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Hatay eselesi halledildi 
Mukavele dün Cenevrede 

ve konsey 
tasdik edildi 

imzalandı 
tarafından 

Hatay statüsü ve anayasası 29 ikinci 
teşrin 1937 de yürürlüğe girecek 

Cenevre, 29 (A.A.) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildi-
riyor: 

Dil meselesi, resmi lisan olarak türkçeye tefevvük verilmek auretİy· 
le her iki lisanın kabulü ile neticelneınittir. Bu auretle umumi itilafın 
akdine hiçbir mani kalınamıtbr. 

Cenevre, 29 (A.A.) - Anadolu ajanıımn huıuıi muhabiri bildi· 
rıyor: 

Hatayın tamami mülkiyetini temin eden Türkiye - Fransa muahe-
desi ve Türkiye • Suriye hududlarını kefalet altında alan Türkiye • 
Fransa itilafı bu sabah Milletler cemiyeti Genel sekreterlik dairesinde 
imzalanmıştır. 

Muahede ve itilafı Türkiye na-
mına Dış işleri bakanı Dr Tevfik ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Rüştü Aras, Dış bakanlık siyui ·' Başbakanımız ·' 
müste§arı Numan Rif at Menemen-
cioğlu ve Cumhur reisliği umumi ,! M ü/ıim b İT ,! 
katibi Haaan Soyak ile Fransa na-
mına drt bakanı Delboa, Vienot ve i A 1. f k k i 
Ponsot imzalamıtlardrr. İ J Y U U VeTeCe i • • Bu imzadan sonra konsey derhal t t 
toplanmış ve Sancak meselesi hakkında i Baıvekil ismet lnönü'nün i 

Ziraat ve Milli Müdafaa büdceleri 

kabul edildi Bütçe konuşmaları bitti 

Kamutaydan kahraman 
orduya selim ve takdir 

Milli Müdafaa Bakanı çok mühim 
bir nutuk söyledi 

Kamutay dün saat 10 da 8. Abdülhalik Rendamn baıkanlığında 
toplanarak Ziraat bakanlığı büdceainin görütmelerine devam etti. 

• 
raportör İsveç dış işler bakanı B. Sand· t umumi siyaset hakkında bir i 
Jerin raporunu 'ittifakla kabul etini,- i nutuk İrad edeceğini jstibbar i 
tir. Konsey esnasında Fransa dıf işler i ediyonız. Bu nutkun bu hafta i 
bakanı Delbos, İngiltere dış işler baka- i sonunda söylenmesi ihtimal i 

Layihanın 861 inci mücadele faslı okunurken B. Ziya Gehver Etili 
(Çanakkale) ıöz alarak, mücadele itinde beklenen verimin alınama
dığını, baıta Ankara olduğu halde birçok vilayetlerimizde mücadele 
İJİnde muvaffak olunamadığını aöyliyerek: 

Oış bakanrmız B. Aras, asamblede reis. 
likten kendi lehine vaz ge~en 

nı Eden, Sovyet Rusya hariciye komi- ! dahilindedir. (A.A.) f 
seri Li tvinof ve dig~ er murahhaslar San- t t ~ ................................................... ~ 
cak meselesinin iyi bir surette halle- 1-------------
dilmi~ olmasından dolayı memnunluk. 

''- Bunun esbabını rica ediyo
rum, dedi, haıerat çok kuvvetli de 
mi imha edilemiyor, yoku biz mi 
imha edemiyoruz?,, 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-ı 
i Milli müdafaa i 
İ bakanımızın f B. Politisle beraber 

Başbetke 

Hatay eseri 
Falih Rıfkı ATAY 

İskenderun sancağının ve An
takyanm bütünlüğünü garanti e
den franıız - türk muka veleai Tür
kiye - Suriye sınırlarını garanti e
den anlatma, dün Cenevrede imza 
edilmif, ve konsey raportör Sand
ierin Sancak itini tanzim eden ra
porunu ittifakla tasdik etmittir. 
BB. Delbos, Eden, Litvinof ve di· 
ğer delegeler bu meselenin halle
dilmesinden dolayı memnunluk
larını göstermişlerdir. Bu ~e
sud hadiseyi Türkiye ve Hatay türk
lerine kutlarız. Gerçi davayı hallet· 
mek için bazı fedakarlıklar~ bultı?.
mamız lazımgeldi: cumhunyet hu· 
kümeti barışçı olduğu için, barışçı.~: 
sulleri muvaffak kılmağa azmettıgı 
İçin, Suriyeyi sevdiği ve Fr~nsa ile 
dost olduğu için bu fedakarlıklara 
katlanrnıttır. Bugün b~~ ı~t~b 
çekmekte olduğunu bıldıgımız uç 
nahiye halkının zaruretlerimizi tak· 
dir edeceklerinden eminiz. Şurası 
hakikattir ki Hatay türklüğünün ta· 
lii üstündeki bütün tehdidler gideril· 
miştir. Üç nahiye halkının hayat 
ve dil haklan sağlanmıştır. 

Şuurlu vahdetini koruyacağına 
asla şüphe etmediğimiz Hatay türk· 
lüğü, kendini meıud edebilmek İm· 
kinlarmı elde etti. Bu imkanlardan 
istifade etmenin şartları, onları bu 
terefli güne eriştiren fikir ve kalb 
birliğini devam ettirmek, kültür se
viyelerini yükseltmek, sosyal ve ek~ 
nomik vaziyetlerini ilerletmek ve ge-
liştirmektir. 

Türkiye, 1921 de verdiği sözü tut
tu ve kendine verilen sözün tutul
masını temin etti: bu netice cümhu· 

tarını söylemişlerdir. Sovyet elçisi geliyor Ziraat bakanı cevab veriyor: 
Kabul edüen rapor 

Cenevre, 29 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Milletler :cemiyeti konseyi tara. 
fından kabul edilen Sandler'in rapo-

İstanbul, (Telefonla) - Sovyet 
Rusyanın yeni Ankara Elçisi B. Fa
rskin ekspresle buraya geldi. Yarın 
akşama Ankaraya hareket edecektir. 

B. Ziya Gevher Etilinin bu söz
leri üzerine Ziraat bakanımız B. 
Muslis Erkınen kürsüye gelerek 
buna etraflı cevab verdi: 

i nutkundan parçalar f 
f • Bu gidiıe göre cihanda hü- f 
! yük karıııklı/Jann :wluu et- ! 
! miyeceğini kimse iddia eti• t • • 
• JneZ. I 

ru : 
İskendurun ve Antakya namı ve

rilen meselenin Milletler Cemiyeti 
konseyinin 25 Mayıs 1937 tarihli hu. 
susi celsesinde tarafımdan izah edi
len ve bu toplantı zabıtlarında bulu
nan inki,afına burada avdet etmiyece. 
ğim. 

Mahaza, Sancağın statil ve ana ya
sa projesini, raporu ile birlikte, kon· 
seye takdim eden eksperler komitesi· 
nin münakaşa götürmez bir salihiyet 
ve gayretle başardıkları şayanı dik
kat mesai hakkındaki takdirlerimi a
leni celsede de tekrar etmek isterim. 

Keza, Milletler Cemiyeti görmcn
lerin gerek Sancaktaki vazifeleri ge
rek se avdetlcrinden sonra ekspeıler 

(Sonu 7. inci sayfada) 

riyet hükümetinin itibar ve terefi 
bakımından büyük bir muvaffakı
yettir. Bu muvaff a:kıyetin Hatay 
türklüğüne vadettiği daha iyi, daha 
güzel, daha ileri ve daha refahlı bir 
hayat ise, oralı milletdaşlanıruzm fU· 
urlu gayretlerine kalmqtır. 

Boğazlar meselesinden sonra Ha
tay davasmm halli yeni Türkiyenin 
yalnız enternasyonal kuvvetler mu· 
vazenesi aleminde kazanımı olduğu 
mevkii değil, milletler ailesi içinde 
kazanmış olduğu itimadı isbat eder. 

Şefin, Kamutayın ve hükümet re
isinin vermiş olduğu vazifeyi, bazen 
yenilmez görünen zorluklara rağ
men, cidden büyük bir başarı ile ni
hayetlendirmeğe muvaffak olan 
Tevfik Rüttü Aras'la Numan Me
nemencioğlu ve arkadqlannı tebrik 
etmek borcumuzdur. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Büyük Türkoloji bilgini 
Radolf'un yıl dönümü 

Türk Dil kurumu tarafından 
dün bir toplantı yapıldı 

Türkolojinm temelini atmıf ve bu sahadaki çalıımalarile türk dili
ne ve kültürüne pek büyük hizmetleri dokunmuı olan büyük dil bil
gini Radlofun doğumunun yüzüncü yıldönümü dolayısiyle hitıraırnı 
anmak için dün Türk dil kurumu taraf mdan Halkevinde bir toplantı 

tertib edilmiştir. 

Bu toplantıda Cumhur baıkan
lığı kalemi mahsus müdürü, Kül
tür bakanı, Başbakanlık müsteıa· 
n B. Kemal Gedereç, Türk dil ve 
tarih kurumları azaları, dil işlerile 
alakalı fikir ve kalem sahipleri, 
aovyet elçiliği mümessili, dil, ta
rih, coğrafya f akültsei profesörle
ri ve talebeleri, edebiyat ve türkçe 
öğretmenleri hazır bulunmuılar
dır. 

İlk önce Dil Cemiyeti namına kür. 
süye gelerek töreni açan B. Hasan Re
şid Tankut, şu söylevı verdi : 

Bayanlar, Baylar, 
Büyük Türkoloğ Radlof'un yüzün

cli doğum yılı münasebetiyle yaptığı· 
mız bu toplantı onun Türkolojiye hiz· 
metini anmak içindir. Davetimize ica
bet buyurduğunuzdan dolayı Türk Dil 

( Sonu 8. inci sav/ada ) B. Hasan Reşid Tankut nutkunu sovlüyor 

! • lıte böyle buhranlı bir .u-
J ~da hazır!ı~~ız, 6al.,,.,,..

1 
• ccuuarın vay n"une .... 
! • Memnuniyetle ıöylebiyebili
! rim ki biz bu hususta bui
! retli davrann111 ve baflıala
! r:ına tekaadüm etmİf hula-
• • nuyoruz. 
! • Ordumuza en ıon ıUt .. oe 
f ihtiyaca /ıilayet eJ«elı ,,._ 
! dar esli/ta ve malume lemin 
! olunmuıtur. 
! • Bu meyamla harb ..,.,.y;; 
! teıisatımız tla tamamlanmq. 
! top, tülelı, barut, cephane, ! 
! tayyare ve saire mcmlelrdi-1 
! miu/e imal etmek imkanla-
! rı elde eJilmiıtir. .ı 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-! 
Suriye başbakanı 

B. Mürdümün 
söyledikleri 
İstanbul, 29 (Tdefonla) - sıın,. 

Başbakanı B. Cemil Mürdüm Haricı,. 
Vekili B. Hasan Cabiri, İskendenJll 

maliye müdlirü B. Hasan Cd>bare'._ 
müteşekkil Suriye murahhae heyeti 
bu akşamki Toros ekspresiyle fChriml.c 
ze geldi ve gece Scmplon cksprcsiyltı 
Pari c gitti. 

Suriye Başbakanı Hatay meselesi lo 
zerinde Cenevrcde varılan neticeder& 
dolayı memnunıyetıni b JdirmıJ vtı 
şunları sôylemışt ır : 

(Sonu S inci sayfada) 

• 



• 

., .. 
lstanbul mektubu 

Hayat pahahhğı 
İstanbulda ayak satıcıları büyük 

baş en,ginarlan 3 lnın.tp yüz paraya 
satıyorlar. Turfanda denilecek kadar 
taze kabağın kilosu 3, taze baklanın 

• gününe göre - 3 - 5 kuruştur. Ağır 
belediye resimlerine rağmen. sığrr 
etinin kilosu 35 - 40, koyun kuzu 40-60 
arasındadır. Bir kişiyi mükemmel do
yuracak bir parça bonfile'yi İstanbu
lun büyük 'kasabları 12,5 kuruşa satı· 

yorlar. 
Evde pi irilmek şartiylc 1stanbulda 

bir kişi ögle akşam yemeğini vasati 60 

en çok 80 kuruşa yiyebilir. Evde nufus 
arttıkça her fazla nufus için (hendesi 
ni betle artmak üzere) bu mal" yeti fUZ· 
de 15 den 40 a hatta elliye kadar indir -
mek kabildir. 

'* * .. 
Yerli fabrika kumaşından mutavas-

sıt bir elbise hazır olarak 15 liraya 1ca -
dar ı-atılıyor. Orta terziler, gene yerli 
kumaştan giyilebilecek bir elbiseyi 
• bedeli muayyen taksitlerle ödenmek 
üzere - 25 - 35 lira en pahalı olarak 40 
liraya yapıyorlar. 

Yerli kösele ve deriden yapılmıı. en 
az beş ay kullanılabilecek kundura fiat
ları 3 liradan başlıyor. Kösele ve deri·. 
si dışardan getirilen en pahalı iskarpin
in en lüks maguadaki satış fiatı en çok 
14 liradır. 

••• 
Şişlideki kalorifersiz apartnnan ki-

Dullar yetimler 
Vıe mütekaitlere 

dair istatistik 
Finans bakanlığı yurdumuzda eski 

ve yeni tekaüd kanunlarına göre dev
let hazinesinden tc.kaüd ve yetim aylığı 
alanlann ilk defa olarak bir istatistiği
ni yapmıştır. İstatistik vilayet ve kaza 
itibarile yapılmış ve her vilayet ve ka
zada kaçar tane mütekaid ve yetim bu
lunduğu, bunların her ay kaçar hra al
dıklan bu istatıstik ccdvelinde göstc
nlmi.ştiT. 

Bu eser mtltekaidlerimizi hayat u. 

cuzluğu noktasından en ziyade tercih 
ettikleri vilayetleri göstermesi itıoari
ıe çok dikkate değer. Bu cedvele göre 
devlet haznesinden maaş alanlar 39623 

ıu dul ve yetim, 30038 i mütekaid olmak 
iizere 74661 kişidir. Bunun 54737 si eski 
tekaüd !kanununa gore 19925 i yeni te
lkaüd kanununa göre maaş alanlar, 1223 

'ti de on &eneli.kled verilerek hazne ile 
alakaları kesilecek olanlardır. 

Her ay hazne dul ve yem.itlere 
335.49~41, mi.ıtclcaüdlcrc :ı,038,175.24, 

on .scnelikleri venlcre.k alikaları kesi
!eceklere 2136,17 lira venncktcdir. Bu 

aurefü: baı:ne mütekaid, dul ve yetim
lere ayda !1.375.808 53 bra ve senede 

16.509.755,90 1ıra vermektedir. Bu ra -
:kamlar arasında vatani hizmet tertibin

den maaş alanlarla mülhak blıd.ce ile i. 
dare edilen daireler ve devletin dogru-

ıdan .doğruya iş!ettigi mıies.,esclerden 

m .,. veya ta m·nat alanı r ve tek ~ıı!I 

edil ere ve ·ye e <lahil 
deg ldır. 

'VC mu 
sını yazı} ru : Afyo 

374, Aydında 7 6, An 23, An
talyada 673, Balıkesirde 1407, Burdurda 
254, Agrıd 143, Bilecıkte 523, Boluda 

935, Bursa.da 2855, Can nda 712, Ca
nakkalede 1028, Çorumda 801, Edirne
de 722, EskilChirde 660. Deniı:lide 709, 

Diyatbekirde 534, Elizizde 647, Erzu. 
rumda 782 Erzincanda 540, Antebde 

105, GilmUJhanede 289, Giresunda 403, 
İçelde 675, İlpartada 549, Karsta 828, 

Kastamonuda 852, Kayeride 702, Kırk

larelinde 372, Kırşebirde 429, Kucaeli
de 1428, İstanbulda 28!IB3, Kütahyada 
'824, İzmirde 3295, 'Malatyada 719, Kon
yada 1813, Marqta 539, Orduda 1109, 

Mardinde '224, Niğdede 625, Rizede 
'!34, Hakkiıide 13, Bitliste 119, Bingöl-

de 49, Tuncelide 129, Çoruhda 171 dir. 
Bu cetvele göre en çok mütekaid, 

dul ve yetim bulunan '1ilayetimiz 1s-
1anbu1, en az mütekaid, dul ve yetim 
bu u--., 'i iyetimiz de Hakkaridir 

raları dört oda hesabiyle 18 - 20 liradan 
başlar. Kiralar Cihangirde Şiıli gibi, 
Ayaspaşa ve Talimhanede yüzde otuz
dan yetmi~e kadar Şişliden daha paha
lı, İstanbul tarafında hem Cihangirden 
hem de Şişliden daha ucuzdur. Evler 
lstanbulun her semtinde apartımandan 
yüzde 30, 40 daha ucuzaur. 

Boğazın °iki sahilinde kira 10 lira -
dan başlar. (Bütün 'Boğazda aört hatta 
beş oda) aylık kirası 30 u geçen (kalo. 
İ:'ifersiz) ev veya yalı yoktur (ikamet -
ten başka maksadlarla kullanılan büyük 
binalar hariç). Kira Adalarda ve Yepl
köyde Boğazdan biraz daha pahalı, Ka
dıköy ile Suadiye arasında, bütün İstan
bul sayfiyelerinin en pahalısı olarak, 
dört, beş odalı evler 200. 400 lira arasın. 
dadır. 

*** 
Türkiyede hakiki refah. fiatları da· 

ha düşürerek mi, yoksa, tam aksi~i 

yaparak - bilhassa yiyecek fiatlannı 

müstahsile ihtiyaçlarını ödettirecek bir 
seviyeye çıkararak mı - temin edilir? 

Bir gün sabahtan akşama kadar sat
tığı yüz enginardan veya yıiz kilo muh. 
telif sebzeden SO kuruş kaza.namıyan a
yak satıcısının yiyeceğinden, içeceğin
den, giycceginden tasarruf ederek yaşa· 
ması memleketteki hayat pahahlığınt 

mı, yoksa kaamç azlığını mı gösterir? 

Neşet HALlL ATAY 

Akhisar da 
zelzeleler 

Ulacaminin duvarları 
yıkıldı, bazı binaların 

duvarları çatladı 
Akhisar, 29 (A.A.) - Dün gece bi

ri saat 22.20 de ve diğeri de saat birde 
olmak üzere ikisi kuvvetli ve diğerleri 
hafif olma küzere dört zelzele olmuştur. 
Bu zelzele ler bir kaç gündenberi fası
lalarla devam etmetkedir. Ulu cami du. 
varı yıkıldıgı gibi bazı binalarda da çat

laklıklar hasıl olmuştur. Kasabamıza 

üç ıSaat mesafede Güreniş ,köyünün şar
kındaki dağda hareketin şiddetinden 

tahminen yirmi ton ağırlığında bir kaya 
parscısı koparak yarım saat uzaktaki de
reye düşmüştür. Nüfusça zayiat yoktur. 

Dayanıksız gençler 
Gün geçmiyor ki kulaktan ku -

lağa intişar eden bir haber, bir ga. 
zete havadisi, yahud kendi ailemiz
de veya. tamdıklar11nız arasında ·ıu
lrua gelen bir hadise, bize, gençle -
rin hayat karşısında ricate mecbur 
o1dukiarınr öğretmesın. Hafızanıu 

yoklarsanız bu vakalardtm birço ~u. 
bütün acılrgı ile, gözleriniz önünde 
tere süm eder. Can arma kıy n 
g nçlerl', zıhni melekeleri alt üst o
lan g n Icre, hayata kü:sen gen· • 
lcrc ac dı ımıı: kadar onları bu ba
le getlrcn scbeblcr( de duşunm 11-
yiz: yir i ile otuz yaşlar rasrnda 
ümid · ı· c d" lür. zira o ~ r
da h at, t v ur olundugu .uı 

ı z; do tlak, ev i muvaffaki
yet birer hulya: her şey mutlak ıı

rettc gu el olacakken mutlak suı et
te t;irkindir ! 

Halbuki bayat manalıdrr; h J. 
buki dostluk da, sevgi de, muvafia
kiyet de bulyadan ibaret değildir; 

ne mutlak güzellik ve ne de mutl3.k 

~ırkinJik vradır. Ancak, biz bunları, 

bayat mektebinde öğreniriz. O 

mektebten uzak kalanlardır ki lıa

yaun hakikatinden de uzak hIIT

lar. 

Maddi ve manevi, her kıymet 

b.alckında yanlıt maliımat vermeme
ğe çalıpralc çoc.ulclarzmrzı yetişti -

relim. Eslci terbiye sistemleri bu -
güa, ber lıangi bir giiçliilc karşrsın. 

,,. derhal fütur duyan insan/an ro
iaJtmaktaa baJka neye yarar?- N. B. 

• ULUS ============================================30-5.1937==== 

!Tokyoya 
yaya giden 
Üç seyyah 

Dün şehrimize 1940 olimpiyadlan
nı görmek için Tokyoya yaya gitmek 
üzere beş ay önce Çekoslovakyanm 
Zlim §c'hrinden çıkmış olan üç seyyah 
gelmiştir. Plctsiti, Bertold ve Piha ad
larını taşıyan ve biri kadın olan bu sey
yahlar, hiç bir nakil vasıtasına binme
meyi resmen teahhüd etmişler ve olim
piyad komitesince, bu kayde riayet şar
tiy1e, Tokyo o1impiyadlarında oyunla
ra meccanen girmek hakkı kendilerine 
verilmiştir. Balkanları aşarak İstanbul 
yoliyle şehrimize gelmiş olan seyyah
lar, buradan lran'a geçecekler, sonra 
Afganistan, Hindistan, Çin tarikiyle, 
Japonyaya giderek Tokyoya 1940 da 
varacaklardır. Seyyahlar İstanbul bo
ğaziyle Çin • Japonya arasındaki zarıı
d vapur seyahatinden maada bütün 
yolculuklarını yaya yapmaya mecbur
durlar ve pasaportlarındaki kayıd bu 
şarta muhalif hareketlerinden kendile
rini menetmektedir. 

1 KÜÇÜK İÇ HABERLER 1 
X Bursa vilayeti büdcesi: - Bursa 

vilayetinin 193 7 büdce projesinin iç ba

kanlıkça tetkiki bitmiş ve proje yüksek 

tasdike arzeclilınek üzere başbakanlığa 

verilmiştir. 

X Evlenme ilmühaberleri: - Nüfus 

idareleri tarafından evlenecek çiftlere ve

rilecek evlenme ilmühaberlerine damga 

pulu yapıştırılmaması karalaşmıştır. 

Kamutay Çağrıları 
Milli Müdafaa Encümeni 31. V. 937 

Pazartesi günü saat 10 da toulanacak

tır. 

* * * 
Dahiliye Encümcr.i 31. V. 937 Pa

zartesi güniı saat 10 <la toplanacaktır. 

• •• 
• l\!aliye encümeni yarın (pazar. 

tesi) saat 10 da toplanacaktır. 

"'** 
.. Arzuhal encümeni yarın (pazar- ı 

tesi) saat 11 de toplanacaktır . 

T elgralçılıgın yüzüncü yılı 

İngilizler, telgrafın icadını Vll.• 

tanda§larmdan Cbarles Wheatatone 
adında birine atfederler. Hakikat ıu
dur ki lngilterede ilk telgraf hattı 
bu zatın 1837 de bir keşif berab al
ması Üzerine, o tarihte ve ancak on
dan sonra yavaş yavaı ilerliyerek bü
tün dünyaya yayılmııtır. Şu hal:le 
telgrafçılığın ilk yüzüncü yılı 1937 
de tamamlanmış bulunmaktadır. 

Kadıncağızın başına gelenler! 

Budapetıe'de çıkan Az Eat gazete

sinde ıu haber intişar etmiıtir: "Şl:it 

gard civarında, kiıçük bir kasabada 

oturan bir ekmekcinin karısı, her za

ır..an yapbğı gibi, arabalıkta, kullanıl

mıyan bir yük arabasının içinde 

ran büyük bir leğene gidip yıkanmak 

İ&terniftir. Soyunup tam baımı w.

bunladığı arrada, tekerleğinin <:nün
deki taı nasılaa kurtulan araba, .•• e
yillice bir yerde de bulunmakta ol
duğundan harekete geçmİf, kapıyı aç
mrı ve yokuftan hızla inerek kaaa
banm meydanında durmuttur. 

Korkudan •e utançtan baydan ka
dıncağızı, bazı iyi yürekli insanlar, bir 
çarşafa sarıp evine getirmitlerdir.,, 

DünyaJa neler ol.uyar? 

Geçenlerde orta lsviçre ile ıarki 

1aviçrede korkunç bir fırbna kopmuı

tur. Bu ha•a hadi.eaine maruz kalan 

Bal kantonundaki Mutteaz kaubaa1 -

nm eokaklan aan bir kam tabakaaı 

Bizde şeker endüstrisi ve 
pancar ekim vaziyeti 

Zirai kalkınmada pancar 
ekiminin oynadığı rol 

1926 da dııardan getirmek mecburiyetinde olduğumuz şekere 13 
milyon lira etrafında dolaşan bir para veriyorduk. On yıl sonra, ya 
bancılann 1ekerine; 1 milyon lira etrafında dolaşan bir para veriyo· 
nız. O da sırf yabancı memleketlerle olan ekonomik münasebetlerin 
bazı geçici zaruretlerindendir. 

Yoksa 13 milyonu verdiğimiz 
günler gibi, şekerimiz yok veya 
yetmiyor diye değil! Kısacası, şe
ker endüstrisinin on yıl içindeki 
inkişafı, yurdumuzun servetinden 
13 milyonunun dışarıya çıkmasının 
önüne geçmiştir. 

Ancak, bu rakamlar davamızın fi
nans bakımından kazancını göstermek
tedir. Bu meselenin bir de, köy, köylü 
ve ziraat kültürü bakımından bir ehem
miyeti var ki, pancar ziraatini, bir ay
danberi memleketimizin her tarafında 
tetkik etmiş olan A lmanyanın Hale 
üniversitesi dekanı ve kendi mesle
ğinde enternasyonal bir otorite olan 
profesör Römer ile Danzig üniversite
si iktisadi ziraat profesörü Blohm bu 
ciheti büyük bir salihiyetle tebarüz et
tirmektedirler. Bunlar diyorlar ki: 

" - Çok enteresan geçen seyahati
mizde Alpulludan başlıyarak dört şe
ker fabrikasının ziraat sahalarını ta
mamen gördük. Şeker fabrikalarının ih
tiyacı olan pancarın bu kadar kısa bir 
zaman zarfında temin edilmiş olduğu
nu görmekle hayretimizi izhardan ken
dimizi alamıyoruz.,, 

Bahsettikleri dört şeker fabrikası
nın sahaları Alpullu, Uşak, Eskişehir 
ve Turhaldadır. 1926 da memleketimiz
de 4710 ton pancar üretilirken, 1936 da 
bu mıkdar 427,000 tona çıkmıştır. Hay
retten kendilerini alamıyorlar. Profe
sörler diyorlar ki : 

Pancar ziraati çok güç ve na
zik bir ziraat şubesidir. Bu iti
barla. Almanya, Avrupa ve Ameri
kadakı diğer memleketlerde otuz il~ 
elli yıl .zarfmda bqan1an bir itin. mem
leketinizde bir kaç yıla sığdırılarak 
başarılması, çok büyük bir muvaf faki
yct ifade eder. Bu muvaffakiyetin bu 
kadar kısa bir zaman zarfında tecelli 
etmesinin belli başlı amili de, iş ba
tında gördüğümüz Türk köylüsünün 
yüksek kavrayış kabiliyetidir.,, 

Dünkü suallerin cevabları 

1 - C. H. P. 6rupunda laiklik 
esası ve te§kilatı esasiye kanunun
dan dine aid hükümlerin fıkarıl
maaı ne zaman kabul edildi? 

2 - Türk parasının kıymetini 

koruma kanunu ne :zaman kabul 
edildi? 

3 - Samsun - Sıvas hattı iılet

mcye ne :zaman apldı? 
4 - BCZ§bakan ismet lnönünün 

başbakanlığının onuncu yıldönü
münün tarihi nedir? 

Hatırlıyor m~uz? 

S - Yeni üniversitemiz ne za
man kuruldu? 

C - 1 ağustos 1933. 
S - trk matbuat kongresi hangi 

tarihte toplandı? 
C - 25 mayıs 1935. 
S - Türk Dil Tetkik Cemiyeti 

ne zaman kuruldu? 
C - 12 temmuz 1932. 
S - Bakır yolunun yapılmasına 

ne zaman başlandı? 
C - 12 haziran 1933. 
S - Ölçülerde metre ne zaman 

kabul edildi? 
C - 1 nisan 1931. 

ile örtülmüıtür. Meteorolojya mütc

hasaıslarrnm yaptıkları tahlilJer bu 

kumun Afrikadan geldiğini ve fırbna

nın oradan baılıyarak bir hortum ha

linde laviçre Üzerinden geçerken ku

mun da Muttenz sokaklarına dökül -
müı olduğunu göetermiştir • 

1926 da 6,564 köylü pancar ziraati• 
ne başlamış ve bu güç ve nazik işle1 
1936 da 52,303 kişi uğraşarak iiretim de 
bulunmuştur. Bir taraftan Türk köylü• 
sünün kabiliyeti, diğer taraftan orga· 
nizasyonun verimli tesiri muvaffakıye
timizi yaratmıştır. Netekim profesör
ler bu noktaya da işaret ederek "U mu
taleada bulundular: 
"Diğer taraftan, şeker endüstrisiı in 

zıraı organizasyonu ıçın alınmış 

olan tedbirler ve köylüye temin edilen 
ziraat aletleri de bu sahadaki çalısma· 
yı kolaylaştırıp kuvvetlendirmiştir. 

Şeker endüstrisinin daha ziyade in· 
kişafını temin için, sulama ve suni giıh 
re işlerine verilen ehemmiyetin pek ye
rinde olduğunu da söylemeliyiz. Bu 
sayede pancar sahalarından nlınacak 

randman daha emin bir şekle sokula
caktır.,, 

Profesörler memleketimiz için ha
yati bir netice çıkan şu ebemi} etli nok. 
talara işaret etmişlerdir: 

" - Bu seyahatımızda çok sarih 
olarak teı;bit ettiğimiz bir noktayı bu
rada bilhasa tebarüz cttirme.k isteriz. 
Almanya, Amerika ve diğer memleket
lerde olduğu gibi, pancar ziraati saye
sinde Türk köylüsünün ziraat kültü
rü de yükselmiştir. Bununla JUnu de
mek istiyrouz ki, Türkiycnin zirai kal~ 
kınmasmda pancar ziratinin çok büyük 
bir rolü olmuştur ve olacaktır. Pancar 
ziraati, diğer ziraat fUbclcrini tekimü· 
le scvkcdcr. Netekim, dolaştığımıl: sa
halarda pancar eken köylünün diger 
mahsulleri de, pancar ckmi~nlere na
zaran çok daha iyi bir vaziyette idi. 
Pancar ziraati sahalarının bu &iinkü 
randmanı, ziraat aletleri modemleşdil-

dikçe kat kat yükselecektir. Yine tek
rar ediyoruz : 

Pancar ziraati, genel ziraat kültü
rünün temeli ve timsalidir.,, 

Mütehassıslar, pancar ziraatinin 
Türkiyeye girmesi ile ziraatte müna
vebe imkanlarının temin edildiğine :işa
ret ederek: 

" - Bu suretle pancar ziraati, di
ğer ziraat sahalarının randmanını da 
yükseltmiştir. Bu cihet bilhassa kayda 
şayandır.,, 

Demektedirler. Pancar üretimi kadar 
ehemmiyetli olan pancar tohumunun 
memleketimizde yetiiftirilmeai hakkın
da da, Profesörler fU fikirdedirler : 

" - Pancar tohumunun Türkiyede 
yetiştirilmesi hakikaten çok ehemmi
ıretli bir meseledir. Bu husustaki ça
lışmalarda isabet olduğu şüphesizdir. 

Bu vadide bazı bcklenilmiycn zorluk
larla karşılanabilir. Mesela, memleke
tiniz, tohum yetiştirilen diger memle
ketlere göre, ayrı iklim şartlarına ma
liktir. İklimdeki bu degişi ·ligin ve 
diğer memleketlerde olmayan haşerat 
ve hastalıklar dolayisiyle, bazı surpriz
ler beklenebilir. Fakat, bu, panc r zira
atinde tabii sayılan hallerdendir. Ne
tekim geçen yıl, bazı . eker ü tim bol
gelerinizde çıkan Serk spora h talı ı 

ile kleonos böcekleri g
0

bi. .. Bu hasta
lık ve böceklere Orta Avrupada t a
düf edilse bile, oralarda yaptıkları za
rarlar çok ehemiyetsizdir.,, 

Hikmet TUNA . ................................................ . . . 
~HAVA ~ . . . ·····················-·-·-· .. ····-········= 
Hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç

miş ve ısı 25 derece olarak kaydedil

miştir. Meteoroloji itleri genel direk. 
törlüğünden verilen mali'ımata gore 
dün yurdun ccnub ve cenubu prki mm· 

takalarında bava açık, diğer mıntalcala. 
rmda bulutlu geçmiftir. Dün en çok 

yağış Bilccikte olmuş ve karcmetreye 
23 kilogram tıu brrakmı~tır. Dün en 

düşük ısı Sıvasta 4, en yüksek ısı da 

Adanada 30 derece olarak 'kaydedilmiş
tir. 



... 

Ramsey Mac Donald 
B aldvin ile beraber iktidardan 

çekilen Mac Donald, ingiJiz 
politika hayatının en hazin simaların
dan biridir. Mac Donald, lngilterede 
siyasi bir parti kuran, onu iktidara 
getirmek için uğraşan ve iktidarı al
dıktan sonra da tedbirsizliği ile par
tiyi yıkan bir politikacıdır. Bu bece
riksizliğin akıbeti, yalnız Mac Do
na~d'ın nikbetine münhasır kalmamış, 
lngilterede sol cenah demokrasisinin 
inkişafını da baltalamıştır. 

J 866 senesinde Doğan Mac 

D15 HABER 
'ıi 1 • ' , ' ~ 
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Kontenjantmanın 

ilgasına doğru 
CUMHURIYET'te Yunus Nadi, e

konomi bakanımızın Kamutayda büdco 
konuşmaları esnasında kontenjanlan0 

kaldırdar.ağına dair verdiği izahlardan 
bahsederek, milletleraraar ekonomik ha
yatımızda normale doğru gidilmesi, en. 
temasyonal vaziyetin düzelmesine bağ. 
h olduğu için bu hususta ancak elimiz. 
den geldiği kadar faaliyet gösterebilece
ğimizi, ancak iç ekonomimizin bugünkü 
tartlarını 11lib için hiç bir fırsab luıçır
madığmuzı kaydederek diyor ki: Donald gençlik hayatının ilk çağ• 

larmda fakirlikle mücadele ettik
ten sonra işçi teşkilatiyle alakadar ol
maya başlamıştır Bazı politika a
damlarının hayatında evlenme bir in· 
kılab meydana getirir. Mac Donald 
için de böyle olmuş ve 1896 senesin• 
de yaptığı çok mesud bir izdivaç, göz• 

Bi/baodan ayrılan basklr t}Dcuklar, vapurlara bindirilirken 

''- Kontenjantman fena bir te«l.ir
dir ve dünyada ona yalnız biz 
teve11ül elmiı değiliz. L i b e r a 1 

· ekonominin ilemdarsbi
yük küçük nice memleketler o te6iri 
ittihaz etmek izdirarında kalddar. An
dan yıllar geçti, ahvalde biraz ..W. ha
sla!e geldiği için timdi bu tedbirleria çe
tinliği ağır görünmeye ve normal bir ba
yabn avdeti arzuya değer bir it saydma.. 

• lerinin önünde yeni yeni ufuklar aç• 
mrşhr. Karısınm da yardmıiyle Mac 
Donald, işçi muhiti arasında mev-ki 
kazanmış ve 1906 senesinde parla• 
mentoya aza seçilmiştir. Bu sıra· 

larda işçi partisinin parlamen• 
todaki mevcudu otuzu bulmıyor• 
du. Büyük harb baıladığı sene İfÇİ 
partisi azaları kırka baliğ oldu. Fa· 
kat ekseriya liberallerle bzraber yü
rüyen bu zümreye üçüncü parti adı 
bile verilemezdi. 

Barselonun bombardımanı Yeni İngiliz 
kabinesi Bilbaoda hükümetçiler 

asilerle esirleri 
mübadele edecekler 

Dış politikada 
değişiklik gok 
Londra, 29 (A.A.) - Yeni kabine i

tina ile partiler arasnıdaki muvazeneyi 
idame etmektedir. Eski kabinede oldu
ğu gibi yenisinde de aşağı yukarı ayni 
mikdarda muhafazakar, liberal - nasyo. 
nal, ve nasyonal işçiler vardır. 

· ya batladı. 

lıte Celil Bayar da söylüyor, IMa 
tedbiri terketmekle hemen gümriilderi
mizin kapmnı herkese açacak deiiliz. 
Öyle bir hareket derhal büyük bıjap
lıldara meydan verirdi. Anlatdıyar ki 
koruıvnası lazım dahili vaziyetlerimiz L 
çin gümrük tedbirleri alınacakbr. KJi. 
ring ise timdiki halde iıleyebildiği ka
dar işlemekte devam edecektir. Daha İ· 
yi bir çare bulununcaya kadar. Dünya 
ahvali düzeldikçe bu türlü tedbirlerin 
kendiliğinden lüzumsuz ve hatti IDIZll' 

hale geldikleri ve gelecekleri görülmek. 
tedir, ve daha ela görülecekti:. Biz koa
tejantmanm olmadığı gibi kliringin ele •· 

Büyük harbın sonu, lngilterenin 
politika hayatında bir inkılab getir• 
di. Her memlekette olduğu gibi, ln
gilterede de sol cenah zümreler için 
gün doğmuştu. Harbı kazanan 
Lloyd George kovalisyonu 1922 sene· 
sinde iktidardan çekildikten sonra ka· 
bineyi muhafazakarlar teıkil ettiler. 
Fakat akibinde yapılan seçimde işçi 
partisi 142 azalık kazanarak fngilte• 
renin ikinci partisi vaziyetine geçti. 
Liberaller ortadan kalktı. ".Kıralm 
muhalefet partisi,, ertesi senenin so
nunda yapılan seçimde iki yüze ya• 
kın azalık temin ettiğinden "kıralm 
lıükümet partisi,, old u. Mac Donald 
kabineyi tefkil etti. Soayaliat hükü· 
metin iktidara 8'eçme.i lngiltere siya• 
si tarihinde ehemiyetli bir hadise idi~ 
Fakat sosyalistler parlamentoda mut
lak ekseriyeti haiz olmadıklarından 
lib il . rdunma muhtaçtılar. 

Londra, 29 (Hususi) - Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: Bar
selan bombardıman edilmittir. Ölen ve yaralananların sayısı belli de
ğildir. Royter ajansı, Kabin adlı İngiliz tilebinin batırıldığını teyid et
mektedir. Tayfalardan 7 ölü ve B yaralı vardır. Madrid cephesinde 
piyade ateşi teati olunmuf, Bask cephesinde milisler birkaç mevki elde 
etmiılerdir. Bask cephesinde esir mübadelesi yapılacak, idama mah
km edilen alman tayyarecilerile daha birkaç esir, bir fransız gazeteci
siyle mübadele edilecektir. Serbest bırakılacak olan esirler, Bayona 
gönderilecektir. 

Dominyonlar bakanı Malkholm Mak 
Donald ile Nevi! Çemberlayn'ın yaş had
lerini temsil etmektedirler. 

era erın ya 
Bunu temin etmek için de program· 
larından fedakarlık yapmak mecbu· 
riyetinJe idiler. Bu zorluğa, ansızın 
·k · · rti' • hazırlık· ı tıdara geçen bır pa nın 

sızlığı ve lideri bulunan Mac Donald· 
ın da zafı inzimam edince, ilk sosya• 
list kabinenin neden uzun müddet 
iktidarı muhafaza edemediği anlaşı· 
lır. Mahud Zinovief mektubunun he· 
yecanı içinde yapılan 1924 seçimin
de muhafazakarlar ekseriyeti kazan· 
dılar Ye beş senede iktidan mu hafa• 
za ettiler. Fakat bu bet senelik mu· 
hafazakar idarenin bıraktığı fena in
tiba, 1929 seçiminde sosyalistlerin 
tekrar en kuvvetli siyasi parti olarak 
belirmelerine sebeb oldu. Ve 1929 se• 
nesinde ikinci Mac Donald kabinesi 
teşekkül etti. Bu da 1931 senesi buh· 
ranına kadar devam etmiştir. 1931 
senesi sonbaharmda İngiliz lirasının 
kıymetten düşmesiyle meydana gelen 
buhran içinde attığı adımla ~ac Do
nald hem siyasi hayatını mahıv hem 
a · . . · · b ettı· Muhafaza-e ışçı partısını ma v · . . . . 
karları ve liberalleri kabinesınm ıçı· 
ne alarak bir "milli koalisyon,, bükü· 
meti teşkil etmeğe karar verdi. İfte 

Balkan antanbnda 
T aarruz:a uğrayan bir lranaz 

gazetec:Ui 

iş birliği ve 
görüş birliği 

Dün, Toledomm cenubu garbi
ıinde bet kilometrelik bir mesafe
den otomobille geçen Havas ajan
sı muhabiri J an Dökra asilerin bir 
hücumuna uğnumıtır. Muhabirin 
bindiği otomobilin toförü ölmüf, 
kendisi de bir tapn arkasına giz
lenmek euretile hayatını kurtar
mııtır. Milisler, ölen toförün cese
dini bulundukları yerden almşlar
dır. 

Cenevre, 29 (A.A.) - Balkan ant
antı mümessilleri arasında yapılan mü.. 
zakerelerden sonra neşredilen bir tebliğ
de deniliyor ki: 

"Balkan antantı mümessilleri olan 
BB. Politis, Antonesko, Rüştü Aras ve 
Subotiç her vakit olduğu gibi bu sefer 
de milletler cemiyeti konseyinin ve a
samblenin içtimaı münasebetiyle Balkan 
antantı programına dahil muhtelif mese· 
leleri tetkik etmi,şler, hükümetlerinin bıı 
hususlarda tam mutabakat nazarlarım 
ve sıkı itimadlarırun ve teşriki mesaile
rinin mesud neticelerini müşahede eyle

mişlerdir. 

ti, siyui bir kuvvetin mümessili ol
masında değil, sol cenah demokrasi
aini muhafazakarlara teslim etmesin
dedir. Nihayet geçen sene Baldvin'in 
baıvekilete geçmesiyle ''milli,, etike
ti altında it gören hükümetin muha
fazakar olan hakiki karakteri teba
rüz ettikten sonra da Mac Donald, 
bu kabinede baıvekil muavini olarak 

kalmıtbr. 

Bugün Baldvin ile beraber çekili
yor. Her ikisi de alb senedenberi İn· 
gilterenin mukadderatmı idare eden 
"milli,, hükümetin mimandır. Fakat 
aarlarmda şu fark vaı-. Biri kendi 
partisini yıkarak milli hükümeti en-

A/.rnanyanın bir notcuı 
Alman deniz kuvvetleri Valensiya 

hilkümetine verdiği bir notada, karış
mazbk kontroluna memur olan Palma 
dö Majorkada bulunan alman harb ge
milerinin üzerinden hükümetçi tayya
relerin geçişini protesto et:niştir. 

Valensiya hükiimcti de, italyan ve 
alınan harb gemilerinin burasının kon 
troluyle mükellef olmadığını, kontro
lun İspanyol kara suları içinde yapıl· 
dığını tekrarlamakta, binaenaleyh al
man ve italyan gemilerinin Palma dö 
Majorkada bulunmalarının haklı görü. 
lemiyeceğini söylemektedir. 

Mütareke ve kar'§mazlık meaeleleri 
Karışmazlık komitesi, İtalyan harb ge

milerinin 26 mayısda İspanyol hükümet 
tayyareleri tarafından bombardımanını 

protesto eden İtalyan protesto notasiyle 
meşgul olmuştur. Komite, tahkikat ya
pılarak neticeye göre karar verilmesini 
.kararlaıtırmıştır. -

Macdonald 3 7 ya~ında ve Çember
layn 68 yaşındadır. 

Hususi mühür lordu Delvar 73 ya-
şındadır. 

I 
Nevil Çemberlayn'rn dış politikada 

realist prensiplerden ilham alacağı ve es.
ki infirad politikalarından vazgeçeceği 
sanılmaktadır. Ren nehrinin garbında bu-
lunan bütün Avrupa kısmının asayişine 
İngiltere'nin büyük bir ehemiyet ver
mesi lazım geldiğine dominyon delege
lerini ikna etmeğe muvaffak olduğu ha. 
tırlatılmaktadır. 

B. Eden'in bakanlıkta ibkası, bu mü
nasebetle manidar görülmektedir. 

Yeni kabine hakkında İngiliz 
gazetelerinin telairleri 

Londra, 29 (A.A.) - Yeni kabine 
hakkında tefsirlerde bulunan gazeteler, 
bu kabinenin bir milli kabine olduğunu 
ve buna binaen ingiliz politikasında her 
hangi bir değişiklik beklenilmemesi ge
rektiğini bildirmektedirler. 

Taymis ezcümle diyor ki: 
"B. Çemberleyn'in seçtiği arkadaşları 

kendisinin kabinenin milli mahiyetini 
muhafaza etmek istediğini göııtermekte. 
dir. 

ırkı değiliz. Bilakis ilk imlcinmcla biriDo 
cisinden olduğu gibi ikincisinden de br
tuı!mak çaresine bakacağnnız da fiphe 
yoktur. 

Yalnız bizde deiil, bütün cliarada 
ve dünyanın ileri ve büyük memleluıtle. 
rinde normale avdet için cittikp lm•
vetlenen bir cereyan YardD'. Bu cıweya
nın takib ettiği maksadın bir bakibt o

lacağı zamana hazırlanmaldıiamz lima
dır. Günün birinde batka memlelretler 
yalnız bazı kayıdlar ve f4ri1ar altmda 
tam ve serbest mübadeleye dönerlene o 
gün için biz onlan o yolda takibe lllmr 
bulunmazsak çok müıkil vaziyette kala
cağımızdan korkulabilir. 

Şükranla görüyoruz ki hükümetimia 
uyunuyor ve bütün imkinlan aöz i. 
nünde bulundurarak her fırsatta ialifa
deyi aala ihmal etmiyor. Kontejantmu 
usulünün kalkmaar ticaret erbabiyle alL 
kadar hükümet daireJeri için büyik bir 
hafifleme teıkil edecektir. Bütün ba tec

riibeler içinde milli istihsal ve mübadele 
amillerimizde vatani bir gayrete aalıilt 
olmakta milli bükümetimizin sidifine 
uygun bir ahlak tekevvünü pek ziyade 
arzu olunur bir tekimül merhalesi tef
kil ederdi. Herkeste ticaret ve kaans fi
kirlerinin yanı batında milli ekonomiye 
faydalı olmak enditeleri de yer almab
dır." 

Bununla beraber, gazete, yeni silah
lanma proğramının tatbikinde derin bir 
tecrübe elde etmiş olan bakanlann baş
ka idarelere getirilmesini hayretle kar
§ılıyarak diyor ki: SANAT ve SEFALET 

"Sir Samuel Hor'un bahriyeden ve 
B. Duf Kuper'in harbiye bakanlığından 
niçin ayrıldığı anlaşılamıyor." 

Deyli Telegraf, B. Çemberleyn'in B. 
Baldvin'den çok daha az tesire kapıldı
ğını kaydediyor. 

HABER'de Nurullah Ataç, Mf.&eti. 
büyük aanatkirları yetittirmekte iaıil 
olduğuna dair ötedenberi me.cad INr 
kanaata hücum ediyor: 

b ·· .. len muu, bugüne kadar surup ge 
hafazakar hegemonyasının batlangı· 
cıdır. Mac Donaldın hareketini parti· 
ai tasvib etmedi. Ve parti ile alakası 
kesildi. Yapılan seçimde muhafaza· 
icarlar kahir ekseriyet kazandılar. 
İşçi partisi elliye indi. Mac Donald 
ile beraber gidenler de bir avuç me
busa inhisar etti. Bunlar hala milli 
lxi namını taıımakta ise de hakikat• 
te ınuhaf az akar partinin yardımcısı· 
C!ırlar. Gerçi 1931 senesinden sonra 
~eçen seneye kadar Mac Donald mil· 
li hükümetin baıvekilliğinde kaldı. 
Fakat kendi kurduğu siyasi parti ile 
alakası kesilmif, dostlarını kaybet
tniı, muhafazakar partinin elinde a• 
let olan bir baıvekil. Mac Donald'ın 
hükümet içinde bulunmasmın hikme· 

kazmdan kurmuş. Diğeri ise, bütün 
partileri kendi partisine ilhak etmİJ 
vaziyettedir. Muhafazakar partisinin 
bugünkü hakim vaziyetine, on seki· 
zinci asrın Tori'si bile gıbta ile baka· 
bilir. 

Sovyetler birliği dış işler komiseri ve
kili B. Potemkin, İngilterenin İspanya
daki gönüllülerin geri çekilmesi hakkın. 
daki notasına Sovyetler birliğinin ceva
bım İngilterenin Moskova iş güderine 
vermiştir. Sovyetler birliği ilk önce asi
lerin silihJan bırakmaları muvafık ola· 
cağı ve bu teminat olmadıkça mütare
ke teklifinin iç barbı şiddetlendırmek
ten başka bir i~ yaramıyacağı düşün-
cesindedir. 

ispanya hakkında konaeyin 
karar mreti 

Cenevre, 29 (A.A.) - Milletler Ce· 
miyeti konseyi ispanyol işleri hakkın· 
daki görü§lllelerini kapayan karar su
retinde, İspanyadaki mücadeleye işt~ 
rak eden yabancı bütün muhariblerin 
geri alınmasına dair karışmazlık ko. 
mitesince yapılan teşebbüsü memnu· 
niyetle kaydederek umumi sulh için 
çok tehlikeli olan bir vaziyetten kur-

Burada iki ahbab çaYQfUD yolları 
ayrılıyor: Baldvin, muhafazakar da· 
vası için yaptığı hizmetlerin kartılığı
nı her muhafazakirm, varmayı en 
yüksek ıeref bildiği lordluk paye
sinde buluyor. Bundan böyle Lord 
Baldvin of Bwedley olacaktır. Mac 
Donald için o kapıya yürümek ağır 
geldi. Şimdilik A vusturalyaya gidi· 
yor. Ondan sonra da belki, siyasi ha· 
yatmm hazin romanmı yazmak için 

inzivaya çekilecek. 
A. Ş. ESMER / 

tulmak ve karışmazlık politikasmn ta• 
mamiyle tatbik etmek için bunun tek 

Moring Post gazetesi .. e bilhassa 
muhalefet gazeteleri, B. Çemberlayn 'ın 
yeni vazifesini muhafazakar partinin tam 
itimadı ve bütün memleketin hüsnü ni
yet ve müzaharcti ile deruhte ettiğini 
bildirmektedirler. 

çare olduğu mütaleasında bulunmakta 
ve komitede temsil olunan aza devlet
leri bu yolda hiç bir gayretten geri 
kalmamaya çağırmaktadır. ,, 

Hükümetçiler bir patlayıcı·madde 
labrikaaını tahrib ettiler 

Valensiya,dan bildiriliyor: Milli 
müdafaa vekaletinden bildirildiğine gô. 
re, cumhuriyetçi tayyareler, asi mevzi. 
lerini bombardıman etmişler ve Sabi
naniga mevaddı infilikiye fabrikasını 

tahrib eylemişlerdir. Aynı zamanda 
Soria tayyare meydanı da bombardı
man edilmiş ve asilere aid elli kadar 
tayyare kısmen tahrib olunmuştur. 

''Gerçi sanat tarihinde, sdanb çelı
mit bir çok büyük adamlar göstermek 
kabildir; fakat hali vakti yerinde. batti 
zengin sanatkarları unutmağa ne lüzum 
var? Dünyaya gelmit tairlerin en büyük 
ve en derinlerinden biri olan Goetbe ne 
zaman sefalete düımüt .... Byron'un ma
itet derdi ile kıvrandığını hiç duyına
dık? 

Fransızların büyiik romana11 BaJ_ 
zac ömrünün sonuna kadar yakaanu aJa. 
cakhlann elinden kurtaramamaı; eser
lerinin bir kısmını derhal para bulmak t. 
çin yazmıf. iyi ama dünyada borçla yal
nız Balzac mı vardı? Onun kadar, bel
ki ondan da fazla alacaklı kahn çekmif 
olanlar niçin birer Comedie Humaine ya· 
zamamıılar? Balzac sıkıntı çekmeseydi 
~ki daha az yazardı, fakat belki de da
ha mükemmel daha pürüzsüz eserler ve
rirdi demiyeceğim; onun mizacı kenclisimi 
öyle yazmaya sevketmiı ve borçlan bir 
bahane olmuş; borçları olmasaydı a...a 
bir bahane çıkardı .... " 

• 

ANKARA BiRASI Mevsimin 
temiz 

e n güzel ve 
içkis idir 



(Bflşı ı. inci sayfada) 
Ziraat bakammız izahatında bil

hassa bugiın eıae mevcud teşkilatır. 

Ankaramn bütün bahçeler.ine bir an
da ıyetişemiyecegini, buna h,er şeyden 
evvel maddeten imkan bulunmadığını 
ve sayın arkadaşlarının da bunu taK· 
dir edeceklerini tebarüz ettirdi. 

Memurlm vazifelerine 
kayıdııızclırlar 

Bakanın izahlarmdan sonra B. Ham
di Yalman (Ordu) söz alarak bizde her 
büyük işin küçük memurların eline dü
şünce derhal dejenere oıauğunu, bah~ 
sahihlerinin de bu mücadele işiyle yaKın
dan alakadar olmaları icab -ettiğini, mü
cadeleye erken başlama1C lazrmgeiaiği· 
ni, çiçekler açtıktan sonra girişilecek 
mücadelenin faydadan çok zarar hasıl o
lacnğım anlatan- B. Hamdi Yalman me
murların katiyen vazifeleriyle alfilfudar 
olmadıklarım, kendi evinin bahçesind~ 
ki ağaçlan dezenfekte yapmalt için gelen 
ziraat memurunun aletlerini tam 18 
gün bahçede bıraktığını, 18 gün sonra 
da pejmürde bir amelenin gelip aletleri 
götürdüğünü, ziraat bakanlığının bu iş
leri yakından ve alaka ile takib etmeme
sinden memleket için zararlar husule ge
leceğini ılave etti • 

Mücadeleyi devlet yapmalıdır 
'Eekrar kürsüye gelen B. Ziya Gev. 

her Etili (Çanakkale~ Hamdi Yalman 
arkadaşının sözler.ine iştirak ettiğini, mü
cadele memurlarının vazifelerini iyi yap
madıklarını, sonra, B. Ahmed İhsan 
Tokgöz'ün de haksız olduğunu, müca
dele işini bahçe sahiblerine bırakmanın 
mantıki olmadığını, her şeyden evel mu. 
zır hayvanlar ve nebatlarla mücadelenin 
bir devlet işi olduğunu tebarüz ettirdi. 

B. Ahmed İhsan Tokgöz de, öu işin 
önce bah~ sahihlerini ilgilendirdiğini, 
devletin mücadele teşkilatının ancak on
lara yardımcı olabileceğini ifade etti. 

8. Mazhar Müfid Kansunun 
sö;zler.i 

Müteakiben B. Mazhar Müfid Kan
su (Denizli) söz aldı ve: 882 inci fasıl
da ecnebi mütehassıs ve terccmanlar i
çin aynlmıs olan 379 bin liraY. çok bul. 
duğunu. dun bunun hakkmda: sorduğl,ı 
su l vekilin verdiği cevabın kendisini 
tatmin etmediğini, çünkii 877 inci fasıl
da da tedris heyeti için ayn bir tahsisat 
konulmuş olduğunu söyledi. 

Fakat Başkan B. Abdülht>Jik Rcnda 
göriış.melerin henüz 882 inci fasla gel
mediğini, bu sualin ancak bu fasıl gÇi. 
rüşülürken sorulabileceğini söyledi. B. 
Mazhar Mıifid Kansu da: 

- Ben sörlcmiş bulunuyorum. Smı
sı gelince vekil ccvab versin, dedi. 

Bu sırada Zfraat bakanımız yeni
den kürsüye gelerek muhtelif mevzu
lar üzer.inde konuş;ın hatinJere etraflı 
ve. tatminkar cevablar verdi. 

Bakan hulasa.: olarak şıınlan söyle

di! 
"- Memleketimizde her türlü mu

zir hay:vanlarla mücadelede:.: muvaffak 
olduğumuzu bu yüksek kürsüden söyli
yemem. Bu her şeyden evel teşkilat ve 
tahsisat meselesidir. Falfat buna rağ. 
men muvaffak'. olduğu.muz sahalar: da 
çoletur. Bundan üç; dört sene eırel, nur 
la farelerine karşı açtığımız,: mücadele~ 
de ha\dkaten muvaffakiyetli nerioeler: 
elde ettik. 

Bizim teşkilabmızın yapaöilöiği 

afet haline geçebilecek nastrrlıklim ön· 
lemektir. Mesai ve tahsisattmızı bu 
noktalarda teksif ediyoruz. 

Her tarafa aynı zamanda yetişem~ 
digimizi de itiraf ederim. Fakat şükra
na deger nokta şurasıdır :ıti Halk bir ta
raftan hastalığı ihbar, sonra vesayarm. 
za riayet"etmek suretile bize yardım 
etmektedir. 

Arkadaşım küçülC memurlar üzerin
de durdular. Bir memurun ihmal ve te
k"...ı.slilü görülebilir.. Fakat bunu diğer 
bütün memurlara da teşmil etmemeli
dir. 

Netice itibarile kanaatlerim memnu
niyet vericidir.,, 

B. Ziya Gevher Etili dünkü toplantı
da da münakaşa mevzuu olan tiftik ce
miyetini söz gelişi ederek ziraat vekale
tinin bu cemiyeti mürakabesinin çok ha
fif oldugunu, kendisinin cemiyet bina
sını ziyaret ettiğini, baştaki arkadaşının 
çalışmasını inkar etmemekle beraber, ve
kaletin cemiyetle alakasının çok hafif ol. 
d u0 unu, o da iliid olduğu manza
ra ın kendi ini cidden müteessir ettiği. 
n: sc,yli ·ere'< manzarayı şöyle tavsir et
t~. 

"- Zan ediyorum ki lliakal 500 se· 
neden kaima Oir- tezgah. Bir takım za
vallı amele kadınlar ta lann üzerinde el· 
leri ve ayakliırı ile tanyorlar, egiriyorlar 
v~ büküyorlar. Kontrol edenin muhak
kak bunu görmesi lll"zımdı. Yeni Türki
ye, endiistri yapan ve inkilab Tfükiyesi 
bayle bir ıslfilıı asla hatırından g~i~ 
mez asla kabul etmez.', 

Bundan sonra hatib zirant vekfileti
nin bu cemiyeti eline alması lazrm ~1-
diğini, memleketin bu kıymetli servetin· 
den bu suretle daha:: iyi istifade edilcbi· 
lcccğini ileri sürdü. 

Tiftik cemiyeti fuy4ixlı olmuf!ur 
B. R<.'fik İnce.. (Mnnisa) da cerniye• 

tin, bütün arkadaşlarının söylediğ:; gibi 
faydalı olduğunun inkar edilemiyeceği
ni, vekilin murakabe etmesinin muvafık 
olacağını, bunun icin de üç dört sene
denberi vcrilegelmekte olan bu tahsisa
tın bu sene de verilmes.ine tarafdar bu
lunduğunu söyledi. 

Profesörlere verilen maaş 
Sıra 882 inci fasla gelince Mazhar 

Müfid Kansu (Denizli) bu yolda evel
ce vakı olan bazı mütalealarını hatırlat. 
tı. B. Muhlis Erkmen de şu yolda ce
vab verdi: 

"- Ecnebi mütehassıslar kısmında 

yalnız hocalarla, tercemanlar dahildir. 
Tedris Heyeti şimdi okunan maaş lCısmı
na: dnhildir ve 27 tane. profesör vardır. 
Bunlar hesab neticesinde, mukaveleleri 
mucibince-vereceğimiz paralann netice• 
sidir." 

B. Mazhar Müfid Kansu ayda 30.500 
liraya yaklaşan bu parayı çok fazla bul· 
duğunu te.krarladıktan sonra B. Emin 
Sazalı (.Eskişehir) kürsüye geldi 

Emin Sazaütn sözleri 
B. Emin Sazak (Eskieşhir) de bu 

enstitülere dünyanın en büyük alimleri· 
nin getirtildiğini, maaş itibariyle de ken
dilerine Türkiyede emsali olmıyan bir 
para verildiğini, fakat eserlerini göreme
diğini, her gelenin bir yol gösterdiğini, 
fakat her halde kendisinin anlayamadı
ğı bir bilgileri olduğunu, bu bizim köy
liımüzün nazariyeden çolC pı·atiğe ihtL 
yacı bulundugunu söyledi ve sözlerini 
şöyle bitirdi: 

''- Benim iştitiğime göre bunların 
en yiıkseği: 

- Memleketinizde kara sapanla zira
at en elverişli usuldür. Bu topraga gö
re tuttugunuz yol en iyisidir. Diy~ ra
por vermiş. Bu bahta kendilerinden çok 
rica ederim, sayın vekil fazla ecnebi pe
restlik yapmasın. Kendi vntandaşlanrruz 
arasında bu uğurda canım feda etmeğe 
amade gençlerimiz vardır.'' 

lstanlfol üniversitesi -
Ziraat enstitüsü 

B. Mazhar Müfid Kansu yeniden 
kürsüye geldi. Gene P.rofesörlerin maaşı 
ve ziraat enstitüsünün diğer masrafları
na karşılık olarak gösterilen bu paray:ı 
mev.zuubahs etti ve şunları söyledi: 

"- Arlfadaşlar, 1stanbulda bir üni· 
versite vardır. Burada hukuk, tarih, coğ
rafya fakülteleri var. Bunların hepsinin 
masraflarını toplarsak 1 milyon 900 bin 
lirayı geçmez. Halbuki gene buradakLzi
raat enstitüsü, bütün vekaletin 6 milyon 
lira olan tahsisatının dörtte birine yakın 
bir rnikdar 1.5 milyon lira alıyor. Mües· 
ses yi tenkid etmiyorum, bize. laı:ımdır, 
fakat elde bir mukayese var. Bir taraf. 
ta 1 milyon 900 bin lira bütün üniversi
te.Y.e. 1 milyon 500 bin lira yalnız bir ü
niversiteye •.•• Bu, çoktur!' 

Bundan sonra da 20-21 muallime ve
rilen 380 bin liranın çokluğunu da tek
rarladı. Fakat arada mukavele olduğu İ
çin bunlara verilen paraya itirazı aklın
dan geçirmediğini. ancak onlann da mu
kavele.. hiikümlerine. riayet etmesi 13.zım 
gçleceğini, halbuki mukavelenin şartla
rnıdan biri olan muayy.en zamanda türk· 
çe öğrenmek kayıdına riayet etmedikle
rini söyledi. 

Ensittü faydalı bir müessesedir 
B. Ziya Gevher Etili (Çanakkale) de, 

enstitünün haddizatinde faydalı bir mü
essese olduğunu, faydasını daha a cak bir 
kaç sene sonra hissedeceğimizi ve bir 
gün bu memlekete harbiye kadar, tıblii
ye :ıtadar faydalı eleman verebilecek bir 
teşekkül halini alabileceğini, bu müesse
senin laboratuvarlarında arpamızm, buğ. 
dayımızın ve Jfütün diger memleket mah
sullerimizin standardize edildiğini, 

en iy.i tipler yaratıldığını bir gün! 
vekilin masasının üstü11e serilmiş en i
yi mahsul nümunclerini ömründe hiç 
bir yerde görmemiş: olduğunu söyledi. 
Fakat ikinci meseleye gelince B. Kansu'-
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nun yerden göge kadar haklı olduğunu; 
vekilin türkçe hakkındaki bcyanatiann· 
da baştan aşağı haksız olduğunu anla· 
tarak şunları ilave etti: 

"- Bu bizi isyan ettiriyor. Bunu 
doğru bulmuyorsam her halde: biraz da
fazla asabileştikleri için söylemi olfüık

lannı kabul ediyo~ !fakat arkadaş
lar; türkçe hizim en kudsi cmellerimiz
den biridir. Şimdiye kadar ne kaybetmiş
sek, kendimizin türkçemizi azaltmamız 
dan ve ba kalanna da türk~ öğretme· 
memizden ileri gel~ir:" 

Müteakiben B. M"uhlis Erkmen hu 
son hatiblere.-de cevablar verdi. B. Maz
har. Müfid Kansu ve: B. Ziya Gevlier -
Etili yeniden mütalcalanm söylediler. 

Başkan, faslı reye koydu ve kabul e· 
dildi. Bu suretle :ziraat:-bakanhğı büdeesi 
kabul edilmiş oluyordu. 

Milli müdafaa büdcesi 
Bundan sonra Milli Müdafaa Ba

kanlığının 1937 mali yılı büdcesinin 
görüşülmesine başlandı. Fasılların o
kunmasına girişilmeden evel Milli Mü
dafaa Baknm general Kazım Özalp 
kürsüye gelerek şunları söyledi: 

''- Sayın arkadaşlar, bütün millet. 
lerin ordularını kuvvetlendirmek için 
hararetle çalıştıkları günlerde bulunu
yoruz. Bu gidişe göre cihanda büyj.ik ka
rışıklıkların zuhur etmiyeceğini kimse 
iddia edemez ve bunun ne kadar yakın 
veya uzak oldugu da tnhınin olunamaz. 
1ştt öyle buhranlı Dirzamanda nazır. 
lıksız öulunacaı: olan milletlerin vay 
haline. M"emnuniyctl~ söyliycbilidm ki 
biz bu hususta bısiretle davramnış ve 
başkalarına tekaddüm etmiş öulunu
yoruz. (!Bravo sesleri, alkışlar), 

BüyülC Şefimiz A'tatlirI<. 
S. lçöz (Yozgad) - Yaşasın. 

Milli Müdafaa vekili Gl. Kazım 

Özalp (devamla) - Milletlerin bugün
kü silahlamruuyoJuna gireceklerini da
ha evclden sczere.K, ordumuz.un kuwet• 
lendirilnıesi işleriyle, bililiğiniz.. gibi, 
ıbiuat meşgul olmuşlardır. (ıBravo s~ 

!eri alkışlar), 

İşte onun bu yüksek gÖTÜ§Ü saye;. 
sindedir ki bugün hiç; endişemiz oima;. 
dığı lialde cihan hfıdlseler:inin inlöşafı. 
nı sükunetle.. takib etmekteyiz. (A:lkış
hr). Bir taraftan da hazırlıklarımıza 
devam ediyoruz. 

Büdcedehi çoğalma 
ArkadaşlaI, 936 - 937 normal büdce

leri arasında 3,5 milyon lira kadar bir 
fark vardır. 935 - 936 seneleri büdcele. 
ri arasında da 6 milyon lira- kadar bir 
fark vadı. Bu çoğalma, ordumuz. teşki
latının büxüdiıgünü gösterir, bw1u a· 
çıkça söyliyebiliriz. Bilhassa maaş fa_ 
sıllarmdaki ehemiyetli fark, Ankaraya 
nakledilmiş olan Harbiye okulunun son 
senelerinden neşet eden genç subayla.
rımızm mikdarımn, geç n senelere niı.
betle fazla olmasımlan ileri gelme.kte
dir: Normal büdcelerdc.n başka- olarak 
hükümetin teklifi ile.. ve yüksek mee
lisin k~bul buyurmuş olduğu fevkalade 
tahsisat lfanunlnriyle ordumuza en son 
sistem ve ihtiyaca kifayet edecek: ka
dar esliha ve malzeme temin olunmuş
tur. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu me
yanda Harl:1 sanayii tesisatımız da ta
mamlanmış, top, tüfek, barut, cepliane, 
tayyare ve saireyi memlel{etimizde iy
mal etmek imkanları elde- edilmiştir. 
(Btavo sesleri, şidöetli allCışlar). 

~rkadaşl2.r, ordumuzun manevi kıy
met ve kabiliyeti nakkında söz söyle
megi zaid görüyorum. (Eminiz sesleri). 
Onun nasıl y,etişmekte oli:luğu hepimi. 
zin malümumuzdur. 

İbrahim Demiralay (Hıparta) - Bü
tün dünya anlamıştır. 

Milli Müdtıfaa Vekili General Kazım 
Özalp (devamla) - Esasen milletimizin 
askerliğe olan yüksek kabiliyeti ve 
muhabbeti de ordumuzun üstünlUğünü 
temin etmektedir. (Bravo sesleri, sü
rekli alkışlar). 

Türk milleti ordusunu her şeyden 
çolC sever. Ona parasm1, matını, canını 
feda etmekten hiç bir zaman çekinme
miştir. (Alkışlar). 

İbrahim Demiralay (Isparta) - Ru
hunu verir. 

Milli müdafaa vekili Gl. K. Ö.talp 
(Devamla) - İşte böyle şerait ve feda

karlıklarla yetişmiş olan cumhuriyet or

dusunun milletimizin bütün hakliınnt 

ve yüksek menfaatlerini heran ve her su

retle: Iayikiyle koruyacağına emin olabi

lirsiniz. (Alkışlar) Bunu iftıharla söyler, 

büdcenin kabulünü rica ederim. (Şiddet

li alkışlar.)" 

• •• 
Kiizun Sevüktekin' in: dilekleri 

General Kazım Özalp,dan sonra kür-
.süye Diyarbekir mebusu general Kazım 
Sevüktekin gelecek, or.duya olan güven 
ve saygısını ifade ettil..~en sonra, tür.!t 
süvari subaylanrun Avnıpada göster.dik· 
leri muvaffakiyeti, daha dün büyükleri• 
mizin takdirine mazhar olan gen~ bir 
türle kızının kahramanlığım hatırlattı ve 
havada uçan, denize dalnn subaylarımı
za maaşliınndan başka verilmi zamların 

arttınlma&Iru r.ica etti. 
General K"azım Sevüktekin orduya a· 

lınacak hayvanlar ve. ifayı vazife haliDT 
deki subaylann hayvanlarının hiilfümet:
çe beslenmesi meselelerine de temas ~ 
derck: bu hususlar hakkındaki manızatı
nın kabulünü rica etti. 

Büyük devletler sırasında Türkiye 
Müteakiben B. Berç Türker (Afyon) 

söz aldı. B. Berç Türker sözlerine: 
"- Biz, dünyanın en kuv.vetli veı 

kahraman ordusuna malik olduğumuz· 
dan dolayı göğşümüz iftiharla kabarır. 
Biz Ulu Şefimizin yüksek direktifler.ini 
takib ettiK ve bugün büyük devletle~ 

sırasına geçtik" diye başladı. 
Deniz kuvvetlerimizi kuvvetlendir

mek için bu faslın tahsisatını genişlet· 
meye tarafdar olduğunu, bizim denizde 
kuvvetli olmamızı arzu eden T:ıir dost 
devletin l:iize gayet müsaid ŞJ!raitfe bir 
dretnot satmağa, yahud inşa etmeğe ha. 
zır olabileccgini, ve bunun parasmm tak
sitle ödenmesi için mali Rombinezonlar 
bulunabileceğini ilave etti. 

Cemal Akçınnr bir dileği 
B. Cemal A:kçm (A:fyon), intil\ab da

iresindel(i Gedik Ahm~ ptışa valCfmdnn 
imaret camiinde bir liaylı vrunttanberi 
cebhane liulunduğunu, öu hm:Us-enin şe• 
hir halkını haklı olaraJC endişeye düşür
düğünü, camiin çok yakında bir ilk o
kul bulunduğunu ve bu seüebler.~üzün
den sayın vekilden camiin für an evel 
tahliye edilmesini rica etti. 

Kahraman ar.duyu talidir 
Bay Mazhar Müfid Kansu (Deniz-

li) T.iir:lt ordurunun Maraşal?ndan en 
küçük erine kadar hummair Uir faaii~ett 
ixinde vazifesini gördügünü, çahşuğı· 
nı takdirle yad etti ve bütün arltada§
larmın bu fikrfoe iştirak ettiğiniı bil~ 

diğini söyJedi. Bu sözler hay ttay •• pclt 
t.ıbii sesleriyle karşılandı, 

Bundan sonra lıatib, layihaom 
iki maddesine remas e.deee.ğjni bıuı:
lardan birinin Generallere biı:e:r oto .. 
mobil verilmesi için bildceye: tnlısisatr 
konulması, digerinin de asltm maluller 
meselesi olduğunu söy,lcdi; ve Vekilı
den izahat rfoa etti. 

Tıür.k ordusu., tiirlıün. y.egômı 
v a r: l ı ğ•ı: d ı n 

Ba}' Mazhar Mlifiddenı sonra küc. 
siye gelen Durak Sakarya (Gümüşha:. 
ne) , sözlerini iki cümle halinde.. hula
sa edeceğini söyliyerek dedi ki : 

"Kahraman Türk ordut>u Türkün 
yegane varlığıdır. Türkün bütün var· 
lığı da kahraman ordunundur.,, Bu 
sözler bravo sesleriyle, uzun ve sürek
li alkışlarla karşılandı. 

Müteakiben Egkişchix: mehuslan B. 
İstemat Özdamar ve Emin Sazak türle 
ordusunun kahramanlık, kuvvet ve kud
retini canlandıran sözler söylediler. 
B. Emin Sazak sözlerini bilhasıia, or· 
du için alınacak hayvanlaı· üzerinde 
teksif etti ve bu hayvanların dışardan 
değil, memleket içinden tedaı:ik edil
mesinden gerek köY,lü. gerek II\emleket 
için faydalı olacağmı tebarüz ettirdi. 

Emirber neferlerinin terhisten evci 
hiç olma%sa iKi ay daha talim ~örme· 
leri lüzumu üzerinde de konuşan B'. 
Emin Sazak sözlerini şöyTe bitirdi: 

"- Menzil tcşkiliitımız, asker de
ğilim ama mücadelei milliyede hamur, 
kamur olduk. Şurada yüz metre iler
de bir yer var. Orada birçok otomobil. 
ler battı. Sonra ordudnki suöay,ların 

manevralarda yaptığı tatOikat ve ame
li gösteriş, bilmem ki kafi geliyor mu? 

Menzil teskilatı için mıiliendis mi 
tefrik edeceğiz. n~ yapacağ}z? Bunu 
yapalım. Yoksa daha pratik öir usul 
mü bulacağız? Bay vekil bu nususta 
bir şey yapıyorlar mı? Yapmıy,orlarsa 
nazarı dikkate almalarını rica ederim.,, 

General [{azım Ôz.alpın söz.feri 
Bunun üzerine Milli M"'tidiıfaa- Ba

kanımız general Kazım Özalp kürsüye 
gelerek şunları söyledi: 

"- Arkada arımın sua lerine ayrı 
ayn cevab v.enn• ğe çalıs ca ım. Evv • 
la general Kazım Sevülrte1dn ba me• 
scleler hakkında mütalealarını b"van 
ettiler; Btınlartlım biri hava \"e tohtel-

bahir vazifelerinde bahman subaylaııa, 
kanunen verilmekte. ola11; 30 Ura ücre
tin al'tmlma.sı hatckındadır. Bu, kanu .. 
ni bir meseledir. Bu esas k:ıbul olunuı:4 
ken 30 liı:re kafi görülinüştii. Halen de 
bunu almaktaduılar_ Uçan heıı ~yare 
zabiti gcriı hizmette d;ili · olsa senede 
30 saat U!tffiak şartiiyle h~ all bu ücrcttiı 
alıt:; Uçmıy:anı tabii alamaz. Bw lO lira 
Üc'l'etin arttırdmasL ha.lHanda adada<µ· 
nuzın gösterdiği ar.zu il2erinde blc rce
kikat yapmadık. Tetlrik edeyim. l\'Ia
lfunu aliniz ordlıda: biı: ycııe ytıprlmı u
fak bir zam, ana merbu1ı v:e alakadar 
birçokı v;aciyctler.e t'eslı- y:apclıilir. Birub 
enaley:ll' bunun böyle münferidı biı: mu. 
amele ldinde kafıp kahmyacağmıı tetı 
kikr edeyim. Tetklitat ırerice.sinde mec• 
lisi aliy:e biı: teklif yapmak icmb eder
se, evvda hükünıetc aı:zedcriz. HüJ.cii,. 
met muva'fıl< gardiiğjjr taktfade meclisi 
aliye de bu teklifi arzede.riz. Şimdiye 
lraı:bır bu husust<D bir tetkik yapı2ına
dığr için müsbet' mütalcaı dermeyan e
demiyeeeğim. 

Diğer meseley.c gelince; gerilerde 
bulunan zabitanın binek; hayvanlarmını 
iaS"esi hakkında vcldl:futx;e tetkfrat ya
pılmaktadır. Bu zati binek- hayvmrla;. 
rınm iaşesi şeilini ve: miTiı binek hay
varrlannın vaziyc.tlerilri bu sene yeni.
den gözdett geçiııdii: Bic teklif ha?i!Ir• 
lamaktaF. hazıtland 'ttın sonıra tabii 
meclisi aliye gelecektir, uradu gi>rü
şülecektir. Kendilerinin suallir.inc. ve
reoeğim ce.vah!ar bunlarduı.. 

Mazhaı:ı Müfid. al'kadaa:umzın, ana. 
balnr.m yerin~ otomobil ikamesi hak
kında mütalealan vardır. Zat.en bu, ve .. 
Mictçe de dli~ünülınüş, hükümete' ar.z
edilmiştiZL Hüküm.et bwıu muvafık: gpn 
müş, liöyle• bir kanun iü.i meclise se~k· 
diimlı,?tir. Zannediyorum ki,, enııilmen• 
lerde halen müzakere cdilmektedlı:. 

He~i uınwni:}'ey,e bir.kaç giine kadar: 
ar.ıedilir. 

Harli maüıll.eri hakJundald mü.ta
lealan vardı. B\ı da- vek~lctçe düsünül. 
müş ve hükümetç;ı? de tasv.ib edilmiş· 
tir. 

lılarb maifıllcırinin biraz daha teı:f.i 
edilmesi meselesiJ : böyle bir kanun. 
ha.urJanarak. encümenler.c scvJredilmiş• 
tir. ~akında umııınt bey.ete a.ı:zolunur~ 

Binncnnlc.y,b bu aı:.zulaa. dllt bu sarc.tlc 
husule gelecel· demekti r:. 

Donanm ı lmvr1etbt. cFJtil es~ 
Tümer arltada:şınnzm hük • tin 

mali kudreti müsaid olfürRça doımn~ 
mızın da kara ve hcw<ı reşefclrlilleri gi
bi, kuvvet1endiri!inesi nuwsundaki ar· 
zulanna tamamfyie biz d'C' iştiraR edi .. 

yoruz. Tabii mali kudret ve istiraatr· 
mrz derecesinde donanmamrzı da tak
viye edeceğiz. Onu diğerlerinden geri: 
bırakmak hiç öir zaman hatmmızdan 

geçmemiştir. Halen sipariş etmiş liu. 
lunduğumuz nar!) gemilerinfn yarısı

nın memleketimiz de yapılması muıta. 
vele ildizasındancfır ve zannediyorum 
ki bu ayın sonunda f-stanôuhfa bn imii
lata başlanacalrtır. (A.11hşfar bravo ses
leri). 

1st.itaatımız. daha müsaid oldiıkça 

tabii bunu daha fazla yapmak daha ÖÜ· 

yük mikyasda,. daha kuvvetli, kudretli 
harb gemiler.i inşa e.tmek de. emelimiz
dir. ÖY.le kanaatim var ki bu emelimi· 
ze az zamanda vasıl olacağız (Alkış

lar). 
Afyon Mebusu Cemal arkadaşımız, 

Afy.onkarahisar.dakL camiin tahliye e
dilmesini. ar%u edi.yoclar. Filliakika 
cephaneierimiz bazı kasabafarda, cami
lerde muhafaza edilmektedir. ve müsa· 
id olan camilere komılmuvlardır. Tabi· 
idir ki bu tedbire külliyetli mikdarda 
cephane bulunup ta cepnanelılderin yet
mediği yerfeı:de müracaat edilmiştir, 

Bir de malümu aliniz cephaneliklere 
cephaneler askeri mütalaata müsteni· 
den konur. Olabilir ki, her hangi bir 
yerde müsaid ceplianelik oldugu halde 
askeri mütalaat onu kullanacak kıta

lara yartın yerlerde bulundurmayı is
tilzam eder, işte bundan dolayıdır ki 
bazı yerlerde cami gibi binafar dahi· 
linde ccphanelerimiz muhafaza edili .. 
:yor. Bunların daha muntazam yerlere 
alınması ve cephaneliklere konulması 

için tedbirlerimiz başJamıştır. Maliye 
Vel{aleti de bu hususta tetkiKae yap .. 
maktadır. 

Özdamar arkadaşımız ordu haklan· 
da sitayı t. r bey.anatta bulumlular ken .. 
dilerine t ün e er·m. 

Emin S :.ık :rrkadn mız dı rdan 



Kamutayda büdce müzakereleri dün 
(Başı 4 üncü sayfada) 1 Hazarda menzil tatbikatı ve menzil 1 vazmu askeriye için konan 6 milyon 

Jnesini arzu ettiler. Hepimizin arzu ve hizmetleri hakkında yani manevralar ve· küsur tahsisatın 5 milyon küsur lira-
ternennimiz budur. Yalnız hayvan değil sair talim1erde mümkün olduğu kadar ya indirilmiş olduğunu ve bunun naza. 
her şeyimizi memleketten almak ve her nazarı dikkate alıyor. Ama hazar zama- rı dikkatini celbettiğini söyledi. 
§eyi memlekette yapmak, hazırlamak bi- runda manevralarda seferde yapılacak o- Fuad Ağralının cevabı 
ıim en esaslı ve en ehemiyetli prensip lan bütün menzil teşkilatının manavra- Buna Maliye Bakanımız Bay Fu-
'Ve hedefimizdir. Ordunun bütün ihti- Jarda da tamamen tatbik edilmesi çok ad Ağralı şu cevabı verdi : 
)'açlarını dalıilde tedarik etmek, zaten külfetli bir iş hatta seferberlik kadar bil- '' - Heyeti umumiye hakkkında 
Jnemleketin müdafaası noktasından Jii- yük bir iş olur. Seferberlik planlarında, maruzatta bulunurken arzetmiştim ki 
ıurnıu ve ehemiyetli bir keyfiyettir. Or- cedvellerinde bu menzil hidematınm na· Bütce encümeninin tetkikatı sırasında 
dunun ihtiyacı olan hayvanı memleket sıl cereyan edeceği ve her menzil hattı- elimizde bulunan 36 senesinin tahsisat. 
dahilinden almak çok iyi bir şeydir. An- run ne gibi hizmetler göreceği, kimlerin rakamlarına göre 3.500.000 lira fuJalık 
tak bugün memleektte yetişen hayvan. ne gibi vazifeler alacağı ve menzil hattı görülmüştür. Bunun 2.400.000 lirasını 
lar ordu ihtiyaçlanna vefa edecek kadar teşkilatının nasıl yapılacağı tamamen askeri techizata ve 1.100.000 Iiraamı da 
kuvvette değildir. Bunu koşum hayvan- hazır bulunmaktadır. Arkadaş!mızm en· kabul buyurduğunuz kanunda gördü-
ları için söylüyorum. Bittabi mekkare dişeleri eğer İstiklal harbı zamanındaki ğünüz veçhile techizatı harbiyeye has-
Ye binek hayvanlan memleketten alın- gibi olmasın ise, İstiklal harbı hazırlık- rettik. Kabul buyurduğunuz kanunla da 
Jnaktadır. Ancak toplan çekecek kadar sız, vesaitsiz mahrumiyet içinde yapıl- der~tır e~eceğ~niz veçhile düyunu u.. 
'Ve gene dağ toplannı taşıyacak kadar mıştı, yani böyle bir harbte bundan baŞ- mumıye budcesınde mevzuu bahaol.an 
kuvvetli hayvanlar memleketimizde he- kası olamazdı. Halbuki şimdi gayet mun- şu fası~ Müdafaai MiJJiye Vekaleti mü-
nüz yetişmemektedir. Bunların yetişti- tazam, gayet düzgün, her hangi bir kar- bayaatına karşı çıkarılmıf olan hazine 
tilmesi için ziraat vekaleti tetkikat yap- gaşalık olmadan çok güzel bir surette bonolarının ödenmesi için 937 senesin-
ınakla beraber, milli müdafaa da başba- seferber oluruz, bunu kati surette temin de vadeleri hullıl edecek bonoların ö-

kaıumızın riyaseti altında bir kaç içti- ederim. (Bravo sesleri, alluş~ar) 'f!.iç. bir denmesi için .konulmuş tahsisattır. Ka-
ına oldu. Bazı esaslar tesbit edildi. Öyle neferin ne üstü başı, ne de yıyecegı, ıçe- bul buyurmuş olduğunuz kanunla bu 
Üınid ediyorum ki bu seneden sonra, bu ceği noksan kalmaz. (Bravo sesleri) Bii- bonolardan 2.400.000 liralık mikdarmın 
düşünülen esaslar dairesinde işe başla- tün bunlar ta~amiyle. ~az~r~a ha~~rlan~ bu sene içerisindeki fazlai varidattan 
Yacağız. Tabü, bu bir iki senede olacak mıştır, müstenh olabılırsınız. (Surekh şimdiden iskonto edilerek tasfiyesi için 
bir iş değildir. Düşündüğümüz beş sene- alkışlar). • Maliye Vekaletine salahiyet verdiniz. 
lik bir programdır. Orduya ancak il~ istiklal harbı gazÜerı Bu suretle bu bonolara kartıhk olarak 
yaşında olan hayvanlar faydalı olabilir. B. İbrahim De~iral~y ~İsparta! ~m düyunu umumiye büdcesine konulmuş 
Bunları halkın yetiştirmesi için bazı ted. eski kanunla tekaud edıJmış olan_ ıstı~- olan tah,sisat acrbest kahıuf oldu. İfte 
birler alındığını da arzetmiştim. Son- lal barbı gazileri hakkında so~dugu bır bu serbest kalan kısmm techizatı harbi-
ra, orduya ne kadar hayvan alınacağını sualede Bakan şu cevabı verdi : yeye tahsisi imkanı hasıl oldu. Buna 
\'e ne kadar ordudan çıkanlacağı da gö- _ Bununla alakadar olanlar çoktur. istitrad dediler. Faslm altındaki fıkra 
r" "ld.. v kAl t d ·· acaat etmiflerdir İh- ile de diyoruz ki "Maliye Vekileti-uşu u ve bu komisyonda bir proje ha- e a e e e mur . . · .. 
ıırlanmıştır. Öyle ümid ediyorum ki bu timal arkadaşlarımız da bu gıbı mura- nin muvafakati ile Milli Müdafaa Ve-

fCUlt işleri senelere ayrılmıftır. Her se
ne nerelerde ve ne yapılacağı tesbit e
dilmiştir. Alınan büdce lle bunlar pey· 
derpey yapılıyor. Ali Meclisten de tah.. 
sisat gelecek senelere sari olmak üzere, 
tahsisatr sari olmak üıere kanunlar çık
DUftır. İşte bu kanunların ve verilen 
tahsisatların hükmüne göre bu sene 
Ankarada Muhafız kıtaatı için bir kışla 
yapılmasına baflaruyor. Bu belki bir 
ilri aene zarfında biter ve buradaki aa
lııerler de, buyurdukları gibi, barakalar· 
dan kurtulmUf olurlar. Tabiidir ki A
nadoluda eskiden kahna büyük kıila
lar olmadığı için ve bizim kuvvetleri
miz, hazari kuvvetlerimiz de çok teves. 
ıü etmif olduğu için öyle konforlu yer
lerde maatteessüf henüz onlan bulun
durmak imk$nJarı hasıl olama.m?ftrr. 
Maanafih tedricen bunu da tanin et
meğe çalışıyor ve büdcemizin vüsati 
niabetinde kıfla ve saire de yapıyoruz. 

Bu sene, arzettiğim gi_bi, Muhafız 

kıtaatı için bir kııla yapılacaktır. Abi

de meselesine gelince; tabii bu abide 

yaptırmak işi MiJJi müdafaa vekaletine 

aid olmayan bir iştir. Bunun için de 

Milli Müdafaa vekaleti bir teşebbüs al

Dllf değildir. Arkadaşımızın bu husus

taki dileğini burada işitmiş olan ve 

kendilerine aidiyeti olan arkadaşları. 

mu belki tetkik ederek icab ederse bu • 

hususta bazı te,ebbüaata giri,Uler. Ben

ce fimdiye kadar Milli müdafaa veka-

letince gerek yeni bir abide yaptırmak. 
gerc!be İstanbulda mevcud olan abide 
alanmm tevsi ve sairesi için bir te,elr 
büs almı' değildir. Bu da Milli müda
faa vekaletine tealluk etmediği için aid 
olduğu makamlar bu hususu eğer lü

aumlu görüyorlarsa tefebbüae firİf e-< 
cekJeri tabiidir. 

Orduya aeUim ve takdir 

Milli Müd.ıfaa Büdcesi bittikten 
sonra bir takrir okunmUftur. 

Takrir şudur : 
Yüksek Başhalığa 

Milli Miidafaaa büdceleriain hita
mı müzakeresi dolayisiyJe bunların taı 
bikine önemli muvaflalriyetler diler, 
ve kahraman ordumuza B. 'M. ltleclisi· 
mn selam ve takdirlerinin sunulması-
m rica ve teklif eyleriz. 

Kütahya 
Mehmed SoTMr 

Çoruh 
A. Akyüz 

Urfa 

Muhiddin Dinçsoy . 
Takrir ittifakla kabul edilmi§tir. 

Milli müdafaa bakanımızın izaha
tından sonra vekalet kara, hava, deniz 
büdceleriyleharita genel direktörlüğü. 
imalatı harbiye büdceleri tasvib edilm~ 
tir. 

Varidat büdcesi ve muvazenei umu
miye kanununun heyeti umunüyesi re
ye konarak 328 reyle mevcudun ittifa
kiyle kabul olunmuıtur. 

Kamutay pazartesi günü toplanacak. 
tır. 

sene veya gelecek sene bunu tatbika baş- caatlara maruz bulunuyorlar. Bu husus- kaleti kara büdcesinde taallluk eden 
lıyacağız. Bu suretle sual sahibi arkada- ta sarih bir şey söyliyeyim ki bir kısım tertiplere nakloJunmaaı ., demekle ur-

'd d.. · d ·· ünce fı keyfiyetini temin ettik. şırnın ve bütün arkadaşlarımızın temen- beyhude ümı e uş.m~sın. ~e uş -
nileri husul bulmuf olur. miz gizli kalma&m. Şimdiki hal~e harb İatitrad değildir. Kamınun içeri-

Suriye başbakanı BuJg • t 
(BBfl 1. inci sayfada) arıs an 

"- Bu müzakerelerin bir an evel •• k e E • • • .. • mali'ıllerinin bugünkü vaziyete nıs~ten sindedir. Ayniyle bir fıkrai kanuni-
. mırberlenn askerlrgr bir az daha terfihleri mevzuubahstır ve yedir. Diğerlerinden hiç bir 

0

farla yok· 
Emırberlerin askerlik vazifesi bitme- btt bwsustakı' laAyiha da Meclise takdim +L!_ 

ft h~ ~ ~fı. ~tinin ed~cek §ekil- ve tur ıye 
de bitmesi tabil ıdi. Bu netıceden do-

d tur. .urincisi buraya ahp nakletmek 
en evel, terhis edilmeden eveJ bir kaç edilmiş. encümende müzakere olun- layı fevkalide ne,eliyim. Döniifte si- İstanbul, 29 (Teelfonla) - Bulgaris-

ay daha askerlik yapmaları hakkındaki , Esk' kan .. tekaüd e· için, zaten büdce eııcümeninden geç- siııle daha bol görüşmek imkanını bu- tanın Ankara orta el~isi B. Teharof bu 
ınütalea teknik bir şeydir. Erkamharbi- maktadır. 1 una gore mişti. Başka suretle yapmağa imkan 
Yenin bu hususta, talim terbiye husıı- dilmiş olan mütekaidlerin yeni :tanuna yoktu. Uçüncüsü bu gün Heyeti Veki-
sunda yapacağı programlara aid bir key. göre tekaüd muamelelerinin yapıJması leden bir karar alıp buraya naklede-

Jacağrm. Doğruca Parise gidiyoruz. akpm Sofyaya gitmiştir. Orta elçi ha-
Seyahatimizin fevkalade bir maksadı reketinden evel ıunlan eöylemiıtir: 
yoktur. Fransa ile aramızdaki dostluk "- Mezunen Sofyaya gidiyorum. Bir 

r · meselesi bu gu .. n için mevzuubahs de- F ka b d ıyettır. Bazı neferler emirberlikleri es- bilirU. a t uraya almaktan ben e-
nasında ilk altı ay zarfında öğrendiği ğildir. Bu esiri tekaüd kanunu yapıldı- niz bir fayda görmüyorum. Müfkili-

• • y ğı nman ~ne münakaşa edHmipti. Bu 
Şeyleri unutacaksa, memleketine gıttigi tı vardır Çünkü yekfuılerimizi karış-

k gün için bizce mevzuubahs olmamıştır. zaman herhangi bir harb zamanına a- tıracaktır. 

d k Y · b Mebus arkadaşlarımızın her biri kanun 
ar büsbütün unutaca tır. anı unu Fakat arkada"'ım emin olsunlar 

d ·· .. teklif etmek hakkını haizdirler. Kendi- 7 

söylemekle untuma meselesini üşunu· Hükıimet bunu düşünmüştür. Bunu 
· t ]erince bu muvafık görülüyorsa, bir 

Y0 rlarsa bu teklifleri bunu temın e mez. yapacaktır (Wi kifi aesleri). 
N E • teklifi kanunide bulunurlar. Biz böyle 

.e cnn altr ayda ög-rendiği talim ve ter- Ankarava ne oaltit L-'a ·--1--1...7 b bir teklifte bulunmadrk. Muhtelif ta. " ,.., ,.,.,,.,.~ 
ıyeyi arasrra ihtiyat efradı silah alına Bundan .onra B. AbdüllıaJr Fuad 
ı rihlerde çıkan tekaüd kanunlarma göre 

a mak suretiyle onun untumuş olduğu d d"lm' f (Erzincan) İDfUt için 1.500.000 lira tekaü e ı ı' smı Jar vardır. Yeni 
şeyleri teknar 0··gYretebilecernmizi düşü- tahsisat Jrommıı olduğunu. bu para ile 

b' tekaüd kanununun istiklal harbmda te-
nüyoruz ve bu''tu··n osaslanmız ve kaide- 1 d h 1 k . ·' d' ne zaman Ankaraya bir kışla yapılaca-.. kaüd edilen ere, a a eve te atiu e ı-
lerimiz de buna go"'re yapılmıştır. Bun- b ğmı sordu ve funları ilave etti: lenle teşmil edilmesi, büdcenin ir 
lara emirbf'rligy e ayrılmadan evet altı ay "- Sonra aaym Bafbakan bu ııeya-hayli kabarmasını intaç eder. Bu husus· h . de J d k d 
talim gösteriliyor ondan sonra emirber- kada belk' d atın gazete er e o u uğum.uza gört ta Maliye vekili ar fıtDIZ ı a-
liğe ayrılıyor. Ve emı'rberlı'gYe ayrılanlar . b her uğradığı yerde meçhul asker ibide-ha sarih bir cevab verebilir. Yanı iz bu 
da büsbütün talı"mden uzak bırakılmıı-.· · t.k'k ı sine çelenk koyma meraeimi olduiunu " hususta bir teklifte ve bır te ı te uu- İ 
değillerdir, kıta olan yerlerde bunlar da görüyoruz Bilhaua ıtanbulda bu va-

Junmadrk. Vaziyet budur. . Tak · 
talime iştirak ediyorlar. Ama bunu ka. zıfenin yapıldığı yer · sımdeki abide-

suaJierden ve cevablardan sonra d" F k b t af k Son ide olarak bunlar terhis edilmezden üç ır. a at unun e r 1 açı tır. ra 
ı.-şkan fasılJara geçilmesini rey.e ko. Y· merasım· e çok mu··said olmakla be be ay evel tekrar kıtaya ahnarak talim yap- uc ra r 
du •. kabul edildi; fasıllara geçildı ve tr f d · t ap ld ~ d b'" b"' tırmak hakkındaki mütalealan zannedi- e a ın a ınfaa Y 1 ıgm an us u-
921 nci fasla kadar kal>uJ olundu. .. d d al t B · yorum ki fayda verici bir "ey değildir. tün mey an ar mrş ır. unun ıçin sa. 

" 922 nci fasıl konuşulurken Gene- b k G ı v~- Ö 
Esas, askerin aldığı talimi unutmaması- yın a anımız enera ~ım zaJp a-
dır ve onu da üç ayda filan unutmaz ral Şefik Tür88tl (Denizli) kürsüye gel.. caba bir şey düşünüyorlar mı?,, 

Mem:il tqlrilah di. Ordummuıı emsali olmıyan bir kuv- General Kazım Ôzalpın cevabları 
Menzil teşkilatımn hazardan talim- vetin timsali olduğunu vekilin sözle- Bu suale de Milli müdafaa bakam 

Ierle, manevralarda ihzar edilmesini ve rinden bir daha anlıyarak iftihar duy- General Kazım Özalp şöyle cevab verdi: 
seferberlik zamanında bunun karğqalı- duğunu, orduyu daha mükemml!J bir "- Arkadaşlar, Ankaradaki kıtaatın 
~ _..ı:ı-a · · b hale getirmek için alınan tedbirleri bü- iskan edilmesi içiır kıflalarm yapılma· ga mahal vermeden tatbik ~sım u-

yük bir sevinçle gördüğünü, fakat le- sr, zaten, proğramımıza dahildir. Bu in-yuruyorlar. 

bağlannın takviyesi ve bu yolda halli ay kaldıktan sonra tekrar döneceğim. 
lizımgelen teferruata aid işleri görü§- İki memleket anuınıdaki münasebetler 
meğe gidiyoruz. çok dostanedir. Aramızda halledilmemit 

Yeni istiklaline kavuşan Suriyenin hi~ bir mesele yoktur." 

pek tabiidir ki evelce mandası altında ya- ı ' 
pdığı Fransa ile görüşülecek ve ka- KOÇUK DIŞ HABERLE~ 
rara bağlanacak birçok itleri vardır.,, x Melrıiko - TaJpujhona'daki bii. 

Bav Cemil Mürdüm Tevfik Rüttil 
J yük tuğyanladan .sonra ölülerin sayısı 

Araı'ın trana giderken Suriyeden ge- elli dört, y a r a ı 1 1 a r 1 n sayısı 
çeceği halı:fwıdaki haber berine de fWl• 24 olarak tesbit edilmiftir. Bir maden 
Jarı --ıemi9tir: -r ıeJıri olan bu yerde 2 kilometre uzuolu· 

"- SuriyeJiJer, TUrkiye Dıf 1,ter 

Bakanmı vatanlarmda görmekte bah
tiyar olacak ve kendisini büyük bir ..
mimiyetle kal'fllayacaklardır. Hüküme
timiz bu ziyareti sevinçle telakki ede.. 
cektir. 

Yol kenarlarında bin& yaptmlmıyor 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bele

diye şehir planına hazırlık olmak üze· 
re Sirkeciden Yedikuleye, Hay~arpa

şadan Pendiğe kadar olan banliyo gü
zergahında iki taraftan otuz metre de· 

rinliğine kadar olan arazide bina in

psmı menetmiştir. 

Sirkeci • Yedikule arasında plinm 
tatbik hazırlıklarına başlandı. Güzer· 
gahtaki binalar tedricen satın alınacak 
buralar ağaçlandırılacaktır. 

ğunda ve 100 metre cenifliğinde bir sa· 
hayı 3 milyon ton ?mur kaplamıttır. 
Madenlerde faaliyet durmuıtur. Haaa
rate teabite imkan yoktur. 

X Mckıiko - Petrol grevi gittikçe 

yayılmakatdır. Şehir her zamanki man
zaramu muhafaza etmekle beraber nak
liyat azalınrJtır. Şehirde ihtiyat benzin· 
lerin tükenmesinden korkulmaktadır. Bi
tün endüstrisi itçileri de grev ilin ede· 
ceklerini bildirmişlerdir. Meksjkada 
trenler bitümle i§lediği için 8 güne ka· 
dar bir anlaşma yapılmazsa tren nakli. 
yatının durması ihtimali vardır. 

X Bükret - Kıral Karol fena baata
dır. Doktorlar kendisine hava değiftir• 
meği tavsiye ettiklerinden kendisi Sina. 
ya'da oturacaktır. Valide kıraliçe Mari 
de beraberdir. 

Tefr~ka 1'o. 65 

Eugenie 
Grandet 

Fakat yerinJe oturamry&cak derecede he
yecanlr olduğundan kalktr, l\fösyö de la Ber
telliere'in resmine baktı ve sonra, Nanon 
dans adımları dediği ayak hareketlerini tek
rarhyarak şarkı söylemeğe başladı. 

Fransız muhafızlarında_ 

nır dokundunnaz içindeki bitiveriyor! işte nin de Nautes'a kadar seyahat rnasralmı ö
hayatımızın hikayesi bu. Hem mevcud ol- demekten başk11 biı- masrafı .:>lmaksı1.m ya -
mak hem de mevcud olmuş bulunmak imkan kın zamanda gideceği anlaşılmış olduğu için 
sız. Para hem tedavül etmek ve hem de kese- • evde mevcudiyetine adeta kayıdsızdı. Bun
nizde bulunmak kabil olamadığı gibi .. Yok - dan dolay.ı~ır ki umumi ve ~li~.ahJak bakın~uı 
sa hayat lüzumundan fazla güzel olurdu. dan kendısıne karşı tam bır ıtımad besledı -

Neşeli ve mülayim oldu, Nanoıı iğisi ile ği Madam Gran?et'~i~ gözü önünde olduk-
,.:,;:ı:liiliill!liliill lltıifllfı.m:Ililf.iii[FJl:;:;:iJHllll8lllllll :;uEll1llL 

Yazan: fionorti de Baluc 
Türkçeye çwiren: Na•alıi Baydar 

Charles sordu: . . . b :> 
- Bu hususta ümid beslenebılır mı aca a. 
Fıçıcı, iyi taklid edilmiş bir gurur.ile: .. 
- Fakat siz benim yeğenim de~ıl ~~ı-

lıiz?? Sizin şerefiniz bizim de şerefımızdır. 
Sizin de adınız Grandet değil mi? 

Charles kalktı baba Grandet'yi tutup 
öptü, sarardı ve a:şarı çıktı. Eugenie babası· 
nı hayran hayran seyrediyordu. . ,. 

.. -·Haydi bakalrm, sevgili des <?~a~sıns ım 
gor~y;.11 sizi, şu herifleri yola ge~ı~ınız· 

Iki politikacı biribirinin ellerını sı~tıla~. 
Eski fıçıcı bankeri kapıya kadar teşyı .. ettJ, 
sonra, kapıyı kapayıp geri gelerek koltuguna 
gömülürken Nanon'a: 

- Havdi bana Kassi sarabr ~etir dedi. 

Bir babacığ1m vardı ... 
Nanon, Madam Grandet. Eugenie sessiz

ce ve karşılıklı biribirlerini tetkik ettiler. 
Bağcının neşesi son haddini bulduğu zaman 
onları daima korkuturdu. Biraz sonra yatma 
zamam geldi. Baba Grandet, ilkönce, erken
den yatmak istedi, Fakat o yatınca evinde 
herşeyin uyuması 13.zımdı, tıpkı A~gus~e 
içince bütün Polonya'nın sarhoş oldugu gı
bi •.. Bundan başka, Nanon, Charles ve Euge
nie evin efendisinden daha az bezgin değil 
idiler. Madam Grandet'ye gelince: o, koca • 
sının arzularına göre uyur, yer, içer, yürürdü. 
Bununla beraber ,hiç bir zaman olmamış ol -
duğundan daha şakacı görünen fıçıcı, ~azma 
tahsis edilen iki saat zarfında, yal_mz bır. ~ -
nesi zekasını ölçmeğe kafi gelen bırçok fıkır· 
ler beyan etti. Şarabını içtikten sonra barda-
ğa bakarak: 

- fnsan bardağa dudaklarmı dokundu -

ge1ince: tan sonra - kendı tabırıyle çocukları - Char. 
- Yorgun olmalısın ,dedi, bırak şu kene- les ile Eugenie'yi diledi~leri gibi harekett~ 

virini bir tarafa... serbest bıraktı. Çayırlar ıle yol kenarındaki 
- Yoo olmaz! sonra canını sıkılır. hendekleri, Loire'daki kavak ağaçlan, bağla-
- Zavallı Nanon ! şarab ister misin? riyle ve Froidfond'daki kışlık işler onu artık 
- Şarab verilince bana hayır demem. tamamiyle işga~ e.tti: . 

Madam Kassi şarabını eczacılardan iYj ya - O sırada Eu~en.ıe ıçın ?e a~k~n b~~':1 baş
pıyor. Onların sattıklarında ilaç lezzetı var. ladı. Kızın, yegemne hazınesını verdıgı gece 

- Evet, fazla şeker koyuyorlar, bunun sahne~inden .be.ri kalbi de hazinesinin yolu-
içindir ki şarab kokusu da kalmıyor. nu takib etmıştı. Aynı sımn ortakları olduk. 

Ertesi gün, kahvaltı için saa~ s~.iciz~e t~p- larmdan ,ikisi de, k~~ş~ı.kl.ı bir an~aşma ifa
lanan aile, pek hakik1 bir sarnımıyetın ılk de eden bakışlarla bınbınnı seyredıyor ve bu 
sahnesinin tablosunu arzetti. Felaket, Ma - bakışlar onların duygularım daha derinleşti
dam Grandet ile Eugenie ve Charles arasın- riyor ve ikisini de sanki alelade hayatın 
da çabucak münasebet tesisine sebeb olmuş- dışına çıkarmak suretiyle o duyguları daha 
tu; Nanon bile farkında olmaksrzın onJarJJn tabii, daha s-mimı bir hale get'rıyordu. Ak-
ho~lamyordu. lXirrlü birden bır tek ail ~ 1 ırt - rabahk te15 ıu Lt ' l · ~1:1rda şe a-
linde yaşamağa başlad•lar. İhtiy r bağcıya t.: ı~a· .. a:.l ( u ı ,. -'ın... e 
gelince; hasisliği tatmin e<lilmi v~ züppe' •t v J 



' ULUS 

SPOR 
Dün Ankara'da Milli Küme 
maçlarına devam olundu 

Galatasaray, Ankara 
gücünü 4-3 yendi 
Milli küme maçlarına dün de devam edildi. Galatasaray 

ilk maçını Ankara gücü ile yaptı ve oyunu 4 - 3 kazandı. 
Hava çok güzeldi. Yarım tatil günü açık yerlerde geçir• 
mek istiyen on binden fazla seyirci şehir stadyomunun tri
bünler;ni duidurmuştu. Ankarada bulunan galatasaraylılar 
mümkün olduğu kadar bir araya oturmuşlar ve yakalarına 
san-kırmızı çiçekkr takmışlardı. 

Hakem ve takımlar 
Saat 16 ya on kala hakem İzmirli Mustafa iki yan hakemi 

ile sanaya çıi<tı; düdüğünü çaldı. Önce galatasaraylılar, ar
kasından Ankara güçlüler onu takib ettiler. Mutad seramo
niden sonra takımlar sıralandığı zaman iki tarafın şöyle 
birer kadro ile cynayacakları anlapldı: 

Ankara Gücü 
Atf'Ş - Ali Rtza, Enver - Nusret, Semih, Halil - Abdi, Ab. 

dül, Y şıır, Fahri, Hamdi. 

Galata•aray 
Avni, Reşad • Lütfi • Ekrem • Hayrullah • Suavi, Nec

det - Süleyman - Eşfak - Haşım - Danyal. 

Ankara gücü ikinci devrede Abdiyi sol hafa alarak Halili 
sağ açığa geçirdi. Galatasaray ayni şekli muhafaza etti. 

Maç başlar başlamaz Ankra gücünü akında gördük. 
Güçlülerin bu ilk hücumu Lütfi tarafından kesildi ve gala
tasaı ayhlar soldan güç kalesine kadar indiler. Dnyalın fal
solu bir vuruşu ile top avuta gitti. 

Kale ::ıtı:ımrlan sonra top santrhaf Semihe geldi. Semih 
Hamdiye pas verdi. Hamdi şahsi bir akınla Galatasaray ka· 
lesine kdar yaklaştı Sıkı bir şut çekti. Top havadan avut 
oldu. 

Altmcı c.lakik<!da Galatasaray sağ açığı Necdetin güzel 
bir akını a:.c: daha golle neticeleniyordu. Güç kalecisi çok sıkı Dünkü ma~ta Ankara Gücü kalecisinin gü.te/ bir kurt:mşı 
çekilen şutu kornere çevirerek bu mu· 
hakkak gole mani oldu. 

Korneri Danyal attı. Süleyman yan. 
lış bir vuruşla topu avuta yolladı. Kar
şılıklı hücumlarla maçın ilk on dakika· 
sı müsavi geçti. Galatasaraylılar hava
dan ve uzun vuruşlu bir sistem takib 
ediyorlardı. Ankara güçlüler yerden ve 
derin pash oynuyorlardı. 

Galata•arayın birinci golü 
Onuncu dakikadan itibaren galatasa

rayhlar ağır basmaya başladılar. Hü
cumları biribirini takib ediyor ve Anka
ra gücü kalesinin önü karışıyordu. Dün
kü maçın kahramanı Ateş bu sıralarda 
fevkaiade müdahaleleriyle gollere mani 
oluyordu. 

14 üncü dakikada Süleyman Necdet
ten aldığı yerinde bir pası Eşfaka geçir. 
di. Eşfak yerden sıkı bir şut çekti. Ates 
topun üstüne atılarak yakaladı. Bundan 
sonra Danyalın şandeJi Haşırrun baş vu·· 
ruşu ile avuta gitti. 

16 ıncı dakikada açık bir vaziyetten 
istifade eden Süleyman, takımının ilk 
golünü Ankara gücü ağlarına taktı. 

.Ankara Gücünün birinci golü 
Bu gol oyunun seyrini değiştirdi. 

Güçlüler bir anda Galatasaray hakimi· 
yetinden kurtuldular. Gayretli ve cesur 
oynamağa başladılar. Top ayaktan aya
ğa geçiyordu. Galatasaray müdafileri u
zun bir vuruşla topu kaleleri önünden 
uzaklaştırdıktan sonra Nusretten bir 
pas alan Abdi sağdan korner çizgisine 
kadar yaklaştırdı. Topu Abdüle verdi. 
İki bek Abdülün önünü kestiler. Kale
ci Avni de ileri atıldı. Bu sırada demar-

• 

Galatasaray ve Ankara Gücü takımları bir arada 

ke vaziyette bulunan Yaşara geçen top 
onun aya_jiyle boş Galatasaray kalesine 
girdi. 

Galatauırayın ikinci golü 
Ankara gücüne olan gole benzeyen 

bu beraberlik sayısı oyunun heyecanını 
arttırdı. Diyebiliriz ki maçın en güzel 
anları da bu dakikadan itibaren başladı. 
Galatasarayın onuncu dakikadan birinci 
gollerini attıkları zamana kadar süren 
üstünlükleri yavaşladı. Mütevazin, can· 
lı ve seri bir oyun seyircilere zevk veri
yordu. 

Tatlı ve ahenkli devam eden maç, 
modern bir stadda futbol sevenleri 
memnun edecek bir cereyanda geçiyor
du. İki taraf da takımları ve renkleri 

için azamı gayret ve faaliyeti gösteri
yorlardı. Belli idi ki enerjisini daha 
iyi kullanmasını bilen taraf oyunu ka. 
zanacaktı. 

Netekim öyle oldu. Beraberlik sayı. 
sının yapılışından iki dakika sonra Ha
şim Galatasaraym ikinci galibiyet sa
yısını yaptı. 

Ankara Gücünün ikinc: golü 
Bir dakika içinde galib vaziyete ge

çen Galatasaraylıların bundan sonra 
müdafaa yaptıkları görülüyordu. An
kara Güçlüler seri ve nerjik oyunları
nı bırakmamışlardı. 23 dakikada Yaşa
rın güzel bir kafa vuruşu boşa gitti. 
Avni topu tuttu. Hamdinin yerden bir 
şütü de gene Avninin elleri arasında 
kaldı. Top sarı kırmızılıların yarı sa. 
hasından ayrılmyordu. 26 ıncı dakikada 
Hamdinin sürüklediği bir akın güç 
forvedlerini Galatasaray kalesine ka. 
dar yaklaştırmıştı. Bir an kale önü ka. 
rıştı ve Fahri aldığı pası iyi kullana
rak takımının ikinci golünü attı. 

Galatcuarayın üçüncü golü 
Oyun bu golden sonra gene güzel· 

leşti. İki taraf da müessir akınlar ya
pıyorlardı. 37 inci dakikada Eşfak Lüt
finin uzun bir vuruşundan istifade e
derek güç kalesine kadar indi. Kaleci 
şütünü kolaylıkla tuttu. 

38 inci dakikada Galatasaray aley. 
hine Semihin çektiği bir firikik doğ. 
rudan doğruya ve oldukça havadan dı· 
şarı kaçtı. 

Dünkü G. Sar.av A. Gücü maçrndan bir enstantane 
42 inci dakikada Necdetin sağdan 

çektiği bir kornerden sonra Eşfak ge-
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Bugün Galatasaray _ Gençler Birli
ği maçından sonra şehir hipodromun
da saat 16,15 de ilkbahar at koşularının 
dördüncüsü yapılacaktır. Yarışların bu 
hafta da büyük alaka göreceği şüphe
sizdir. 

Birinci koşu: satış koşusudur. Me
safesi 1800 metre olan bu koşuya Tom
ru, Fleur d"amour, Markiz, Kosbodah
lia ve Çelenk gireceklerdir. İlk iki at 
aynı zamanda üı;üncü koşuya da kay
dolmuşlardır. Beş atın da bu koşuda 
koşacağını nazarı itibare alırsak rakib· 
!erinden fazla kilo taşımasına rağmen 
Tomrunun büyük şansı olduğu tahmin 
edilebilir. Diğer dört atın şansları he. 
men hemen müsavidir. Fakat Çelenk'in 
taşıdığı kilo rakiblerinin kilolarından 

azdır, hem de 1800 metre bu kısrağın 
mesafesidir. 

1 kinci koşu: üç ya~mda yerli yarım 
kan İngiliz taylarına mahsustur. Mesa. 
fesi 1600 metre olan bu koşuya yedi 
tay iştirak edecektir. Eveli hafta ko
şup kazanan ve bugün de favuri olan 
Şimşek, 59 kilo taşımaktadır. Rakible
ri Malkap ve Şengün de 54,5 kilo ile 
koşmaktadırlar. 

Her iki tay da 1600 metrelik 
bir mesafede 4,5 kilo eksik taşıdıkları 
için Şimşek'e kolay kolay bırakmıya

cakları tahmin edilebilir. Çifte bahsin 
bir ayağı bu koşudadır. 

Üçüncü koşuya gelince: Müşterek 
bahisçilerin çok sevdiği ve oynadığı 
çifte bahsin ikinci ayağı bu koşudadır. 
Dört ve daha yukarı yaşta yerli yarım 
kan ingiliz at ve kısraklarına mahsus
tur. 2200 metre mesafesi olan bu koşu· 
ya beş at kaydolmuştur. Bunlar bütün 
yarış meraklılarının hepsini de çok iyi 
tanıdığı Ayhan 60 kilo, Bayburt 56 ki· 
lo, Andran Budin 54,5 kilo, Maksut 52 

ve Gülizar 50,5 kilodur. Ayhan geçen 
sene burada birçok koşu kazanmış o. 
lan attır. Fakat bugün için tamamiyle 
hazır olmadığı söylenmektedir.. Bun. 
dan başka rakiblerinin hepsinden faz. 
la yük taşımaktadır. Bugün bu mesa
fede Bayburdun şansı vardır. En teh
likeli rakibi de geçen haftada olduğu 

ri bir vuruşla topu güç kalesine yolla
dı. Kaleci güzel bir çıkışla topu yaka
ladığı halde Ali Rıza müdahale ederek 
adeta zorla topu elinden aldı ve Süley. 
manın rahatça gol yapmasını temin et
ti. 

Maçın birinci devresi bÖylece Ga
latasarayın 3 - 2 galibiyetiyle bitti. 

1K1NC1 DEVRE 
17 .10 da Galatasaraylıların vuruşiy. 

le başlıyan devrenin ilk dakikaları bi· 
rinci haftayımdaki süratini kaybetmiş 
bir halde devam etti. 

Üçüncü dakikada Necdet Sağdan 
bir iniş yaptı. Abdiyi atlattı. Ateş, bel
ki heyecandan, lüzumsuz bir çıkış yap
tı, kale boş kaldı. Necdet boş kaleye 
topu atamadı. Lakin Haşim yetişti. Sı
kı bir şilt .. ağzımız "gol!,,. diye açıldı. 
Lakin top üst direğe çarpm:ştı. Enver 
koştu ve muhakkak bir gole mani ol
du. 

Galata•arayın dördüncü golü 
Ahdinin haf hattına geçmesi gerçi 

Necdetin serbestçe ilerlemesine hayli 
mani oluyordu. Buna karşı Ankara Gü
cü forverd hattının sağ tarafı işlemez 
bir hal almıştı. Bütün yük Hamdiye 
yüklenmişti. Reşad ve Ekrem Hamdi. 
yi adeta kımıldatmıyorlardı. Bu sebeb. 

le atılgan oynıyan Ankaragüçlülerin 
akınları neticesiz kalıyordu. 

14 üncü dakikada Hamdi, top avu
ta gitmek üzere iken yetişerek ortala
mıştı. Avni de elinden kaçırdı. Fakat 
koşan olmadı Lütfi serbestçe tehlikeyi 
bertaraf etti. 

20 inci dakikadan itibaren hakimi
yeti ele alan Galatasaraylılar 24 üncü 
dakikada Danyalın ayağiyle dördüncü 
gollerini yaptılar. 

Ankara Gücünün üçüncü golü 
Ankaragüçlüler derhal ortadan mu

kabil bir akın yaptılar. Abdülün çok 
sıkı birşütü seyircilere bir gol ümi· 
di verdi. Fakat bu şüt kalenin üst di
reğine çarparak geri geldi. Suavi tehli. 
keyi bertaraf etti. 

32 inci dakikada Süleymanın bek
lenmedik bir sol vuruşu kalenin sol 
köşesinden avuta kaçtı. 

gibi Gülizardır. Geçen hafta mesafe 
2000 metre idi. Aralarında 1 1/ 2 kıl<> 

kısrak farkı vardı. Bugün mesafe 2200 
metre ve aralarındaki fark 5 1/2 kilo
dur. Bu farklar Gülizarın lehine s:ı• 
yılmaktadır. Buna mukabil mesafe U• 

zadıkça Bayburt'un şansı çoğalabilir. 

Dördüncü koşu centilmen koşusu.. 

dur. Başka memleketlerde pek çolC 
tertib edilen ve çok rağbet gören centil 
men koşusu - yani yalnız amatör bini
cilerin iştirak ettiği koşu - bizde şim
diye kadar her defasında pek az at it
tirak ettiği için çok az rağbet görmü~ 
tür. Esasen şimdiye kadar senede bir 
iki defa tertib edilmiştir. Bugünkü ko.. 
şu maalesef geçen defakilere nazaran 
daha az at ile yapılacaktır. Kaydedilen 
ler Betyar, Tomru ve Fleur d'amour .. 
dur. Son ikisi aynı zamanda birinci ko
şuya da kayıdlıdır. Şu vaziyete göre 
bu iki at da birinci koşuda koşarsa cen
tilmen koşusunda Said Akif Betyar 
ile yalnız başrna koşacaktır. Şu vazi
yetten anladığımıza göre memleketmiz. 
de esasen mevcudu az olan ingiliz at
larına mahsus centilmen koşusu tertib 
etmek daha bir müddet için doğru ol· 
mıyacaktır. Bu koşuları çoğaltmak ve 
hiç olmazsa yarım kan İngiliz atları a. 
rasında yapmak muhakkak ki çok da. 
ha fazla rağbet görecektir. Bugünkü 
koşuda her üç at da koşs:ı bile en bü
yiik favuri geçen sene de olduğu gibi 
Betyar telakki edilebilir. 

Beşinci koşu: (Handikap) dört ve 
daha yukarı yaşta yerli yarım kan ve 
temiz kan arab atlarına mahsustur. Me
saf esi 2600 metredir. Bu koşu günün 
gene en enteresan koşularından biri. 
Arab koşularına fazla at iştirak ettiği 
için daima fazla rağbet göl'Ulektedir. 
Bu hafta bu ko,uya yedi at iştirak e
decektir. !ikili bahis bu koşuda tertib 
edilmi~tir. Fikrimizce birinci C-uri 
63 kilo ile koşmasına rağmen Necip. 
ikinci ve üçüncü favuriler de Güler ve 
Sarıkuş'tur. Fakat bütün handikap ko
şularında olduğu gibi bu koşuda da hec
atm kazanmak için kilo fazlası ve eksi· 
ği ile aynı şansı verilmiştir. Necme. 
Öncü ve Lalenin de şansları vardır. 

34 üncü dakikada Necdet sağdan bir 
akına geçti. Güç müdafaasını atlatarak 
kaleci ile karşıkarşıya kaldı. Ateş a· 
yaklarının arasına yatarak topu tuttu. 

Dördüncü golden sonra Ankara gü. 
cü bezgin oynamağa başladı. Bilhassa 
Hamdi topa koşamıyacak kadar yorgun 
gorünüyordu. 

Bu vaziyet karşısında Ankara gücü
nün mağlôbiyetini herkes kabul etmif 
gibi idi. Fakat güçlüler 37 inci dakika
da bir gol çıkardılar. Abdulun Fahri
den aldığı pasla çel.tiği sıkı şüt Gala
tasarap kalesini üçüncü defa .dycıret 

etti. 
Güçlüler bundan sonra açıldılar. 

Ne yazık ki vakit geçmişti. Gayretleri 
boşa gitti ve maçı 3-4 kaybettiler. 

Naıl oynadılar? 
Ankara Gücü beki Ali Rıza, iki go

lün mesulüdür. Çok fena ve birincı ta. 
kım oyuncusuna yakııpnıyacak biı şe

kilde oynadı. Haflardan Halil adeta sa
hada görünmüyordu. Semih, .ı:annede

rim, bu maçla Ankara güc;ü taimmnda 
artık yerini kaybetmiştır. Temenni e
deriz ki Ankara gücünün emekdar Ab· 
disi de önümüzdeki futbol mevı.iminde 
istirahate çekilecektir. 

Ateş, dün çok iyi idi. Yalnız birin
ci devrenin ilk onbe~ dakikasındaki mu.. 
vafakiyetli geçen ataklarını lüzumsuz 
yere temadi ettirdi. Bu çıkışlar birkaç 
defa kalesine tehlike yarattı. Bekler
den Enver, haf Nusret, Yaşar dün iyi 
oynadılar. 

'Galatasaraylıları takım halinde e
nerji ve gayretin örneği ol:-rak gördiik. 
Ancak, itiraf etmek lazımdır ki, bundaa 
evel seyrettiğimiz takımlardaki teknik 
ve müstakar bir oyun sistemleri yok
tur. Maamafih, hepsi genç ve müstaid 
olan oyuncuların, iyi bir antrenör elin
de, bize Türkiyenin en iyi takımını 

göstereceklerini muhakkak sayıyoı'\17. 
Dün en iyi oynayanlar, başta Suavi 

olmak üzere Necdet. Danyal, Hayrullah 
idiler. 

Bugünkü maç 
At koşualrı dolayısiyle bugünkii 

Gençler birliği - Galatasaray karşılaJ
ması tam 14 de başlıyacaktır. 
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(Başı ı. inci sayfada) a 

b 1 

'ki dilde __ ,.,,.,,.ı,. ve bütün sımrların emniyeti yetinin ve onun usullrindeki müessiri- bulunmuştur. 
ata arı ı y41-..- d k · d'W' · kanunlar da iki dilde neşroıunacaktır. Cenevre, 29 (A.A.) - Anadolu A- yeti ehemiyetle kay etme ıste ıgını B. Litvinolun ıözleri 

4 :..- İdareye dair nizamnameler ve jansmın hususi muhabiri bildiriyor: söylemiş ve demiştir ki: 
Litvinof da memnuniyetini izhar et• komitesini iş birliklerinden istifade et

tirmek suretile yaptıkları hizmet· 
lerin kıymetini de arzetmek iste
rim. 25 Mayıs tarihli izahlarının kon
sey tarafından tetkiki icabeden bir ta· 
kını hususi meseleler ve bilhassa hakla
rında eksperler komitesinde muhtelif 
mütalealar serdedilmiş olan meseleleri 

talimat iki dilde neşrolunacaktır. Milletler Cemiyeti konseyinin 27 "- Mesele nazikti. İki dost devlet a-
s. - Halk idare ile olan münasd>a- kanunuevvel 1937 tarihli kararında, rasında bir ihtilaf mevzuu bahis idi. Öy-

tnıda laalettayin iki dilden herhangi bi- Sancağın statü ve ana yasası projesinin le bir ihtilaf ki bu iki devletten biri mil-
rini kullanabilecektir. Ve kendisine de bir eksperler komitesi tarafından tan. Jetler cemiyetinin kendisine verdiği man· 
ayni dilde cevab verilecektir. ziminden başkaca biri Sancağın mülki danın ifasiyle müteahhid bulunuyodru. 

Konsey statü'nün birinci maddesine tamamiyetinin garantisi ve diğeri de Milletler cemiyetinin usulleri, bita-

saymıştım. 

Sonra icab eden müşahedelere baş 
vurdum; haklarında konseyin karar ver
mesi lazım gelen bütün noktalar husu. 
sunda müsbet teklifler arzetmek zaına
nmın gelmiş olduğu mütaleasındaynn. 

şöyle bir hüküm koyabilir: "Diller me~ Türk • Suriye hududunun garantisi rafane bir tarzı hallin garantilerini te-
selesi konseyin merbut 27 .kanunu sanı hakkında olmak üzere fransız ve türk ınin eylemiştir. Milletler cemiyeti kendi-
1937 ve 29 mayıs 1937 tarihli kararları- hükümetleri arasında müzakereler ya- sinden beklediğimizi yapmıştır. 
na tevfikan halledilmiştir." pılması derpiş ediliyordu. Bir kanunu sanide Fransa, politik bir 

C!---ak aBQ.mblesinin ilk seçimleri Bu müzakereler iyi surette bitmiş tesviye suretine muvafakat etmişti. Çün-
6'1Un- • kün bunda fransız - türk dostluk müna· 

Statü ve anayasa projeleri 
Bence, bittabit konsey ekspr:rler 

Komitesi tarafından kendisine tevdi 
olunan statü ve ana yasa projelerini 
tasvib etmekle işe başlıyacaktır. 

Bundan başka konsey, komite rapo
runda yazılı tavsiye ve telkinleri de, 
işbu raporu kabul etmek suretiyle hi
lafında kati bir mütaleada bulunmadığı 
derecede, tavsib eyliyecektir. 

Konsey bundan sonra, sancağın sta
tü ve ana yasasının hangi tarihte ıneri
yete gireceğini de tesbit eyliyecektir. 

Bunlardan her ikisinin de en kısa 
bir müddet zarfında meriyete girmesi 
muvafık olacaktır ve bu hususta 29 
ikincit~rin 1937 t<Kihini teklif ediyo
rum. Ancak şurau var ki, 27 kanunusa
ni 1937 tarihli konsey kararının ana 
prensiplerinin 7 inci fıkrasında der· 
piş edilen muahedeler mezkur tarihte 
meriyete girmiş olması şarttır. 

27 kanunusani 1937 tarihli konsey 
kararına göre yeni reJımın tatbiki, 
manda nihayet buluncaya kadar ve man
dasının ifası ile kabili telif olduğu 
nisbette, Fransaya aid olacaktır. 

Bittabi Milletler Cemiyeti delege· 
sinin tayini de mandanın inkizasmdan 

sonra vuku bulacaktır. 

Ü~ nalaiye 
Üç nahiye meselesine gelince, şura

sını hatırlatmak isterim ki, ekspeder
den dördü, üç nalıiycniıı tamamen veya. 
kısmen S a ıı c a le arazisine itha
linden doğacak gayri tabii ve bozuk hu
dudu haklt gösterecek kafi bir sebeb 

görmediklerini söylemişlerdir. Be~ 
de ayrılaınıyacağun bu IJ1ütale_ay~ .. go
re, eksperler koınitesinde ilerı surulen 

tıha . 1 
şru endişele-

m lıf reye esas o an me 
· · 1 k aresini bul· rı dıkkat nazarma a ıııa ç 

maya uğraştım. Filbakika üç n~Y~ 
mmta.kasında dil ve kültür biınayesının 
ihlil edilmemesi icabeden bir türk un· 
suru vardır. Bu halk bugün Suriyede 
müesses manda rejiminin garantilerin· 
den istifade etmektedir. Bu rejim bitece. 
ğinden ve mevzuubahs mesele de ekal
liyetlerin himayesine dair olduğundan 
konseye, garantiler meselesinde hususi 
bir ehemiyet atfedilmesi la-zımgeldiği
nin müşahedesini ve bilhasaa e~a~iye~
lerin mahkemeler önünde kendı dıllerı• 
ni kutlanmak iTk resmi tahsillerini de 
gene aynı dilde yapmak haklan~a m~
allak olan hususatta bu gartnlerı Surı
yeden taleb etınesini tekl~~ ~erim. 

·· .. do·'rduncu roa<lde
Konsey statunun 

. . ı·nde gösterilen 
sıne, komıte raporu zey ı v 

sancağın şimdiki hududlarını . ~ld~gu 
'b' 'd d b' bu"kmün ılavesıne 

gı ı teyı e en ır 

Şimdi Sancak asamblesinin ilk se· ve bugün imzalanan beş metnin tanzı· 
çimleri meselesinden bah~e_dec:ğim· A- miyle neticelenmiştir. 
saınblenin aza sayısı esas ıtıbanyle kırk- İlk ikisi, 27 kanunusani kararının 
tır. Fakat ana yasada derpi:? edilen inti- doğrudan doğruya istihdaf ettiği mua-

habat usulünün tatbiki ıreticelerinde sa- hede ve anl3şmadır. 
yı artabilir. Ana yasanın 15 inci ~ad~e- Sancağın mülki tamamiyeti bir fran-
si mucibince, Sancakta yapılacak ilk ın- sız - türk muahedesine bahis mevzuu 
tihabat için muamelatın heyeti umumi- olmaktadır. Bu muahede, melhuz müş-
yesini tertib ve kontrol ile mu_vazzaf t:§.- terek bir hareketin tarzlarını tayin için 
kilat azasının çalışma ve tayın suretını erkanıharbiyeler arasında temaslar y~ 
tesbit etmek konseye aiddir. pılmas nı derpiş etmektedir. 

Bu hususta şunu telkin ediyorum: Muahede kaza, sancağın statüsü ih .. 
Konsey, evela icab eden hazırlık tetki- lal edildiği takdirde yüksek iki akid 
katını ve işlerini yapacak olan beş kişi- tarafın hangi şartlar altında istişarede 
tik bir komisyonun tayinine reisini me- bulunacağım tesbit eylemektedir. 
mur etsin ve bu komisyon da, Türk - Suriye hududu hakkındaki 
ana yasanın 9 ila 14 üncü maddelerinde anlaşma. bu hududun kati mahiyetini 
O'österilen muamelatın heyeti umumiye- tanım:ıkta ve ihlal edilmezliğinin ga· 
~ni eksperler komitesi raporunu 47 in· rantisini ihtiva eylemektedir. 
ci fıkrasında yazılı şartlar altında tertib Bundan maada yüksek iki akid ta-
ve kontrol etmek için icabeden ajan ve raf tiirk ve suriye topraklarında diğer 
personelin tayini hakkında reise, kendi taraf n rejimi ve emniyeti aleyhine 
tarafından bir karar verilmek üzere, tek- müteveccih her türlü faaliyeti menet-
lifler yapsın. meyi teahhüd eylemektedir. 

Sancakta ilk intihabatın yapılma Nihayet husns? bir madde, hudud 
tarihinin tesbitine gelince, bunu balı- hakkındaki fransız teahhüdünün man-
se mevzu komisyon tarafından mesele- danın bitmesinden sonra da idame edL 
nin bütün safahatını yerinde tetkik leceğini tasrih etmektedir. Fransanın 
etttikten sonra yapılacak tekliflere it- imzası bu anlaşma hususunda hem 
tila basıl ettiği vakit reisin vereceği Fransayı hem de Suriyeyi teahhüd aL 

karara bırakmak lazım geleceği miita- tına koymaktadır. 
Jaasmdayrm. Bütün intihabat nihayet Bu iki metne bir mü~terek dekla-
15 Nisan 1938 tarihinden evvel ya- rasiyon, bir protokol ve teati olunan 

mektublar ilave edilmiştir. 
pılmrş olmabdı. 

/4-aNGllar 
Mea:kCtr komisyonun işleme ve alel

umum kullanılacak ajanların masrafla
rı milletler cemiyeti tarafından 
avans olarak temin edilmelidir. Buna 
mu.kabil milletler Cemiyetinin sancak
taki delegesinin parası Milletler Ce
miyetine terettüp etmelidir. Sancak
yalnız delegenin büro ~flaruu 
deruhte etmelidir. 

Eksperler komitesi raporunda San
cak polis ve jandarma .kuvvetleri teş
kilitına mütedair bir meseleye işaret 

ey !emiştir. 
Konseyin bu sahada, manda bitti-

ği vakit tavsiyelerde bulunması la-

zımdır. 
Statünün 50 nci maddesi gene 

statünün 33 ila 49 maddelerinde tes
bit edilen İskenderun limanı rejimi
nin tatbiki teferruatını tanzim etmek 
üzere Türkiye iJe sancak hüküıneti ara. 
sında, bu hükumetin harici işleri husu.. 
sunda mukarrer usul dairesinde hı..susi 
bir mukavele aktedileceğini <ler~ı;ş et· 

mektedir. 
Konsey mezkur mukavelenin sü

ratle aktedilerek metninin kendisine 
bildirilmesi arzusunu her halde izhar 

etmek istıyecektir. 

Erazi statükosu 
Dekiarasiyon, Lozan muahedesince 

tesbit edilen arazi statükosunun muha
faza'51 z mnında fransız ve türk siya
setlerin'n bit'lt mi, sulhun takvıyes ni, 
bu ftususta Miltetler Cemiyetinde iş
birliği ve şarki Akdenizde emniyetin 
tarsinini mü"'hede eylemektedir 

Bu prensiplerden müıfıem olan iki 
}ıiHriimet Suriye ve Tjübnan toprakla
rının ta namiyctine riayeti karşılıklı 
olan.k teahhüd etmekte ve Suriye ile 
Lübn:-nrn kurtuluşunu, Milletler Cemi. 
yeti usulüne tevfikan ve Fransız _ Su
r'ye ve Fransız - Lübnan anlaşm:ıları 
ahkamı dairesinde, terviç etmek husu
sunda mutabık bulunduklarını kaydet-

mektedir. 

Mülhak protokol. 
Millhak protokol, mandater devlet ta

rafından Suriye namına veya hesabına 
aktedilen anla.;malarılı!n roütevellid 
muhtelif teahhüdlerin, Suriye mi!Ietler 
cemiyetire girerken ona devredilmesi ve 
keza bu , nlaşmaların Suriyenin yeni va
ziyetine uydunılması ve lüzum görüle
cek mü :emmim anlasmalann aktolunma-
51 icin ık' akit tarafın fikir ve niyetlerini 

taB~1t e !emektedir. 
T tı olunan mektublar ise, fransız 

Resmi dil Kapitülasyonlar n :eselesi 
'hl' Eksperler komitesi, raporumm 43 

karar verebilir. marın:ısı altında bulunan devletler ile 
Türkiye a a nda uzun zamandanheri 
halli m ak a bulunan h:ıkkıhiyar sa-

Konsey, 27 kfuıunusani 1937. tan 
1 

ld üncü fıkrasında kapitülasyonlar mesele-
karariyle, türkrenin resmi bir dıl 0 

u,. • · K · b ı ~ sine telmih etmıştır. omıte u mese e-

guv nu tesbit eylemi"-ti. Şimdi konseye 1 
7 1 

nin kendi salahiyeti dışma çıkmakta o -
aynı kararın hükümlerine ve eksper .e.r - h d ı · d duğunu muşa e e ey emıstır. 
komitesine tevdi olunan vazife e goz Konseyin meçhulü değildir ki, Suri-
.. .. d u1 rak d' ~er bir dilin kulla· onun e tut a ıg . ye ve Lübnan mandasına dair mukave-
mlması mahiyetini ve şartların~ te_:>b.'t lenin maddei mahsusası ahkfunmca, cıla-
etmek kalıyor. Eksperler koaııtesının kadar devletler arasında hilafında uzlaş-
telkinlerine tevfikan konseye, arabça- ınalar yapılmazsa, manda rejiminin bit-

• · dT olacağı· nm da sancağın resmı hır 1 1 ınesinde kapitülasyonlar tekrar tesis o-
na karar vermesini teklif ederiaı. Bu· lunacaktır. Konseyin bu meseleyi, San-
nun kullanıA şartlan a"-agw ıdaki şekilde d it -r T cak hususunda, fransrz man asr a ına 
tanzim olunacaktır: konulan şark topraklarının kurtuluş şart-

ı - Resmi mekteblerde, bit' mek· tarının tetkiki sırasında halletmek üze .. 

tebin bulunduğu köy veya maha11:ı1e re tehir etmek istlyeceğini zannedlyo· 

hakim olan dil hangisi ise ilk tedrı-sat 
• • w srni dilin rum. 

o dı1de yapılacaktır. Diger re A Binaenaleyh konseye aşağıdaki ka-
tedrisi ya ihtiyari yahttt da mecbun o- rarı teklif etmekle mübahiyim: 
lacak. Şu kadar ki bu bakımdan her •Konsey mazbata nuıharririrıi.ıı 
iki dil de tamamen aynı şekilde ınua- raporundan miisteban olduğu ıe-
mele görecektir. . kilde meselenin hallini ve bilhaasa 

2 - Sancaii-ın bütün mahkemelerın- eksılVlrler komitesi tarafından ~·· 
de de, yüksek 

0 

mahkeme de dahil oldu· r-bit edilen statii ve ana yas~ proı~· 
ğu halde her iki dil kullanılabilecek .J .J-- ed ' sini mez.lziir raporua UA<l'Plf ı· 
ve eka11iyet unsurları kendi ana dille- ' .J- ·ıı~ar· ...:r~n-

ht teri el~ı i baTietmektedir. 
Bu mi zaket enn böyle iyi surette 

netıc ·en niş olm ı Fransa ile olan dost
luk mür.a betlerini takviye ve türk - Su .. 
riye munasebetierine dokunacak mahi
yetteki bütün mese eleri halletmek gıbı 
bir tesir yaprnı§ ve bu suretle Suriyenin, 
kurtuluşu arifesinde, enternasyonal va
ziyeti tarsin eylemiştir. 

lJq itler /xıa.knlarımn nutalJ.arı 
Cenevre, 29 (A.A.) - Anadolu a

ja.ıısırun hususi muhabiri bildiriyor: 
Milletler cemiyeti komıeyinıie ~d

ler raporuınııı kabulü münasebetiyle 
Fransa. Türkiye, İngiltere, Sovyet v.e 
İneç dış bakanlan DeJbos, Rüştü Aras, 
Eden, LitvUıof ve Sandler birer nutuk 

söyiemi§ierdir. 

B. Delbosıuı nutku 
Delbos, konseyin Sancak meselesini 

kati surette halledeceği bu sırada. yocul
malt bilmez bir fedakarlık &:öatereıı ta· 

poıtöı"e, ekspeırler kDmitesine ve onun 
rei&i Bourquin'e ve nihayet g·önnankre 

sebatının bir inkişaf bürhanını görüyor
du. Bu tesviye sureti, statü'nün ve ana 
yasanın tanziminden baska Sancak ve 
Suriyeııin hududunun garantisi hakkın
da bir fransız türk anlaşmasının akdini 
de ileri sürüyordum. 

Diger metinler hususunda, bunla
rın tanzimi Fransa ile Türkiyenin Suri
yenin Sllriye ve Lübnan istiklaline taraf
dar olan noktainazarlarındaki birliği gös
termiştir. Binaenaleyh bu tarzı tesviye 
Fransa ve Türkiyeye aralarındaki dost
luk bağlarını sıkılaştırmak ve milletleı 
cemiyetinin idaresi altında halisane teş· 
riki mesailerini teyid etmek fırsatını ver-

mi şohıyor. 

Alıtleniz statükosu 
Mısır'ı kabul ederken Rüştü Aras 

memleketinin Akdeniz statükosuna bağ
lılığını hatrrlatmıştır. Sancak meselesi
nin halli Fransa ile Türkiyeyi yakın 
şarkta sulhun idamesi hususunda birleş
tirmekte ve bu suretle Fransanın Su
riye ve Lübnanla imzaladığı anlaşmalar
la giriştiği eseri tamamlamaktadır. 

Ayni azmanda Türkiye ve Suriyeye 
bağlı olan Fransa, meseleyi konseyin 
hakemliğine bırakmak suretiyle, Suri
yenin menfaadarmı müessir bir tarzda 
korumuş ve milletler cemiyetinin sulh 
eserine yardımda bulunmuştur." 

Dr. Arasın sözleri 
Doktor Rüştü Aras söz alarak demiŞ

tir ki: 
• '- Gerek memleketim gerekse şah

sım hakkında söylediği güzel sözlerden 

ve ifade ettiği dostluk duygularından 
- ki bunlar bizzat kendi hislerimizin 
tam bir makeaidir - dolayı dostum B. 
Delbos'a teşekkkiir ederim. 

Söylediği nutukla bu hususta be
nim de kon.eyde izahatta bulunmak
tan vareste kıldıgı için de kendisi.ne 
minnetdarım. Çünkü ifade ettili no&
tai nazarlar bizim görütlerimize de ta
mamiyle tevakkuf etmektedirler. 

Dostum Sandlere, eksperler komi
tesine ve onun reisine başarılan fayda. 
lı işten dolayı yaptıgı teşekkürlere ha

raretle iştirak ederim. 
Bu işi kolay !aştıran konsey azala

rına ve bilhassa her kes için mem· 
nuniyet verici bir surette bi: sureti tes
viyeye irişilmesi için tavassut etmek 
!utfunda bulunan Frama :· .! Türkiye
nin müşterek dosttan olanlara da ke

za minnettarım.,, 

Bu meselenin halH iki memleketi 

birleştiren dostluk bağlarının takviye
sidir. ve Türkiyenin bir toprak parçası 
üzerinde bu mıntakada statükoyu ve 
sulhu müdafaa için hansa ile ittifak 
etmiş olduğunu tebarüz ettirmekle bah-

tiyarım. 

Fransa ıle Suriyeye samimi dost
luk hisleriyle bağlı blunan Türkiye, el
de edilen neticeden gerçek memnun 

olacaktır. 

Teşekkürlerimi bizimle en kıymet
li mesailerde bulunan Milletler Cemi
yeti Genel Sekreteri ile arkadaşlarına 
da arzetmezsem iptidai bir vazifede ku-

sur etmiş olurum.,, 

B. EJenin sözleri 
Eden geçen Kanunusanide elde e

dilen prensip anlaşmasından dolayı 
memnuniyet beyan etmiş ve fakat daha 

bir takım miifkülitm ınevcud bu
Junduğuou kaydeyl.emif olduğunu ha

tırlatmış ve demiştir ki : 
" - Bııaün bu müfkilit çok tükür 

ik.tilwn o~tuc. Bu neticeyi eka
perler kıomitıesiııia yorulmak bilmez 
gayr.etlerine ve bilhaasa onun lıı&iliz 
azaa.ına. iki alikadal' taraim ıöstıeı'di
ği uzla§ma %ihniydine ve raportö· 

rün mehMetine borçluyu.c •• 
M.wnaileyh. bütün unsudana mahal

li menf.aatlar.inin Iı;orunmuş calmHmdan 
dolayı bahtiyaı:lığuıı aöylemit ve yeni 

miş ve demiştir ki: 
"- Rusyanın kendileriyle bilhassa 

kuvvetli dostluk bağları bulunan iki 
hükümet tarafından büyük bir muvaf
fakiyet kazanılmıştır. Bu aynı zamanda 
Milletler cemiyeti ve bizzat sulh dava
sı için de bir mu"ilffakiyettir.,, 

Sovyet Hariciye komiseri bu mu• 
vaffakiyetten dolayı Delbos, Rüştü A
ras ve onların mesai arkadaşları Vienot 
ve Menemencioğlunu tebrik eylemi tir. 

Sandler, vazifesinin eksperler ko. 
mitesinin mesaisiyle kolaylaşmış oldu
ğunu söylemiş, Fransa ve Türkiyenin 
gösterdikleri uzlaşma zihnıyetindcn tıöc 
dirle bahsetmiş, hakkında s<"ylenılen 
sözlerden dolayı çok rnüteha si oldu· 
ğunu beyan etmi! ve "raporun kabulü 
Sancak meselesinin nihai sureti tesvi
yesini teşkil edecektir.,, demiştir. 

Konsey reisi de türk ve fransız hü· 
kümetlerini ve eksperler komitesi aza
sını tebrik eylemiştir. 

Delbos, Fransanın raporda gösteri. 
len sureti tesviyeyi ve bu sureti tcsvi
yenin kendisi içın tazammun eyledigi 
hususi teahhüdlcrı kabul eyledigini be
yan etmiştir. 

Rüştü Aras aynı beyanatta bulun-

muştur. 

Reis raporun kabul edildiğini bil-

dirmiştir. 

Dr. Araı B. Delbosla beraber 
Pariıe gitti 

Cenevre, 29 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri billdiriyor: 

Dr. Tevfik Rü11.tü Aras bugün kon. 
seyin toplantısınd~ sonra saat 14.30 da 
fransız dıt işler bakanı Delboela bera
ber bir askeri tayyareye binerek Pari

se hareket etmittir. 
Hariciye siyasi nıüsuf&n B. Mene

mencioğlu geee yarıaından sonra Lo
zana geçecek ve oradan Semplon eks. 
presine binerek Bclgrada hareket ede• 
cektir Perşembe günü sabahı lstan· 
bulda bulunması muhtemeldir. 

lngiliz elçisinin söyledikleri 
İstanbul, 29 (Telefonla) - İngilte· 

renin Ankara büyük elçisi Sir Percy Lo· 
ren bu akşam f.ondraya gitmi~tir. Bil· 
yük elçi hareketinden evel şunları söy• 

}emiştir: 
"- Krsa bir müddet için fngiltereye 

gidiyorum. Tekrar buraya dönecegim. 
Türkiye ile İngiltere arasındaki siyasi 
münasebetler kabil olduğu kadar samimi 
v ekardeşçedir. Bu samimiyet ve kardeş· 
liğe her iki tarafın tam bir itimadı var
dır. Hatay ana yasası için Cenevrede el
de edilen son neticeden çok memnunum. 
Zaten bu meselenin böylece halledilme• 

si tabii idi.'' 

Alman -Fransız ticaret 
anlaıması 

Prensip bakımından iki 
devlet uyuıtular 

P<'ris, 29 (A.A.) - Alman bakanı 
Şahfın Parisi ziyareti mühim bir hadi
se ile bitmiştir: Şaht ile Leon Blum 
arasında yapılan konuşmalardan sonra 
bir prensip anıaısması elde edilmiştir. 
Bu anlaşma, üç aydanberi devam eden 
ticaret görüşmelerinin muvaffakıyetle 
neticelenJirmek ve yeni bir ticaret an
laşması yapmak imkanını temin eyle-

mektedir. 
Almanya bundan böyle mamul fran-

sız eşyası alacaktır. istikrazlar hakkın.. 
da da memnuniyet verid bir hal tarzı 
bulunmuştur. Bununla beraber. Daves 
ve Yung pliinlarında bir değişiklik ya.. 

pılmış değildir, 
Tediyeler hususunda kliringin ye• 

rine "nisbetler,, usulü konacaktır. Bu, 
Belçika - Alınan ticaret münasebetleri~ 
de kullanılan uşulün aynı olacaktır. 

Yapılan turum. anlaşmasına göre 
Fransa hükümeti Paris sergisini ziy..,. 
rete gelecek almıµı turist emrine 110 
milyon frank vermektedir. 

Beyoğlu çöplen denize ciökükcek Fa

tih Eminönü Bakırköy kualannrn 
çöp~ri Davudpaşa ciqrmdllki arazi· 

c\e imha edilecektir~ 

,,tJ len iliveler '"' ıııu:arı 1 tu ... uu 
, ...... ~~~~~L-~~.a....~~·~~.~ı.~kabuleder~ ~--~-----~~------~~~ 
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Büyük türkolog Radlof'un yüzüncü yıl dönüm· 
( Başı 1. inci sayfada ) 

Kurumu adına teşekkürler ederim. 
Kemalizm doktrinleriyle yepyeni ve 

aydrn bir alem yaşatan Cümhuriyet 
Türkiyesinde ilim her şeyden üstün
dür. İlme hizmet edenlerin mevkiine 
gelince Atatürk Türkiyesi onlara mü
nevver zümrenin gönlünü ve kalbini 
ayırdı. 

İşte, Göthe ve Dante gibi enter
nasyonal kıymetleri - Türkiye ve 
türklük için hususi bir say sarfetme
dikleri halde - Türk fikir alemi Mimar 
$inanla, Fuzuli ile beraber tutuyor. 

Yeni Türkiye milli jeniyi bütün 
hacmi ve kudretiyle temsil eden büyük 
Şefin plan ve proğramma uyduğu gün
denber i kültür sahasında mazisini yeni
den fethetmek ve istikbalini sarsılmaz 
ve yıkılmaz hale getirmek idesini güt
tü. 

Türkiye dışında bu ideye hizmet 
edenlerin ön safmda ve belki başında 
Radloff geldiği için onun hatırasına 

kattığımı.ı sevgi iç benliğimizin daha 
çok derinliklerinden taşıyor. 

Radlolf alman ve rus olduğu 
kadar da türktür 

Ve Radloff böyle bir samimi duy
guya layiktir. Sarsılmaz iradesi ve her 
manii eriten ilim ve hakikat aşkınro a· 
teşi o büyük adamı bir muhabbet hale
si ile çevrelemişti. Berlinde doğduğu 
ve Almanca konuştuğu için Wilhelm 
Radloff'u Almanlar kimseye vermez
ler. Tam yarım asır Rus ilmine hizmet 
etmiş, gönlünü bu yeni vatanına ver
miş olan Vasili Radloff ise Rusların 
göz bebeğidir. Fakat bence Radloff Al· 
man ve Rus olduğu kadar da Türktür. 
Çünkü o bütün ilmini tahsis ettiği 

Türk lehçelerinin hariminde Türk ka
vimlerinin kültürel varlığına sinmiş en 
basitine kadar zevklerinin heyecanını 
duymuştu. Ve Radloff nerede, Asyanm 
hangi bucağında Türk lehçesi konuşur 
bir oymak duydu ise oraya koştu. Ve 
artık tanımadığı lehçe kalmadığına inan 
dığ ı güne kadar koştu. Radloff'un e
mekleri kutludur. 

Türkoloji harekeleri 
ne zaman başlar? 

Avrupada Türkoloji hareketleri 
19 ncu asrın iptidalarında başlar. Bun
dan evvelki çalışmalar, tarih için, se
yahat yapmış olmak için ve sade ke
lime toplaması için idi. 

Se;yah Pallas, Katerinanrn bir me
muru olarak Sibiryayı dolaştığı zaman 
her lehçeden topladığı yüzlerce kelime 
ile basit bir vokabüler yapmıştı. Bunun 
içinde Türk lehçelerinin önemli yeri 
vardır. Bu zat 1730 da Yenisey abide
lerini de tanıttı. Fakat yalnız deskrip
tif olarak. 

Klaproth 1820 de Uygur harfleri
ni tanıttı. Bu zat seyahatlerinin neti
cesini biraz daha ilmi olarak tesbit 
edebilmişti. Asia Polygotta'sında Türk 
lehçelerinin mümtaz bir yeri vardır. 
Codex Cumanicus ile de meşgul olan 
bu zatın Memoires relatifs a l'Asie'sin
de türkolojiyi ilgilendirir kıymetli e• 
mek ürünleri görürüz. 

Fransız Abel Remusat 1820 de 
Recherches sur les Jangues tartares ad
lı eseriyle bu yolda önemli bir adım 
atmış oldu. 

Fakat bunların devri müstakil bir 
türkoloji tanımaz. Çünkü Avrupada 
türkoloji önce Sinoloji ile başladı ve 
Osmanlı dilinin arap ve fars dillerine 
ayırdığı önem ve din bağlan dolayi
siyle islamistikte karar kıldı. Onun 
içindir ki; türkoloji lengüstik mahiyet 
almıyarak bir çok memleketlerde fi
loloji hududu içinde bunaldı kaldı. 

Bu sebebten dolayıdır ki Klaproth ve 
Remusat Türkçeyi Çin • Mogol - Man
çu ve Budizm kadrosu dahilinde tet
kik ettiler. Netekim ~imdi de bazıları 
Türk dilini arap, fars dilleriyle ve 
islam kültürü içinde mütalaa ederler. 

Bu eski ile bu yeni arasında Türk 
Dil grupunun ve Türk kültürünün şu
mul ve hududunu çizerek istiklalini 
tanıyan ilk otorite Radloff'tur, Rad
loff Türk Dli grupunu bütün hacmi 
ile kavramış ve türkolojinin sahalarını 
bir istisna bırakmadan bildirmiştir. 

Garbta bu şeref doğrudan doğruya 
bu büyük adama racidir. Böyle olmak-
1a beraber, rus papası Yakinth 1851 de 
Çin menbalarında Orta Asya ırklarına 
ve bilhassa türk kavimlerine aid malü
matı toplamıştı. 

Verbitski yine o sıralarda Altay 
Türklerini etnografya bakımından tet
kik etmekle kalmadı. Ayni zamanda Al-

tay • Aladağ sözlüğünü de vücude ge
tirdi. Bu Rus alimlerinin yanı ba~ında 
Böhtlingk ile Vamberiyi ve Radloff'un 
hocası Schott'u hürmetle anmak borç
tur. Bunlarrn mesaisi Türkolojiye hiz
met bakımrndan kıymet ölçülmez bir 
büyüklük arzetmekle beraber Rad
loff'unkine bakarak çok mevzii ve 
mahdut kalır. 

Radloff'un ilim he.yatı ve eserleri 
üzerine söz söylemeği ihtisasları dola
yisiyle arkadaşlarıma bırakıyorum. Ben 
sadece Türkoloğ, Türk Lehçeler Lu
gati müellifi Türk Halk Edebiyatı top
layıcısı Radloff'tan ve onun Türk di
line hizmetlerinden bahsedeceğim. 

Bir Türk lehçesinin edebiyatını 

yani epigrafisini, paleografisini hula
sa abidelerini tetkik ederek yüksek 
kültür dili üzerine mütalaa yürütmek, 
lengüistik istihraçlar ve metin kritiği 
yapmak P1üşkül olmakla beraber başa
rılmaz şey değildir. Buna mukabil asıl 
zor iş o zamana kadar hiç bir lengüis
tin ayak basmadığı uçsuz bucaksız step
ler, aşılmaz buz çölleri içinde parça 
parça yayılmış ve dağılmış türk oy· 
maklarına teker teker giderek, onların 
hayatlarına karışarak, dillerini sade 
vokabüler değil, edebiyatlariyle, folk
lorlariyle bütün bir dil haziuesini top
lamak ve kaydetmektedir. İşte Rad
loff' un büyüklüğü bu her iki işi de bir. 
den başarmak suretiyle halelendi. 

Çünkü o : 
Orhon abidelerinin tetkiki, Kutad

gu • biliğin neşri ve tercümesi Codex 
Cumanicus'un tetkiki ile beraber Bü
yük Lehçeler Lugatini de başarmıştır. 

Radolff'u asıl yükselten sebebler
den biri de hiç olmazsa kırk senesini 
dolduran mahalli tetkikleridir. Radolff 
bu tetkiklerinde ancak halkın ağzından 
öğrenilen lehçe hususiyetlerini ve dü· 
şünce yakmlıklarmt öğrene öğrene çok 
eski zamanlarda toplanabilen dağınık 

bir kültür bakiyesi sezebilmiştir. 
Radloff bu kanaate vasrl olunca 

içinde uyanan muhabbeti tatmin ede
bilmek için Türk mektepleri açmağa 

başladı. Büyük mekteplerinden birini 
Kazanda kurmuştur. Radloff Türk leh
çelerinin derinliğine bakarak onların 

tekrar tekrar varıldıklarr yerinde kuv
vetlenmesine dikkat ediliyoı·du. Çok 
defa Çarlığın ve müslümanlrğrn taas
subu ile karşılaştı. Fakat o yılmıyordu. 
Müslüman kadınlardan muallim yoliyle 
ve din derslerini mecburi kılmakla ai
lelere ve medreselere de nüfuz etmek 
yolunu bulmuştu. Fakat Radloff bu 
muhtelif lehçelerin müşterek bir edebi
yat dilinden bahsetmiş değildir. Mu
kayese ve juxtaposer yapar, fakat Vam
bery kadar olsun ana olacak müşterek 
bir esas aramaz. Yani etimoloji yap
mazdı. Zaten yaptığı lfigata kendisi de 
sadece Versuch eines Wörterbuches 
der türk Dialekte adını vermiştir. Her 
ne kadar phonetik der nördlichen Tür
ksprachen adh eserinde mukayese 
Türk gramerine bir giriş yapmış ise de 
bundan sonra otuz küsur sene yaşadığı 
halde eserini tamamlamak hareketi gös
termemiştir. Halbuki Radloff o za
manki modaya tab'an ve hocalarından 
aldığı ilhamla rus.ya Türk lehçelerinin 
mukayeseli gramerini yapmak azmiyle 
gelmişti. Bu işi bırakarak yalnız leh
çelerin tesbiti ile vakit geçirmesi ken
disinde bir zihniyet ve kanaat değişL 
mine işaret eder. 

Bence Radloff'un bu kanaat değiş
tirimi şundan ileri gelmiştir: o 
zamanlar garbin her hangi bir itim 
merkezinde Osmanlıcadan başka bütün 
Türk lehçelerini Türkotatar tabiri içi
ne sıkıştırırlar ve büyük abideler he
nüz etüt edilmemiş olduğu için bu isim 
altındaki Türk Dil hazinesini basit, 
iptidai ve kültür eserleri kıt ve fakir 
olarak kabul ederlerdi. Hatta Rad-
1off'un hocası Schott ona sadece şöyle 
böyle bir Altay lehçesinden bahsedi
yordu. 

Halbuki Radloff Rusyaya gelince 
orada yalnız Manas Destanı ile bile 
zengin, kültürlü, işlenmiş yüksek bir 
dille karşrlaştı. Türk lehçeleri bütün 
büyük dinlerin Şamanizm, Budizm, 
Maniheism, tslamizm, Hristiyanizmin 
hatta Yudaizm'in heyecanım terennüm 
etmiş engin ve hududsuz dil alemleri 
arzediyordu. Lehçe sayıları düşündü

ğünden hele bildiğinden çok fazla idi. 
Samimi ve akıllı Radloff Berlinde 

edindiği mukayeseli gramer kararına 
şarkta bulduğu realite karşısında ide
al tabakasına çıkararak orada bıraktı. 
İlk vazifenin malzeme toplamak oldu-

ğunu öğrenmişti. Fakat Radloff bu yol
da yarım asır çalıştığı ve Ehramlar gi
bi eserler vücude getirdiği halde yine 
Türk lehçeler alemini tamamiyle ta
nmuş ve tanıtmış değildir. 

Radlof hocalarından ,dil gruplarının 
lengüistik hususiyetlerini her grupu di
ğerine yaklaştıran veya diğerlerinden 
uzaklaştıran amilleri ve bunları tanzim 
eden kanunları öğrenmişti. Halbuki o 
bu yeni tetkik sahasında onlarm hepsi
ni tamamen ve aynen buluyordu. Bu -
nun içindir ki ne klasik ekolün ne de 
hocası Schott'un metotları Radloff'un 
tetkiklerini disiplini içine alamadı. Çün
kü büyük türk dilinin sayısız lehçele -
rini böyle dar bir hudud içinde incele
nemezdi. Radloff bunu her hangi bir 
eserinde itiraf etmiş değildir. Fakat uü
tün eserlerinde ve dilcilik hayatının 

katettiği merhalelerde onun türk leh
çelerinde bir asillik, genişlik ve eskilik 
duyduğunu görürüz. 

Radloff'un bu hakikati itiraftan çe
kinmesi büyüklüğüne noksan veremez. 
Çünkü yaşadığı devirde Sumercenin 
kendi tetkik sahasında doğup genişlt: -
diği ve bugün malum olan tipi henüz 
layıkiyle bilmiyordu. 

* * * 
Evet, bütün türk lehçelerine kuv • 

vetini ve asaletini veren bir Proto • 
türk dili vardır ki onun kültürel ser • 
vetini, alemsa'rarlığınr, kıdemini art:k 
görüp gösterebiliyoruz. Ve türk jenisi
nin eseri olan 'Güneş - Dil teorisi onun 
disiplinini, metodunu ve düsturlarmr 
tespit etmiş bulunuyor. 

Büyük türkoloğun eseri karşısında 
türk dilc~lerinin ve türkoloji severlerin 
duyduğu hürmeti tekrarlamakla ze.,.k 
duyarız. Ne güzel bir tesadüf eseridir 
ki Orhon yazısını çözen büyük türko -
loğ Danimarkalı Vilhelm Thomsen'in 
hatırası da Türkiyede gene bugünlerde 
yaaştılmaktadır. 

Türk Dil Kurumu Radloff'un ve 
meslekda~larmrn kıymetli eserlerinden 
faydalamnağa başhyah epice oldu. Yü
ce Türkoloğ Pekarski'nin Büyük Ya -
kut Lugati tercüme edilerek en nefis 
bir şekilde ve çok dikkatle tabedilme -
ğe başlandı. Verbitski'nin Altay • Ala
dağ. Zolotnitski'nin Çuvaş lfigatleri 
tercüme edildi. Kutadgu _ bilig faksimi-
lelerinden ve tercümeler indne istifade
ye başlandı. 

Radloff'un Lehçeler IUgatine gelin
ce onun tercümesine başlamayı bugü -
nün aziz hatırasına karıştrrmak istedik. 
İşte şimdi onun tercümesine de filen 
başlamış bulunuyoruz. 

* * * 
Bu arada rus ilminin Türkoloji kıs-

mı bilgileri ve gayretleriyle yükselt • 
miş ve yükseltmek~e olan kıymetli tür
koloğları Pekarskiy, Vasilyef, Marr 
Melioranski, Aşmarin, Katanof, •Te şim· 
di yaşamakta olan dostumuz Sanıoiloviç, 
Bekir Çobanzade, Yastremskiy, Gord -
levski, Malof gibi otoriteleri anarak 
sözü arkadaşlarıma bırakırım. 

Dr. Şükrü Akkayamn sözleri 
Bundan sonra kürsüye gelen dil 

doktoru Şükrü Akkaya, 1837 de, dil bil· 
gisine beşiklik yapan Berlinde doğ

muş olan Radlof'un, Hindo • Öropeen, 
Hindo • Cermen dillerinin esası kendin
den önce kurulmuş olduğundan, yara. 
tıcı zekasına bakir bir saha aramış oldu
ğunu ve hocası tanınmış dil bilgini 
Şot'un da tesiriyle türk dillerini çalış. 
ma sahası olarak intihab ettiğini söyli
yerek Radlof'un, bu çalışmalarına ma
halli araştırmalarla devam edebilmek 
için Şot'un tavsiye mektubiyle nasıl 

Çarlık Rusyasma gelmiş ve bin türlü 
müşkülattan yılmadan Altay havalisin
den başltyarak Rusyanm türklerle mes
kun bütün yerlerini nasıl sırasiyle do
laşmış olduğunu anlatmıştır. 

Türkün esatiri destanları 
1859 mayısında Barnaul şehrindeki 

madencilik mektebine almanca ve Iatin. 
ce öğretmenliğiyle giden Radlof, bura
da dinlediği türkün esatiri destanları. 
na hayran olarak ilmi çalışmalarına baş
lıyor, burada bütün bir kış bir kalmuk 
öğretmeninden folklor ve dil malzeme
si toplıyor, 1860 da yeni evlendiği ka
rısiyle birlikte Altaydan Çin hududu
na kadar olan büyük sahada tetkikler 
yapıyor. 1861 de Salayr, Karagol, So
yon taraflarını, 1862 de şarki Kırgız 

obalarını, !sık gölü, Alma • Ata hava
lisini dolaşıyor. 1863 de şarki Altayda 
Abakan, Kızıl, Küerik lehçelerini a. 
raştırıyor, bu esnada neşrettiği "Al· 
tay mektubları .. ile Avrup.anın dikkati-

Büyük tuı-kolojz' bilgini için ya 

ni kendisine çekiyor. 1864 Altay ve 
garbi Siberya tatarlarının folklor hu
susiyetlerini araştırıyor. 1865 de Çuya, 
İrtiş, Tobol taraflarını dolaşıyor. Bu 
esnada ruslar Türkistanı işgal ettikle
rinden kendisine yeni sahalar açılıyor. 
1868 de Türkistanda Yedi Su, 1869 Ye
di Su'yun şark ve cenub havalisiyle 
Balkaş gölüne dökülen tii taraflarını 
dolaşıyor ve Tarancı lehçesini araştr

rıyor. Son Asya seyahatini 1870 de Çu. 
ya kaynağı civarında Kobda'ya kadar 
uzayan sahada yapıyor. 

Radloff kitablarda on iki yıl sü
ren araşdırmalarında topladığı fev
kaHlde zengin malzeme ile 1872 de 
müslüman tatar mektepleri müfettiş
liği vazifesi ile Kazana yerleşiyor ve 
12 sene süren bu vazifesi esnasında 

tatarların aydınlanmasına kültürlen
melerine büyük hizmetlerde bulunu
yor. Fakat ilmi çalışmalarına kendini 
hasretmek imkanını ancak l 880 den 
itibaren buluyor. 1881 de, Hindo - Cer
men dillerinin bir hususiyeti olarak 
gösterilmek istenen sada değişiklikle
rinin Türk dillerinde de mevcud ol
duğu hakkındaki teziyle gafil bilgin
leri 60 yıl önce objektif düşünmeye 

imaleye çalışıyor. Ayni yılda ''şimal 
Türk dilleri mukayeseli grameri,, se
risinin ilk kısmını neşrediyor. 

1884 de Petresburg ilim akademi
sine aza olan Radloff 10 yıl devam 
eden akademi azahğı esnasında ilmi 
neşriyatına devam ediyor. 1894 de et
noğrafya müzesi direktörlüğüne ge
tirilen Radloff 1918 de hayata gözle
rini yumuyor. 

Konferanscı Radloff'un eserleri
nin ehemmiyetini şöyle anlattı : 

"Radloff eserlerini toplamak, işle
emk ve neşretmek için 60 yıl çalış

mıştır. En mühim eserlerinin alelade 
hacmini gösteren şu yuvarlak rakam
lar Radloff'un devasa mesaisi hakkın
da ufak bir fikir verebilir : 

1 O cildden ibaret olan "Türk oy· 
makları halk edebiyatı numuneleri ,, 
eserini tercümesi ile birlikte takriben 
7000 sahifeden fazla olduğu gibi "Ku
datko Bilik,, in türlü neşriyatı folio de
nilen ve aşağı yukarı normal çifte sa· 
hife demek olan büyüklükte 1100 sa
hife olup 4 cild tutan "Türk lehçeleri 
lUgati tecrübesi,, eseri de 4250 sahife
dir ki yalnız bu üç eserin yekfinu 
13.000 sahifeden fazla tutar.,, 

Bu itibarla Radloff'un en mühim eser
lerini kısaca anlatacağını söyliyen kon
feransçı bundan sonra, yukarda zikredi. 
len eserlerin mahiyet ve zenginlikleriy• 
le, Radloff'un diğer perakende eserle
rini ve bu eserlerin ilim aleminde yap
dıkları tesirlerden bahsetti ve bütün 
bu eserler arasında ''Türk lehceleri 
lfigati tecrübesi,, ismini taşryan 4 cild
lik büyük llıgatin en mühim me., kii 
işgal ettiğini ve bugün Türk dillerinin 
en zengin vokabülerini teşkil ettiği

ni söyledi. 
Türkoloji ile uğraştığını çekeme

dikleri için yapılmış olan bütün hü
cumalara rağmen bu eserlerin ilmi 
kıymetleri şüphe götürmez olduğunu 

ve diğer büyük Türkoloğlarca da bu 
keyfiyetin tasdik edilmiş olduğunu 

Söyliyen B. Akkaya sözlerini şöyle bi
tirdi : 

"Devrin klasik dilcilerinin üvey 
evlad muamelesine tabi tutmak iste
dikleri, Türkolojiyi canlandırmak için 
derin bir feragatla uzun bir ömür sa
vaşan, Türkoloji, dolayisiyle genel dil 
bilgisine geniş ufuklar açan fazıl 

Radloff'a sonsuz saygılar.,, 

B. Abdülkadir inanın söylevi 
Bundan sonra kürsüye gelen profe

sör Abdülkadir İnan, Radlofun, yaban-

.. 

pılan toplantıda bulunanlar 

cı bir muhitte, dilini, örf ve adetini bil .. 
mediği kavimler içinde, kendsinden ön
ce hiç işlenmemiş bakir bir sahada ne 
büyük müşküllere göğüs germiş oldu .. 
ğunu tebarüz ettirmek için şunları söy• 
ledi; 

"- Radlofun azim ve metanetini 
anlayıp takdir edebilmek için yirmi ili 
yaşında bir genç iken çalışma sahası o. 
tarak seçtiği Altay, Yenisey mıntaka.. 
sınxn o zamanki vaziyetini göz önüne 
getirmek yeter; şehirlerdeki münevver 
denilen zümre, rüşvetçi, soyguncu vo 
gece gündüz sefahat içinde yüzen Çali 

memurlarından ibaretti: onlar Radlo
fun çalışmalarına budalalık nazariyle 
bakarlardı. Öte yandan da ezilen, dağı
lan ormanlara sıkıştırılan, bütün ser .. 
vetleri yağma edilen yerli türk boyları.c 

Çarhk Rusyasınm o zamanki idare
si de berbaddı. Maarif nazırı siyasi ha. 
fiyeler şefinin ya oyuncağı ve yahud 
bizzat hafiyeler şefi idi. Radlof bu gibi 
insanların himayesine muhtaç bir halde 
ve böyle bir muhit içinde geçe gündüz 
çalışmıştı. 

Radlof çalışma sahasına giren Al
tay • Yenisey kabilelerini cihanın kül
tür tarihinde muazzam rol oynayan tür:li 
milletinin bir dalı olarak tetkik etti ve 
bu tetkiklerinde yalnız türk dil tarihi 
ve umumen türkoloji için değil, cihan 
tarihinin birçok karanlık noktalarını da 
tenvir edebilecek neticeler alacağını ü-

mid ediyordu. O, bu ümidinde aldanma
dı. 1200 senelik Orhon yazılarının kı· 
raeti halledildiği gibi metinlerin tercü. 
mesinde Radlofun toplayıp neşrettiği 

Altay ve Yenisey türklerinin halk ede
biyatı nümunelerindeki sözlerden de 
geniş bir surette istifade edildi, Orhon 
yazıları muammasını çözen büyüJt: len
güist Thomsen Radlofa yazdığı bir mek .. 
tupta: "Orhon harflerini deşifre ettim. 
Fakat metinlerini. tercüme edebilmek i• 
çin Radlof olmak lazımdır.,, demişti.,, 

Konferansçı, bundan sonra, Radlo
fun yalnız türk diline münhasır kaJ .. 
mamış olan çalışmalarının genişliği, e. 
hemiyeti ve bize terkettiği malzemenin 
zenginliği hakkında etraflı malfunat 
verdi ve sözlerini bitirirken şunları söy
ledi; 

Radloff'u anarken onun türkoloji 
için sayısı yüzü aşan talebeler yetiftir., 
diğini de hatırlamak lazımdır. 

Türk milleti kendisine karşı g()s.. 
terilen ilmi ve insani hizmetleri da· 
ima şükranla anar. Hakikat arayan in
sanın milliyeti, ırkı, dini, mezhebi 
bizim ona karşı hönnet duygumuzu 
azaltamaz. Yeterki hakikati aramış ve 
temiz vicdanla çalışmış olsun, Rad
loff böyle alimlerden ve insanlardan 
biridir.,, 

Atatürke ve Sovyet ilimler 
akademisine telgraflar 

Bundan sonra Bay Hasan Reşid 
Tankut, kürsiy.e tekrar gelerek, Dil 
Kurumunun daima muhabereden geri 
kalmadığı ve el birliğiyle çalışma

larından faydalar gördüğü Sovyetler 
Birliği İlimler akademisoine, bu gün
kü toplantının bir telgrafla bildirile
rek Türk ilim aleminin selamlarrnı 

ulaşdmnayı teklif etti ve okuduğu tel 
graf metni tasvip edildi, B. Tankut, 
Türk diline büyük hizmetlerde bulun
muş olan bir bilgini anmak ıçın ya
pılmış olan bu toplantının, Türk Di· 
linin büyük mürşidi Atatürk'e bir 
saygı telgrafiyle arzını teklif etti ve 
okuduğu tazim telgrafı alkışlarla kar
şılandı. 

Ankara Türk ilim muhitinin büyü\ 
Türkoloğa karşı kadirşinaslık vazife
sini yerine getiren toplantıya; bu su. 
retle son verilerek davetliler hazır• 

lanmış olan büfede ağırlandılar. 
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Kemalizm medeniyetin en 
iyi ve en faydalı cihetlerini 

ıf ~Hikaye~ 
Geç kalmış bir nedamet 
O n yıldanberi, aynı şehirde yaşa

yan oğlunun yüzünü ancak uzak
tan uzağa görebilmişti. Kocası, o müt
hiş tren kazasında genç yaşta öldükten 1 

1 7 M~y.ıs 1937 tarihli Berutta çık~n '·B~yrut,, ga-
zetesının basmuharriri, Berutta hır tetkık seyaha

tinde bulunan Matbuat Umum Müdürlüğü Ba~üşaviri 
Burhan Belge ile yaptığı iki mülakatı neşretmektedir. 
Bu gazete B :nhan Belge'nin osmanlı imparatorluğu ze· 
manında Suriyede bulunmuş olan yüksek bir Türk me
memurun oğlu olduğunu Beyrut amerikan üniversitesin
de tahsil ettiğini, halen ''Ulus., gazetesinin harici siya
sa muharriri bulunduğunu, zeki, malumat ve dirayet sa

iktibas eden 
sonra, sekiz yaşında çocuğiyle dul ka • 
lınca, babasından mevrus serveti kendi
sine rahat ve serbest yapmak imkanı • 
nı verdiği için yeniden evlenmeye ya· 
naşmamıştı. Fakat doğduğu sıcak mem
leketin bütün hararet ve ihtirasını ka • 
nında taşıyan bu genç ve güzel dulun 
bütün dünya heveslerinden elini eteğ ini 
çekip köşesinde sakin ve gürültüsüz bir 
hayat yaşaması da pek beklenemezdi. 

le evlenmek üzere iken, kızın ailesi yok.. 
tan bir bahane bularak, sonradan red 
cevabı vermiş, fakat o, bu reddin sebebi
ni anasının maceralarının öğrenilıni§ 0 1- ı 
masına hamlederek ,bir kere daha utan
cından yerin dibine geçmişti. 

"' . 
Şayeste, birgün, oğlunun giriftiği 

ticari bir teşebbüsün iflasla neticelen • 

mesi yüzünden büyük bir borç altına 

girmiş olduğunu, ve bu borcunu Odeye

cek vaziyette bulunmadığı için hapse 

girmeye mahkCım bulunduğunu öğren. 
mişti. 

bir prensiptir 
hibi \'e yeni Türkiye kalkınmasının en iyi mümessille- •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

rinden biri cılduğunu söyledikten sonra sözünü müla- ! B h B 1 : 
katın muhteviyatına getiriyor : : u r a n e g e n ,· n : 

"Burhan Belge Mısırda altı hafta kadar kalmıştır. ! : 
Burhan Belge Nil memleketinin her sahada yaptığı kal- ! ! 
kınmadan takdir ile bahsetmektedir. Orada, Mısırın yük- : Beruf ga f 1 • e : 
sek siyasi adamları, edipleri, Mısır gençleri ve münev- ! ze e er 1 n : 

Şayeste babasının zoruyla on beş 
yaşında evlendirilmiş. on senelik evli • 
lik hayatında, üzerinde otoritesini kuv
vetle tesis etmiş olan kocası ona bir da
kika göz açtırmamış, son derece sıkı ve 
kapalı bir hayat yaşatmıştı. 

O gün, ilerlemiş yllşına rağmen. 

zvek ve safa ile geçen hayatında her ar

zusunu yerine getirebilecek bir refah i .. 

çinde yüzerken oğlunun, genç yafta pa. 

rasızlrk yüzünden hapse girmek mnki· 
i verleri, Mısır kadını ve hatta Mısır feUahi ile temasta ! : 

bulunmu§ ve iyi intibalar edinmiştir. Burhan Belge de- : verdı'g" 1• mu'' laA kat : 
miştir ki : "Mısır kadını çok ilerlemiştir. İlim ve ter- • • 
biye sahasında Mısır kadını ile bir Avrupa kadını ara- ! ! 

d h . b. • •••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her şeye ragmen çok sevdiğ i koca
sını kaybettiği gün, Şayeste, yıllarca i
çinde kapalı yaşamış olduğu kafesin de 
kapısı birden bire önünde açılmış ol • 
duğunu farketmişti. 

ne düşmüş olmasını zihninde mubyc. 
se edi~ce ,içinde, o zamana kadar •U&lllllf 
olan vıcdanrnrn sesini ilk defa olarak 
işitti kendisine itaatte kusur ettiği içia 
mahrumiyet ve sefalete mahlrı1m ettiği 
oğ:unun, bu itaatsizlikte belki haklı ol ' 
dugunu düşündu. Ve analık vazifesin
de çok kusur ettiğini kendi kendine iti
raf ederek, oğlunun bu sıkıntılı zama 
mnda imdadına kotmaya karar verd~ 
ve Necdet bekar odaaında, ıztırabı " 
utancı içinde avuçları içine a111Uf oldu.. 
ğu batır~ı kaldırıp da anasını bl'flSıa 

sın a ıç ır fark yoktur.,, 

Burhan Belge, Msırda kadınlar bir
liğinde Arapça olarak bir konferans 
vermiş, Huda Şaravi ve birçok münev· 
ver ve yüksek bayanlar ve baylar bu 
konferansta bulunmuşlardır. 

Burhan Belge tanı bir ciddiyet ve 
mantık ile sözüne devam etti. Burhan 
Belge demiştir ki : 

"Vatan istiklali... Kemalizmin 
prensibi ve gayesi budur. Kemalizmin 
faaliyeti kahramanca menkibeler ile 
dolu olan istiklal mücadelesinde başla
mıştır. O zaman, biri dahilde diğeri ha
riçte, iki dÜ!pnanla vuruşuluyordu. Da
hili düşman hilafet ve saltanatın tem· 
sil ettiği unsur idi, harici düşman ise 
Avrupa devletlerinin zulmü ve kendi 
arazilerini genişletmek arzusu idi. Ha
rpte zaferi kazandıktan ve memleketi
mizi kurtardıktan sonra hareketimizi 
ve faaliyetimizi inşaya ve barış işlerine 
tevcih ettik. Kemalizm kalkınmasını il-

bir milletiz, komşularımızın ve bütün 
ulusların istiklallerini arzu ederiz. Biz 
:Yurdumuzu, nasıl canlı, şerefli, modern, 
temiz ve güzel istersek mahallemiz hal
kı yani komşularımız için de ayni ha
yatı temenni ederiz. Bunu yürekten 

Pervaneleri kendine çeken bir ışık 
gibi, büyük servetinin etrafına toplamı~ 
olduğu dostlar, taze acısını unutturmak 
için zevk ve safanın her türlüsünü onc1 
tattırmayı kendilerine vazife edinmiş • 
terdi. 

Burhan Belge, dil meselesinden 
bahsetmiş ve demiştir ki : Yalnız yir
mi edip tarafından bilinen bir lisan, 
ölüme mahkfundür. Binaenaleyh lisan, 
bütün ulusa yayrJmalıdır. Fasih dil ile 
halkın konuştuğu dil arasında bir fa
rk olmamalıdır. 

Dil, istiklalin amudufikarisidir ve 
kalkınmanın istinad ettiği bir mihver
dir. Almanyanın tekamülü ancak Lut
her'in eski ve yeni ahitleri Jatinceden 
Almancaya tercümesinden sonra müm
kün olmuştur. Size tekit edeyim ki, 
yeni kulandığımız litin harfleri muh
telif tabakalarımız arasında ilmin ya
yrJmasını fevkalade kolaylaştırmıştır. 

Bugün analfabeler bizde çok azdır. Biz 
eski edebiyatımızı terk etmedik, ve en 
güzel eserlerimizi yeni harflerle tab
ettik. Tabii bizim hayatımıza uygun 
olmıyan eserler, ölüme mahkumdurlar. 

Arap dilinizi islih ediniz. Bu dili 
yüksek mertebesinden biraz indiriniz, 
bütün halka yayınız ve yeni hayat ile 
beraber adım adım yürütünüz. Dil her 
şeyden üstündüı. Size ıçımciet! gelen 
bu tavsiyede bulunuyorum. 

Bizim aramızda çözülmez bağlan· 
tılar vardı -:. Biz, sizin saai<'tinizi ve 
refahınızı tcmc:nni d · e erız.,, 

B urban Belge Mısırdan en iyi 

mi esaslar üzerine kurduk. Harici ve 
dahilı düflJlClnlara karıı bir islahat sil· 
ailesi yaptık. Hilifeti lağvettik, laik 
bir hükumet kurduk. Kadın hürriyeti· 
ne kavuuştu. Tedrisatı tevhid ettik, 

mekteplerde muhtelit tedrisat sistemi
ni kabul ettik. İktisadi ve mali istikli
limizi temin eden yolları takiP. ettik. 
Çünkü iktisadi ve mali istiklal olma
dıkça siyasi iıtiklil bir hayaldir. Bol 
ham maddeleri ihtiva eden memleketi· 
miz bir zirai memleket olduktan maa
da, bugün bir milli krediye bir müsta

kil gümrük teşkilatı ile, müstakil bir 
finansa milli münakalat yollarına, mil

li sanayie, hariçte ve dahilde milli ti· 
carete malik bulunmaktadır. 

arzu ederiz. 
Ben eminim ki yakın şark eğer 

müttehit çalışırsa tefriki mesaide bir· 
birine yardımda bulunursa, mamur ve 
ışıklı mıntaka olabilir. Biz Kemalist
ler insaniyetin saadetine refahına, la
zım olan hissemizi verdik. 

Kemalizmin gerek dahili gerek ha
rici siyasa bakımından ortaya koydu
ğu yüksek misal budur. 

Türk kalkınmasının Önderi Çan
kayadan milletini vikaye ve dirije e. 
den Türk kartalı, Türklerin babası 

KemaJ Atatürktür. Atatürk Türk kal .. 
krnmasını yaratmıı ve istiklal harbiyle 
hayatın bütün veçhelerini ilgilendiren 
bir inkilap yapmıştır. Önder bu kalkın· 

mayı idare etmekte ve Türklüğün gü· 
neş altında yüksek bir mevki alması
na çalıfDMlktadır. Atatürk'ün, bu kal· 
lrmmada en büyük yard~aaı, lamet 
İnönüdür. Türk gençliği Kemalizm 
misyonuna karşı baflanmıf, inanmış

tır ve bunu manen ve maddeten başar
maktadır. 

Kemalizm, yüksek bir akidedir. 
Devamlı bir cihattır.,, 

Böylece, Sarıyerdeki yalı, hergün 
içinde saz seslerinin dinmediği bir şevk 
ve neşe kaynağı haline gelmişti. Kasala
rı dolduran altınlar, harb yıllarının ız • 
tırab ve sefaletinden bir katrasının bile 
bu çatı altına ve Şayestenin kalbine sız
masına meydan vermemişlerdi, 

Kalabalık kadın dostlar arasına ya
vaş yavaş bazı yakışıklı delikanlılar da 
karışmaya başlamış, ilk önceleri uzun 
mazisinin itiyadiyle namusu üstiıne tit· 
reyen Şayeste, zamanla, yalısında ya. 
bancı bir erkeğin mevcudiyetini mah • 
zurlu görmiyecek bir zihniyet serbesti· 
si kazanmıştı. Sonra bu zevkli ve eğlen
celi hayata o kadar alışmıştı ki bu ara
da oğlu Necdet'in ruhi haliyle yakın • 
dan meşgul olmak için vakit bulama· 
mıştı. 

Yaradılıftan çok hassas bir kalbe ma
Jik olan Necdet, tahıilini amerikan kol-

Jejinde yatılı olarak yapmuına rağmen. 
hafta tatillerinde ve yaz mevsimlerin • 

de evde kaldığı zamanlar, annesinin hiç 

de dürüst olmıyan hareketlerini, taze 

dimağiyle muhakeme etmeye ve kendi. 

sinden çekinerek hareketleri hakkında 

bir şey söylenmemesine rağmen, kalbinde 

ona karşı gitgide artan bir soğukluk duy-

21 Mayıs 1937 tarihli "Elkabes,, ga· 
zetsi, 18 Mafıs tarihli ''Beyrut,, ga
zetesinde çıkan Burhan Belgenin bu 
beyanatını aynen nakletmektedir. 

:···-... ································: 
: RADYO : 

maya başlamıştı. Bu ıztırabı, yaşiyle 

beraber büyüdükçe büyümüf ve kolleji 

bitirdiği sene, artık hayatına tek başına 

devam edebilecek kuvveti kendinde his-. . : ........................................ : 
öôLE NEŞRİYATI: 

ve en tatlı hatıraiar elde ede
rek Filistine gitmiştir. Filistinde iyi 
intibalar elde edememiştr çünkü Filis
tinde bir düşmanlık havası esiyor. Fi· 
listinde birbirleriyle çarpışan ~ki uıı· 
sur vard:r. 

Burhan Belgenin Türk konsolos
hanesinde bir randevusu olduğu için, 
mülakatın devamını diğer güne bırak· 
tı. 

1923 Lozan muahedesiyle siyasi is· 
tikıate ve şimdi, tatbikinde bulundu
ğumuz iktisadi istiklalimizle beraber 
bir ilmi istiklale kavuştuk. Yüksek ve 
modem bir üniversite kurduk, mille
tin dilini, tarihini, içtimai ve iktisadi 
bilgisini bize verecek bütün tedbirleri 
aldık. Bunda lazım olan yolları takip 
etmekteyiz. 

Bu prensipleri kurduktan sonra bir 
taraf tan Osmanlı tarihinin son devre• 
sini ve diğer taraftan da 18 nci ve 19 
ncu asırların tarihini göz önüne ala
rak kendimiz için, bir hattı hareket 
tertip ettik ve bu hattı harekette vü-

12.so-12.so Muhtelif plak neşriyatı, 
12.S0.13.lS Plak: Türk musikiai ve 
halk şarkıları, 13.15.13.30 Dahili ve ha· 
ricf haberler. 

sedince, annesiyle aralarında geçen çok 

şiddetli bir sahneden sonra, ana ocağını 
ebediyen terketmeye karar vennişti. O 

zamandanberi ana oğul bir daha göriiJ

memiJlerdi. Fakat ikisi de uzaktan uza

ğa biribirleriyle mcfgul olmaktan, biri. 

birlerinin hayatlariyle alakıalanmaktan 

geri kalmamıflardı, 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

rüyoruz. 

da görünce, bir korkulu rüya iç.indey • 
miş gibi dehşetle yerinden fırladı. 

Şayeste, kısaca gelmekteki mabadı. 
nı anlattl ve bir zarf içindeki parayı. 
oğlunun kurtuluşunu temin edeceJı: 0 • 

lan parayı ona uzattı. Fakat, Necdet, 08 
yıldanberi kendisine bir cehennem ha. 
yatı yaşatmış olan kadının elinden pa
rayı kaparak onun yüzüne fırlattı " 
merdivenlerden deli gibi inerek uzak .. 
!aştı 

Şayeste, paranın ıatın a.lamadıp 
vicdanların da bulunabileceğini 0 sa. 
man farketti ve bu metin seciyeye sabJ1t 
olan adamın kendi oğlu olmumdaa 
duyduğu gizli memnuniyet, dÜfilnil • 
şünün baı döndürilcil derinliğinden hit
aettiii utırab altında ezildi. Bütün pa. 
rasına rağmen bir bif, bir çemiTfl mat. 
rudu olduğunu bir yara gibi içinde du • 
yarak, hafı önünde, Şitlideki apartana. 
nın.t dönerken ,bir daha tamiri imkia • 
sız olan hayatının ne kadar bof y«e he
ba edilmif ve kendisine en kıymetli fC.. 
yini, oğlunu kaybettinniş olduğunu ar .. 
tık işe yaramıyacak bir nedamet feltliJto 
de duydu. Hildyed. -

ULUS'un Tercüme 
kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Se~i halindeki satıflarda apğı· 

daki fıatlardan dörtte bir indirile
cektir. 

Büyük sayfa Kunıf 
Bir konferanı .ıfl 2S 

Bernar Şov 
İnsanlığın Hili 30l ~ 75 

Aadre Jlalro ~ 
Cihan Şampiyonları 16l 

Pol Moran 
Evlilik ve Ötesi 

fak Şardon 
340 

Orta sayfa 
Kırmızı Zambak 372 

Anatol Franı 
Leviı ve İren 

Po/ Moran 
139 

60 

7S 

7S 

30 

Burhan Belgenin sözleri hala kula
ğımda çınlamaktadır : Her hangi ilmi 
öğrettiğiniz gibi vatanperverlii'i de 
öğretiniz. Vatanperverliği ilmi bir mev .. 
zu gibi telakki ve tetkik ediniz. Dili· 
nizi yeni hayat ile yürütünüz. Mevrus 
dostluğumuzu teyit etmek isteriz. Siz 
gazeteciler, talebeler, memleketimize 
geliniz. Atatürk'ün Ankarasma geli
niz.,. 

K emalizm, milletin iradesi de
mektir. Kemalizm, medeniyetin 

en iyi ve en faydalı cihetlerini iktiOO. 
eden bir prensiptir. Biz, olduğu gibi 
diğerlerinin medeniyetini taklit etmi
yoruz. Öyle yaparsak bir içtimai ve 
siyasi suihazme maruz kalırız, ve bun· 
dan kurtulamayız. 

18.30-18.35 PJU neşriyatı, 18.35-19.00 
çocuklara masal Nurettin Artam, 19.00-
19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Cevdet ve arkadllJları), 19.30-19 • .ıfS Sa.. 
at ayarı ve arabça neşriyat, 19 . .ıfS-20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Ser

vet Adnan ve arkadaşları), 20.15-20.45 
Flüt solo: Zahit Sezen (Piyanist Mar
sel Bi refakatiyle). 20.45-21.00 Plakla 

Evini ve hayatını, oğlunun müte

cessis gözlerinin kontrolünden kurtul· 

muş görmekle Şayeste'nin duyduğu 

memnuniyet evladindan ayrılmaktan ile
ri gelen teessüre galebe çalmı' ve eıki 
serbest hayat, daha da cüretleşen bir 
şekilde devam etmİfti. 

San Mişele'nin Kitabı 408 
Aks~/ Munte 

100 

İşte Burhan Belge böyle bir adam
dır. Uyanık, münevver, Türk gençliği
nin mümessilidir. Harpteı:ı evvel ta
nıdığımız eski Türkler ile bu günkü 
Türkler arasında ne kadar çok fark 
var. 

dans muıikisi, 21.00-21.15 Ajans haber. 
leri, 21.15-21.55 Stüdyo salon orkestra
sı, 21.55..22.00 Yarınki program ve is
tiklal marşı. 

Ulu• tercümeler kütüphane•inin 
13 üncü cildi 

Necdet, aralarında her türlü alaka
yı kesmiş olmasına rağmen, anasının 

sürdüğü bu hayatın, bütün ömrünce 
kendisini bir kabus gibi takib etmekten 
geri kalmıyacağını çok geçmeden anla

mıştı. 

Hayatı daiına sıkıntı içinde geçmiş-

Seri kitablar Basımf!vi ii,s.IMüıoi~· 
dedir. 

'--~--·-----

CENGEL 
H1KA YEI"'ERJ Meslekdaşımızın dediği gibi "ilme 

ve kendimize inanmalıyız.,, 

1 8 Mayıs 1937 tarihli nüshasında 
aynı gazete Burhan Belge ile yap

tığı ikinci mülakatı neşretmektedir. 

İnsan, medeniyeti, mevcud içti
mai malzemeye ve memleketin coğrafi 
ve siyasi vaziyetine göre, tatbik etme• 
lidir. Biz, böyle yaptık. Biz garp me• 
deniyetinin prensiplerini ve metodunu 
aldık ve bunları vatanımıza tatbik et· 
tik. Fakat bir şartla, başkalarının 19 
ncu asırda düştükleri hatalardan çe
kinerek .. 

Her münevverin okuması 
Jizımgelen bir eıer 

ti. Anası büyük bir serveti, zevk ve he
vesi uğrunda, feci dedikodulara mey • 
dan veren bir cömerdlikle sar!ederken, 
çok defa onun ekmek paarsını çıkarmak 
için gece yarılarına kadar çalıştığı ol • 
muştu. Fakat onu bu maddi mahrumi • 
yetlerden ziyade müteessir eden şey, 

anasına aid dedikoduları, çıkmaz bir le-

·-------
(JKINC~ ~ENGEL KIT ABI) 

&feıhur in~ılız muharriri Rudyarl 
Kipling'ın bu güzel eıeri de: 

"Kararlaştırılmış olan saatte mes
lekdaşımız Burhan Belge çok neşeli ve 
mütebessim bir tavır ile redaksiyonu
muza geldi. 

Redaksiyonu.muzda, eski bir üniver· 
site arkadaşı, bulunuyordu. Muhavere
rnize devam ettik. Eski fudbolcu Bur· 
han Belge, Berut mektep hay.atından 
bahsetti ve eski arkadaşlarını birer bi
rer hatırladı. 

Kemalizm, milleti dahilde, sınıflar 
arasında şiddetli mücadeleden kurtar· 
dı. Ve Avrupanın istila arzusunu U• 

zaklaştırdı. Biz, bütün miJletlerin istik· 
laUerine inanmaktayız. Çünkü biz, 
Kemalizmin esas mefkuresine inanırız. 
Bu da milh istiklaldir. Biz Kemalizm 
misyonunun tatbikinde bulunuyoruz. 
Kemalizm misyonu, yeni bir Türk va
tanının ve yeni bir türk milletinin in· 
şası demektir. Mademki biz müstakil 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Kare/ 

T.ürkçeye ç~viren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyilk 
kütüphanelerde satılır. 

ke gibi der.isi üzerinde hissetmesiydi. 
Yüzüne dikkatliçe bakan bir yabancı, 

yanında gülümseyerek geçen bir arka
daşı, onda hep "biliyor musunuz, işte 

o kadının oğlu l,, diye kendisini göste • 
r.iyorlar hissini uyandırırdı. 

Hatta bir defa, asil bir ailenin kızi-

BiRiNCi CENGEL KIT ABI 
nı tercüme etmi; olan Nurettin 
ART AM tarafından dilimin 

fevri/erek :arif bir kitab 
halinde çılımııtır. 

Ayrıca İngiliz muharririnin kentli 
hayatı hakkında yazJıfı: 

KENDiME DAiR 
adlı uerini tle ihtiva etlen bu kitali 

bütün lıita~artla 15 lıanqa 
.,,tıl""'lıtatlır 
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Dip omali radyo mütehassısımız 
tara ından amatörlere teknik bilgi ve 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınulnıa 

Komisyonu llanları 
~--------------- -----------------

İLAN 
ı - Ankara garnizonu birlikleri için 288000 adet yumurta 7.6. 

93? pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacakt~r. 
2 - Yumurtanın tutarı 4176 lira olup muvakkat temınatı 313 

lira 20 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyondaparası_z gö~ülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerındekı vesıka ve 

teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. {1291) 1 -2223 

İLAN 
1 - Cizre hudud taburunun bir senelik ihtiyacı olan 124000 ki· 

1o fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme günü 6 haziran 937 günü saat onda Cizre hudud 

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

makbuzlarile teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
komisyona vermiş olacaklardır. 

4 - Şartnamesi tabur levazımından alınabilir. (1296) 1-2218 

lLAN 
1 - Harbiye okulu 937 yarsubayları için aşağıda cinsleri, mik

tarları, tahmin bedelleri, fiatları yazılı eşyaların hizalarında gös· 
terilen günlerde eksiltmeleri Ankara harb okulunda müteşekkil ko· 
misyonda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin şartname ve nümunelerini görmek üzere her
gün, eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte tekl~f mekt~p 
ve teminat makbuzlarile ve vesikalarını zarfların ve ekstltmelenn 
açılma saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

Eksiltme Eksiltme İlk teminatı Miktarı 
Günü Saati tarihi Eksiltme şekli Lira Adet Cinsi 

Pazartesi 14 7 .6.937 kapalı zarf 709 1050 Portatif karyola 

,, 
,, 

" 

14,45 
15,30 
16,30 
, '7 

,, 
,, 

" 

,, 
,, 
,, 
" (1302) 

1LAN 

630 1050 Manevra 

867 1050 
591 1050 
749 1050 

sandığı 
Battaniye 
Kılınç 
Sırma kemer 

1-2241 

Kırklareli tümen birlikleri için kapalı zarfla 225 bin kilo sığır 
eti satın alınacaktır. Muhammen bedeli 29 kuruş olup tutarı 65Z50 
liradır. İlk teminatı 4512 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün tiı. 
men satın alma komisyonunda görülebilir. İhalesi 10. 6. 937 per • 
şembe günü saat 16 dadır. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddele. 
rindeki vesika ve teminat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve 
saatlerden en az bir saat evveline kadar tümen satın alma komisyo. 
nuna vermeleri. {1323) 1-2272 

tLAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaatm senelik ihtiyacı için 80 bin 

kilo sığır eti münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satın alma ko. 

misyonunda görülebilir. --
3 - Münakasası 11. 6. 93'! cuma günü saat 17 de Manisa tümen 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmesi kapalı zarf usulü iledir. 
5 - 80 bin kilo •ığn etinin beher kilosunun muhammen fiatı 

20 kuruş ve muvakkat teminatı 1200 liradır. . . 
6 - İsteklilerin kanuni vesikalariylc, temınat makbuz ve teklıf 

mektuplarını havi zarflarını münakasa saatinden bir saat evve1ine 
kadar tümen satın alma komisyonuna vermeleri. (1330) 1-2273 

İLAN 
Maltepe'de bulunan piyade atış okulu için 20 ton koyun eti 

ve 55 ton sığır eti 10 Haziran 937 perşembe günü saat 16 da İstan
bul'da Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Koyun etinin tahmin bedeli 7000 lira sığır etinin 
13750 liradır. Her ikisinin beraber ilk teminatı 1556 lira 25 kuruştur. 
~art namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu. 
nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komiıyona vermeleri. 

(1304) 1-2250 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 163 

ton sığır eti 10 Haziran 937 persembe günü saat 15,30 da İstnbul'da 
Tophane'de satın alma komisy~nunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli elli yedi bin elli liradır. İlk teminatı 4102 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 285 kuruı mukabilinde komisyondan 
alınır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev-
vel komisyona vermeleri. (1305) 1-2251 

İLAN 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 281 

ton koyun etinin 10 haziran 937 perşembe günü saat 15 de İstan • 
bulda Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 126450 liradır. İlk teminatı 7572 Jira 
50 kuruştur. Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde komisyondan alı
nabilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ya· 
zılı belgeleriyle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa_ 
at evvel komisyona vermeleri. {1303) 1-2249 

İLAN 
1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 1680 ton yerli kok kömü • 

rünün 16. 6. 937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Kok kömürünün tutarı 45360 lira olup muv kkat teminatı 
3402 liradır. Sartnamesi 2Z7 kuruş mukabiiinde komisyondan ve_ 
rilir. 

3 - İste dilerin kanunun 2, 3 üncü maddesindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı ihale saatmden 
bir saat evveline kadar levazım amirliği astşn alma komisvonuna 
vermeleri. ( 1366) 2-2348 

İLAN 
Cin .. i M. teminatı Mikdarı 

Lirn 
Bir birlik için Arpa 1332 444000 
Bir birlik için Ekmeklik un 1278 132000 
Bir birlik için Arpa 1202 320472 
1 - Gaziantep askeri birliklerinin 937 senesi ihtiyaçları için 

yukarda cins ve mikdarları yazılı erzak kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İstekliler Gaziantep askeri birlikleri satın alma komis • 
yonu başkanlığına müracaat ederek şartnamelerden bedelsiz olarak 
tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme 15/6/937 salı günü saat 15 te Gaziantep hudut 
taburu kışlasında yapılac,.l:tır. 

4 - İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mek • 
tuplarile teklif mektuplarını 15/6/937 günü saat 14 de kadar ko • 
misyona vermiş bulunmalıdırlar. (1320) 1- 2254 

Memur aranıyor 
Sigorta muhasebe ve qıuanıelatına aşina bir memur aranıyor. 

Kı•vvetli almanca bi1enler tercih olunacaktır. 
~.nafartalar caddesinde 111 numaralı Halil Naci Mıhçıoğlu ma

ğaz .. sı,..~ ,... •racaat. 

ULUS 

er y t Halil Naci 
Anaf artalar 

30 - 5 _ 1937 

Mıhcıoğlu 

No: 111 

sinekler, şüpheli v 
le a ay ederi 

FLiT. bDtOn haşarat öldürücO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye .dikkat ediniz. 

Yarıklara ve köselere bıraz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşar~t derhal telef olur. 

MilJi iiidafaa Vekaleti Satmaıma 
Komi.;yorıu Hanları ... ________________ _ ______________ ...... 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 1340 tane noöctçi muşambası 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Hepsine biçilen ederi 15.530 lira 60 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 17 Haziran 1937 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesi M.M. V. satın alma Ko. dan parasız alınır. 
5 - flk teminat 1164 lira 80 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazdı belgelerle birlikte eksilt
me gün ve saatinde M.M.V. satın alına Ko. da bulunmaları (104b) 

1-1855 

B 1L1 T 
1 - Beher kilosuna biçilen e· 

deri 230 kuruş olan yirmi bin kilo 
yün çorab ipliği kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalcsi2 haziran 937 çar
tamba günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminat 3450 liradır. 
4 - Şartnamesi 230 kuruşa 

M. M. V. satın alma KO. dan a
lrnır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazdı belgelerle birlikte teklif 
mektublarmı ihale saatından en 
az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. (1212) 

1-2116 

B t L 1 T 
1 - Beher çiftine biçilen ede

ri 425 kuruş olan kırk bin çift e· 
rat kundurası kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 4 haziran cuma 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlkteminat 97 50 liradır. 
4 - Şartnamesi 850 kuruşa M. 

M. V. SA. AL. KO.dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublannı ihale saatmdan en 
az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. ( 1224) 

1-2117 
B l L l T 

1 - Beher tanesine biçilen e· 
deri 330 kuruş olan yetmiş bin 
tane kilim kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 haziran 937 per
şembe günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 12.800 lira
dır. 

4 - Şartnamesi 1205 kuru
şa M. M. V. SA. AL. KO. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminat ve 2490 sayılı kauu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatmdan en 
az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleıi. (1211) 

1-2119 

İLAN 
Edevat çantası: Müteahhit nam ve hesabına satın alınacak olan 

125 takım komple büyük edevat çantasının her iki eksiltmesine ~e 
istekli çıkmadığından bu defa pazarlığa konmuştur. Hepsinin tu. 
tan 1830 liradır. Evsaf ve şartnamesi muhabere şubesinden parasız 
olarak alınacaktır. !halesi: 10. vr. 937 perşembe günü s2at on uir. 
dedir. İlk teminatı: 137 lira 25 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun ı, 3 üncü maddelerinde iate_ 
nen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelsinler. (1322) 1-2270 

BİLlT 
1 - Eskişehirde birinci sınıf iki hangar yaptırılacaktır. Keşi! 

bedeli 180 bin 925 lira 42 kuruştur. Bu inşa.atın kapalı zarfla eksilt
mesi 18..6-937 cuma günü saat 15 de M. M. V. satın alına Ko. da 
yapılacaktıı'. 

2 - Şartname keşif ve planlar 905 kuruşa M. M. ve Satın alma 
Ko. dan alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. 

3 - İlk teminat 10297 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 ünciı ma<ldeıerinde yazdı belgelerle Bayındırlık vesika
:sı ve müdafaadan alınmış vesika, Bayındırlık genel ve fenni prt
nameleriyle hava inşaat şubesi fenni şartnamesi ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın al. 
ma Ko. na vermeleri. (1368) 1-2349 

BİLİT 
1 - Biçilen ederi yüz elli dokuz bin dokuz yüz elli altı lira 77 

kuruş olan Es ·i ehir tayyare alanı uçuş yolunun inşaatı kapalı 
zarfla eksıltme} e konulmuştur. 

2 - İhale i 16.6.937 çarşamba günü saat 15 de M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname, keşif, ve planları 800 kuruşa M. M. V. satın al • 
ma Ko. dan alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. 

4 - İlk teminat 9248 lir dır. 
5 - Bksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu. 

nun 2 ve 3 iınciı maddelerinde yazdı belgelerle Bayındırlık Bakan
lığından aldıkları vesika, bayındırlık genel ve fenni şartnameleri 
ve müdafaadan alınan hava inşaat şubesi vesikası ile birlikte tek • 
lif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (1367) 2-2350 

İLAN 
1 - Herbir metresine biçilen ederi 300 kuruş olan 150.000 met

re kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 2250 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-

tiyenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 21.750 liradır. 
4 - İhalesi 15.&937 salı günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncıi 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tekliİ 
mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel Milli Müdafaa 
Vekaleti Satın alma Ko. na vermeleri. {1372) 2-2351 

B1L1T 
Bir adet kornpile sabit etüv makinesi kapalı zarf usuliyle alına

caktır. İhalesi 3.6.937 perşembe günü saat 11 dedir. Tahmin bedeli 
(5006) liradır. İlk teminatı (375) lira 45 kuruştur. Evsaf ve şartna
mesini almak ve görmek istiyen M. M. V. satın alma komisyonuna 
müracaat ve eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminat ve teklif mektuplariyle birlikte belli gün ve sa-
atinden en az bir saat evel komisyona gelmeleri. {930) 1-1610 

Askeri l<'ahrikal r Umum i.\1üdiirfüğü 8atmalma 1 
Komisvonu llanları 

-----------------100 Ton mutahhar Avrupa pamuğu 
Tahmin edilen bedeli 55.000 ra 75 kuru~ukabilinde komis· 

lira olan yukarıda mikdarı ve yondan verilir. Talihlerin mu
cinsi yazılr malzeme askert fab- vakkat teminat olan 4000 lira ve 
rikalar urnum müdürlüğü saU'l 2490 nwnaralı kanunun 2 ve 3 
alma komisyonunca 4.6.937 cu- üncü maddelerindeki vesaiklc 
ma günü saat 14 te pazarlık ile mezkür gün ve saatte komisyo. 
ihale edilecektir. Şartname 2 Ji. na müracaatları {1362) 

1-2317 

1 

PEK YAKINDA 

_____________ A __ ş __ k_ş_a_r_k_ıs_ı ________ _ 

._ ____ A_n_k_a_ı_-a Belediye Reh;Jiği İlanları ==1 
İLAN 

1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre 
murabbaı belediye malı arsaya istekli ~ıkmadığından açık artır • 
ması on gün uzatılmı tır. 

2 - Muhammen bedeli (1119) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83.92) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale • 

mine ve İsteklilerin de 4.haziran-937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. ( 1344) 1-2297 

An ar u 
Fakültesinden: 

Tahmini Muv..ı ka 
fiat Tutarı teminat 

Cinsi En az En çok Kuruş Lira Li. Ku. 
Ekmek 35000 40000 11 4400 330 
Et 20000 25000 37,5 9375 703 12 
Sade yağı 3000 4000 95 3800 285 
Tuz 750 lOG:J 8 80 6 
Çay 30 40 375 150 11 25 
Sirke 300 400 ıs 60 4 50 
Makarna 300 500 30 150 11 25 
Pirin~ 4000 6000 22 1320 99 
Sarımsak 35 50 50 25 1 88 
Ceviziçi 200 250 5S 137 10 31 
Salça 150 200 25 50 3 75 
Toz şeker 3000 4000 28 ıızo 84 
Kesme ~kcr 1000 1500 32 480 36 
Un 2500 3500 15 525 39 38 
Süt 1000 1500 15 225 16 88 
Beyaz peynir 1200 1500 45 675 50 63 
Yumurta 30000 40000 z 800 60 
Zeytin 250 350 35ı 122 9 19 
Zeytin yağı 1000 1500 65 915 73 13 
Sabun 750 1000 45 450 33 76 
Soğan 3000 3500 8 280 21 
Patates 3500 4500 9 405 30 38 
Kuru fasulya 2000 3000 15 450 33 15 
Nohut 200 300 ıs 45 3 38 
Yoğurt 2000 2SOO 20 500 37 50 

Taze mevsim sebzeleri tafsilatı şartnamesindedir. 
Ankara Hukuk fakültesi için mayıs 938 nihayetine kadar alına· 

cak olan ve yukarıda isimleri hizalarında mikdar ve fiatlarilc tutarı 
ve muvakkat teminatları yazılı bulunan erzak 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 14.6.1937 pazartesi gtlnü saat 12 
de Fakülteye müracaatları. (1388) 

Ani.ara e ter 
933 Fahri Seyyar terzi 

" 
Ahmet Berber 

,, İsmail O. 
Hasan Arpacı 

,, Mehmet Müteahhit 
,, Eşref Terzi 
,, Şeref Halıcı 

' 
Yuhan Havskinit 

" 
İbrahim 

,, Muammer 
Osman 

,, Hilmi ve 
Fahri 

,, Eşref ve 
Abdullah 

,, Nail 
,, Ahmet 

Taşar on 

Müteahhit 

" Avukat 

ar 
52 
50 

11 
7 

14 
14 
13 
12 

14 

14 

14 
46 

1-2358 

..... 
gı 

25 
58 

6 
87 
72 
57 
79 
13 

70 

54 

73 
98 

a 
2255 
1074 

1661 
15 

1928 
1914 
1586 
1887 

1926 

1920 

1929 
395 

• • 

8 
5 

9 
15 
8 

843 
101 
10 

ıs 

42 

9 
44 

50 
70 

16 
12 
64 
12 
8G 
58 

12 

58 

5 
62 

Çavuş Müteahhi 27 52 88 61 82 
,, Salahattin Hancı 46 94 1533 75 60 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına tarhedilen kazanç 
vergilerine aid ihbarnameler, mükelleflerin ikamet mahalleri meç. 
hul olduğu için tebliğ edilememştr. Hukuk usulü muhakemeler ka· 
nununun teblieğ aid ahkamı veçhile tebliğ makamına kam olmak 
üzere itan olunur. (1393) 1-2357 
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Ankara emrazı zühreviye ı Akhisar Belediyesinden: 

hastahanesi baştihibliğinden: Kapalı Zarf Usuliyle Elektrik 
Ankara emrazı zühreviye hastanesinin ı937 mali yıllık ihtiyacı Tesisatı MünakasaSJ: 

olan aşağıda cins ve mikdarları ve muhammen iıatlan yasılı mn» d~n ewafları şartnamesinde yazılı olup yinııi gün müddetle açık ek· Alıhisarda elektrik sant.-almm tevsii için Naha V cliı.timl 11ıımeye ko~acağından 1937 yılı hazfranının 4 üncü cuma günü saat mnsaddak ~r~jcsi nı.ucibincc qağıdaki tcsi,.t 7-S-937 tarihimi:: 

14 
de ihalcsı yapılacaktır. İsteklilerin artırma eksiltme ihale kano· 24-6-937 tar>bmc kadar 45 rün müddetle münakuaya k,_lm "° 

nunun ikinci ve üçüncil maddelerinde yazlı şeraiti haiz olanların 1 - .B~d_cli keşfl 164ll0 lira olan lokomobil ve"' muamele ~erır: 
t"r~lerni görmek üzere hergün öğleden ewel eski postane cad· lıaU ba ış ıçın """"klıat -- 1230 Hradır. dcsındc emrazı zllhrcviyc hastanesi tababetin• ve ihale gilnil de sa• 2 - .Bcd.eli k•ffl 10132 ımı olan alıernatör, tevzi tablosu, irti • 
at 14 den evci yüzde 7.S teminatı muvaklıate olarak banlıaların ve- lıat .nolnllc~• untral ....ıum.elesi, sant.-al tcnrirat~ untnll çık• rece~cri muvakkat teminat mektuplarmdan başka nakid ..,.a nakid ~ yukaü. te-örlü '°lıir ua kablosu ve Fhir muhavvcı! mahıyetmdc bulunan evrakm Ankara def tcrdarlık veznesine ya tırıl· _.-. bu '' •Çın muvakkat -inat 805 lir.ubr. mış b~lunacaklardır. İsteklilerin yukarıda yazılı ihale günü .,;;... 3 .:"". Talip!cr ~'. iD tcsiuta ayrı ayn girebilecekleri gibi top· 
.. semızdc te,ı.ıı olunacak artırma ekailtme komisyonuna müracaat- - - bu ışlcr •çm de teklif verebilirler. ları ilin olunur. (1229) .. 4 - ~n_,. ııi.'cbilccclder eksil- şartnamesi mukavele ,o 7,5 ~esı. p:o1e, fennı. şartname ve keşifnameyi 150 kuruş muk.a • 

Teminatı bilin~ A~~ısar .B.elediyesindaı ve lstaabalda şark apartımanında 
Lira K. elektrik muhendisi Hasan Haletten de bedeli mukabilinden alabilir. 

Tahmin 
Cinsi fiatı 

Ekmek 10,25 

Miktarı 
kilo 
700D 
ı1so 

Tutarı 

Lira K. 
714 00 
350 

53 55 ıer. 
26 25 

5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanunu abklmma n dör· 

3 04 
d~ ma~dedeki ~kın tefeıruatıııA göre 24-6-937 ~qcmbe 

Pirinç 20 
Makarna 27 150 

40f> 
50 

100 
50 
50 

35Q 

40 50 
360 27 

guna Akhısar belecliyesındeki encümene saat ıs te teklüleriai ta. 

2 63 
lim etmeleri ilan olunur. (1366) ı-218S 

Sade yağı go 
Zeytin yağı 70 
Kuru fauslya l3 
Nohut 12 
Mercimek 12 
Kuru soğan 7 
Süt 15 
Yoğurt 17 
Sabun 45 
Soda 10 
Buz 4 
T. salçası 20 
M<1latya bysm 80 
Un 13 
Yumurta 2 
Koyun eti 35 
Kuzu eti 35 
Odun 2,25 
Süıni kok tonu 2!MIO 
Gaz tenekesi 390 
Ihlamur UO 

50 
50 

350 
ı50 
300 
150 
ıs 

50 
300 A. 

3500 
600 

20000 
~T. 
40 T. 
20 

5000 

35 
ı3 

6 
6 

24 50 
7 50 
8 50 

157 50 
ıs 
12 
30 
20 
6 50 
6 

1225 
2ıo 
430 
725 
ıs6 
24 

625 

o 98 
o 45 
o 4S 
1 84 
o 56 
o 64 

11 82 
1 13 
o 90 
2 as 
ı 50 
o 49 
o 45 

gı 88 
ıs 75 
32 35 
54 38 
11 70 
1 80 

46 88 
Taze ıebsc 12,50 

5207 390 51 
1-%114 

Göl tamiratı 
Ankara inhisarlar 

başmüdürlüğünden: 
Sarı kaya tuzlllında 1-f havuzun tamiri 352 lira '/!'I kurı-.&uk 

v~ a.c:ra ile on gölünde tamiratı 90ı liralık ke,if varabları ilze
rınden açık eksilmeye blıulnıuftur. Eksiltme ve ihale 3 Bazi. 
ran 937 tarihinde- 188t ıs de Baı Mü4iitliiiüJDilJıde toplanacak 
komiaJ<>n marifetWle icra edilec:eğindea taliplerin 9S- lira mu
vaklart teminat pmaları ile birlikte komisyona mUrac•ları ilin 
olmmr. (1238) ı - 2106 

Ankara doğum ve çocuk 
bakımevi baş tabihliğindcn: 

Ankai:a Doğum 9e Ço~ bakım e.min l!a1 ~ J~ ~,. 
cı olan aptıcla cin& ve mikWları ye ma~iatlaıilıc u=:r•. 
ları yazılı me.addm evsafları şartnamelerinde ya.ılı olup .Jinm 
gün müddetle açk eksiltmeye konulacağından 1937 yılı Hazıranın 
dördllııcil cuma giinil nıateei yapılacaktır. fsteklil.erin artırma eks.iI· 
tme ihile kanununun 2 inci ye 3 iiDCÜ maddelcrınde yazılı Ye•ıkı 
haiz olanları• ~rini göımıek iiacle her giiD liledetl ewftİ Işıklar caddesinde Doğum ve çoeutı: bakmıevi baştabipliğine ve 
ihal~_ .. _. ........... cwc1" 7,5-~ .. 
rak bllDlalana wrecüleri mm.akkat teminat mdtUPh,....,. _., 
ka olan nakit veya nakit mahiyetinde bulunan evrakuı An,kara Defterdarlık ftZDriine yatınfmrf bu~· fstetlilerfn yubr
da yazılı ihale günü m;\essesemizde teıkil olunacak arttıana ek· 
m'ltme komisycmmıa m&raeaatf8r ilta ohmUf'· 
Cimi Fiatr Kilo Lira J[. 

Ura 1L 

Pİrillf 29 28(10 -
Kurusovan 07 600 4a 
Kara f ... lya 13 20G 2f 

. "" 3 ıs 
l g5 
o 56 

Nohut 12 ~ 7 50 
Zeytin J'llP 70 150 105 50 • 

Gaa.yağı (tenekesi) 390 25 T. 97 

1 91 
7 ı7 
ı 20 

s.Jça 20 80 ı6 
Şehriye 30 150 45 

Kı.uu kayaı 8ü - "'° İrmik 20 80 16 

Sadeyağı (eritilmiş) 90 500 4!I 
Mercimek ı:r 60 1 50 
Çay 400 ~ 80 
Makama 27 300 8ı 
Pirinç unu 45 100 4S 
Un 13 ıoo 13 
B~tinrit 811 80 ~ 
Kuru bamya ııo ıs 16 50 
Sabun -45 650 292 50 
Soda 10 250 JS 00 

Linci ekmek 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 
Pathc:an 
Semia ota 
Bagimr (beher adedi) 
Kmm.u clcımatea 
Eerniz 
Lahana 
Patateı 
Yere1-ı 
Taze fasulya 
Taze bamya 
Taze balda 
İç bezelya 
Dolmalık bilter 
Karna bahar 
Pıraa 
Ispanak 
Kabak 

10 .'l.5 
35 
ıs 
ı7 

ıs 
12 
15 
ıs 
u 
s 
8 

7 
ıs 
20 
10 
ıs 
ız 
15 
6 
ıs 
ıo 

5 

5 

5 

1800 
4700 
3800 
ısoo 
500 -

799 50 
1645 
570 

'" 75 

350 adet 
37 5D 
sı 50 

'° 400 
380 
4fJO 

lOOQ 
ıot 
500 
200 
400 
150 
350 
300 
400 
400 
400 

45 
20 
80 
7 50 

75 
40 
40 
22 51 
43 75 
45 
24 
60 
40 

3 37 
! 00 
ı 20 

S1 75 
o 56 
6 00 
6 07 
3 37 
o 91 
4 80 
1 24 

21 94 
ı tfl • 

140 08 
60 ao 

123 37 
42 75 
19 J2 
5 62 
ı 81 
3 94 
4 50 , ~ 
l 50 
6 uo 
o 56 
5 62 
3 00 
3 ()(). 
ı 69 
3 21 
3 S'I 
1 80 
4 • 
3 Ol 

57 56 

2 !5 15000 
(2118) 

337 50 25 S1 
ı-2119 Kesilmiş odun (mefe) 

Amasya L • Müddeiumuınıliğin-

den: 
1 - Amasya ceza evinin mali bir haziran 937 güniindaı 31. 5. 

937 son~na 'kadar beheri 480 çifti 960 gram itibariyle bir •nelik 
12264<! .kılo ~ma.~ya be~diyesllıin kabul ettiği ikinci nevi bsğday 
drmegı l>u gu~k~ beledıye rayicine göre 10424 lira 40 santim ma.. 
ıı..mmen bedeli de 25. 5. 937 gününden itibaren 15 gün müddetle 
ft kapalı zarf. ~iyle eksiltmeye konulmuştur. 
• 2 - lstekli~enn .muh.amen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 781 

lira 80 kurut nisbet~ para yeya tahvilat veya banka mektnpla
rma ~us kanundakı sarahatı veçbile teklifnameye ekliyerek iha
le .gunu ~l~ &. 6. 937 Salı giillü saat 15 e kadar Amasya C. müd
deiWDIJl!lılıgınde toplanan komisyona vermeleri lazımdır. 

3 - lbale giinii müddeiumumilik dairesinde toplanan komis
yona. saat ı5 den soma verilecek teklif ile teminat mektupları k~-
bul edilmi1euktir. 

. 4 - ~~le 8: 6. .937 Salı günü saat on altıda Amasya C. nıüd. 
deimnumılık dairesınde toplanan tomiıyon huzurunda yapıla-
c.Uur. • w. 5 - Fada i:lahat almak isteyenler Amasya C. Müddeiumumi. 
liğıne veya o yer ceza evi direktirlüf!üne ihaleden evvel müra-
caatlaıı ilan olunur. ( 1335) ı _ 23il 

Kızılay Lenııyeti Izmir 
l\ferkezinden: 

Kiiltür parkta Kıulay lmramu tarafmdan yaptırılacak kırk bin 
lira bedeli keısifli ~ık aııüesinin ihalesi 3 haziran 1937 perşem· 
be giiaii-t oa yedide K.ınlay l:uniı merkezinde kapalı zarfla ek· 
8ihme ile ihale e.ti~ld:ir. Taliplerin prtname, keşifname, pro1e 
w pllnları g~~ek ~z~re lmm belediyesi baş mühcndialiğille mü
~-tlerı v_e ı,tırik ı~ın te~li~lerini söylenen gün •e. saatte iç bin 
li~ temınat. akçaiyle birlikte lzmir kuı}ay kuıWD11 bapan-
lıgma vermelerı. ( 1298) 1 2216 

Lüleburgaz BelediYJ'.Sinden: 
Lüleburgaz ..-.ı.,.ı tpmı ~ !!_. lir •t d1%ef mo

tıom ile bk d n dtr aa S. !137 larlliliMiil .......,.., .. palı sarf 
...ıtylıe mff-·k p la a ' ·ur. tı.ıe 7. &. 9'7 .Pa: ı IMi günü 
uat 16 u l.ü..._.ps Beıedi}e EaciilanÜDde yapdMakbr-

A) Al~cak teyler : 60 beygirlik dakikada 400 .ıet tlevırli 
tam dızel dor~. z~h bir motör ile 55 krlowat mapcrlik üç saf
~ f~rrurlu 220 380 wltluk l>ir altermtiıdiir. Bedeli keşfi 

B ) F~ı_ıni ,artname Lit1eburgu dcktrilr idmeainden mecca. 
nen almabıhr. 

C ) Eksiltme kapalı zarf usuliykdir. 
D ) Muv~ka.t teminat yüzde yedi buçuk llcubiyle szs JinMbr. 

. ~ ) T~~?ıf !"ektubiarı ayni gün sut J6 ya kadar BclNiye 
Daıııu Encumenınce kabal olunur. 

P ) Giimriik resmi belediyeye aittir. 
______ U.!:tl):---~----..:.l:..·;;..;22::•:.---

Erzurum Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanlı ğmdan: 

1 - 10 • 6 • 937 perpaııbe günü ıaat on beşte Erzurum Cuınhu· 
riyet Halk Partisi binası dahilinde ~) elısihme hmiey~ 
nunda 65.000 altmıt bet bin lira inf:lat bedelli oJan mllle.i w .. ı 
inşaatı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - E.ıab feımiyniaİ priip okuyarak •tqren istekliler TF» 
zon ve lıtanbul Nafıa Müdürlükleriyle üçiincii unmınf ntlfetti• -
lik Nafıa Miişavirlijinde okuyabilirler. 

3 - Muvak.kat teminatı 4500 ?ört bin be!J yüz tıradır. 
4 - latekbler. resmi gudenın 7.5.936 gün ve 3297 sayılı nüs· · 

h-da ~an taım.tnamC'Ye gö~ 9.37 ~enesi maliyesine ait olup 
Nafıa Vekiletinden almJDJt ye elli lun lırahk yapı işleri yaptığına 
dair vesikaamı i~ ~ek prüyle. ı.90 sayılı artuıma ve eksilt
me kanununun 32 mcı maddesindeki sarahat dairesinde tanzim c
decekl~ t_cldif mektuplarını b·ri~ci maddede yuılı lCU>-931 per _ 
şembe gunu saat 14 de k~dar komisyona eyice mühürlü oldup hal· 
de vermeleri ıunndır. 

5 - Postada gecikmeler kabul edilmez. (28ı4) ı--2193 

---REÇETELERiNiZi--• 
( Sakarya Eczane } sinden ,aptınnız. Her iıtedi· 
ğinia yerli ve A9NP• iJAslltı ilulunur. Resmf huausi müeue
aata uami kolaylık ıiisterilir· Uhıs, Halk ak.mut mnamd& 

Telefon: 2018 

Miihendis aranıyor 
Banktan: Eti 

Asgari bef sene betonarme ve sair inşaat proje ve ıtati:t Jaesa. 
lılttiyle metrul oJmat bir diplom mUıendis?e aagarf bet ıene muh. 
telif in ..... taaMUuada pntiyelenle çelıflll't' clfler bir dip!om 
mühendis aımacaktır· Gösterecekleri vesaikle tevaailr edecekleri 
teeı &beJerine gare ı50 • 350 lira iicıet ftdkcektir. 

ıraeM Jianr WJenler tereih oluur. 
A ...... Bti 89nlt Genel Direh'lrlüğüne aılıaea9t 141ilmeef. 

(Ull) l--4ıil 

K UMU 

PtYANGOSlT 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir, 

TüRK HAVA 

BVYVK 

Büyük İkramiye 
4 O • O O O Liradır 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık ikrami 
yelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vaı 
dır. 

Ayrıca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya ka-
dar. büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri 
~vı olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

İnhisarlar Ankara 
. . Başmüdürlüğünden: 

dar ~r. fıoeklenyle Av malzemesi satış fiatlannda bir mik. 
. temı..at yapılnıtştır. Fiatları değişen emtia isimleriyle ı Ha• 

nran 937 den muteb.!r yeni fiatlan aşağıda yazılıdır. İlin olunur, 
ı Haziran 937 den 

En Ali bra av lım'utu .. • .,. ,, " .. .. .. ,, ,. 
Biriaci neori dumansıa av barutu .. •• .. " .. •• .. .. 

.. .. , .. .. " 
ikinci .. •• • .. 

.. " 
.. • 

,, " 
,. .. .. 

,, ,, ,. .. " Yerli duınanaız .. • 
,, " 

6 m/ m Flober kurş.unlu 
6 m/ m ,, tek ,_.jlı 
ft 111/ & .. sift • 
'9111,. ........ 
t r»/rıı ,. Tek prjlı 
!I m m ,, ç:ft ,. 
Kınm:zı "nkte lika av kovanı 

' ,, ,. " ,, 
Mor ,, AT kovanı 

ı 
1/2 
l/4 
ı 
1/ 2 
ı 4 
l/10 
l 
1/2 
1/4 
1/10 
1/4 
1/10 

Turuncu ,, ,, ,, 
Yeşil renkte sinek markalı av kovanı 
Kayısı ,, av kovanı 
Yeşil renkte büyük kapsüllü av kc: 

,, 
11 

,, ,, ve tapalı 

itibaren tatbik edi• 
lecek .atış fiatı, 

a..:.._ Kurut S, 
~ .... lrutul&I 220 

" .. 115 

• ,, 

" 
" .. 
• 

,. 60 

,, 
" ,, 

" .. .. ,, 
,, 
,, 

Adedi 

" ,, .. .. 

• 
• ., 
" 
" .. 

600 
300 
150 
60 

500 
250 
125 

50 
150 
60 

1 
1 Z5 
1 5G 
1 75 
ı 
2 şo 

325 
AIOO 

275 
225 
-25 
200 
zo() 
225 

.... 17., 
Kurtunf ,. av kovadı 

,,, 
Do~ kırmızı av fitcği Adedi 

7 50 
? 

,, Mor ,. ,, ,. 
.. Turuncu .. .. ,, 
,, Kayısı ,, ,, ,, 
" K.,....t ıw ,. '' 

I<"eçe taJ& ................................ -·················· YU. adedi 
Ya.ğlı " . ···•••• ·••••••••••••••••••••••••• .............. ~ •• .. vaıa•' .,...,_ .... _.. .. ................ ıt.uti 
Kapal':r tap.ar ........... ... ............. .. .. ... . ... kutusu 
Kıramı ~ ve iki atma mütehlmmll av ıro..nr paketi 

AV SAÇMASI~ 
3 liloluk torbası 

6 SQ 
6 
5 50 

1$ 
so 

a 
175 

150 
JO 
25 1 • kutuaU. 

1/2 ,, kutusu. 
(1373) 

1·231fi,m 

Vakıflar Umum Müdü,;Iüğünden: 
Senelik aauhul. 

Vakıf mm kirlU 
Cimi Mevkii No. Lira K. 
Ev Gök~ othı 7 875 
Depo Pideciler 43 ı50 
BY Brzuruaı mahalletl 170 400 
Duvarlı arsa Tabakhane 226 36 
Arsa Ulucanlar 256 24 
Bcıetan tarlası Uç taş 459 51 

Yukarda evaafı yazıb ana ve alılirlar 2l4Wıa.t.937 ,unuadea 
itibaren on giia müddetle -sik arttırmaya konulmu•tur· thale Si• 

maym-1937 pazartesi günü saat on bitte itine!\$ Vakıf •~ 
Varidat müdürlüğünde yapılacaktır. lsteklllqqcn " yedi buçuk te
mi11&t1 IDUftkkatıe .ııucattsr. T1ıtmak ve~ ~lrenmek iı • 
tiyenJerin ihale saatine bdar meıkftr mildUrllie mOraeaatlan. 

(1303) 1-2244 

y 
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6 AY T AKSITLE BiSiKLET satışına başlanmiştır. Yıldız mağa
zası Ulus meydanı No 6Telefon1847 

J, ROUSSEL de satılırJO 

ISTANBUL ; Tünel Meydanı No. 12 
1SNumırolu katalogumuzu 

isteyiniz, bedawa gonderlllr. 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me
murluğuna müracaat. 1-2282 

Kasiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
Satış mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgfilı· 
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et-
meleri. 1-2281 

Kiralık Oda 
Aile yanında, banyolu ve 

ınöble bir oda. Şerait ehven. 
Yenişehir Tuna asfaltı bitişi. 
ğinde Yiğitkoşun sokağı No. 15 

1-2319 

Doktor - Bakteriyoloğ 

Salah Demirel 
Dahil:I, sari hastalıklar, 

idrar, kan, balgam cerahat ve 
sair tahlillerle beraber. Kara
oğlan - Zencirlı Cami karşı
sında. 

Muayene saatleri: 12-14 16-19 

l(irahl{ Ev 
Hava gazlı, muşambalr. bil· 

yük teraslı, bahçeli bir ev kira
lıktır. Telefon: 1347. saat 10-12.30 

Yenişehir SeJanik Cad. No. 51 
1-2306 

Satılık Arsalar 
Muhtelif eb'atta satdık arsa· 

lar. Mür. Tel : 2395 
1 - 2346 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift
liğine müracaat etsin. 1.2347 

Kiralık Odalar 
Kutlu apartxmanı Atatürk 

Bulvarı Yenişehir. 
1-2322 

Iktısat Vekaletinden: 
Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 63 üncü maddesinin D. 

fıkrası mucibince ticaret odaları namına bir idare meclisi azasının 
intihabc 1 haziran salı günü saat 10,30 da ve mezk1'.lr maddenin E. 
fıkrası mucibince zirai kooperatifler namına iki idare meclisi aza
sının intihabı aynı günde saat 11,30 da İktısad vekaleti binasının 
konferans salonunda icra edilecektir. 

Ticaret odaları ve vilayetler murahhaslarının yukarda yazdı gün 
ve saatlerde intibah yerinde hazır bulunmaları rica olunur. 

Ankara Hukuk 
F akültesinded: 

Miktarı Tahmini fiyatı Tutarı Teminatx 
Cinsi Ton Lira kuruş Lira Lira 
Odun 20 2,25 450 33,75 
Kok kömürü 90 31 2790 139,50 

Ankara Hukuk fakültesi için alınacak olan odun ve kok kömürü 
açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 14.6,937 pazartesi günü saat 
11 de Fakülteye müracaatları. (1389) 1-2359 

NASl~itACl 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve köklin· 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kar4-
zuk eczanesi, her eczanetic bulu· 
nur, ciddl ve müessir bh nasır 
ilacıdır. 

İş arıyor 
Bir Alman mürebbiyesi küçük 

çocuklara bakmak üzere aileler 
yanında iş arıyor. Yenişehir post 
restant (553) 1~2353 

Kiralık möbleli Oda 
Işıklar cad. Nafiz B. Apar

tlman kapıcıya müracaat 
1-2321 

Kiralık Kat 
Dikmende yukarı Öveç yata. 

ğmda İbrahim Soykanm evimn 
dört odalı üst katı kiralıktır. Bil· 
tün konforu vardır. İçindekile -
re müracaat. Tel: 2593 

1-2267 

1 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civannda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Anl(.ara Defterdarlığından: 
Mükellefin 

ismi 
Cevdet Demiralp 
Ali Nazmi 
Abdülaziz 
Yunus oğlu Mus
tafa. 
Kirkor oğ. Ağop 

Ahmet oğlu Ali 
Ziya 
Ali Niyazi 
Yusuf oğlu Riza 
Davut Halil 
Salih oğ. Zeki 
Hace Mustafa 
Ahmet oğ. Kazım 
Halil 
Mehmet Abdullah 
Asım 
Celebon oğ. Avram 
Fuat 
M. Salih 
Muazzez 
Rukuş 

Kirkor ve Patko 
Halil İbrahim 
Ceıat 

Nevi 
iştigali 

Avukat .. 
Müteahhit 
Ebniye mü· 

teahhid i 
Elektrik 

müteahhidi 
Kunduracı 

Ekmek bayii 
Sebzeci 
Hallaç 

Tamirci 

" Bakkal 
Tamirci 

,, 
Sobacı 

Tamirci 
Elbiseci 

Komisyoncu 
Müteahhit 

Terzi 
Aşçı 

Salih oğlu Tevfik 
Mehmet oğ. Mehmet 

Bakkal 
Marangoz 
Marangoz 

Terzi 
Kasap 

Kalaycı 
Koltukçu 

,, ,, M. Yaşar 
Hüseyin oğ. Mehmet 
Art in 
İbrahim oğ. Mehmet 
Yako 
Yakup oğ. Süleyman 
Ziya oğ. Mehmet 
Agop ve H. Hüseyin 
Sait oğ. Hüseyin 
Mehmet oğ. Ahmet 
Abdullah 
Andon oğlu Hosep 
Hakkı oğ. Nuri 
Tevfik 

.. 
Tenekeci 

Berber 
Bakkal 
Kasap 
Terzi 

Kasap 
Bakkal 

Terzi 
Berber 

Kundura 
tamircisi 
Yorgancı Konak oğulların· 

dan Mehmet 
Cemil oğ. Haydar 

Ali oğlu M. Emin 
Hasan oğ. Cevat 
Sadullah ve Seyit 
Şeyh oğ. Hüseyin 
İbrahim oğ. Ahmet 
Galip 

Kundura 
tamircisi 

Terzi 
Tabelacı 

Marangoz 
Manifaturcaı 

Kiasap 

Rifat 
Bakkal 

Kahveci 
Bakkal Hüseyin oğ. Ömer 

Etem Hidayet 
Hayım 

komisyoncu 
Kundura 
tamircisi 

Kazan ç V. 
Lira K. 
312 00 
184 00 

3 

2 

2 
55 
18 
37 
21 
16 
14 
11 
25 
5 

23 
21 

2 
8 

42 
41 
12 
32 

2 
12 
18 
96 
3 

36 
13 
68 

3 
17 
31 
24 

4 
13 
28 
13 
12 

37 

11 

10 
36 
19 
4 
3 
6 

11 
14 
92 
29 

40 
Ol 

62 
00 
33 
80 
17 
38 
97 
64 
20 
06 
98 
27 
69 
33 
17 
80 
40 
31 
40 
60 
00 
25 
60 
67 
44 
75 
75 
78 
50 
75 
03 
20 
62 
98 
45 

04 

25 

62 
00 
20 
58 
60 
60 
55 
54 
28 
50 

Senesi 

933 

" 
" 934 

.. 
933 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

.. 
" 
" ,, 
,, 
'' 
" ,, 

" 

" 

" ,, .. 
" .. ,, 
" ., 
•• ,, .. 
" ,, 

,, 
,, 
,, 
,, .. .. 
" 
•• 
" .. 
•• 
" 

Ihbarnamenin 
ı Cilt Varak 

No. 
51 26 
51 25 
51 3ı-

51 

51 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 

51 

51 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
46 
51 

33 

80 

35 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
47 
42 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
77 
79 
81 
82 

83 

84 

85 
86 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
99 
94 

H esap 
No. 
466 
467 

4 

' 139 
133 
141 
145 
147 
163 
194 
11 

253 
225 
270 
338 

1209 
1257 
656 
669 
811 

1044 
1056 
1091 
1215 
1225 
1332 
1029 
102!) 
1378 
1377 
1539 
1542 
1543 
1550 
1543 
1572 
311 
886 

664 

566 

373 
507 
366 
812 

1586 
160Z 
1606 
1186 
1612 

Yusuf Sebzeci 71 03..; ,, ·51 96 1622 
Ahmet oğ. Mustafa Kömürcü 18 04 ,, 51 95 1619 
Kadir oğ. Nuri Terzi 14 22 ,, 51 97 1615 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin ikametgahları meçhul olduğundan namlarına ~truh kazanç. 
vergisine ait ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun hükümleri· 
ne göre tebliğ makamına kaim ol malı: üzere ilan olunur. (1386) 1-2356 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
sahnalma komisyonundan: 

1 - Aşağıda yazılı iki çeşit eşya hizalarında gösterilen günlerde kapalı zarf usulü ile satın alma • 
caktır. 

2 - Karyola şartnamesi parasız ve fanila şartnamesi altı lira karşılığında komisyondan alınabilecek 
bu eksiltmelere girmek istiyenlerin hizalarında yazılı ilk teminat. Sandık Makbuzu veyıa Banka mek
tubunu ve şartnamede yazılı vesikalar içinde bulunacak teklif mektuplarım eksiltme vaktinden en. 
az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

Cinsi Mi darı 
Yün Fanila 60,000 tane 
Alth üstlü demir 
Karyola 500 tane 

Mağaza, Depo 
Yazıhane Aranıyor 

Muteber bir müesseseye iyi 
yerde satı§ mağazası, depo beş 
altı odalı bir yazihanc arayor. 
Kontrat şimdiden veya bir müd
det sonra yapılabilinir. 

Posta kututsu: No. 65 mü-
racaat. 1-2324 

Satılık Motosiklet 
Tiriyomef markalı az kulla

nılmış 9 beygir kuvvetinde bir 
motosiklet peşin para ile satılık
tır. Maliye merkez muhasebecili
ği veznesinde S. Sunay; müraca-
at. 1.2292 

YENi 
BUGON BU GECE 

Tahmin bedeli 
Lira 

120,000 

11,000 
(1374) 

Şartname bedeli teminatı ihalesi gün Saat 
Lira • Lira 
6 7250 16-6-937 Çarşamba 10 

o 825 16-6-937 Çarşamba ıs 
2-2352 

Ankara Hukuk 
Fakültesinden: 

Ankara Hukuk fakültesi leyli talebesinin çamaşırlarının yıkan
ması eksiltmeye konulmuştur. Tahmini tutarı 2210 liradır. Mu
vakkat teminat 165 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 14. 6. 937 Pazar .. 
tesi günü saat 11,30 da Fakülteye müracaatları. (1387) 1-2360 

1. 2360 

Çankaya Malmüdürlüğünde 
Cebeci - Sakarya mahallesinde aile bahçesi müsteciri Mehme 

Rifat namına 933 senesi için 1200 lira matrah üzerinden bir misli 
zamla 288 lira ve 600 lira matrah üzerinden bir misli zamla 144 li 
ra kazanç vergisi tarhiyatma aid 4/ 67 ve 4/ 68 No. lu kazanç bi 
rinci ihbarnameler muhatabının adres ve ikametgahı meç.bul bu .. 
lunduğundan tebliğ edilememiştir. Hukuk Usulü Muhakemat 
kanununa tevfikan ilanen tebliğ olunur. (1391) 1-2361 

SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

Kendi reklamını kendi yapan bir film 
DANS lÇIN YARATILMIŞ 

Zevk ne§'e ve kahkaha filmi 
PAT. PATAŞON SİRKTE 

GONDOZ Bat Rollerde: Dünya Dans Kıraliçesi 

ELEANOR POWELL beraberinde 
oynryan VJRJINIA BRUCE 

Gözleri kama§tıran muhte§em dekor
lar içinde seyircilerinin her türlü 
bedii zevklerini tatmin eden §ahane 

bir eser 
İlaveten 1 CANLI RESiMLER 

Kadmlarm mahbubu GARY COOPER 
tarafından yaratılmı:1 heyecanla ka· 

rı§ık a§k his ve güzellik filmi. 

Bakir Delikanlı 
İLAVE: 

'.AGUSTOS BÖCEG[ iLE KARıNCA: 
(Renkli Miki) 


