An
cak birinci ve üçüncü maddelerde yazı· 
lı pzete ve mecmua kiğıdları hakkın· 
da bu karar hükmü nctri tarihinden 
muteber olur. 

r" OçO.<. İÇ HABERLERİ I' Dahiliye Vekilimizin 
Menincleki tetkikleri 

• lktisad vekaletince hazırlanan ıu 
mahsulleri kan~ projesi mütalealan a
bnmak üzere aJikah ftlrlletlere ıönde
rihnittir. 

• Gümrük ve inbiarlar ftkileti miJ.. 
li gemilerle nakledilecek dahili ticaret 
eşyası hakkında bir talimatname buır
lamaktadır. 

• Trabzon valisi, nki emniyet itleri 
umum müdürü B. Rifat öJmüttiir. 

ll•ğla balkevinde 
çalıımalar 

Muğla, 26 (A.A.) - Ha1kevinin dil, 
tarih, edebiyat komiteleri yeni bir ça
lışma devresine girmiştir. 1 S günde bir 
halk geceleri yapılacak, bedava filim 
gösterilecek, milli oyunlar oynanacak, 
türküler söylenecek, geçmiş savaşlarda
ki kahramanlıklar anlatılacaktır. Her 
hafta ilmi konferanslar da verilecektir. 
Halka tarihini tanıtmak için levhalar a
sılmıştır. 

!························································ı 
i Hukuk İlmini yayma! 
! kurumunun 1 . . . . f tertib ettiği ıeri konferanıJarın i 
f on dördüncüsünü ! 

İ btanbul Huku Fakültesi l . . 
j Profesörlerinden B. CROZAT i 
:
1 

27-2-1937 cumartesi günü aaat on ı 
bqte Ankan HaJkevinde 

i verecektir. f 
: . 
i Mevzu: 

1 Amme hizmeti mefhumu ........................................................ 

.teei 1. 880. 000 
....... ile P..ia-Soir'· 
dir.~Da

ily Newa 1.600.000 

aiiaba ile IMnzaolai olu tlii• ~
lra pzeteleriaia bqutcladır. Bİzlat Da· 
ily EJq.eas'e ae'bce: o ea bapadr, 
2.188.415 bula ile.. •• 

"Bea birillci yim!" dee.nin Dm• 

lıııetli bir tarzı. 

ilanlar 
Gazetelerde, 1-an, ...... lrahbh•· 

...... aiildürecek ilinlar ~- .. . 

..... llİrİ: "38 7111Rlda bir .... .. 
förlük edip para kezeaahibneti içüa ba· 
cliıine bir taksi otomobili bedİJ• Mecek 
iyi yürekli bir iman .,..,. ." 

• .._ .. ; .. ifsiıl.o~Jinldi 

----~-...? His nn••ıll!lm-lllllı' twniı.._ 

Cii•le lerdWncleW ,.,.,.,,.,.r 
~-•• tui,...-.-, ....... 

.... -- 51,, ... ı ·An- nclb 
I& pli+ N ., .... ko-

J il 1 ....... ,• ............... 
AnJ11 h 1 H ..-• 

--· • ıs a.m :ta ...-. 
~ ..... , 1 ...... ..... .... , ' ........... . 

Anbraya eden malibnata cöre da
hiliye nkili n C. H. P. ıenel eek:reterl 
dün Menine ft11D1f n tetldlderine bq
Jaımıtır. 

Çorap numuneleri 
latanbul, (TelefOGla) - l'aWibJu. 

daki makinelerin Jralite w ....-m tea 
bit için çorab fabrikalarr ulrifthtinia 
hazıdadıldarı muhtelif tip çonp niimu
neleri toplattmJmqtır. Bir ilııi cüne ıı. 
dar Yekilete gönderilecektir. 

Denizyollan tarifeleri 
latanbul, (Telefonla) - Deniz yol· 

ları navlun ve nakliye ücretlerini teııbit 
edecek olan komisyon mart başından i· 
tibaren İstanbulda toplanmaya bqlıya
caktır. 

lstanbal yolcu salonu 
İstanbul, (Telefonla) - Gümrükleı 

umum müdürü bupn güzel .anatlar a• 
kadcmiaindeki yolcu salonu maketleri• 
ni tetkik etti. Jurıi, bet martta sayısı 
kırkı bulan maketlerden birini tercih 
edecektir. 

Çin askeri heyeti 
latanbul, (Telefonla) - Şehrimiz• 

de bulunan Çin askeri heyetinin azala• 
rından birisi rahatsız olduğundan An· 
karaya yapacakları yoJculuk bir ild 
gün geri kalmıttır. 

Yeni Japon elçisi 
J.tanbaı, (Telefonla) - Yem Japon 

elçili B. Toehihiko Tetotani bu&iin 
,ehrimize geldi. 

Yeni yatı mektebleri 
ı.tanbul, (Telefonla) - Bu )"il ,,r. 

llyet 1ekiz- tane ı1ı::ö'y yatı melıılıebi açma
ya karar nrmiftir. Bu mektıeıblere, 

mevcud ilri•inde olduğu eti. yiyeceği• 
ni beraber getiren köy çocaklan alına
caktır. 

1 HAVA 1 
Havalar moğadu 

Meteoroloji eıwtitil.unden .erilen 
malimata ıöre din fChrimilde hava 
1mmea balutlu ceçmittir. Din pnün 
en dtifiik aubmıeti arfınn lltmda 5, en 
yübek suhuncti de ufum u.tiiııde 1 

derece olarak kaydcdilmiftir. Yardun 

prld Anadoluu n Karadenia aabllled 
Jel' Jel' yaiJlk ceçmiftir. Yaiıf pni 
Anadohlda kar, Karadeniz uılliUerindc ., 

ae yaimm teklinde olmqtar. Hm eY

Yelld &Dne ıöre dün orta Anadolıı ile 
yurdun prk mmtakalannda S .. 14 de
rece aramda 80iumuJt11r. En clttıi* 
auhunetler afımı altında olmak eıere 
Kutamonide 7, Sivaata s, Enurumda 11. 
ICanta zo derecedir. Eıı ytalmek ...ııu
netler aıfırm ~e olmak tbere DlS~ 
yol ve Antalyada ı 6, Adanı• 17, m
n Smwunc!a ıs derecedir. 
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/ iSPANYADA J Askeri hareketler 
hükômetçilerin çok lehinde 
inkişaf ediyor ı.•ı; f l. 

. - -~ 

B 26 (A A ) _ Bask hükümetı, cum· 
ayonne · · ·ı · · h . k l, d"" Oviedo'daki mevzı erını ıs-

urıyet ıta arının un b"ld" ktedir 
lah eimekle meşgul. olduk~.arını .. kıôn::;1hüküm• sür

Madrid cephesınde dun su 
DlÜştür. •v• 

Hükümetçilerin teblıgı . 
Madrid 26 ( A.A.) - Havas Aıan-

sı muhabi;inden: Gırnata cephesi: .
.. k.. t ı'lerin lehın· Askeri harekat, hu ume ç 
· H""k"" et kıtala· de inkişaf etmektedır. u ·um 

b' kaç rr Sierra Nevador mmtakasmda ır 
kasaba isgal etmiı;;lerdir. 

' . B on günler-Aragon cepheSıI· - u s 
.. · askeri ha-delci siddetli taarruz uzerıne . 

Karışmazlık me· 
selesi etrafında 
Fransız parla • 
mentosunda iza· 

hat veren lran-, 
sız Dış Bakanı 

B. Delbos 

Madridde bir 
bombardıman 
esnasında 
heyecan 

rekat .bas1amrstır. Asilerin Portal Rubıı 
. d ·d.. a'"'tıklan hücum, mmtakasm a un Y " 

geri püc:kiirtiilm;;..,~i•r 

~~silerin tebliği 
S l~ 26 (A A.) _ Dün neşre· a .. man .• a, . 

dilen resmi tebligde, Karabanşal Ba· 

J• 'd h''k .. metcilerin bir mukabil taar· o a u u • . r· 

İspanyadaki yabancı 
gönüllüler meselesi 

ruZLı:- def edildiği, düşmanın 160 0 u 

1 rmıot11tn11l/A 
Toprak kanunu 
etrafında 

SON POSTA' ela Muhiddin Birgen, 
devletin anayaM11 üzerinde yapılan ıon 
tadilatteu ve tıoprak kanunu etrafında 
gazetelerde görülen neıriyattan sonra 
etraftan bazı ıikiyetJer yükselmeye bat· 
ladığını kaydederek diyor ki : 

""3u toprak kanunu, er veya geç, gel
mesi .:aruri olan kanunlardan biridir. 
Bugnükü Avnıpa dünyasında böyle bir 
toprak kanunundan geçmemiş veya geç
meye namzed olmryan hiç bir memleket 
yoktur. Sebebi de şudur: Herhangi bir 
tarihi tekamülün şartları iç:nde toprak
lar bir takım ferdlerin elinde toplan ·'.ık
ca diğer bir takım ferdlerden rnürckk.:b 
olan geniş kitleler topraksız kalırlar. Ve 
nihayet bu topraksız ve yahud az top
raklı İnsanlar, ötekilerin ecireri mevki
ine düşerler. Bu bal toprak iıtihaalinin 
hakim devirlerinde yqayan her memle
kette, az veya çok şiddetli bir şekilde ö-
tedenberi en mühim meselelerden ol
mu§tur. Meıeli, eski Rusyada toprak 
meselesi, çarlığın, büyük Petrodan iti
baren hal etmeye çalıııpta bir türlü ta
~. olarak hal edemediği meseleJerden 
barıdır. Ruı)'\l.da reı"imin d ~. . d 

egıımesın e 
en müessir rolü oynarnı, amillerden bi-

verdiği ve 60 hükümetçinin asiler tara-

fına geçtiği bildirilmektedir. . . 
Asturi cephesinde, hükümetçılerın 

Grado yakınında yaptıkları bir taarruz 

def edilmiştir. 
Cenub ordusu Grenada vilayetinde 

Motril'in 25 kilometre kadar doğu şi
malinde bulunan Orgiva bölgesinde te
mizleme ameHyes~r.e müessir bir suret· 

tt' devam etır.irfir. 

Fransa hükUmefi gönüllülerin 
geri çağırılması için 

İngiltereye yeni teklifler yaptı 

ri de hiç §Üphesiz bu meseleyi çarbğm 
makul bir şekilde hal edemernit bulun
ması oldu. Meselenin geni§ bir ıekilde JI 

balen kendisini göstermekte olluğu mem
leketler arasında başlıca federal toprak 
nizamını yaşayan Irak, Suriye ve Mısın 
gösterebiliriz. Romanyada ve Macariı
tanda da henüz bu mesele hal edilip bit. 
mit değildir. fakat, bir çok memleket
lerde mesele bir dereceye kadar hal edil. 
mittir. Bizde de bu mesele vardır. Hal 
edilmek lizmıdır, elbet htıl edilec:ektir. 
Binaenaleyh, toprak kanunundan esas 
itibarile, camia bakımından, uzun boylu 
tikayete hakkınız yoktur. Türkiye, Tü
rk için, kitle haUnde refah ve saadet te
min edecek bir vatan olmak lazımsa. 
mutlaka, bu toprak meıeleıi-nin makul 

bir şekilde hal edilmeıi de bir 211.ruret• 
dir." 

--~-

Süın ürgeler 
bir teskilat 

• • 
ıcın 

"# 

Paris, 26 (A.A.) - Dün akşam Mebusan Meclisinde sosyalist me
buslardan B. Y oseph Rous alman ve İtalyan gönüllülerinin Jspanyaya 
tehacümü meselesi hakkrnda bir ıstizah yapmıştır. 

_, 

Hariciye Nazırı B. Delbos, Londradaki karışmazlık komitesinde 
bulunan fransız murahhasının ispanyadaki gönüJlülerin geri çağırıl
ması meselesine dair talimat almış olduğunu söylemiştir. 

B. Delbos, Portekiz'in ileri sürmüş olduğu itirazlara rağmen Lon
dra' da Portekiz hududlarrmn kontrolu hususunun kendi tarafından 

Loıdra, 26 (A.A.) -Press Assoc. 

ation Ajansının verdiği malfımata göre, 

sömürgeler meseleleriyle alakadar olan 

her kesin müsmir bir surette teşriki me 

saisine imkan vermek üzere "Colonial 

~mpire Union,. isminde bir teşkilat 
ıhdasına karar verilmiştir. Teşkilatın 
başkanlLğma Lord Hagard ve ikinci baş
kanlrğa da müstemleke bakanı geçecek. 
tir. 

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ t~inedilme~~retinde lngilıere 

İngiliz Silahianr:nası 

Mareşal Graziyani'nin 
sihati iyileşiyoı-

Roma, 26 (A.A.) - Yarı resmi ma· 
hafilde söylendiğine göre, mareşal Gra· 
ziani'nin sihati iyileşmiştir. Bu mahafil, 
ınareşalın kanının zehirlendiği hakkında 

çıkan şayiaları tekzib etmektedir. 

Avam kainarası 
istikraz teklifini 
dün kabul etti 

/ngilfa •İlahlan
ma•ı müzakere· 
/erinde Avam 
kamara•ında al-
m an •Ömürge 
meselesini orta-
ya atan İfçi me-

buslardan B. 
Bellar.ger 

'.Almanyaya ginnesi 
yasak edilen gazete 

Berlin, 26 (A.A.) - Pariste çrkan 
Övr gazetesinin Alıııanyaya girmesi 

yasak edilmiştir. Bu gazete son haftalar 
zarfında Almanyanın harici siyaset sa

hasında hedeflerine d;;ir bir çok yalan 

haberler neşretmiştir. 

Almanyanrn Fas takkmdaki projele
ri ve Habsburgların tekrar Avusturya· 
ya gelerek tahta çıkarılması meselesine 
dair guya Viyana ve Roma'da yaptığr 
teşebbüsler bu meyandadır. 

Lon<lra, 26 (A.A.) - Avam Kama
rası milli müdafaa iç.in istenilen fev
kalade tahsisat hakkındaki kanun ıa. 
yihasınr 132 reye karşı 307 reyle kabul 

etmiştir. 

B. Mac Goveru hiikümeti, Avustu· 
ralya'yı ıstiliidan kurtarmak için Japon
ya'yr Çin'e saldırmağa teşvik etmiş ol
makla itham etmiş ve bundan sonra 

istizahlar başlamıştır. 

İşçi mebuslardan Belıanger, hükü
metin alman ve İtalyan milletlerin:n 
sulh arzularım daha ziyade nazarı ıti· 

bare almasr ve manda altında bulunan 
alman somürgeleri meselesini dı.işünme
si lazımgeldiğini söylemiştir. 

Muhafazakar mebuslardan 8. Mak
well, iptidai maddelerin tekrar taksi
minin ve Milletler Cemiyetinde deği-

şiklikler yapıl· 

Sovyef Rusyanın 
denizalh filosu 

masının muvafık 

olduğunu söyle
miş fakat Alman
yaya müstemleke 
verilmesi aley
hinde bulunmuş

tur. 

Londra, 26 ( A.A.) - Daily Telegcapb ~az~tesi, 
Sovyetler Birliğinin şimdi bütün devletl:rınkı~den 
kuvvetli bir denizaltı filosu mevcud oldugunu bı/dı

.. ş · ı Pasifik denizindeki 
rıyor. Bu gazeteye gore, UIJa 

" - Şimdiki vaziyet karş•sında ln

gilterenin müdafaa silahlarını esaslı 

surette artırmak lazrmgeldiği hususun

da müttehidiz. Hedefimiz, dünya sul

bünü kuvvetlendirmektir.,, 

taraf rndan yapılan teklife göre bir 
itilaf elde edilmiş olduğunu hatır
latmıttır. Nazır dem ittir ki : 

"- Şayed bu kontrolun mükemmel 
olmadığı görülecek olursa, Fransa, bir· 
takım islahat ve tadilat teklif edecek-

tir. Sulh ve sükunun tesisi maksadiyle 

sarfetmekte olduğumuz mesaiye devam 

edeceğiz, ümid ediyoruz kıi, yapacağı

mız tavassut, ispanyol milletinin ken

di arzularını tahakkuk ettirmesine yar

dım edecektir. 

Diğer milletler de aynı suretle ka

rışmazlığa azmetmiş olmalıdırlar. 

B. Delbos, Fransanın gönüllülerin 
geri çağrılması hakkındaki yeni teklif
lerinin mütekabiliyet esası içinde ileri 
sürdüğünü, zira bir taraflı bir hareke· 
tin karışmazlığın ruhuna aykırı olaca
ğını kaydetmiş ve şöyle demiştir : 

·•- ispanya, kendi mukadderatını 

bizzat kendi tayin etmeLidir.,, 

Nazır, Fransanın gayesi, mümkün 
olduğu kadar yakm bir zamanda harbe 

nihayet vermek olduğunu söyliyerek 

sözlerini bitirmiştir. 

Fransa, bu esnada dahilı harbın fe
caatlerini azaltmak için elinden geleni 
yapacaktır. 

dilmektc olduğunu ve bu miktarın da 
kafü geldiğini söylemiştir. 

Bahriye bakanlığının •İpariıleri 
Londra, 26 (A.A.) - Bahriye bakan. 

lrğı, yeni silahlanma proğramı muci

bince, önümüzdeki aylar iç.inde en az 

28 milyon İngiliz lirahk siparişte bu
lunacaktır. 

Muharrir, yalnız bu zaruri ihtiyacın 

karıılanması yolunda tedbirler alınırken, 
mülkiyet hakkının maaun tutulac:ağm, 

ve bir takım yurddatların fazla baL11z
lığa maruz kalmalarına meydan Yerilmi
yeceği ümidini izhar ederek, toprak 
refonnaıının çok itina ile ve merhale 
merhale tatbik edilmesi dileğinde bulu
nu yor. 

* MEKTEPLERDE DiSiPLiN 
YENi ADAM meanmıında B. İlmllil 

Hakkı Baltacıoğlu, mekteb talebeleri a
rasında Öğrebnene kartı itaatsizlik, hat
ta hakaret suçlarının artmakta olmasını 
mevzuu bahsederek yalnız vakıaları mü
tahede etmekle kalmıyarak sebepleri de 
aramak lazım geldiğini söyledikten ıon
ra, aceba bu hallerin husule gehnesinde 
öğretmenin hiç suçu yok mudur? sualini 
soruyor, ve müsbet cevap veriyor. 

Muharrire göre, mesleki bir tahsil 
görmemiş olan bugünkü orta mektep ve 
lise öğretmenlerinin çoğu pedagojinin 
esaslarından habersiz bulunmakta ve bu 
itibarla talebeye karıı nasıl muamele e

dileceğini bilmedikleri gibi onlara ekse
riya haksızlıklar da yapmaktadırlar. 

* 
EDEBiYATIMIZIN MESELELERi 

VARLIK mecmuasında Yaıar Nabi. An. 

kara Halkevinde geçenlerde edebiyat-
• 

cdar ara11nda yapıbnıt ohn bir toplenb-

dan bahsederek, edebiyatamzın bugüa 

halli gereken meselelerle dolu olduğunu 

ve halbuki fikirlerin ıon derecede teni. 

ye uğranuı bulwıduğunu ileri ıiirüyor 

"edebiyatcılann hiç olmazsa ana IDeM

leler üzerinde bir söriit birliji edin

meleri için böyle toplantilar yapmal.

rım temenni ediyor. 

d · 1 · · d d · 40' a Baltık denizinde kiler de enıza tı gemısL a e ı 

bir kısmı insa halinde olmak üzere en az 90' a varmak· 
tadır. Her a~ Pasifik filosuna bir gemi ilave edilmek~ 
tedir. Bu suretle sene sonundaki denizaltıların adedı 
elli olacaktır. 

Komünist me
buslardan B. Gal
lacher, İngiltere
nin tekrar silah
lanma siyasetini 
tenkid etmiştir. 

B. Jon Say. 
men, hükümetle 
muhalifler ara
sında ciddi bir 
görüş farkı olma
dığını söyliyerek 
müzakereleri hil
lisa etmiştir. Na
zır demiştir ki : 

B. Jon Saymen, bundan sonra kuv

vetli siliihlara malik büyük devletler 

Milletler Cemiyeti haricinde kalmış ol

duğu için müşterek emniyetin tatbik.in

de zorluk olduğunu söylemiştir. Nazır, 

tekrar silahlanma planını tetkik etmiş 

ve muhtelif servisler arasrnda insicam 

husule getirmek meselesinin hususi bir 

dikkatle tetkıik edilmekte olduğunu 

kaydettikten sonra hava müdataasrna da 
ehemiyet verildiğini ve bu maksadla 
bilhassa sivillerden mürekkeb geniş bir 
kurmay teşkil edilerek eyalet ve bele-

Bilhassa beher,i yuvarlak hesab se

kiz milyon İngiliz lirasına mal olacak 
olan üç yeni zırhlı kruvazörün inşaası 

mevzuu bahistir. 
Yarınki futbul maçlan 

b ·· '"k bir endişe Gazete,]aponyanın bu inkişafı uyu . 
ile t , .b . - . . .. ku'" buna ilaveten Sovyetlerın 

aaı ettıgını ve çun 
1 

· 
Viladivostok bölgesı içindi bombardıman tayyar_e erı 
· · . . . rladıklarını bıldı,.. 
ıçın bırçok lımanlar ın!JdS !H tasa 
r·ıektedir. 

diyenin geniş çalıtma birliğinin temin 
edilmiş olduğunu ilive eylemittir. 

Gu maskelerine gelince, B ]on 
S~men günde 100.000 maske i~l e· J 

Bundan başka yakmda Dido tipinde 

bebeni 5000 tonluk diğer üç kruvazör 

inşa edtlecektir. 

Diğer siparişler arasmda bir filo

tilla anıa gemisi ile sekiz torpido muh
ribi ve beş ıili 8 bin tonluk yedi kru
vazör ve bir miktar küçük gemilerle de
nizaltı gemileri mevcuddur. 

Haliıt Bayrak kupası tertib heyetla
den: 

Puan puana kalan Demirapor ve ıc.. 

rıkkale Gilcü kulüpleri turnuva ikinci· 

sinin ve üçüncüsünün &eçilmeai için 
28·2·937 pazar günü saat 15 de Ankara 
Gücü alan:nda tekrar karşılaşacaklar
dır. 

Hakem antren"jr ~~y (C.:> .') ~·r. 
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nu~e~:~aln~ır:1: spanyada ölüme 
~ Modern Türkiyeye dair 

ğ• ::ı:~:7,~;.::: Londrada bir konferans 
jiyonunda lıiri:ıi-

riyle çarpışan fa-

ıist ve kadist ide- • 
8 

~~o~~~~ıet~ra:=~ n·ışanh LeJıyonerler 
raif ederek harab 
olmuş olan memle-

kü o lejiyonerlerin 
kanını temsil eder, 
her millet cesur
dur. Önümüzdeki 
vazife, hangi mem· 
leketin en cesur ol
duğunu göstermcJc

tir. Yaşa&m İspanya! Yaketin muhtaç bulunduğu 
asayiş ve intizamı venmk 
üzere bir yeni ispanya ru
hu uyandırmağa çalıştığı 

anlaşılmaktadır. 

Dey!i T elegral gtı%ete.inin lqxınya'daki a.i kav
vetlerle baaber balıı:nan mıılwıbiri Pembrok Ste
lenı gawlesi.ne lıpanyaclaki lejiyonalmn VaU-

p.sın lejiyon l 

Bu esas.tar, istisnasız, 

yerine getirilir. Bir yaralı 
arkadaşı: kurtarmak iç.in 
bir takımın öldüğü görül
müştür. Bir defa aıkı ve 
uzun bir yürüyüş esnasın· 

da bir taburdan dört kişi 

"Tercio" adı verilen bu 
yabancı lejiyonlar olmaksı
zın askeri harekete giriş· 

mek ve bir zafere ulaşmalt 
imkanı bulunamazdı. 

yeiine dair çok ftqanı dikkat bir yazı. Ytumıflır. 
Bu ya~ıya ~öre Eğer FTanko zaferi temin eUe bile 
bunJan 80nra manlekdle birliği kurmak ifin ya

pacağı la.1.a. çok feyler oarJır. Bu da harbtan 
daha zordru. 

ölmüştür; bunlar ölü ola· 
rak yere serilinceye kadar Bunlar, asilerin bazı mu· 

vaffakiy.etlerini temin yolunda başlıca 
amil oımuıılardır. Şimdi Franko sulhu 
pekiştirmek hususunda da onlardan 
istifade etmek dileğindedir. 

Tercio subayları yarı ciddi, yarı 

alay şu ıSÖzleri söylemektedirler: ''Mad 
ridden sonra Barselona ve cenub. Son
ra fethedilmiş olan memleketi temizle
me k için ger.iye döneceğiz." T&Savvura 
göre Terci-O kuvetleri kırk tabura çı· 
kardacak -ve bunlar, asayişin e.asıru 

kuracaklardır. 

Birliklen mahrum lspanya 
İspanyol ordusunun Fasta mağliib 

olmasından sonra İspanyanın prestiji· 
ni Terc.io kurmugtu. Saragossa'da aske
ri bir akademi tesis ederek ordunwı 
itimadını kazanmış olan da Franko'dur. 
Son harblarda iş görmü_ş ve işe yara • 
mış olan subayların çoğu bir defa Ter
cio'fa girip çıkmışlardır. Franko, mes
le' hayatının büyük bir kısmını bura
da geçirmiştir. Bir gözü ile hir kolunu 
Afrikada kaybetmiş olan General MD· 
lan - Astray~ ise Tercio'yu tesis etmiş
tir. 

Bundan birkaç hafta önce Franko 
faşist ve karlist milisleri ordu ile bir • 
ler?tirmek teşebbüsünde bulunmuştur. 

Zannıma kalırsa zafer kazanıldıktan 

sonra bu teşebbüs tekrarlanacaktır. Çün
kü hu yapılmadıkc::a İspanyada birlik 
tesisine imkan yoktur. 

Bu Tercio'lar iç.inde her nevi ve her 
cinsten adamlara tesadüf edilir: karak
tersizler, iyi bir maziye sahih olmcyan
lar, topatmı_ş adamlar, serseriler, hır

sızlar, macera düşkünleri. Bunları bir 
disiplin altına almak mühim bir mesele 
olmuştur. Bugün bu .türlü türlü adam· 
lar birleşik bir cephe halinde ~alışmak· 
tadırlar. 

T ezadlarla el olu bir memleket 
t'Spımya, ter:ad arla dolu -karmabn

şık bir mem1ekettir. Memleketin, coğ
nıfya lba'lmnmdan birliği varsa da uk 
baktmmdan variyet hiç <le öyk değ11 -
diı'. ~ yalı'la.rfa "Basklar, çoğu ff
lri iasll !Siitalcs.ituleo ge1m2' olan ecdQ. 

liiUii!ttden ıtam-iyle farktı n1dan 
menn ptutlar. 

Suai 1'ir ınn-ette ~bir~ 
taht olaıı .:Madrid ibi r ispanyol lbirt iği 
vücuda geıtin:acmiştir. Her eyalet, bir 
DafD dilin ptşin-)e tr:C Ökkikrİn~ İ.dı -

tii.nm k davuındadı:r. lspanyanna bic 
parçası ııasyoıalist,. ötıeki 1'arç.ası mıl

dır. Nasyonalistler faşist ve karli&t ol-

mak ÜUI'e iki kısma ayrılmıştır. Kı· 

zıllar ise daha fazla kısımlara bölün • 
müşlerdir. İspanyanın bu birlikten u
zak hali yüzünden şöyle bir ispanyol 
darbımeseli çıkmıştır: "Anam Kastil
yalı, karım Asturya'lı, metresim endü
lüslü, daktilom Katalonyalı olsun.,, 
Bir lejiyonerin tarili 

Zannıma göre Franko, bugün Ter
cio saflarındalri lejiyonerler nasıl bir 
nizam ve disiplin içinde iseler, bütün 
İspanyaya da aynı şekilde disiplin ver
mek fi~rindedir. Bu da ancak Terc.io 
mistisizmini bütün ispanyollar arasın -
da yapmakla olur ki bu işe de başlan • 
mış bulunmaktadır. 

İspanyol yabancı lejiyonu, fransız 
yabancı lejiyonundan farklıdır. Bu, ha
kikatte yabancı lejiyonu değildir. Bun
ların yüzde ısekseni gönüllüleri İ5pan
yol, geri kalanı ise portekizlidir. Bu • 
nun teşkilatı tipik olarak ispanyol usu-
1ündedir ve bütün ;spanyollara tatbik 
edilebilir. 

Tercio'nun akidesi şudur ~ 

" Lejiyoner ruhu birliktir. Harbta 
gözü kapalı olarak savaşmaktır. Vazi -
fesi .düşmanla 'kendi .arasındaki mesa • 
feyi hemen kı$i.ltmak ve süngüye dav
ranmaktır. 

Arkadaflık ruhu .şöyle olmalıdır ki 
her lejiyoner, harb sahasında yaralanan 
bir arkadaşrnı, kendisi ö1üm tehlikesi
ne maruz da olsa, bırakmamağa yemin 
etmelidir. 

Kendisi bir defa "lejiyon bana ye
tiş1,, feryadını doyar duymar:, ne pa
hasına olursa olsun, yaralmm yardımı
na ~malıdır. 

Bir aejiyoner, hiç bir yliriiyü ten .ay
rılmamalı, vücudu zinde ve sağlam ol • 
malıdır. Yorgunluktan, iztırabtan, aslık
tan, susuzluktan, uykusuzluktan kork • 
mamalı, her işi başarmalı, siper kazma
lı, toprakları itmeli, hulasa, kendisin • 
den istenen her i~ görmelidir. 

Leji11'nun <re 1ejiyonerin •arifesi, 
g~ gim<lür:, nerede ate, nru oraya. 
emirli -ttya emirsir:, lkOfFD141.k otmalıdrr. 

O , -ölünoey~ !kadar it&ath olmalı, 

gün, lıafta, ay •eya ticne saymaksızın, 

durup >dinlenmcksirin 'SDafmahdır. Ö
liim. anc.ak bir defa gelir. Ölüm iztı • 
rabsız gelir. ÖLmek, göründüğü kadar 

dea,etli bir şey değildir. En feci olan 

feY bir alçak Ne bir korkak olarak ya -

tamaya devam etmektir. 

yürümekten geri kalmamışlardır. 
Bu ölüm mistisizmi hızla yayılmak· 

tadır. Lej.iyona girmek istiyen bir ace
miye şu sual sorulur: 

- Niçin girmek istiyorsun? Bunun 
cevabı şudur: 

- Vatanıma hizmet için. Subay: 
- Bu kadarı kafi değildir. Ben öl -

mek istiyorum! demelisin! der. 
Lejiyonerlerin söyledikleri şarkılar 

arasında en tipik olanı şudur: 
''Tercio'da kimse, bu kadar cesur ve 

mağrur olarak adınr yazdıranın kim ol
duğunu bilmedi. 

" Kimse, onun hikayesini bilmedi; 
yalmz Tercio, bir insanın göğüsünü ke· 
miren bir kurt gibi bir ıztrrabın onu ze
delediğinden ~üphe!enir. 

" Eğer biri, onun adım soracak olur
sa o hüzünlü fakat sert şu cevabı verir: 

' ' Ben, kendisini hadiselere kapıp 

koyuvermiş bir insanım; ben ölümle 
nrşanlry1m. Ve !nı sadık dostuma bütün 
gücümle sarılacağım." 

Lejiyonerler, o kadar talilerine bağ
lanmış kimselerdir ki başlarına çelik 
miğferler giymezler. Kendi püsküllü 
kasketlerini tercih ederler. Bunlar her 
manevrede, her yürüyüşte ve her harb
ta kendi taburlarının bayrakların• taşır
lar. Millan Astray, büttin neferlere "le
jiyonıın efendisi,, diye hitab eder. Bun
lar, "bizi çabuk hareketten alıkoyuyor,, 
diye tank gibi modern silahlar karşı • 
&roda sızlanırlar. Bunlar, hücum için 
iyi havayı beklemeği de lüzumsuz sa • 
yarlar ve ''bizim hücum arımız için ye
rin ıslak olması bir pürüz değildir,, 

derler. 

Lejiyonda disiplin dayak, yumruk 
gibi sert vasıtalarla temin edilir. 

Bu lejiyonlar, haı:bta dehşetli zayi
at verdikleri halde gene ruhları değiş • 
memiştir. Başlangıçta 600, mevcudlu on 
tabur vardı. Bunlar bütün sıkıntılara 

göğüs germişlerdir. Her taburda 22 su
bay nrdu. Şimdi befinci taburda ilk 
neferlerden ancak 2 kiti blmıftır ve 
bütün taburlarda ölen .e yarabn.an 
sulııaylarm sayısı 65 kişiyi bulmaftur. 

AltlDcı taburda 600 1cifiden 500 ta
nesi pıalanm.ıf .eya ölmiittür. Bu 
ayiatm çoiu lıhdrid'de <:asa de Cam
po'da ftl'İ1miftİr. 

Bir alman pilotunun tayya.ceci ile 
İspanyaya gelen bir çrnıı, yere indik
ten bir kaç dakika 90nra haıba girip 
ateı ettiğini bana söyledi. 

ı 

Son posta ile gelen Great Britain and 
the East dergisinde okunduğuna göre 
"Orta asya cemiyeti'' geçen hafta Lord 
Loyd'un başkanlığı altın:la toplanmış 

ve bu toplantıda Sir Denison Ross "Ye
ni Türkiyenin kuruluşu'' hakkında bir 
hitabede bulunmuştur. Hatib, modem 
Türkiye mucizesini anlayabilmek için· 
önce osmanlı imparatorluğunun yük
selmesine ve d~ine dair malümat 
aahıOi olmak lazım geldiğini söyliyerek 
sözlerine başlamış ve kısaca şunları an
Iatmııtu. 

- Türkler onuncu asrıo sonunda 
orta ve ya.lan şark tarihinde büyük rol
ler oynamışlardır. Osmanlı imparator
luğunun ilk temeli küçük Asyada ku
rulmuştu. 

Anadoluya ilk ayak basan müsliman
lar, Selçuk türkleridir ki hunlar bir çok 
vilayetleri zabtetmişler, merkezi Kon- / 
ya olmak üzere bir devlet ve bir hane
dan kurmuşlardır. On üçüncü asrın or
talarında bütün orta Asya ile Avrupa
nm şarki kısnnlarmdan bir çoğu mon
gol'lar tarafından istilfilaya uğramıı ve 
bunlar 1258 scneainde Abbasiye hükü
mctine nihayet vermi§.lerd.i Bu mongol 
istilismm önünde Selçukiler kırılımı· 
lar, baylece osmanlılara yol açılmıştı. 

Osmanlılar, iki türlü mira.sa kon
dular: Bir taraftan dünyanın en bü
yük istam devleti haline geldiler, bir 
taraftan da hrristiyan Bizans impara
torluğunun varisi oldular. Mongollar 
tarafından hilafetin, Frank'larla Latin
ler tarafından da Bir:ansm tahrib edil
mesi osmanlılara bu fırsatları vermişti. 

Sir Dewiso.n Ross, osmanlı tarihi

ni etraflıca inceledikten sonra impara

torluk içinde genç türk partisinin na

al vücuda geldiğini anlatmıştır. 

Hatibe göre 1859 senesinde birinci 

Abdülmecidin :zamanında tanzimat baş· 

lamış ve bu ikinci Hamidin zamanında 
1876 senesine kadar sürmüştür. 

Sultanın müstebid hareketleri üze. 

rine meşrutiyetin iHinr maksadiyle ça

lışan gizli cemiyetler kurulmuştur. 

Bu asrın başrndanberi genç türkler, 

eski rejimi devirmek için hazırlıklar 

yapmakta idiler. Bunların Paris'te 

merkezleri vardı, fakat sultanla maiye· 

tinden ba~ka kimse bunların ciddiye 

almıyordu. 1908 de bunların merkezi 

hir ihtilal yapmak maksadiyle SeHini
ğe nakledildi. O sene, Mahmud Şevket 
paşanın • bugünkü Irak Başvekili Hik
met Süleymanın kardeşi - kumandasın· 

da bulunan orduları sultanı devirdi ve 
hapsetti. 

Bu sırada, m<>dem Türlıiyenin kur· 
tulu~ ile adı daima anılan bir şehsiyet 
sahne~ çıkıyordu: Mustafa Kemal 

Hatib, Mustafa Kemalin hayat ve 

mesleği nakkında uzun boylu sözler söy
ıemi' ve onun büyük harbte merkezı 

Avrupa devletlerinin muzaffer olaca
gına inanmadığını, zafer kazanırlarsa 

Türkiyenin alman boyunduruğu altma 
gireceğini önceden gördüğünü anlatmış· 
tır. 

s .:nison RoS11, bundan sonra türk 

inkilabmı anlatmağa başlamı , Kema
list rejimde başarılan muvaffakiyetler
den pek azının osmanlı imparatorlugun• 
da başarılabilec::eğine işaret etmiş, hu
dudların tahdid edilmesi, arab vilayet
lerinin sınır dışında kalmasının cumhu
riyetin bir çok muvaffakiyetlerine ko-' 
layca imkan verdiğini bildirmiştir •• 

Hatib, Atatürkün muasır başka bü
yük adamlardan nasıl farklı olduğunu 

izah ederek hitabesini tamamlamıştır. ı 

Evvela, hatırlamamız Hizım gelir kf 
o, cesur ve müstesna bir asker olarak 

vatanını kurtarmış, sonra uzakları gö

ren kudretli bir idareci olarak da devle-

ti kurtarmıştır. Bu suretle Türkiye 
cumhuriyetinin ilk reisi olduğu zaman, 

milletinin kendisine verdiği "kurtarıcı,. 

sıfatına iki defa hak kazanmıştır. 

Kendisi pek ala rahat yaşayabilir. 

ken bütün tehlikleri göze alarak ortaya 

atılmış, memleketinde arzu ettiği bü. 

tün müesseseleri, adetleri ve ananeleri 

ortadan kaldırmıştır. Cesaretine misal 

olmak üzere türk hükürnet merkezini 

İstanbuldan Ankaraya kaldırılmasını a

labiliriz. 1htimalk.i bu, Atatürk'ün en 

büyük touı de forcei olmuıtur. 

Hatib burada İstanbulun bugünkü 

halinden, de bahsederek edebiyat yap

maktan kendini kurtaramamış, sonra 

Türk ve İngiliz hükümetleri arasındaki 

dostluğun artmasından duyduğu mem

nwıiyeti anlatmıf, arkeolojik kazılarda 

ve tarihi araştırmalarda Türkiyenin gös 

terdiği kolaylıkları anlatarak bu arada 

profesör Baketer ile profesör Vittemor 

un İstanbuldaki çalışmalarına sözü ge

tirmiş, böylece hitabesi bitirmiştir. 

istanbulda 
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sesle.n<li, ugurlu avlar, fak.at sen nıye cevap 
vermiyorsun ? 

Atmaca Çil ile eşi de: 

mediğim :şeyler için öfkelenip duruyorum. 
Hubu ! bir kuş yapınak zamanıdır! hu gece 
sınırları geçecegim. ~ımaldeki sazlıkıara 
doğru bir bahar koşusu yapmak, sonra tek
rar dönmek 1azıın. Kolay kolay uzun müd
det avlandım. Dört kardeş de benimle be
raber gelecekler; çünkü beyaz kurtlar ka
dar semirdiler. 

aJ olsun sormadı; çünkü hepsi, kendi iş
leriy le meşğullerdı. 

CENGEL~Kil.ABI 
Y~: Çevıren: 

Rudyard Kıplıng Nurettin ARTAM 

Bir kuş, yeni duyduğu kokulardan keyf -
lenerek ötmeye baslar, öteki kuşlar onun ar
kasından ötüşürler, Kaingunga kayaların
dan, bir kartalın çığırması ile bir atın kişne
mesi arasında bir ses olan Baghira'nın nağ
rası duyulurdu. Yeni tomurcuklanan üst dal
lardan Bantlar - log'iarm haykırışları gelir, 
o zaman Movg1i de öten kuşlara göğsünü 
dolduran nefesle bir cevab ı.rennek ister; fa
kat bahtsızlık o nefesi, boşu boşuna, alır, 
~ôtiirür:dü. 

Her tarafa göz gezdirir, dalların üze
rintle eğlenen maymunlarla aşağıda dola
san renkli kuslardan başka hiç bir §ey göre
mezdi. 

Bir aralık Mor isimli kuş: 
Kokular değişti küçük kardeş, diye 

- U ğur:lu avlar, dediler, küçük kardeş 
alıtalıp Movgü'nin burnuna o kadar yakın 
uçtular ki tüylerinden birisi değdi. 

Hafif bir bahar yağmuru, Cengel' de bu
na fil yağmura denir. Yanın millik bir çev
re içinde yağmağa, körpe yaprakları ıslatıp 
sallarnağa başlamıştı; gök yüzünde kat
merli bir eleyimsağma olmu_ştu ; hafif ha
fif gök gürlüyordu. Bir dakika içinde bir 
banar vızıltısı duyuldu. Arkasından sükfıt 
başladı. Fakat bütün Cengel mahlukları 
birden ağızlarını açıvermişlerdi. Movgii'den 
başka hepsi. 

Movgli, kendine: 
- İyi yemek yedim, dedi, adam akıllı 

su da içtim. Kaplun bağa onun temiz bir 
yemek olduğunu söylediği mavi benekli 
kuşu ısırdığını zamanki gibi boğaznn yanım 
ğırtlağım küçülmeyor da. Fakat midem pek 
ağır; bu yüzden Baghira'ya ve başkalarına, 
kendi milletim olzn Cengel halkma kötü 
kötü sözler söyledim. Şimdi c:testen yanı
yorum; siır..di üşüyorum; biraz sonra ise ne 
sıcak duyuyorum, ne de soğuk; fakat göre-

Seslendi; fakat dörtlerden hiç birisi ce
vap vermedi. Onlar ses alamıyacak kadar 
uzaktaydılar; sürünün öteki kurtlariyle bir
likte ilk bahar şarkıları - ay ve Hind geyiği 
ş2rkılan - söyleyorlardı. Çünkü bahar ge· 
Hnce Cengel halkı gündüzle gece arasında 
pek az fark gözetir olurlar. Movgli, daha 
yüksek perdeden bağırdı. Fakat sesin dal
lar arasındaki kuş yuvalarını tartaklamak 
icin dolaşan bene'·li 2.ğaç ke<lisi M·'u'nun 
r;;.ıenen sesinden hacka bir cevap çrkm~dı. 
Fııw n üzerine tep•den tırn<:>~a kC'dar öfke 
1' 0 t" .. redi ve brça~mı yanı::ma h.'"2.dc>r çekti. 
c· ·az sonra, her ne kadar kendisini gören 
l ic kimse yok idise de, Büyük bir aza
m fe, t..-.peden arağı koşmağa b~sıadı; çe

·'·anda, kirpikleri aşağıda idi. Fakat 
Ceno-:;;' il~rden lüç birisi kendine tek si.i-

Movgli, bôylc düşünmeğe pek de haklı 
olmadıgmı bile bile kendi kendine diyor· 
du ki: 

- Evet, kırmızı Dholc, Dekkan'dan 
yine gelsin ve kırmızı çiçek Bambo'ların 
arasında dansa başlasın, o zaman bütün 
Cengel halkı büyük fil isimleri vererek. 
Movgli'ye koşarlar. Fakat şimdi, baharrıı 
gözü çiçeği kızarır ve Mor kuşu çıplak ha• 
caklarını göstere göstere bahar oyunları 
oynarken hepsi Tabaki kadar çılğınlaşmış
lar •.. Beni satın alan boğanın başı için ... Benı 
bu Cengelin üstadımryım, değilmiyim 1 

Sus! Orada ne yapıyorsunuz ? 
Sürüden bir çift kurt, tepenin altında 

dola~ıyor ve nerde döğüşebileceklerini kes-
tirebilmek için açık topraklara bakı~o.~ .. 

4 lardı. (Hatırlarsınız ki Cengel yasası, suru 
nün göreceği yerlerde döğiişmeği yasak 
etmiştir.) İkisinin boyun damarları tel ka"" 
dar sedtlenmişi; gazabh gazablı geriniyor va 
il'· görecekleri ava atılmağa hazırlanıyor"" 
lardı. 

(Sonu var) 



Dünyadaki 
SilBhlanrna 

AvmpaJa lremen 1!-'~ • v a r 1 s 1 
harb yüzünden kh terrnn eJı
la:qi nakaratını biliyor. Ba 
yüden birçok pat'alar ~ 
nJJığı, •ervetla JeoreJUiii 
için, ifi diizeltmJı oe yat'!"_; 
malı Uliyenlerin rJtailnı .e 
çolı güçlqiyM. 

Muhtelif devletler 
k • • e silahlanma ıçın n · 

Jer yapıyorlar? *----· 
A 

vrupada silahlanma yarışı d ... vam 
ediyc,r. İleri gelen enterna~yonal 

sı!ıih fabrikalarının ıngiltre'de Vıkers • 
Armstrong'un, Fransa'da Şnayder • 
Kröza'nun Almanya'da Krup·un Çekos
lovalgya'da Skoda'nın, İtalyada Ansal~ 
do'nun işleı:i yolundadır. Bunlar kendıi 
memleketlerinin s.ilahlanmasına çalış
trklar,ı için fazla cephane ve si.lalı i~
tihsallerini kendi memleketlerınde ~ı
lah fabrikaları bulunmıyan Portekiz, 

1 tsv.kre ve ls• Romanya, Yugos avya, . . :s. • • 

kandinavya devletleri gıbı sı~~ f~~
kalan olmayan memleketlere ıyı bır fı-
yatla satmaktadırlar. 

• Londra borsasında harp gemisi, 

tayyare ve motor, zırh ve top ya~an 
fabrikaların esham ve tahvilatı üzerın. 
de büyük spekülasyonlar yapılmakta. 
dır. 1936 senesinde bu türlü esham ve 
tanvilat fıyatıarında 190,000,000 dola.r 
yükselış kaydedilmişti .. Bu sebeple sı. 
lalı imalatının hükumet tarafından 
kontrolü, hatta . bu endüstrinin milli. 
leştirilm~si fikirleri bile uyanmıştır. 

Birl-.:şik Amerika'da kongre tara

rfından yapılan tahkikat, Büyük Bri
tanya'•la yankılar uyandırmış, bu geniş 
ve karışılc mevzu üzerinde orada da tah. 
kikat yapmak üzere bir komisyon ku. 
rulmuştur ki bunun raporu bugün İngi

liz kabine:;inin tetkiki altındadır. Fran· 

sa'da ise Leon Blurr'un Başvekilliği 

altrncla bu!unan hükfımet, büyük fir. 

mcılardan birisinin çürük deniz silah. 
ları •apr ~· iskandalı çıkması üzerine 
sıliih ve cephane yaı.ıan büyük Fransız 
fabrikalaıın.ıı devlet kontrolu altına 
alınmc1s 1 ccryanı uyanmıştır. Nazi Al
manya da Versay muah~desindeki si· 
Hihsızlanm;, maddesinin kaldırılması 
üzerint memleket 0 kadar geniş ölçüde 
bir silahlanma ihtiyaciyle karşılaşmış. 
tır ki Burıun icabı olarak bütün hususi 
silah ve cephane endüstrisi, filen, hü. 
ku.n~t kontrolu altına girmiştir. Her 
ne kadar husuıu aılab fabrikaları mev
cud kal~t• devam euneıne ıaeı.:~ de 
Krup <1c ona benzer muesaeseler deh
fCtll suıette gentfletilmıf~er ve kıuaı..ç
ları mahdut ounak üzere hü.lriımı. tın 

nezaretı alt;nua, s.mıc:i ortada harp ı.ali 
varımt g ...... , durınakSızın ç<!Jlftırıımak.. 
tadular. Nusy-ct da aııahlanma ve suih 

imali İfİ deh~tli surette ge~i~~.lmıt
tiı ve un iet fabrikaları bu ıf ıçın ça
lıpnaktadır. Hava kuvvetJc~ini artır~ak 
içuı yabıncı firmalardan bır talmu lı.. 
sana ve patentler aJmını,tır. Bu suretle 
bir talwtı planlar, resimler ve pateııta.. 

lar alınmas: ve: teknik yardımlar •s.in 

yarım milyon dolar para Jııarumıı•f ve 
bugiın bu sayede Hıspano Suiza tay· 
yare motorlarının Sovyet toprakların· 
da yaprlmas.ı imkan altına sokulmuş-

tur. 
İtan a'da yalnız ltaıyan ailahiall-

. , ~. . amanda İtalyan -
ması ıç1u degıl aynı z . 

' • l haneyı Habe~ harbı içın lazım 0 an cep .. . 
temin edebilmek üzıe sıliih endustrı• 
sini, Alm;:mya'daki gibi. k• ntrolu al. 

tuıa almıştır. • 
'd · IŞ "ıHe JlU::.USl IC5> ..ôııteınya a ıse, ~ 

ıg ı.nüessesel.rde bırakılmış, fakat 

f · bav ıanmasuı:ı te. 
ıj _ .. .:ırırı lıır nızama .. , 

• · · · · Başvekı' l Hay Ba.d-şeuous edılmıştır. 

vin 25 nıeırt 1935 tarıhirıae Avam Ka· 

maras .ıda şu sözleri söy!emiştı: .. .. 
"- Ben ve benimle beraber u.ıtun h_u· 

k - · <lir ki öniı· lımet ~una karar vermışıı: . .. 
mü? ı~ı:i iki sene içinde milıet ıçın l~
zt11.u1u tedbirler alınırken memleket bır 
b r· • . d . . 'b" ,Kazanc mesele-at ı. e ıçın e ımış g.ı ı . 
leri bahse mev.tu olmayacakt.r.,, 

Bir sme sonra İngiliz siliihlan~as~ 
için o kadar para sarfı icap etmiştı::- ~1 

Sir Tom;:ıc; Inskip isminde bir zat. mu-

dafaa iıJeriyle ıneşğul olmak üzere. i.h
daa edılen yeni bir nezarete getırıl· 

. . <.!ir Tomas İngiltere müdafaa. 
mıftı. .. , ı· 
. il~ ·u zatlar tarafından katmer ı 

sıyle gı 
bir vazıfoyi görmek üzere bu mak~a 
etiriJmiş bulunuyordu. Bu zat, şu uç 

g .. lAnl 
muhtelif nezaretin Strat.e]l p a arını 

harp hazırlrklarını telıf etmek a:ec. 
ve . Bah 
buriyetinde idi: Harbiye Nezar~tı, .• 
riye Nez&rcti ve Hava Neza:et~. _Aynı 
zamanda kendisinden umumı sılah ve 
cephane levazım.om nezaret altında 
bulundurulması isteniyordu. 

Bu kadar vaz.ife bir adam için fazla 

idi, kaldı ki bu yeni nezaretin çalışmak 
üzerinde kafi derecede yardımcı da ve
rilmemişti. Onun için büyük harbte ku
rulmuş olan mühimmat nazırlığı yerine 
bugün İngiltere'de bir levazım nazırlığı 
kurulmuştur. Bu suretle s.;lah endüst -
risinin hükılmetçe kontroluna veyahut 
millileştirilmesine doğru yarım adrm 
atılmı§tır ki bu da İngiltere, Fransa ve 
sair memleketlerde kamoyları es:ı.slı su-

~ . ... u .. ııJu:.•ı ıı...nı ın.ııııeştırmek 

rll isteyenlerin ilk kanaatları '?udur: 
bu endüstri hususi ellerde kaldıkça en

ternasiyonal sabada silahlan azaltmak 
hususunda yapılmak istenilen anlaşma
lara menfi surette tesir etmekte, yer 
yüzünde harb arzuları ve dti~manlık 

duyguları uyand rılmaktadır. 
ikinci mütalea da şudur ki ya harb ,, 

zamanında, yahut bugünkü g·bi sulh 
zamanrnda fevkalade bir fötıyaç hasıl 

olduğu takdirde hususi firmalar ihti -
yacı karşdayanııyarak yıkıl.,caklardır. 

Birinci düşünceye kl5.si:.ı: bir misal 
olmak üzere fransız ağır endüstrisinin 

büyük kartellerinden bir.isi olan Comi· 
te des forges'in birçok yıllık faaliyeti 

gösterilebilir. Bu ktımite, elinde bulu -

nan büyük servete, frans.z devlet ban -

kası da dahil olmak üzere birçok ban · 
kalan olan münasebetlerine, birçok ga
zeteleri, -hatta söylendiğine göre- bir 
takım devlet adamlarını da elde bulun
durmasına rağmen Krup gibi başka &İ· 

talı firma ve müesseselerile yakın mü
nasebetler tesis etmiş ve bunun neti -
cesi ol::ırak menfi bir tesir yapmıştır .. 
Bu vaziyet, l 936 senesinde fransız par
lamentosunun icra vekiller.ine geniş bir 
salahiyet veren bir kanunu kabul etme-

sine kadar devam etmişw. 

Bundan başka gerek amerikan, gerek 
İngiliz tahkik komisyonlarına silah ya
pan fabrikaların nufuz ve tesirlerini 
gösterfr misal ve deliller bildirilmiştir. 
Silah fabrikalarının barb çıkarmaya ça
lıştıklarını söylemek doğru olmaz; fa -
kat bunların devamlı surette harb kor~ 
kusunu kürüklemek suretile fazla sipa
riş almağa gayret ettikler:i de şüphesiz
dir. Bu husustaki dıutad usul, karşr ta
raftaki hükfımctin si1;.11ıanma progra • 
mmdaki artış ve coğ<.lr~a beriki t;o .... ~ın . - ' 
dikkatini çekmektedir. 

Bu hususta ingiJ.iz Coventry Ordnan-

YAZ.\N : --""""""',..,,.,.,.,,. 

~ord 
Strabolgi 

Avrupada bir silahlanma yarı
§~ devam ediyor, bütün silah lab
rıkala~ında hummalı bir faaliyet 
var. Sılcıh scıtanların i§leı-i gayet 
yolunda gidiyor. 
lngilterede hü
kümet şimdi :ri
lahlanmak için 
400 mil.von s!er
ling mikdarında 
bir i:rtikraz ak
dine salahiyet al
dı. Bu savfadaki 
resimlerde yu • 
karıcI a bir İngi
liz zırhlısını a
çık denizde rr..::ı
nevra yaparken 
görüyorsu
n uz . Ortadaki 
resim kara 8 ;[,..h
larının en miiO:.::;. 
J,,rind('n bfr: o
lan tat?• ın l ü
Y ii k kııVVPlini 
gösteriyOT. Asa
ğrJ a.l•: resimde 
gene ingili~ lüo
ınma mer..up ba
zı h:ırb gemile
rini büyük bir 
manevradan so.1-

ra görüyorsunuz. 

• 

ce ku~panyası direktörü H. H. Mulli · 
ner, büyük harbtan önce klasik bir mi. 
sal göstermiştir: 1906 aeneaimle bu 
Bay Almanya'nın deniz silahlarını 

fnkalade artırmak tasavvurwıda oldu -
ğana dair guli blr haber aldığıru bil · 
dirmifti. Mullincr, vaıutasını bularak 
bu gizli haberi baf amirallığa, gazete • 
lere, her iki rnecli&e, hatta kalıi

neye kadar ulaştırmıştı. ''Mulliner 
teşebbüsü > adı ver.ilen bu hareket 1906 

da ~lamıf, 1908 senesinde ise, büyük 
bir ehemmiyet kazanın ştı. 1908 sene -
ainde İngiliz bahriye programı muci -
bin-:e dört tane süper diretnot denize 
indirilec,.kti. Mulliner'in söylediği söz
ler, o zamanki liberal kabinesini o kadar 
teıı: .. 1 diisürdü ki bu oroaram, tam iki 

mi" ue çıkarıldr. 

N'hayet, almanhrm böyle bir tasav. 
vurlcırı olmadığı ve yeni gemi yaptır • 
madıkları anlaşılmıştı. Fakat ne de o 'sa, 
ingil.iz gemi yapıcıları bu sayede, bii -
yü;.; c;iparişler almışlar, buna karşı, al
m"--tlar da donanmalarının iı;tikl>alini 
teı:ıı · n ede!Jilmek icin alman gemi inşa • 
at~ ılarına veri ecek yüksek naralar ko. 
parm şlaı<lı. Bıı suretle iki memleket 
arasm<laki münaıoe~tlerdc ac.ı bir du -
ruma girmi,.tıi. 1914 ı;enıesinde İngiltere 

ile Almanya ar2sında c•lrnn harb, 1906-

19~8 senelerinde uvanchnlan kar~ıhklı 

fÜPhelerin bir neticesi olmu tur. 

I·:::u:susJ firmaların herhangi bir ba • 

direde iş başar;ımıyacakları iddi ... sma 
gelince büyük Brit:ınya'n n büyük harb

deki tecrübesini pek ala biliriz. o za

man birçok partilerin dehşetli muhale

fetine ra~men mühimmat nezareti ku • 

rulmuı:ı ve bu türlü endiistri hükumet 

kontrolu altına gfrınişti. 

~ te taraftan hususi te~bbii&ler ta
~ rafından ınühinunat yapılması le~ 
hinde birçok sözler söylenmiştir. Bun
lardan birisi Londra tahkik komisyo • 
nunda imparatorluk müdafaası nazırı 

Sir Moris Hankey tarafından söylen • 
miştir. Bu zat, silah ve mühimmat fab
rikalarının sulh zamanında devlete bı.i

yük ve ağır birer yük ola.cağını söyle -
mi~tir. Hususi müesseseler ise dalıa e· 
lastiki bir durumdadırlar. İstedikleri 

zaman istedikleri şekiller.i alabilirler. 
Aynı zamanda bunlar sivil işlerde ça • 
lışabiJi r ve icabında memleketten mil • 
yonJarca Jirahk ihracat yapabilirler. 

~··d ı;ci une .içinoe :ıava ;cuvvetleri 
hız lı bir surette terakki ettig ve geniş
lemesi lazımgeld\ği için lngiltereye biı 

ÇOK tayyare motörlerinc ihtiyaç ha I1 
olmuştur. Beş ingiliı fabrikası bu .!şle 
uğraşmaga başlamışlar ve hava nazır • 
hgı da bütün ihtiyaçlarıDı yalnız bu 
fabrikalardan tem.in etmeyi teahhüd et· 
miştir. Bu suretle bu fabrikalar de • 
vamlı surette bu işle me~ul olacaklar. 
böylece bu maksatla yeniden bir kom • 
bina kurmağa lüzum görülmiyece.ktir. 

Esasen hava nazırlığı, yedi otoıno' ;ı 
fabrikasının tayyare motörü parçaları 

yapmalarını ve sonra bunların birles • 
tiril~ini bedeUeyen bir proje bulun
duğunu da bildirmiştir. Bir harb tak • 
dirindc bu yedi fabrika birden çalıştı • 
rılarak ihtiyacı kar,rlayauldardır. 

Bu proje, teknik ve askeri bakımlar

dan tenkid edilmektedir. Askeri bakım

dan tenkid edenler, bir hava hücumu 

gibi bir ar.iza yüziinden bu yedi fabri

kadan birisi harab olacak olursa o za • 

man bütün faaliyetin duraklayaca~ını 

i.Öylemekte, bwJıı böyle yapmaktansa, 

bütün fa.briıkaların tele baıJlarUlil biitiin 

bir motörü yapabilecek bir hale konul

masını muvafık bulmaktadırlar. Bu me

sele, İngiltere'de, bugünkü günde bu 

vaziyettedir. 

Şurası kaydedilmeLidir ki bu işe mah
dud mikdarda fabrikaların alınması, 

fiyatı tcsbit edebilmek maksadiledir. 
Bugünkü tayyare yapıcıları ortada bir 
ring bulunduğunu tekzib ediyorlar. Ha
va nazırlığı da bu fikirdedir. Fakat or

tada ring bulunm.uoa da, bir monopol 
bulunuyor demektir. Tayyarede vesair 
siliih imal.:tı fiyatlerincle yal.ında bir 
fiyat skaodalr olması beklenebilir. Bun
dan dolayı bir taraftan fazla kar temini 
dileği, d;ğer taraftan da usta işi, reka

bet gibi meselelerden dolayı İngiltere
de devlet kontrolunun kurulacağı muh
temeidir. 

· Avnıpa'da hemen herkes« harb 

yüzünden karlar temin edileceği,, naka. 

ratmı biliyor. Bu yüzden birçok paralar 

kazanıldığı. servetler devredileceği için, 

işi düzeltmek ve yatıştırmak isleyen -

lerin vazifesi güçleşmektedir. 
1 

- Aınerika'da çıl.an Cıırrcnt lfi.çto• 

ry dcı·gisirıdcn _ 
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(Hikaye) 

Sevdiğini 
Yazan: 

H a nri O uvernuva 

Oğrendikten sonra .... .. 
Madam Brevet kocasına : bir titreme kaplamıştı. Delırmış gıbı a-
- Teodor, bu akşam tiyatroya git • şağrya koşup kapıcıyı uyandırdı. 

mi yelim, dedi. 
- Ne gülünç bir fikir 1 
- Ben, kendimi iyi hisetmiyorum. 
- Hepsi kuruntu, yakında geçer. 
- Hayır Teodor, ben kendimi pek iyi 

bilirim. Şimdi gidip yatağıma yata • 

cağım. 

- Dikkat ediyorum, her zaman böyle 

şeyler yapi.yorsun. 
- Doğru söylemiyorsun. Ben ger • 

çekten fena haldeyim. 
- Sen her zaman benim keyfimi boz

maktan zevk duyuyorsun. Artık bundan 
bıktım, usandım. Haydi, bir davranı • 
ver; biletleri aldım, vergileri de öde • 
dim. Bu akşam yemek yime; zannede· 
rim ki bir şeyciğin kalmaz. Döndüğti • 
müz zaman beraberce supe ederiz • .Bir 
az kendini topla; git, giyin Emili, hay· 
di kariciğim, bana bunu bir daha söy • 
!etme. Ben, senin gidebileceğine karar 
verdim. Yapılar.ak birşey vardır- git • 

mek. 
Madam Brevet, kocasına dargın bir 

bakışla baktı; fakat itaat de etti. Ti
yatroda M. Brevet, karısiyle hemen he
men hiç lakırdı etmiyordu. Siyah sa • 
kalı ve parlak kafasile müdhiş adc:ımdı 
kendisi. Tatlı ve çekingen b.ir m ahluk 
olan karısı onun gölgesinden titrerdi. 

Kadıncağız oyunun son perdesinden 
önce sızlanarak, yavaşça dedi ki : 

- Teodor, affedersin ama, beni bir 

an önce eve götür, fenayım. 

- Fakat, oyunun sonunu kaçıracağız. 

- Ne olacak? Ben bitkin bir halde -
yim; istersen btm gideyim, sen tek ba-

şma otur, seyret •. 
Adam, bir karış suratla ve şiddetle 

oturduğu sıradan ayağa kalktı ve ves • 
tiyere seslendi. Emiii arkasından tiril 
tiril titreyerek yürüyordu. Arabaya bin
dikleri zaman hüngür hüngür ağlamaya 
başlat1t • 

- Korkuyorum, fena halde hastala -
nacağım. 

- Bir şeyciğin yok; yalnız benim 
keyfimi bozmak istiyorsun. 

- Teodor, bunu söylediğine pişman 

olacaksın l 
- Peki, nen var? Başın mı ağırıyor? 

Kalbinde sızı mı var? Ayakların mr 
sızlıyor? Midende, dizlerinde bir iztı
rab mı var? Gözlerinden mi şikayet 

ediyorsun ? 
- O kadar bitkinim ki neredeyse ba-

yılacağım. 

- Bayıl bakalım da olsun bitsin 1 

* * * 
Eve döndükleri zaman madam Bre 

vet kocasına c gecen hayır olsun :t de
di; adam cevap vermedi. Öpsün ôiye 
aln nr uzattı; adamcağız yüzünü çevir
di. M. Brevet sigarasını yakarken içe -

ride bir vücudun yere düşmesinden 
ileri gelen bir gürültü duyuldu. Hemen 
yatak odasına koştu. Emili boylu bo 
yuna yeı e uzanmış, hareketsiz yatı -

yordu. 
Mösyö Em ili. kadmın nabzını y<lk · 

layarak : 
- Emili bana bak, diye haykırdı, sa

na hıç kızgın değilim. Fazla üzüldüm 
de ondan oldu; başka bir şey yok •.. 

Fakat Emili'nin sesi, sedası ç.kmi -
yordu. M. Brevet büyük bir telaş için 
de idi Hemen, kolunya, amonyak gibi 
şeyler bulup getirmek için banyo oda -
ama koştu. Fakat beyhude idi. Birden
bire kansının nefes ahşmrn durakla -
d "·m f:or 1·etti. Hi.itün vücudunu soğuk 

- Çabuk yukarıya gel madam Re-
büro, karım fena halde. Kapıcı çabucak 
giyindi; Teodor ile birlikte yukarıya 
fırladı ve Emili'nin üzerine eğildi. 
Kadıncağız : 
- Aman yarabbi, madam ölmüş, diye 

haykırdı, zavallı efendi, karınızm kalbi 

atmiyor. 
Mösyö Brevet bağırdı : 

- Ölmüş mü? İmkanı yok, koş ça -
buk bir doktor getir, Emili, canımın 
içi, sevgilim !. 

*** Bir an içinde oda, içerisinde büyük 
bir felaket olan bir yerin korkunç man
zarasını almıştı. Alt üst olmuş sandal
yelerin arasından yükselen ispirto, a 
monyak ve kolonya kokuları içinde 
mösyö Brevet yere diz çökmüş, kansı
nın hareketsiz eli üzerine göz yaşları 
döküyor ve yalvarıyordu : 

- Beni affet, beni affet Emili; çok 
sert davrandım; bu benim kusurumdur. 
Yaşa Emili, sana yalvarıyorwn yaşa .•• 
Buna dayanamıyacağırn, öleceğim. Be • 
ni affet Emili ! 

*** Bu sırada madam Brevet kendine 
geldi. Birden sol gözü açılarak bir an 
sevinç ve hayret alametleri gösterdi. 
Bu dehşetli bir intikam olmuştu ve bu 
hal birkaç saniıye devam etti. Nihayet, 
mezarların ötesinden gelen bir sesle : 

- Seni affediyorum l dedi. 

Kocasının sevincine son yoktu. Ar -
tık hıçkıra hıçkıra, bir felaketten kur 
tulan çocuğuna bir babanın kondurduğu 
öpücükler kadar karısını durmadan ö -
püyordu. 

Madam Brevet, zayif bir gülümse • 
yişle : 

- Sen gerçekten beni sever misin ? 

dedi. 
- Ben.im seni sevip sevmediğimi so

ruyorsun. Ne kadar çok sevdiğimden bir 

an şüphe etmedim. Seni kaybettim, san 
mıştım. Aman yarabbi ! 

- Beni sevdiğini tekrar söyle 
- Sana tapınıyorum. 

- Gerçek mi ? 
- Doktora r,örilnmek istemiyor mı -

sın? Ayak sesini duyuyorum. 
- Lüzum yok. Yalnız biraz karnım 

aç: okadar .. 
- Karnın aç demek benim canımın 

içi! Sana kendi elimle bir yumurta pi
şireceğim; en hoşlandrğın şeyleri bu 
lup getireceğim. Beni ne hale koydun? 
Bak, tiriltiriJ titriyorum. 

*** 
O gece mösyö Brevet, rüyasında ken-

dini karısını öldürür görüyor ve « ben 
bir alçağım! • diye sayıklıyordu. Ma -
dam Brevet kendisini yatıştırıyordu : 

- Yok canım; ben ölmedim; haydi 
uyu 1 

Ertesi sabah madam Brevet neşeli 

kalktı ve bir şarkı söylemeğe başladı. 
Kocası da kabustan kurtulmuştu. Ka • 
dm dedi ki : 

- Ne düşünüyorsun Teodor? Bu ak 
şam canını tiyatroya gitmek istiyor. 
İki bilet al bir Vodvil .için. Canım bir 
az gülmek ist iyor. 

-Bu akşam mı? kabil değil; çok yor
gunum. 

- B en seni eyileştiririm. 

M ösyö Brevet hayret içinde tekra r • 
!adı : 

- Ben.i eyileştirmek mi? Sonra hid· 
detli bir eda ile ilave etti ı 

l 
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Aydmda Halkevi bayramı 
k 

güzel bir 
törenle 
ku :·landı 
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T E 

Aydın, (Hususı) - Halkevleri yıl· 
dönümü Aydın balkevinde dün çok par
lak bir surette kutlanmıştır. 'Gündüz 
toplantısında Ankara halkevinden veri- Aydın halkevi temsil şubed -len söylevler, konserler radyo ile dinl.enmiş, gece toplantı-1 
sına bandonun çaldığı istiklal marşı ıle başlanmıştır. Hal- Tütün kaçakçıları 
kevinin yıllık çalışmalarını bildiren söylevden sonra Beh-

çet Kemalin Halkevleri şiiri okundu. Hüseyin Bayınd11 ve 

Hüseyin Baykara keman ve piyano ile müzik konseri ver

diler. Bundan sonra gösterit kolunun yaptığı tablo göste

rildi. Orta okul talebeleri çok muvaffakiyetle Yaman piye-

Baıkesirde Korucu nahiyesinin 
Kılıçlar köyünden Osmanla üç arka
daşının Ağunyadan kaçak tütün ge

tirdikleri haoor alınması üzeı·inc 

tahkiata l>aşlanmıştır. 

sini temsil ettiler. 

936 yılında Aydın halkevinde 40 gösteri, konser ve kon-

y api un tahkikat neticesinde ka

çakçılar, 250 kilo kaçak tütünle be-

/ 

raber ele geçirilmiştir. 
ferans verilmiş, bunları 19087 kişi d.inlemiş .v~ seyre.tm.iştiı. 

Tarım sergisini 4228 ve sıhi müzeyı 4822 kışı gezmıştır. ----

a aliye ti ır~ Aydında Spor 
Aydın, (Hususi) - Futbol ve voleybol lik maçlaıma 

Aydın spor alanında devam edildi. Dünkü maçlarda Soke 
ve Aydın takımları ikişer sayı ile berabere kaldı. Nazillı -
Karapınarı sıfıra karşı iki sayı ile yendi. 

a -
1 Gönende domuz avına 

çıkan köylüler 
• 

bir katil yakaladılar 
Gönen, 22 (Husu~i muhabi.rimiz

den) - Dört yıl önce Sarıköyden Şa
ban ağayı öldürmek ııiyetiyle çobanını 

öldüren Hafız Hüseyinbey köyünden 
Ahmet tevkif edilmiş, fakat o zaman 
her nasılsa hapishaneden kaçmıştı. 

Evvelsi gün, domuz avlamak için 
sabahleyin erkenden, Şaroluk köylüleri 
dağı sarmışlar ve yavaş yavaş muhasa
rayı küçü;terek orman ıçinde saklı olan 
domuzları kaldırıp vurmağa başlarken, 

köy korucusunun gözüne bir ağaç al
tında yatan ve koyun postekilerine sa· 
nlı beyaz kuyruklu bir şey ilişmiştir. 

Korucu bir arkadaşiyle beraber, ev
vela domuz zannettiklt>ri bu yığının ya
nına yavaş yavaş sokulmuşlar ve yata
nın insan olduğunu görünce üzerine a

tılarak yakalamışlardır. Bu adam: 
- Ben Ahmedim. Demiş ve kendi

sini tanıtmıştır. Bu katili tanıyanlar, 

hemen bağlıyarak köy muhtariyle bir
likte jandarmaya teslim etmişlerdir. 

Bolunu.n 

s 

1 G!t~~e~!e .. 1 
Gerze, (Hususı) - Bu sene 600 bin 

kilo raddesinde tütün yetiştiren Gene
de her yıl olduğu gibi başta inhisar i
daresi olduğu halde nıi!H müessese .:r 
de tütiıncülere avans vermiştir. Zur. a 
her tarafta tütünlerinı denk haline ge
tirmeğe başlamıştır. 

Bu hafta iç.inde inhisar idare orta 
nevi bir mahsul partisınin ki 0 osunu yüz 
kuruştan satın alarak ilk piyasayı a'i· 
mıştır . 

Yakında diğer şirket ve tü<:rarla
rın da mübayaaya ba~hyacaklan haber 
almmrştır. 

cenneti: 

- Benimle böyle konuşmak fena u 
sul değil; bu ne ton böyle ! 

- B u bana yakışan bir ton'dur. 
- Nasıl olup ta cesaret ediyorsun? ... 

*** - Benim öldüğümü sandığın zaman 

/_band gölü bir seyyah 
merkezi oluyor 

bu kadar kudretli görünmiyordun ? 
- Hala bundan mı bahsedeceksin ? 
- B en onu biltlll!m ; fakat sen, bala 

beni dünkü gibi kölen, esirin sanıyor· 
san çok yanılıyoraun dos tum 1 B en bu· 
rada tiril tiril t it riyordum; sana imat • 
tan başka elimden hiçbir şey gelmi • 

yordu. 
- Ya timdi ? 
EmiJ,1 f iddetlicc cevap verdi ı 

- Ben bir kadınını ; şimdi senin be· 
ni öğrendiğıini öğrendim : artrk bundan 
elimden geldiği kadar letifade edeceğim. 

Bolu, (H ususi) - Yahnz Bolunun 

değil, bütün bu çevrenin, hatta Türki

yenin en güzel ve emsalsiz bir gölil o

lan Aband gölü, tabiatin eşsiz bir hedi

yesidir. Bu gölün bir turist merkezi o

lacak vasıfları taşıması dikkati çekmiş 

ve tetkikler başlamıştır. 

Aband gölü, günun her saatinde 

bir başka h usu.si yet taşır: Ziya ve renk 

akisleri harikuladedir. Etraf çam or

manıdır. Suyun üzerinde her mevsim-

de ve her zaman bir hareket ve hafif 

dalgalanma vardır. Sahil kumsaldır. 

Öyle kıyılan vardır kı, çamlıklar bura• 

ya kadar uzanır ve ııu ağaçların göv· 

. delerini yalar. 

Bolu gençleri bu yıl Aband gölünün 

kenarında bir kamp kuracak'ardır. Gö· 

le yakın olan köyler ağaçlarını hiç kes• 

memekte ve hatta onların fazlalaşması

na gayret etmektedir. Gölün etrafında• 

ki toprak çok verimlidir. 
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Dr.Arasla 
B. etaksas 

rasında 
Ankara, 26 (A.A.) - Balkan antaıı· 

~konseyi toplantısından sonra Harici

ye vekili Doktor Aras ile yunan ba§ba" 
kanı Mctaksas arasında teati olunan 

telgrafların mctinlcn ; 
Ekselans B. Metaksas 

Başbakan ve hariciye nazın 
AT1NA 

Dost ve müttefik yunanistanı, ge-

k k al
. t h "" k:;..,,.ti gerek asH elen 

re ır ıye u ..... - . 
milleti tarafından hakkımızda göstcrı· 
len hararetli doştluk nişanelerinin in· 

tibaı altında terkediyoruro. 
Müfahham hükümdarları Majeste 

Kıral İkinci Jorj nezdinde derin ve hür· 
metkar şiıkran hislerime tercüman ol· 
manızı ekselansınızdan rica ederken, 
hakkımızda ibzal olu.nan çok geniş mi-

l b"'tün minnet-
safirperverlikten do ayı u ~ 

· h""k.. tine oldugu 
tarlığımı kıralı yet u ume . • . 
gı"bi elen milletine de izhar ettıgıme ka· 

niim. . 
Tazfmatnnın Bayan Metaksas'a ıb· 

1
- · p ..... ~ ve sarsltmaz dostluk 
agoıı: ve~...... . 

hislerimin kabulünü de ricaya iı:.tıSar 
eylerim.. RÜŞTÜ ARAS 

Ekselans B. Doktor R~Ü Aras 
Hariciye Vekili 

ANKARA 

Ekselansınızın Jutufkar telgrafın· 
dan fevkal!de mütehassis olarak, dost 

-.e müttefik :islf türle nu1letü:ım milin
taı müaııı:'ssilinc rnıüliki olduğumdan 
dolayı bilhassa bahtiyarlık duy~u~u 
bir kene daha temin etmek tSte:rım. 
Çok mesud neticeleri, memleketleriıni
zi esasen birleştiren yalnız çok ıtıkı 
bağları değil fakat aynı zamanda müş
terek muslihane gayretlerimizde kendi· 
sine derin bir tarzda met"but bulunmak· 
ta oldnğumuz balkan antantını da daha 
ziyade takviye eden dostane mülakatı
mızın samimiyetinden unutulmaz bir 

hatıra saklıyorum. 
Samimi vefakar h islerimin ifadesi-

ni kabul buyurmanızı ve Bayan Aras'a 
tazimatımm arzını nca ederim aziz 
dostum. ~ETAKSAS 

Be .. c·kada Döğı~el 
serbest rakıldı 

Gand, 26 (A .A.) - Başvekil Van Ze
Jand tahville ri piyasaya çıkarılmak.ta 
olan bir huçuk nıilyarhk istikraz hak· 
kında i.uha.t vermiştir. Başvekil. Belçi
kanın ecnebi mem!ekederle olan ikcısa
di münasebet1C1'inde görülen snhihı e
hemiyetle kaydetırıiş ve z.irai buhranın 
sona erdi ğini temin etmiştir. 

Başvekilin verdiğ i konferansın bi-

dayetinde kısa bir kargaşalıktan sonra 
tevkif edilen raksiat lideı-i Leon Deg· 
relle ile taraftarlan biraz sonra serbe11t 

bıraktlmrştardır. 

Amerikanın bitaraflığı 
Nashiı:ıgtoıı, 2& (A.A.) - Parfl. 

mento .hariciye encümeni Mac Reynolds 

tarafından verilen bitaraflık projesini 

3 reye karşı 15 reyle kabul etxni~_tir. 
ParJ..ananto bu projeyi 8 mastta muza· 

kere edecektir. 

Tefrika No: 20 

Sovyet ağır 
endüstri 

• • • 
komıserının 

ölümü 

D r. Ara•la. B. Lltvinof 
arasında telgraflar 

Ankara, 26 (A.A.) - Sovyetler bir· 
liği ağır endüstri komiseri Orjonikidze· 
nin ölümü dolayısiyle Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Aras ile Sovyetler 
Hariciye komiseri Litvinof arasında te

ati edilmiş olan telgraflar 
Ekselans B. Litvino.f 

Hariciye Komiseri 
Moskova 

Türkiyeye avdetimde Orjonikidze
nin ölümüyle komşu ve dost memleket 
hükümetinin uğradığı elim matemi de
riı:ı bir teessürle haber aldım. Sovyetler 
Birliğinin bugün iftihar ettiği kuvvetli 
ağır endüstrinin yaratılışına en geniş 
nisbet dahilinde hadim olan bu büyük 
ba~ncmın ziyaı, kendisini şahsen de ta
nımak şerefiyle mübahi olmaklığırn do
layısiyle beni daha ziyade mütellim 

kıldı. 
Ba acı vesile ik derin sempatimin 

ifadesini ve en samimi taııiyelerimi lı:a -
bul buyurmanızı rica ederim, aziz dos

tum. 
Doktor Rüştü 

Ekselans B. Rüştü Aras 
Hariciye Vekili 

Ar as 

Ankara 

Orjonikidzenin ahsında Sovyetler 
Birliğinin uğradığı elrm ziya münase
betiyle gönderdiğiniz taziye telgrafın
dan derin bir surette mütehassis ola
rak muhabbet hislerinizden ve matemi

mize iştirakinizden dolayı size samimi

yetle te~ekkür ederim. 
Litvinof 

n 

(Bnşı 1. inci sayfada) 

timali sartlarını tasrih edecektir 

Proje tetkik edılcc k 
Cenevre, 26 (A.A .) - Hırtay esas 

yasasını tanzime m mur ekspeTler komi
tesi bu6un ikı uzun içtima akt ederck 
konseyiıı kabul etti gi neticeyi tetkik 

etmiştir. 
Azaııın t alebi uzerine komite Me

nemencioglu tarafından tevdi edilen 
ıu:ojelerı tetkik etmek uzere faaliyetini 
bir hafta kadar talik ederek sekiz mart 
pazartesine bmıkmrştır. 

Samsun, Sıvas ve Tokat 
halkevleri arasmda 

Samsun, 26 (A.A.) - Bayram tatili 
mü~ebetiyie Tokat ve Srvas halkev
Je-rinden kafileler gelmiştir. Samsun 
halkevlileri ile ı:;ıisafirlh arasındaki 
tanışma ve kaynaşma çok samimi ol
ınuştu.r. Belediye misafirler şerefine 
200 kişilik- bir ziyafet verdigi gibi h& 
kevi de bir çay ve m üsamere vermştir. 

Ba~beıkc 

DOGRU YOL 
(Ba~ 1. inci sayfada) 

yapabilir? La Tribune des Nations 
gazetesinin yeni gibi ileri sürdüğü 
hikayeler hep konuıulup bitti. 
Lisan ve edebiyatları daha kuv· 
vetli olanlar dahi, hakikab tanı
manın barıı ve Suriye menfaatle
ri bakımından daha doğru oldu
ğunu nihayet tasdik ettiler. 

Genç Suriye devleti adamları· 
nm vatanlarına ve milletlerine 
yapacakları ha lıca hizmetlerden 
biri, bu meselede iç politika ihti
raslarım önlemek ve yeni devlete 
realist bir dış sıyasa ananesi kur
maktır. Bilhassa, enternasyonal 
münasebetlere tealluk eden mese
leleri, iç politika münakasaları ile 
~~tırmamak ve sokak dernago
Jısınm, yüksek yurd menfaatleri· 
ne zarar vermesini menetmek bu 
ananenin başlıca esaslarındandır. 

Fransa, hiç şüphesiz, bir takım 
menfaatcıla.r tarafından gelen tah
riklerle, o kadar zahmete mal olan 
müşterek muvaffakiyetin zayıfla· 
masma meydan vermiyecektir. 
Sanc:ak anla~mazlrğtmn halledil
ın.~~den barı, iç.in, Fransa ve 
T urkiye, Suriye ve Türkiye müna
sebetleri için beklediğimiz büyük 
f~ydalar, Sancakta yeni vaziyet 
nızamının konsey kararındaki e
s~slara. tam riayet edilerek tan
zım edılmesrne ve gttek tanzim
de, ıerek l&thikte tam bir iyi ni
yetin hakim olmasına bağlıdırlar. 

Falih RıJk, AT AY 

• 
lngilterenin 
yeni bütçesi 

Londra, 26 (A.A.) - 1937 - 38 biıd

çe projesinin 13 nisanda meclise veri

leceği ve bu bü:J~e yakfınunun esas iti· 
bariyle 960 milyonla bir m"lyar ster
lin arasında olacagı zannedilmektedir. 

Bu mikta ra sivil kısımlar ıçin 500 mil
yon, milli borçlar icin 230 milyon ve 
askeri kısımlar için rte 235 milyon ka

dar mütemmim .ı.ı.hsısat ild.v si icab e-
decektir. Bu suretle yeni büd ·e şimdiki 

biıdçeden yuvarlak rakam ol rak 200 
milyon kadar bir fazlalık · terecek-

tir. 

l\lfislovakyada asker mi!cdarı 
fazlalaştırıhyor 

Prag, 26 (A.A.) - M b:ı n mecli-
si, her sene silah altına ahnm kta olan 
cfrad rni1 darını ''cekoslovak ordusunun 
ihtiyaçlanna tekıı'rlil edecek" bir sevi
yeye çıkaran kanun 'fiyilıasını - S dete 
almanlar müste na olmak ü "re • itti
f k ife kabul etmiş~r-. Şi,.,. ' ive- kadar 

senede silah altına alınan efrad mikda
rı, 7 5.0QO idi. 

Sovyet Rusynda yeni 
ağır sanayi komist>..rİ 

Moskova, 26 ( A.A.) _ Sovyetler 
bfrliği mcd .. -ez icra komitesi re·sr, halk 
komiserleri mec:lisi ikinci r:e · 1 ve devlet 
ptanı komisyonu re· i Valeri Maj'nnk'ı, 
müt.c.velfa Orcooikie" nin ine ağır 

sanayi kom'seı:i tayin etm.!\tir. 
Genadi Sııcireov, plan komsiyonu 

baş1rnnhğına tayin f"dılmişti r. 

ve türlü ~ekiller altında takip edıyoı ar lı. 

Fransız 
Blum 

meclisin 
hüküme i 

e 

• kid edi di ,. 
--~~~~--~~-

Flanden " Blum, hükümef i 
felakete sürükfiyor,, diyor 

zaı:ı:;~ ~ (~A.) .- Mebman rn edisinde fç siyaset hakkrndaki mü-

Fland 
-~eski Ba.tba:kan B. Flandenin istizahı ile ba·l~-··t 

en e:zcumle demqtir iri: v<Uu.Lt ır. 
B. Blum. halk cephesi programını 

sosy alist prograınmm tahakkuku yo
l~a ancak bir ımrhale olduğunu sby
lıyerek mayısta yeni bir p rogram t at
bik edileceğini söylemiştir. F akat B. 
Bluma mayısa kackır beklemek imk!inı
nı hlidiselcn-in verib vermiycceği belli 
değildir n bu hayli fiiphelidir. Bütün 
Fransayı ezecek olan bir fc:lakcti bek
lemek biT hükümct ~ ayııbtır. B. 
Blam bilki.Une.ti felfilr.ete sürüklmlek
tedir. Para vaziyetimiz mali vaziyeti
miz kadar be.ı;baddır. Hükilmet, beynel
milel Pa.ris sergisinin bi"r muvaffakiyet 
temin edeceğini iddia ediyor. Eğer hü
kümet sergi var:idatının açığını kapaya· 
cağını zannediyorsa aldanıyor. Açık 
kapamımaymc.aı da hi.ikümet doviz kon· 

troluııu tatbik mecburiyetinde kala
caktır. Buise T..ondra: ve Ncvyorku gü
cendirecelctir. Ba1bakan nw:ksistlerin 
esiri olmuıtur. Inima kapitale kaı:şı i
lanı hacb etmeye me~bur oluyor. Bina
enaleyh. kapitalin teşriki mesaisine is
tinad edemez. Etrafındakilerin ve bil
hassa komünistlerin söylediği dii ünce
siz nutuklar hükümete kcırşı olan iti
madsnlığı artırmıştır. Diktatiırfükten 

korlculma.lctadU'. Diktatürlulc: dah il i 
barb demektir. Eğer B. Blum, Fran-sayı 

tecrid etmek istiyorsa dostları kolay· 
lıkla memleketi Sovyetlestirehilirler \'C 

lngiltcrenin ve Amerikanm Sovy et a
leyhtarlıkları ise malf.nndur . 

Ve F landen. nutkunu b trrirken mle 

ket içınde ayrıl .k sıyasctı yerine parti 

ve sınıf mücadelelerinden azade bir hü

kümetın idare ı altında bır fransız bir-

1.igi siıyaseti konulmasını i temiştir. 

Mebus rer rrand Laurent huıcu e e 
kar ı olan itıınatsızlık net ıccsinde ha· 
zinenın maruz buluncfugu malı m kil· 
l fi tı anlatmış ve lı u sırada maliye n zı
rı V.inccnt Auriol hntıbin ozunü kese
rek itimadı sar na.k ıçin sag cenah mat
buatın y::ıpt ıgı · dclctLi ne riyattan acı 
acı şikayet etmiştir. 

Hatib, tenkidlcı ine devam ederek 

halk cephes i programın ın muhteli f nok
tal..arını tahlil etniş ve harb leva ımı 

ş~e i haııiç olmak üzere endüstrini n hiç 
b• ı: şubesilıde istihsalatm artmamrş ol
dugunıı gpstcrmişti r. Ve son soz olarak 
da başbakandan umum mesai konfede
rasyonu sekreteri j ouhaux'nun dikta
törce hattı hareketini tasvib edip etme· 
diğini açıkça soylemesini istemistir. 

Dük dö Kent'in ziyaretleri 

Viyana, 25" (A.A.) - Kardeşi Dük 
oö Vindsor"u ziyarette bulunan Dük dö 

Kent Avusturya rcri&i cumhurunu bu· 
gun ziyar.et etmiştir . 

Bulgaristanda 
• 
idam edilen 
tethişçiler 

Sofya. 26 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor ; 

Stı::azagora mahkemesi tarafmtlan 
mahkfım edilcıı i.iç mevkuf ı.u sabah 
S~a~gora hapisanesinde idam edil
mıştır. İdam kararı yalnız .:t-'-• . . . • .,.ı.;anı çete 
tc.şkılı suretıyle devletin _. . . ..... ... ıyetıne 
suıkast ve tethiş hareketleri irti.lcibın-

dan de~il, aynı umanda a~ katil ve 
müteaddid katil t~ebbüslcı:i gibi cü
rümler sebebiyle verilmiştir. 

Mahkeme bu dava dolayısiyle ha ki
ki bir silah. mühimmat ve bomba dcno
su da müsadere etmiştir ki bunlar çe
tenin. tethişçi mahiyetini isbat etmiştir. 

Pöjo fabrikalarındaki grev 
hallediliyor 

Montbeliar, 26 (A.A.) - PöJO fab-
rikalarJ, kanun mucibince amele ile mü· 
r.ıkereler bir tarafta cereyan ederken 
pazartesi giınü t~krar çatı maya ba!)la
yacaktrr. 

rabrika dirc:ktorlugü i t en çıkant

ması istenen iki ameJeyi şimdilik ücret
li olarak mezun a :Jdetmeyi kabul eyle
mi tir. Eger hakemler arasında anl -

ma hasıl olm;ız a basbakan b r üçüncü 

hakem tayin edecektir. 

Aleni Teşekküi-
G.ııata& rU} Lıscsındcn nı un uni

ver ıtc.nın hukuk fakiıltcsı ta tcuesınu n 
o~.unıuz .ıım liaşkayanm altı ay v. 
" ~J anı olarak sag go une arız 0 n 
ha::.t<ılıg-ın ı o tanlıtcntıerı pederane ve 
muşfı Kane tedavı eden çok muhte rem 
ve alıc n p goz muteha sıslanndan 

P rofesör ı~utaııya Mebusu füıy Şa ı r 

Ahmet ve m.ıavınleri ~ k azı d ktor 
Bay Bürhan ve ahıren ;;; i şli Şifa yur
dt nda- en muhım amelıyatı yine Şa ir 
Ahmet ve &öz doktorlaıı mızdan Bay 
Mucııt ve ameliyat esnasında buluna. 
rak oglumuzun kuvveı m~neviyesıni 

takviy e ve himaye eden Bolu Mebusu 
Doktor Emin Cemale bizi ve efradı 

ail mizi sevindirdiklerinden ve ke&r 
lerimrzi surure ulaştırdıklarından do~ 
layı endilerinc derin ve ebedi minnet. 
tarlı klarımıZL ve teşekkürlerimizi su. 
narız. 

Denizlı Mebusu 
Yusuf Başkaya 

ve refikasr 
Nesime Başkaya 

Yanındaki şi~an adamın başı üstünden 
kolunu uzatarak Herman: Üçlü, ınuhteşt:nı bir nıanoJya çi ~i ha-

M K Z 1 
linde açılıyor; yedili biı: g otik kapıyı tem il 

a Ç a 1 ediyor; birli dev gibi bİr örümcek şekli al:ı
yordu.. Bütün düşunceleri tek düsünce hali-

Vazan:. puşkin ne inkılap etti:- Kendine pek pahalıya mat 
etmiş otduğm sırdan fayclalanınal<.. Seyya-

şeli ~a s11a odalardan geçtiler. Bir kaç ge
neral ıle hns usi müşavirler vist oynayor
fardr. 
hat I:Sir çok gençler, ipek örtü.lii_ sedirlere ra
.. ça uzanmIŞ", dondurma yıyıyor ve pipo 
ıçıyorlard. Asıl safonda, etrafında yirnıi ka
dar adamın sıkı .mış olduğu bir masanın ba
şında, ev sahibi, kağıt açıyordu. Bu, altmış 
~aş~arı_nda kadar, gümüş gibi beyaz saçlı, 

-. Miisaade. edinizde bir k'ağıt çekeyim 
de&. ' 

~linski gülümsedi ve muvafakat i· 
ş~et~. olarak ~izce egildi. Narumof, uzun 
surmuş olan çekıngenliğine nihayet vermiş 
olmasm~an dolayr Hemıam tebrik ve ona 
mesut bir başlangıç: temenni etti. _ Bekleyıniz 1 .• , 

- Bana "bekleyiniz,, derneğe nasıl cur et 

ettiniz ? 
- Asaletlim, 

dedim. 

hate çıımıak iç in ordudan çekilmek aklına 
geldi. 1'eshir edilmiş ofan tafü Paris ku
marhanelerinde hükmi:i altına almak unu-

size "l'ı.ıthn bekl~1iai%! ,. dünde idi. Tesad:-rf onu kararııızlılttan kur
tardı. Bütün ömrü kumar masaSlnda geç-

Maddi aleın<k iki vücud. ayni zamanda! 

ayni yeri nasıl i:?gal ede~ıı~.ılerse nı:anevı 
alemde de -ki sa.bit fikir bırlıkte ınevcutı 'o-

1 • • • 1~ Hernıan ın 
Iamazlar .,,. dü uedılı ve bın.r, • u,. • J • • hztrra-
nıuhayyelesinden ihtıyar kontesın -~ı · 

Ü r· cur r ve 
smı silmekte gecikmediler. Ç u, Y 
birli artrk zihninden çıkmayor ve duolla~an 
dudaklarına geliycrdu. Bir ge'f(Ç' krz f(1!"'e
cek olsa: "ne güzel endamıı var! ta~ . pa 
·· ı- - - d Kendısınden uç usune benzeyor,, dıyor u. . .. - - rd . "yedıye c .s 
~aatı sorsalar cev:ıp verıyo u · • L • r • h oıtrrfS-
Var,, her şışmanc:ı adam ona :.ıır ıy~ ... ., 
'byordu. Üç!~ yedili ve bi.rli ouu ru;, ... saıaa 

mis, ancak para ltAybedip b~ ka.zan,mış 
olduğu iç in vakti['Jle milyonlar sai!ribi olmuş 
olan mahud Çekrlinski'nin idaresinde, Mos
kovada,. bir kı.rmar kulübti Ihırniım:rştu. Bu 
adam, do.stlacının itimadını uzun tecrübele
rine, ve ttm~nnm itibarım da kapl'ST herkese 
açık ofan evıne, meşhur a~cısma nezaket ve 

, • ... • l 

neş esme borçlu .:.eli Çekalin.sld Petresburga 
gc.di. Gençliky balokın iskambil lıağıdı 
icin bırakarak .-e kumar beyecamm çapkın
lığa tercih ederd':. kalabalık hafirrde onun 
~vıne koştıL 

Narumof ona Hermaııı götüniü. IÇ;i mı-
rt lıuır hizmetçiler.le dıolu Ye i

0

t!:işamla dö--

aygı .ılham_ e_de~ bir adamdı; toparlak ve 
~aze sıması ıyı nıyetlilik ifade ediyordu d~:1 bir gülümseyi§le canlanan gözleri ~nl

~O:l'd~ Narwnof ona Hermanı tanıttı. Çe-
kalmski ı· · d onun e ını m!tça sıktı kusura bak-
ma · ' masnu nca ederek oyuna devam etti. 

Bakara epiyce sürdü. Masanın üzerinde 
~tuz~an faz la isk.ımbil kağıdı vardı. Çeka-
uıst.,, oyuncuların hazırlanması için her o

yundan sonra dw-uyoı:, kaybediltn meblağ
ı~ kaydediycr; şikayetler~ nezaketle din
~ıyor ve dalğm bir din bükmüş olduğu ka· 
~t ke?arlannr dana: büyük bir nezaketle 
duzeltıyordu. Nihayet,. masa üzerindeki ba
'k:ara kağıtlaruun hepsi açılarak o parti bit • 
tı: ÇdiaıİDıskiı "ağıtlan lıcarı:ttırarak ikinci 
bir parti~ ha.ztl'landt.. 

Herman, koyduğu paranın ınikta.ı:ını k" _ 
ğıdın üzeriııe tebeşirle işare.t ederek: a 

- Haydi bakalım! dedi. 

Çckalinski, gözlerini kırpıştırarali 
sordu: 

- ne kadar? İyi görmediğim i~in affı
nızı dilerim. 

lı:Iennan cevap verdi: 

- Krrk yedi bin. 
. Bu cevap üzerine bütün başlar b"rd 

bıre ild" b .. ·· • ı e n 
kildi.çevr r ve utun gö zler Herman'a di-

N aruıno.f keneli kendine: 
- Çıldlrmrş ! dedi. 

tSonı• var.} 
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!Ankara Röportajları 1 

- Dl 1 r Bize hizmet ederken 
Kömürün W,ımua hangi hüviyet- l\OUJliMl(lJll lbli 9 O O b b b dWS O 

leı: içinde çıktığım hl~ dUtilndünü.s 
IDU? Sobanm içinde yanan k&nllr, yal
nu halk hizmetleri uhamıda 9 tUrUl 
ç.ehre almaktadır. Bbe kömürden daha 
çok temiz ve sıht gelen havagazının 

anası kömür değil midir? 
türlü çehre a lıyor 
zel dövizler hazırlıamıftır: "Kömür sana. 
yie ömürdür, endüstrinin yüzünü kara 
kömür aprtır, kömürü yak ormanı ko
ru, kömür medeniyetin bir 11nır kayna
ğıdır, kömürün yeraltındaki bolluğu 

servet, kullanı§ çokluğu refah ölçüsü
dür.,, 

Ve bütün bu dövizlerin anlattıklan 

sobalar, sentetik benzin istihsal usulle-
ri, maden ocaklarından en modem fe• 
kilde kömür ihracına yarayan alit ve 
edevat ve memleketimizde ilk defa ol•· 
rak gösterilecek olan maden kömürü ve 
linyit yakan kamyonlar vardır. 

Serwffleki yenililrler: 

hane, ukuma salonu ve başvurma büro-
SU vara.r, 

Sergiye gelenlere dünya ve Türkiye 
kömürcülüğü hakkında fikir vermek Ü· 
zere bir de brotür hazırlanmaktadır. 

Bu broşürde kömür istihsal eden mem
leketler, iıtihl&k mikdarları, sanayii ile· 

1 YalıanJa lıömiir ser~e 1 
~ aıni bu ocafua 1uap .... 

Kütahya kömür ve linyit havzalarımız· 
la memleketin diğer maden mıntalrala • 
rının maketi bulunacaktır. 

1,te: kömür ve kömür yakan vasıta
lar enternasyonal teTgisinin bir salonu, 
bize bu suallerin C8911hını verecektir. 
Zaten serginin her kötesi: bir davayı 

hallediyor. Topratm altmdan yeryU • 
süne çıkıfmı tam bir maden ocağı ha
yatı yapyarak ı~ğimiz kömürün 
bundan 10nra. vuıtab ve vasıtasız, in· 
tanlığm emrinde ne işler baprdığını 

&öreceğiz. 

Ser~nin amumi llitpozi•yonu: 

1 şte bunun için, ayrılan bir salon, 
kömürün bUtb hususiyetlerini 

gösterecek: kömUr ev idaresinde nasıl 
vazife almııtır? Halk hizmetleri (1er
vis püplik) de kömliriin bqardığı if· 
ler nelerdir? endüstride kömUr ne itler 
görmektedir? 

hadiseleri canlı olarak göstermek için 
her fCY bazırlanmıftır: Afllğıda 15 x 45 
metre bUyüklüğilnde koca bir salon var
dır ki, burada hareket halinde lokomo
tif ve kamyonlar bulunacaktır. Kömiır
den çıkan karburanlar'm ifletti~; bu 
nakil vaaıtalarından bqka, sanayiin htr 
fubeıinde kullanılan makinelerden bir
çoklarını ifler halde göreceğiz. 

S erginin görmekte olduğu rağbet 
ve alika, evvela Serci binası için

de bazı tadillere lüzum göstermiftir. 

Sergicvindeki inıa faaliyeti, iki a}'a 

yakın bir .zamandan beri devam etme 1< • 

tedir. Sergievini bilenler, binayı yeni 

haliyle adeta tanıyamıyacaklardır. Bu

güne kadar bu binada açılan sergiler, 

daha fazla, muhtelif ve biribirlerine ko-

ri orta ve geri memleketlerde kömür 
istihlak nisbcti, Türkiye kömürcülü • 
ğünün içinde bulunduğu prtlar ve iı
tikbaH vardır. 

Yeni T iirkiyeyi canlamlıracalc 
tablolar : 

K ömür serriainin. 16 millete mcneup 
firmalan bir anda memleketimiz· 

de bulundurmak gibi, çok müaid bir 

huıusiyct göstermesi dolayısiyle, ala

kadarlar, sergiden faydalanarak yeni 

Türkiycnin bütün sahalardaki kalkın • 

ma hareketlerini canlandıracak tedbir· 

ler almışlardır: merdivenlerin arasına 

konacak olan triptik pano'larda, Türki

renın kömüre cumhuriyetten evvel ve 
cumhuriyetten sonra verdiği chemiyet 
ve gostcrdiği alakayı t.anlandıracak re
simler vardır: dün ormanlar kesiliyor

du, bugün kömürlerin ve diger memle
ket madenlerinin etüd ve istihsal plan· 
ları yapılmaktadır. Bu kısım in a ha -
linde Türkiyeyi güs.eriyor. Son tablo
lar mesud Türkiyenin çehresini belirt • 
mektedh': bol nüfus, bayındrrlıkı işle· 
yen traktörler, bol ağaçlı yeşil sahalar. 
Bu tablolar, salonun neresinden bakı

lıı sa bakılsın aynı sırayı takib ederek 
gözükecektir Bu salonda Zonguldak ve 

Poııa pulu ue sigaral.ar: 

B ir bqka hususiyet olarak da, ilk 
enternuyonal 1ereimia için poe

ta pulları ve Iİgara paketleri burrıa. 

nılmaktadrr. Posta pulunda •rslniA 

farik aümeti olan litiliM edilmif bir 

kömür bloku, ale. ve .anayii hlMil e • 

den bir kanad ve bunlarm ortamda en• 

düıtri sembolleri ve endüstriye k&nllr 

uzatan bir el görünecektir. 
IS millet ue 109 lirma: 

Kömürün vasıtalı olarak ve deiit
mi, çehrelerle kartımıza çıkması: elek· 
trik ve havagazı. Kimya ve kömür- kar
bürler ve kimyevt maddeler. 

c umhuriyet Türkiyesinin dıtar • 
da yarattığı hayranlık hislerinin 

bir tezahürü ve maden kömürlerimize 
alakalılarca verilen ehcmiyctin teza
hürleri, kömür sergisinde de kendisi • 

ridorlarla bağlanmış salonlara sıkıt • 

mıştı. Bu sefer tamamiyle aksi olmut

tur. Antredeki merdiven bile kaldırıl • 

mıştır . Bu şekil her şeyi d~ha ıyi gör -

mck ve beraberce tetkik edip mukayese 

yapmak imkanını veri\. or. 

Nihayet, insan emeğinin ve gücü • 
nün , .. ı: ' t,....,rak r~rr~Jarı üzerin-
de kömürün seferber edilişi: ziraatte 
kömiir. 

Bu salon bütün bu sahalarda kömü
rü işler halde gösterecektir. 

Kömür ıanayie ömürdür: 

B u salonda kömürün doğrudan 
dogruya veya kendinden istihsal 

edilen işletici kuvvetler halinde sana
yide nasıl hizmet gördüğünü anlatan 
sitilizc resimler de bulunacaktır. Sergi 
idaresi, bu salonda kömıirc aid çok gü-

ni göstermiştir. Sergimize 15 mil!c ... 

aid 60 firma iştirak etmektedir ki, bu 

firmaların arasında birleşmiş tcşekkiıl

Jcr de dahil olduğundan, bunlarla bera

ber firma yekunu 109 zu bulmaktadır. 

Sosyete Franko - Türk 30 firma namı
na iştirak etmektedir. Belçika ve ingi
liz firmaları da ittihad halindedir 

Suni bir gök: 

~ ergıue suni bir maden ocağından 
~ ba,ka, bir de s~ni gok vardır. 
Bi hassa büyiık salonlara gerek dışar • 

dan gel~cck ziyanın ve gerekse elektrik 

ışıgının güzel mavi renkte aksetmesi 
temin edilmiştir. Bir bulut makinesi, Firmalar, kendileri için yapılmak

ta olan pavyonların içinde mamullerini 
teşhir edeceklerdir. Bu mamuller kat 

kaloriferli, otomatik yakma tertfoath 

bulutlar aksettirecek ve bu da sergi 

nın hususiyetlcrinclen biri olacaktır. 
Serginin içinde bir de ufal< posta 

rfürkiye iş Baııkası 

Meclisi idaresinden: 
Fevkalade Heyeti Umumiye İçtimaı : 

2999 numaralı Bankalar kanunu hükümlerinin tatbik mevkiine 
konulması vesilesiyle Bankamız esas nizamnamesinde yapılan tadi
latı tetkik ve tasdik etmek üzere §irket umumi heyeti ~9-3-937 tarı
hinc tesadüf eden pa:ıartesi günü saat on altıda banka merkez bina
sında fevkalade olarak toplanacaktır. 

Ban ::a hisse senetlerinden en az elli hisseye sahih bulun.,nların 
yukarıda yazılı tarihte içtima mahalline teşrif buyurmaları rica o
lunur. 

Ruzname: 
Banka esas nizamnamesinin tadil edilen şeklinin tetkik ve tas-

diki 1---745 

Türkiye iş Bankr.sı 

idare ~clisinden: 

U~.ttJMI HEYETİN ÇAGRILMASI: 
Esas nizamnamemizin 45 inci maddesine tevfikan hissedarlar u

mumi heyeti 29. mart - 1937 pazartesi günü saat on beşte Bankanın 
merkezinde alelade olarak toplanacağından muhterem hisacdarla
rımızın muavycn gün ve saatte bu toplantıda hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Esas nizamnamemizin 49 uncu maddesi mucibince gerek asale
ten gerek vekaleten 50 hisseye sahib olan hissedarlar umumi heye· 
tc iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de ıahsen hissedar ve rey sa
hibi olmaları lazımdır. Hissedarlar hamil oldukları hisse senetleri
nin mikdar ve numaralarını gösteren bir cetvelin mezkur nizam
namenin 50 inci maddesi hükmiine göre ve hissedarlardan birini tev
kil suretiyle umumi hcye•e i•tirak edecek olanlar dahi mevzuu
bahs cetvelden başka merkezi idare ve 'ubelrim'zdcn alabilcc!deri 
vekaletnameyi içtima gününden bir hafta evvel 'ubelcrimize vere
ceklerdir. 

Müzakere ruznamesi aşağıda yazılıdır: 
1 - İdare meclisi ve murakipler raporunun okunması, 
2 - 1936 senesi bilinçosunun tasdiki, ve idare meclisinin ibrası, 
3 - 1936 senesi içinde inhilal eden meclisi idare ad.lığına statü 

hükümlerine tevfikan idare meclisince seçilen a.zlnın memuriyeti
nin tasdiki. 

4 - Temettüün tevzi suretinin ve tevzi tarihinin tcebiti 
s - 1937 senesinde idare meclisi azalarına verilecek ücretin ta-

yini, ............... 

6 - 1937 senesi mürakiplcrinin seçilmesi 
7 - 1936 snesi mürakiblerine verilecek ücretin tayini 
8 - Müddeti hitam bulan idare meclisi azilarrnın yeniden seçil· 

DlC•i ve yeni a.zilarrn banka ile ticart muamele yapabilmelerine izin 
verilmesi. 1-746 

TASHİH 
Gazetemizin 21-2..937 tarih ve ~59) nUJmm'9111nl.,. tayfumda 

Türk~ye İt Ban.kası idare meclisi umumi beyetinln çağmlmasına 
tfaır ıntipr eden ilinm 5 inci maddesindeki (idare meclisi aziları· 
na verilecek ücretin tayini) cümlesindeki verilecek kelimesi sehven 
verilen olarak çıkmıt olduğunun tashih olunur. 

urdu Bayındırlıli 

Di~·e ,,ctö1·lüğünden: 
1- Fatsa· Unye yolunun O 000·12 193 kilometreleri arasında 

yedi adet bir metrelik c:.;rt adet :ki metrelik, iki adet üç metrelik, üç 
adet bes metrcl'k r.-ıenfez ıle bir ac'et 2x7 ve bir adet dokuz metre • 
tik ve mecmu bedeli (32.799) lira 95 kuruştan ibaret imalatı sınaiyc 
inşaatı i e O 000- 9 509 kılometreler arasında n,73 metrcıik k smın 
,ose olarak i""ası ( l '". 1 69 ) l:ra 2:? kuruş ki cem"n ( 47.969 ) lira 18 
kuruş bedel ile ve 10.3.1937 çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usufüe e:tsiltmeye konulmuştur. 

2- Bu :şe ait şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projem. 
C - Bayındırlık işleri benci şartnamesi.. 
D - Şose, kargir ve beton inşaata dair fcnnı şartname. 
E - Hususi tartname. 
F - Kcıif cetveli, ıilıilci fiyat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje, grafik. 
istekliler bu şartnameleri ve evr:ıkları 250 kuruş bedel mukabi

linde Ordu Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme 10 3/ 1937 çarşamba günü ıaat 14 de Ordu encü • 

meni daimi kaleminde yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için iıteklıinin (3598) lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olması lazımdır. 
A - Ticaret odası vesikası. 
B - Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyeti fenniye ves.ikası 
6- Teklif mektupları üçüncü maddede ya.zıh saatten bir ·saat 

evveline kadar encümeni daimi vilayete getirilerek eksiltme komis
yonu rcisliğ'.ne vcr:lecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dı' zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmı' olması. lazımdır. Postada kalacak 
geçikmelcr kabul edilmez. (1052) 1-780 

Ankara Asliye Mahkemesi ikinci Hukuk 
Dairesi Reisliğinden : 

Ankara Huıusi Muhasebe Müdürlüğüne izafetle Ankara ~Jaycti 
avukatı H. Fevzi Bakman tarafından Ankarada mukim Fatma Meli· 
ha ve Memduha ve Abacı oğlu Cemal ve Faik ve Ulviye ve Koopera
tif civarında yeni Gül sokağında 13 numarada Fahri ve Zahide ve 
lstanbulda Beyoğlunda Sıruervilerde Yeni Hayat apartmanmda 11 
No. lu dairede kendi namına bileaale ve küçük çocukları namına bil· 
velaye Muuffer aleyhine 937 /16 numara tahtında açılan tapu kaydı· 
nm tashihi ve ipotekin kaldırılması dlvumın icra kılınan muhake • 
meainde : 

Müddealeyhlerden Mmafferin balen ilr.amctgihı meçhul olduğun· 
dan 18.2.937 tarihine müaadif pe~ günU uat 14 de mabkemed~ 
hazır bulunmaaı için 22.1.937 tarih ve 5563 No.lu Ulus ve 3 ?.1.937 tarıh 
ve 4569 sayılı Ciimhuriyet guetKile lllnıen tebliğat icra edildiği hal· 
de Yaktı mezkQrda mahkemede bilesale ve bilvekile iabatr vücut et• 
mediğinden illnen gıyap kararı tebliğ;ine Jrarar verilmit ve muhake
mede 25/l/937 tarihine müudif perşembe saat 14 de bırakıllDlf ol • 
duğundan yukanda yuıh gün ve saatte Ankara asliye mahkemesi 
ikinci Hukuk daireeiııde bizat veya bilvekile Muzaffer hazır olma· 
dığı takdirde bir daha ımbkemeye kabul edilmlyeceği ve muhakeme
nin ııyabmda devam edeceği lfYap lanrı makumna kaim olmak 
üzere illnen teblii olunur. 1-784 

Sigara paketleri için de husus! ku· 

tular yapılınıftır. Boğaziçi, Yenice ve 

En ali sigaraları hususi kutular içine 

konacaktır. Bu kutuların yüzü mutad 

hususiyetlerini muhafaza etmekle be • 

raber, Üzerlerinde birinci kömür sergi• 

sini anlatmak üzere B. S. K. harfleri 

olacak ve zemini kömür efesi veren si

yah renk üzerine kırmızı alev çıkacak, 

Ankaranın silücti ve bir kömür amele

si görülecektir. 

Bütün bu hazırlıkların anlattığı ıey 

tudur: Cumhuriyetin .ilk enternasyo

nal sergisi, onun hazırlandığı mevzu 

içinde on üç senedenberi ba§arılmış o • 

lantan çok güzel anlatacaktır. 

iLAN 
l\laden Kömürü işleri 

T. A. Şirketinden: 
Alelade Heyeti Umum~ye İçtimaı 

Şirketimizin 1936 senesine ait alcllde heyeti umumiye ılçtfmaı 
29 Mart 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 17 de Ankara'da 
..,ir' ~t·r. merkezi ohn Türkiye ı, Bankası binaaında aktedilecektir. 

Ruznamei Müzakerat: 
1- 1936 senesine ait mecli9i idare ve mürakip raporlarının kıra-

ıt ve tasvibi, -
2- 1936 senesi bilinçMunun ve kir ve zarar heaabı ve faıizıi mu

hassas ve hiuei menfaat hesaplarının tetkik ve kabulile mecli81 ida
renin ve mürakiplerin ibrası ve temettüün sureti tevzii, 

3- Nizamnamci esasinin 12 inci maddesi mucibince müddei! 
hitam bulan azaların yerine yenilerin intihabı ve 16 ncı maddesi mu
oibince de münhal bulunan balığa yeniden ha 1eçilmeai, 

4- 1937 senesi müralriplerinin tayini, 
5- 1937 hesap 1eneai alellde heyeti umumiyesiııe bdar mute • 

ber olmak üzere mecliei idare lzalarmm hakkı huzurlariyle 937 se • 
nesi mürakip ücretlerinin telbiti. 

Ticaret kanununa ve ceas mukavelenaınenıize tevfikan sahibi 
rey olan hi•cdarlarımızm asaleten veya vekilcten içtimada hazır 
bulunmaları ve bunlardan hamiline ait hiase aahiplerinıin hinelerinl 
liakal bir hafta evvel prket merkezine tevdi ile mukabilinde rey pu-
sulası almaları lüzumu rica ve ilin olunur. 1-783 

Meclisi İdare 

Memur Aranıyor 
• 

Çocuk Esiııgeme Kurumu Genel Merkezi evrak mukayyitliği vı 
muhasebe katipliği için müaabaka ile iki memur tayin edilecektir. 
En az orta ta.hailini bitirmi, istekliler şartları anlamak ve kaydedil· 
mek için Genel Merkez Muamelat Direktörlüğüne müracaat etme

lidirler. 

Kalp Mücadelesi 
Fredric March - Olıivıia de Havıilland 

HUSUSi DERS 
Diplomalı bir alman Bayan 

almanca ve f ramızca ders veri· 
yor. İmtihanlar için t.alebeyl 
mWreamıel ha.zırlar. Ankara Po• 
ta kutusu ( 439) a mUracaat. 

1-769 

TERCÜME 
itleri Büroıu 

Her ll1a11da tercüme kabul 
olwıur. Adliye Sarayı karşısın· 
da DeniKiler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

ANKARA ASLİYE BiRiN
Ci HUıtUıt MAHKEllESfN, 
DEN: 

Anlrarada ŞOrayı devlet taııd
mat Daireai Reiai t. Hakkı tara. 
fından açılan ve a1mıf olclui" 
(Özer) Soyadının ( GC>reli) o
larak değiftirilmeaine dmr old 
davanm yapılan duru..-U .O. 

1 
nunda : (Özer) IOY admın (Gi
reli) ile defiftirilmeüne ve 11:;. 
nına karar verilmit olduğu 
olunur. 1-779 
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Jandarma Genel Komutanlığı 
Ani{ ara Satınalma 

l{omisyonundan: . 
bedelleri ve ilk temınat 

ı - A~agıda mıkdan tahmin, şartn.ame d gösterilen gün ve 
mikdarJarı yazılı battaniye ve kilim hızaların a 

. . 1 t n alınacaktır. . 
saatte kapalı zarf eksıltmesıy e sa 1 •1 k bu eksitlmelere gır-

2 - Şartnameleri komisyondan alr~abı ece teminat ınakbuz ve 
mek istiyenJerin şartnamede yazı~ı vesıka ~e rmı eksiltme günü bel-
mektuoları içinde bulunacak teklıf mektuı:ı a tınaları. (425) 1-754 
1. k . d . l k . ona vermış o al "h' ı va tın en btr saat eve omısy tık teminat ih e tan ı 
Cinsi Mikdarı Tahmin Şartname 

bedeli bedeli 

Battaniye 4600 
Kilim Bey· 4-000 
lik 

L. Kr. L. K. 
9 00 207 
3 30 ooo 

3105 L. 9.3.937 sah. S. 10 

990 L. 9.3.937 salı S. 15 

l d . R • liinden · Balıkesir Be e ıve eıs e . · 
l " talimatnamesine tevfıkan) pro· 

Şehre getirilecek suyun (Su .ard t tkik ve ikmali için mütehas· 
. . • k mahallın e e Je vesaır fennı evra ının 
sıs bir mühendise ihtiyaç vardı~. . müracaat etmeleri ilan olu-

lstek]j!erin Balıkesir beledıye!'lne 1-683 
nur. (387) 

P. rr. T. l.tCva:1ım d 
~liiclürlüğün en: 

• . 0 000 metre çift bükümlü sahra kablosu 
ı - İdare ihtiyacı ıçın kl~Il~ ·yah renkli haketal tel kapalı zarf 

40000 metre çift bronz na ı ı sı 
usuliylc alınacaktır. d 

1 
(
9

600) teminatı muvakkate (720) liraarr. 
2 - Muhammen l.ıe e 

37 
artesi günü saat 15 ôe Ankaraaa 

3 - Eksiltme 8 .. ~d .. rt1 .?ı;;; ~ın Alma Komisyonunda yapııa-
P. T. T Umum Mu ur u,. .. 
caktır . • . tlarını idaremiz veznesine teslim edecek 

4 - lsteklıler temın~ en muteber teminat mektubunu ve 
alacakları makbuz ve~~ 

1 
a?u~eklif mektubunu ihtiva eden kapalı 

şartnamede :yazılı vdı a al~ ad kadar mezkilr komisyon reisliğine 
ve mühürlü zarfları aaat "' e 
tevdi edecekle.rdir. . 

7 5 936 ve 3297 sayılı ni.ishasındaki ta. 
. 5 - Resxrıı .. Gaze~.~n~hi.tJik ehliyet vesikası i~caz edilecektir. 
lımatn.aıneye gore {°u ~ karada Levazım Müdt1rlüğünden !stan-

6 - Şa~tna~e ~ n rm Ayniyat şube müdürlüğünden parasu 
bulda Bey~glun .a evaz (163) 1-269 olarak verılecekt•~ır;_:. _______ ;,_ _____ . _____ _ 

Ankara Şehri l mar 
l\liidürlüğünilen: 

1 Eksiltmeye konulacak iş : 
Takriben 13.800 metre m2 lık yerin teşciri olup keşif bedeli 12010 

liradır. 
2- Bu işe ait evrak şunlardır : .. 
a- 2490 sayılı Eksiltme şartanamesının 3 numaralı kısmına 

bakılacak, 
b- Mukavele projesi, 
c- Hususi şartname, 

·d- Keşif cetveli, 
e- Plan. 
3- Eksiltme 8/Mart 937 pazartesi günü saat 17 de Ankara 

lmar Direktôrlüğiinde yapılacaktır. 
4- E!·siltme kapah zarf usuliyle olacaktır. 
~- Eksiltmeye girebilmek için (907) lira (50) kuruş muvakkat 

temınat vcnlecektir. 
. t>- Teklif mektuplan madde 3 de yazılı saat:an bir sa~t ev -

ve~ın.e_ .kadar İmar Direktörlüğüne getiril~cek Eksıltme komısyonu 
reıblıgın .. makbuz mukabilinde verilecektır. .. .. 

Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet 3 uncu madde~e ra~ı
lı saate kadar gelmiş olmalı ve dış zarfın mühür mumu ıle ıyıce 
kapatılmış olması, - . 

Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. (417) 1·733 

Türk Hava Kurumunun 

l\fot(irlü Tayyare l\fel{tehi 
1 -Anka.rada Türk Hava Kurumu merkez binasının arkasında 

yaptırılacak motörlü tayyare mektebinin inşası, kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 _Eksiltme 9 mart 1937 sah günü saat on altıda, Ankarada 
Hava Kurumu merkez binasında yap:l<icaktır. 

3 _ Keşif bedeli: ( 149.808) lir3:dır. 
4 _ Muvakkat teminat- (8.740) lıra ( 40) kuruştur. • 

6 _ Münakasa şartnamesi, inFat ~rtları, planlar (25) hra 
·
1 

k H a Kurumu merkez muhasebesınden alınacaktır 1-735 
ven ere av 

Sinop U rayı Başkanlığından : 
E 1 lkt 

"k tevzi tablo memurluğunda ve battı havai te. 
vve ce e n · · h · b' · Nafia Vekaletinden Ehlıyetnameyı aız ır 

sısatı~da çalışmış ve h • 60 lira ücretle alınacaktır. İstekliler 
elektrık memuru şe n akı . b·teleriyle birlikte başkanlığa 
16.3.937 salı günW:ıe kadar evr mas 1 1-720 
nıüracaatları ilan olunur. (934) 

Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

İskan Umum Müdürlüğünden: 
N".d Kayseri Yozğat, Çorum, To-

Orta Anadolunun Konya. .1g e, i. er erlerde iskin edilen ve 
ka~ ve Sivasın Şarkı,la ~~.1ar(ıy5l00e d) g"ft ~SOOO) adet öküz pazar. 
~dılecek olan mu~ırler ıçın 2 çı 
Irkla satm alnacaktır. .. .. saat 15 de Sıhhat Vekale-

Pazarlık !l0.3.1937 çarşamba gunu 
tinde yapılacaktır. İ ~--"" 1 Ka.,_ri. Sivas, Adana, 

td • f .. cartnaıneler ıuuuu • ı-- 'd arı ve eıını r- . İ k. M"d"rlüklerinde ve Ankara a 
E
1 

rzurum, Kars Vilayetlerı s an t~ u İsteyenler bu yerlerden 
skan Umum Müdürlüğünde mevct• ur. 

~artnameleri alabilirler: . r (5000) öküz için ,artnamede 
Pazarlığa girmek ıçın her ta ıp . betinde muvakkat teminat 

Yazılı muhammen fiyatın % 1,5 o.ıs ) 1-715 
Vermeğe mecburdur. (394 -

Nafia Vekaleti 
Van Su İşelri Etüd Heyeti Şefliğinden:. 

. . 1 Van şaınran kanalı ın-
Ev•elce münakasasx ilin edılmış 0 ~ kli değiştirilerek 

~~~tına talip çıkmadığından yalnız eksıltr~~. ş~en itibaren bir ay 
rr?er şerait ayni o1mak üzere ıt.2~~937 tarıa ınıkarılmıştır. lhale 

12Uddetıe Ye puarhk usuliyle lll~~-~ay 1~ de Van Su İşleri 
l) ·~·1937 tarinhine mü5adif cuma gunu saat ) ı-611 
aırcsinde yapılacağı itan olunur. (33o 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilairn~ı~--~r---~---~-----=------~-

1\1. M. V: Deniz l\ılerl{ez 

Satın Alma Komisvonu .. 
Riyasetind~n: 

' Cinsi kilo Tahmmin edilen teminatı DJÜnakasa 
kıymeti ~ünü 

Allautalkö köşebent, 
levha ve perçin 12.000 lira 900 lira ı. mart 93t' • 
çivisi. Mecmuu. 4129 
Galvanizli ve siyah 
saç levhalarla, köşe-
bent ve perçin çivisi 
mecmuu. 108.802 20.000 lira 1500 lira l mart 937 

1 - Tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatları ve münaka
sa günleri yukarda yazılı Alautal levha, köşebent ve perçin çivileri
r,in ;nünakasas. kapalı zarfla 1 mart 937 pazartesi günü saat 14 ve 
galvanizli levha ile saç levhalrın ve köşebentlerle perçin çivilerinin 
münkasası keza kapalı zarfla ayni günde saat on be~te Ankarada 
M. M. vekaleti binasında müteşekkil Dz. merkez satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

2 - 1..:artnamesini görme kistiyenlerin her gün münakasasına iş· 
1irak edeceklerin de birinci maddede yazılı gün ve saatte komisyo
na müracaat etmeelri. 

3 - Münakasaya i~tirak edecek talihlerin zarflarını usulü daire· 
sinde kapalı ve mühürlü olarak münakasa saatinden bir sat evvel 
komisyona vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilecek zarflar da pos· 
tadan mütevellit teahhür nazarı itibare alınmıyacaktır. (33) 1-149 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

l\f uğla Nafia l\lüdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde 

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

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

la nafıa müdürlüğü binasında komisyon tarafından kapalı zarf U· 

ıuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Muğla 

nafıa müdürlüğünden görülebilir. 
4 - Eksiltmeye g~rebilmek için isteklilerin 1387,50 liralık 

teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

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

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

l\1illi Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Si. Komisyonu R. Sinden: 

Muhamen bedeli 
Lira Cinsi 

10900 

Teminatı 
Lira 
818 90 breyk beygir kuv· 

vetinde benzin motörü 
1 - Yukarda muhammen bedeli teminatı, mikdar ve bey~ir kuv· . ' 

Adet 
(2) 

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

M.M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyonumuzca yapılacaktır. 
3 - Münakasa şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebiiiı:. 
4 - Münakasaya gireceklerin tesbit olunan günde azami saat 

(13) e kadar '2490 s:ıyılı kanun mucibince vesaık ve teminatlarını 
havi ve usulu dairesinde kapalı ve mühürlü teklıf mektub1arını ko· 
misyona vermiş bulunmaları . 

5 - Saat J 3 den Eonra verilecek tck1if mektublannın kabul c-
dilmiyeeeği. . . .. 

6 - Posta ile göndrrilecek zarfların postada gecıkmesındcn mu· 
tevellit teahhurun nazarı itibare alınmıyacağı. ( 34) 1-150 

Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

İskan Umum l\Iiirliirlüğünden: 
Muhacirler için (1000) adet araba pazarlıkla imfil ettirilecektir. 
Pazarlık 11.3.1937 perşenbe günü saat 15 de Sıhhat Vekale. 

tinde yapılacaktır. 
İdari ve fenni fartnameler İstanbul, İzmir, Kocaeli İsk5.n Mü

dürlüklerinde ve Ankara da İskan Umum Müdürlüğünde mev. 
cuttur. 1stiycnler bu yerlerden sartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip (1000) araba için % 7,5 nisbe· 
tinde muvakkat teminat vermeğe mecburdur. (395) 1-716 

Tahmini 'Muvakkat teminat 
Cinsi fiatı En az En çok Lira Kuruş 
Ispanak 20 1200 1800 27 00 
Prasa 10 zooo 2500 18 75 
Lahna 8 500 750 4 50 
Karnıbahar 20 500 600 9 00 
Yaprak zo 100 120 1 80 
Elma 30 200 250 s 62,50 
Limon 2,5 1500 4500 10 12,50 
Maydanoz 2 500 600 o 90 

78 % 
Havuç 10 50 75 o 56,25 

Ankara Hukuk Fakiiltesi 
Dlı ektörlü ğünden: 

Mayıs 937 nihayetine kadar alınacak olan yukarıda cinsleri hi
zalarında mikdarları ve tahmini fiatlariyle muvakkat teminatları 
yazılı sebze münakasaya konmuştur. İsteklilerin 9.3.937 sah günü 
aaat 12 de Fakülteye gelmeleri. 1-749 

Sıhhat ve içtimai 
l\'luavenct Vekaleti 

İskan Umur.l Müdürlüğünden : 
Kaza ve orman isimleriyle her ormandan katedilecek kereste 

mikdarı ve beher ır.etre mikab fiatları ile tutarları aşağıda yazılı ke
reste Çorum viliyetince 8.2.937 gününden itibaren bir av müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. Bu hususta fazla tafiilat almak ve şart· 
nameyi görmek istiyenlerin Ankarada İskan Umum Müdürlüğünde 
Fen daireıine veya Çorum İskan Müdürlüğüne müracaatları. 

Kazası Orman Metre mikabı Fiatı Tutarı 
İskilip Saraycı 56C,996 18 10206 

,. Kesegölü 177,434 18 3194 
., Sarıyer a 273 18 4914 
,, 'Geyik suyu 425,600 18 7661 

(435) 1-752 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler-' 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ marka-:, 

sına dikkat ediniz. 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
İdare Meclisinden: Fevkalade ve alelade 

toplantı davetnamesi: 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası hissedarl~rını~ ?iri fevkalade 

ve diğeri de alelade olmak üzere biribirini takıben ıkı toplantı~ı 31 
Mart 1937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Işıklar caddesınde 
Banka merkezinde yapılacaktır. 

Esas mukavelenamenin muaddel 24 üncü maddesi mucibince iş· 
tirake salahiyettar olan hissedarların 26 ıncı maddeye tevfikan top· 
lantı gününden laakal iki hafta evci duhuliye varakası almaları la
zımdır. Vekillerin de hissedarlardan olması meşruttur. 

Hissedarların duhuliye varakası almak üzere Banka merkezine 
veya şubelerine müracaatlarını dileriz. 

Müzakerat Ruznamesi : 
A • Fevkalade toplantı ruznamesi: 
Bankalar kanunu dolayısiyle esas mukave1enamcnin bazı mad· 

delerinin tadili ve bazılarına yeni hükümler ilavesi (metinler ayrı· 
ca ilan edilecektir.) 

B • Alelade toplantı ruznamesi: 
ı - 1936 senesi miıameliitına aid İd:ır~Meclisi ve Mürakabe he-

yeti raporlarının okunması. . 
2 - 1935 senesi bdcınçosu ve kar ve zarar hesablarının tetkık ve 

tasdiki ve ıdJrc meclısinin ibrası. 
3 - Mıiddetleri biten İdare Meclisi azası yerine aza intihabı 
4 - 1936 senesi Mürakip ücretlerinin tayini ve yeniden iki mü· 

rakip intihabı 
s - İdare Meclisi azasının huzur haklarının tesbiti 

İDARE MECLİSİ 
1-761 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1. Eksiltmeye konulan iş 1stanbulda Bahçeköyde orman fakül· 

tesinde yaptırılacak çalışma binasıdır. 
Keşif bedeli 130.000 liradır. 
2. Eksiltme 4. 3. 937 tarihinde perşembe günü saat 15 de Nafıa 

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

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 650 kuruş bedel 
mukabilinde yapı i\ileri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için talij>lerin 7750 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesi· 
kasını haiz olması ve 100,000 liralık bir işi yapmış bulunması ve 
kendisi mühendiı; veya mimar olmadığı takdirde işin fenni mesuli· 
yetini alacak bir mühendis veya mimarı in,aat müddetince istihdam 
edeceğini kabul eylemiş bulunması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(308) 1~39 

KREM BALSAMIN"~ 
~~ 

Kumnd, Saıı~m, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
.kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve aivilceleri kamilen izale ~~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~ 
dıkları sıhhi güzellik kremlcridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe tenkli 
2 - Krem balsamin yi\ğsız gündüz jçin beyaz renkli 
3 - KTCm Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNG1LlZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 
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a yolarını bizden arayın Halil Naci An.-artalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

1
-l ~~~~~~~~~~~~~~~~-

C um huriye t Merkez Bankasının 
Aktif Pasif 

Başvekalet Daire ve Levazım 
l\'liidürlüğünden: 

-----·-----
1 

Kasa: ı 
A ltrn safi kilogram 19.723,586 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 

20 Şubat 1937 Vaziyeti 
LiRA 

27 -742.801 ,45 
12.520.221,-

1.124.848,58 

URA 

41.3R'1 .~71,03 

396.650,97 

Seıma;re: 
İhtiyat akçesi : 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen P.vrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfika:. hazine tara-

LiRA 

158.748 . .'i63,-

LiRA 

15.000.000,-, 
1.551.182,53 

1 - Eksiltmeye konulan iş, (8000) litre benzin. 
2 - İhale ,ayık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 2160 liradır. 
4 - Eksiltme 8.3.937 pazartesi günü saat 15 de Başvekalet le· 

vazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 -.Muvakkat teminat akçesi (162) liradır. Eksiltmeye girecek

ler,. eksıltmeden evel bu parayı Maliye merkez muhasebeciliği vez
nesıne yatırarak alacaklarr makbuz ile birlikte tam vaktinde komiı· 
yona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
fından vaki tedivat __ 12.404.056,-

___ 396.650,97 (400) 1-703 
~~~~~~~~-

Altın safi kilC1~ .. -..... 6.370,991 
Altına tahvili kabil serbest 
döviz1e:-
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Denıhu ·r1 :1~' ""r::tkr naktive 
karşıhğr 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine te'9 Hkan hazine t~Ta· 
frn<l::>n vaki tediyat 

Sene.Jat cüzdaru: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

A naktiyenin karşılığt es-
ham ve tahvilat (itibari 

8.%1.308,26 

47.459,93 

_41.914.001.481 

158.748.563,-

__ 12.404.056,-

.-. 
24.241.985,61 

l 
Deruhte edilen evrakı 

kıymetle) 37 .044.820,23 
B Serbest esham ve tahvilat __ 3_._958.427,35 

Avanıılar: 
Altın ve döviz Uzerine 
Tahvilat tizerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

178.Ml,34 
8.034.478, 10 

Yekun 

50.952. 769, 72 

146.344.507,-

24.241.985,Gl 

' 41.003.247 ,ss. 

8.213.119.4' 
1 4.500.000,-1 

8.683.611,49 

' - - 325.723.762,841 

Deruhte r:Ulen evra;cı naktiye 
bakiyesi 
Karşılrğı tamamen altın ola
rak itavetetl terlavüle 
vazedilen 
Reeskon• muk:tbili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras· mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövi?:ler ve alacaklı 

klirin~ bakiyeleri 

Muhteiif: 

146.344.507,-

19.000.000,-

__ 20.000.000,-

1.351,39 

- ı 
26.131.303,65 

185.344 .. "07. 

12.938.556,36 

26.132.715,04 
84.756.SOl,91 

325. 723.762,84 

Türk Hava l{urumu 
Çubuk~ Şubesinden: 

Şubemiz anbarmda bulunan 33800 kilo bu!day 20000 kilo arpa 
6 mart 1937 cumartesi günü saat 14 de ihale edilecektir. Alıcılann 
müracaati ilan olunur. 1-785 

EMiR . e • 8 Traş Bı.çağı k.uUonmaJJa olur 
Yc 1 Tı B . na ye&cta aı:a. 
er 1 raş ıçagı r g>ıı.rak<ınde 10 tanczsi 13 kuruştur. 

.'T~.~~~m~ 

e ~ 

Fikri Göksay 
Ilık Antalyamn değerli sanatkarı Ankaraya geldi. 

l 2 Mart 1933 tarihinden itibare_n: İsko~ı~·~ haddi o/o S 
1
/';, altın_'.~z~r~ne av an~ %4'/ı _ I 

,..;,;iiiiiiiiiHiiiiiinD..;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;;aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİııııiiiiiiiiiiiiıı .. ıma.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim..__. .. ...,;.;.;;;.;;;. __ ...,..,..;..-;;;......,._.-.;.-.İocııİİ"---==-ıııiımis .... .....,.~ 

Yakında fotoğrafhane açacak. 
1-724 

İtfa:v0 meydanında Kur -
~ tuluş apartımanında birinci 

~ıı kat. 

~ Pazardan maada her gün 
~ saat ı 7 den 19 a kaciar hasta-
~~ !arını kabul ve teda"·i eder. 
~':c Telefc,n: 1769 1-447 

1 ANKARA BELEDİYE 
RElSLtGI iLANLARI 1 

İLAN 

1 - Su idaresine alınacak 
( 4.?00) litre benzin on beş gün 
muddetle açık eksiltmeye konul
mutşru. 

2 - Muhammen bedeli (1080) 
liradır. 

3 - Muvakakt teminatı (dl) 
liradır. 

4 -: ~artname ve evsafını gör
n:ek ıstı~eııler hergün yazı işle
n kalemıne ve isteklilerın de 5 
mart 937 cuma günü saat on ou
çukta Belediye encümenine mü-
racaatları. (403) 1-706 

İLAN 

1 - Fen heyeti daimt amele 
için alınacak 50 takrm elbis" ve 
50 çift po,,,tal on lıe!'! gun müd
detle açrk eksiltmeye konulmuş
cur. 

2 - Muhammen bedeli 701 . ' 50) lıradu. 
3 - Muvakkat teminat (53,25) 

liradır • 
4 - Şartnamesini görmek isti

ycnler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin d~ 5 mart 
937 cuma günü ~aat on buçukta 
Belediye encümenine miiracaat-
lan. ( 402) 1-705 

İLAN 

1 - Su idaresine alınacak 
font boru ve aksa.TDı on beş gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (8913, 
40) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (668, 
50) liradır. 

4 - Şartname ve listelerini 
görmek istiyenler hergün yazı 
işleri kalemine ve İstanbul b~le
diyesine müracaatları. İhale 12 
mart 937 cuma günü saat on 
birde Belediye encümeninde ya
pılac.ağından isteklilerin saat o
na kadar teminatlariyle birlıkte 
teki if>.mektuplarını belc1Hye en
cümenine vermeleri. ( 401) 1-704 

1 ANKAR ~ LEVAZIM AMıRL1GJ SA TIN ALMA,. a 
KOMİSYONU iLANLARI U 

1 LAN 
Ordu hastaneleri için 350 adet subay ve 1000 adet erat battani

yesine verilen ' fiyat vekaletçe pahalı görüldı.iğiınden 2 mart 937 salı 
günü s.c.at 15.30 da Istanbul'da Tophanede satın alma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin t:ıhmiıı bedeli 24.300 
liradır. llk teminatı 1822 lira 50 kuruştur. ~artname ve nümmı.eleri 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin knnuni vt!sikalarile berab;::r belli 
saatte komisyona gelmeleri. ( 446) 1-782 

İLAN 
Ordu hastaneleri iç.in 38.000 metre } ıık kılıflığı ve 9600 metre 

elbise toı bal ığı bezin pazarlığı ı n.art 9J7 pazartesı giinii s~t 15.30 
da lstanbul'c.la Tophanede sa.m alma ko:::ıisyonun<la ya:)!Jacak .. ır. 
Hepsinin tahmin bedeli 17.328 liradır ilk teminatı 1299 lira 60 ku -
ruştur. Şartnanıe ve niimunesi komisyonda görülehWr. isteklilerin 
belli saatte kanuni vesikalar ile beraber ko:nisyona gelmeleri. ( 439) 

2-781 

Ordu hastaneleri için muhtelif ebadda iki yüz otuz sekiz bin üç 
yüz metre patiska 3. Mart. 937 çar~amba günü saat 15 buçukta İs • 
tanbulda Tophanede satın alma komiı;yonunda kapalı zarfla eksilt· 
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 93142 liradır. İlk temina
tı 5907 lira 10 kuruştur. Şartnamesi 466 kuruş mukabilinde istiyen
lere verilir. Nümunesi komisyonda görüliir. İsteklilerin kanuni ve
sikalariyle beraber teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel 
komsyona vermeleri. (286) 1-549 

Eksiltmeye konulan iş Gazi emirde bir hangardır. Vahidi fiat 
esasiyle yazılacak olan inşaa~ın tahmin olunan bedeli 35000 liradır. 
Bu işe ait evrak şunlardır: Şartname, bavmdırlık işleri genel şart
namesi, resim. Eksiltme G mart 937 cumartesi günü saat 11 de lz -
mirde Bornovada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 5k
siltme kapalı zarf usuliyledir. 8ksiltmeye girebilmek için 2625 lira 
muvakkat teminat vermesi Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müte
ahhidliği vesikasını ibraz etmesi ve kendi:>i mimar veya mühendis 
olm~c.lığı takdiıde işin fenni mesuliyetini alacak bir mühendis veya 
mimarı inşaat müddetince istilıda..Ttı edeceğini kabul etmiş buluna· 
cağı şarttır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönc.tecilecek mektupların "ksiltmeye konulduğu saate kadar gelmiş 
olm, ..ıı ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıJmı.,. olması lazım-
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (367) 2662 

İLAN 

!starıbul ko:r.utanlı~ı birlikleri hayvanatı İC(in 400 ton yulaf ka
palı zarfla ihalesi 15, 3. 9.,7 pazartesi gi.inü saat 15 de yapılacaktır. 
Muhammen brd-.li 28000 liradır. Şartname<:i her gün öğleden evvel 
komisyonda göriilebilir. Lteklilerin 2100 liralık ilk teminat m:ıkbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun ı ve 3 ünciı maddelertnde 
yazılı vesaikle beraber ihaleden c:n az bir saat evvelme kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alına komisyonuna ver-
meleri. (409) 1-739 

İLAN 

- Edirne garb 1ıududu kı· 
taatı ihtiyacı için 300 ton ek· 
meklik un kapalr zarf usulü ile 
alınacaktır. 

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

3 - Şartnamesi İstanbul, 
Ankara Levazım amirlikleri sa· 
tın alma komisyonlarında Edir
ne, Vıze, Tekirdağ, Burgaz, 
Kırkl::treli satın alma komisyon
larında iki lira 10 kuruş mukabi
linde satın ahnabilir. 

4 - Beher kilo un icin mu
hammen bedeli 13 kuruş 50 san
timdir. 

• 5 - İh<\lesi 1. 3. 937 pazarte· 
si günü s:ıat 16 dadır. İstekliler 
belll gün ve saatte 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerin • 

deki belgeleriyle birlikte Çor • 
luda kor satın alma komisyonu
na müracaatları. (301) 

1-568 
İLAN 

Miktarı Muhaın- İlk te-
men B. minat 

Cinsi Takım Lira Lira Krş. 
Harid elbise 120 1200 
sapka dahil 
fş elbisesi 150 180 

1380 103 50 
Kırıkkale a<;keri sanat mek· 

teplcri için kumaşı mektepten 
verilmek suretiyle diktirilecek 
120 takım harici ve 120 takım 
haki bezden iş elbisesi komisyo
numuzca 12.3.937 cuma günü sa
at 14 de açık eksiltmeye konul
muştur. İsteklilerin yukarıda 
dns ve mikdarları yazılı ilk te
minat akçelerini Kmkkale as-

keri fabrikalar muhasebeciliği 
ve~ne:;ine ma'dmz mukabilinde 
yatırılarak be I1i gün ve saatı:e 

mekteb satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (386) 1-714 

İLAN 

1 - Polatlı garnizon kıtaatı 
ihtiyacı için 22000 kilo sığır eti 
açık eksiltme ile münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 15 m:ırt pa~artest 
günü saat 16 dadır. 

3 - Taliplerin Polatlı mal mü
müdürlüğüne } atırılmış 371 lira 
25 kuruşluk teminatı muvakkate 
makbuzlariyle yevmi mezkfırda 
komisyona miiracaaltan. 

4 - Şaı tnameyi görmek isti
yenlerin hergün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. (411) 

1-731 

İLAN 

1 - Polatlı garnizon kıtaatı i
çin 2200 kilo sadeyağı açık ek· 
siltme ile münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 15 mart 1937 pa
zartesi günü saat 16 dadır. 

3 - Taliplerin Poltlı mal mü
dürlüğüne yatırılmış 140 lira 25 
kuruşJuK teminatı muvakkate 
makbuzları ile yevmi mezkfirda 
kor. isyona müracaatları. (385) 

1-682 

SATILIK EV 

(Havuz . Uaşııula) 
Havuz Ba r .ı<la, modern kon

forlu, 2 sene cvveJ inşa edilmiş. 
her katı 140 rn~ mesabasında, 2 
katlı, }'eni bahçeli, gü::el manza
r;;;lı bir ev satrlıktır. İçindekile
re müracaat (Havuzbaşr, Çelik-
kale Sokak No. 6). 1-778 

İmtiyaz sahibi ve Ba§mU
harriri Falih Rıfkı AT~ Y 

Umumi Neşriyatı İ<lare 
eden Yazı İşleri Müdiuü 
Nasuhi BAYDAR 

Ç;rnkırı caddesı civarında 

Ulus Basrmevinde oasılmcştır. 

• • iz mır Tramvay 
Elelitrili 

ve 
Sirlietinden 
' Şirketimiz hissedarları umumi heyetinin 51 mart 1937 tarihine 

müsadif çarşamba günü saat 11 de şirkein İzmir'de, Bahribabadald 
idare merkezinde alelade olarak içimaa davet edildigi ilan olunur, 

Llakıl yrmi hisse senetkrine malik olup içtmada hazı rbulun• 
mak arzusunda olan hissedarların hamil bulundukları hisse senet
lerini i~bu ilan tarihinden itibaren en geç on gün zarfında şirketin 
idare merkezine veya bir bank~ya tevdi etmiş bulunmaları ve hisse 
senetlerini nizami müddeti ... arfınc.la tevdi ett: .dcrini gösteren bir 
ilmühaberi hamil bulunmaları lazımdır. 

t.nznaınei l\iüzal{erat: 
1 - İdare meclisi ve hesapları tetkike memur murakip raporla· 

rmın okunması. 
2. - 1936 hesap yılı bilançosu ile kar ve zarar hesabının tasvib 

ve kabulü ve idare meclisinin ibrası. 
3 - İdare meclisi azalarından bazılarının memuriyetlerinin tec

didi ve idare meclisi azaları huzur haklarınm tesbiti. 
4 - 1937 yılı için hcsabları tetıkika m emur bir mura.kibin tayin! 

ve mürakabe ücretinin tesbiti 
5 - Ticaret kanun.unun 323 üncii maddesine göre icabında Şir• 

ketle ticari muameleler yapmaları için idare meclisi aztlarına sal.a-
hiyet verilmesi. 1-768 

Anliara 1\Iensucat 
Fabrikası T. A. Sirlieti 

' Elelade Hissedaran Heyeti Umumiye 
İçtimama Davet 

İdare Meclisi nden: 
Ankara Mensucat fabrikası T. A. Şirketi alelade hissedaran he

yeti umunıiyesi aşağıda yazılı ru:.mamei mfü~akerata dahil bulunan 
mevad hakkında görüşmek ve karar ittihaz et.":'lek üzere 29.3.937 ta• 
rihine müsadif pazartesi giinü saat 21 de Türkiye İş Bankası Umu·. 
mi Müdürlük binasında içtima edecektir. 

Ruzname· Müzalierat: 
1 - İdare meclisi ve murakipler raporunun okunması 
2 - 1936 senesi ,lıilançosurnın t\!sdik ve ıdarc meclLinin ibrası 
3 - Müddetleri hitam bulan itlctre meclisi azalarının yerine ye-o 

niden intihabı 
4 - 1937 senesinde idare meclisi azalarına verileı;ek ücretin ta· 

yini. . . --:-
5 - 1936 senesi müra~dblerinin seçil;nesi ve ücretlerinin tayını. 

1-786 

S1NE1''.IALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

ALÇAI{Lll\. 1 

BUGÜN BU GECE 

Volga Ateşler İçinde 

Baş Rollerde • 

Miriam Hopkins - Merle Oberon 
J oel Mac Crea 

Göz yaşartacak kadar acıklı ve hissi 
nefis bir eseı· 

İlaveten : Eıı son dünya haberleri 

Canlandıranlar • 

Danielle Darrieux - Albert Prejean 

Vazife ve kahramaıılrk sahneleriyle 
dolu hakiki bir aşk ve ihtiras filmi 

Ayrıca : 

Dü;1ya Havadisler1 


