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Ulusal ekonomi ve arttırma kongresi toplandı Spithid' deki geçid resminden sonr 

Halkın tasarruf hesapları 7 5 
milyona varmış bulunuyor 

!r~-E;İ;;~i~i~~·;ü;~lad;d~;·-·.·.: Mı·uetin ahın kabiliyeti ve istihlak 
sokulacaktır. Eski türk ce· 

• miyetinde, kadınlık bilgi- • •• •• gı·ttikçe arh 
f si ve misafirperverliğin en ! gUCU yor 
! kuvvetli miyarı sayılan ! Ulusal Ekonomi ve artırma kurumu umumi kongresi dün kurum 
J §urup ve reçel usulünün J batkanı ve Milli müdafaa vekili Kazım Özalprn reisliğinde Halk evin-
• ihyasına çalışılacaktır. • de toplanmıttır. . . 
! • Kilar ananesi, bir tara/- ! Bir ikinci reis, iki katib seçıldıkten sonra; son iki yıllık çalıtma ra· 
! tan milli mahsullerimizin ! ve bilançolarla varidat ve sarfiyatı ihtiva eden hesab raporları 
! yoğaltımını artıracak, tli- ! fe°~~k ve tasdik edilmiş, mer~ez.i ~muıni ibra edilmit, 937 ve 938 sene-
J ğer tara/tan türk evinin J lerine aid büdceler kabul edılmııtır. 
• ziyneti olacaktır. i Eski umumi merkez azaları ye· r----------------
J • Halkın yerli malı kullan- i niden seçilmit ve yedek azah~a- Kamutayda 
i ma heyecanını, sömürerek i ra Bn. Nakiye Elgün, !in· Senıba 
i fena mal çıkaran fabrika· i Hızal, BB. Cevdet Kerım lnceda
i !arın isimleri yayılacak, İ yı Rifat Vardar, Ziya Karamursal, 
i bunlar, endüstrimiz.in k a - i 0 ;. Mithat Altıok, Süleyman Sıı:rı 
• r a 1 i ı t e ' ıi olacaktır. • 1 .. . mürakiplildere BB. Naııd 
1 M . l l I t çoz' nJ dek .. i • ı i abrikalarımızın i Uluğ ismet Akkoyu u, ye mu-
i mamullerine yabancı lir- i raki~liklere ~eli ~ecdet, Rauf 
i maların adları ve yabancı i Baykal seçilmıtlerdır. Me~kezd~~ 
• isimler konularak milli i ayrılmıt olan eski Türkofıs reısı t entlüıtrinin iıti&marına i B. Mecdet Alkinin ye!ine !ü~k~fis 
• imkan verilmiyecektir. ,· · · B Burhan Ziboı seçılmııtır. 
1 H el il el b · · el re ısı · · El ·· ·· t k • • e e er en ırı e fit· • Kongre Bayan Nakıye gunun e -
• ,, ·11A I 'lk 1 · · A w·· k Kamu.. • uur: mı ı tasarru u ı i lifiyle Cumhur Reısı ta r e, .... 
J planda 100 milyona çıkar- i tay Başkanına, Başbakan 1~~t İno~u
• mak... i ne ve Parti Genel Sekreterlıgıne bag • 
! • T aıarrul kelimesini hiçbir ,. Idık sevgi ve saygılarının bildirilmesi· 
! a.•akit, milletin iıtihlak ka· f ni v~ Bay tncedayının teklifiyle de 
! büiyetini daraltan, hayat i Cıimuhuriyet Halk partisi büyük kon. 
! standardını ti Ü I Ü r t" n ; gresinde nizamnameye konan kayda 
! menli manada kullanmalı i göre kurumun parti tefkillerine dahil 
! istemiyoruz. i olabilmesi için lizungelen formalitenin 
! Dün verilen kararlardan f yapılması alkıflarla ve ittifakla kabul 
• ............... d"l . . • 
.·-·-·-·-·-·-·-·-· e ı mıştır. 

Ciindelik 

Bir kongre 
Dolayısile 

Ulusal Ekonomi ve Artırma 
kurumunun dünkü senelik kongre• 
sinde okunan rapor, ekonomik ge· 
lişmemizin gerçekleşme yolunda 
olduğunu gösteren belagatl.i ra• 
kamlarla belirttikten sonra dıyor· 
du ki: ''Bu hayırlı tedbirler ı~ye. 1 
ainde milletin alım kabiliyetı ve 
istihlak gücü seneden ıeneye yük· 
aelmiştir. Bunun en büyük miya~ı 
devlet varidatının, vergilere hıç 
bir zam olmaksızın, bilakis, t~z, 
§eker, hayvan ve saire reıimlerın· 
tle yapılan feclakarlıklara rağmen~ 
•enet/en seneye, artmasıdır. Yerlı 
mallarımızın sürümü istihsalin her 
sahasında ucuzluk bolluk ıJe kali-

Bundan sonra fubelerden gelen di • 
tekler okunarak bunlara riyasetin li • 
zımgelen cevabı vermesi ve lüzumlu te
şebbüslerin yapılması kararlaf'Dlf ve 

(Sonu 7, inci sayfada) 

Büdçe müzakeresi 
pazartesi başlıyor 

Kamutay, dün Hilmi Uranın baf· 
kanhğında toplanmışsa da ru.znamede 
mevcud maddelerin tevziinden itibaren 
48 saat geçmediğinden pazartesi günü 
toplanmak: üzere toplantmna nihayet 
vermiştir. 

Kamutay başkanlık makamının tek
lifi üzerine pazartesiden itibaren baş. 
lanaCak olan büdce müzakereleri esna. 
srnda her gün toplanılmasına ve büdce 
dıtındakıi maddelerin perşembe günü 
yapılacak toplantılarda müzakere edil. 
mesine karar vermiıtir. 

Gelecek kamutay toplantısı pazar· 
tesi yapılacaktır. 

Lmet lnönii Pari.te 
Paria, 21 (A.A.) - Türkiye Baş

vekili İlmet İnönü Londradan buraya 
gelmiftir. 

te fart/arının artn:ası nisbetinJe 
yükselecektir.,, Ulusal Ekonomi ve Arttrrma Kurumu nun dünkü kongresinde bulunanlar. 

/ngiliz Jonanmasının cüzütamlarınJan birkaçı 

lngiliz kıralı muhtelif 
gemileri teftiş etti 

Portsmut, 21 A.A.) - Dünkü mu. 
az.zam bahri geçid resmi, gece geç vakit 
donanmanın aydınlatılması ve havai 
fişekler atılması suretiyle yapılan eğ .. 
lencelerle sona ermiştir. Mehtabların 

ve fişeklerin yakılması işareti kıralm 

bulunduğu yattan verilmittir. Şevk ve 
sevinç içinde bulunan halk, sonııu al • 
kıflar koparıyor, projektörler gö&il ten· 
vir ediyordu. 

Kıral, geceyi "Viktoria and Albert,, 
yatında geçirdikten sonra bu sabah ge. 
mileri ziyaret etmiştir. Kıral Nelson, 
Rodney ve Küin Elizabeth gemilerini 
dikkatle teftiş etmiştir. Nihayet en ye. 
ni kruvazör olan 9.000 ton hacmi istia. 
bisinde ve 6 pusluk toplarla mücehhez: 
bulunan Suthempton kruvazörünü z:i • 
ıyaret etmiştir. 

Kıral, bilhassa üçer toplu taretlerle 
bu taretlerin modern teçhizatının mü. 
meyyiz vasfını teşkil eden deniz tay .. 
yarclerine mahsus hangarlara karşı bil.. 
yük bir alıika göstermiştir. 

Kıral ve kıraliçe, öğleden sonra 
Londra'ya döneceklerdir. 

Bugün 
12 

sayfadır 

19 Mayıs 
bayramında 

Atatürlde biyfik
lerimize çekilen 
tazim telgrafları 

ve cevaplan 
19 Mayıs gençlik ve spor bay • 

ramı münasebetiyle yapılan büyük 
şenlikler esnasında Ankara etadın.. 
da toplanmış olan halkın içten say
gı ve sevgilerinin başta Atatürk oL 
mak üzere büyüklerimize biJdirH. 
mesi için alınmış olan karar ü.ze.. 

, rine İç işleri bakanı ve Parti Ge
f nel Sekreteri Şükrü Kaya tarafın. 
i dan çekilen telgraflarala kartıhlt.. 
j larını aynen neşrediyoruz. Çekilen 
i tazim telgrafına Ataturk şu ceva.. 
i bı vermişlerdir: 
i Şiikrü Kaya 
i lç itleri Bakanı ve C. H. P. 
i Genel Sekreteri. 
i Ankara 

İstihsal faaliyetinin plinlaştı· 
rıldığı günlerde, hiç tüphesiz, bu 
faaliyetin gözettiği gaye ve var· 
mak istediği netice, bir taraf tan 
milli ihtiyacı karşılamak, bir ta
raftan da halkın medeni ihtiyaç 
çevrelerini genişletip istihlak gü
cünü, alım kabiliyetini artırmaktı. 
Dünkü kongrede okunan rapor, bu 
gaye ve neticeye doğru sağlam a
dımlarla yürüdüğümüzü gösteren 
beliğ bir vesika değerindedir. 

Cenevre 
• • 

Konsegının 
j Bergama kermesi bugün açılıyor j 

i 19 Mayıs gününün yıldönümüa
i de Ankara Stadyomunda toplanan 
i muhterem yurdda~larrn ve ıuurlu 
f ve gürbüz gençliğin yüksek H hl. 
i bi hislerini bildiren telgrafınızı 

f büyük sevinçle aldım. Te~klir 
i edu ve Türkün hududu olmıyan 
f yükselme ve ilerlemesinde daimi 
f başarılar dilerim. 

Uzun zamanlar, devleti büdce· 
siz yürütmeye çabalamış, sonrala
rı yaptığı büdcelerde de varidatı 
artırabilmek için biricik yol ola· 
rak, vergilere zam yapmayı düşün· 
müt olan eski rejim, avuç avuç, 
kucak kucak, yaba:ncı ülkelere göç 
eden millet parasını yerli ürünlere 
bağlamayı, hatırından geçirmit de 
olsa, İcra ve tatbik sahasına koya· 
mamııtı. Raporun yukarıki cümle· 
leri devlet ve milletin müşterek e· 
~ekle yaptığı istihsalin, millet is
tıh J"kini, alım kabiliyetini ve bu· 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Konuşacağı işler 
C re 21 ( AA ) - Milletler ce· enev , · • . 

. t. ·n 97 inci adi toplantı devresı 
mıye ını .. 

. gu"nu·· B Okuvedo (Ekvator) 
pazartesı · . 
ün reisliği altında açılacaktır. lçtımada 
müzakere edilecek olan başlıca mesele· 

Jer şunlardır: . 
''İspanyanın müracaatı, Sancak me· 

selesi tethişçiliğin enternasyonal ten· 

k ·1. ~ültecilere yapılacak enternasyo
ı ı, 1 .. 1 ba

nal ardım, geçenlerde ö muş ~ an . 
YRolı'n Jak Mina (Belçika) ın yerı-

ron . • .1 • 
La 

Hey divanına bır aza seçı mesı. 
ne .. · · ar 

Mısırın cemiyete kabulu ıçın ç • 
ba günü fevkalade bir toplantı yapı· 

::ktır. B. Politis (Yunanistan) in re

. seçiJmesi ihtimali vardır. 
ıs · · 1 Milletler cemiyeti konseyının ça ış-
malarına sekiz dış bakanı iştirak ede· 

k 
. BB Eden Dclbos, Aras, Bek, 

ce tır: · • 
Antonesko, Sandler, Litvinof, Munters. 

Bergamada llcılun:ın tarihi eserler 

BerglllM kermeıi bugün açılmaktadır.Şehrimizden de kalabalık bir anıp seya
hate ittirak etmektedir. Kermeı için zengin bir program hazırlanmıthr. Tafıilitı 

ikinci sayfamızda bulacakıınız • 

8. Şükrü Kaya tarafından Ata
türk'• çekilen telgrafın •ureti Je 
ıudur: ~ 

Atatürk f· 
Cumhurreiıi, 

Çanlıaya 
f Bundan 18 yıl önce vatanrn ,,_ 
i fuklarrnda ve milletin riı.hunda bü. 
~ tün ümit 1şıklarr söndürüldüğü ve 
f yc'sln, çaresizliğin kara kabusu bü
i tün yürekleri sardığı zaman, için_ 
f de ~a~ıdığr inan, frade ~·e sevgi gü. 
i n~şım, saltanat ve hililet rejimi. 
i mn bütün şenaatine rağmen ilk 
: deta Samsun'da milletin ezgin ve 
: bitkin gözleri önünde parlatan re 

milletin içı'nde ve milletle berabtt 
bugünün Türkiycsim' yaratan Ata
türke sonsuz minnet ve şükranları. 
mızı sunarken, daima arkasından 

(Sonu 7 inci sayfada) 
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Günün içinden: 

a ka oku mak için 
lç Bakanlığı Matbaat umum müdürlüğüniin bütün kalem ve fırça 

sahihlerini halk için çalışmağa çağıran sesine, yavaş yavaş, hütünı ga
zetelerimizden yankılar geliyoı·. Bu yanfcları, yakında kazanacağ,amız 
eserlerin birer müjdecisi sayabiliriz. 

iç bakanımızın imzasiyle aldığımız mektubda, üzerinde dikkatle 
dunna:mu gereken !11 cümle •ardı: "Halk okuyor; fakat ancak kendi
si için yazılmış olan eserleri okuyor.,, 

Halkın, kendi zevkine uygun geldiği için okuduğu eserlerin tirajını 
gösteRD effi - miİDl!!9Tener İç. yazılıp aD eser
lerin, topa topa, kaç ta:ııe sdıldrğım dtiılineceK: yaııcı ve lötah{ı!a.r 

keder, llem de EıiCa &aşlarımJ eğmek zo k.ahrfar. 
Halk yığınia:rnıııı,, • lôJ' .. .. obma. ~ kaqd.a.ma:k 

için PartimU dôrt yıldır YURD ga zetesiı:ıi ç sa.JDı 
effi bini Dir hayli aıan ba gazete, postal lbıtmıı ımaıı hütiin ~-
re parlin:i:ı:ıı armağam olarak~ g~. O ~ 
~bir çıkan YURIY bir ya e1de bir yanı da a 
~-.iL için basıhyor. Ba köy pzefesiıDn köyliiyii uyandmnaTc gape
ti yanmd:a şi.nuli fuf~ taıD.ysp RT ·Ö bhTamanlann atUm 
bl1a:narak yeai yem, rmll n faydah &ikiyelft> yazmak -.e o· 
\utmak q~ ·· k - • kendisile -~ · -ğj etmeye: çağır• 
rw. 

Bir muharrir,. eski yem menuWa soka..rizD 
csnlara. tango oyunu o~ğJ:m söylüyor Ta:&ii, ~
im &a: türlü iJfemek ba&se menu: değılclir. Esaseıı:_ işi fıiçb. za
.ma:a haıfk y,ığmmııı:ı zfttini Ye temayülleriui fammaıyam b,w 
Lem sahip · &ekl.emiyora:r;. 

BöJfe Im- eser~ yazanının beyeca:ııiyle olmyaıBfarm zeriö am 
· ahenk yara;tma:lanm manlfafr sayılaımyacaldır. 

Nızttttin Ala 
DÜZELTME: Difnkii hknmıla. reali:siyor:ı keli.im!si Ji:J:aJtsiyom ş_ekliirae 9fi· 
~; tfiizl!Itfrfm:. R.A. 

kan 
Tatbik 
Hazırlık an 

Ekonomi bakanlığı, iş_ bö!gdeti a
mirlerini ırıavaltkat#n merlcere çai,ı.r -
mıştır. Amirler iş dairesi reisi B. Enis 
Behl~ Koryürek'in reisli~inde pazartesi 
gününden beri toplantılarına devam et
mektedirler. 

Bilindiği üzere, iş kanunu 15 haz:i. 
randa yfü:ürliiğe girmiş olcıcalrtır. Kcv
misyon halinde çafışan Iıeyet, yapılacak 
yeni teşkilatın ~ türlü yerlerde işıi 
kesatet!erine göre ~ iş:; müdür
lüklerinin salahiyetleri ve vazifeleri
nin mııamel'e tarzlarıı .fıaiclmıda ıımumi 
talimat hawrlamakla meşgul bulwımai
tadır. 

Dış • caretim • z 
·kçe artıyor 

Dış ticaretimiz hakkında verilen res
mi rakamlara göre 932 yılının ili; ayhk 
ima.catma2 kıymet itibariyle 19l6 run 

aylliaylanna ai.d 21.007.183 Iirasa:ı:a mu
kabil 36.652.696 liradır. 1937 deki ilk 
~ aylı.k ithaltımı2 ise 9'36 ım:ı 20.354.331 
lfra.sma karşı 20.891.42Zliradır. 

1936 run ikinci kanun, şafıat ve mart 
ayfarmda ithalata nazaran kıymet itiba
riyle iFrracat 1 e h i n d' e kayd'edilen 
I.652.852 ye karşı 1937 de ayni ayların 
ihracat lehinde gösterdiği f a r re fse 
15.761.2'14 liradır. 

~U A mağazalaıa iştirak hissesi 

Merkezi Anlfara olmcrlt ilıere kuru
lacak umumi mağazalar şirketine fstan
ôul ticaret ve sanayi odası 300 bin, İz
mir ticaret ve sanayi odası 7 5 bin, Mer
sin ve Adana ticaret ve sanayi odaları 
15 şer fıin lira i1e iştirak etmektedir. 

. 'l ,' 

Bergama kermesi açılıyor Ambalaj 
us Jlerini 

tetkik 
Ekonomi bakanhğ.ı yaş- meyva ihr.r 

catımızda çok ehemiyetli bir rol oynr· 
yan ambalaj işi ü:zerinde ehemiyetle dw::
maktadtr, Bakanlık türlif memieketlerin. 
ambalaj usullerini incelemiş ve bu arada 
Arjantin.den bir sandık ambalajlanmış Ü

züm getirtmiştir. Arjant:m.deıx: 6 ha:fta..
da gelebilen bu i:izümlerden bi'r tane'!inin 
bile çürümediği görülmüştür. Bakanlık 
yurdumuzda tatbiki en olay ambamj u
sufilnfuiı te.sbiti etrafında ~.alışmalarına 

devam ~ktedir: 

Şehrimizdende kala 
bir kafile gidiyor 

Şeker fabrikaları merkezi 
Ankaraya naklediliyor 

Türkiye şekeı: falırillalan ancni.m 
şirketinin muamelat merkezi bu. ayın 
24 ünde An.karaya nakledilmiş alacak
tır. Şirketin genel direktörlüğü, genel 
muhasebesi,. ıriraa.t, muamelat ve ticaret 
s.e.rvisleri bu taı:ihten sonra Ankarada 
ça.lışpıaya ~lıyacaklaı:dır. Şirket Ye
nişehirde Çankaya caddesinde eski 
M.ı.sır elçiliği binasını almış v.e bur~ 

smı merkez yapmıştır. 

Hususi bir komisyon tarafından ha· 
zrrlanan, bayrak kanununun tatbil!:: ~IL 
lini gösterir nizamname- proiesi yüksek 
tas:iike sunulmak üzere başbakanlığp. ve• 
rifmiştir. 

Edimede- bir tayyawe istasyonu 
f~nbul, ?1 (Telefonla) - Edirnede 

büyük bir tayyare istasyonu irrşasr içni 
f~e başlanmıştrr. !stasyunda bir de ~m
rük teşkilatı olacaktır. 

lzmir fuarına gelecek yunanlılar 
fstanbuI, ZI (Telefonla) - İzmir fu

van münaseöetiyie tiirk • yunan ticaret 
ofisinin tertıo ettiği f>ir seyyah kafi1esi 
fuvar esnasında f zmire gelecektir. 

Esnaf dispanseri açıldı 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Esnaf 

dispanseri ve danışma yurdu bugün vali 
ta..ırafmdan açdımştır. 

}Dııbufda rstihsal edilen meyva 
İstanbul, 21 (Telefonla) - 936 da 

İstanbul zirai bölgesinde 23.518'.351 ki- 1 
le ~ mey,va. istihsal edilmiştir. ~ 

İzmir ..aa_yetinin son Dmanlarcla esa.sb Dir p-wopamla Ü'ıerind~~ 
durduğu yurau tanıtma ve turizm çafışmasrnm en güzef eserlerinden 
biri obn Bergama kermesi bugün başlamaktadır Kermes tam biı: haf .. 
ta de.am edlecektir 

Maarif Cemiyeti 
okulunun .. • 

musameresı 

Biıı kaç yı:b::Janheri; okullar arasmd!a, 

yıl sonu müsamerelerini, takdirle seyret
tiğimiz maarif cemiyetinin • sınıfları he
nüz tamamlanmamış • Y enişehirdeki li
sesinin ba. ders yrl'ı:: bitim~ cıil::>layısiyle 

"Ay rşrğr'' ad'mda bir çocuk opeTetf ha
zırladığını haber aldik. Bastan ba~a mü
zntfe dolU' olan bu operetin dün; bu o. 
kulunun çok Ii:afüliyetli çocultlan tara
fından hafü:evr salinesimfeki ilk provala
rmr gördü!C. Sözü, ahenk ve Ii:afiyeyi, 

sesi, hareketi ve mii2iğt candanı benim
seyen '11e malıaretl.r yaşatan 15{) ye ya
Iıım yavruiaı:nmızm. ince ve güzeI: bir e
seri nasıll canlıınd'ı;tdrldaxım heyecanla 
s~yrettif<. 

Ankaralılar; bu hafta içinde, her hakre, 

şimdiye kadar bir eşi görülmemiş bir 
müzik hadisesiyie kar!!rlaşacakiardrr. 

Eser; ay sonuna kadar beş defa tem
sil edilcc.ektir: 

Birin.eti temsil: 22 mayıs 1937 cumar
tesi günü saat 2(l de: talebe; velilerine. 

İkinci temsil: 23 mayıs 1937 pazar 
günü saat 14.30 da: talebe velilerine. 

tiçüru:ü. temsil: 26 mayıs 1S31 ~
şamba günü saat 17 de: ilk, artcı, li,9e ve 
meslek okullariyle: yüksek okullar öğJ:et
menlerine. 

Dö!:düı:ıcü: temsilt: 2.9o mayıs 1937 cu
martesi güliii Sa<it: 20 de: Büyük Millet 
Meclisine. 

Beşinci temsil: 30 mayrs I 93 7 pazar 
günü saat 14.30 da: halkevi nammadır. 

Kara.deniz. vapunm İspaııyadanı 
geliyoı11 

İstanbul, 21 ~Telefonla) - Valensi

yadan 738 ispanyol mültecisi ile hare

ket eden Karadeniz vapuru önümüzdeki 
~ba ı,ün.ü İstanbula gelecel'rtjr, 

bınir vaıli!iği Bergama kenne
sincl'en alman kanaat ve netice ile. 
görülecek ve gezilecek birçok kö
şeleri olan güzel lz · rin kesin ta
r i değeri olan m:erlCez erine de 
böYfe seferler tertr& edecektir A
la.kah makamlar ,,bu ~i tarih ge
zintilerinin ı:ımmleketm lzr köse
sinde yapılmas.ım çak fayc!ah b~\. 
makta ve teniç. etmddedirler. 
Bergama: kamııesine tehıimizt1ea 
de tarihi &$Cl'lai görmek isti
yen · rçok zatla:ı işt.Kak etmekte;. 
diı-. 

K.e.rmes'in progı:amı ~udu.r; 
Akropol tiyatJ:aswıda Şehir tiyatro· 

su tarafından ü~ temsil. Kozan çamlı llı
ların.da eğlımce ve oyun.l.4u:~ ÇcııdaTlı d~ 
niz eğlenceleri,, antikiteleri: ziya.ret, kal· 
kan,. ok. a.tma,. ı;lı;id,.. c.ob kaldttma, yerli 
at koş_ula..r.r,.. bengi ve dağlı. cıyunları; di
kili deniz eğ!E~leridic. 

Görülüyor ki program,. çok ~Uzel w 
gelenle.d aıJimLya~ bir ş_ekilde ba:zırlaa
mıştır. 1stanbul Şehir tiyatrosunun Beı:
gamaya kadu gelişi 'Je ota.da. fuj um. 
sil verişi; programın hazırlanmasında 

göstuilen alakanın baru bi:ı; delilidir. 
Bergamada gezilecek ye.ı:lu: arasında 

50.0QO kişilik anfiteatJ:o, Karlavlu. 2000 
metrelik çift bodrwnlar vaı;dıt. Berga
ma; son aamanlaırda bilhana türk tarih 
kurumıınum ve balkeTI müze ve sergi 
komit.esiniu teı:tili. ettiği seı;i kanferan!f
lar da üzerinde ehemiyetle duı·ulan br 
me~l.l' olmaa.ı itibaniylıc de tanmmı~ ol
duğundan bu. ıwt:Yaıb.at.e ümid eQ.Lldiğill
den çok. fazlaı bir rağbet göste.:ilı:nişti.r. 

İzmir" belediyesi, h.u. sahada. ilk yap:t-
1an ~bbüslttden biri bu ker.ın6 oldı.r
ğunda.°'n, halkın memıuın olarak dönmesi 
ve orada hlç. sıkıntı ~emesi için tec:f.. 
biTler a~mıştrr. Kumesc gideıüez- yatma, 
ylıne ve İçmeyİ acaz-~ temir buiaccık· 
lardır. Belediye bütün fiatlara narh koy-
muştur. 

Kozak: Ç_amlıklan, bütün Ege'rıin en 
güzel kö§:eleriııdem &iri cılduğurııdaı:ı. bu· 
rada türlü milli oyunlar ve eğlenceler 
hazırlanmıştır. Çandarlı ve Dikilide- de
niz eğlencelai,. ve yü:ıme miisabakala:rı 

yapılacaktır. 

Bu gj:i1riişmeler~ em geç, lD hafta so
nuna kadar sürecektir. Ondan sonra, 
yeni teşkilat için yaprfacak H:adrolar!'a 
teşli:t!atın faali'yeti fıa.kkmcfa hazırla

na~ umumi taümatname Vekiller heye
tine arzofunacafctır. 

.~ıo '.-(·'"'d'• "' ::.J•:.-. .• . . • . ··-·5'' ... · ..... \ . 
~--"~iait,IN · -1< 1 L A R , 

Beı:gama ile İzmir arası lılO kilomet· 
re olduğundan ve düzgün bit' §OSası bu.
luoduğu.ndan Bergamadan lzmire git
mek istiyenleı: her gün otomobil bular 
caklardır. Belediy~ bu. yol için 125 • I 50 
kuru~ bir narlı koyn:uış.tıır. Be•gama ile 
SQma aza.sın.da da her gün otobüsler iı,

liye.c.ü.tir. 

Bazı gazetelerae yazıld'ığı gibi, şu. 
racia burad'a teşkiTat kurulacağs, şu veya 
bu vazifenin ilicfas oiunacağr haoerieri, 
henüz kadro ve talimatname üzerinde 
!ialı!iı,Ilcfığ,ma göre, mevsimsizdir. 

Kömiir sergisi 
yarın kapanıyor 

Enternasyonaf kömür sergisi, yaı m 
kapanacaktır. Bu itibarla dün sergi çak 
kalaoalılt olmuştur. Serginin uzatrlaca
ğr hakkındaki şayialar dolayısiyle ı--:er

giyi gezmelerini gen bırakmış olanlar 
da öugün ve yarın sergiyi gezeceklerin
den; ilk enternasyonal sergimiz; ilk a
çıfdığı günü hatırfatan nareket1ı öir de
kor içinde kapanmış ofacaktır. 

Üsküdarın umumi Dina yazımı 
Üsküdar kazasında yapılan umumi 

bina yazımı bi.ıirilmiştir. Finans bakan
lığı 1937 finans yılından itibaren Üskii
darda tarh ve tahakkuk ettirilecek ver. 
gilerin yeni gelirler ÜJlerinden yapıl
masına karar vermiştir. 
!. ........ I . .... ,.. ............. ~ • .__ .............. ~,.. • • • ! Hukuk ilmini: Yayma ! 
• • i Kurumunun i 
i Tertib ettiği seri kclhferansların i 
i Yirmi ikincisıni i 
i Askeri temyiz müddei umumisi i . . 
t hakim general B. Rifat T'aşkm t 
! 22.5.1937 cumartesi günü saat 15 efe ! 
t A:NKARA HALKEVİNDE t . . 
t vere;:ektir. t . . 
! l\Tevzu: ! 
t Mim müdafaa hukuku t . . 
~., ..... ,~.~ ....................................... ! 

Krrk ikimli 

Bu sene, A Bbramıı meışftu.r 
4'Kırk iltiiıı.d:i,, s1', g:ıliba, sahitfen 
krrk iltimti olacak. Safjab!eyin evden 
çıkarken giili: yüzii- af[Tli; ortalık güır
lülı. gü.ne:jli/di:r. Par~ı:ıi:i::ı:i:i;; a;J;ma~ 
ak:l:ı.ı:uzaı /zile getinw)wrsaınU/11'. Flatt
ta hava faılaca sıcak diYff her5iin 
yaptrğım11. :sha.m jf'Ü.riiyii:;iUıden de 
vaz geçerek biıı: na.kil vasıtasına at• 
Jayıp işinize gidiyorsunuz. 

Birka.ç saat SD-nra gök yüzü güne
şe tutufm.u!i bı'X fotoğraf liğl<!ıı gibi, 
birden kararıveriyor. Derken yağ. 

·mur ve rüzgar ... 

Birltaç senecfir, Ankara havası, 

kırk ikindileı·ine bu kadar sadrk dav
ramrrryard.a.- brr. sene g,öreceğ~ gel
miş olacak .•. 

19 ma:yrs gÜnİi bile b.:L b-Jşamfr. Jfa 

bo myar, tliye az l7lli tasa. ettzK.! 
Bii. liiitiiıı bo!Janm:zclrğrnzr da. icI'criaı e

d'ımreyiz Y7J.. Üstü a.~zk. tribiiu-Ia:ı..:e 
oturan we yalıu.ı:[ı ;ıy;ılt.ı;a tfu:ra.n Ji:aJ':ı

lıalrg1n. şemsz.ye aı;txliiarıı:u gö.rem b ':r 
ta.md.rk, bız manz:ua.yı. i1lı:,."f;liz. Ji:rnfc
.anı taç giyme t&eoınd.e lnrfunanı lia
liıhal:tkt::ııı a.li:n.ımş b ·r fatağr.ıfa ben
ze"tiyorriıı; ir.ı.KSrZ da değilai. 

P~clesü aliııak .aJm:mı;ı r.-ll' Ş.ems:İ::!Je 
t;qımak. taşr.m;ım:ık lıu.susund:J. si:zi 
terecldiidl<ıre dri~/ı:rdilğü, Bazen a::::u

zııı ısla:ıımamT.ı selieb oldırJu ıçiıı liııı 
krrk ikin.diden şikfıl$et etmek. lic.1Tri 
aIH:uırzıEın. geçer. Filk:ıt. etmepmz. 
Nasreddi.ııı liocam:ıı. bir liika.yesinıie 
söylediği gibi ben de size del'im ki: 

- Sıkıntısını siz çekin, zı .. y-d'nı 
yok; keyfini !urlar~ ekinler, yani bü.. 
tün "!Jir tabiat sürecektir. - N ~ 

-· 
Sokak~ ~e ... 

jjZ. Fab.tt se&v,, Da:- ~ye rai:me-
&. ~ giriltiiden 
6iil, b4ac şilip!t 

dmit.tik;: artık :f4lfu~ BmaLr~ Pı-
a:IE sata11b:a AttıAlan: m..Y.fGia 

-E r c· - ...;;:.;..ı-__ n. :;.;.J:L-"--,.__ • -IDID -J!m _,_ -

Lr. 1'dlırsela, JllDGfJ ~ fq 

" aün;,, dir. sattıklan 

"Ç~ 
r-ıııtaıdiiu~liurı yetişmiottir. ~ 

safw:far, lllr9til'e-riıı JÜ:ı:ıÜıÜ 

gönnemi~lerdir. Arad'aki mesafenin 
de ne olacağım bilse er, taze cfecfik. 
1--t 1M. nesneleri cwalara izafe etmez. 
Ter. 

İspanyadakiı gjiniillüter gibi hi-
yarlarla marulların da ıncmleketle

riııi deği~ik mi söylüyorlar, ne dersi-
~ .,. mz:.. 

za!Ut.a a.sJ:: 
:A;ttınec1! isminde hiıcisi Sirkecide Ele. 

-yeye a:id - fn: hali.ya: gir-

~ •• lifal:a.dm ~ HalidJ ... 

d · adanı: "Ben buranm. memu-
ruytnn;. :fÜZ para: ıR!I',, d~tir. 

sahte il.alam c:.iirmü ~ud 
:y~ Hali.dm biiy
çc-:k Fı.af~ p~ 

Bir suiı ıı:ı' n;ı-~ı.ı:, 

d.n:~[tğxn:ı da en: iinmci>

U çurtma ipleri 

Alınanyada her şeyin bir kanuna, bir 
nizama bağlandığını söyliyea ıu. ameri
kan tler~ anlabyeı:~ "Belintle çan 

l - Tımm:. HiDJist,,Jı ı. w 
.ııl'Z?~ 

2 - ,_..,,,,, ml&r twulc 'mm 
Amrqi tari1itiı ~?' 

~ - ~111! CiCi9a ,_,_ ....&-?' 
<f:- FCJliipri oıcaim ~ ~ ..._ 

naLlu? 
5 - A.-lv SJçırA: J.n·ı.l•~';

&ıeis tari1ti Jlm:l'm? 

5 - Japonya parlamen:Losu kaç: 

meclisten mürekkcbtir? 

c - İki-
s - Japonyanın iki büyük par-

tisi nelerdir? . 

C - Minseito ve Seıyukai 
S - En çok kauçuk nerede çıkar? 

C - Felemenk,. Şark Hind ada-· 
farında. 

S - Cenub Amerikasındaki fO 
cumhuriyetin isimieri nelerdir? 

C - Kolombiya, Elcvatör, Peru. 
Bolivya, Şiir, Arjantin, Uruguay, 
Paraguay, Brezilya ve VerrezüeDa. 

S - Amerikada cumhuriyetle ida
re edilmiyen devlet var mıdır? 

C - Yoktur. 

tayyarelere bir zararx dokunmaması i
çin çocukların u~rdukları uçw:tır.alarm 
ipleri de takyidlere tabi tutulmaktadır. 
Uçurtmasında 300 kademden daha uzun 

sicim kııllanmak istiyeıı çocuklar, hava 
nazırı general G.öringde.ıı a;)fı:ıca müsaa-

de almak ıuedturiyetind.edirler.,, Bu ha
bere iııanmasaam daı al.us gibi sdİ}mr •• 
z~ 

lstanbulda on 
senelik inşa 

İstanbul,. 21 ~Teleforıla) - 9Z6 • 93'6 
arasında İstanbnldaı l.s.4:6 yem a:paı:tnua:m. 
yaprfmıştır. En fazla apartıman yapı-lan 

yrl· 4oS rakamiyie 932 senesidir. 

Cihan beyli suya 
kavuşturulacak 

Konya viliiyctince kurakhktan çok 
zarar goren ve kuraklık karşısında dai
ma en büyük ziyanlara uğramak tehhkes 
ile karşılaşan Cihanbeyli bölgesinin su
lanması işine karar veril.mis ve bu mü.• 

him i§ için esaslı çahşmalar başlamrştır. 
Konya ile Ankara arasında geniş bfo 

ziraat sali.ası alan bu bölgede- sulama lşi..
nin barajlar tesisi suretiyle temini müm
kün görülememiştir. Bu iş, barajlar vası
t'asiyfe değı1, arteziyen kuyuları ile te 
min edilecektir. Vali, Cihanbeyli mmta
kasımr gezmiş_ ve. beralıcrintle giitfudüğü 
fen heyetine buralarda tazyillli su arama 
emrini vermiştir. Tazyikli su lıı.ılmak i
Ç,in fon heyeti evvela Zıvarık kamonun
da tetkik ve tecrübefer yapacak, sonra 
Cihanbeyli kazasmm muhtelif krsrmfa
nntia bu tecrübeleri ~enişletecefttir. 

Cihanbeyli bolgesinin bu. suretle su· 

!anmasına muvaffak olm.ak~ bütiıin o~ta 
I 

Anaıfulunun kı.ıxaklıkta.ır kurtu.lmaSL it-

~ bm ıniij;dr cıfacaktır. 
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t'aJ»illıliZl i B. Delbos' un Brükseldeki temasları 
Hatay davası ve 
Milletler Cemiyeti 

t.. A illetler cemiyeti konseyinin iki 
1 YI gün sonra toplanacak olan alela. 

de içtimaının ruznamesi arasında Hatay 
davamız da vardır. Milletler cemiyeti 
huzuruna sonuncu defa olarak gidece
iini umduğumuz bu meselenin bu defaki 
içtimada tetkiki geçen kanunu sani 
ayı içinde verilen karar iktizasıdır. 

Malumd~r ki Fransa ile Suriye ara
sındaki mukavelenin akdinden sonra te
barüz eden Türkiye - Fransa ihtilafı mil
letler cemiyetine intikal etmişti. Millet
ler cemiyeti de uzun müddet bu mesele 
ile meşgul olduktan sonra geçen kanu
nu sani ayında Hatay hakkındaki türk 
noktainazarını tatmin eden bir karar 
vermitti; bu kara göre: 

1 - Sancak bir entite distuicte, yani 
ayrı bir varlık teşkil edecek. 

Belçika iki tarafh 
paktlara muhalif 

Lokarno 'nun gerine geçecek pakta 
göre A lmangtidan garanti istiyor 

Brüksel, 21 (A.A.) - ~ün ~.u~a Y~.g~~en Delbos, başbakan van Zt:e· 
la-nd ve dış bakanı Spaak ıle goruf muştur. • 

.. ·· esnasında Belçikan ın Lokarno andlaşmasınm yerıne 
Bu ~oluşme rb paktı çerçevesi i çinde Almanyadan garanti istediği 

g~eck. e 0 faln galdırmazhk paktları imzasına muhalif olduğu an]aşıl
ve 1 1 tara ı sa 

mıştır.lb d b kanı Spaak tarafından ferefine verilen ziyafetten 
De os ış a · 'hl' f · ·ı· b ' tt bulunarak 27 nısa n tarı ı ransız - ıngı ız notasının 

sonra edyana a i bir intizam teesa üs etmesine bir hatlangıç olduğunu 
Avrupa a umum 
kaydetmittir · 

Fransı~ Dq Bakaniyle konuşmalar 
yapan Belçika Başbakanı 

B. Van Zeeland 

2 - Dahili işlerinde tam istiklal · sa
hibi olacak. 

. . 3 - Dıt itleri şu kayıdla mukayyed 
olmak Üzere Suriye tarafından idare e
dilecek: Devletin hakimiyetine ve istik
laline her hangi bir suretle halel iras e
decek mahiyette Suriye devleti tarafın
dan akd edilen beynelmilel hiç bir itilaf 
\ıe beynelmilel karar, milletler cemiyeti
nin muvafakati olmaksızın Sancakta tat
bin edilemiyecektir. 

4 - Türk lisanı resmi bir lisan ola
cak. Fakat milletler cemiyeti ikinci bir 
lisanın kullanma şartlarını tayin edebi. 
lecektir. 

B. Spaakın nutku 
B. Delbos terefine verilen ziya

fette nutuk söyleye~ . dış. bakanı 
S k ezcümle demııtır kı: paa , . h' b' "-Fransa hükümetı ıç ırza-
man Fransa da vasile sulh da v~sı .. 
nı birbirinden ayırmıyor. ~elçıka 
meselesinin müşterek . emnıyet ve 
·ı Ah zlanma zihniyetile a·nlayıµ 

sı a sı t' · Ar 
halledilmesine yardım et ı~uz. -
zumuz, Avrupada bir teskın unsu-

ru olmaktır.,, 

B. van Zeelandın ziyafeti 
Brüksel, 21 (A.A.) - Başbakan van 

Zeeland dün hususi ikamet~ahında tvon 
Delbos'u öğle yemeğine çagırmıştır. Da
vetliler arasında dış bakanı Spaak b ve 
Fransanın Belçika elçisi Laroş da U· 

İspanya hadiseleri 

Londra, hükümetçilerin 
Cenevreye müracaatını 

mevsimsiz buluyor 
5 - Hususi ajanlar, Suriye'nin sa

lahiyetine bırakılmıt itler için her iki ta
raf icrai makamlan arasındaki irtibab 
temin edecek. 

Bilbao halk mahkemesi iki asi 
taggarecigi idama mahkum etti 

6 - Sancağın istatü ve anayasasına 
riayeti teminden milletler cemiyeti me
ıul olacak. 

lunmakta idi. 

Franıız gazetelerinin tefıirleri 
Paris, 21 A(.A.) - Gazeteler, B. Del

boı'un Brüksel'deki temaslariyle al~k~
lanmaktadırlar. Umumi olarak hepsının 
ileriye sürdüğü fikir, garb paktının ~u
günkü Jartlar içinde başarılamıyacagı• 

Londra, 21 (Hususi) - Londra diplomasi mahfilleri, İspanyol hii
kümetinin Guadalajara cephesindeki İtalyan müdahalesi hakkında 
Milletler cemiyetine yaptığı mürncaati mevsimsiz bulmakta ve konse
yin bu notadan malUınat almakla iktifa edeceği kanaatini beslemek
tedirler. 

7 - Sancak askerlikten tecrid edile
cek. 

8 - Türkiye ve Fransa Sanc:aim 
nıülki tamamlığını deruhte edecekler. 

9- Türkiyeye lskendenm limanın• 
da genit bir mıntaka verilecek. . , 

Ayni kararda deniliyordu ki: ' San-
- k · gele-cağın istatü ve anayasall, onseyın 

cek mutad içtimaında alacağı karara te;

fikan en kısa bir müddet zarfında mera· 

Yet mevkiine konacakbr ·" 
'di Bu son fıkradan çıkan mana şu ı 

ki S · karariyle , ancağın kanunu sanı 
prensipleri konulan istatüsü, ınilletler 
C • • • • • kadar ha· emıyetının, 24 myıs ıçtımanıa . 
zırlanmıt bulunacaktır. Kanunu sanı 
kararından sonra türk ve &ansız müte
hassısları, Sancağın anayasasını hazırla
mak için toplanmışlardır. Ve o zaınan
danberi de çalıtmaktadırlar. Prensipler 
Üzerinde mutabakat kaydeden kanunu 
sani kararından sonra anayasanın hazır· 
lanması kolay olacak sanılmıttı· Maatte
essüf öyle olmadı. Sancağa verilmek is
tenilen entite distiucte ile telif kabul et
IDİyen bir takım teklifler ileri sürüldü. 
Eğer anayasa bu tekliflere uygun olarak 
tanzim edilmiı olsaydı, Sancağın ayn 
\ıarlığı nazariyata inhisar edecek, filiyat· 
ta Hatay, Suriyenin bir cüzü olacakb. 
lç itlerle dış işler arasındaki münasebet 
meselesi mütehassısları uzun zaman met· 
ğul etti. Para meselesi, hudud meselesi, 
lisan meselesi. Ve daha bir çok itler Ce
nevrede müzakere eden mütehassıslan 
bugüne kadar uğraşbrmıştır. Meseleler 
tasfiye edile edile, ihtilaf, bir kaç tane 
en çetin noktaya inhisar ettiği bir sıra· 
dadır ki başbakan ismet İnönü, Lond
raya gitmek Üzere Paristen geçerken, 
fransız devlet adamlariyle görüştü. Bu 
görüşme neticesinde bütün ihtilafların 
halledildiğini fransız gazeteleri yazmak· 
tadırlar. Filhakika Atatürkün en yakın 
arkadtı olan sayın ismet lnönü hakkın
'da gösterilen ve bütün türk mil
letini mütehassis kılan samı -
ıni kabul, Fransanın türk dostluğu
na verdiği kıymet ve ehemiyeti tebarüz 
ettirmektedir. lnönünün salahiyetdar ağ· 
zından anlamışlardır ki türkler de fran· 
sız dostluğuna ayni kıymeti vermektedir. 
Ve en çetin meselelerin bile, böyle dost· 
Juk havası içinde yapılan bir kaç dakika· 
lık görüımeden sonra hal edildiği vaki
'dir. Fransız büyük elçisi Bay Hanri 
Ponset de memleketimizden ayrılırken, 
ayni feyi söylemiıtir, demiştir ki: 

- Bu gibi işler şahsi görüıme
lerle daha kolay halledilir. Bu sefer ele 
Öyle olmuttur. Her şey olup bitmittir. 
Halledilmemiı hiç bir ıey yoktur. 

Umarı:ı ki milletler cemiyeti iki gün 
sonra Hatay itini, tetkike baıladığı za-

merkezindedir. 
Pöti Pariziyen gazetesi diyor ki: 

Bulgar kabinesinde 
değiıiklikler 

Şimdilik iki numaralı Lokarnonun 
vücude getirilmesini .görmek ümidi ol

dukça zayıftır. Alı:nanyamn. ve .İtalya: I 
nın ingiliz suallerıne verdıklcrı resmı 

cevablar, daha ziyade menfi tecelli et
miştir. Almanya ve İtalya, bu meseledeki 
muvafakatlarınr, kabul edilemiyecek 

Bu hususta müsaid olmayan 
mütalealar yürüten resmi mahfil
ler ise, koıueyin karıımazlrk ko
mitesinden yapacağından baıka bir 
teY yapamıyacaklarmı söylemekte ve 
bu yüzden, timdiye kadar elde edil
miş olan neticelerin de bozulacağını 
ilive etmektedirler. Bu mahfiller, 
İspanyol hükümetinin bundan iki 
ay önce bu teıebbüsü yapmayı dü
tündüğünü, fakat rngiliz hüküme
tinin tavsiyesi üzerine bundan vaz 
geçtiğini hatırlatmaktadırlar. 

Sofya, 21 (A.A.) - Ticaret bakanı 
B. Valek, ziraat bakanı B. Radi Vasilev 
ve adliye bakanı B. Karagözev, dün isti· 
falarını vermişlerdir. 

Ticaret bakanlığına ziraat bankası 

sabık genel diketörü ticaret akademisi 
rektörü B. Barov, ziraat bakanlığına zi
raatçılar teşkilatı birliği reisi B. Bankov 
ve adliye bakanlığına da Sofyanın ta
nınmış avukatlarından B. Ognianov 
muhtemel namzed olarak gösterilmekte

dir. 

artlara bağlamaktadır. 
ş Eko dö Pari gazetesi şöyle diyor: 

"B van Zeeland ve Spaak, dünkü be

yana~larında, Al1?1a~~anm şimdiye kad~ 
k fransrz • ıngılız yardımını Belçı-

anca . 
k bettirecek şartlarla vermek ıs-

kaya ay .. "k' 
d

. _. tamamlayıcı bir garantıyı ı ı nu-
te ıgı . ld k .. 

l L karno paktı ıle e e etme u-
mara r o k 

. . h 1• devam eylemekte oldu -
mıdınde a a .. 

b·ıd· mişlerdir. Fakat acaba, ıkı 
tarını ı ır . . ) 

al Lokarno imza edılecek mı. 
numar 1 

• • b 1 · . giliz ve hatta bızzat e çı-
Fransızlar, ın . . d d h 

b h susta birbırlerın en a a 
kalılar u u . ,, 
zi ade şüphededır. . , 

Y Ö etesinde Madam Tabauıs e 
vr gaz . d·-· 

B 1 'kanın güdmek ıste ıg: 
"re de e çı · 

go . d . "Belcikanın halen takıb 
olitıka şu ur· - · ·k 

p . d. - . bir tarafsızlık polıtı ası 
etmek ıste ıgı . • 

-· daha ziyade mılletler cemı-
degıl, fakat . dahilinde bir istiklıil poli-
yeti çerçevBesı . tiklal politikası ise 16 
·k sıdır u ıs 

tı a d . tatbikinde Belçikanm ida-
ıncı m~d enkın ivetinde olduğu teahhüd-
ıne ettırme n!- ,, 

. aı"d bulunmaktadır. 
Ierıne 

Gazeteler bu vesile ile, Almanyanın 
. ti aktının 16 ıncr mad

milletler cemıyke ~ıg- ı muhalif tavrı da 
desine karşı ta ın 

zikrediyorlar. 

1 21 (AA ) _ Fransa - Bel. 
Brükse • · · . 

.. .. 1 · iki memleketın eko-'k goruşme erı, 
çı a. .. asebetleri hakkında görüş 
nomık mun 

. . de vesile olmuştur. 
teatısıne 

.... me mevzuu Lokarno 
Başlıca goruş 

meselesi idi. . . 
Belçika Milletler Cemıyetıne sa-

dık kalacaktır. 
B Delbos. Belçika bakanlarından 

· k k beş dakika da kırat Leopold 
başka, ır 

ile görüşmüştür. 

b
.. ..k elçinin dediği gibi, her ıeyİ 

man uyu k 
b

. . ,, bir vaziyette bulaca tır. 
"olup ıtmıt 

. 'h • karara bağlandıktan son-
Ve bu ıt nı 81 • 

.. k • fransız münasebet)erı de Sayın 
ra tur 1 . .. 

1 .... u"n Paris ziyaret erı muna-lsrnet nonun . 
• ) b"t''n fransız gazetelerı tara-

seebtıy e u u .. . 
_ ı.:b' temenni edilen yol uzerın

fından taıu ı 

de inkitaf edecektir. 
A. Ş. ESMER 

ltalyan mahfillerine göre 
Romadan bildiriliyor: İtalyan poli

tik mahfilleri İspanyol hükümetinin mü
racaatini lakayıdhkla karşrlamaktadırlar 
Gazetelerde bu müracaattan bahis bile 
yoktur. Romada umumiyetle İspanyol 

meselesinin yalnız Londra karışmazlık 
komitesince konuşulması lazım geldiği 
kanaati vardır. 

Karqmazlık komitesinde 
Deyli Telgraf gazetesine göre, ka

rışmazlık komitesine aza olan devletler
den çoğu ispanyadaki bütün yabancı 

gönüllülerin geri çekilmesine kadar bir 
mütareke yapılması hakkındaki İngiliz 
teklifine muvafakat cevabı vermışler. 

dir. Bu haberi teyid eden Morning post 
gazetesi de İngiliz hükümetinin Hurgos 
hükümeti nezdinde teşebbüsl\;rde bu
lunmak üzere Sovyetler birliği ile Al
manya ve İtalyanın cevablarının bek· 
lenmekte oldugunu bildiriyor. 

Cephelerde 
Hükümetçi kaynaklardan bildirili

yor: milisler tayyarelerin de yardımı 
ile Munguia bölgesinde asi ileri hareke
tini durdurmuşlar ve büyük mikdarda 
mühimmat ele geçirmişlerdir. Hükü
met tayyareleri Amorebietadaki asi 
mevzilerini bombardıman etmişlerdir. 

Avala cephesinde topçu düeııosu ol
muştur. Burgos cephesinde kayda de
- er bir şey yoktur. Bask askeri makam. 
:arı asilerin henüz hiç bir noktada Bil
baoyu müdafaa eden kuvvetli istihkam 
hattiyle temasa gelmemiş olduğunu bil
dirmektedirler. Dün 4000 çocuğun Ha
bana vapuruna nakline başlanılmıştır. 
Voz de Espana gazetesin~ gör~ Fran
ko tayyareleri Bilbao nehrınd,.kı vapur
ları bombardıman ederek bunlardan ba-

zılarını tahrib etmiştir. 

Aıilere göre 
Asi. kaynaklardan bildiriliyor: 

Franko tayyareleri Madrid önündeki 
bükümetçi ınevzilerini bombardıman 

. 1 rdı'r Kardoba cephesinde muh-
ctmış e • 

Kabinedeki bu değişiklikler hakkında 
kıra! emirnamesi bugün için beklenmek
tedir. 

Londra otobüs grevi 
biteceğe benziyor 
Londra, 21 (A.A.) - Otobüs bilet· 

çilerinin önümüzdeki hafta içinde tek

rar işe başlayacakları tahmin edilmek. 

tedir. Çünkü tramvay işçileri sempati 

grevi ilan etmenin kati surette aley. 

hinde karar vermişlerdir. 

telif tepeler işgal olunmuştur. Aragon, 
Madrid. Frenado, Santander cephele
rinde tiifck muharebeleri olmuş ve bir 
hükiimetçi tay:Jare dü ürülmüşti.ır. 

Biskaya cephesinde havaların fe. 
na gitmesine rağmen Franko kuvvet
leri ileri hareketlerine devam etmektedir
ler. Yeniden bir çok noktaları zaptct
miş olan bu kıtalar, havas muhabirine 
göre Bilbaoya 15 kilometre uzakta bu
lunmaktadırlar. Ve bu şehrin son mü
dafaa hattı olan Elgallo ile irtibatı kur. 
muşlardır. 

iki tayyareci idama mahkum u!clu 
Bilbaodan bildiriliyor: Son muha. 

rebelerde esir edilmiş olan, Valtcr 
Kinzle ile Gunter Şulze adındaki iki 
alman tayyarecisini mahkeme eden halk 
mahkemesi, bunları idama mahkCım et. 
miştir. Mahkemenin cereyan tarzından, 
Bask cephesinde bir çok alman tayya
recilerinin ve alman pilotlarının bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

A.ilerin /inan• bakanı ltalyaya mı 
gidiyor? 

Cebelüttarıktan bildirildiğine gö
re, Salamanka hükümetinin finans ba. 
kanı B. Juan Marş, buraya gelmiştir. 
General Frankonun en kuvvetli ve en 
ileride taraftarlarından olan B. Marş, 
bazı müzakerelerde bulunmak üzere 
İtalyaya gidecektir. 

j f!Jj_1tzL7lillhllJ 
Gençtiği yükseltecek 

misal 
SON POST A'da Muhiddin Birgen 

gençlik ve idman bayramı olarak seçil
mit olan 19 mayıs gününün türlı: mille
tinin yeni bir hayata doğuıunun yıldö
nümüne rastlattırılınaıının ne kadar ye
rinde bir buluş olduğuna ve ika büyük 
sembolü birleştil't'n bugünün her yıl bu 
seneki gibi büyük merasimle kutlanma
sında çok isabet olacağını söyliyerek di. 
yor ki: 

•·- Evet, spor bayramını her sene 
bu defaki gibi, huıuıi bir tantana ile ve 
19 may11 gününün büyük hatıralanna 

bağlayarak bayramlamak lazımdır. Bir 
memleketin gençliği, bir milletin eençli
ği olmak için sade en uzun atlayanlarla 
topa en güzel tekme vuranlarla, yabud 
filan veya falan usulde en hareketli be
den hareketleri yapanlarla dolu olacak 
değildir. Bir m e m 1 e k e t i n senç. 
Jiği, o memleketin hayatına kendi baya
tını ne kadar sıkı bağlamıııa, kalbini 
ne dereceye kadar kütlenin kalbindeki 
hislerle doldurmutsa o nisbette o mem
leketin gençliği olur. Atlamak için atla· 
mak, durmak için durmak, jimnaıtik yap
mak için jimnastik yapmak, milli balom
dan hiç bir şey ifade etmez. Millet genç
liği güzel atlayacaksa, güzel ko,ac:ak Ye 
güzel duracaksa, güzel jimnastik kuYYe
ti gösterecekse bütün bunları hep millet 
için yapacaktır. Bütün bu kuvvet, bütün 
bu gayret ve elde edilen melekeler ve 
maharetler, ancak bunları yapanlann Ye 
bunlara sahih olanlann göğüslerinde, 

milli bir duygu dalgasmın, daima bı.
ran ve kaynayan heyec.aniyle birleftiii 
zaman bir kıymet kazanır. Göiliİllcle 
milli bir aletin sönmiyen sıcaldıimdua 
mahrum bir gençlik, ne kadar güael al· 

)asa, sporda ne kadar ileri gitse IMzim i
çin hiç bir kıymet sahibi deiilclir." 

Muharrir, gençliğin 19 mayısta S-
suna çıkıtından itibaren daima milletiaia 
elinden tutarak onun önünde yÜriİmÜf 
olan büyük kurtarıcının misaline ayna

sını tavsiye ediyor. 

TÜRK GENÇLlCI iÇiN 

CUMHURlYET'te Yunua Nadi ele 
ayni mevzua temas ederek gençlerle bir 
konuımada bulunuyor ve diyor ki: 

Her türk gencinden kendi branpn
da. Avrupadaki emsaliyle boy ölçiifebi
lecek mütehassıslar istiyoruz. Vaziyet o 
kadar ciddidir ki onun tesiriyle kültür 
hayatımızın bam batka bir yenilik Ye 
canlılık alması lüzumunu his etmekten 
hali değildir. Bu önünden kaçılamaz za
rureti türk gençliği duymalı ve irfan i
lemimizde husule gelecek inkilab onla
rııı duymaz ve sönmez bilği atk ve ihti
yaçlarından fıtkırmalıdır. 

Hayatta emeklemeğe ve söz kekele
meğe başladığından itibaren küçük yu

runun etrafındaki eşyayı öğrenmek ~ 
sorduğu bitip tükenmez aualleri hatırla
yınız: Gençliğimiz ileri memleketlerin 
taıırtıcı terakkileri üzerinde fikirlerini 
yorarlarsa mutlaka o terakkilere ulat
manın ve hatta onları seçmenin sırlannı 

keşfederler. 

Yeni hayatımızın tehlikeli bir nokta
sına iıaret edelim: Bilgiyi hayat ye mai
tel desteği farzetmekteki faydacı v~ a
cul zihniyet. Eğer bilgi sadece maıtet 
elde etmenin bir aleti farzedilirae böyle 
bir zihniyet gençliğimize karakterden 
çok 1ey kaybettirir. Elbette hayattaki 
her adam maişetini tedarik etmek mec
buriyetindedir, ve elbette her vazife i
çin en aıağısı belli bir bilgi derecesine 
ihtiyaç vardır. Fakat bilginin gayesi bu 
değildir. Bilgi ve giderek alabildiğine i
leri bilgi esasen insanlık tiarı sayılmak 
lazım gelen kendi kendinin gayesi bir it
tir. Sen iyi öğrendin, çok bilgili ol ve 
bilgiye tasavvur olunmayan bir llfkla 
bağlan, iş için seni aramağa ve batta 
sana yalvarmaya geleceklerdir. Gençliği, 
bilgi seviyesi neden ibaret olursa olsun 
ne yapıp yapıp bir mevki sahibi olmaya 
çalışmak sakametinden bilhassa tahzir 

etmelidir. 

B. Van Zeeland 
Amerikaya gidiyor 

Brüksel, 21 (A.A.) - Belçika baf
vekilı B. Van Zccland, refakatinde 
hariciye nazareti yuksek memurların
dan birisi olduğu halde, 12 haziranda 
Amerika birleşik devletlerine hareket 
edecek ve Vaşington da pek muhtemel 
olarak 12 gün kadar kalacaktır. 



4 ULUS 

( Yabancı basında okuduklarımız ) 

Beyaz insanlar sıcak iklimde 
yaşayabilirler mi? 

E skiden insanların pek büyük bul· 
dukları dünya artık onlara dar 

gelmeye ba~ıyor. Nüfusun artması in -
sanları gitgide daha geniş aahala.rı it • 
galc sevketmektedir. Gerçi en medeni 
milletlCTde nüfus artışı zayıflamıştır; 
Bu memleketlerde nüfus vaziyetinin is· 
tilcrarma batta gerilemesine doğru bir 
temayül görülmektedir. Fakat daha az 
medeni kütlelerin aronası bunu geniş 
ölçüde telafi etmektedir. Ölümün suni 
surette e12alblmasından başka bu mesc· 
lenin halli için ancak bir tek çare kal • 
maktadır: gös ve koloniza.syon. 

Göç ihtiyaa bugün en medeni mem
leketlerde bile hissedilmektedir. Harbı 
takib eden devirde bayatın muvazene 
s izlenmesi ve fakirleşmesi bunu intaç 
etmiştir. Avrupada son yıllarda siyasi 
ve ırki tazyikler de bu cereyanı hız

landırmrşttT. Milyonlarca insan daha 
rahat bir hayatyaş.amak için yeni bir 

vatan aramaktadır. 
Fakat nereye gitmeli? Milletler, her 

tarafta göçmenin önüne sedler çek -
mişierdir. Coğrafi şartları müsaid ve 
medeni seviyesi ~k memleketler 
g~ler için ya büsbütün k.apanmr~, 

yahud çok t3hdid edilmiştir. Bu insan
lar ancak pek az nüfuslu, kültür itiba· 
riyle iptidai ve iklim itibariyle atır 
olan uzak memleketlere giıelıilmekte • 
dirler. lstüva mmtakaını gibi. 

Burada ç:ok ciddi bir mesele kaı:p • 
şı~ bulunmaktayız. Mutedil iklime 
alIJkm olan beyaz ırktan insanlar _çok 
sıcak memleketlere göç edip burada ya

şayabilirler mi? 
Irkların çok muhtelif iklimlere alı

şabildiklerine, tarihteki istilalar ve 
göçmeler şahiddir. 

Eskiler dünyanın her mıntakasıua 

hususi bir ırkın tekabül ettiği düpin • 
cesindeydiler. 

Bugünün ilimleri arasında insanın 
umumiyetle iklimlere alışma imkinla • 
rı baklund.ı. tam bir fikir birliği yoktur. 
Bazıları, en atır şartlara tahammül ede
bilecek olan OCi:imiza.ı;yonun elastikiye
ti dolayısiyl• iw;.anın her iklimde yer· 
le~p çalıtahileceğine kanidirler. Bu 
miltalaa..la bu!un.anlara karşı Bcrtillon 

.. şu cevabi Yeriyordu: .'İnsan ve hususi
le bcyu iıısaıı, çıplak duisi, muau_.m 
ve nahif asab sistemi ile bütün .:anlı 
mahlfıklar arasında iklim tahavvülleri • 
ne en u mütehammil olanı görünür; 
insanın bugünkü yer değiştirme kabili· 
yetini ona veren de bünyeainin mukave
metinden ziyade endüstrisinin geniş -
liğidir .. ~ 

Insan soyunun müşterek bir men • 
şeden geldiğini iddia edenler, bu men. 
şe birliği yüzunden insanların herhangi 
bir iklime intibak etmeleri mümkün ola
cağı fikrindedirler. Bu fikri kabul et • 
miyenlerse, insanların aynı ~en 
geldikleri kabul edilse bile, yüzlerce ve 
binlerce asrrlrk ayrı şartlar altında ya. 
şamanın muhtelif insan tiplerinde TÜ -

( Le Mois Dergisinden J 
cude getirdiği farkları hiçe saymak 
mümkün değildir, demektedirler. 

Bugün göze çarpan keyfiyet muhte· 
lif insan ırklarının ayrı ayrı coğrafi mın
takalarda yaşamakta bulunduğudur. Vi. 
dal de Blache diyor ki: 

" Derinin koyu renkte oluşu, ifraz 
guddelerinin fazla faaliyeti, zencilere, 
sıcak memleketlerde diğer ırklara na • 
zaraıı bir üstünlük vermektedir; nescin 
sathında vukua gelen kuVTetli tebah • 
bur ve bundan husule gelen serinlik, 
vücudun hararetiyle dış s ühunet ara -
sında muvazeneyi temin eder. 

Sıcak l"C ratıb mıntakaJara nazaran 
sühunet farklarının daha süratli oldu
ğu, hava kunklıgmın en yüksek dCTe
celere çıktı ğı iklimlerde insan uzviye • 
tinde ayrı intıbak şekilleri göze çarp -
maktadır. Su itibariyle daha fakir olan 
kan, sinirler uzerinde daha kuvvetle te· 

sir icra eder ve onu faaliyete sevkeder 
ani ve seri sühunet tahavviilleriyle bir
likte JrnrakJık bir münebbih vuifesi gö· 
rür. Diğer taraftan yükseklik de uzvi • 
yet üzerinde hususi bir tesir yapar ve 
başka neticeler doğurur. 

O arvin'e göre bir insan grupu ne 
kadar aşağı seviyede ise başka ik· 

Hmlere intibak kabiliyeti o derece az
dır. Bununla beraber bu kabiliyetsizlik 
en medeni milletlerde bile göze çarp • 
maktadır. 

Ne de olsa, iistüva memleketleri bat
ka ik.ıımle en gc en insanb- tarafın • 
dan kolonize edilmiştir. Bunun aksi de 
vaki olduğu gibL Amerika, tarihten ev
velki devirlerde Asyadan gelen ins2n • 
lar tarafından istila ve is.kan edilmiştir. 
&.klınol.ar, üzerinde pek ala y~adıkla. 
rı kutup iklimine alışmışlardır. Cenu
bi Siberya'dan gelen yakutlar şimali 

Siberyanın tondral.uı.na intilıak etmiş -
lerd.ir. Amerikanın avrupalılar tarafın
dan fethinden sonra, beyazlar yeni dün
yanın her tarafında ve hatta en sıcak 

yerlerinde yerleşmişlerdir. Afrika zen
cileri Amerik.aya a11'IDJşlardır. 

Vakıalar iklim değiştirme ve hususi· 
le beyaz ins:: nların sıcak memleketler
de yerleşme imkanlarını teyid etmiştir. 
Fakat derhal Şll saaller hatıra gelmek
tedir: bu intibak keyfiyeti yerlilerle 
:melezlqllwk oeti.cesindıe mümklla ol • 

mu§ değil midir? Ve bıı itibarla. yavaş 
ve d.uCGC d.ereu, nesiller imtid.duı.ca 

husule ~elmek İcab etmez mi? Bu in ti • 
bak esnasında yeni iklime en az intibak 
edebilecekleri tasfiyeye uğramakta de
ğil midir? Her ırk en muhtelif iklimle
re alışabilir mi, ve ahşamıyacakları mın
takalar da yok mudur? Ve nihayet, be • 
yaz ad.1m, hatta bir üstüva memleketin
de yerleşmi§ olsa bile, burada ağır i~Ier 
görebilir ve ziraat yapabilir mi? 

Blı nazariyeye göre yerli ırklarla 
ihtilat ediş yeni iklime intibak kabili -
yetini hızlandırmakta ve kolaylaştır • 
makta ve yeni nesillerde husule gelen 
tasfiye bunu kuvvetlendirmektedir. 
Hindistanda ari ırktan insanlarla Sud. 
ralar arasında melezleşmek derece dere
ce husule gelmiştir, ve istilacıların ık • 
lime intibakları hususunda bunun tesiri 
olduğu söylenebilir. Bertillon'a göre, 
Got'lar, Vizigotlar, Vandallar, Lomhar
diyahlar, yeni vatanlarının iklimlerine 
intibak edemeyişleri yüzünden tered • 
düd etmişler veya yokolmuşlardır. 

M elezleşmenin ırkların başka ik • 
limlere intibakını kolaylaştrrdı

ğı şüphe götürmez. Bununla beraber, 
melezler 11?cak memleketlerde yaşayan 

insanların ancak bir kısmını teşkil e -
derler, karl}mamış beyaz insanlar da bu 
iklime ahşabilmişlerdir. Beyaz ve me • 
lez insanlar nisbeti muhtelif memleket. 
!erde deği~ktedir. Mesela Venezue· 
la'da halis beyaz insanlar nüfusun yüz
de bir veya ikisini aşma.maktadırlar; 

nüfusun geri kalan kısmı melezlerle 

renkli insanlardan mürekkebtir. Fakat 
Antil adalarında, Brezilya'da, orta A. 
merikanm bazı cumhuriyetlerinde ve 
memleketlerinde İspanyollar, Portekiz • 
ler ve diğer ırktan insanlar pekfila in -
ti bak etmişlerdir; bunlar, nüfusun ehe
miyetli bir nisbetini teşkil ederek ço -
ğalmakta devam ediyorlar. 

İntibak kabiliyetinin, göçün asırlar
ca devam etmesi ve kademe kademe ya. 
pılması neticesinde husule geldiği fikri 

ileri sürülmüştür. Fakat Amerikanın 

sıcak kısımlarına toplu bir halde gelip 
yerleşen Portekiz, İspanyol halkın bu· 
ralara pek ala intibak etmiJ olmaluı bı.ı 
iddiayı tekzib edecek mahiyettedir. 

Zencilere gelince, ai1ah ırk iıçin ha
zan Afrikanın içinde küçük bir yer de
ğiştirmenin, deniza~arak Amerika'da 
yerleşmekten daha az mümkün olduğu· 
nu gösteren vakıalar Tardır. 

!ntibak kabiliyeti olmıyanların öle· 
rek tasfiyeye uğramalarının rolü nedir? 
Martinik adaaı belediye reisi Doktor 

Rulı, 1849 da. Antil aa.larma göçe.a. 
lerin büyük ölçüde kmldıkla.r.mı: yan. 

yordu. Böylece, fransız garnizonunun 
ölüm nisbeti senede binde "2 idi. Bu ra. 

kam Fransa'dakine nazaran dört misli 
fazladır. Fakat göçenlerden bazıları, a~ır 
şartlara mukavemet ediyor ve zayıfla-

rın tasfiyesi neticesinde. çalışmaya ve 
yerleşmeye müsaid yerli halkı vü.cude 
getiriyorlardı. Sömürgelere göçenin. 
Avrupayla büsbüti. ı alikasını kesme -
m esi, arasıra tekrar eski vatanının ha -
vaı:anı alması lüzumu da ileri sürülü • 

yordu. Antil adalarındaki İngiliz gar • 
nizonu, bütün itina ve ihtima.mlara rağ
men binde 60 rusbetinde telefat veri • 
yordu. Antilli ingilizler çocuklarını 

fngiltereye göndermeyi itiyad edin • 
mişlerdir. 

Fakat garnizonlardaki bu ölüm nis
beti intibak keyfiyeti için bir miyar teş
kil edemez. Mesela ispanyol garnizo • 
nunda binde 72 gibi ağır bir ölüm nis· 
beti olmasına rağmen, adaya birçok is • 
panyollar pekala intibak etmişlerdir. 

Askerlerin hususi yaşama şartları, bun· 
ları umumi kaideler için delil telakki 
etmemeyi amirdir. Bununla beraber sı
cak meınleketlere göç harcketiniı:ı. ihti
yatlı bir şekilde yapılması lazımdır. 

B ütün ırklar srcak memleketlere 
intibak hususunda aynı kabiliyet. 

te midirler? Bertollon ırklar ara
sında bu hususta müsavat olmadr!r fik· 
rindeydi. O, beyaz ırk içinde inhoak 
kabiliyeti en fazla olanların İspanyol • 
farla Portekizler olduğunu söylüyor, 
yahudilerin beyaz ırka nazaran bu ha. 
kımdan üstünlüğünü ileri siirüyO!"du. 

Yahudilerin bu fazla intibak kabili· 
yetine sebcb olarak da, onların vaktiyle 
Suriye ile Filistin iilkclerindıe en müte· 
halif iklim şartlan altında ~lf ol -
malanm. gösteriyordu. Yahudiler Afri. 
kanın pmalinde yerle~lerdir, İspan
yollarla beraber Antil ve Güyan adala
rına intibak etmişlerdir. Hindistanda, 
asularda.nberi ~udi kütleleri ~. 
maktadır. Yahudiler evveli cenubi AT
rupa'ya sonra yavaş yavaş merlte:zi AT· 
rupaya ve nihayet şimali Afrikaya ya • 
yılmışlardır. Yahudi daima yakından 

yakına göçer. Sıcak iklimlerde yahudi· 
ler şehre çok yavaş olarak geçiyorlar, 
ve bir evvelki vatanlarında biraz alış • 
maya ve yerli kam almaya vakit hıra • 
kıyorlardr. Ari ırk da, daha yavaş bir 
seyirle Seylan adasında kutublara ka. 
dar yayılmıştır. 

Bütan ırkların aynı intibak kabili
yetine sahih olduğu iddia edilemezse 
de. beyaz ırk i~adc bn kabiliyeti tah
did hU.iusunda mübalagaya var.maya da 
lüzum yoktur. 

S ıcak memleketler içinde beyaz in
sanların intibakına en ınüsaid o. 

Janları, iklimi, hava ve suhunet itibari
le, beyazların alışkın oldukları iklim
lerden en az tehalüf edenleridir. Yük
seklik en mühim faktörlerden biridir. 
Merkezi ve c.enubi Amerikanın yüksek 
yaylalarında, iklim, iistüva memleket • 
terine nazaran d4lha mutedildir. Sı • 
caklığın tesiri bilhassa alçak mıntaka. -
Jarda hissedilir. Beyaz insanlar sıcak 

mmtakaların yaylalarına pekata intibak 
etmişlerdir. 

Afrikada da beyazların intibak ede
bilecekleri yüksek yaylalar vardır. Fa
kat bwalarınm iskanı, bugün ekono • 
mik ,politik ve sosyal sebebler yüzün • 
den mümkün olamamaktadır. Ostüva 
mıntakalarında iskanı müsaid alçak yer· 
ler de vardır.. 

Beyaz ırk ycrlqti~ w.ak ik1i111Jer • 
de biz.zat beienen çalışan unsur ola.hi • 
lir mi? Beyazların ya.pd.Jğı sıcak mem. 
)ek.etlerde onların hesabına çalışanların 

zencilu olduğu ileri sürüldü. Hakw 
intibakın, her ihtiyacını kendi görecek 
kabiliyette olmak demek olduğu söy -

lendi. Gerçi. zencilerle beyazlar arasın
da blı iş bölümü ya.pll<ırak beyulara 
yalnız hafif işler verilebilir. Fakat bu 
takdirde beyaz insan.laT nüfusun ancak 

22. 5 - 1937 -
(on Köşesi] 

"'Pazar günü Taksim meydanından 
geçtinizse, siz de bizim gibi gördünüz, 
şahit oldunuz, daha doğrusu görüp şa· 
bit olmadınız, rahatsız oldunuz.,, 

- AÇIK SÖZ'den -
"Görüp şahit olmakla Jralmadmız,, 

demek lazımken muharririn .. görüp §a
hit olmadınrz,, diyerek ilk sözünü n:ıkz 
ettiğine dikkat ediniz. 

*** "Yeni planın can noktası ise kıral· 
lığa karşı hiç rağbet edilmemesidir .. , 

- KURUN'dan -
''Bir şeye raibct etmek,. denilir, 

bir ~ye karşı rağbet edilmez. 

*** ''Sancağın anayasası tezimize uy· 
gun bir tekilde bitiriliyor.,, 

- AÇIK SÖZ'den -
Amya.sa biter mi? Hazırlanması ve

ya yazılması biter. 

*** "Kıra] milletine bir hitabede bulun-
d~, 

- KURUN'dan -
Hita~e bulaı:ımak yanbf bir tabir. 

Bit.abda. bulıuıur veya hitabe irad olu-
nıa. 

*** İzmir, (A.A..) - Üçok ve Doğan-
apor tak.ı:mlariyle milli kü:me kar§ılaş
malıa:rmı yapacak olan Fcnerbahçe 14 ki .. 
şilik bir kafile halinde şehrimize gel
mişler ve hararetle karşılaşmışlardır. 

-ULUS'dan-
Cü.mlede fail hangi kelimedir? Ta

kım! takımrıı bir fOk lcişilerden mürek
keb olması, kelimenin müfred olması
na mani ttjldl etzrıtt. Filller de ona 
UYKUll olmıl.I değilmiydi ~ 

*** 
" Halbuki amerikah bir kaşif siv-

ri ainekleri, dolayniyle bu sıtmalı hay
vanları t.opyekı'.in itlif edecek bir çare 
bulmuştur.,, 

- SON POSTA'dan -
Sivri sinekler sıtma aşılarlar, bu 

malum. Fakat sıtnıaya tutulmazlar. Bu 
itibarla Wlnlar hakkında kullanılan sıt
malı vasfı yanlıftır. Sonra ''doklyısiy· 
le., kelimesinin cümlede ne kadar Jü. 
rumsıız olduğuna dikkat edinfa. 

• * * • 
" Tanmıruş ressamlarımLZa birer 

mektubla kendilerinden milli mücade
le ve inkilabtan başka, halka ağaç ve 
hayvan sevgisi verecek,tayyare ve şimen, 

düferi sevdirecek mevzular iizerinde 
resim yapmalarını teklif etmiştir.,. 

- CUMHURİYET.ten -
"'Kendilerinden •.. yapmalarrnı tek· 

lif etmiştir.,, Görüyorsunuz ki cümle, 
•kendilerinden ... istemiştir... tarzında 

yazrlmak üzere dişünülmüş, /akat birin. 
ci knmr yazıldıktan sonra değiştirile· 
ıek ba yanlış ~ekle solmhmıştur 

küçük bir Jmmmı ~kile mahkUm o!ın· 
lar. 

Beyu insanlzrın iizerinde y~ık • 
lan sıak memlentlttde bedemn faali
yette bahnamıyacakfart ve ziraat yapa
mıyacaldan bagün de miiteb39Sls kim
selerce iddia edilmektedir. Pakat kü~ük 
leT tanru ba bnaari tamamiyle teyid 
etmekte defıldrr. 

ŞiWli doktor Valter Kno,, modem 
teknifin be meRleyi halleMceğini, ve 
almacak sıhhi tedbirler, yeni hayata 
has konfor n.ısrtalan sayesinde beyaz 
inaanlarm ıicak memleketlerde ycrlefo 
melerini mümkün kılacağı fikrindedir. 

fefrika No. 34 lik sevgisi ile yaşamağa başladılar. lidini ne akadar iyi yaptığımı anlatınız. de çoban kızını bu işe razı et. Tam sırasıdır. 
O, şimdi yalnızdır. Çünkü bak erkek kardeşi 
buraya geliyor. .$ekspird~n Hikayeler 

Orlando'nun yarasından fazla kan aktığı 
için zayıf düşmüştü. Onun için Ganymede' e 
gidecek mecali kalmamıştı. Bugünlük ağa-

4f ary ve Charleı Lamb bcyisine gidip kendisinin gelemiyeceğini 
Nurettin ARTAM söylemesini rica etti ve Ganynıede'e, şaka

cıktan, Rosalind diye hitab ettiğini anlattı. 

Yaumlar: 
Çeviren: 

Nasıl hoslan 1 f Slnlz? Oliver, Ganymede ile Aliena'nm yanma 
"' gitti ve Orlando'nun büyük bir babayiğitlik 

çektiği gibi dişi arslanın üzerine atılarak o- göstererek hayatını nasıl kurtardığım an
nu yere serdi. Böylece kardeşinin hayatım lattı; sonra onun kardeşi olduğunu, kendisi
hem zehirli yılandan, hem de kızgın arslanm ne çok fena muameleler ettiğini, bu vesile ile 
elinden kurtarmış oluyordu. Lakin Orlando aralarının düzeldiğini de söyledi. 
arslanı daha yere sermeden kızgın hayvan Kendi kötülükleri hakkında gösterdiği 
keskin pençesiyle onun kolunu yırtmıştı. samimi teessür ve keder iyi kalbli Aliena'nm 

Orlando, arslanla uğraşırken Oliver uyan- üzerinde o kadar iyi tesirler bıraktı ki hemen 
. tnış ve bu kadar fen alık ettiği kardeşinin ken- ona gönül verdi. Fakat Aliena'nın kalbinde 

Öi hayatını tehlikeye koyarak onu gerçek bir gizliden gizliye böyle bir sevgi uyanırken. 
ölümden kurtarmağa uğraştığını görerek Oliver daha ziyade Ganymede ile meşgul 
yaptıklarından utanmış ve göz yaşlariyle kar- oluyordtL Çünkü Orlando'nun içine atıldığı 
deşinden af dilemişti. Orlando onu bu kadar tehlikeyi ve arslanla boğuşurken yaralandı
p isman olmuş görerek sevindi ve hemen ken- ğım haber alınca Ganymede düşüp bayılı -
d isini afetti. İki kardeş birbirleriyle kucak- vermişti. Kendine gelince Oliver'e, sanki 
1 dar, sarmaş dolaş oldular. O günden son- sahiden Rosalind imiş gibi yalancıktan ba -
r " O l"ndo i e onu öldürmek maksadiyle or- yıldığım söyledi ve dedi ki: 
na 1a ~e· 1is ofan OJiver gerçek bir kardeş- - Kardeşiniz Orlando'ya bayılma tak -

Fakat Oliver, yüzündeki solgunluğu gö· 
rerek bu bayılmanın yalancıktan olmadığını 
anlamıştı ve bir delikanlının bu kadar yufka 
yürekli olmasına hayret ederek dedi ki: 

- Eğer bunu yalancıktan yaptınızsa, bir 
de yalancıktan bi.r erkek yüreğine sahih ol -
mağa gayret ediniz. 

Ganymede cevab verdi: 
- Öyle yapıyorwn. dedi, çünkü ben tam 

bir kadın gibi davrandım. 
Oliver'in bu ziyareti çok uzun sürdü ve 

döndüğü zaman kardeşi Orlando'ya verile -
cek bir çok haberleri vardı. Çünkü, Orlando· 
nun yaralandığını haber alır almaı: Gany
mede'in düşüp bayıldığını haber venneklc 
kalnuyan Oliver kendisinin de Aliena'ya çıl
gınca gönül verdiğini ve bu çoban kızının 
daha ilk görüşmeleri olduğu halde kendi tek
lifini çok dinlediğini söylüyor ve diyordu ki: 

- Onu o kadar sevdim ki bütün malımı, 
mülkümü sana yapıp burada yerleşeceğim; 
çobanlık edeceğim. 

- P eki, razı oluyorum, dedi Orlando, ya
rın düğününüzü yapalım. Ben dükü ve dost
larım da bu düğüne çağırırım. Şimdi sen git 

Oliver Aliena'run yaruna gitti. Ganym~ 
de de yaralı dostunun sıhatini sorup öğren"" 
mck üzere onun yanına geldi. 

Orlando ile Ganymede, Oliver ile Alie ~ 
na aras.nda birden bire doğan sevgiden bahs 
ettiler. Orlando: 

- Şimdi ağabeyimi çoban kızının gönlü .. 
nü etmek için gönderdim, dedi, ah ne olur ~ 
du, onların evlendiği gün ben de Rosalind'i.nı. 
ile evlenebilseydim. 

Ganymede, bu işe muvafakat ediyordu vo 
Orlando'ya eğer söylediği sözler doğru isQ 
ve Rosalind·i gerçekten seviyorsa ertesi gü• 
nü onu kendisine getirebileceğini ve evlen • 
rnek için de gönlünü edeceğini söylüyordu. 

Bu hayrete değer bir hadise idi ve Gany.o 
mede meşhur bir sihirbaz olan amucasınclan 
öğrendiği bir sihirle bunu yapabileceğini 
söylüyordu. 

Çılgın aşık Orlando, duyduklarına yarı 
inanıp yarı şüphe ederek Ganymede bu 
sözlerinin ciddi olup olmadığım sordu. 

Genç çoban : - Sonu V ar -
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Düsünüsler: .. , 
Ekonomik Bahisler J 

Gazete ve ciddilik 1 
M e m ı eke t t.e n 
kısa h a berle r 

L.-.---1 

X İzmir fuarinda zeytlm:ilik ltöşni 
- Bu sene İzmir fuarında biıı :zcytinci
llk köşesi yapılacaktır. Bu k6§c~e Ege 
mmtakasının ve Türkiyenin zeytın mah· 
sulü ve sarfiyah hakkında grafik ve re-

~ l 
!Egenin ekonomik kalkınması 

Masamın üzerinde bir vilayet ga • 
zete&i duruyor. Birinci aayfaamda bi
y· llarflerle 4öyle l>ir liaşllk: "Ter
biyesi llerkeaçe mafiim olan l>ir heriV,, 
Artmda, l>ir vatandaşı en pü:z tabir· 
)erle tqllir: ve eıı ap itııaı.Iarla tali~ 
km ~ uzun bir ya:zx. 

Biz, burada, tanmıadrğmıl% bil!" ıır· 
hıa l:la:Kkmda söylenen sözlerin haki -
kafe uygun olup olmadTğmı; araşbra
c değili2. Sadece:; kanunla da kuv
vetli müeyyideler altm.a alınmış olan 
§a hakulhma, l>ir gazetenin ve ra
zet.ecinin g:önfü istediği gi'bii teca'.'ll!ÜZ 

etme~ ha.Idbnı kenc:lmde nasıl buldu ... 
ğımu sonc:a:iu. 

IŞaret etmek istediğimiz ikinci bir 
noı&ta da, hakaretin bir gazete ağzın
da, bir §abıa ağzına nazaran aldığr 
hususi mahiyet ve ehemiyettir. 

Eline herhangi bir suretle, yüzler
ce Ye 1ainlerce kipye sesini dUyunıalıl 
imleimnr PÇB-mİ1i ofan &ir. ıa~ iu 
kudSetli va.utayr, memlebtiia ve~· 
miyetin iay.fyet ve ~erilli göz .... 
Önüiade tutarall:, çolt &assa'Sİyet ve ac-

zaketle kullanmak mecburiyetinde • 

dir. 
Bir kahve masasında, bir arlC:ada§ 

meclisinde istediğimiz kadar laubali 
olabiliriz. Aynı laubaliliği b)r gazete 
sütununda tecrübeye kalkıştığınuz 
anda dil uzatmak jstediklerlmizden 

' .. h k önce, bizzat şahsi karakterımız a • 
kında fena bir intiba husule getire -
ceğimizi hatırdan çıkarmamalıyız. 

Hakarete uğrayan şahıs hakkını, 
mahkemeye müracaat ederek, mem· 
leketin adil kanunlarıncian isteyebi -
lir. Fakat unutınaymız ki, bu baka • 
rete yalnız o ıahıs değil, kendiaine 
laübali bir ~ekilde hitab edlien koca 
bir cemiyet maruz kalmııhr. 

Cemiyet içinde, konuşmalarında 
nezaket ve nezaheti muhafaza ede -
mi erek fena not alanların bir gazete 

y . • ... 
sayfasında aynı hüviyetlenyle gorun-

~ri zamaa ne kadar çirkin bir 

llUlıa»°ll! anatt:ıı&:ıeriai; c:Allllİyetin gf>. 

:ziyle; ~tt Jl;madil-1 .-c;r.ıJilad'erdii 
YafOJ' Nabi 

simler bulunacaktır. 
X Ankara • İstanbul - l:.ımir hava 

~Ju - Ankara - İstanbul • İzmir. hava 
yolu postası için Cümle ovasında bü· 
yük bir hava istasyonu .kurulacaktır. Bu 
istasyonun hangarmm keşfi yapılmış ve 
tasdik edilmek üzere bakanlığa g-önde
rilıni tir. 

X l:zmirde sdü tetfıilda - Sihat ve 
içtiinai muavenet bakanlı:gı sular. sıhat 
mühendisi amcr.ilrnlı Prof B. Rayt., be· 
raherinde liıfZISsıhha mudUr muavini 
B. I!>r. Kamili oldugu hall:fe tzmirdc A;. 
gamamnun ıllca'siy;fc Çqnıe kaplıcaları· 
nı gezmişler. trrla:nın içıne mevlriindeki 
Şıfali su yerinde tetkikler: yapmışlar, 
Halkapmar ve Bostanlı f>ataklddarrnı 
gc>Zden geçirmişlerdir. 

X lzmirdeki aşiretler: - :tzmir civa· 
rında ve Menemen ıle Seferihisar, Kuş· 
adası civaı::mda bulunan aJıretler bu 
giınlerde liayvan sür.üleriı ile birlikte. I<ü· 
tafıyanm Mur.adda~ yaylalarmaı gide· 
ceklerdlr: Bunlar.m hayvanfur.ınrn bay-
tar muayenesi y:apıfmıştır. 

X Bergamamn eslô tlyatrolarinda 

1 c!!.'!!~.,(;:':!!!'!kcs-
trasmm konser.i bugün Müzik ögretmcn 
okulu konser salonunda saat l5.l0 da 
veri1ecektir. Pi'oçam ~udur: 

t'ctlHIC!er: - Sanatkan B. Ertuğrul Muh
sin ve B. Behzad 1zınir valisi B. Fazlı 
Güleçle birlikte Bergamanın eski tiyat· 
ro yerlerinde t etkikler yapmışlardır. 
Askl pion tiyatrosunun beş bin kişi a
labilecek vaziyette eski haline konulma
sı ve srır mermerden yapılmış olan bu • n 

• er 
fzmir, (Hususi) - f:nnfo hall<evi 

sahnesinde Karşıyakada senelerce ev\•eL 

kurulmuş olan sağır, dilsiz ve körler mü

essesesinin verdiği konser çok alkışlan· 

mış ve çok muvaffak olmuştur. Bu mü

essese her sene böyel salon müzik korv

serleri vermekte ve her sene bir haylı 

terakki ettiğini fılen iabat' emıekttdir. 

Köı:fur mil2ik tedriiıae seiiiZ 9m1e: ~ 
ba~mıştır. ~ ımcıfiarfit w gtdl:: 
zalnnetlii uemıriiıl8rlk 1ap~ ~ ... 
lanı ml2Zf w ameffi mü2ilt; ~9'ttl: ve: 

elde: ed"ıle11 &UzeIJ souuç1lııı,. aıro~ 
ter~e: wıp.inin: Din :ıaf.erii ~ililt. 

Şef: Erns Praetorfas'düıı .. 
I • ffeeter Be.diez (:,1'803 - 1869). 

"Carnaval Romain., nveı:nir.ü op. 9 

2 • FI'ernıınm' Wunsch (18&4) 

Küçük şen (bir tiyatro komedisi· 

ne uygun) süvit op. 37 
a-Kahramaalık efsanesi 

b- Ağlatıcı sahne 

c- Entrikalar oyunu 

ç. Pi nal: Mutlu son (Happy End) 

3 _ Edvard Grieg (18-!3 - 1907) 

tkim:i peer 'G1nt süvitii op. 5S 
..._&ırz:~ - fnpfd?in Şl'liayut'ii 
~ Aıı:K) ctiımR: 
cr;.-Paı: ~ın;ın~ döiıü .. 
pı ~~ flrt:mafn aKpnı) 

~~jg'.ıu~ 
.f ... EUgım Zadet ~189lf) 
~~iuu;ı 

~-. Rfuıaiq -~ ~~) 
Atvan~oil ~OOlllJi qı.. lifi 
;s.. ~-Vatıimiellii-Aımera-

c&ı 
~ Siııma il c:a:ntlS' pıaıa 

G.T~~ 
n ıaa,ıa; !§f§T! gaıt2l1' piıüı 19" ll!ıllfi 

~-.o .. cPlufu.ı-~~ 
ırnt>llfHrli 9Qrdir; 

l!J;.f:~ 4U111*'aıtıft g6iriii .at' lf.3'1 
da fuladan v-erilecek Dil' koneerd~ .... 
Br.uciner'in beşinci !J;ıf!nfonisi iii-lına-

caktrr. 

tiyatronun emsal~iz bir güzeHikte. ola
Gagı knSur edilmiştir. A'.kropolae ttyat
ro Asklepionı tiyatrosundan üc; ası~ daw 
lia eskidir. ve onbeş bin kişiliktir. _B~~
ciaki aksi sacla tertibatı hayret verıcı bır 

sek.ildedir. 
• X İ:emiı-deki tarihi eserler - Eski 

eserlerden. sayılacak tarihi kıymeti ~aiz 
•s~rlerin ve bu arada bulunan camıfe
rin tetltiki için tzmirde bir kontisyun lhı
rulmuştur. 

X Aydinda İncil' sa6t lloopenci'leri 
- A'ydrnda incir-satış J(ooper.ıtifle~ r~ır
llilaıı kurulmu Ve" faali'yetıe geçmıştir. 
üzüm satış kooperatifleri teşkilatr da. 
tamamlanmak ü~erodi~ 

X Myoa,. liselileri SanclıkWa - Af· 
yonı lisesi iz~i Sandıkllya biı: seyahat 
y<!pmışJar ve burada Sandıklı sporcuları. 
ile yaptıkları maç.ta berabere kalmışlar
nır. 

X tzmirde üzüm rekoltesi - Alaka· 
hlarm söylediklerine pe lta.alaır111 se
rin gitmesi fzmlr ve civarında üzüm 
mahsulü için çok faydalı olmuştur. Bu 
vaziyet bu ~ rekoltcnUııı do!pn ol· 
ı:nasma yaı-~aaktıt' .. Niliaycı on. onbeş 
gün içirrcfe uifriim salkım1ım tttşkkül 
ctmi~ olacağı için rekolte tahmin heye· 
ti ü:ıüm nmuakatar.mda nnkikfeı:ihe 
batfıyaaJttır. 

X Ke~an ba.!kevi çali,malari - Ke
şan Fıalkevi ve Parti başhnmın teTt'ib 
rtt'ili JH;y ~::ri9f ~ak fyf &ltm.ı!f'Ul'. Har .. 
Jredmr.. ~Ülülc: 9e ıtpClr' ialJaı:P ae 
M~ k~üıte. a~er,. lı::i:iytiilale' 
konupııış. köylü pehlivanlarla apoc ko
lunun pehlivanları güre~er yapmıştır. 
K'd}'e ~C' ve- mecmua Kfjrlft lflbıa,, 
konferanslar verilmitşir. 

lzmir bölgesinin yeni 
rekoltesi çok iyidir 

İzmir., (Hu8Uaiı) - 1 tilıaaJ sahasında timdiye .ICadkr: göriünremit bir 
faalfyet mü~llede: ediLnekfedir. Bağlarda üzüm doğuşları geçen se
neye ~nı er-. az: oluw ilack edibnelde bera&er.alKımlanu ae1-
r.e1W~_~a f.aml& &esfenerek daiıa ağır ve dolgun çekmelerini intaç 
edeceaınden) Su tenefö relCok'enm mikdu itibuiyı. gecm aen kinden 

az olmıyacap giii, blitle itibar.iYfe de daha yültllek olacağı: tahmin 
edillneletedi11~ 
.Bajiarda ilDaci el ~d atrJ ... / bağ ve tarla.tar.da; gerekse tut'Ün depo -

JIU~ ~a.aı va~ DOIUla) SU'. Ja11rnda işç.i a:zlrğından sılantr.çekHdi w i 
rette: ıDiifaf ebaeJl:teclir.. de .olmaktadır. Bütün bu noktalar~ Ege 
Tiitiin: mmtakasrnda işs.Wik: hiç. mcvcud oi • 

Ege ınmtaiasmdalri tütiin nı:iyatı: mad1ğr gibi gerek işçilerin, ge.re.kırc 
gcçenı seneye nar.ıran daha pnif 8IÇ.fu. müstahsilin kazanç seviy.eıinde dikkate 
de ve: memnuniyet verici surette itina şayan bir inkişaf vukua geldigine delli -
ile y:rpıhnktadır. let. etmektedir. 1'az.11nç fazlalığJ, geçım 

1935 senesinde 15 milyon kilo olan: 
Ege tütün rekoltesi 1936 da 34 milyon 
kilo olarak tahakkuk etmiş· ve bu mik
dar 15 ila 20 gün gibi kısa bir müddet 
zarfında tamamen müstahsilin elıncfen 
çıkmıştır. Bu seneki rekoltenin geçen 
seneye na:ıaran gerek kantite ve gerek
se ıra.ite ıfi'!xıriylc üstün olacağı mu -
haidrak sayılmaktadtr. Geçen sene .Ege
nin tütan: re.ıtoltcsi piyasada büyiık bir. 
rağ!Jctle kaq;ılaşmış, en büyük kısmı 

Amerika ve Almanya tar:ıfmdan satın 

alır:.mrşt ı. 

Pamuk: 

Ege ınmtakasrnm 1936 pamuk ı:ekol
tesi 55 bin balya olarak tahakkuk et. 
mişti. Geçen sene olduğu gibi bu sene 
de, ekilen parnulC tOhmnfan cins itiba • 
riy le QGk ıslahı edilrniı ve bilhaasa Aka· 
la nevi ina elyaflı pamukl<ır ekilmü;tir. 
EkK:ı sabası, hüktimetin tef\'İkiyle bu 
sene çok geniş.Jcmiftir. Bu itibarla 
pamuk rekoltesinuı bu sene. kalite iti • 
bariyle daha yüksek olduiu &ibi mik • 
darca da daha fazla olacağı.. umulmakta
dır~ Pamuk ziraatmra makineleştirilme· 
sine doğru kuvvetli bir hamle görül • 
mektedir. Hükümetin projesi mucibfo -
ce mazot' fiatları fndfrilirse 6u hamle -
nin für kat dalla Jlııa atacağı mufiakkak-
tır. 

incir: 
İncir ımfiasr günden gfin~ genf,ıe

me Tttedir. Bilfıaua Ödemiş faraflanncfa 

incircililt çok inkişaf halindeJir. Ge • 

çen senenin rekoltesinden elde hiç, mev

cud kallnaırut olmaaı. sift~e.r için bü

yük bi11 terik lı<ayııaiJ olGUftUC. lıncir 

rek.eltai 1934 de. lB, ıw de 3Q n; 1936 

da. n sn~~ y~ Bu; 

.~ .n:vı~. - yıu-1;,:"' • 
riıri t9ii& el!hıeınesi içm lliç bir eeber,, 

yıllara nazaran ,ticaret ve alış ver:ii sa· 
haaında kuvvetli. bir canlılığa )IOL aç: -
mıştıı:. İ.zm~ mıntakasr, buhrandan. On• 
ceki yılların ı:eiah seviyesin~ bulmuş -
tuı;, denilebilir. Mah:;ulün üst üste iyi 
olmaaı ve çok rnüsaid f<ır.tlarla sa.trlması 
müstahsilin. yüzünü giildürmüt- dola • 

yısiyle işçilerin de kazançlarının artma

sına vesile olmuştur.. 

Zengin ~ bereketli Ege mrnt'ak:ısr

nın yetiştirdiği türlü mahsullerin git • 

gide daha değerlenmesi ve ragl)et gör

mesi müstahsilin çalışma şevk ve he • 

vesini arttırmış, ekim sahalarının gc • 

nişlemesine yol aç,ınııttJrr Köylünün eli ... 

ne iyi para ge~mesit bilhassa giyeı:ck Cf 
yafarmın ve dokuma mamUJatmrn mm

takada sürümünün çok fazla artmasma 

yol açmıştır. Ege mıntakası, buhran 

yıllarının tahr.ib edici bütün tesirler.in

den. sı.yıırlmıf biıı vaziyette., daima re.fa.. 

ha doğru bir temayül takiıb eden istik • 

balind8n.. emin, mcsud bir refah devci • 

ne girmiş bufunuyor. 

·········································· . . 
: R A DYO: . . . . ···--.... ··-· ... ····· ... ·-······· 

ANKARA - Öğle neşriyatı: 13".30 

• 13.SO Muhtcill' pllk neşriyatı. 13.SO • 

14.15 Plak: türJc musikisi ve halli: ş<ıl'· 

kılan. 11.15-14.30 Dahili ve harici ha

berler. 15.30-lı.30 Cumhur ba'kanlığı 

filar.nıonik arlraua kay.ti tarafJadaıı 

komeı:: (Ol'keatnl Jefi Ik. PraeQ:Jrlus)l 

(M'asikf muafüm melrretiinden nakfen)l 

·~ ırorl'eı:, liilf öfo prtibmıı ~ 
taç oilnabırnm ieıdii ~ ~ 
ma rtotaliicı CJHııpnpijıtt.1: '" ~. .ııaı ıau.&*: ... 
lif~ u~oımnw ~ 
drrJar • .8'uı:adiı ,-e~ ~&illhı~ 
ha ~mammatt~llir. ~prı>
fesJODeI! ~ iiilt'Umfedii:lltr~ JIU; 

senıs.: fi1Wı,. Jimmm: '" piyamJl ~ 
ıyı ~ dipibllllll. a1lmı ~ 
karlac vardır. Mü.esseSenin.. b11 seneki 
konseri, s,ok aiır ~ı ihtiva etıııek~ 
Je beraber çok muvaffak. olmu§ıtuı:- S 
keman, 3 flüt, iki piyano bir viyola ve 
bir viyolonselden mürekkeb olan orkest· 
ra içinde dokuz yaşında ama çocukla& 
da vardilt 

Festival komitesinin 
)lararW. 

)( ....... bııııpi 1 ....., 1 1 ~ ·-
ti ispct. - bmiıı ha&eviı adina ... • 
ye# lzıair Jmpl.thaaaine ~mit. maro.. 
küaalaı;:ı.;. Jaasbiballude bulunmt14, oalar 
ra fajdaho filrer vatandaş olabilmek içjn 
hapishaneden ÇJktıkları zaman naad c;a
lışacakfarr baı<kmda ağüdler vermiştir. 

yoktur. Bu rekolte mikdarlarına 6 mil • 
yem tab- lhrrdır mc::f• jtftall edilmek li • 

Akşam nefrİyatı: 1&30-18.35 Muhte. 

lif plak neıriyatr. 18.35·19.10 Çocuklara 

karagöz (Küçlıs Ali). 19.10-19.30 Türk 

musikisi \tc halk tarkıları (Servet Ad

nan ve arkadatları). 19.30·19.45 Saat a

yarı ve arapça n~iyat. 19-.45-20.J..5 Tür..ll. 
musikisi ve hMll. ~rkılan Olikmet. Rl. 
za ve arkad31ları). 20.15-2().30 İktuıadi 
konuşma (Şevket Sür.eyya). 20.30·21.0:J 
Piakla dans musiltisi. 21.00-21.15 Ajans 
haberleri. 21.15-21.45 Tı.irK: musikisi ve 
halk şaTlhlan (Sa!Shaddin "" Tanburi 
Ömer) ZVT5-21.5S Pl:lk neşriyatı. 21.55-
22.00 Yarınki program ve istiklal marşr 

San ayicilerin istekleri 

lstaıı9ul,. 211 (Td~ıdia~ - Festival 
~ . 'n bugünkü toplantısında scr-

komrtesını 'ifiit •:.... 
~~~ -~ .. ~te.r- ~tesiiaıC 

:ıımdtr. 

Umu mi llG&,)ıet :-

~. 2'Ii fi~) -~ 
lar, büdiıiWUımn-7' azaırdl;t11,. t!ı&iii ~ 
lar, ~ieıı.; ve dit JP~ muıooo-
le v.ugjaiı muafiyetıemıin kailfir.t~ 
içinı cdmno.miı balfanlipıa mü~ etti-
ler. 

~.ı:p~ 

~driı~Cfa acrıa~ ~ 
~ ~ hpsi (cstı'1a& p 
~ i91l Jii:zıf~ ı'M:UZ~ :en:ıı1att }'3p!P" 

~rr I<omitcye OiltfirıaitJ4rdir~ 

'5( Tra6:ıond'a yeni borsa binası -
Ticaret odası meclisi ile fıorsa encume-

Bu sene umumiyetle işçi ücretleri 
geçen seneye nazaran yüzde elli kadar 
bir fa:ılatıJi: g69~rmelttedir. Buhral\ ytl
larma niebetlc ücıret fa2!alığt bazı hal • 
lerde yüzde yüzü öullnaktadır. G~rel< 

ni Trabzonda yeni ve güzef bir borsa bi
nası yaprtaıasımı brar verm· le.rdiı:. 

Eugen·e 
Grandet 

.. . J,6d'am €ampanfm bize ne dediğini 
a~ımz: ' .'Bir adam nazır olduğu 
bilıyoı: musamrz. 10 .. er cfüşmez onu 
müd'det~e ona ~ uşd m e.r.....:z. :tkri-
~ - ~ne;yar r oı.u 
ıag,amaı ikmı bKr nevi if.ahtııı. Yikılmca Ma
cfaı;?aı 0 

of(:lbiut çlJimruıı daı ~l~~rı
ra:t nm ~~ Marat ise- Gtekı. dllllr
dadıı: çiiırltü o Fıayatta, . .. .. 

nadır. Ha.yat: olr011:lni' ~kib eden bır s~r~ 
ya .. e. ~oıı!ardanı iöantt:fr. İnsan daima ıyı 

J'CUIS". JJoa.~ J;,: JJ'tll~M ~ ,~_1:...,..ı;,. rriıı bu kombinezonları tet-
Tal'/Ce .. ~ ~ va:nyette JUJ<l.ı-~ .$. 

-~ çeırırtrn; Ik: Jh1{ ve takib etmel.C' la·ınTlUYr.,. • ·ı 
şahsi menfaat saymak ıaznnd'ır. Brn çrfgmf • Charles, yüksek duygularcr mahk 0!~~ 
tan sonra. güzel .AJ:ınetter o kibar ~· onu mek için lüzum~mdan ~azla m:? ~de~ 
ciddi surette düşünmeğe sevkederdı; saçla • Ve' babası sayesmde' lu:.rnmu an~---'"'ruian. 
ınnda kokulu parmaklarını gezdirerek omı vamlı surette. bahtiyar ve herkes~ 
müstakbel vaziyetinden bahsederdi; sa~aı'I>- ı tı 

b. k hayatı ~martı m~ . kalbine at.ıfmış o-
nın ır kıvrımını yerine getirere on~ . . r Anası tarafından onun . 
hesablatırdı: onu kadmfaştırıp maddıieş~ı;;ı - 1 n al tın zerresi Parisin hacfilesıncf en geç~
Öi. Bu iki başlı bir ahiaksızlıktı, fakat zarıfa- a · · · 1 satlıen kullanmış 1 

ne ve ince, kibarca bir ahlaksızlıktı. rek gen~şlem~_ştı; 0 ,~~-u ekti Fakat Charfes 
v-e şimdı de surtere"' uzec . · lia a-

Ona: . D~ aırr o zaman yirmi bir yaşında ıdi. O yaş-C:ı...;!· 
- Budalasmrz Chaı:les, derdı. uııy J ' ef - · rufu saflığından ayrılmaz b~ır. .. 

size öğretinceye kadar epiy zahmet çekece· tın: taz ıgı çeıw h. ı le hemalıenk sanılır. 
ğim. Mösyö de Lupeaulx,.ya karşı fen~ ~are.. BSes,danbakrcf~Jayıd~ ~s ::ı cetin hakim, e~ güç 
k · ek efh bı.ı: a- un ·ı ·· ı fıenuz te-et ettıniz. Biliyorum ki o p s.e: . . inandırılır mürabahacı bı e, goz r d1 d fie-
dam değildir. Faka~ be ' leyiniz ki ~k.t~dardan miz yaşlar icinde yüzerken ve a ın a a 
<lti ... ün, o zaman onu keyfinizce ıstıfıfaf e-

nüz kırışıklar yokken ruhun ihtiyaı lığına R<r
naat getirmekte hemen daima tereddüd e • 
derler. 

CFrarles Paris ahia.kuun prensiplerini tat· 
bik fırsatını hiç buiamanuştt ve o giiM fta
dar olanı safl?jı tec.rüliesizliğindend~ Fakat. 
hodbinlik kentlisine rajmen ruhuna girmiş
ti. Parislinin. istimaline: ma&sus ollıp nıfumr 
da uyuklayan. iktısad tofıum~ Imkikl na .. 
yat faciasının seyittisiı olmaitan 9'ıap aK"tö
rü Fralirre gelince çjç_ek: açmaıkta gcc:ikmi~e
cckti. 

Hmnen bütiinı gcmf; mtaı: bu zevahi'ıf:ı 
tatllı vaidleııine kerıdilUfDiı terkederier;- am
cak Eugcnie, buz 9ifayet ımıamr sfui tedbır· 
Ii ve dikkatli olsa id~ cfaiii hall'crii. södeırii ve: 
fiilleri ruhunun tema1fillerii'ıe henüz tetaDuk 
eden yeğeninden çcklııdltliı: miyı:iit? Kendısi 
için aşkla dofu ofarı bu me!Ctubu.ıbıra.kıp U) .. 

yan yeğenini tema~aya daldt. Hayatın! taze 
ham hayalleri onun için bw çefırede ha~ oy
na ıp duruyoı:du. llk ön~ onu daima seve
ceğine yemin etti. Sonr~, göster~ i ~eı;aka 
fazla bir ehemiyet vcnmy erek gozlennı di
ğer mektuba çevirdi. V c onu okumakla da 
ancak, her kadırr gibi, beğendiği adama at-

{ettiği yüksek faziletlerin yeni yeni delilfe.ıi
ni edindi: 

''Azizim Alplıon.se: bu mektubu okuyaca
ğın anda benim fıiç bir dostum kalnıamrs a
JacaktJr.. Falcat s;,ma itirat: ~erim ./Ci bu keli
meyi i'srala alı mış olan llilfar alemi mensu-p;
lar.mdan ~iiıp/Je etmekl:tt beraber senin dost
lu:ğ:andan hiç şüphell!nm~dim. Bunun ~indıır 
ki seni i1Jerimi auzeltmekle mükellef k:JJr,.. 
yor: ve biitii:n malik olduğ.lJ11J şeyler.den; eyice 
i!ıtilademi t1tmin etmen /!Ju usunda :1na p 
veniyorum. Şuntli enin va'Ziyetimi ög,:enmi 
Jom;m icab t!tl.er.~ Hiç bfr eye marık t.ieğjlim 
ve Hindistana git.mele i tiyoııum. Kendif.ero
ne 87 çoi borcum oltfağ.unrı andığmı nerlf:e:-. 
~ yazdım. Banlann biır Ti tesi. Jıa namcf3 
&fdJğr: nis/Jette d'oğru ya21Jm ofarak b 
mektuba Jefiet!ıl~ bufacaksrn:. 

Kütüphanem, mofülyam, r~ 

Tarım ve saire , nzrzm ki, bor l r 

meye yetecektir. Kendime an a • u 
caret sermaye i ya aya y 41"'" "'"' '". 

t cbcriyi tahsis etmek istiyorum. 

(Sonu rnr ) 
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Dünkü pehlivan güreşleri 

Kalabalık bir halk önünde 
yağlı güreşler başladı . 

Bugün güreşlere 
devam edilecek 

Dört senelik bir uzaklaşmadan son· 
ra, dün gene pehlivanlarımız Ankarada 
toplandılar. İçlerinde bir çok tanımadı· 
ğımız yeni yetişmeler var. Hele küçük 
orta pehlivanları tamamen yabancı gibi. 

Büyük orta ile baş altı ve baş pehli
vanlarımız gene eskileri. Bu sefer Mü
layim de gelmiş. Fakat çoğu yorgun. 
Hele Kurd köylü Edhem, ayağının to. 
zu ile güreşe girdi. 

Cuma olmasına rağmen stadın yan
dan fazlası dolmuştu. Pehlivanların 

takdimi, güreşlerin neticesi hoparlörler· 
le biran içinde halka duyuruluyordu. 

Herkes sakin gibi görünüyor, fakat 
içlerinden pazarlıklı, yerinde duramıyor, 
kalben bağlandığı pehlivanın oyuna düş
mesinden müteessir, kurtulmasından se· 
vinerek ihtilaçlar geçiriyor. 

Kızılcahamamlı Adil hayrabolulu Süleymanla haşhaşa 

Kırklarelinin meşhur davulcu pehli
vam Ferhad ile zurnacı topal İsmail şe· 
ref kulesinin altında pehlivan havalan 
çalıyorlar. 

Vakit geldi. Küçük orta pehlivanları 
iki partiye ayrılmışlardı. İlk partide 
Hayrabolulu Süleyman ile Alacalı Osman, 
Alacalı Ali ile Afyonlu Adem, Kızılca
hamamlı Adil ile Alacalı Mehmed, A
lacalı Bekirle Şileli Rahmi ortaya çıktı· 
lar. İçlerinde iyi bir istidad gösterenler 
de var. Bunlardan bilhassa Rahmi ile 
Süleyman çok müstaid. Adem de fena de
ğil Fakat belli ki geç güreşe başlamış. 
Atılgan değiıter. Oyunları yok. Zaten en 
büyük kusurları da bu. 

Bundan yirmi otuz sene evveline ge
linceye kadar her sene Edirnede Kırk
pınarda güreşler yapılır, Türkiyenin bü
tün pehlivanları oraya toplanır, baş us
talar karşısında güreşerek sınıf değişti
rirlerdi. Üç dört sene destede gü
reşen bir pehlivan küçük ortaya geçmek 

için orada imtihana çekilirdi. Ve hepsi 
de bu şekilde yükselirlerdi. Şimdi öyle 

değil. Biraz kendini vücudlu bulan doğ. 
rudan doğruya geliyor, başaltına veya 

büyük ortaya giriveriyor. Oyun namına 
bir şey yok, bir kaç oyun kafi geliyormuş 
gibi düştüğü oyunun karşıhğını bilme
menin cezasmı yerde sürünmekle çeki-

yor. Ankarada teşekkülünü haber aldı
ğımız alaturka güreş cemiyetinin bu ma
nasızlıklarm önüne geçeceğini bekliye-

lim. Küçük ortanın bu birinci parti gü
reşinde Süleyman Osmanr, künde ile 3 

fakikada, Adem Aliyi şak künde ile 5 da
kiada, Rahmi Bekiri bir dakikada çap
razla yendi ve Mehmet Adile 8 inci da. 
kikada pes etti. 

Küçük ortanın bu galibleri arasında 
yapılan güreşte Süleyman Adili ayak 

kündesi ile yendi ve diğerlerinin güreş

leri yarma bırakıldı. üçük ortanın İ· 

kinci tertibinde kızılcahamamlı Mah
mud Alacalı Hüscyini oturak künde ile 

2 dakikada, çatalcah Bekir beyapazarlı 
Fahriyi ayak kündesi ile yendi. 

Galibler arasında güreş yarına bıra

kıldı. 

Bu ikinci tertib güreşin en entere
sanı çorumlu Sadıkla alacalı Necib ara
sındaki güreşti. Sadık belki bir buçuk 
metre yok. Rakibi Mehmed nihayet bir 
buçuk metre boyunda. 

Fakat çok tatlı güreştiler. Küçük or
tanın hiç bir çiftinde bu kadar tatlı bir gü
reş seyretmedik. Hemen hemen bir saat 
kadar süren bu güreş sonunda küçük 
boylu Sadık, kılıçla necibi yendi ve çok 
alk1>§landr. 

Büyük, orta güreşleri 

Koc Ahmed somalı Abdüsselamla, kı
zılcahamamlı Mehmed Ali adapazarh 
Yıldırım Bekirle karşılaştılar. Müsavi 

kuvvet ve müsavi maharetle uzun müd
det çarpıştrlar. Hakem heyeti bunların 
değiştirilmesine karar verdi ve Koç Ah-

med Yıldırım Bekirle, Mehmed Ali Ab
düsselamla karşılaştılar. Yirmi senedir 
büyük ortada güreşen Koç nedense gü
reşi Bekire bıraktr ve çekildi. Mehmed 
Ali de Abdüssetama pes ederek sahayı 
baş altlarına bıraktılar. 

Başaltı güreşleri 

Snıdırğılı Şerif Gönenli Hamdi ile, 
manisalr Halil Babaeskili İbrahim ile 
çarpışmağa başladılar. Bunlar güreşir. 
ken Kurd köylü Edhemle manisalı Öme

rin sahaya çıktıkları görüldü. Edhem 
58 yaşında, Ömer 50 yaşındadır. Üç çift 
iri ve tekemmül etmiş vücudların çarpış· 

malarının çıkardrğı sesten başka bir ses 
yok. Hakem heyeti nihayet karar verdi. 

Çiftler eşlerini değiştirdiler. Sındrrğılı 

Şerif İbrahımle, Halil Hamdi ile karsı· 
taştı. 

Yol yorgunluğunun da inzimamı 
hasebiyle bunların da güreslerini yarına 
bırakmaları kararlaştırıldı. Bu karardan 
Edhemle Ömer de istifade ettiler. 

Başpehlivanlar 

Manisalı Rıfat Mülayimle, adapazar
lı Arif selvili Mehmedle karşr karşıya. 
Mülayim daha vücudlu, Rıfat daha tek

nikli ve daha çevik. Arifle Mehmed de 

öyle. Arif iri, Mahmed daha küçük. 27 
dakika güreşten sonra hakem bunların 
da güreşlerini bırakmalarını söyledi. 

Beypazarlr Fahri ile çatalcalı Bekirin heyecanlr bir ıoyunlacr 

Zaten bu bir deneme güreşi idi. Son· 
ra hakikaten pehlivanlarımızda yol yor· 
gunluğu yüzlerinden belli idi. Gece isti
rahat edecekler ve bugün ciddi ve haki
ki çarpışacaklardır. Yarın da birinciler ve 
bu meyanda başpehlivan belli olacak. 

Elyevm baş pehlivanımız olan tekir. 
dağlı Hüseyin, kuvvetinin yerinde oldu
ğunu söylüyor. Kara Ali kolunun sakat
lığını ileri sürerek güreşe gelmemiş. Ar
navud Abdullah artık güreşten vaz geç
tiğini söylüyor. Görülüyor ki bu iş (sür
git) değil. 

Çok acınacak haldir ki, 17 milyon 
türk güreş meydanında senelerdir hala 
yarım düzine pehlivan görüyor. Bir Ço. 
ban Mehmed, bir Tekirdağlı Hüseyin; 
bir üçüncüsünü bulmak imkansız. Te
menni edelim ki alaturka güreş cemiye
ti bu işi başarsın ve meydana düzinelerle 
çobanlar ve tekirdağlılar yetiştirsin. 

Celal DAVUD 

lzmir fuarında 

40 çift 
evlenecek 

İzmir, (Hususi) - İzmir enternas
yonal fuvar komitesi tarafından bu se
ne fuvar günlerinde tertib edilen kırk 
düğüne iştirak edecek gelin ve damadla
rrn elbiselerini İzmir kız enstitüsü ve 
erkek terziler bedava dikmeğe karar ver
mişlerdir. 

Genç evliler şerefine fuvar gazino
sunda büyük bir balo verilecektir. Fu
var komitesinin müracaati üzerine Sü
mer bank genel direktörlüğü gelin ve 
damadlara kendi mamUiatından lazım o
lacak her nevi eşyayı, kumaş, ayak kabı 
ve saireyi yüzde yirmi iskonto ile sat
malartm ajanlıklarma bildirmiştir. 

Arnavutlukta son 
vaziyet 

Tirana, 21 (A.A.) - Bildirildiğine 

göre, jandarma müfrezeleri Avlonya ci

vannda bir küçük asi çetesini kuşatmış

lardır. Asi reisi Ekrem Totonun da bu 

çetecilerin arasında bulunduğu sanılıyor. 

Başbakan, Ergiri belediye meclisin· 

den bir sadakat ve tebrik telgra -

fı almıştır. Ergiri belediye meclisi, bu 

telgrafında, caniler tarafından beklenil

miyen bir tarzda yapılan isyan hare keti

nin her zaman aleyhinde bulunmuş ol

duğunu bildirmekte ve bugün tamamiyle 

rahata kavuşmuş olan halkın, isyanı bas. 

tıran mim kuvvetleri büyük bir heyecan 

ile karşılamakta bulunduğunu ilave ey· 
]emektedir. 

LetO'nya ile ticaret görüşmeleri 
Yeni ticaret anlaşması görüşmelerin

de Letonya adına bulunacak ticaret he

yeti dün İstanbula gelmiştir. Heyet a
yın 24 ünde şehrimize gelmiş olacaktır. 

Gaziantepte çok kıymetli 
tarih eserleri bulundu 
Gaziantep, (Hususi) - Buraya 

bağlı Arıl ve Güneyse köylerinde 
çok kıymetli tarihi eserler bulunmuş
tur. Eski Arıl harabesinde ve yeral • 
tmda üç a;·ka~~aş eski bir n.ezar bul
muşlardır. lçiçe üç odadan mürek ~ 
keb olan mezarın baş ucunda birkaç 
yumurta biçiminde çok sanatkarane 
yapılmış altın levha ile bir gümüş 

tas ve on altı parça küp ve diğer 

toprak hablar bulunmuştur. 
4.ltınlarla gümüş tası bulanlar An

tebe getirerek bir kuyumcuya sat • 
mışlardır. Keyfiyet haber alınınca ta
kibat yapılmışsa da kuyumcu bunla
rı erittiğini si'ylemektedir. 

Diğer tarih'i es."?rler halkevı ·r:.üze
sinc naklolunmuştur. Bunlw· ara.sm
da da tarih noktnsından pek kıymet· 
li olanları vardır. 

Güneyse '·5yiinrfr hr• 1ırrı-ın ıre tarihi 
kıynıetı olan küp 

Gazianteb valisi, Halkevi reisi ve vilayet jandarma kumandanı 

Arılı köyünde tarihi e:.erlerin bulunduğu yerele 

1 Aydında bir okul •• • 
musameresı 

Aydın, (Hususi) - Aydın Gazipaşa ilk okul uta/ebesi halkevinde senelik mü
samerelerini verdiler ve çok muvaffak oldular. Bilhassa miniminiler uzun al. 
kışlar topladılar. Resmimiz müsamereden almmış bir enstantanedir. 

Yeni köprülerimiz 

Bayındırlık Bakanlığı, iç mubaıdele 

hayatında mühim bir yeri olan köprü 

inşa programının tatbikine faaliyetle de

vam etmetkedir. Resmimiz, Tokat • Nik

sar arasındaki 63 metre uzunluğundaki 

Kelkit köprüsünü gösteriyor. Bu köprü 

ile Tokat ve Niksar gibi yurdun iki gü

zel köşesi biribirine bağlanmış olmak. 

tadır. Modern eser, güzel tabiatle bir

leşince gözü alan ve gönlü çeken man

zare1:lar doğuyor. 

Silah alım satınu 
Taşıması yasak olmıyan silahların a

lım satımı hakkındaki talimatnamenin 
beşinci maddesi değiştirilmiştir. Deği
şiğlikliğe göre silah tacirleri ellerinde 
bulunan silahların nevi, cinsi ve çapla· 
rmı her sayfası noterce tasdikli bir 
deftere yazacaklar ve satlş veya alış vu
kuunda bunu gene bu deftede göstere• 
ceklerdir. Saçma, barut, dinamit ve sa
ir maddelerle av malzemesi de bu suret· 
le bir deftere kaydedilecektir. 



ULUS 
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Ulusal ekonomi ve art ırma 
kurumunun kongresi toplandı 

(Başı 1 inci sayfada) ı ve yardımlarına teşekkürlerimizi su -
duğu gibi, bu sabada da hiç bir millet
den geri kalmayı hatmmIUI bile gcti • 
remeyiz. 'O ç şeker fabrikamıZ bu gaye. 
miz için çalıpyor. Evlerde şekerle ya.. 

pılmış olan tatlıların, pastaların. şu -
ruplann bulunmasını tabii bir hal hali
ne getirmek lizmdır. Bu hususta kız 
sanat mekteblerimiz, çok ileri gitmiş • 
terdir. Bu işe, kurumun ön ayak olma
sı, çok temenniye deger bir iştir..,, 

Reis Kazım Özalp. kongrenin çalışma.. ııarız. Sergi eoi: 
s~ın bittiğini söyliyerek idare hey.e. 
tıne muvaffakiyetler t~menni etmiştir. 

"'** 
Kurumun umui .kongreye sunduğu 

rapor, evvela son iki sene ıçınae 
memleketin ekonomik ve sosyal kal
kınmasının büyük hadiselerini izah et
mek~e, nakil vasrtalarmdaki gelişme, 
demır, deniz ve hava yollarındaki yeni 
hamleler, endüstrileşmemizin müsbet 
eserlerini ticaret muvazenemizin sağ .. 
lamlığı,, hayat standardının arttığını 
memlekette iş hacminin genişlediği, in
şa heyecanı, köy kalkınmasının gerçek.. 
le.şme yolunda olduğunu rakamlarla is
bat ve izah etmekte ve söyle denilmek-
tedir: ' 
. "- ~ütün bu hayirli tedbirler saye. 

~ın_de?ır ki milletin alım kabiliyeti ve 
ıs~ıh.lak gücü seneden seneye yüksel
mış~ır. Bunun en büyük miyarı devlet 
varıdatmın vergilere hiç bir zam ol • 
m~kslZın, bilakis tuz, 'Şeker, hayvan ve 
saıre resimlerinde yapılan fedakarlıkla-

ragmen seneden seneye artmasıdır. ra -
Yerli mallarımızın sürümii, istihsalin 
her sahasında ucuzluk ve 'bollllk ve ka
lite şartlarının artması nisbetinde yük
selecektir.,, 

ilk hedef: 100 milyon ... 
Bankalarda.ki tasarruf hesaplan 

daha 1929 senesinde 17 milyon lira iken 

1936 senesinde 75 milyona vaı:mış bulu
nuyor. Bu mukayese bizi her türlü izah
tan müstagni bırakacak kadar beliğdir. 

Yalnız hiçbir sahada olanla iktifa et.. 
~iyen ve daima her şeyin daha iyi.si
m. daha fazlasını istiycn bizler, bu .a
dedin h.iç olmazsa gelecek kongremi%C 
kadar 100 milyona çıkmasını temenni 
etmekten ıve bu yolda çalıpnaktan eeıı
dimiz:i alamıyoruz. 

Yalnız bu ~esile ile a;ydınlanmaaı i
cabeden bir noktaya temas edelim: her 
sene kutladığımız "Yerli malı ve art .. 
tırım haftası., münasebetiyle yapılan 
neşriyatta bazı :dmselerin bir taraftan 
yerli malı üıtihlakine, diğer taraftan da 
tasarruf etmeğe teşvik eden propagan
dalar arasında bir tezadın mevcud oldu
ğu zannına düştüklerini gördük. Hal
buld tasarruf etmek hasis ve cimri ol
mak demek değildir. Tasarruf demek, 
bir lokma, bir hırka demek değildir. 
Tasar.ruf sadece israfın ı:ıddrdır. 

T.;u;arruf bilgili, şuurlu, ve hesap
lı harcamak .suretiyle gelirlerden bir 
kısmrnı ayırıp biriktirmek demektir. 
Bu itibarla bizim, tasarruf kelimesini 
hiçbir vakit milletin istihlak kabiliyeti
ni daraltan, hayat standardını düşüren 
menfi manada kullanmadığıınızı ve kul
lanmak ıstemediğimizi bir kere daha 

söylemek isteriz. 

Şubelerimiz 
Cemiyetimizin gayelerini halk ara-

sında yayma işinde şubelerimizin ba .. 
şmdaki idare heyeti arkadaşlarımızın 
idea~~stçe muailerini kongre huı:urun
d.a şukranla yadetmeği bir vazife bili
rız. Bu :weailc ile yerli mah kullanma, 
tasarruf etme • itİJadmın bilhassa mek
tep gençliği arasında kölı:leşmesi bakı -
mından ,Çok büyük hizmetleri dokunan 
Maarif Vekaletine, muallim ordusuna 
da kongremiz huzurunda sonsuz w.:.ek-
k"' s ur, takdir duygularımızı tekrarlamak-
tan b .. ··k b' uyu ır zevk duyuyoruz. 

yerli malı ıVe artırım haftası: 
Her yıl 12 birinci kanunda başlı -

yan '':Yedi malı ve arttırmı haftası,, ar-

tık milli ananelerimiz arasına girmiş 
bulunuyor. 

Haftamızı açmak lütfunu şimdiye 
kadar hk bı'r ı · . b .3 yı esırgememış olan aş. 

bakanımız İsmet İnönünün bu vesile ile 
söylemi~ olduklan nutuklar h,er yıl ay .. 

m tarihte beklenen tarihi bir hadise .z 

dir. 

Ankara radyosundan haftamız müd
detince her akşam ayrı ayrı hitab eden 

bakanlanmrzm nutukları ise ekono

m ik kalkınma tarihimizin degerli birer 

vesikası olarak yaşayacaktır. Gerek haf
tamızın canlı lıir .surette kutlanması ve 

gerekse gayelerimizin geniş halk kiit
leieri arasında yayılmaları hususunda 

Cümhuriyet Halk .Partisi teşkilatının 
ve matbuatın gösterdikleri candan nlii-

kayı şükran ve minnetle tebarüz ettir
meyi bir vazife biliriz. 

Mali ve sınai mü~eseleriaıizin ıku -
ru ... u " Za karsı gö:sterdilderi :himaye 

Cemiyetimizin Ankarada in~ ettir-

diği Sergievi yalnız diğer şehirlerimi- 1 
:ı:in değil, bütün Balkan ve yakın Şark 
memleketlerinin gıpta ettiği bir kültür 
eseridir. Bu bina .sayesindedir ki, An
.karada muhtelif mevı:.ular üzerinde ser
giler tertib edilebilmektedir- Son iki 
yıl i_çinde açılan onüç &ergi ar.aaında 
bilhassa Sıhiye Bakanlığının tertib et
tiği "Sağlık ve sari hastalıklardan ko -
ru.oma çareleri sergisi,, tlctısad Ve.Ica. 
letlnin tertip ettiği Küçük Sanatlar ser
gisi ve Enternasyonal Kömür yakan 
vesait .sergisi, sergicilik sanatı bakı -
mıodan da övünülecek eserlerdir. 

Nqriyatımız.: 
Son iki yıl içindeki .neşriyatımı -

zın liste.si aşağıdadır: 3.000 
Marmara günü. 
Dört cins propaganda plakatı 60.000 

Ağustos böcekleri :ve karın
calar mektep piyesi 
Haftamızı oynuyoruz. .ınek-
tep piyesi 
Küçük paralar mektep piyeai 
Dört cins propaganda plakatı 
Aylık mecmua ' 

5.000 

5.QOO 

5:000 
61).000 

24-0.000 
ekonomi,. 
(Heray 10.000) 

Aynca ''Koyunculuk ve yünlü men.. 
sucat endiiıotrisi'• hakkında yaptırdı -
ğımız bir küttür filmini de .zikretme -

den geçmiyelim: 
Bu filim memleketimizde bu qadi-

de yapılan ilk tecriıbe olmasına rağmen 
oldukça muvaffak olmuş bir eserdir. 
Onu sineması olan bütün Halkev1erin
de ve ffhirlerimizde gösteriyoruz. 

Kültür filinikrinin Gümrülrten mu-

afiyeti kanununuR -çıkmasından istif-a
de suretiyle cemiyetimizin gaye1erine 
uygun ifiiimler getirterek gerek Sergi. 
evinde, gere.be diğer ~hitieTimiı:de 
gösterı:neğe ve en kuvvetli propaganı!a 
vasrt;alarından biri ol.3n filimden de bu 
,ur.etle istifade euneğe ~1ışacağız. 

Son .öz: 
Memleketimizde~i ekonomik geliş _ 

me ve serpi~ nispetinde cemiyeti _ 
;aUUn gayelerıi için de ~ıhna ve kök
ıeyınc imkanları artıyor. Bu itibarla bu 

son iki yıl memleketimiz için ne :kadar 
hayırlı ge~tiyse; Cemiyetimiz için de 
o kadar mesud neticelede doludur. 

Politik istiklfilimizin ekonomik :te. 
melini hergün daha kuvvetle per~inle
yen Büyük Önderimiz Atatürk'ün ve 
onun değerli yardımcısı İı;met lnönü 
bü'kümetinin yolunda gittik~e .artan bir 
heyecan ve şuurla vazifemizi yapmak. 

ta devam edeceğiz .. ,, 
"'. * 

1 asarrııfıı ahlak haline sokmalı için 
Kurumun dünkü kongresinde yer. 

li mallarımızın satı~ıu ve nefasetini 
arttırmak, tasarrufu ablak haline ge _ 
t}rme1c, milli mahsullerimizin yoğaltı
mmı çoğaltmak ve bunun için evlere 
yeni ve güzel adetler sokmak üzerinde 
çok en~resan görllşmeler o1muştur. 

B. Süleyman Sırrı !çöz, memleke. 

te 1ıer :sene 12 - J.3 milyon lira '.kazandı
ran tHtikleriınir. ve bu tifti'klerden ne

fis bir şekilde yapı1an Ankara soffan
nın iitihlakinin soğaltılması temenni-

sinde ıbuluodu. 
Bir mebusumuz, biz.zat şalıid oldu -

ğu bir bidiseyi aıılattı: "- .Milli fab
rikalarıınızdan birinin kumaşlarını sa
tan bir türk miıessesesinin vitrininde 
kö§esinde Ruvayal ismi olan bir kumaş 
gördüm. Bunun yerli J...-umaş olduğunu 
anlayınca hayretim arttı. Talıkik et
tim: anladım ki bazı tacirler; fabrika -
larıınıza üzerinde yabancı bir isim bu
lundurmak şartiyle sipariş veriyorlar
mış. Bu ço'k. çok acı bir şeydir. Buna 
karşı radikal tedbirler almahyı~-~ 

Bayan NakLye Elgün'ün teklıfı çok 

enteresandır; yakın tarihlere kada'" 
türk evının misafirlerine en gü
zel ikramı 'Ve türk kadınının ev 
bilgisine aid en güzel es rleri cr
şid çeşid, ırenk renk -şurup 'Ve şerbet-

} ·a· O zaman şekeT; milyon1ar
er ı ı. .d. 

ca lira "Verdiğimiz bir yabancı malı "l ı. 
Şe'ker şimdi yüzde ~ü~ mil!idir. O ba1-
de niÇin gene cvlenmıı:; turk topr~ -
lar:ının nefis ve eşsiz mey.valarına, :turk 
kadınının maharet ve bilgisini :katan 

çeşid çeşid şurup ve şerbetlerl_e .dolma
Sin? ... Bayan Nakiye diyor kı: 

.. _ Şeker "stih1iki; ınilletleıin sı .. 
hat ve refah miyarıdn-. ıHer -sahada ol-

Bir delege; balı meselesinin üze -
rinde durdu ve bahlar.mıızın kalite ve 
ne fasctinin bozulmakta olduğunu, bu 
mesele üzerinde meşgul olunınasmı is. 

tedi. 
Kurum baŞkanı B. Rahmi Köken; 

cemiyetin kurulduğu günderiberi her 
sene; memleketin büyiılı: ıneseleleri 
üzerinde broşürler neJI'edildiğini. bun. 
larda satahiyetli konuşn:ı.alar ve tanın -
mış imzalarla davaların teşrih ve mü. 
da faa edildiğini: bu sene kömürün ele 
al mdıgıru, şeker meselesi üzerinde de 

uğraşıldığını anlattı. 
Memleketin en büyük davaları11t, 

mütevazı büdce n: kadrosu içinde ku
rulduğu gündenberi örnek olacak bir 
başarı ile gerçekleştiren kurumu :tebrik 
etmek lbir borçtur. Eğer bugun milli 
servet, bankalarımızda 75 milyon gibi 
övünebilecegimiz bir mikdarı bulmm~
sa. bunu, türk milletinde tasarruf ter
biyesini bir ahlak haline getirmeye 
muvaffak o1an bu ulusal ekonomi ve 
arttırmıı 'kurumuna !borçluyuz. 

Bir kongre 
dolayısile 

(Başı 1. inci sayfada) 

nun bir neticesi olarak d devlet 
vari_datmı, hep bir arada, nasıl 
genışlettiğini güstermektedu·. 

Bir defa isabettl bir urette 
pl8;nı çizildıkten ve hedefi taay yü~ 
~tı ·ten sonra biitün bu ~eli~me'te
r~ nasıl b,ir ir:ni pakittirdiğwi 
gormck, ekonomik · stikbalimiz 
hakkındaki guvcnimizi. her.gün 
biraz daha, ar tırmaktndır. 

Aym .ı ::ı~rdan §U s:ıluları dn o 
lwyum .. .z: "Banlwlarda'ki tasanul 
hesabl< rı daha 1929 sene.ıinde 1'1 
milyon lira iken 1936 scneaind e 
75 mil) orıa varmış bulunuyor. B&ı 
muhayese, bizi her türlü izahtan 
müstağni bırımacak kadar belii!-

cl• I ' • - ,, ır.,, ~apor, ounu:ın sonra, bu ruik-
darın gelecek kongrede 100 mil
yona çıkması temennisinden ken
d1s1ni cılaınama'ktadır. 

Tasarruf hesabtannızı banka
larda artırırken, yalnız, kendi şnh 
smıza aid bir 1ş görmü olduğunu
zu sannuyacaksınız. Teker teker 
ve hep b_rab'!r aMığı..onn: ve alaca
ğnntz bütün ıhayuh tedbirler bü-

ı. 1 

tün bir ~e ı~me manımme&in1n -c~-
nahlannı kunet endinneye yan
yacaktır. Ulusa.1 E onomi v.e .arltr
ma ktırUJ!1ti ıgeleoe~ kongreye ve
receği rap~ra ban1ce!arda top1a
nan tasarruf hesa'btannm yüz 
milyonu buldu - nu kaydederken 
hiç~ e :z..~ n yamsıra, ist'h
liik k tınnZtn, ıa.h kabili eti
mizin e devlet ridatmm da da
ha zıyad.e ar.tımŞ oldu ':.'Unu y· za-

caktn·-
Y eri istih af n ediği en bü-

yü.'< ukaf at ')·erli isti~laktir. yer
li istihlak de bankalar.daki taı r
ntf hesablarımızrn yekfınu ile bir
likte kabaracaktır 

Asnnuza "makine asrı,, ad m 
veren1er~ fal ız bir-çok işterfo ma
kine va ıtasile g'"rüfmesinden clo
}nyı bu tevcihte bulunmuş de
ğil!erd "r. Bütün sosyal ve ekono
mik yürüyüşlerde de kütfe., büyük 
bir :mzıkine ahengi ile çalışacaktır. 
Böyle bir çalışmada ufak bir vida
nm payına dü en vazife, daha 'bil· 
yük parçalar kadar ehemiyetli sa
yılabilir. Yerli istlhsa1 ile yerli is
tihlakin 'karşılıklı bir nizam altın
da elele yürümelerinden çıkan mc
~ud neticeleı:, ıbu vaziyeti, bütün 
vazaıh ~e beligatirle ıözlerin ö
nünde caniandınyor. :i- ;f. 

--------·-· 
19 Mayıs 

bayramında 

. . . . . . 

. . 
Atatürkle büyük
lerimize çeki en 
tazim telgraRarı 

ve cevap arı 
(Bap 1 inci 5aylada) 

. 

. . 

. . . . . 
bir tek nefer gibi gitmenin zevki b , • 

eyeca_n ~e itminanı ile sağlilclar, E 
uz~u omurler ıve yeni b~ar1lar di. ~ 
Jerız. : 

Dabılıye Vekili c. H. P. i 
Genel Sekreteri ~ 

ş. KAYA E 

8 - Şükrü Kaya ile Kamutay ~ 
BQ§kanı oe Btq0ekü arcuındalıi ~ 

telgraflar : 
19 Mayıs bayramı dolayısiyle ~ 

iç İşleri Bakanı ve C. H. p_ Genel ~ 
Sekııeteri B. Şukrii Kaya tarafm _ i 
dan Kamutay Başkanı B. Abdul- i 
halik Rcnda ile Başbakan ismet lno-~ 
nü'ne çekilen telgraflarla gelen ce. E 

vahlar şunlardır: : 
iB. Abdülhalik Renda i 

B. M. Meclisi Reisi i 
Milli bikimiyetin ve milli ira. E 

derun 'Ve mıJli kurtuluş 'da1irıin i 
başlangıcı olan 19 Mayıs giiniinde i 
inkıl!ibmıızın en manalı eseri olan i 
Büyük Millet Mttli inin sayın ~ 
başkanına derin saygı ve .sevgileri- i 
mizi sunmakla bahtiyarız. i 

Dahiliye Vekili, C. H . P. ~ 
Genel Sekreteri i 

Ş. KAYA i 
B. ~ükrli Kaya : 

Dahiliye V:ekili ve C. H. P. ~ 
Genel Sekreteri • 

19 Mayıs yıldönümiinü11 kutlan- i 
ması miinascbetiyle hakkımda İz _ i 
har olunan samimi duygulara te _ ! 
şekkiir eder saygılanmı sunanm. i 

B. M. Meclisi Reisi ! 
M. A. RENDA ::! 

ismet lnönü 
Baıbabn. 

Atatürk rejiminin en muvaf - ! : 
fak başımeısı 'Başbakan lsmet lnö. : 
nüne yorulmak ve yılmak bilmez ! 
ça1ı§ma ve y:ırııtma aşkının daima l 
nıuvaffak eserleri önünde şıikran ~ 
"e ı;aygımızı lıir dnha tckrarfamak ! 
için, b11 mutlu gıinü ve5ile adde - i 
deriz. i 

Dahiliye Vekili, C. H. P. i 
.GeMl Se'kr.eteri i 

Ş. fCAYA J 
Ek~ anı Şükrii Kaya ~ 

Aokara : 
Ankara stadyomunda beni ha. i 

tırJıyan vatandaşlarıma te~ekkiir ~ 
ıve minnetlerimi sunarım. 19 Mayrs ~ 
ıne mutlu guu, ne biz bayramdır. ; 

!NÖ'NÜ i : 
······-··-· ... ··········· .. ····-····················.: 

ita ya kra mın 
Peştedeki temasları 

Budape}te, 21 (A.A.) _ Arşiu :ik 

Josef ve ArşüdüfeS Augusta, dün İtal
ya kıralı ve kıraliçesi şerefine bir öğ. 

le ziyafeti vermişlerdir. Dış bakanı B. 

Dö Kanya da Kont Ciano şerefine bir 

öğ:le ziyafeti v.errniştir. 

Öğleden sonra :italyan kıralı ve 

Macaristan lkıral naibi, Gödoıtöde y.-pı· 

lan bir av eğlentisine iştirak etmişler

dir. Akşam macar 'kırat nııibi amiral 

Horti ve r.e fikası italyan kıralı ve kıra

liç.esı şerefine ikinci lıir ak~am z:.iyafcti 

vermişlerdir. Bu ziyafeti, bir danslı 
s arl' takib etmi 1r. 

İmparatoı·luk 
Konferansında 

Londra, 21 (A.A.) - lm,paratorluk 

konfcransınm ıb lıca aclegeteri bugun 

toplanmıslardrr. 
B. Eden, Avrupa vaziyeti hakkın-

da izahlarının bazı noktalarını teşrih 
etmiştir. Batı meseleleri hnkkınd çar
§Clmba günkü lı yanat dominyon dele. 
gelennı trunamen tatmin etmiş oldu~u 

için, bu meseleye tda:ar temas edilme.. 

mi ve B. !Eden orta Avrupa ile cenub 

ve dogu A vnıpalarmda ingıliz battı ha-

reketini izab ile iktifa etmi~tir. Bu i

zahlar üzerine hi~ bir görüşme yapıl-

mamıştır. 

l{ı·al Kaı o a Do <to 
Aras arasında 
konuşmalar 

Biıkre 21 (AA.)_ A u ai n-

smın hu ı mu iri bildıny r : 
Dış bakanımızın Bukrcşı ziyareti 

dolayı iyle buradan gelen b r telgr fta 
kral K rolun dıf bakanımızı > kan 
ve R~nya dış J:>akanı ıle beraber ögle 
ycmegıne davet ettikleri ve }emekten 
sonra her iki memleketi alakadar eden 
meselelerin konu uldugu bıldınlmı11ti. 

Saıpy marq.aligının bu akşam ga e
telerc bir tebliginde dı bakanımızın ka
bulu esnasında elç'mizin d e beraber bu
Jundugu tasrih edilmektedir. 

B. Antonuko'nun dq politika 
lıakkınJa beyanatı 

Bükrcş, 21 (A.A.) - Havas ajans ı
nın hususi muhabiri bildiriyor: B. An· 
toneiiko, Romanya vazıyeti hakkında 
gazetelere beyanatta bulunarak ezcum
le demiştir ki: 

"-Dı politikada, Romanya. Fran· 
sa. Lehistan. iküçuk anlaşma ve Ball.an 
anlaFJ13Siyle olan ittifaklara sadıktır. 
BB. Bele Ruttu Arasın son ziyaretleri 
Romanyayı Lchistana ve Turkiyeye 
baglıyan rabıtaları teyid etmi tir. Fa
kat bu ziy:arc:tler dış politıkamız:ın ana 
hatlarında veya tamamen tcdafui mahi
yette olan ittifalclanmız:dan h h . d - · 'L • er angı 
egıtı~hge asla matuf degtldı. 

B. Antonesko bu hususta d "" . onen ı:.a. 

yıalardan dolayı tcessı.if etmişt' ır. 

1 KUÇUK DIŞ HABt::RLER' 
X Moskova - Tro~kizım, bozguncu

luk ve Japonya hesabına casusluk su
çundan 44 kişinin idam olundu \1 Knba
rovSk'öan bildirilmektedir. 

X Moskova -: Kabarovsk'dan bildi
riliyor: 14 ınay.ısta, sovyet telefon ebe
kesine baglanmak üzere baznianmı 0 • 

lan telefon kablosu keşfedilmiş. o civar
da karştlaşugı iki meshul şahsa ateş a

çan sınır muhafız: müfrezesi bunlardan 
lıirini öldürmüitür. Öteki şalus Mancu-
ko topraklarına kaçmışur. -

. X Bcrlin - Bir yolcu tayyaresi yere 
ınerken kazaya ugramıştır. İki ölü, ü~ 
yarııh vardır. 

X Viyana, - Vinen Noştad döküm
hanesinde bir patlııma olmu , altt ki i 

~·aralanmıştır. 

X Londra - B. Eden. iki milleti .aın. 
kalandıran muhtelif meııelclcr ve bilhas

s~ büyiık okyanos paktı etrafında Çin· 
fınans bakanı B. Kung ile konuşmujtuı:. 

X 'Nevyor'k - Lindberg'in atlantiği 

ge~i inin onuncu yıl dönümü dolayısiy

le büyük bir ziyafet verilmiştir. 

X Tokyo - ''Allah rüzgarı'' tayya. 

resi burada karaya inmiştir. 

X Londra - f ngiliz • amerikan an

laşması konuşmaları güçhiklerle karşı· 

laşmaktadır. Bu güçlükler bilhassa, an· 

taşmanın İngiliz dominyonlan üzerine 

yapacağı tesirden ileri gelmektedir. 

X Vilno (Polonya)- Vilno üniver

sitesi büyük merasimle mareşal Ridz: -

Smigli'ye tıb fakültesi fahri doktorluk 

unvanım ~evcih etmiştir. 

X Hanlbw-g - "Hamburg" vapunı 

ı:eplin faciası kuıibanlarınm cesedlet'.iyle 

beraber Kukshafen'e gelmiştir • 
'X Vaşing'ton - Alman elçisi, 'kardi-

nal Mundelayn"m Almanya aleyhindeki 

nutkunu dı§ bakanlığı nezdinde protesto 

etmiştir. 

ULUS'un Tercüme 
kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda afjağı

dalu flatlardan dortte bir ındirıle 
cektır. 

Biıyük s ayfa 

Bır konfcra.ns 42 
Bernar Şov 

lnsanlı gın Hali 
Andre Ma1ro 

302 

Cıhan ŞamP}yonları 162 
Pol Moran 

Evlilik ve Öte i 
/ak Ş rdon 

340 

Orta sayfa 
Kırmız ı Zamb k 37ı 

Ana ol Frans 
Levis ve İren 

Pol M1Jran 
139 

San Mışele'nın 'Kitabı 408 

75 

60 

75 

75 

100 
Akscl Muntc 

Seri lkitablaı B vi gışele imiı:-
dedir. 



8 ULUS 

lngilterede kurulan ilk enternasyonal serginin manzarasr 

lngilterede ilk enternasyonal 
İ il etleri tehdid edilmekte olan ka- e k 

1 
k 

rılarınrzla kızlarınızı kıoruyunuz! s erg 
::~i::s;üü~!~:~~:~ı;:;:;;;~;;e;;~~;;~ 1 uru ur en 
muhafaza altına alınız!" 

Bu sözler, ingiliz parlamentosunda k k t 
bir nutuk söyliyen albay Sıbcorp'un. a~- opan ıyam e 
zmdan çıkıyordu. Albayın kuzgunı sı· 

yah sakalı hiddetten titriyordu. Hele, 

parlamentonun sayın azalarını, İngilte

renin ihtiyar Mari'sini yeni devrin teh

likelerine karşı korumağa davet ettiği 

zaman, onun sesi perde perde yükseli -

yor, parlamentonun iç.ini çın çın çınla • 

txyordu. Bu tarihten on beş yıl evvel 

ilk buharlı demiryolu inşa edildiği za • 

ınan da o gene böyle çırpınıp durmuştu. 

Sözlerine devam eden Albay Sibtorp, 

- Enternasyonal bir sergi, Allaha 

küfretmek demektir. Çeşid ıreşid dil • 
ler konuşan millet ve ırkları memleke

timize davet neticesinde yeni bir Babil 

kulesi kurmak demektir. Eğer İngilte

re parlamentosu yabancı prensin tatbik 

etmek cüretini gösterdiği projeye uya

cak olursa, kıyamet kopacak, şimşekler 
çakacak, yıldırımlar, dolular bu ınsan 
yapısını yıkacaktır!'' diyordu. 

Eski kafah bir adam olduğu için, 

parlamentonun sayın azaları arasında 

albayın kredisi yoktu ama, başka za
manlar kendisinin kehanetlerine aldı • 

rış etmiyen parlamento bu defa büyük 
bir dikkatle ona kulak veriyordu. Söz
leri, belki de 1850 yılının bu son kanun 
toplantısındaki gergin havanın tesiriy

le yahud da, dünyanın dört bucağındaki 
milletlerin iştirakiyle Londrada bir ser
gi açxlmasını tetkik etmek üzere bir ko· 
misyon teşkilini emreden ferman dola
yısiyle büyük bir alaka uyanmıştı. Bir· 
çokları gibi, böyle bir düşünce olsa ol -
sa, Koburg'lu alman prensinin kafasın • 
dan çıkmış olabilir. 

Krraliçe Viktorya, on yıl evvel onu 

kendine koca seçmişti ve bu adam o ta

rihtenberi İngiltere.nin hayatına, ba • 

zan moral telkinleri ile, bazan da paha· 
lxya mal olan düs.ünceleriyle türlü tür • 
Iü tesirler yapıyordu. 

Prens Albert İngiliz sarayına gir • 
diğinin sonbaharı ·fa "güzel sanatları 
muhafaza,, cemiyeti azalarını bir araya 
toplayarak, büyük bir sergi tertibi su • 
retiyle insanlığın ileriliklerini bütün ci· 
hana göstermek istediğini ileri sürüp, 
o devirde akıl ve havsalanın almadığı 
bir düşünceyi ortaya atmıştı. 

O, bu teklifi yaptığı zaman, kendi· 
ıine; 

- Altes, acaba hangi endüstriyi mu
rad ediyorlar? diye sormuşlardı. 

- İstisnasız olarak, tekmil endüstri r 
Cevabı karşısında herkes şaşırıp kal

mıştı. 

- Bu sergi bir İngiliz sergisi mi o· 

''Memleketi bir Babil kulesine mi 
benzeteceksiniz,, diye 

bağrışan/ara rağmen sergi kuruldu 
lacak, yoksa İskoçya ile İrlanda'da mı 
İf tirak edecek? 

- Ben, yalnız birleşik kırallığı de -
ğil, bütün dünyayı düşünüyorum. 

Diyen prense karşı, kıraliçe Viktor
yanın kocası olması dolayısiyle besle • 
dikleri saygı, "güzel sanatları muhafa
za,, cemiyetinin azalarının bu cevaba 
müstehziyane bir gülüşle mukabele et
melerine mani oluyordu. Prens, düşün -
cesi karşısında hala tereddüd içinde ka
lanları aydınlatmak istiyordu. Bunun 
üzerine Mansion House de uzun bir 
nutuk söylemeğe karar verdi. O gün o
rada en ön sırada da yabancı devletlerin 
elçileri ve bunların arkasında da ingi -
liz büyük şehirlerinin ikiyüz tane bele
diye reisi oturuyordu; aynı zamanda 
Londra'nın finans alemi de orada top -
lanmıştı. Kıraliçenin kocası, ateşli bir 
hatip değildi; fakat fikirleri sürükleyi
ci idi: 

Z amanımızın hususiliği nedir? Di
ye söze başlıyan Prens, devam e

derek, bizler bütün tarihin en büyük 
hedefi olan insanlığın birleşmesine 

doğru giden harikulade bir istihale dev
resinde yaşıyoruz. Milletleri biribirin
den ayıran mesafeler m0dern icad ve ih
tiralar harikası önünde kayboluyor. 
ilim ve araştırma, insanları büyük ve 
mukaddes bir vazifeyi başarmağa sevk
ediyor. 1851 sergisi, ilim ve araştırma 
nimetlerinin, yalnız sulh, sevgi ve mil
letlerin karşılıklı yardımları ile mu -
hafaza ve genişletilebileceğini göster • 
mek gayesini taşımaktadır.,. dedi. 

Bu itibarla enternasyonal sergi, mil

letlerin büyük bir sulh bayramı değil 

midir? Prens Albert'in sözlerini din • 
leyen alem, sükununu kaybetmiş bir a
lemdi. İngilterede buğday gümrükleri 
ve katoliklerin müsavi hakka sahih ol • 
malan için boğazlaşıhyordu. Almanya, 
1848 ihtilatiyle geçirdiği korkunun ha
la tesiri altında bulunuyordu; Avustur
ya, henüz toy denecek kadar genç hü -
kümdarını ordusunun başına geçirmiş, 
hürriyet ve istiklal için ayaklanan Ma
caristan'a gönderiyordu. İşte böyle kar
makarışık bir anda, Londra'da ı "Top· 
!arın, tüfeklerin, harbların barbarca ya• 
rışr yerine ileriliğin asilce rekabeti geç
mesi" isteniyordu. 

D evonshire dükünün parkında, gü
nün birinde kendisinden bütün 

dünyanın bahsedeceği bir bahçıvan ça
lışıyordu. Adr ]osef Paxton olan bu 
bahçivan, büyük kardeşinin güç bela bir 
bahçeye yerleştirdiği yoksul bir köylü
nün çocuğu idı. Çok geçmeden bu köy 
delikanlısı, dükün yakın adamlarından 
biri ve dostu oldu. 48 yaşına bastxğ za
man, Vicboria regia adı verilen çiçeği 

kendi eliyle kurduğu serde ilk defa Av
rupada yetiştirmeğe muvaffak oldu. Bu 
Paxton şimdi Londra'da inşa edilmesi 

düşünülen ve ilk defa olarak bütün dün
yanın endüstri, zanaat ve ar aleminin 
i~tirak edeceği sergi binasının projesi 
için açılan müsabakadaki mükafatı ka
zanmağa uğraşıyordu. 

Paxton, dokuz gün hiç bir yere çık
madan bir odaya kapanmış serini, tarh
larını, çiçeklerini bile ihmal etmişti, Do
kuzuncu gün bittikten sonra, hazırladı
ğı projeyi Londraya göndermişti. Bah
çivan Paxton'un düşündüğü sergi sara
yı cam ve çelikten yapılacak olan mu • 
azzam bir ser binası idi ki, o tarihe ka
dar böyle bir şey işitilmiş değildi. 

Serginin tatbik sahasına konmasına 
memur edilen sarayın komisyonu, mü -
sabakaya gönderilmiş olan projeler yı
ğını karşısında afallamıştı. Resimleriy
le, maliyet hesablariyle birlikte 234 ta
ne yapı planı gönderilmişti. İlk elleme 
ve göz geçirmeden sonra, bir sürü iyi· 
buluşlar ortaya çıkmıştı. Bunların ara
sında bilhassa bir fransız mimarının bir 
planı vardı ki, Sen Pier kilisesiyle Fol 
katedralım ve İngiltere Bankasını içine 
alacak kadar büyük ve klasik şekillerin 
ahenginden meydana gelmiş muazzam 
bir dom'u ileri sürüyordu. 

Komisyonun azalarından biri, "En
ternasyonal sergi altı ay sürecekmiş I'' 
diyerek başını sallıyor ve böyle muaz -
zam bir yapı kurup altı ay sonra yı • 
karsak bu iş bize kaça patlar?!,, diye 
aoruyordu. 

P rens Albert daha münakaşasına 

başlanmadan, Devonshire dükü • 
nün bahçivanx tarafından hazırlanmış ve 
cam ve demirden yapılacak olan saraya 
gönlünü kaptırmıştı. Prens, karısı Kı. 
raliçe ile akşamları politika işlerini gö
rü~ürken, her vesileden istifade ede • 
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Balkanlarda musiki ilerleyişi 
lstanbul. Nümune matbaası Sayfa 388. Fi. 3 lira. 

Kıymetli müzikologumuz, B. Mah 
mud R. Kösemihal, bu isim altında ciddi 
bir tetkik mahsulü, büyük ve çok faydalı 
bir eser vücude getirmiştir. Uzun za
man, büyük devletlerin menfaatlerine 
alet olarak birbirlerine düşman kesil
miş ve aralarında kavgalar eksik olma
ıruş balkan milletlerinin, bu barış ve 
dostluk devrinde biribirlerini daha iyi 
tanımaları gerekliği her zamandan faz
la hissedilmektedir. Milletin millete 
sevgi bağlarını ise, ancak kültürel mü
nasebetler yoliyle tesis etmek kabildir. 
Balkan milletlerinin muhtelif çalışma
larını ve yapıcı faaliyetlerini biribir
lerinc tanıtmak için harcanacak emek
ler, balkan kardeşliği ideali uğrunda 
çok yerinde hizmetler olacaktır. İşte 

biz, B. Kösemihal'in eserini de bu za
viyeden ayrı bir alaka ve memnuniyet. 
le karşılıyoruz. 

Eserin ön sözünde müellif, kitabı
nı nasxl hazırladığını anlatıyor ve bu 
çalışmasında yardımları dokunan bal
kanlı meslekdaslarına tesekkür edi-. . 
yor. 

"Balkanlarda musiki ilerleyişi,, nin 
ilk faslı Yunanistana ayrılmıştır. Bu
rada yeni yunan musiki ve kompozitör
leri hakkında malfimat verildikten sonra 
sırasiyle halk için eski ve yeni musi
ki öğretim kurumları, konservatuvar
lar, opera meselesi, konserler, yunan 
musikicilerinin dertleri, musiki ga. 
zeteciliği ve tenkid, ortodoks kilise 
musikisi, yunan halk musikisi hakkın
da birkaç düşünce ve Yunanistanda 

rek, ona projenin fevkaladeliğinden 
bahsediyordu. Fransızların hazırladığı 
Dom'a karşı yükselen itirazlar da onun 
işine elverişli geliyordu. Diğer taraf • 
tan, cam ve demirden yapılacak olan 
saray hem bir yenilik olacak ve hem 
de ucuza çıkacaktı. Ve hususiyle böyle 
bir sarayın, icabında sökülüp dağıtıla
bilmesi mümkün olduktan başka, proje
sini yapan da bir yabancı değil, bir in • 
gilizdi. 

O günlerde bir İngiliz gazeteııi, ko· 
misyonun 234 proje içinde, bilhassa 
Paxton'un projesini tercih ettiğini ele 
alarak şunları yazıyordu: 

" Aklın, havsalanm almıyacağı bir 
tasavvur! 18 hektarlık bir arazi kaplı -
yan camdan bir sarayı düşünmenin im • 
kanı yoktur.,, 

Bir diğer gazete de, camdan yapıla
cak olan bir binanın, ne halkı ve ne de 
teşhir edilecek eşyayı yağmur ve rüz
gara karşı koruyamıyacağını söylüyor, 
oradaki malların bozulacaklarını, cam • 
dan çatıya binlerce kuşun pisliği yığı
lıp dolacağım ilave ediyordu. Hele en
ternasyonal sergi için Haydpark'ın çi • 
menlikleriyle, geniş ve uzun aleleri 
göz önünde tutulduğu işitildiği zaman, 
hayret ve hiddet ölçüsüz bir dereceyi 
buldu. 

Vaktiyle kxrallardan biri, "Haydpar
kın etrafını dıvarla çevirtmiş olsak, a
caba neye mal olur?., diye baş müşaviri
ne sormuş. O da, "bir taca mal olur, 
Sir !,. cevabını vermişti. 

B u defa büyük bir serginin IIayd· 
park'da kurulacağı duyulunca, 

sarayın keyfi icraatına karşı bütün İn
giltere ateş püskürmeğe başladı. 

Lordlar kamarasında, Lord Cample
ell, "parklara karışmak hakkını saraya 
kim vermiştir? Asırlardanberi, evleri -
mizin en güzel manzarasını teşkil eden 
güzelim çayırlık ve ağaçların yerinde 
çekiç ve örsün peyda' ı olup patırdı ve 
gürültü çıkarmalarına kim tahammül e
debilir?! Birkaç aylık bir yapı kurmak 
ve dolayısiyle yabancı bir prensin kap -
risini tatmin etmek için asırlık ağaçla
rın baltalanmalarına kim katlanabilir?'' 
diyordu. 

Paxton'un projesi tehlikeye girmiş 
bulunuyordu. 

Fakat Paxton prensin huzuruna çı
karak şu mütalaada bulundu: 

- Altes müteessir olmasınlar. Ben, 
ale'deki ağaçları baltalatmıyacağım. 

Sergi binasının orta kısmını daha yük
sek kurmak suretiyle ale'yi de binanın 
içine alacağım. Zaten ben ser mütehas
sısıyım.,. 

İtiraz edilecek en kuvvetli tarafı bu 
suretle Paxton baltalamış ve sergi bi • 
nası da kurulmuştu. 

folklor çalışmaları, kilise ve halk musi· 
kilerinin armonilenmesi meselesi, ayrı 
bahisler teşkil etmiştir. 

İkinci fasılda Bulgaristanın musi
ki vaziyeti tetkik edilmektedir. Bu kı
sımda bulgar kompozitörleri hakkın· 

da kısaca ma!Umatla birlikte bulgar o
perası, operet hayatı, musiki öğr~timi, 
konserler ve konserciler, musikicilerin 
iş ve geçim şartları, müzikoloji ve forlı: 
lor çalışmaları bahisleri vardır. 

Üçüncü fasıl Yugoslavyaya tahsis 
edilmiştir. Burada, artistik ve ulusal 
bir kompozisyon okulu kurmak yolun· 
daki çalışmalar, konservatuvarlarla, 
zagreb operası, Belgraddaki musiki 
canlılı~ı. müzikoloji ve folklor mesele
leri, musiki folklor arşivleri bahislerini 
görüyoruz. 

Dördüncü fasılda romen musikisi 
gözden geçirilmektedir. Romen müzik 
sanatının menşeleri meselesi , büyük 
üstadlar ve eserleri, yeniler ve G.Ene 
scü, konservatuvarlar, kural ve senfo. 
nik konserler, romen devlet operası, o
kul bağlılığı ve kültür görenekleri, 
romen kompojitörler kurumu, halk mu
sikisi derlemeleri bahisleri bu faslı 
doldurmaktadır. 

Beşinci fasılda türk musikisinin 
Tuna ötelerine varan tesirleri mese
lesi gözden geçirilmektedir. Müellif 
bu eserini çok mevsuk membalardan 
dokümante etmiş ve bibliyografya sii· 
tunlarından en müşkilpesentleri bile tab 
min edecek kadar bol mehaz zikret• 
miştir. Yalnız bu mehaz bolluğu bite, 
eserin hazırlanması için ne kadar U• 

zun zaman ve emek icabetmiş olduğu· 
nu göstermeye kafidir. Müellif c.eri· 
ne ayrıca 205 resim de ilbe etmiştir. 

Kitabın, türk musikisi hakkında bir 
bahsi de ihtiva ederek bütün balkanla
ra şamil olması temenniye değerdi. Fa 
kat müellif, türk halkına hitabettiğini 
düşünerek bunu lüzumsuz gönnüt ol• 
malıdır. 

Her halde B. Mahmud Ragib Köse
mihal'in eseri musikiyle alakalı olan 
bütün vatandaşları alakadar edecelı: il· 
mi ve değerli bir kita.btır. Tavsiyeyi 
lüzumsuz addederiz • 

A R 
Memleektimizin yegane güzel sanat. 

lar dergisi olan AR'ın beşinci say~ı çok 
zengin münderecat ve resimlerle çık
mıştır. 

Bu sayıda Ar, abideler ve türk ht:y• 
keltraşlarx meselesini ortaya atmakta, 
türk ve ecnebi heykeltraşları tarafından 
yapılan abideleri mukayese etmektedir. 

Ar'ın bu sayısında bundan başka 

Zühtü Müridoğlu, Reşad Nuri Darago 
ve Fikret Adil'in kıymetli yazıları var
dır. 

Resmi Devair ve 
Müessesat için elverişli 

Kiralık Bina 
Çocuk Sarayı caddesinde posta işle

ri direktörlüğünün tahliye ettiği bina 
kiralıktır. Su ve kaloriferi vardrr. Gör· 
mek ve görüşmek istiyenlerin Çocuk E
sirgeme Kurumu hesab işleri direktör• 
lüğüne müracaat etmeleri. 

Satılık Muhtelif Eşya 
Çocuk Esirgeme Kurumunun anha• 

rında mevcud kullanılmış ameliyat ma
sası, otoklav, muayene masasr, radyo 
makinesi, terazi emaye banyo ve levabo 
teneke oyuncaklar, demir alet, şömine 
tahta sandıklar vesaire satılacaktır. 

Görmek ve görüşmek istiyenlerin he· 
sah işleri direktörlüğüne müracaat et• 

mel eri. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden : 

Süt Münakasası 
Çocuk Esirgeme Kurumu süt evi i .. 

çin her gün alınan asgari 40 azami 100 
kilo inek sütü açık eksiltmeye konul· 
muştur. İhale 28 mayıs cuma günü sa• 
at 10 da yapılacaktır. Şartnameyi gör. 
mek isteyenlerin Çocuk Esirgeme Ku .. 
rumu hesab işleri direktörlüğüne müra• 
caat etmeleri. 
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1 Hayatta muvaffak olmak ~ Hikave> 
F el ~efe fakültesinden ~-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-p 

Cihan harbı bitmiş, mütareke imza
lanmıştı. Uzun yıllar gurbette kaldık -
tan sonra yurdumuza dönüyorduk. Va
purumuz gece geçvaki t Haydarpaşa ö -
nüne gelip demirlemişti. 

Sabah oluyordu; bizi saran karan • 
lık, bir sis gibi dağılmağa, Çamlıca te -
peleri, BeyÔğlu sırtları, İstanlıul'un si
luetini teşkil eden minare ve kubbeler 
belirmeğe başlamıştı. Gün doğduğu za
man, gözüme inanamıyordum: Haydar
paşa bir harabeyi andırıyordu. Karaya 
çıkmak istiyorduk: itiliif devletlerinin 
polisleri yurdumuza ayak bastırmıyor -
lardı. Yurd hasreti çok acı idi; meğer, 
anavatanın karşısında dururken ona 
kavuşmamak kadar acı bir şey yokmıış. 

••• 
navud kaldırımından birkaç basamak 
inildikten sonra kapısına varılan kah -
vehane tavanın ortasına asılmış büyük 
bir pet,rol Jambasmın kızıl ve dumanli 

ışığı ile aydınlanmışti. 
Ağzındaki sigaranın dumanından 

sakındığı için bir gözünü kırpmış o'an 
garsona polisin hangi ma:sad.a olduğu -
nu sordum. Etrafını meraklıların çe -
virmiş oldukları bir masanın başında 
tavla oynuyordu. Yanına yaklaş~rak, 

• • 
f Kameginin i 
• • 
1 yaptığı l 
I tavsiyeler l 

Hoşa gitmek için 
neler yapmalı? 

Birkaç gün sonra Taksim bahçesi ö
nünden geçiyordum. Bahçe alay san -
caklariyle donanmı§tı. Merak ederek 
bahçe kapıcı:sına; "acaba sünnet düğü • 
nü mü var? diye sordum. 

- Hayır, çerkes kırallığı kurulu . 
yor.! dedi. 

Yoluma devam ettim. Taksim mey -
danında tramvay bekliyordum. Şangha
ya gitmemiştim; fakat bu şehir hakkın
da tuhafıma giden birçok şeyler oku • 
muştum. Bu birçok kö~e ve bucaklı mey· 
danda beklerken, karşıdaki yaya kaldı -
rımda, Napolyonun şapkasını giymiş 

karabiniyeler, biraz ileride ellerinde 
lastik çomakları olan beyaz takkeli ame
rikan polisler, kollarında M. P. markalı 
bir band taşıyan İngiliz polisi dolaşı -
yordu. Burası İstanbul değil, Şanghay
dı. Çünkü bunların arasında japon po -
lisi bile vardı. 

Öğleden sonra Küçük Çekmeceye 
gitmiştim. İşimi bitirmiş, treni bekli -
yordum. Filorya'ya doğru yürüdüm. 
Hava güneşli ve sıcaktı. Büyük çinar 
agaçlarrnın golgesine sıgınmak için so-

- Polis efendi 1 diye seslendım. y 

Aldırı~ etmedi. Bir se-yek atmaga 

çalışıyodu. Tekrar. . 
- Polis efendi! dedım. 
Öne doğru eğmiş olduğu başının 

vaziyetini hiç değiştirmeden, 
De bre şivesiyle: b 
- Dur bre! diye hiddetle ceva 

verdi. d b 
- Polis efendi, yahu soyu! uın, e-

ni soydular! 
· mı ya" şeş - Bunun şimdı sırası ... 

hanesini alayım da ondan sonra! dıye • 
rek, kesip attı. 

Seshanesi alındı; pullar toplandkı ve 
.,. • polis Jo um 

tavla kapandıktan sonra, 
~ daki dıvar hesa • 

parasını kahve ocagın 

bına yazdırdı. . . k 
Kahve saçağının altında hadıseyı ı· 

saca kendisine anlattım. 

Polis: .. 
f d' · eJımız- Sen merak etme e en ım, ı .. 

. 1 biz onları. mu· le koymuş gibı bu uruz 
talaasında bulundu. 

.. .. dıvarı kar:şı • · ~ bö.l .. g~unun 
Bekıraga u · yığın· 

sındaki harabelerin taş ve ~er.pıç k • 
!arı arasında. hakikaten aJımızle oy 

!arı arıyor ve 
muş gibi. karmenyolacı . 1 • 

Polıs oyuna 
tıpkı, çocukların hırsız • d" • 
rını andıran bir taktik ile hareket e ı 

yorduk. k 
, gittikçe Si • 

Uzaktan, yaklaşan '~ Polis, 
. b' · elıyordu. 

laşan adımlarla ırı g gile-
. 1 t ve bana e sessızce yanıma yak aş ı 

rek 
' kalarız de • - Geçiyorı ben sana, ya 

medim mi? 

! .................. ~·-···-·-·-~ H er bitaraf insan ~abule mecburdu~ ki amerikalılar, hiç olmazsa 
pratik muvaffakıyet hususunda, bızden üstündürler. Bize öyle 

gelir ki ameı·ikalılar sanki bi~den daha kesif bir hayat yaşarlar, biz
den daha geniş ölçüde faalıyetle bulunurlar. 

Muvaffakiyetlerinin srrı aranabilir. Bana öyle geliyor ki onların 
kuvvetini teşkil eden hususiyetlerden biri yaptıkları işe bütün benlik
lerini vermeleridir. Onlarda ikinci meslek yoktur. 

Tüccar, mühendis, maliyeci, 
öğretmen, gazeteci, ancak ticaret
lerini, fenlerini, maliyelerini, öğ -
retimlerini, sansasyonel makale 
mevzularını düşünürler; çalışma 
saatlerinde olduğu kadar istirahat 
ve eğlence saatlerinde de bunu dü
şünürler; rüyalarında bunu görür
ler; meslekleri bütün hayatlarıdır. 
Yani, onlar, prof eıyonel sahada, 
büyük sanatkarların sanatlarına 
karşı dütkünlüklerini haizdirler. 

Her halde, onlar nezaket ve muaşe. 
ret kanunlarını keşfetmek işiyle meş • 
guldürler, ve metodik zihniyetleriyle 
bunu kitab haline koyrnayı bilmişler • 
dir. Amerika'da büyük bir muvaffaki • 
yet kazanmış ve çok alaka uyandırmış 
olan ''dost edinmek ve insanlar iizerin· 
de nüfuz kazanmak için neler yapma • 
lıdır?" Başlıklı kitab da bunlardan bi· 
ridir. 

Evet dostluk ve nüfuz nasıl kaza -
nılır? B. Dale Carnegie kendileri için 
yazdığı bu kitabta iş adamlarına şu ce
vabı veriyor: "Biraz nezaket ve sevimli 
olmak için biraz gayret sayesinde.,, 

"Bal toplamak istiyorsanız, işı: arı 

kovanını sarsmakla girişmeyiniz !,, ki • 
tabının başına koydugu tavsiye budur. 
Benzerlerinizden bir şey elde etmek is
tiyorsanız, evvela onlara mülayemC't1e 
muamele ediniz, yani hoı:.larma gitme• 
yi biliniz. 

................ 
6 Kaide 

1 - Sevimli olunuz, kendinizi unutu
nuz;, başkalarını düşününüz.. 

2 - Bir adamla ilk görüımede iyı bir 
intiba bırakınız. Bunun için de 
tebessüm etmesini bilmek lazım
dır. 

3 - Tesadüf etmeniz. muhtemel olan 
kimselerin ad ve soyadlarını ha
tırınız.da tutunuz. 

4 - Muhavereniz enteresan olmalı· 
dır. Bunu elde etmek için usul 
basittir: susmasını, yani dinle
mesını biliniz, muhatabınız.ın 

söz.üyle alakadar olunuz. 
5 - Herkese hoşlandığı mevzulardan 

bahis açınız. 
6 - Başkalarının kendilerine itimad 

hislerini takviye ediniz. Bir ada
ma kendisinden bahsediniz.. Si
zi saatlerce dinlİ;>•ecektir. 

!erinin haklı olduklarına kani olurlar· 
sa, sizin ve benim gibi erefli bir insa
na, yanlış bir harekette bulunmuş oldu ~ 
ğumuzu kabul ettirmek milınkiın mü • 
dtir? Bılakis, o, b şına gelen feHikctlcr. 
den dolayı, kendısı mu tesna, btitun 
dünyayı itham etmek temayiılundedir, 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Les Annoles'de I 
I Arman Pierho!I 
• • • • • • • 

gazıgor 
• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

tinin en miıhim amillerindendir. 
B. Carnegie diyor ki: 
"Çocuklarımızın, dostlarımızın, mc.. 

murlarımızın vücııdlarını besliyoruz., 
fakat onların kendilerine olan hiınnet -
lerini besledigimiz pek nadirdir.,, 

Maiyetinizdekilerin size iyi hizmet 
etmelerini ıstyorsanız, onların gördük
leri işi takdirle anınız. Bir de şu: bir 
kimseden bir şey elde etmek isterseniı, 
o kimsenin istediginiz "eyi yapmakta 
zevk üuymasını temine ı;alışınız. 

B. Carnegie, aynı zamanda öğret. 
mendir. Nev}'orkun iş adamlarından oa 
beş bin kişiden fazlasına ders okutmut
tur. Derslerinden biri hakkında bize 
şunları anlatıyor: 

''- Geçen gün, bir posta gişesini.o 
önündeydim. Sıramı beklerken, mcmu .. 
run son derece cam sıkılmış bir vaziyet .. 
te olduguna dikkat ettim. 

'' Şüphesiz, diye du undtim, bütün 
gününü zarf tartmak ve makbuz dol a 

durmakla geçirmek pek eglenceli bit: 
şey olmasa gerek. Her şeye rağmen bu 
çocuğun ho una gitmek ve onu tebcs .. 
silm ettirmek için ne yapmalı? Ona ha. 
şuna gidecek bır söz soylemeliyim. On
da begcnecek ne bul bılirım. Tanıma • 
dıgınız adamların karşısında bulunur
ken bunu bulmak bazan hııyli gü~tiır, 

'' Bu defa, iş kolaydı, çtinkti gen~ 

adam mükemmel s çlara sahıbti. 
Zarfımı tartarken: 

la saptım. Ağaçların altında fransız 
marabetleriyle ter bıyıklı genç kızlar 

büyük bir halka teskiJ etmişlerdi. Ma • 
rabetlerin kulahlarndan başka akı olmı

,> an bu kapkara halkanın ortasında, c!;n
de turuncu, kırmizı ve mor renkli bir 
bayrak tutan kara sakalli, kemik göz • 
hikliı bir adam nutuk söylüyordu. Ne 
yaptıklarım anlamak ıstedım: 

• k dı Beye. 
Dedi ve tabancasını çı ar · "kanı 
d .. . k'" k""t atıyor ıntı can an yuregım ut u ' d 

düşuncesiyle de dişlerim gıcırdıyor u: 

Dünya dunya olalı hoşa gitmek ~are 
Jeri degışmış de-gıldır, in n tabiatı da 
de işmış olmadı ı gıbı Omıros un h
ramanlarmda ız kendimi ı buluyoruz. 
B. Dale Carncgıe bır psıkologdan. hır 
ahliikçıd n b bır şey de ldir. F • 
kat ınsanların d t ve n neleri u erın· 
de yaptı 1 mu h del • atık tl• 

Dahası var. Bır hiıkum vermeden ön. 
ce, aynı şartlar altında tenkid edılen 

kim e gibi hareket edip etmiyece ini 
in n kendi kendın or alıdır. 

- Saçlarınıza sahih ol aydım her 

halde p k memnun olurdum, dedim. 

- Ermeni imp ratorlugunun yıldö
niımüni.ı kutluyoruz, dediler. 

Hasılı, İstanbulun mütarekeyi yaşa· 
dı ı gunl rden bır giındu. 

B tonuma dayana dayana Fincan • 
cılar yoku u u c;ıkıp bıtirdibim zaman, 
rtık h va kararın a ba lamıştı. Şeb • 
ade b na gıdıyordum. Kestirme ol • 
un dıye Sul m niy i tikametıni tut· 

tum. B .K:ıra a bolu uniın dimdik dıva
rı dıbinden onume bakarak ilerliyorum. 
Tektuk ak s sleri ı itıliyordu. Bır • 
denbıre önumde bır kar golge peyda· 
oldu. Bu da bır yolcu idi. Yol vermek 
için kenara çekıldim I akat o gene kar· 
şı a dıkildi. 

- Geçec kseı geçı dedim. 
Kar ım a i kısa boylu tıknaz 

peJmür e ıyaf tli bir adamdı. 
-K 

ve 

nı y r imin çılgınca at • 
tı mı hi s dıyordum. J{ulagımd n, 
'nıpırdam , geb rtiri J,, emri, gozum • 
den de kamanın ucu bir turlu ayrılmı· 
yordu. Neden sonra kendime gelebildim. 
Yolumun üstünde, uzakta tek bir ışık 
göriıniıyordu. 

Işıga dogru yürüdüm. Bana kadar 
uzanan gölgesine basarak üzerine yürü· 
düğüm bir küfeciye, polisin nerede bu
lunabilecegini sordum. 

Cesaretim y nıden canlandı. Ayak sesı 
.. . l . p 1 kımıldarken, onumuze ge mıştı. o ıs, 
• 1 horrr ustune çıkmış oldugu taş yıgın • 
diye çokuverdi ve hemen arkasın<l 11• 

- Dur! 
dıye b ırdı: celer çıkı:ınn 

D mınd nb ri kulak verdigimi~ a • 
dıml.ır dclıa zi} ade sıklaştıkt n sonra, 
bırdenbır , hı lı bir ko. u . eklini aldı. 

K çanı ' ov 1 r en insdnın cesareti 
çok artıyor. Önümdeki çok açmıştı. A
danu kaç rmıyayım dıye, var hızla ko
şuyordum. Arkamd n koşan polis bir • 
denbire: 

- Grav, gr vgr v ... diye tabancasını 
b 1 dı. 

_ y hu ne yapıyorsun, önünde ko· 
şan be ım 1 G lıb ışitm di kı , vira 
gr<w, rav di sıkıp duruyordu. 

Ark mda sıkılan t b ncad n uzak -
la m k v kendi ca mı kurtarmak ıçin 
btl n ıvvetimi to Iıyara koşuyorum. 
p ı t n ok uzak! mış onümde k ça • 
na da yakl . mı t ın ·ı, bu defa benım: 

-Dıd 
ba rm ml , adamın kapak· 

ir oldu. Altımd up. 

_ Sen kimsin? 

F fe felsefe fakültesinden .. , - e, 

1 

]arı soyledı: 
_ Me ru mudafa ı ın y ptı ım 

hareketlerden dolayı b n bunu r va 

gorilyorlar. 
Sohreti denizleri a mı olan me l t r 

ganğster, Al Kapone, gnzetecilere şun· 
]arı söyluyordu: 

_ Hayatımın en iyi senelerini insan• 
lara en ince zevkleri temine. onları eg -
lcndirmeye hasrettim. Mükafatım ne 
oldlu. Küfürler ve kovalanan bir adam 
diğer bir meşhur gangster Dusch Schlu· 
tz'de, kendisiyle müHikat yapmaya gel. 

Diyebildi. ~ 
·ş bir gazete muhbirine, kendisini an .. 

mı . 
laşıJmamış bir hayırsever telakki ettı • 

Meğer benim hrsız diye kovaladıgnn - Şu kahveye bir bak. Belki orada· 
dır, dedi ve yoluna devam etti. 

Mevsim, sonbahardı; soğuk bir rüz· 
garla karışık hafif bir yağmur yağma· 
ğa başladı. Tiril tiril titriyordum. Ar· 

bu adamcağız 

kaçıyormuş! ... 

da karmanyolacılardan 

Hikmet TUNA 

ğini söylüyordu. 
Herkes tarafından müttefikan itham 

edilen bu korkunç caniler bile, kendi • 

cu r 

undu. I'n s v 
cdılmek ı t y r 
) ini , ol n Lıncoln, hıç 
ma a başınd ah t turur e ten ı 

rr. nın kol y oldu unu du nmu tu. 
J\1eade gıbi, h rb m yd nın a y r hl r 
ve olulcr arasında bulun ydı belkı ta· 
arruz etmek c saretıni o d kendındc 
bulamıyacaktı. E asen olan olmuştu. 

tenkidler bunu tamir etmiyecekti. Mek· 
tubu gôndermedi. 

İnsan tenkide neden bu kadar güç 
tahammül eder? Çünkü insanın en kıy
metli şeyle kendine verdigi ehemmi} et 
tearuz eder. Fresid'e gôrc, bu bid, 
cins ihtivaciyle beraber insan faalivc • 

Bu sozler ıhirh bır t sır yaptı, yil· 
u eni ndı v mutev 

c vab verdı: 

-V 

ı bır t b 

ni 

umlc 

n yrı• 

tebrile 

- Bu uret e h re et tmekle on • 

d n klıyordı nu ? 

Buna u c 

rını d tutun. 

4-Mu 

Su m mı, .>, nı beklcm 
muhat bınızın o !eriyle 
nuz. 

h orum? Mu .. 

y bekle• 

t uy dr-

ba ıttır: 
bilıniz; 

dar olu· 

5 - Herkese hoşlandı ,ı mevzular • 
d .. n bahis açınız. 

6 -Başkalarının k ndilerin itimad 
hislerini takviye edinız. "Bir adama 
kendisinden bahsediniz, sizı saatlerce 
dinliyecektir.,, 
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tarihinde ilan edilmiş olan umumi heyette görüşülecek işler: 

Bankamız esas nizamnamesinde lüzumlu görülen tadilat: 
Tadil edilecek maddeler: 

ESKİ MADDE YENİ MADDE 

Madde 39 -

Madde 49 -

Madde 50-

adde 51 -

Madde 52 -

Madde 53 -

Madde 54 -

Madde 55 -

adde 56 -

Madde 57 -

Madde 58-

Madde 59 -

Madde 60 -

Madde 61 -

Madde 62 -

Madde 39 - Maliyeden mü
devver emlakten banka tarafın • 
dan satılanların takdiri kıymet· 
muamelesi aranmak5u:m satış be
delleri, birinci taksiti berveçhi 
peşin istifa edilmek şartile, 15 
senevi taksite rapt ve bila faiz 
istifa olunabilir. 

ALTINCI FASIL 
Bankanın İdaresi 

Madde 49 - Bankanı nidare u
ZltVlan (Hissedarlar umumi he -
yeti), (İdare Meclisi), (İdare 
komitesi) ve (Umum Müdür) den 
ibarettir. 

A. - İdare Meclisi 
Madde 50 - İdare mKlisi iki· 

si Adliye, ikisi Maliye Vekalet
leri tarafından tayin ve müteba
kisi de hissedarlar heyeti umu • 
miyesince B tertibi hisse sene -
datına malik olanlar tarafından 
intihap olunan altı azadan te -
rekküp eder. 

Madde 51 - Bankanın Umum 
Müdürü İdare meclisinin tabii 
azSsındandır. Umum müdürün 
bulunmadığı zamanlarda muavi
ni aynı salahiyetle idare meclisi 
içtimaına iştirak eder. 

Madde 52 - Eski 51 inci mad· 
de aynen, 

Madde 53 - Eski 52 inci mad· 
de aynen, 

Madde 54 - Eski 53 üncü mad
de aynen, 

Madde 55 - Eski 54 üncü mad
de aynen, 

Madde 56 - Eski 55 inci mad· 
de aynen, 

Madde 57 - Eski 56 ıncı mad. 
de aynen, 

Madde 58 - Eski 57 inci mad
de aynen, 

Madde 59 - Eski 58 inci mad
de aynen, 

Madde 60 - Eski 59 uncu mad
de aynen, 

Madde 61 - Eski 60 ıncı mad
de aynen, 

Madde 62 - Eski 61 inci mad
de aynen, 

İDARE MECLİSİNİN VAZi
FE V SALAHİYETLERİ. 
Madde 63 - İdare Meclisi, 

bankanın emrü idaresinde umu-
mi heyetten sonra en vasi salii
hiyeti haizdir. Umumi heyetten 
karar istihsalini istilzam etmi. 
yen ve İdare komit,siyle Umum 
Müdürün salahiyetleri haricin -
de kalan hususlann kaffesi hak
kında idare meclisi bilmüzakere 
karar ittihaz eder. 

Alelhusus: 
ı - İkrazatın muhtelif ak • 

samında i timal olunacak ser -
mavelerin miktarını tayin eyler. 

2 - İskonto fiatını, avans, ik
razat ve mevduata verilecek olan 
faizin azami ve asgnri miktarını 
kararla~tırır, 

3 - Bankanın bilumum talima
t? dahiliyesini tanzim ve muame· 
latının kavaid ve şeraitini tayin 
ile bunların hüsnü tatbikini te. 
m in eder, 

- Muameiatı mezkure me _ 
y nında evvelce mezuniyet is -
tihsaline mütevakkıf olanlar ile 
badelakd meclisin tasdikine ta • 
bi bulunanları ve banka memur
larının sureti kabul ve tarakkisi 
ile vezaif ve salahiyetini bir ta· 
limatname ile tayin eyler. 

5 - Müdürü umuminin inha-
ı üzerine müdürü umumi muavi

nini ve idarei merkeziye ve şu -
abat müdürlerini ve banka na. 
mına imza vazına mezun memu
rini nasp ve aziJ ve mikdarı ma
aşlarını tayin eder. 

6 - Şube ve acentelikler kü -
şadı hakkmdn karar ita ve veza • 
if ve snl hivetlerini tayin eder. 

": - u be ve acenteliklere ib.. 
raz olun c. k sermayelerin mik • 
darını takdirile bu scrmayele -
rin muhtelif muamelatta sureti 
istimalini tayin eder. 

8 - Kefalete tabi memurların 
kefalet mikdarlarını tayin eder. 

9 - Banka namına iştfoa veya 
isticar olunacak emvali gayri 
menkule hakkında karar verir. 

10 - İhtiyat akçesinin sureti 
tenmiyesini tayin eyler. 

11 - Uç aylık hesap hulba • 
farını ve her hesap senesi sonun
da senelik planço ve k!r ve za -
rar hesaplarını maliye ve ikusat 
vekaletlerince müştereken tesbit 
edilecek formüle muvafık olarak 
tanzim, temettü hisselerini tes • 
bit ve bir senelik .muamelata mil· 
tedair haıırhyacağı rapor ile 
birlikte umumi heyete takdim ve 
teklif eder. 

ULUS 

nkası are Meclisin 
ESKİ MADDE 

Madde ti3 • 

Ma"dde 63 .. 

Madde 64 ~ 

Madde 66 • 

Madde ~(i • 

Madde 67 • 

Madde 68 -

Madde 69 • 

Madde 70 

Madde 71 -

Madde 72 • 

Madde 73 · 

Matide 74 -

YENİ MADDE 
12 - Hadleri ne olursa olsun 

açık yani karşılıksız kredi hesabı 
carileri banka umum müdürlüğü. 
nün teklifi ve idare meclisinin 
lı:arariyle açılır. Kefalet veya tc. 
nıinat mukabili açılacak borçlu 
cari hesablar için salahiyetler 
idare meclisince tcsbit edilir. 

13 - Bankanın alakadar oldu
ğu deavi ve ihtilafattan dolayı 
müddei, müddeialeyh sıfatiyle 
bHumum mehakim ve devairi res
miye huzurunda bankayı temsil, 
her türlü ilamat ve mukarrerat is
tihsal ve bunların icrasını takip 
eyler. Sulh olur ve hakem tayin 
eyler. 
İşbu madde ile beyan olunan 

hususat işari olup tahdidi değil
dir. 

Madde 64 - İdare meclisi, ida
re komitesinin faaliyetini mura
kabe etmekle mükelleftir. İdare 
meclisi azalarının her biri idare 
komitesinden, bu komitenin fa
aliyeti hakkında her türlü ma -
lfunatı istemcğe münasip görece. 
ği her nevi kontrolü yapmağa sa
lahiyetlidir. 

Madde 65 - Eski 63 üncü mad· 
de aynen, 

Madde 66 - İdare meclisi 63 
üncü madde mucibince haiz olrlu~ 
ğu salahiyetin tayin edeceğı ak. 
&amını icra ic;in tasrih eyl:yece. 
ği şeraid dairesinde müdilrü u -
mumiye, muavinine veya a?.asın
dan birine veyıı herhangi bir za· 
ta vekalet verebilir. 

Madde 67 - Eski 65 inci mad. 
de aynen, 

Madde 68 - Eski 66 ıncı 
madde aynen. 

Madde 69 - İdare meclisi ve 
idare kmitesi reis ve azaları hu
kuk usulü muhakemeleri kanu -
nunun 245 inci maddesinin 3 nu
maralı bendinde yazılı dereceler
de karabeti bulunan kimselere ta-
alluk eden kredi, teminat ve ke
falet taleplerinin müzakeresine 
iştirak edemezler ve bu işler hak
kında rey veremezler. 

B. 1DARE KOMİTESİ. 
Madde 70 - İdare komiteı;i, 

İdare meclisi tarafından bu mec· 
lise dahil azalar arasından seçi. 
le:ı iki zat ile umum müdürden 
mürekkep üç kişilik bir heyettı r. 
Bu komite ı999 numaralı Banka
lar kanununda yazılı vazi~f'lcıin 
ifasiyle mükelleftir. 

tdare komitesi kararları , ara
larında açık bırakılmamak ve s&
tır aralarında çıkıntı olmamak 
şartile Ticaret kanununun 69 un
cu maddesi mucibince tasdik e • 
dilmiş bir deftere kaydedilir ve 
her kararın altı komite reis ve a
;{dları tarafından imzalanır. 

İdare komitesinin ittifakta 
verdiği kararlar doğrudan doğ -
ruya, ekseriyetle verdiği karar • 
lar idare meclisinin tasvibinden 
sonra infaz olunur. Her hangi bi• 
içtimaa i,,;tira1c edemiyecek su _ 
rette mazereti zuhur eden idare 
l omitesi azası yerine vazife gör
mek üzere idare meclisi tarafın
dan iki yedek aza seçilir. 

İdare komitesinin salahiyet ve 
vazifeleri bankalar kanununun 
hükümleri dahilinde idare mec
lisince hazırlanacak bir talimat
name ile tayin ve tcsbit olunur. 

C. UMUM MÜDÜR. 
Madde 71 - Umum Müdilr, 

Maliye Vekaletinin inhası iize• 
rine İcra Vekilleri heyetinin ka· 
rarı ve Reisi Cumhurun tasdiki 
ile tayin olunur. 
UMUM MÜDÜRÜN VAZİFE 

VE SALAHİYETLERİ 

Madde - 72 Eski 68 inci mad- 1 
de aynen, 

Madde 73 - Eski 69 uncu mad
de aynen, 

Madde 74 - Eski 70 inci ma(L 
de aynen, 

Madde 75 - Eski 71 inci mad
de aynen, 

8 İNCİ FASIL 

Murakıplar 

Madde 76 - 844 ve 2999 numa 
ralı knaunlarla ticaret kanunu ve 
işbu nizamname hükUmleriııe 
tevfikan mürakabe vazifesi ile 
miıkellef olmak üzere hisseda -
ran heyeti umumiyesi heı sene 
erbabı ihti a dan iki murakıp in· 
tihap eder. Ancak ilk senenin 
mürakıpları Maliye Vekaleti ta
rafından tayin olunur. 

Madde 77 - Mürakıpların nıiid· 
deti bir senedir. Müddeti hitam 
bulanların tekrar intihapları ca
izdir • 

MÜRAKİPLERİN VAZİFE 
VE SALAHİYETLERİ 

Madde 78 - Mürakıplar ban· 
ka'nın bütün muamelat ve hesa • 
batını muamelatı cariyeye sekte 

ESKl MADDE 

Madde 75 - · 

Madde 76 -

Madde 77 -

Madde 78 -

Madde 79 -

Madde 80 -

Madde 81 -

Madde 82 -

Madde 83 -

Madde 84 -

Madde 85 -

Madde 86 -

Madde 87 -

Madde 88 -

Madde 89 -
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e 
YENİ MADDE 

vermemek şartiyle t etkik ve mu
rakabe hakkını haizdirler, bu ci -
betle bankanın bütün defterleri
ni ve muhaberatım ve zabıtname
lerini ve bilcümle muharreratı V t! 

~ezne ve senedat cüzdanları mev
cudunu mahallerinde mürak<ıbe 
ederler. Milrakıplar idare meeli· 
si mü:r.akeratrnda rey ve müzake
reye i~tirak etmemek şartiyle ha
%tr bulunabilirler ve münasip 
gördükleri teklifatı idare mccl i. 
sive umumi heyetin adi ve fev -
kalade içtimaları ruznamclerine 
ithal ettirebilirler. 

Mürakıplar yolsuz gördük)e -
ri bilcümle muamelatı ve t-apor 
ve tekliflerinin suretini 115 in· 
c;i maddede y~rh komiııere ih
bar ve tevdia mecburdurlar. 

Bundan başka murakıplar ban
ka idare meclisi, idare komitesi 
reis ve azalariyle mOcliır ve me
murlarının 2999 numaralı banka
lar kanununun hükümlerine ve 
işbu nizamnameye aykırı hare • 
ketlerini gördükleri takdirde bun 
)arı vesaiklere dayanarak heyeti 
tımumiyeye hitaben tanzim ede -
cekleri raporda zilm:tmeğe mec· 
burdurlar. Murakıplar bu rapo
larının birer suretini Maliye ve 
1ktısad Vekaletlerine gönderir
ler 

~urakıpler. bankalar kanunu 
mucibince hazırlanacak üç ayhk 
hesap hulii alarını tetkik ettik • 
ten onra tasdik etmek ve ban • 
kanın senelik bilanço ve kar ve 
zarar hakkındaki mütalaalarını 
bir raporla umumi heyete bildir
mek mecburiyetindedirler. 

Madde 79 - Eski 75 inci m~•d· 
dedeki (ticaret Vekaleti) tabiri 
(İktısad Vekaleti) şeklinde ta • 
dil edilmek Uzere aynen. 

Madde 80 - Eski 76 ıncı mad
de aynen. 

Madde - 81 Eski 77 inci mad
de aynen. 

DOKUZUNCU FASIL 
Hi edaran heyeti umumiyesi. 
Heyeti umumiyenin eraiti ve 
mukarreratı. 

Madde 82 - Eski 78 inci mad· 
de aynen. 

Madde 83 - Eski 79 uncu mad· 
de aynen. 

Madde 84 - Eski 80 inci mad
de aynen. 

Madde 85 - Umumi heyetin 
aleUide vcyıı fevkalade olarak iç· 
timaına dair olan davetnam ... ler 
İdare Meclisince içtima giıniin
den en cu bir ay evvel resmi ga. 
zete ile diğer iki gazetede ilan o. 
lumır. 

Madde 86 - l 13 üncü madde 
ahkamı mahfuz kalmak iizere ale· 
lade veya fevkalade olarak içti • 
maa davet olunan heyeti umu • 
miyenin işbu nizamname muci
bince müteşekkil addedilmesi iç
in gerek bilvckale ve gerek 
bilesale ermayenin liiakal nıbu
una mü avi hisse sencdatın l ma
lik olan hissedaranın hazır bu • 
lunması icabeder. Haddi mez:kur 
istihsal edilemiyecek olursa he. 
yeti umumiye iki haft dan clört 
haftaya kadar fasıla ile ikinci de
fa olarak akdı ictimaa davet olu
nur. Bu davet dahi resmi gaze· 
te ile diğer iki gazetede iHin o • 
Junur. Bu iştimaa i tirak eden 
hissedarların mikdarı ne olursa 
olsun umumi heyet niıamen top· 
lanmış sayılır . 

Madde 87 - Eski 83 üncü nı .. d· 
de aynen, 

Madde 88 - Eski 84 üncü mad
de aynen, 

Madde 89 - Eski 85 inci mad· 
de aynen, 

Madde 90 - Eski 86 ıncı mad. 
de aynen, 

Madde 91 - Eski 87 inci mad
de aynen. 

Madde 92 - Eski 88 inci mad
de aynen. 

Madde 93 - Heyeti umumiye 
ruzname i İdare Meclisi tarafm· 
dan bittanzim içtima gününden 
Iaakal bir ay evvel 85 inci mad
dedekl. eşkal dairesinde ilan edi· 
lir. En az 10.000 h isseye mnlik 
olan hissedarların içtima giınun· 
den bir ay evvel esbabı mucibey i 
havi tahriri talepleri üz rine t. 
dare Meclisi müzakeresi istenen 
mevaddı ruznameye koym •' 
mecburdur. 

Ancak işbu teklifatm müzekı-· 

resi için mezkfır hissedaranın h~ 
yeti umumiyede 87 inci madde
ye tevfikan hazır bulunmaları \ 'e

ya vekil izam eylemeleri lazım • 
dır. İşbu madde ile 84 üncü m""d
denin ikinci fıkrasında zikrolu
nan ahval haricinde hissedarım 

tarafından vaki olacak teklifat 
ruznameye alınmaz. • 

(Sonu 11. foci say/ada) 
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ESKİ MADDE YENİ MADDE 

ESKi KAl>DE • 

Madde 104 -

YENİ MADDE 

Madde 108 - 107 inci mad • 
denin A. fıkrasının birinci ve 
ikinci bendinde yazılı ihtiyat 
akçeleri şirketin muhtemel za • 
rarlarma karşılıktır. Fevkalade 
ihtiyat akçesinin ku11amlacağı 
yerleri heyeti umumiye •~rbest
çe tayin eder. Bir hesap senesL 
nin basılitı hissedailara kir tev. 
süne kıifi gelmediği takdirde 
fe-vkalade ihtiyat akçesinin bu 
hususa tahsisi caizdir. 107 inci 
maddede yanlı ihtiyatların ye • 
künu ödenmiş sermayenin tama
mına baliğ oluncaya bdar tefr~ 
Jre devam olunur. Şu kadar ki 
aarar tahakkuk ettiği zaman bu 
ihtiyatlardan yapıkaalt mahrop 
nisbetinde yeniden ihtiyat tef • 
rildne baflanır. 

l I Ankara Le,azım Amirliği SaJurnlmıt ı 
________ K_om~syonu ilanları 

Madde 90 -

Madde 91 -

Madde 92 -

Madde 93 -

Madde 94 -

Madde 95 -

Madde 96 -

Madde 97 -

Madde 98 -

Madde 99 -

Madde 94 - 90 ıncı maddenin 
5 numaarlr bendindeki (89) raka
mı (93) olarak tadil şartile aynen. 

Madde 95 - Eski 91 inci mad. 
de aynen. 

Madde 96 - Eski 92 inci mad· 
de aynen. 

Madde 97 - Eski 93 üncü mad
de aynen. 

Madde 98 - Esiri 94 üncü mad
de aynen. 

Madde 99 - Eski 95 inci mad· 
dedeki (94) rakamı (98) şeklin
de tadil şartile aynen. 

Madde 100- Eski 96 mcı mad
de aynen. 

Madde 101 - Esiri 97 inci mad
de aynen. 

Madde f02 - Eski 98 inci mad. 
de aynen. 

:Madde 103 - Eski 99 uncu 
maddedeki (Ticaret Vekaleti) 
tabiri ( lktısad Vekaleti) şeklin
de tadiJi şarriyle aynen. 

ONUNCU FASIL 
Şirketin senei maliyesi, bil~

çosu, temettü ve ihtiyat akçesı. 

.Madde ru~ -

Madde 106 -

l\ladde 107 -

Madde 
SENE! MALiYE VE BİLANÇO 

100 - .Madde 104 - Son fıkradan ev-

Madde 101 

Madde 102 • 

Madde 103 -

vclkj kısmı esiri 100 üncü mad • 
dedeki gıöi aynen. Son fıkra ye
rine: bilanço ile kir ve zarar he
sapları, meclisi idare ve mur<l:' 
kıp raporları ile birlikte -~yetı 
umumiyenin toplanma tarıhınden 
itibaren bir ay içinde Maliye ve 
İktısad VekiletJerine verilir. Ve 
bilançolar aynı müddet zarfmda 
biri resmi gazete olmak üzere en 
az iki gazete ile neşir ve ilin o-
JunP · 

.,., · ayik hesab bulwı.rı. 
Madde 105 - Her üç ayda bir 

bankanın vaziyetinj gösteren Ma
liye ve İktisat Vekaletlerin.::e 
müştereken tesbit edilecek f lf • 

müle muvafık bir hesa.b hulasa 

11 tanzim edilir. Bu hesap huli -
..aları murakıpler tarafından tas-
dikli olara ktaalluk ettiği dev -
renin hitamından jtibaren niha
yet iiç ay içinde Maliye ve İlrtı
sad Vekaletlerine verilir. 

Safi kar 
Madde 106 - Ban.bnm bir se-

nelik muamelatından elde 
edilecek kirlardan bilcümle 
imha akçeJeriyle tahvilat, ikra. 
miye n faideri ve her türlü ma. 
sarif ve teahtriidatın tesviye!jin -
den sonra kalacak bakiye safi ka
n teşkil eder. 

ihtiyat Akresi 
Madde 107 - Safi kir, aşağı

da yazılı şekil ~e :ıisbetlerde. ve 
sıra ile kısmen ıhttyat. ak_çesıne 
tefrik ve kısmen tevzJ ed11ecc:k-

tir. • . . 
A _ 1 _ % 5 kanum ıhtıyat 

akçesine. 

2 ot 5 ileride vukuu muhte-
- iO ~ 

m c.'l zarar karş.tlrgı, 

3 
_ % 10 fevkaiade ihtiyat ak. 

çesı. da 
3 -. Yukarda A. fıkrasm. /tl 

ılı ihtiyat akçelerinin te~rıkın· 
~en sonra safi kardan bakıy~ ~
lacak mikdardan. tediyekaedbüı.~ml ı~ 

· % 6 una te t-· 
aennay~m .kdar birinci temettü 
decek bır mı Jtmda tevzi oln-
hissesi namına a . 

H erhangi bir senenın te. 
nur. d ltıyı tenım 

ettüü işbu yüz e a . • · 
m noksanı fevkalade ~fr.ı. 
etmezse d tefrik ve tev7! 
yat parasıF ~~bu suretle fevkaJB
olunur. a lan me 
de ihtiyat parasından ayrı .. 

. ~ 1 ek senelerin temettu-
balıg, ge ec . cabeden hM' 
!erinden aynbnası 1 

mı-hiverindedir. 
~ - Yukarda A. ve B. fık
~ azdı ihtiyat para.la. -

ralar~. Y . ettü bissesının 
riyle bırıncı tern r· kardan 

f -k· d n sonra sa ı 
te rı ın e . - da yazılı 
kalacak bakiye aşagı · lu 
nisbetler dairesinde tevzı o -

nu.-. 
1şbu bakiyenin: 
% 15 i Eywn mevduatına. 

. 'dare meclisi azasına. % 5 ı ·ı 
~ 5 i Banka memurlarına. 
Bu tevziat yapıldı~ta~ ~on. 
kalan bakiye ikincı bısseı te~ 

ra - larak hissedarkıra tevzı 
mettu o · miye 
olunur. Ancak heyett unıtı .. d -
ce i bu ikinci hissei temettu en 

.. ş . bir mikdarı yukarda 
munasıp k ·~d 'hfyat A 3 de yazılı fev aıa e ı ı 

ak
. . j)ave olunur. İdare 

Madcfo 11(\ -

Madde lll -

Madde ıız -

Madde 113 -

Madde 114 -

l\ladde 115 -

Madde 116 -

Madde 117 -

Madde 118 -

• 

çesıne .. 
ı .. aza·sı hissei temettue 

mec ısı A • 
müsavatan iştirak ederler. za 
arasında tebeddül vukuunda ha-

Madde: 119 -

Madde 120 -

lef ve selef veya va:isJ~~i m~c • 
ı . ·stirak müddetı ıtıbarıyle 
ıse ı, . . .k d Jer 

h . . teınettüe ıştıra e er . 
ısseı . .b. 

Yukardaki fıkralar mucı ınce 
"clare meclisi azalariıyle ban~a 1 ·1 ek senelık memurlarına ven ec 
temettü hisseleri almakta olduk-

ları Diru aybk ali maaf ..eya 1 
.. et:ıui tccaris eöeme.a:. Ban-
~an artacak kısım fevkalade 
ihtiyat akçesine ilave olunur. 

Madde 121 -

------------
İLAN i 

1 - Ankara garnizonu birlikleri için 288000 adet yumurta 7.6. 
937 pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Yumurtanın tutarı 4176 lira olup muvakkat teminatı 313 
lira 20 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyondaparasız görülür. 

3 - İsteklilerin .kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki •esika ve 
teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte le9azım .imirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1291) ı --2223 

lLAN 
1 - Cizre hudud taburunun bir senelik ihtiyacı olan 124000 kj. 

lo fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme günü 6 haziran 937 .günü saat ooda Cizre hudud 

taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır. • 
3 - Muvakkat teminat akçesi 1395 liradır. İstekliler teminat 

maJclJuzJarile teklif mektuplaruu e-biltme aaatillden bir saat evvel 
komisyona vermiş olacaklardır. · ıı 

4 - Şıırtııama.i tabur levazımından alınaoilir. (1296) 1--2218 

ON 'QİRİNCİ FASIL 
Şirketb feahi. ni.umnamei 

~asisinin tadili. Şirketin feshi, 
tasfiye muamelesi. 

DAN 
1 - Ankara garnizonunda. 

ki haıotahane&er ihtiyacı için 
10000 kilo tavuğun 2.6.9J7 çar
şamba günü saat on beşte kapıL 
h zarfla eksiltmesi· yapılacak
tır. 

misyonda JNUUl.z ~-
l - l&tcklile.riıı kaııwwıı 2 

3 üncü ma(le~ffindeki ve&ika ve 
teminat nıi1dNzJanm havi tek. 
lif rncktubmuu ihale &aarinden 
bir saat e:;t!;e kadar levazım 
imirJiği ' alma komiay• 
lllJDa T~Jt."fi. ( 1209) 

Madde 109 - F.slri 105 inci 
madde aynen. 

Madde ııo - Eski 106 mcı 

madde aynen. 
Madde Ul - Fevkalade ola. 

nı~ içtima edm hissedar~ar he -
yeti umumiyesi işbu esas nizam. 
name üzerinde tadilata karar 
verebilir. Tadilatın hükümet ta. 
rafından tasdiki lazımdır. 

2 - Tavuğun tutan 5.500 li
ra olup muvakkat teminatı 412 
lira 50 kuruştur. ~"CIUU1lellİ ko.. l-2098 

Devleı Oc·ıuiryoflan ve Umanl~ Uumm 

Alüdürlii~ü Sabnal ... Konıie,._t.- IJiulan .. 
Madde 112 - Rski 108 ınci 

madde aynen. 

İLAN 
Muhammen bedeli ( 4960) lira olan 335 tooa.r }rikaek kalite ıön 

meıniş kireç 7.6.1937 pazartesi giinü nat 15,lO da lrapıtlı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satın ahnacalrtir. 

Madde 113 - Eski 109 uncu 
maddedeki (82) rakamı (86) ha.. 
1ine tadil şartivle aynen. Bu İfe girmek istiyenlerin (351,75) lirahlr muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği veaikaları, resmi gaz~teni.n 7.5.1936 gün 
ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmit olan talimatname dairesin.. 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko-

ON İKİNCİ FASIT.. 
Komiser. komiserin 1ayini. 

Madde 114 - Eski llO uncu 
m"ddc aynen. 

' misyon reisliğine vermeJeri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankaracla malzeme daireainden, 

Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 
Madde ııs - Eski l 11 inci 

marlcle~ei..i (Tica1tt Vekaleti) 
tal.liri (İktısat Vel:~eti) şeklin
de tadili sartiyle .,-nen 

(1277) 1-2229 ---

i\lilh Müdafaa Vekaleti ~d\rnalnaa 

Komiıoıyonu ilanları 
ON ÜÇÜNCÜ FASTL 

Müteferrik H:ıkümler 
l' ec tisi 1dne azası 

Jl':ı.iJe 116 - Esi:i 112 
maJ.1·.: c:vrıf ,1. 

Meclisi iil:ırc ar.ilan ve 
mu rakipler 

inci 

-~------~~-- ....ı..ı..------------~ 
İLAN 

1 - Beher metresine biçilen ederi 305 lrurUf'"ölan 100 bin met
re kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır • 

2 - Şartnamesini 1525 kuru,a almak ve örneklerini görmek ta-
tiyenlerin her gün komisyona gehneleri. 

3 - İlk teminat mikda.rı 15.950 liradır. 
4 - Uıaleı;.i 25 - mayıs -937 salı günü saat 11 dedir • 

Madd~ H i - J. s!ı.i t t3 üncü 
m~ide ,,nen. 

5 - Mün.1kasaya gireceklerin 24906ayılı Lnunun 2. 3 üncü 
maddelerinde yazrlı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan en az bri saa.t evvel M. M. 'V. Sa. Al • . 

, bdd.: 118 - Es' i : 14 Lir•cti 
madde ::ıvnen. 

Bank:ınrn memnr ve 
micrtnhdemleri 

Madde '19 - Umum mi'diir 
dahil olma,. üzere !Jankanın lıı1. 
uı uoı müd'il', merr.ur ve müi • 
ta.u~mlcri ;.;.ınkay. ve.>a ban . 
k~ ile nucıme 1e v<>oan salııslara 
a. ırrr r:ı hcr ne snrctJe o}ursa 
o sun if a ~ ' .ezler. Sır ifp 
ettiği <:..n . bn1amı vazifeıui -
ne ni'·., et verilir. 

Madr.ıe 120 - Jn um I\liıdür 
ve bila istlsna bankanm bütün 
n:~nllll' ,. e must:ihdemleri ıcfare 

ı:r.eclisinin mtls!,desi olmadan 
herhanri bir rr>.ııessesede .raı:i e 
derun::e edemezler. Bunlar kol. 
Jekti f • ;r 5.T etıe a akadaı 0;8. 

m •. r-acı:ı .• :an gibi kumandit şir -
ketlerde 0e komanditer srfatiy
le ., "11~maz1ar. 

.ı .... ue 121 - Ban.ıranın 1da~ 
meclisı ve idare komitesi ı:eis ve 
a ·a!arınm ve mtIT<llrip}mnm ve 
banka atlına imza koymağa sa • 
la ,iyetü müdür ve memı.ırrarı • 
ı • doğn•dan ı.lc ruya veya m~ 
v u yoluyla bankadan !Yr ne 
§t; alde o urg odsun k.ttdi .al -
malan. banbya lehlc:riıııe kefa.. 
lct vey;ı teminat verdirm~Jı.ri ve 
yahut menfaat rab"tası1e bağh 
olilukları eşhas ve müesseseler 
lehlne kredi, ~efa}et ve 1 a temi -
n t verilmesini temin ettinnele.. 
rı ve bankanın da bu nevi .nua • 
Lıe eleri yapması memnuduı. 

Janka kendi ıncmı...darına ge
re· dogrudan doğruya ve rerek 
muvazcıa yoluyla udünç para ve 
lehlerin!" teminat vereme'. ve ke. 
fi1 olamaz. 

Madde 122 - Eski 1J6 
madde aynen 

Madde 123 - Eski 117 
madde aynen 

Madde 124 - Eski JIS 

mcı 

inci 

inci 
maddenin son fıkrasmdaki (üç 
ay). (bi ı.:ıv) şeklird~ tadil ~:rr
tiyle ayucn. 

Madde 125 - Eski 119 uncu 
madde aynen 

Madde 126 - Eski ııo inci 

maddedeki (Ticaret Vekileti) 
yerine (İktnad Vekiıeti) tabi
ri konulmak şarti) k ayne.ııı. 

Madde 127 - f stari9tik idare. 
since ftrilecek n~ .tev
fikan her~ e eııdiıtrm dair 
bir iaariııFrik Orittri nnnrn ft 

talep vukuunda fkt.sad Veka -
Jetine verilecektir. 1-2215 

Ko. na vermeleri. (1160) 1-2000 
BlLIT r 

Gösterilecek mahalde yerine zarertesi giinii saat 10 eladır. İs
konmalt ve takmak üzere (8600) tekli1er belli gün ve aaatmda .M. 
adet kiremit ve (75) metre mu- ,._ V SA AL KO 1 .Ilı. . . . . nuna ge -
.J"abbaı cam pazarhkla satm ah- meJeri. (1279) 1-2205 
uacakbr. Pazarlıb 24-5-937 pa· 

1 
A:oılu-ri •ahrikalar UnHHn Müdiirlüğii Saıuaalma 

Komin-ouu llaul:trı 

-----------------· 
Mtl'TEAHHiT NAM VE HESABINA 33 :EALEEM 

LASTİK .MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli 3400 lira olım yukarda mikdarı ve c.iasi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umam Müdürlüiü Satın aJnıa 
komisyonunca 7. 6. 937 pazartesi günü aat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname paruız olarak komisyondan verilir. 

l'aliplerin muvakkat teminat olan 255 lira ve 2490 numaralı ka
namın 2. ve 3. madclelerindclti vesaikle mezkfrr gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. (1263) • 1-2184 

' . Ankaı·a Bdt•di ·e Reisliği llitnlasır 
~------------ ------~--------~ lLAN 
Belediye resmindm olan borcu için haciz edilen yirmi ayar iki 

adet attm bilezik 24.5.937 pazartesi günü saat 12 de ·Beledi~ :ment 
salonunda açık arttrma ile satılac<ıktrr. İsteklil~m bu saatte orada 
buluncak olan icra memuruna müracaat etmeleri. (1295) 1-2219 

İLAN 
At?§ poligonnnun pazar gi?nleri açık ve sah giinleri kapalı ba-

hmacağr ffan ohınttT. (1292) J-.....2222 

Kars ' 1ilayetinden: 
lıçnae Suya Tesiaatı Münakaaıı_: 

21688 lira 97 kuruş bedeli .k.qifli Xağ~a ~ kılom~tre mesa
feclcki pınardan font borı.d&rla isale ve tev.u edilecek ıçmc suyu 
inşaat münakasa milddeti 12.5.937 gWı.Wıden jtibaren 10 gün mü.d. 
detle pazarlığa koııı.ılmaftur. • ~ . 

1 _ Pazarlık 22.5.937 cumarteai günii &aat '10 da Kars vilayetı 
encümenince yapılacaktır. tabt 

2 _ !n~t bir kül Ulinde aıünakasaya _ko!'111du~~ gibi_ in~at 
ycrinde boru ve malzeme teslimi ve boru kcşıf ımalat ıcraıu ışlc:rın. 
de ayrıa mevkii münakaaadadır. Her üç fıkka yapılacak teklif ka 
bul edilecektir. Y..a.lnız bıı ş.ıkların intiha.b hpıusunda encümen 
muhtar kalacaktır. 

3 _ 1n~tın heyeti wııuıniyesin.in ke§fi 21685 lira 97 lturuş O· 

lup teminaıtı 1626 lira 44 .kuruştur. Boru ve malzeme te&Timi işi 
keşfi 8013 lira 9 Jnırut olup teminatı 668 lir;ı 5~ kurı.ıştur. 

4 _ Bont keffi •e imalab11 icra1o1 itinin kq..fi 12772 lira ı ku
nıış olup teminatı 95 lira 97 kuruştur. 

s - İnşaatın istinad ettiği ~;f tahlili fiat planlan münakasa 
Te fenni s.artname b~yındırlık işleri genel ŞP.ıttnamesi 100 kuruş 
mukabilinde Kan Nafıa nriictth-1.öğünden verilUektir. 

6 - istekli olanların teminat makbuzlarını ehliyet vesikaları. 
nı n: ticaret od•n kayld nra.kalariyle birlikle muayyen .günde a-
.ıarJığa iftirik etmderi lazımdır. (%775) 1-2230 

Ç..ankaya ~lalmüdürlüğibıden: 
Yol inşaat müteahhidi BiHlrİ oğlu Musta'fatH.ayri namma 933 

senesi içia bir misil .ıamla 13 lira 86 kunıg "ka
0

ranç tarhiyatma aid 
2/54 No. lu ihbarname ile 426 Tira SS kunıfu tnuhtevi kazanç ma. 
va.ene; ve miail zamma aid ve 934 aenesine aid 2/53 No. ?u ihbırrrra
melcrin muhatabının adrea vc:itamet&Abı meç'htil oldnğundan lren• 
disiae tebliğ edılememi,tir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanunu veçhile teblif maltamma 
kaim olmak üzere ilan olunur. (1287) 1-2225 
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PHILCO radyolarını . bizden arayın Halil Naci Anafa.rtalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Erzurum imar birliği başkan

lığından: 
Erzurum şehri dahilinde imar birliğine aid bir apartman kapa· 

h zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1 - Bedeli keşif yirmi dört bin iki yüz sekiz lira üç kuruştur. 
2 - Evrak keşifnamesini görmek isteyenler İstanbul ve Anka

ra Nafia müdürlüklerinde ve Erzurum imar birlği eksiltme komis
yonunda okuyabilirler. 

3 - Eksltme 31 mayıs bin dokuz yüz otuz yedi pazartesi günü sa
at on beşte belediye binasında imar birliği komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - İsteklilerin Nafia vekaletinden 937 senesinde aldığı ve
sıkayı ibraz etmeleri mecburidir. 

5 - .Muvakkat temnatı bin sekiz yüz on altı lira olup üçüncü 
maddede yazılı saatten bir saat evvel teklif mektuplarını ve evra-
kı sairesıni komisyon riyasetine vermesi lazımdır. (1219) 1-2089 

Mezbaha pazarlık ilaın 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden 

Musaddak projesi mucibince (14899) lira 44 kuruş bedeli 
keşifli ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan ve şeraiti Cum. 
huriyet ve Ulus gazeteleriyle ilan edilmiş olan Karadeniz Ereğli 
belediyesi mezbaha inşaatina eksiltme müddeti içinde talib çık· 
madığından 5.5-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmı7tır. Paazrlıkla ihalesi .5 haziran 93',ı tarihine rastlayan cu
martesi günü saat 12 de Ereğli belediye encümeninde yapılacağı 
ilan olunur. (2699) 1-2102 

Kırklareli Belediye Reis'iğinden: 
Kırklareli sehrinin Nafıa Vekaletinden musaddak elektrık pro

jesi mucibince' mevcut elektrik santralına ilave edilecek 30025 lira 
bedeli keşifli 160-200-240 efektif beygir kuvvetinde bir buhar ma
kinesi ve teferruatı 12.5-937 den itibaren 45 gün müddetle müna· 
kasaya konulmuştur. İsteklilerin % 7,5 teminat akçesi olan 2252 li
rayı belediye veznesine yatırmaları ve şartnameleri almak İstiyen
lerin 60 kuruşluk pulla 125 kuruş göndermeleri ilan olunur. (2817) 

1-2194 

Başvel{alet is ta tis til{ genel di
rektörlüğü el{sitme ve 

komisyonundan: 
ihale 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksitme İlanı · 
1 - Ek~iltmeye çıkarılan iş, 12 cilt ayhk. 3 cilt yıllık ve bir cilt 

fihrist olmak üzere senelik yekun takriben (390) formadan ibaret 
fransızca ve tiirkçe harici ticaret istatistikleridir. 

2 - Baskl adetleri (200-400) olacaktır. 
3 - Tahmin olunan tab bedeli 11 ,700 li radır. Eksiltme haziranın 

üçüncü pcr!'"embe günü saat 15.30 da umum m üdürlük binasında top· 
lanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - B u eserler A nkarada basılacaktır. E ksiltmeye girecekler o/c-
7 .5 muvakkat teminat vesikalariyle eksiltmenin açılmasından bir sa. 
at evel t eklif mektublanm komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

5 - Bu babtaki şartname komisyon katibliğinden istenebilir. Ve 
n ii.muneler dairede görülebilir. (1163) 1-2003 

Devlet Demiryolları Avrupa hattı 9 unc.n 
İşletme Müdürlüğünden : 

22 mayıs 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa sürat katarla
riyle Tr kya katarları ve gerek İstanbul • Kıiçük Çekmece aı sı 
banliyo katarları yeni vakti hareket cedveline göre işlemeye baş· 
lıyacaklardır. Bu katarların kalkış ve varış saatlerindeki değişik· 
lıkler ha kında istasyonlardakı afi lerde tafsilat vardır. 

Banlıyo katarlarının seyrü h reket saatlerini göst ren cep cüz-
danları gişelerde satılır. (2794) 1-2153 

Sivas İli Bayındırlık Dire ktörlüğünden : 
25-5-937 cumartesi günü saat 12 <le Sivas vilayet <laimi encüme

ninde ihale edilmek üzere 22476 lira 70 kurus keşif bedelli Sivasta 
yapıl cak vali evi inşaatı kapalı zarf usuliyle 24.4.1937 den itiba
ren tekrar eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri keşif proje ve sair evrakı vilayet encümeninde her za
man görülebılir. M uvakkat tem inat 1857 lira 53 kurustur. İsteklile
rin mı.itealıhidlik vesikası göstermeleri ve bır teahhüdde en az 
15.000 liralık bina ve buna benzer inşaati iyi bir surette yapmış 
oldul !arını isbat eylemeleri şarttır. İstekliler teklif mektublarını 
25-5-937 cumartesi giınü sa t 11 e katlar vilayet daimi encümeni-
ne vermeleri lazımdır. (2402) 1-1984 

l{ırşehir cumhuriyet müddei
umumiliğinden: 

Kırşehir cezaevinin bir senelik ekmeği kapalı zarf usuliyle 
6-5-937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konul • 
muştur. İsteklilerin % 7,5 kuruş hesabiyle 450 lira teminat akçala
rını veya hükümetçe tanınmış bir banka mektubunu yatırmaları ve 
ihaleden sonra teminat akçesini iki misli olan yüzde on beş hesa • 
biyle 900 liraya çıkarmaları lazımdır. -

Kati ihale 27.5.937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de 
yapılacaktır. İsteklilerin o güne kadar Kırşehir cezaevi komisyo. 
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. (1275) 1-2196 

, Sıhhat ve İçtiınai Muavenet Vekaleti : 

l\Ierkez Hıfzıssıhha müesseseşi 

müdüriyetinden: ., 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Toprak altında kömür deposu 
ve memurin apartımanı etrafına beton yolları. 

Bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli 15554 liradır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A ) Eksiltme şartnamesi. 
B ) Mukavele projesi. 
C ) Fenni ve hususi şartname. 
D ) Keşif cetveli. 
E ) 2 adet plan. 

İsteklilere bu şartname ve evrakı 0,78 lira mukabilinde Mer. 
kez Hıfz ıssıhha Müessesesi muhasebesinden ve İstanbul Limanı 
S. S. merkezi levazim müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5. 6. 937 tarih.inde Cumartesi günü saat 11 de 
müessesede yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalr zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1166 lira 55 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdrr. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 liralık bina inşaatı 
yapmış olduğuna d.=ıir Nafia müdürlüklerinden vesika almış olan
lar ve ticaret odasına kayıtlı bulunanlar girebilirler. 

7 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat. 
ten bir saat evveline kadar daireye getirilerek eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmı ş olması la zımdır. Postada olacak gecik. 
meler kabul edilmez. (1226) 1 • 2112 

,_t\nk.ara C. 1\'lüddeiumumiliğinden: 
1 - Konya ceza evine bir yı llık ekmek ihtiyacı 27.5.93 7 g ünün· 

den 11.6.937 gününe kadar 15 gün müddetle kapalı zarf usuliy le 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale günü olan 11.6.937 gününe müsadif cuma günü saat 
14 de Konya C. M. U.liği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler teklifnamelerini o güne katlar kom isyon riyaseti
ne vermiş olacaklardır. 

4 - E kmek yerli unundan has olacaktır. 
Ve talipler bedeli muhammin in yüzde? ,Solan 1997 lira 28 kuruş 

teminatı muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte komisyona ve· 
recektir. 

5 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
Konya ceza evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 1289) 

1-2226 

{ızılay Cemiyeti · zmir 
J\ılerliezinden: 

Ku1tiir parkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk bin 
lira be<leli keşifli saghk müzesinin ihalesi 3 haziran 1937 perşem· 
be günü saat on yedide Kızılay İzmir merkezinde kapalı zarfla ek
siltme ile ihale edilecektir. Taliplerin şartname, kesifname, proje 
ve plfoları görmek üzere İzmir belediyesi baş mühendisliğine mü
racaatları ve iştirak için tekliflerini söylenen gün ve saatte üç bin 
liralık teminat akçesiyle birlikte İzmir kızılay kurumu başkan-
lıgma vermeleri. ( 1298) 1-2216 

Satılık Yatak 
Odası Takın1ı 

İhlfımur üstüne limon kap -
lama yeni bir yatak odası takımı 
satılıktır. İstiyenler İsmetpaşa 
caddesinde Bakkal Cemal'e mü· 
racc-at edebilirler. 1- 2182 

{i LI ( 
Müstakil Ev 

Yenişeh ir okula sokağın 
ela 5 odalı mi.istakil ev. I1azi 
ıan taşında. Telefon 1990 a 
sorulması 1-21~0 

Serveti fünun UYANIS Serveti fünun 
1891 1891 ' Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se

nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kuruş. 

Anl{ara Valiliğinden: 
Bankalar caddesinde hususi idareye aid olup bir sene müddetle 

icara verilmek üzere açık artırmaya konulan 4/ 64 No. lu mağazaya 
muayyen müddeti zarfında talip çıkmamasından 17.5.937 tarihin. 
den itibaren ihalesi 10 gün temdid edilmiştir. 

İhalesi 27 mayıs 937 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi en· 
cümeninde yapılacaktır. 

Taliplerin eski bedeli olan 5448 liranm % 7,5 nisbetinde mu-
• vakkat teminatlarile mezkur gün ve saatte daimi encümene, şart

namesini görmek istiyenlerin de hususi muhasebe tahsil ve tahak-
kuk müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1294) 1-2221 

Anl{ara Valiliğinden: 
Kızılca hamam kaza merkezinde hususi idareye aid ilci adet 

kaplıca icara verilmek üzere müzayedeye konulmuş ise de muay
yen müddet zarfında talibi çıkmamasından 20.5.937 den itibaren 10 
gün uzatılmıştır. 

İcar müddeti bir senedir. 
Taliplerin sabık ihale bedeli olan 2656 liranın yüzde 7,5 ğu nis

betinde teminatlarile Kızılca hamam kaymakamlığına, ·şartnamesi· 
ni görmek istiyenlerin de hususi idare tahakkuk ve tahsil müdür
lüğüne veya mahalli kaymakamlığına müracaatlan ilan olunur. 

(1293) 1-2220 

Anl{ara Belediye Reisliğinden: 
Hafta tatili kanunundan istifade eden ticarethanelere verilen 

ruhsatiye müddeti 31.5.937 tarihinde bitiyor. Bu günden itibaren 
bu ruhsatiyelerin yenileştirilmesine başlanılmıştır. Alakadarların 
şimdiden eski ruhsatiyelerini bir istidaya iliştirerek müracaat et. 
meleri lazımdır. Yeni sene için ruhsatiye almamış olanların tica
rethaneleri haziranın birinci gününden itibaren pazar günleri ka· 
patılacaktır. (1299) 1-2217 

Anli:ara Vilayetinden: 
Fahrettin kızları Adviye ve Memnune namlarına müseccel ~ 

ğuz mahallesinin Ulukapı caddesinde yeni 63, 65, 67, 69, 71, 73, No. 
1u ahşap altı dükkan ve Nazımbey mahallesinin Fahrettin sokağın
da yeni 1, 1-1 No. lu iki evintapu kütüğünün hacizler hanesinde 
(kefalet 777) şeklinde meşruhat olup mevridi ve mahiyeti muha
fızlığımızca anlaşılamayan bu şerhin terkini yapılacağrndan alaka
sı olanlar varsa bir ay içinde kanunen muteber vesikalariyle bir
likte Ankara merkez tapu sicil muhafızlığına müracaatları. 

(1281) 1-2228 --.. 

Anl{ara İııhisarlar 

Baş Müdürlüğünden: 
Akçakoyunlu tuzlasında bir numaralı havuzun 2306 lira 9 ku. 

ruş muhammen bedelli keşif varakasına göre tamiri açık eksiltme
ye konulmuştur. Taliplerin bedeli muhammenin yiizde yedi buçu4 
ğu olan 173 lira ilk teminat paralarile birlikte 10.6.937 tarihinde 
saat 15 de idaremizde toplanacak komisyona gelmeleri ve şeraiti 
anlamak için de hergün tuz fen şubemize veya mahalli tuzla me-
murluguna müracaatları iHin olunur. ( 1282) 1-2227 

.t\nli ara De terdarlığı Varidat 
a a ili { Müdürlüğündeıı: 

Mükellefin Kazanç V. Tarh İhbarnamenin Dosya 
İsmi Nevi iştigali Lira Kr. No. Senesi Cilt Varak N o. No 
Zehra Bakkal - 49 50 561 933 11 25 4228 

Karabet oglu 
Dıkran Manifaturacı 184 92 46 936 8 54 4120 
Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul ol· 

duğundan namlarına ıııatruh kazanç vergisine aid ihbarnameleri 
tebliğ edilememiştir. Tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. ( 1290) 1-2224 

TÜRK HAVA KURUMU 

PiYA GOSU B ü Yül{ 
2. ci ke§ide 11 - Haziran -1937 dedir. 

•• •• 
Çanakkale Nafia Müdürlii ğünden . 

1 Doktor • Bakteriyoloğ 

Sa ah emirel 
KiRALIK ODA 

uyu ·kramiye 
o.o o Liva dır 

Ani<:· ra f:umhuriyet 
1\1·· dei Umumiliğiı f eı : 

Sivas ceza evinin 938 senesi mayıs n ihayetine kadar bir senelik 
ekmek ihtiyac ı çifti 960 gram hesabile en azı 135.000 ve en çogu 
170.000 k ilo olarak alınacak olan ekmek yıllık yerli ve san baş bug
rlayından ve fabrikanın ikinci unundan olup ~arsıda sat ılan iki nci 
n evi ekmekten ve belediye narhı ü zerinden tenzila tla ihale edilmek 
ü zere 15 may ıs 937 ta rihinden itibaren kapalı zarf usulile 20 g ün 

Talip olanların y üzde yedibuçuk hesabile teminatı muvakkate 
akçası ve banka mektubu ile haziranın beşinci cumartesi günü saat 
11 de Sivas C. M. U. lik dairesinde müteşekkil komisyona ve daha 

Dahili, sari hastalıklar, 

idrar, kan, bal ,am cer hat ve 
sair tahlillerle be aber. Kara
oğlan - Zencirlı C mi karşı-

9 

Kavaklıderede fev rnlade kon. 
foru olan 9 odalı ve salonları 
mevcud bir ev satılıktır. İsti -
yenler 2452 n umaraya telefo n 
ederek izahat alabilirler. 

1-2231 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harri ri Falih Rıfkı AT AY 

Başmuharrir Muavini Na· 
s uhi B AYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştrr. 

müddetle münakasaya konulmuştur. 1 
ziyade mallımat almak isteyenler hapishane MD. yetine müracaatları -------------• 
ilan olunur. (1262) 1- 2162 

Aile yanında, banyolu ve möb
leli, şeraıt ehven. Yenişehir Tu
na a faltı bitişıginde Yigitkoşun 
s. 15 1-2211 

Satılık Hane 

re miı· 

1-2126 

Si 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,600 liralık ikrami
yelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat var 
dır. 

Ayrıca: (3.000) liradan başhyarak (20) liraya ka
dar buyük ve kü::ük birçok ikramiyelerle amortileri 
havi ol n bu zeng'n plandan isti ade etmek için b·r 
bilet m ' t n ce i e ·'1.·z .. 

E AI~ AI~ L ( 
BU GECE saat 20,30 ela 

Komik Naşit ve arkadaşları tarafından 
BUGÜN BU GECE 

Tür .nkı ahı 
Tera ki 
Hamleleri 

ARŞIN MAL ALAN 
Operet 4 perde 

Bay Naşit Veli rolünde 
GÜNDÜZ 

Almanca sözlü eğlenceli, 
çok güzel bir film 

KÖR EBE 
Ba~ rollerde: 

RENATE MÜLLER - ADOLPH 

a 

Şimdiye kadar ilk defa çevrİ)t>n bu bü. 

yük milli film son otuz senelik tarihi-

WOHLBRUK • JENNY JUGO mizin canlı bir vesikasıdır. 
Her iki sinemada programlara ilavecen: 

19 mayıs münasebetiyle sureti mahsusada çevrilmiş türkçe sözlü spor ve gençlik filmi 


