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Atatürk vagonlarının penceresinde;: kendilerini 

uğurluyanlara iltifat buyuruyorlar 
Kamutayda görüşülen meseleler 

Ziraat bakanlı v ı eşkil A 

Ziraat Bankası 
kanunları kabul edil 
Kamutay dün B. Fikret Sılayın reisliğinde toplanmıştır. Hakimler 

kanununun muvakkat maddesinin üç saydı bendinin tefsiri, hüküme
tin talebile iade edildikten sonra yeni emniyet teşkilatı kanunu pro
jesinin ikinci görüşülmesine devam edildi. 

Belediye zabıta mernurlarmrn tekaüdlük vaziyetinin ne olduğu 
hakkında General Şefik Türsan (Denizli) nin bir sualine cevab o
larak, Dahiliye encümeni adına B. Edib Ergin (Mardin) beledi zabıta 

............................... 
: Mebuslarımız. z.iraatçılarımı- : 
! :un kıymetli ve Feragatli ça- ! 
! lı§maları üz.erinde takdirle- : 
: rini bildirdiler. Hava yollan : 
! devlet işletme idaresinin ye- : 
: nİ sene biidcesi kabul edildi. ! 

vazifesini görenlerin zabıta kad
rosundan ayrılmış bir kısım ol· 
duklarrnı söyledi ve bunların teka· 
üdlük vaziyetinin de diğerlerinin 
tamamen aynı bulunduğunu izah 
etti. 

Projenin geri kalan maddclerinın ka
bufünden sonra hava yolları devlet i Jet· 
me idaresinin 937 mali yılı budce ka .. 
nun Jayihasının gorü ülmesine başlandı. 
Büdce enciımeni ma b ta muharriri B. 
Raif Karadeniz (Trab on) Budcede gö· 
riilen 100.000 lira fa 1 Jı ın dcvl t de -
miryolları fazla gelır'nden bu idareye 
yardım olarak verildi ıni, böyl Iilde ın
şaat programının tam m n tatbık edile
ce ini anlattı ve proj abul edıldi. 

•• • • • • • • • • ••••••• 

Mühendisler için yeni bir kanun 
Mühendislik ve mimarlık hakkında • 

( Sonu 4. üncü sayfada ) Ziraat b n '>ınrn An!wradakı' genci merkezi 

B~beihe 

Savyeter 
Ve ürkiye 

Falih Rıfkı AT AY 

i ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 

f Ata dün Ista u ai 
• • • • 
• • 
! Uıw a ! 
! • 

[ lslanhulda A laf ürkü karşılamak 1 
Savyetler Birliğinin yeni bü- !! için büyük hazırlıklar gapıJıgor •! 

yük elçisi B. Kraskiy'nin dünklı 
.. h d · · · b f Cum'ıur R isi Atatürk dün sa· lunmaktadır. ( A.A.) i nus amız a ne,.rettığımız eya- '· 

natı şüphesiz her tarafta derin bir i at 13.45 de husu i trenle lstan- lstanbulda hazırlıklar ! 
alaka ile okunacaktır. Sayın bü- f bula har t b yurmuşl r ve is- lstanbul, 4 (Telefonla) - Is- ! 
yük elçi Savyet - Tüıkiye dostlu-ı ! tasyonda B. M. /; eclisi Reisi Ab- tanbollular Hatay zaferi münase- ! 
ğunun ideolojisinden, milletlerim · .l ! düllıalik Rcnda, Baş ha an ismet bctivlc Atatü, ke şükı·an hislerini ! 

d k k t lnöniı, Bakanlar, Mebuslar, sivil · · y (B · ) ! arasın a i e onomi ve kültür te • arzedeceklcrdır. arın ugun 
maslarmdan, cihan sulhu için sarf- ! ile usk.,ri erkan tarafıqdan selcim· bütün şehir donanacak ve Atatürk ! 
edegeldiğimiz müşterek cehidler- ~ lanmı~ ve u • uı lanmış/ardır. Haydarpaşada fevkalade törenle ff 

d • Ba.:bakan J met lnönü ve Ba· • en ayrı ayrı bahsetmiştir. Bunlar · "' karşılanacaktır. • 
t k ·ı k' h k'k 1 t yındırlık Bakanı Alı Çetinkaya, l'kl . e rarı ı e zev ı artan a ı at er- • Karşılama ve şükran şen ı e· • 
dl·r. Bı"zler en gu·· r zamanlarda bag-. .• Gazi istasyonuna, Ankara Vali . k t k .. d • :r rine işhra e me uz.ere onan· t 
daştık: dostluğumuz, ihtilal tarih- ! ve Belediy~ Reisi Tandoğan da ma Haydarpaşa önüne gelmiş ve i 
1 · · · d f Polatlıya kadar Cumhur Reisine • 
erımızın ilk ananeleri arasın a- i demirlemiştir. Şenlikler gece ya- t 
dır. Lenin ve Ata~.u"rk 1921 de · refahat etmişlerdir. d d k h lk •• 

• I B k P · G ı s k rısına kadar evam c ece , a 
M k ç a anı ve artı ene e - • 

os ova - Ankara dostluğunu ge- i d C h vapurlarla Dolmabahçe önünde t 
çici menfaatler veya bencil esaslar • rete,.; Şükrü Kaya a um ur i 

t Rf'isi Atatürkün maiyetlerinde bu- tez.ahürler yapacaktır. • 
üzerine kurmamı~lardır: bizim · e 
h 

T • - _ • ._. ••• ._., ,.., • ._, .,._. ......... ._, • ._, • .,_ • ._. • ._. • ._. ......... ~._.._. .... ._. • ._.._. • ._ • .,,. 

a idlerimizin ruhu, halk yığınla- ·•·-·-· · 

Finlandiyı hükümetin 'n Tur kıy mü· 
ıncssıli B. Açkıo /va/o Turkıye ıle Fın
landiya arasındaki tıcaret miına cbetle· 

rinlıı inkişafına dair dikkate dC"ger ma

Jiınıatı w!rmiştir. Bu malumat 2. inci 

sayfamızdadır . 

rımızm hürriyet ve sayini müda
faa etmek, ve milletler arasında 
barış ve emniyet nizamının vücud 
bulmasına hizmet etmektir. Bizim 
müdafaa ettiğimiz sulh, cihan coğ
rafyasmın en nazik ihtilat bölge· 
leri üstünde, tehlikesizlik ve buh
:r n ı lı : halini tabiile tirdi. u 
do t UK yalnız ] ndimi 'çin d • 

n r 'da iddetli ya r r 

"'il, un b rı ıll tler ve o 
n' mal r iç'n koru k 

gelen bir men aat olmuştur. 
S ?\eler S vyetler - T ıirkiye 

İ birli inin leh· ne geçti. Onun 
etrafından bütün şüpheler ve 
İt· c ı.c.lıklar nihayet dağı · 
lıp gitti. Bütün tahrikleı o· 
nun yıpranmaz mukavemeti kar· 
şısında iflas etti. Biz iki komşu 
milletin kendi emniyetlerinin 
İnancasmı birbirlerinde aram-!'. 
usulünü icad etmedik: fakat yıl· 
larca tatbik ettik ve bin türlü ınii· 
nasebetlerle temasta bulundu~
muz her milleti davamızın samt
miliğine inandırdık. Ayrı ayrı 
bağlılıklarımız, ahidlerimiz ara· 
mızdaki dostluk icablarına ancak 

(Sonu 5. inci sayfada) 

o·· Ank~ra'daki ıidJetli yaimura aiJ talıilôt ?. inci ve resimlerini 8. inci ıaylada bulacakımız. Yu
karıJ'::' y eniıehirde sular altında kalan bir caddeyi görüyorıunuz. 

jDr. T. Rüştü Aras 
Bükreş'e gıdigor 

Bud p te 4 (A.A.) - Dün akşam 
lıurnya gelen Turkiye Dış İşleri baka
nı Doktor Tevfik Ruştiı Aras, istas. 
yonda, dış bakanı B. Kanya namına si· 
y sı muste arı orta elçi B. Gabricl Apar. 
la Turkıye el i i ve elçıl k erk nı ve 
Yun nı t n orta elçi ı t r fından ~ 

ıl nmı tır. 

T evlik R i tıi Aras B 'kreşte 
? hazirana kadar alacak 

Fon Noyrat'rn Belgrad'a 
gelmesi bekleniyor 
Belgrad, 4(A.A.) - 7 Haziranda 

öğle üzeri, Alm nya dış bakanı B. Foa 
Noyrat'ın buraya gelmesi beklenmek. 
tedir. 

B. Fon Noyrat, burada 9 Hazirana 
kadar k lacak ve sonra tayynrc ile Sof 
ya'ya gidccektır. Programda ezcümle 
Doktor Stoyadınoviç'in muhtelif go
ruşmeleri vardır. 

2 ın i s ı da Burhan 
Belgenin lr. ı ıra a"d güzel 
b'r ya ısı 

Yarın: 

ANK R iN S ÖLll:I 

An ara 
fa kült 

ıp 
• 

Si 

fstanbul mektuplan ....., ...... .___....... 
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orasını çöl 
tarih 

Mısır'ın Nil'ini alınız, haritalar 
gösterecektir. Bu bakımdan, Mısır'ın 
içindeki hayatı ve medeniyet devirleri, tipik 
nehir boyu hayatı ve nehir boyu medeni -
yetleridir. Şu halde Mısı·'ın tarihi terkibin -
de, temel olan unsur, ins~n değil nehirdir. 
Yani Mısrlı değil, Nil'dir. 

- ·"-
' g 
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~ Yazan: Burhan Belge~ .......................................... 
Mısır'a aid bir manzaranın or

tasında, yP Ehramlar, yahud 
Sfenks durur. Bunlar artık Mısır'
m sembolleri olmuştur. 

Ehramlar'ı Napoleon bile, bir 
hitabet unsuru olarak kullanmış
tır. Sfenks'e gelince, onun kilitli 
ağzına her gün bir anahtar uydur
maya çalışan muharrirler, filo
zoflar ve zeka oyunlarını seven 
seyyahlaı vardıı. 

Halbuki Mısır, ne Ehramlar 
ne de Sfenks'tir. Mısır, bence, bir 
nehir yani Nil ve bir insan kalaba
lığı yani 14 milyon fellahtır. Bu 
manzara, Ehramlar'mkinden de 
Sfenks'inkinden de eskidir ve ma·· 
nalı dır. 

Hiç bir toprak parçası üzerin
de, tabiat ile insanrn karşılaşma
sı, tanışması ve kaynaşması, Mı
sır' da olduğu kadar sade bir mu
adele dahilinde cereyan etmez. 
Mısrı'ın Nil'ini alınız, haritalar o

rasım çöl gösterecektir. Bu ba
kımdan, Mısır'm tarih içindeki 
hayatı ve medeniyet devreleri, 
tipik nehir boyu hayatı ve nehir 
boyu medeniyetleridir. Şu halde, 
Mısır'ın tarihi terkibinde, temel o
lan unsuı, İnsan değil nehirdir. 
Yani Mısır'lı değil Nil' dir. 

Bunu en iyi, yukarıdan yani 
tayyareden görüyorsunuz, Nil,, Et · 
ycpya'nın dağ!arından Akc! __ ,iz'e 
doğru bir şahdamar gibi aktvor. 
İnsan eli onu kaç kanala bö!eh:I
miş ve bu kanalları nerelere ka
d'-.r uzatabilmiş ise, çölün kahrı 
orada yenilmiş ve gıda veren, be
reketi temsil eden tane, orada ye
şerebilmiştir. 'Veşil ve gayrımuu
tazam kesilmiş bir şerid gibi uza
nan ve içinde gök damarlar parıl
dayan harikulade uzviyet, bir neh
rin gövdesi midir; Mısır dediği
miz memleket midir; kafası del
tada ve kuyruğu T sana gölünde 
kımıldanan bir yılan mıdır? Yok
sa hunların hiç birisi değildir de 
yerlileriyle gövdesinin her nclıati 
zerresinden altın başaklar, beyaz 
pirinç taneleri, halları terlemiş 
hurmalar, sarı kabuklarında s.-
mirmiş muzlar ve lüle lüle pan\uk
lar dökülen bir tanrı mıdır? 

Çünkü bu yeşil şeridin iki ya
m çöldür. Çünkü bu şeridin dışın
da nebati yahud uzvi hayattan e
ser yoktur. Nil'in verdiği hayat ile 
Çöl'ün hazır tuttuğu ölüm, Mı
sır'm her noktasında karşı karşı
yadır. Bunları biribirinden bir 
damla suyun yeşerttiği tohum a
yırmaktadır. Yeşil şeridin sını
rında yeşeren tohum, ilk gün ve 
ilk insandanberi, bütün Mısır me
deniyetlerinin en kudretli nöbet
çisidir. 

İnsanlar doğup ürüyorsa; bağ
larda bahçelerde gölgeler uzuyor 
ve şarkılar yükseliyorsa; kız vü
cudlu hurmaların akisleri meh
tabh gecelerde Nil' de yıkanıyor
sa, İsterseniz Sfenks'e ve Ehram
lara da sorunuz, hep bu Nil ken
disini öptüğü için yeşerebilen to
hum sayesindedir. 

Mısır'ı yukarıdan, tayyareden 
seyrederseniz, görürsünüz ki, hu 
memleketin bütün coğrafyası bir 
nehrinkinden ibarettir. 

Bir Nil ve 14 milyon Fellah, 
işte Mısır'ın o masallara geçmiş o
lan servtelerini bu iki kuvvet ya
ratmaktadu. 

Gerek Nil gerekse Fellah' dan 
bir ba~ka yerde bahsedeceğim ı-

çin bu iki kahramanın destarmm 
şimdilik burada keseceğim. 

Mısır'rn yeşil şeridi Asvan'a ve 
daha yukarılara kadar devam et
mektedir. Bütün şehirler, kasaba
lar ve köyler, bunun içindedir . 

Kahire, İskenderiye, her hangi 
bir Mısır kasabası ve bir de izbe 
(1) ; eğer bunları görürseniz Mı
sır'i epeyce tanımış olursunuz. 
Çünkü kasabalarla izbeler hep bi
ribirine beri'zemektedir. Bir Ka
hire, lskenderiye, Portsaid ve ls
mailiye gibi şehirlerdir ki, husu
siyetleri ve şahsiyetleri vardır. 
Nil ooyu'nun yasası her şeyi biri· 
birine benzetici bir yasadır. 

Hurma ağacı, muz ağacı, pa
muk fidanı gibi, Mısır'lı insan da 
Nil boyu'nda yetişir. Ekseriyetle, 
boyludur, incedir, dinçtir. Çalış
kandır, çünkü kahredici bir güne
şin altında yılda üç dört mahsul 
yetiştirmektedir. Şendir, çok ko
nuşur, konuşurken bağırır. 
Nübyalı Saidi'ler kuzguni renk

tedir. Fakat çehrelerinin çizgileri 
nordik ırklardaki kadar munta
zamdır. Aşağı Mısır halkı ise, 
Müslüman olsun, kıpti olsun, eski 
Mısır'lılara benzemektedir. 

Kahire' deki bir apartımamn 
önünde T utank - Amon' a benze
yen bir delikanlıyı görebileceği
niz gibi, izbeden izbeye uzanan 
kanallardan birinin kenarında da 
bezlerini çırparken, Nefredit'e, 
rast gelebilirsiniz. Mısır'lı erkek 
uzun bir entarı giyer. Adı galla
biye' dir. Çokluk, beyazdır. Renk
li bezden yahud kumaştan yapı
lanları da vardır. Mısır'lı kadın, 
siyah bezlere bürünür. Ayakların-

Kadınlar ne okurlar? 

Bu sual, geçen mayısın 28 inci 
cuma günü. bu sütunlarda çıkan 

frkramın başlrğı idi ve bu fıkra: 
''Kadın okurlarımdan cevablarını 

bekleyebilir miyim?" sualiyle biti
yordu. 

Bir kadın okurumdan bııgün (4 
haziran) ilk cevabı aldım. Lutuila
rından dolayı kendilerine teşekkür 
ederim. Fakat, "Kadmlar, ya/nrz 
moda, a§k ve güzellik okumazlar, bü-
1 :in bunlarla beraber her ş~yi, bfr 
erkegin okuyacagı veya okııduğıı 

her şeyi okurlar, hem de büyük bir 
istekle ... .'' demekte olan cevab salıi

bi - müsaadeleriyle işaret edeyim -
ilk önce, fıkramı okumamışlardır. 

Şayed okumuş olsalardı anlarlardı ki 
ben, kadınların hangi mevzulardan 
daha çok zevk aldıklarım öğrenmek 
istiyen bir gazeteci sılatiyle kend!· 
]erine müracaat ediyordum. 

Sayın okurum bcın.a soruyor: "Bu 
hükmü neye dayanarak verdiniz? 

- Hangi hükmıi? 

Eğer muhatabımın h ü k ü m de
diği: ''kadınların tercih ettikleri 
mevzular moda, aşk ve güzelliktir,. 
cümlesi ise bunun başındaki ''bir 
muharrire göre,, sözlerine ve biraz a
şağıda, şunları da hatırlatalım kay
diyle bir çok mevzulardan bahsetti
ğime dikkat buyurmalarını rica e- • 

derim. Bütün bunlar, yazımda hiç 
bir hükme varmadığımı ve ancak, 
öğrenmek istediğimi izah eder. 

ULUS 5- 6 - 1937 

Valiler Türkiye - Finlandiya ticare i 

arasında iki memleket arasında __ _ 
~ç!k~k~!.~~.~.~.~ ticaret gittikçe genişli 
ğı~iklikler yapmağa karar vermiş ve 
bu hususta hazırladığı listeyi Bakanlar 
Heyetinin tasvibine arz etmiştir. İç Ba
kanlık bu arada açık bulunan Trabzon, 
Çanakkale ve Maraş valiliklerine mülki, 
ye müfettişlerinden bazılarının tayinini 
Bakanlar heyetine teklif etmiştir. 

Tersane nerede 
yapılacak 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Haliçteki 
Valide kızağının Mılli Müdafaaya devd 
dolayısiyle tersanenin İstinyede kurula
cağı ve İstinyedeki dok şirketi satın alı
nırsa üç milyonluk tahsisatın buraya sarf 
edilecegi haber verilmektedir. 

da gümüş yahud pirinç halhallar 
taşır. Endamlıdır ve sex-appeal'i 
vardn . 

Şehirlerde ve kasabalarda, bu 
biç.im insanlar kaynar. Bir apartı
manın hazan altı kapıcısı vardır. 
Hele Kahire'de bir nüfus bolluğu 
ve iş azlığı karşısında bulunduğu
nuzu daha ilk adımda anlarsınız. 
Otomobilinizin kapısını açmak i
çin dört kol birden uzanır ve bun
lardan bir tan~si yalnız bahşişini 
alır. Düşünürsünüz ki, koca Nil, 
çocuklarının hepsini doyurama
maktadır. Yahud servetin taksim 
ediliş tarzında bir hata olsa gerek
tir. Her halde, kaldırımları ve so-
kakları dolduran bu gallabiyeler 
size ihtar etmek ister ki, eı(ono. 
mik ve sosyal davasını henüz hal
letmemiş olan bir memlekete a
yak basmışsrnızdır. 

Bunun dışında, lskenderiye 
mükemmel ve zengin bir liman, 
Kahire de bir rüzgarın sanki orta 
Avrupa'dan söküp buralara iliş
tirdiği bir mamuredir. 

Kasabaya ve izbeye sonra uğ
rarız. Mısır'ın manzarası, fakat, 
ilk bakışta budur. 

Burhan BELGE 

(1) izbe, Mısır köyünün adı
dır. 

Suali, biraz değiştirerek, tekrar 
ediyorum: 

- Kadınlar ne okur ve okuduk

larını nasıl okurlar? N. B. 

Dünyada ne kadar yabancı var? 

Cenevredc çıkan Le Travail adın
daki gazetenin yazdığına göre mensu
bu oldukları memleketler dışında ya
şayan yabancıların sayısı gittikçe a
zalmaktadır. Mesela, 1919 da, kendi 
memleketleri hududları haricinde ya
~n}an kimse1er 33 milyonu buluı·ken, 

1930 senesinde, bu vaziyette olanların 
yt"'kunu ancak 28 milyon idi. Buna karşı, 
1919 ile 1930 yılları arasında dünya nÜ· 
!usu 1 milyar 620 milyondan 2 milyara 
ırıkmıştu:. 

Yeni zenginle eski zengin arasında 

Geçenlerde ölen Rokfeller, bir gün, 

yazıhanelerini teftiş ederken me

murlarından birinin çok muztarib çeh

resine, yırtık pırtık elbiselerine, ya
malı kunduralarma bakmış ve mane

viyatını yükseltmek maksadiyle : 

- Cesaret arkadaş! demiş, ben de 
sizin gibi küçük memur olarak işe . 

başladım, bugün petrol kırahynn. 

- Ben de vaktiyle zengin bir bor
sa acentası idim, şimdi memurum. 

Eşkiya kulübü 

Londrada "Eşkiya kulübü,, admı 

taşıyan bir cemiyet vardır. Hemen 
lcaydeJelim ki bu cemiyet, zannedi
lebileceği gibi, eşkiyaya mahsu:; de-

Finlandiya hükümeti iki memleket arasındaki ticaretin inkişafına 
yardım etmek için Türkiye' de bir ticaret mümessilliği açmış ve mü
messilliğe de Bay Açko lvalo'yu tayin etmiştir. B. lvalo birkaç ay evel 
memleketimize gelmiş ve çalışmağa başlamıştır. 

Hamidige 
bugün Pire'de 

Atina, 4 (A.A.) _.Cumartesi saba
hı Pireye varacak olan Hamidiye için 
hazırlanan programda, devlet makamla
rı ve Aris gemisi kumandanı ile ziya
retler teatisi, deniz mektebini ziyaret 
ve kıral sarayında hususi defteri imzala· 
mak vardır. Bahriye müsteşarı cumar
tesi akşaşmı, Glifada da türk misafir
leri şerefine büyük bir ziyafet vere
cektir . 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örğütü biri ölü 50 kaçakçı, 1003 
kilo ı;imrük kacağı, 318tkilo inhisar 
kaçağı, 448 gram esrar, 102 türk lirası, 
4 silah, 77 mermi ile 27 kaçakçı hayva.. 
nı ele geçirmiştir. (A.A.) 

Yeni bir telef on şebekesi 
Posta. telgraf ve telefon genel di -

rektörlüğü şehirlerimizi biribirine bağ
hyacak yem bir telefon şebekesi prog -
ramı hazırlamıştır. Program idare tara
fından Bayındırlık Bakanının tasvibine 
arzolunmuştur . 

Şişlide bir telefon binası 
Postaı telgraf idaresi Şişlide bir te

lefon binası inşasına karar vermiş, bu -
nun için lüzumlu olan arsaları da istim
lak etmeğ~ başlamıştır. Yapılacak yeni 
binanın bir kısmı Şişli posta, telgraf ve 
telefon şubesine tahsis olunacaktır. 

İskenderun - İstanbul 

arasında seferler 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Deniz yol

lan, Hatay anlaşması yürürlüğe girdik
ten sonra İskenderun ve İstanbul ara
sında seferler yapacaktır. 

ğil, bilakis bu gibi insanları ortadan 
kaldırmakla hayatlarını geçirmiş, 

yani umumi nizamı korumak için ça· 
lışmı; kimselerin kurdukları bir cemi
yettiı. Cemiyetin aza sayısı en fa:ı:la 
onbeş olabilir ve ona intisab için de 
ya başvekilJik, yahud parti reisliği et
miş olmak lazımdır. 

Güç vaziyetler 

Bir kadın bir gazeteye soruyor: 

"Kocamın ana ve babasmı ve patro

nu ile karısını yemeğe davet ettim; 

Nasıl giyinmeliyim? Ne gibi yemek

ler hazırlamalıyım? Davetlileri so
0

fra 

da nasıl yerleştirmeliyim? 

Ga7ele, bu suallere bir gün sonra 

cevab vereceğini yazıyor. Kayın pe

der, kayın valide, patron ve patronun 

karısı biı· sofra ba~ında tJasıl to~a

nır? En miinasib cevab şu değil mi

dir? 

- O gün hastalanmız ! 

Zalimce bir Si!!!!_ 

Biı· dere kenarında oturup elinde

ki oltayı suya daldırmış ve balık bek

lemekte bulunmuş olan birine hay· 

vanları koruma cemiyeti azasından bir 
kadın soruyor: 

- Bu yaptığınız spor ise zalimce 
bir spor değil mi? 

- Hakkımz var: sabahtan beri 
ağzıma bir lokma yiyecek koymadan 
burada beklemekle nefsime zulmedi
yorum: haklısınız. 

Kısa bir zaman icinde türkler 
arasında derin bir s~mpati kazan
mıya muvaffak ola·n B. İvalo, Tür
kiye - Finlandiya ticaret münase
betleri hakkında gazetemize,be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

"- Bu son seneler içinde Türkıye il 
Finlandiya arasındaki ticaret münase -
betlerinde büyük bir inkişaf baş göster· 
miştir. Bu iki memleketin ticaret miıba
delesi, türk istatistiklerine göre şöyle _ 
dir: 

Sene 1000 lira 
1933 291 
1934 463 
193t 86Ç 
1936 1816 

Bu rakamlardan anlaşılıyor ki Tür • 
kiye - Finlandiya ticaretinde buyiık bir 
artış husule gelmiştir. Bundan başka bu 
rakamların bütün yekunları vermedikle
rini ve türk - Finlandiya ticaretinin bil· 
yük bir kısmının başka memleketler ta• 
rikiyle yapıldığını nazarı itibara almak 
lazımdır. 

Türkiye ile Finlandiya arasındaki ti
caret muahedelerine dayanan ve istik _ 
halde karşılıklı mübadelenin daha çok 
artacağı ümidini veren bu müsait inkişaf• 

tan dolayı, Finlandiya hükümeti, iki 
memleket arasındaki ticaret münasebet
lerini genişlettirmek ve alakadar ma -
kamların bita vasıta temasını kolaylaş· 
tırmak gayesiyle İstanbulda bir ticaret 
mümessilliğini tesis etmeği muvafık 

bulmuştur. 

Bu mümessillik. geçenlerde, İstan • 
bulda, Finandiya elçiliği ticaret şubesi 
unvaniyle tesis edilmiştir. 

İki memleket arasındaki ticaretin in· 
kişafı her iki taraf için müsavi olmamış· 
tır: Türkiyeye Finlandiyamn ihracatr 
Daha ~abuk aıtmıştır ve bundan dolayı, 
kliring muvazenesi bozulmuştur. Şimdi 
bu vaziyetten anlaşılıyor ki, iki memle
ketin menfaatleri aynıdır. Muvazeneyi 
tesis etmek için türk emtialarının Fin -
landiyaya ihracatını arttırmak lazımdır. 
Finlandiya ticaret mümessilliği, Türki
ycnin en mühim ticaret firrnalariyle te
masa girerek, faaliyetine bu noktai na • 
zardan başlamı~tır. Bu şube, türk ihra .. 
catçılarım Finlandiya ithalat firmalariy· 
le temasa getirmeğe daima calışacaktır. 
Finlandiyanın Türkiyeye ihracatı biL 

hassa aşağıdaki maddelerden ibarettir.r 
Kağıd ve mensucat sanayilerinin 

mamfüati, deri, lastik kundra, cam, çi· 
ni, elektrik lambaları v. s, 

Finlandiyanın Türkiyeden idhalatına 
gelince, Finlandiyanm Türkiye tütün
lerinin büyük bir müstehliki olduğunu 
söylemek lazımdır. Tütünden başka ku., 
ru meyva v. s. ithalatının mühim mik. 
tard1 artması kabildir. 

Türkiyenin Finlandiyaya ihraç ede .. 
bileceği d'.ğer maddelerde bunlardır: 

Hububat, maden kömürü, tuz v. s. Fin· 
landiya türk kromu ile pek alakadar 
oluyor. 

Türkler, ve finler, milli karekter
lerinde benzeyişine ve iki memlekette 
mevcud olan karşılıklı muhabbete 
rağmen, henüz biri birini pek az tanı. 
yorlar. Ümid edelim ki iktisadi münase• 
betlerin daimi inkisafı kültürel, spor v~ 
turizm sahalarında da derin lıir dostluk 
vücuda getirsin. Kendi iktisadi faali
yetinden başka, Finlandiya elçiliği ti· 
caret şubesi bu umumi yakınlaşmayı ko. 
laylaştırmak için bütiın gayretiyle ça-, 
lışacaktır. 

Kamutay Çağrıları 
* Büdce Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. * Arzuhal Encümeni bugün saat 
ıo da toplanac<lftır. * Ziraat Encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. * Iktisad Encümeni pazartesi günü 
saat 10 da toplanacaktır. * Milli Müdafaa Encümeni bugün 
saa! ·. • de toplanacaktır. 

::: Adliye Encümeni bugün saat 9.30 
da toplanacaktır. 
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Blomberg i tal ya' da 
A iman Harbiye Nazırı Blomberg'in 

1 talya seyahati aylarca evvel ha
zırlanmış olsaydı, İspanya meselesinin 
buhranı iç.inde yapılan bu ziyaret bir. 
çok sansasyonel tahminlere vesile teşkil 
edecekti: ltalya ile Almanya arasında 
bir askeri ittifak imza edilmek üzere bu
lunduğunu Wdia edenler bulunacaktı. 
1ki faşist devletin Deutschland hadisesi 
yüzünden harba giı·ınck üzere bulun
duklarını söyliyecek olanlar çıkacaktı. 
Fakat Blombcrg'in seyahati çok evvel 
hazırlanmıştır. Ve harbiye nazırının bu 
aralık Almanyadan ayrılabilmesi de gös
teriyor ki ispanya buhranı had bir saf
hada değildir. 

Almnn radyosu, Blomberg'in halya
ya hareket ettiği günün akşamı, bu zi
yaretin sebebini, şöyle izah etti: İtalya
nın askeri müesseselerini yakından gör. 
mek ve İtalya askeriyle tanışmak. Bu i
zah doğru olsa gerektir. Yalnız buna 
iliıve edilecek birkaç maksad daha var
dır: Roma - Berfin mihveri arasıra bağ
lanmak ve sağlam olduğu ve muntazam 
döndüğü harice gösterilmek lazımdır. 
Blo1Dberg gibi ehemiyetli bir askerin zi
yareti, İtalya - Almanya tesanüdü namı. 

General Molanın 
ölümü 

... 

General Mola, General Franko 
ılc bİI arada 

"Halk cephesi,, bir yaşında 

B. Blum şimdiye kadar 
, başarılan işleri anlatıyor 

Paris, 4 (A.A.) - Popüler gazetesi, B. Blum'un Deyli Herald mu
habiri ile halkçılar cephesi hüküme tinin ilk yıl dönümü dolayısile ynp· 
mış olduğu görüşmeyi neşretmekte dir. 

B. Blum, bilhassa şunları de
miştir: 

''- 1ktidar mevkiini ele aldı
ğımız sırada Fransada mevcud o
lan dahili vaziyet dolayısile içti
mai noktai nazardan en müstace l 
işleri halletmek zaruretinde kal
dık. Bugün iktısadi kalkınma, mu
hakkaktır. İstatistiklerin gösterdi
ği de budur. 

Bu kalkınmanın öteki memleketler
deki kalkınmadan daha az mahsus ol
masının sebebi bizim belki Amerika 
mü:.tesna olmak üzere hiç bir memle. 
ketin teşebbüs etmemiş olduğu bir işe 
teşebbüs etmemizd:r. 

Biz, öteki memlek.:.Jerin yaptıkla. 
rmm hilafına olarak, sosyal işleri 

ekonomik işlere ve ekonomik işleri de 
mali işlere takdim ettik. Mali tahmin
ler, mutlak surette nikbindir ve hal ve 
şartlar ne olursa olsun para siyaseti. 
mizi tadil etmiyeceğiz, ve üç taraflı 

anlaşma, bizim kaidemiz olarak kala. Fransız B şbakanr B. !.,con Blum 

Emektar bir beden 
terbiyecisi 

Memleketimizin eski beden terbıyesı 
üııtadlanndan B. Faika, 19 mny11 bay • 
mmında lç Bakanımız bu kutlu bayra:n 
dolayııiyle radyoda bir konferans ver -
mesi için müracaat etmiş ve artık gözle
rini kaybctmit olan bu emektar terbiye-
cinin verdiği teşekkür ve minnet cevabi 
gazetelerde hüzün ve takdirle okunmuf
tu. Son Poııta'da Ercüm nd Ekrem Ta
lu, bu hadise dolayısiylc eski öğretme.. 
nine şu yazıyı tahsis etmiştir: 

Bugün, G."llatasaray mektebinin ye

tiştirmit o(dut(u zevattan lstanbulda bu
lunanlar, mektep binasının munis aakfi 
altında toplanarak müıterek hatıralana 
tatlı yadi ile tören yapıyorlar. 

Evveliıi gece de Ankaradakiler de, 
Karpiç lokantasının geniş salonunda ge
ne böyle bir aile toplantısı yapmıf, sn
gili mekteplerinin samimi havasını ya -

şatmışlardı. 
Bu her iki toplantıda bulunanlaını 

kalblerinde bir damla zehir .. Bir ukde 
vardır: Birkaç Galatasaraylı nesline 
spor zevkini aıılamıı. o mukaddes irfaa 
ocağının manevi nimetlerine maddi sıh
hatin kıymetini katmış, senelerce, nete 
kaynağı olan temiz varlığını genç talebe
sine bezletmekten haz duymuş muhte
rem hocamız Bay Faik'in aralarında bu
lunmaması! 

na tezahürlere vesile teşkil edecek bir 

hadisedir Her iki memleket için de bu

nun büyük propaganda kıymeti vardır. 

Blomberg ltalya'da bir hafta kalacak, 

Dün akşam şerefine üç yüz kişilik bir zi

yafet verilmiş. İtalya donanmasının ma

nevralarında bulunacak. İtalya ordusu

nun geçid resimlerine iştirak edecek. Bu 

hafta zarfında Avruparun gözleri ltalya 
Üzerine dikilmiş kalacaktır. 

Enkaz altındaki cesed 
tanınmıyacak bir 

haldedir 
Dış politikadan bahseden B. Blum, 

caktır. ı tabi umumi tahdidi teslihat ile zaman 
Galataıarayın gelıniı geçmiı güzide 

muallimleri içerisinde onun kadar seYİ -
leni olmamıştır. ahına almaktır. 

Bu arada Mu solini ile iki memlek'!ti 
alakadar eden siyasi meselelerin de gö. 
rüşüleceği şüphesizdir. Çünkü Blom • 

berg, yalnız askeri teknisyen değil, Al

manya'nın harici politikasında söz sahi
bi olan bir adamdır. A lman Mareşalinin 
bu zİ)areti, İspanya hadisesi buhranlı 
bir safhada bulunduğu bir sırada yap • 

ması, iyi olmuştur. Çünkü Blomberg'in 

Almanya'yı İs!>anya'da ağır mesuliyet

lere girmekten tahzir ettiği ötedenberi 

malıirndur. Bu telkinatrn tazyiki altın -

dadır ki Almanya ispanyaya fazla "gö. 

nül!ü,, göndermekten kaçınmıştır. Mu

solini'yi de bu noktai nazarını kabule 

imale edecek olursa, l spanya'dan gönül

lülerin geri çağırılması için yapılan te -

ıebbüse yardım etmiı olacaktır. 

Vitoria, 4 (A.A.) - Havas ajan. 
sının muhabiri bildiriyor : 

Bilbao istikametinde Franko or
dusunun hareketlerini idare etmekte 
olan General Mola, dün sabah bir tay
yare kazası neticesinde ölmüştür. Ge
neralin bindiği tayyare Valladolid is. 
tikametinde gitmekte iken Bavilla ci. 
varında yere düşmüştür. Tayyarenin 
enkazı altından çıkarılan General Mo
Ja'nrn cesedi tanınmıyacak bir hale gel 
mi\itir. İspanya'nın en muktedir Ge
nerallerinden biri olan Mola. ünifor. 
masından teşhis edilmiştir. Generalle 
beraber tayyarede bulunan iki kurmay 
subayı ile bir pilot ve bir makinist de 
ölmüşlerdir. Kazanın. sebebi, henüz 

esrarını muhafaza etmektedir. 

şöyle demiştir : 

" Kabinemizin beyannamesine 
sadık kalmış olduğ.umuzu sanıyorum. 

Sulhcu Avrupa'ya itimadını iade et

mek. Avrupa, taahhüdlerimize ve ide. 
alimize sadık kalacağımızı bilir. Bizim 
nihai gayemiz, her zaman için, kollek. 
tif emniyettir ve bu emniyeti hakem 
usulü, karşılıklr yardım ve kontrola 

B. Blum, Büyük Britanya. Belçi. 
ka, Küçük Antant, Türkiye, İskandi
navya devletleri, Amerika ile mevcud 
dostluk münasebetlerini sağlamlaştır. 

mış olduğundan dolayı bahtiyar oldu. 
ğunu söylemiş ve Fransa'nın cihan 
sulhu için bütün milletlerle mesai bir
liğinde bulunmağa hazır olduğunu te
yid etmiştir. 

Spor kelimesinin bizce meçhul bu -
lunduğu, jimnastiğin günah, beden ter
biyesinin ayıb sayıldığı bir devirde, La
t inlerin: "Sağlam dimağ ancak sağlam 
vücudda bulunur" düsturunu bizde de 
mevkii fiile koyan Faik Hoca, yanm u

ra yaklaıan devaml ı ve azimkar mesai -
sile kurduğu temelin üzerinde yetiıea 
kavi türk gençliğini görebilmekten bu-

Yedi kişi daha öldü 
Salamanka, 4 (A.A. ) - Gneneral 

lspanya'nın kontrolu için 
yeni İngiliz teklifleri 
Alman mahfillerinin 
göre görüşmeler çetin 

f ikrine 
olacak 

Londra, 4 (A.A.) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 

gün mahrumdur. 
Taliin bu gibi hazin cih•eleri nadir 

değildir. Lakin yüz!eree, binlerce İnsan., 
bu anda isterlerdi ki Bay Faik bir İs

tisna teşkil etsin; ve talih rüyet kabili.. 
yetini onun, gençliğe, türk gençliğine 

saygı ve sevgi ile bakmağa alışnuı bu -
lunan gözlerinden almamıı olsun. 

Galatasarayın çok kıymetli ve yefa -
kar evladı Şükrü Kaya, hepimizin dur

gularımıza tercüman olarak, geçen apcır 
bayramında hocaya bir mektup yazıp o
nun .. Jihiyetli sözlerini radyoda ifitmelı 
arzuıunu izhar ebnİftİ. 

Bu ziyaretin ehemiy~tini tebarüz et

tiren diğer bir nokta da Blornberg'in 

taç g iyme merasiminde bulunduktan son-

Mola'nm ölmesine sebeb olan tayyare 
kazası hakkında alınan mütemmim ha
berlere göre, tayyarede bulunan yedi 
kişi de ölmüştür. B unlar General Mo
Ja'dan başka m uavini, pilotu ve k ur. 
mayından dört subaydır. 

Cenaze töreni bugün Burgosta ya. 
prlacaktır. 

Salahiyetli bir kaynaktan bildirildiğine göre, İngiltere'nin Paris, 
Roma, ve Berli·ndeki siyasi delege leri dün bu üç hükümet nezdinde 
teıebbüste bulunarak lspanya'yı kontrol eden filoların emniyetini te
min etmek için takib edilecek metod hakkında fikirlerini aormuılar-
dır. 

Bay Faik verdii i c:evabta: " ••• ı .. 
mar ömrümün en bahtiyar bir l&llİ799İ • 
ni yaprken, ne bedbahbm ki, ...... 
yor bulunuyorum.. Onun için mekhllllt
nuzu yalnız dinledim, ve inledim. Bu ilil 
sporcuyu lutfen hatırladığınızdan • • 
layı aize ıükranlanmı ıunar Ye emirle -
rinizi yerine l'etirmekten beni aldmym 
l'Önnemezlif imden dolayı bahbma İq9 
edip, ıuaanml" 

ra Londra'dan henüz geri dönmüt bu -

lunmaaıdır. Malumdur ki inırilizler, 

Blomberg hakkında her devlet mümes

s ilinden daha samimi bir kabul göster • 

mit ler, Mareıale İngiliz silihlannın ve 

askeri tayyarelerinin sırlarını göstermİf· 

lerdir. lngiltere ile Almanya arasındaki 

dostluğu tebarüz ettiren bu jestten son

ra Schacht da Parise giderek Fransa ile 

bir ticaret mukavelesi akdetmiştir. hal· 

ya gazeteleri, Almanya, F ranaa ve 1 n -

g iltere arasındaki bu temaslann Roma -

Berlin mihverini asla zayıflatmadığını 

hususi bir itina ile yazmıılardı. Ziyaret, 

İtalyan gazetelerinin bu noktai nazarı te

bar üz e ttirmek için bulunmaz bir hrsat 

hazırlamıı oluyor. 

Avam 

A. Ş. E SMER 

Kamarasında 

bir nümayiş 
Lon •'ra 4 (A.A.) - 300 genç komü

nist Avam Kamarasının kulislerinde fa

şist devletlerin İspanyaya müdahalesi 

aleyhinde nümayiş yapmışlardır. Bun· 

lar, muhtelif vesi lelerle polisin nezare· 

tinden kurtı•Jarak bağırmışlcır ve ses-
. · ·ı · tir leri toplantı salonundan ışıtı mı ş · ,._ 

Bunlar koridorlarda hep birden : 

f ~OÇUK DIŞ ffAIJiRLER f 
X Londra - Tehlike halinde halka 

dağıtılmak üzere sekiz milyon maske ha
zır bulunmaktadır. 

X Pariı - Pontuaz'da ziraat işçile

rinin grevi dolayısiyle çıkan çarpışma • 
)arda birçok kimseler yaralanmıştır. 

X Sofya - Evvelki gün 74 yaşında 
ölen büyük bulgar alimi Milct iç'in cer.a
ze alayı dün yapılmıştı r. Kıra! dün ta
butun önünde eğilmiştir. 

X Nevyork - İçinde yangın çıkmış 
olan alman Oliva vapuru kendi vasıtala
rıyle Manilla'ya doğru gitmektedir. Ya 
ralılar bir Hollanda vapuruna naklolun-

muşlardır. 

X Londra -Avam Kamarası kabine 
azasının aylıkları hakkındaki kanunu ka. 

bul etmistir. 
X Vaıington - Nevyork Tayınis'in 

hususi muhabirine göre, ahlaksızlıktan 

suçlu alman papaslan itiraflarda bulun
muşlar, istedikleri avukatları t utarak 
kendilerini müdafaa ettirmişler, gazete
cilerle serbestce konuşabilmişler ve iti
rafları dinleyiciler üzerinde iğrenç bir 
intiba uyandırmıştır. Muhakemeleri ki
lise ve basın delegeleri önünde cereyan 
eden suçlular, hiç bir tazyik eseri taşı

mQ'orlardı. 
X Vaıington - Parlamento mahfil· 

lngilterenin teklifleri ıunlar

dır: 
t - İspanya kıyılarında birçok 

emniyet bölgeleri kurulması, 
2 - Kontrolu temin eden muh

telif filoların itbirligi yapmaları. 
İngi ltere, bundan başka İspanya. 

daki muharib tarafların emniyet bölge
lerine r iayet etmeğe çalışmalarını da 
tekli f etmektedir. 

Siyasi mahfiller, yakında memnuni
yet verici bir hal şekli bulunacağını 

ümid etmektedirler. 

Cephelerde 
B ilbao, 4 (A.A.) - Havas ajan. 

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
H ükt1metçiler Lemona • Amorcbieta 

yolunun şimalinde iki şehre hakim bu
lunan kısımları işgal etmişlerdir. İş
gal iki saatten az bir zaman içinde 

yapılmıştır. 

Öğleden sonra asilerin bir taarruzu 
diışmana büyük zayiat verdirilerek 
püskürtülmüştür. Cümhuriyetçiler 3 
mitralyoz, elli kadar tüfek ve bir çok 
malzeme ele geçirmişlerdir. 

A•ilere göre 
Aragon'da - Alkubiere civarındaki 

mevzilerimize karşı yapılan h,afıf bir 
hücum düşmana büyük zayiat verdirile
rek püskürtülmüştür. 

Biskaya cephesi - Havanın bozuk
luğu ve sis askeri harekata mani olmuş • 
tur. 15 milis neferi hatlarımıza geç. 

miştir. 
İspanyada cocuklara karşı muharebeye 

nihayet veriniz . ., diye bağırmışlardır. 
Polis bunları sükunetle dışarı çıkar. 

leri, yüksek mahkemenin reformu hak

kındaki projenin kongrenin bu toplan - ı 
tısında konuşul~nıyacağı ve B." Ruz~~eltin 
daha elverişli bır zamanı beklıyecegı ka-

naatindedirler. 

Madrid cephesi - J arrama bölge
sinde piyade ve topçu ateşi olmuştur. 

Dün akşama doğru Kabeza Grande ya· 

ınrştır. 

1 
kınında bir taarruz püskürtülmüf ve 
dü'"141n birçok ölü bırakmıştır. Bugün 
bu bölgede sükunet hüküm sürmüftiır. 

Doyçland ölülerinin •aym 
28 i buldu 

Berlin, 4 ( A.A.) - Doyçland zırh
lısında yaralananlardan biri daha İbiza
da ölmüş ve bu suretler ölenlerin mik
darı 28 e çıkmıştır. 

lngiliz teklifi etrafında 
Londra, 4 (Hususi) - Berlinden bil

diriliyor: Alman politik mahfillerine gö. 
re, kontrola iştirak eden gemilerin em

niyetini temin hakkındaki İngiliz teklifi 
Berline gelmişt ir. Ancak, Doyçland ölü

lerinin sayısı 28 i bulduğundan, alman 
milleti yastan çıkıp politik havaya gire
mez. Onun için bu mesele hakkındaki 

görüşmeler çetin olacaktır. Bununla be
raber alman hükümeti son vaziyetin ha
lolunmasıııı samimiyetle arzu etmekte • 

dir. 

Paristen bildiriliyor: Senato, dı\i iş
ler komisyonu reisi Beranje'nin Delbos 
ile yaptığı konuşmadan sonra lbiza ve 
Alıneria hadiseleri hakkında verdigi i

zahları dinlemiştir. 

Valansiyadan bildiriliyor: Valansi
ya hükümeti Londradaki delegesi vası
tasiyle karışmazlık komitesine, Alme
ria bombardımanını protesto edl'n nota
sını göndermiştir. Zarar ve ziyan husu
sundaki hukuk mahfuz tutulmakta, ye
ni hadiseler çıkmaması için garantiler 
istenmektedir. Hükümct, Doyçland ha
disesi hakkında tahkikat yapılmasında 
mahzur görmediğini de ilave etmekte

dir. 

Hayır, hocam; ne isyan et, ne ele -ı 
Bue ün, evet, eserini l'Önnemek Ye .-... 

memek gibi aiır bir eleme ıiriftssm. 

f akat duyuyorsun ••• 
Ve senin o faziletkir ruhun, memle

ket ve millet ve vazife aşkile çarpan ..._ 

temiz kalbin, ' u saniyede yurdun her ta.. 
rafından sana teveccüh eden yüzlerce 
Galatasaraylının candan sevıilerindeııı, 
hürmet ve tevkir duyl'ulanndan şiipb&
ıiz ki haberdardır. 

Varol, aziz mürebbi! ... Kunnut oldu
ğun temelin sağlamlığı ile hiaaeclecep. 
fahrü gurur, bilirim ki senin indinde, 
rüyet hauaıından daha kıymetlidir. 

Gözlerinin aö ıen feri, yaratbiıa 
sporcu gençliğin gönlünde alev oll'llllf 

yanıyor. Bu, senin en büyük lesellin de
ğil midir? 

Dük dö Vindsor 
Avusturya'ya gitti 

Okser, 4 (A.A.) - Duk ve Düşef 

Vindsor gece Lores istasyonunda Sem

plon Oryant ekspresiyle Avusturpıda

ki ikametgahlarına hareket etmişler. 

dir. 

Venedik, 4 (A.A.) - Dük, düşes 

dci Vindsor, bugun ciğleden sonra bu

raya gelmi ler ve akşam Avusturya'ya 
hareket etmişlerdir. 

ANKARA BiRASI Mevsinıın 
tenıiz 

en güzel 
içkisidir 

ve 
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Kamutayda görijşülen meseleler 
(Başı 1 inci sayfada) 

ki 1035 sayılı kanunun birinci maddesi· 
nin tefsiri hakkındaki hükümet tezkeresi 
görüşülürken B. Mithat Aydın (Trab. 
zon) Bu kanunun on sene evvel hangi 
şartlar altında hazırlandıgını izah etti 

ve dedi ki: 
" - Memleketin şurasında burasın • 

da hakikati halde mühendis ve mimar 
olmadıkları halde tıpkı mühendis ve mi· 
mar gibi çalışan bir çok adamlara tesa • 
düf edilmektedir Bununla beraber bir • 
çok şeylere de rasgeldim. Memlekette 
mütehassısa ve ecnebi yüksek mimar ve 
mühendislere ihtiyaç olduğuna katı ola.. 
rak eminim, Fakat bu arada bir takım 
meslekinin haricine çıkmış kimselerin 
mühendislik ve mimarlık yapmasırun 

doğru olmıyacağını mühendislik ve mi· 
marlık namına söylemek iztirarında ka -
Iıyorum. Binaenaleyh mimarlık ve mü -
hendislikle yakından alakadar olmak lut· 
funu esirgemeyen muhterem Nafıa Ve. 
kilimizden dileğim, bu kanunun yerine 
ayrı bir kanun yapmaları ve mühendis· 
]eri bu memleket dahilinde yaşatacak 

ve l·oruyacak bir kanun layihası getirme
leridir. Bu kanun vazifesini ifa etmiş şe
kildedir . ..3u kanun 10 sene evvel yapıl· 
mış o zamanın ihtiyaçlarım düşünmüş -
tür. Binaenaleyh muhterem Nafıa Veki
limizden yeni bir kanun layihası getir
melerini rica ediyorum . ., 

l.iraat bankasının kazanç mualiyeli 
Suvari yarbay B. Şahabettinin yarbay· 

lık ve binbaşılık nasb tarihlerinin dü -
zeltilmesi hakkındaki hükümet tezkere· 
siyle, Rizenin Haremtepe köyünden E
min oğullarından Selim oğlu Mustafa • 
run ve Somanın Kozanlı köyünden Said 
oğullarından Mehmet Ali oğlu Mehme
din ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki mazbatalar kabul edildikten sonra 
Türkiye cümhuriyeti Ziraat Bankası ka
nun projesinin ikinci görüşülmesine baş

landı 

Bankaya verilecek muafiyetlere bu 
arada kazanç vergisi muafiyeti hakkın
ôaki madde görüşülürken B. Raif Ka • 
radeniz maddeye "kazanç beyannamesi 
bilançosunun umumi heyetçe tasdikinden 
sonra verilir,, fıkrasının ilavesini teklif 
etti. 

Ziraat Bankasının nisbi yüzde 12 ka
zanç vergisine tabi tutularak müterakki 
vergiden kurtulduğuna, Ziraat Bankası· 
nın memleketin idari taksimatına göre 
vilayetleı de, kazalarda yerin ve işin ta· 
hammülüne göre şube ve sandık açmak 
mecburiyetini işaret eden B. Hasan 
Fehmi Ataç (Gümüşane) kendisinin de 
maddeye ufak bir fıkra ilavesini istediği
ni soyliycrek drdi ki: 

" - Fakat bugün vilayetlerin bir kıs
mında şube ve sandıklflr mevcuttur. 
400 küsur kazamız vardır. Bunların he· 
men nısfında veya nısfından birkaç faz_ 
lasında sandıklar • ki bu kanunla kaza 
ajanları diye ifade edilmiştir. • vardır. 
Diğer yüz küsurunda bankanın hiçbir 
teşkilatı yoktur. O kazalarda Ziraat 
Bankasına ait olan hizmetleri ona en 
yakın olan kaza sandıkları yani ajanlar 
ifa eder. Ziraat Bankası için yeni bir ka· 
nun yaparken bütün zürra ihtiyaçlarını 
ve Banka ile çiftçi arasındaki münasebet
leri daha yakından tanzim etmek ve 
bunu eksik bırakmamak da mültezem 
olsa gerektir.,. 

Her kazada bir ajan ... 
Memleketin istihsal menfaatinin ban. 

kanın her kazada bir ajan bulundurma
sını gerektirdiğini izah eden hatib: 

" - Şimdi dedi. Demek istiyorum ki 
memleketin büyük bir kısmında Ziraat 
Bankasının ajanları yoktur ve henüz san
dıklar açılmamıştır. Bu sandıklan aç -
mak memleketin azami menfaati icabı -
dır. Zaten bu banka ile hazine arasında
ki muamele aşağı yukarı bir hesab ame. 
liyesinden ibarettir. Çünkü sermayesi -
nin en muazzam kısmını hazine temin 
etmektedir. Banka, ajanı olmıyan ve zi. 
raatle geniş mikyasta meşgul olan ka -
sahalarda sandık açmak istediği zam41n 
ben bir de oradaki sandık muamelesi teş
kilatının maaş ve masraflarını temin e
demediğim için açamadım. Şimdi bir 
de asgari mükellefiyet vergisi yükle
neceğim ki iki taraflı bir zarara gi. 
receğim binaenaleyh bu sandıkları aç -
marn diyecek vaziyeti karşılamak için 
bu kanunun meriyet tarihinden sonra a
çılacak olan sandıklarda bu a .... gari mü
keilefiyet vergisinden muaf tutalım. 

Cunkü ica Jederse belki bir zaman ge • 
lır l,i ı ' t•e bu 400 k za~ın heyeti 

. ~ : i~in, zaten 

sermayesinin büyük bir kısmını hazine 
temin ettiğınden, belki mükafat veya 
prim verilmesi mevzuu bahs olacağı gün
ler de gelir. Burada muamelatın <!_zlığın
dan, masrafın çıkarılamıyacağından do
layı sandık açamıyan banka böyle bir 
zamanda sandık açmak isterse, asgari 
mükellefiyet vergisiyle karşılaşması bu 
kazalarda uzun müddet bu sandıkların 
açılmamasına müntehi olacaktır. Bunu 
karşılamak için bu maddeye bir fıkra 

ilave edilmesini zaruri gormekteyim. 
Yüksek Heyetiniz nasıl takdir buyurur
sa öyie olur. Muhterem Maliye Vekili 
arkadaşım ve büdce encümeni de mü -
saade buyurursa sandıkları, ajanları hep
sini asgari mükellefiyetten muaf tuta -
1ım. Eğer müsaade edilmiyorsa bu ka -
num.m meriyet tarihinden itibaren açı -
lacak olan sandıkların muaf olmasiyle 
banka ttşkilatı üzerindeki seyyaliyeti 
temin etmiş olalım. Teklifim budur, bir 
de takrir takdim ediyorum. (Muvafık 

sesleri). 
B Hasan Fehmi Ataç'ın madde

ye ilavesini teklif ettiği fıkra şu idi : 
" Türkiye cumhuriyeti Ziraat Ban

kasının yalnız ajanları kaza merkezle. 
rinde 2723 numaralı kanuna göre alın
makta olan asgari mükellefiyet vergi
sinden muaftır.,, 

Büdce encümeni fikre iştirak 
etmiyor 

B. Hasan Fehmi Ataçtan sonra. büd
ce encümeni reisi B. Mustfa Şeref 

Özkan kürsüye geldi. : 
''- Zannediyorum ki Hasan Fehmi 

Ataç arkadaşımızın teklifi kazalarda 
bulunan sandıkların asgari mükellefi. 
yet vergisinden mafiyetine matuftur. 
Bilmem lfıyikiyle anlayabildim mi ? 

Öylemidir B. Hasan. ! 
Hasan Fehmi (Gümüşhane) - Öy

ledir. 
Büdce En. Reisi Mustafa Şeref Öz

kan (Devamla) - Bu takrir kazalarda 
bulunan sandıkların asgari mükellefi
yet vergisinden muafiyeti esasına isti. 
nad ediyor. Ziraat Bankası esas itiba
riyle kül olarak mükellefiyete tabidir. 
Ziraat Bankasının vergi mükellefiye· 
tinde tek bir mükellef vardır. O da cum 
huriyet ,Ziraat Bankasıdır. Ziraat Ban
kasının şubeleri. kaza sandıkları ayrı 

bir mükellef degildir. Binaenalayh fa. 
lan şubeyi veya şu kanunun neşrinden 
evvel mevcud olan falan şube veya san
dıkları veya kanunun neşrinden ı;onra 
teşkil edilecek şube ve sandıkl rı 

mükellefiyetten azade kılalım 

mefhumu zaten vaziyete uy un olan 
bir mefhum değildir. Ziraat Bankası 

umum şube ve sandıklariyle birl;.kte 
bir miıkelleftir. Yoksa Ziraat Banka
sının şube ve sandıkları ayrı ayrı 

mükellef değildir ki falan şubeleri mak· 
tu vergi mükellefiyetinden azade kılalım 
diye bir kayıd koyalım. Böyle bir ka· 
yıd koymak zaten verginin tf'kniğine 
uygun bir keyfiyet değildir •. , 

Verginin esasına degil, usule ?id o. 
lan bu teklifin bir fayda vermiyeceğini, 
böylelikle sistemde bir rahne açılmış 
olacağı, ve böylf'likle usulü bozmak yo
lunda bir misal verilmiş bulunacağ nı 
söyliyen hatib: Ziraat Bankasının lü
zumu halinde her kazada sandık a~mak-

1 la mükellef olduğunu ve açılması lüzum. 
lu olan şubelerden eğer bir zarar gör
müşse kendisine devlet tarafından dai
ma yardım edileceğini anlatarak sözle
rini şöyle bitirdi.: 

Bankc.ya yapılan yardım 
"- Hangi zamanda Ziraat Ban. 

kası ihtiyaç gösterdi de hükümet onun 
gösterdiği zararı karş.lamaktan vaz geç
ti. Ziraat Bankasını alacaklarını muay
yen taksitlerle tecil ettirdik. F~kat bu
na mukabil bankanın maı uz kalacagı 

zararı karşılamak üzere de her sene bir 
buçuk milyon lirayı kendisinin emrine 
amade bulundurduk. Ondan sonra ser., 
mayesine zamedilmek üzere senede 
1000000 lira devlet büdcesinden konul
maktadır. Bu suretle devlet zirai kredi
yi temin etmek üzere esaslı olarak ken
disine bir vazife almış ve devlet bu 
vazife için Ziraat Bankasını tevzif et. 
miştir. Binaenaleyh Devlet Ziraat Ban
kasının sermayesini kendi hazinesiyle 
takviye edebilir. Zarar ettiği vakit ken. 
disine yardım eder. Ben zarar ediyorum, 
mülahazası varit değildir. Böyle bir 
mülahaza varit olmadığına göre teklif 
esaslı bir mali sistemi rahnedar edecek 
bir vaziyettedir. Onun için büdce encü· 
meni kendisinin fikrine iştirak etme
mektedir.,, 

B. Hasan Fehmi Ataç, tekrar söz 

aldr ve fikrini izah etti. Büdce En. 
reisi de encümenin ıgörüşünü tekrar 
teşrih etti ve bundan sonra Finans ba. 
kanımız kürsüye geldi. 

"- Bendenizin gördüğümün hu
lasası şudur : Ziraat Bankası müesse. 
sesini mümkün olduğu kadar himaye 
edelim. Büdce encümeni ayni fikirde. 
dir. Muhterem Hasan Fehmı arkada. 
şımız da hu hisle takrir vcrnıektedir. 
.Hükumet te bu h~ssı: iştirak e~· .~ı· l:te
dir. Bu himayenin iki suretle icra"ı 

kabildir. Muafiyet tesis ederek r.1evc•·d 
kanunlarda her hangi bir suretle istis
na etmek. Her hangi bir su t tle mev. 
cud usullerde, Büdce enci.inıeni rei~i

nin izah ettigi veçhile, rahne açma. 
dan istisnalar yaratmak. Bir de böyle 
değil de her sene Ziraat Banka .• ının 
vaziyeti umumiyesini tetkik etmek ü. 
zere toplanacak olan ve bu heyeti umu. 
miyeyi de teşkil eden heyeti muhtere
menizden Maliye, Divanı Muha::ebat, 
lktisad ve Büdce encümenleı inden 
mürekkep heyettir. 

Banka vaziyetim budur, dediği va
kit orada görülecek lüzum üzerine 
muvazenei umumiyeden yapılan yardı. 
mın tezyidi yolunda karar ittihaz olu. 
nabilir. Eğer Heyeti M uh,tereme ten
sib ederse bendeniz de bunu zaruri bir 
tarik görmüyorum. Yani kazanç vergi
sinin alınmasını yerinde buluyorum. 
Esasen daha önce kazanç vergısı 

hususunda yapılan müzakereler ban. 
kanın işbu vergiden muafiyeti ileri 
sürüldü. Neticede kazanç vergisınden 
muaf olmasın denildi. Bu vergiyi ay
nen diğer mümasil müessesedekiler de 
olduğu şekilde istifa edelim, görüle
cek lüzuma göre esasen yapılmakta 

olan yardımlar bir mikdar genişletilir. 
yolunda kabul edelim kendileri. 
nin takriri, Büdce encüenine gitti, gel
di ve maddde buna göre kabul ol•ındu. 
Şimdi bakıyorum, yine ayni mevzu ü. 
zerindeyiz .Esas itibariyle yi;ksek he. 
yetiniz bu meseleyi halletmiş bulu
nuyor. Heyeti muhtereme tensib buyu
rursa bunu yine ayni şekilde kabul 
edelim. 

Reye konan teklif red ve madde ay
nen B. Raif Karadeniz'in tadilnamesiy
le birlikte kabul edildi. Ziraat Banka. 
sı kanununa aid diger maddelerde ka
bul eclilmiş oldugundan projenin ikinci 
müzakeresi tamamlanmış oldu. 

Ziraat bakanlığının teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanu11 

projesi 
Bundan sonra Zıraat Bakanlığı vazi. 

ft> ve teşkilatı hakkındaki kanun proje -
sinin göriişülmesine başlandı. 

Ziraat Bakanımız, kabul edilmiş o -
lan büdcenin yeni tcskilatla tatbikine bir 
eın evvel başlanılması için projenin müs
tacelen görüşülmesini istedi ve bu tek -
lif kabul edildi. 

Böyle mühim bir kanun teklifi getir
diğ~nden dolayı hükümeti tebrik eden 
B. Hüsnü Kitabcı, ancak bu tebriki ya. 
parken, dedi. Geç kalındığını da itiraf 
etmek mecburiyetindeyim. Memleketin 
esası ekonomi ve ziraat olduğuna göre, 
ziraat işlerini tanzim edecek ve müstah
sile daha verimli çalışma imkanları ve -
recek tedbirleri başarabilecek olan böy
le bir teşekkülü ön safta bulundurmak 

icab ederdi . . 
Ken<lilerini bekliyen çok geniş bir sa

ha var ki: başka işlerde çalışan ziraat 
memurlarını gördükçe hem hayret hem 
de acı duydugunu anlatan hatib bu ka
nunla bakanlıgın kadro darlığından kur
tulduğuna, artık bu arkadaşların daha 
özlü ve verimli ça1ışab'leceklerini izah 
etti ve dedi ki: 

Verimli bir çalışma 
'' - Bu sözümden bu arkadaşların 

şimdiye kadar çalışmadıklarını kasdet • 
mek doğru olmaz. Hakikaten bu noksan
lara rağmen çalışmalarının semerelerini 
görmekteyiz. Bilhassa tohum ıslahına 

sarfedilen mesai gerek pamuk, buğday 
ve gerekse diğer mahsuller üzerinde e
serlerini göstermişlerdir. Sonra bağ ve 
bahçe yetİ§tirerek memleketin bu saha
da yükselmesi üzerinde sarfettikleri me· 
sai de şükrana layıktır. Vaktile dışar -
dan getirdiğimiz bir çok fidanları bu -
gün kendi yetiştirdiğimiz bahçelerden 
almak fırsatını bulabiliyoruz. Muğla vi
layeti iyi bir meyvecilik mıntakasıdır. 

Vaktile verilen müsaade üzerine hariç
ten getirttiğimiz meyva fidanlarını şim
di dahilden tedarik etmek imkan ve fır
satım bize veriyorlar. 

Bu cümledendir; gene şimdiye kadar 
yani Cumhuriyete yakın zamanlara ge-

linceye kadar memleketimiz hayvanları 

kolayca dışarıya gitmezdi. O çok nok -
san olan baytarların himmetiyle bu me
sele de bertaraf edildi. Ve dış piyasalar 
da hayvanlarımız için açıldı. Bu 
kadar noksanlariyle bu eseri meydana 
getirdiklerine nazaran takviye edilen bu 
arkadaşların bundan sonra daha özlü, 
daha verimli neticeler alabileceğimize 

kanaatim vardır ve bunu millet namına 
kendilerinden beklemeye hak görüyo -
rum . ., 

Köylüye doğru iniş 
"- Birçok mütehassıs müşavir, tek

nisiyen, muallimler konuyor. Asıl iş, 

köylüye kadar inip köylüye öğretmek, 
daha fazla mahsul alabilmek, daha düz
gün mahsul yetiştirebilmek için neler 
lazımsa, onları anlatmaktır. Ziraat me
murları muallim vasfını alıyor. Bunla
rı köylerde gezdirerek, köylünün ihti
yaçlarına cevab verecek vaziyette takvi
ye edilecek midir? Bunlar yapılmazsa 
Iayikile bir menfaat elde edilemez. Zi
raat vekili, ziraat büdcesinin mii1:ake
resi sırasında bir söz söylediJer. Ziraat 
nankördür. Sarfedilen emekleri tebarü:ı: 
ettirmez, buyurdular. Bence bilakis d
raat çok şakirülnime bir sahadır. Me
sela koyunlarımızda yapılan ıslahatla 

her koyun beş kilo fazla et vermesi im
kanı varmış. Buğdayda da böyledir. 
Verimli buğdaya dikkat edilecek olur
sa çok fark görülür. Bütün mahsuller 
aynı sahada birçok verim verebilir. Ben 
diyorum ki ziraat nankör olmıyan ni· 
metşinas bir sahadır. Himmetlerile bu 
işte Ia""ım gelen eserleri göreceğimize 
de kaniim.,, 

Veteriner işlerinin ehemiyetine işa
ret eden General Ahmed Yazgan (Ur
fa) Hayvan ve nebatlarımızı bütün 
hastalıklardan kurtarmanın lüzumunu 
anlattı. Hayvanları bulaşık hastalıklar

dan korumak kadar, onları beslemenin 
şart olduğunu izah etti. 

" Bunun için de dedi: çayırlıkları· 
mız kafi değildir. Suni olarak çayırlık 
yapmak ve hayvanata ot yedirmek la
zımdır. Yoksa demin de arzettiğim gi
bi bir kalbur s:ımanla beslenen hayvan
dan hayır beklenemez. Ziraat veka _ 
leti ayğır deposundaki kendi hayvanla
rını iyi besliyor, bununla halkın elinde
ki hayvanları ıslah etmeğe çalışıyor. 

Fakat bu kafi değildir. Halkın elinde
ki hayvanlar bakımsızlık yüzünden bi· 
lakis tedenni ediyor. Bunun için ziraat 
vekaletinden rica ederim. Bu hususta
ki tedbirlerini derhal meydana koysun
lar.,, 

Ziraat bakanımızın izahları 
Bundan sonra Ziraat Bakanımız 

kürsüye geldi : 

Ziraat memurlarının terfii 
" - Evvela Hüsnü arkadaşımın ıs -

Iah vadisinde, fidancılık vadisinde, ısla
hı hayvanat vadisinde arkadaşlarımın 

hizmetleri hakkında burada takdirkarane 
söylemiş oldukları sözlerden dolayı te -
şekkür edeceğim. Bu, gerek Ziraat Ve
kili için gerek arkadaşlarım için büyük 
bir teşvik olacaktır. Daha canlı, daha iyi 
bir şekilde çalışmaları için bir kuvvet, 
bir taziyanei teşvik olacaktır. Arkada. 
§Im köye ve köylüye inme meselesi üze
rinde durdular. Bu hakikaten Vekaletin 
üzerinde uzun uzadıya durduğu bir me. 
seledir. Bunun esasına tekrar rücu ede
rek sizi rahatsız edecek değilim. Ancak 
teşkilatrmız köye ve köylüye inmeğe 

matuftur. 18 inci madde okunduğu za -
man göreceksiniz ki, ziraat teşkilatımızı 
mümkün olduğu kadar seyyar bir hale 
koyacağız. 

Memleketimizi muhtelif mıntaka. 

tara taksim ederek her mıntakanın zi
raati ve iklimi noktasından bütun şa
rtlarına uygun teşkilatı yapacağız. 

Bunları da masa başmda çalışmaktan 
ziyade, tarla başında çalıştırarak, yani 
köye ve köylüye doğru inerek bu su
retle yaptırarak ve benimseterek, zi
raatimizin ilerlemesine çalışacağız. 

Gayemiz budur. 

Veteriner hakkında ... 
General Ahmedin Veteriner hakkın. 

da söyledikleri çok mühimdir. Ded_i. 
ler ki, vazife çok büyük, buna muka. 
bil kadrolar dar ve eksiktir. Gerek 
veteriner ve gerek ziraat sah.asında 

yapılacak işler çoktur. Fakat bunu za
manla, elemanlarımız arttıkça, peyder. 
pey yapacağız. Enstitüde bu reşerş üze. 
rinde çalışmak üzere laboratuvarlarımız 
bulunacaktır. Bulaşık hastalıklarla mü
cadele etmekle beraber ıslahı hayva. 
natla uğraşıyoruz. Bu saha üzerinde 
dururken, yem meselesinden de hah. 

settiler. Bu hususta atılmış bazı adı~ 
larımız vardır. Mesela Kayseride bir 
yonca istasyonumuz . drdır. Burada 
yonca tohumunu üretme ve ıslah ıle 

ugraşmak esaslarımız dahilindedir. 
Köye ve köylüye indikçe hayvan 

yemi maddelerimizin de taammümiıne 
çalışmak esaslı vazifelerimizdendır. 

Hatta mera ve çayırhklarımız için de 
bir .kanun Meclisi aliye• sevkedilmiş
tir. Orada da görülccekttir ki, bu me
ra meselesi, çayır meselesi ve arkada. 
şrmın haklı olarak üzerinde tevakkuf 
ettikleri noktaları ihtiva eder ve onun 
icab eden tedbirlerini alır mahiyette. 
dir. (Teşekkür ederiz sesleri) 

Ziraat memurlarının terfiine aid 
madde görüşülürken B. Tahir Hitıt 
(Manisa) bu madde ile ziraat memur
larının birkaç derece birden terfi etti
rildiğini, bu maddenin diğer devlet me· 
murlarına göre ziraat memurlarına is
tisnai bir imtiyaz verdiğini: bunun ise 
diğer devlet memurlarını haklı olarak 
müteessir edeceğini söyliyerek dedi ki: 

.. _ Bih1mum memurlar hakkında 

müsavi muamele yapmak prensibini il~
ri süren sayın Büdce encümeni iki gün 
evel polis kanununun müzakeresinde 
bu gibi zam muamelelerinin encümende 
derdesti müzakere olan kanunun hini 
tetkikinde nazarı dikkate alacaklarını 

gene bu kürsüden beyan buyurmuşlar· 
dır. Böyle 3-4 derece istisnai bir imti
yaz mahiyetinde terfi'e gitmek doğru 

değildir Kendileri buyurdular ki 3-4 
içinde 53.000.000 liralık maaşat büdce· 
miz 75.000.000 liraya çıktı. Bu vaziyet 
karşısında 100 milyonda da kalmıya· 

caktır.,, 

Ücret kısmının çok olduğunu söyli· 
yen hatib bu maddenin kaldmlmasınt 

teklif etti. 

Bir len adamı olarak •. 
Bundan sonra Doktor Sadi Ko· 

nuk (Bursa) kürsüye geldi : 
Dr. Sadi Konuk (Bursa) - Muh-4 

terem arkadaşımın fikrine bir fen.ada. 
mı olmak sıfatiyle iştirak edemiyece
ğim. Arkadaşım Büdce gözüyle ve jk. 
tisadi cepheden görmek istediği bu iş. 
de fen sahasında kendilerini veren ar. 
kadaşlarımız için çok acı bir duyguduzı 
(Bravo sesleri) 

Rasih Kaplan (Antalya) - İşti
rak ederiz. 

Dr. Sadi Konuk (Devamla) - B~ 

zim memleketimizde f'en adamlarımız 

maalesef bir çok sebeplerle, bir çok im. 
kansızlıklarla ihmal edilmişlerdir. ZL 
raat Vekaletinin senelerden beri sessiz 
çalışan ve çok büyük iş yapan çok 
muhterem bir müessesesi vardır ki, bu, 
Pendikte bakteriyolojihane ve serum 
müessesesidir. Sessiz ve sadasız olarak 
memleketin hayvanlarının derdine ça
re bulan ve yüksek mütehassısları, 

ilim adamlarını sinesinde toplar. Bun .. 
ların aldıkl rı bir karın tokluğu para
sı bile değildir. Bunların ayarında o. 
lanlar diğer memleketlerde çok yüksek 
para alıyorlar ve refah içinde mesai
lerine devam ediyorlar. Bu arkadaş -
larımız ise büyük bir feragatle kendi
lerini oraya vermişlerdir. Bu kanunla 
bu arkadaşlara biraz refah vereceksek 
bunu çok görmiyelim. Bunu rica ede. 
rim. (Bravo sesleri alkışlar). 

Fazla bir ıey iatenmif değildir. 
Ziraat encümeni M. M. Yaşar Özey 

(Manisa) - Ziraat Vekaleti memurla· 
rı için bu madde ile istenilen kısımlar. 

diğer Vekaletlere de ayni suretle ve~ 
rilmiş kısımlardan ibarettir. Ayrıca fa~ 
la bir şey istenmiş değildir. Arkadaşı. 
mm dediği gibi birden bire 4 - !ı de· 
rece terfi vaziyeti yoktur. En nihayet 
bu madde ile bu fen adamlarının ala. 
cakları zam ancak iki derecelik bir zam 
olacaktır. Şimdiye kadar mağduriyetle .. 
rini Meclisi Ali de tasdik ve ta ıb 
eder bir vaziyet almışıtr. O itibarla ar
kadaşımın takririnin nazarı dikkate 
alınma~ını ve çok ağır işler, çok mü. 
him işler beklediğimiz bu arkadaşların 
bu suretle ikdar edilmesini Heyeti 
Muhtcremeden rica ediyorum. (Bra. 
vo sesleri, alkışlar.) 

Başkan Tadilnameyi arzediyorum. 
Tahir Hitit (Manisa) - Arkadaşlar; 

maruzatım yanlış anlaşılmasın. Ben, 
ziraat memurlarına zam yapılmasın de. 
miyorum. Mesele bir prensib mesele
sidir. ((Gürültüler) Eğer zam yapmak 
icabediyorsa bu hususta biidce encüme
ninde tetkik edilmekte olan kanuna gö
re ve o kanunun çerçevesi icinde olsun. 
Dün sa} ın ur";:a " m B. Z.va ve da-

(.., ;1111 s. ) 
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Kamutayda görüşülen meseleler 
Diğer bir madde görüşülürken B. memurlarım kırtasiye işlerile uğraştırma- ı 

nm doğru olmıyacağınr, imar, ekonomi, 
mücadele adlariyle şubeler kurulması
na lüzum olmadığını söyliyen B. Ta
hir Hitit (Manisa) Kadro üzerinde iza
hat vererek bazı vazifelerin kaldırılma-

''Amiral Peary'nin 6 Nisanda şi. 
mal kutbunu keşfederek oraya Ame· 
rikan bayrağını dikmiş olması keyfi
yetinin Amerika lehine hükümranlık 
hakkı vücude getirmektedir . ., 

Savyetler 
Ve Türkiye (Başı 4. üncü sayfada) 1 

ha bazı arkadaşlar, 18 senedir terfi etme
miş cılan bir polis vatandaştan bahset· 
tiler. Böyle binlerce, on binlerce me
mur sayılabilir. Bunların hepsi hakkın
da bir şey düşünülebilir. 

Hakikaten çok kıymetli bir çok fen 
memurlarımız vardır. Fakat bunlarm 
bir kısmını terfi ettirip diğerlerini mah
rum bırakmak diğer bilumum devlet 
memurlarının teessürünü mucib olacak

tır. 

Bunun ıçın ehemmiyetle na-
zarı dikkate alarak büdce e;ncü. 
meni bir zam yapsın, yapsın ama heye· 
ti umumiyesini nazarı dikkate alarak 
bir prensib noktasından yapsın. Bu is
tisnai bir imtiyaz mahiyetindedir. Ben
deniz maddenin tehiriyle diğer ikis!nin 
birlikte müzakeresini teklif ediyorum.,, 

Bundan sonra reye konan tadilname 
reddedildi ve madde aynen kabul edil

di. 

Orman teşkilat kanunu 

Ziraat bakanlığının teşkilat ve vazi
felerine aid olan projenin maddelerinin 
kabulünden sonra orman genel direk· 
törlüğü teşkilat kanunu layihasının gö
rüşülmesine başlandı. 

B. Tahir Hitit (Manisa) ormanlara 
verilmiş olan ehemiyeti göz önüne ala
rak iyice tatbik edecek olan bir teşki· 
l~tın lüzumuna işaret etti. Mesainin sı
kı bir kontrolunun büyük faydalar te
min edeceğini anlattı. Umumi muhasebe 
kanununa tabi olmadan, memur ve müs· 
tahdemlerin tahakkuk pusulalarına da
yanarak masraf yapılacağından bahset
ti: ''- Bu vaziyet karşısında, dedi, na
sıl bir kontrol tesis etmek icab ettiği 
hususunu yüksek takdirinize bırakıyo· 
rum. Binaenaleyh mühendis mikdarınm 
tezyid ve tenzili, kontrol ve orman me
murlarının ormanlarda ikametlerinin 
temini hususlarında vekaletin yüksek 
heyetinizi tenvir etmelerini rica edi-

yorum.,, 

Eleman meselesi 
B. Tahir Hititden sonra Ziraat ba

kammız söz aldı: 
"- Arkadaşımın orman mevzuuna 

aid sözlerine tekrar arzı cevab etmiye

ceğim. Bu malumatı birkaç vesile ile 

vermiş ve arzı cevab etmiştim. Yalnız 

temas ett'kl · b' 1 erı ır kaç mesele vardır. 

Eleman meselesi; eleman yetiştir
mek için icab eden tedbirleri alıyoruz. 
Eleman yet' t' ış ırmek bugünden yarma 
oluverecek bir mesele değildir. Bunun 
zaman .. • a mutevakkıf bir iş olduğu ma-
lumdur. 

Ormancıların ormanlarda ikameti 
meselesi: eğer esbabı mucibemizi tetkik 
buyururlarsa ormanlarda evler yaptır
mak suretile y avaş yavas bu mevzua 
doğru gidildiğini orada bi

0

ldirmekteyiz. 
Teftiş ve kontrol; teftis ve kontro-

lun ebemi t' ~ 'k" ~ ye 1 aşı ardır. Fakat lüzumu 
kadar teftiş elemanlarım, mevcud kad
ro, mevcud büdce ve mevcud imkanlar· 
la derhal temin etmek g" t" Ş" h . 
b k 

uç ur. up esız 

u adroyu te . d v • vsı e ecegız, bu suretle 
orman işlerindeki teftiş elemanı da ar
tacaktır. 

iş bölümü 
Projede or a · 1 · · m n ış erının ayrı ayrı on 

beş şubeye bölündüğünü, kıymetli fen 

Tefrika No. 67 
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sını istedi. 
Ziraat Bakanımız bu teklife şu ce-

vabı verdi : 

Yeni bir sistem kuruluşu 
''- Arkadaşımın bidayetteki sözle· 

rine, mukaddimelerine baktım da bu 
babta söyleyeceklerinin, bu teşkilatı 
kafi görmiyerek takviye edilmesi esa
sında olacağını daha fazla !jubelere a
yırmak lfı.zrm olduğu hakkında müta
leada ve teklifte bulunacaklarını zan-

netmiştim. 
Arkadaşlarım, ormancılık, hakika

ten bizde daha yeni kurulan bir şube 
oluyor. Bir çok kısımlan, amenejman, 
meselesi olsun, mücadele, imar , tedri-

sat, ekonomi kısımları yeni teessüs e. 
decektir. Bunu her hangi bir memleke
tin teessüs etmiş olan bir ormancılığı 
ile mukayese etmek doğru değildir. E· 
konomiden bahsettiler. Bu çok mühim 
bir şubedir. Tarifeyi, harici piyasayı, 
dahili piya!>1yı takib edecek ve bunlar 
üzerinde tetkikatta bulunacaktır. Ame· 
nejman, hakikaten üzerinde durulması 
ıazım gelen mühim bir şubedir. Ondan 

sonra mücadele .... 
Sonra mücadele meselesi, avcılık me. 

selesi de hakikaten üzerinde tevakkuf 
edilmesi lazım gelen mühim bir mese-

ledir 
Şimdiye kadar orman hastalıklariyle, 

ormanlara ariz olan başerat ile maale
sef meşgul olamadık. Bilhassa şark vi-

layatı ormanlarını gezdiğim zaman gör. 
düm. Şimdiye kadar mücadele vadisin-

de yaptığımız bir şey yoktur: tetkikle

rimiz mahduddur. 
Fenni araştırma meselesi; bizim çok 

muhtaç olduğumuz bir şeydir, orman i

daresini bir çok şubelere ayırmak, ihti
sasa doğru gitmek demektir. Mesai ih
tisas dairesinde teksif edildiği ıçın, 
kırtasiyeciliği artırmak değil bilakis 
azaltır. Burada okumuş olan bütün şu-
belerden, maatteessüf bazılarını t am şu· 

be hal inde tesis edememiş olarak huzu. 
runuza çıkıyoruz (L) cedveli, ilk se
neler, bunların tesisine imkan olm3.dı
ğı için konulmuştur. Yoksa buğün ele
man, memur bulmak kabil olursa bunu 

tesis etmrk .zarureti vardır. 
Teftiş meselesine temas ettiler; 

bu, çok mühimdir. Maaş noktasından bir 
noktayı tavzih edeceğim. Ziraat veka
letinin aynı zamanda heyeti teftişiyesi, 
müfettişi umumlleri vardır ki bunlar 
ormanları dahi teftiş edecektir. Orman
lardaki teftiş. heyeti teftişiye mari
fetiyle daha sıkı bir mürakabe halinde 
bulundurulacaktır. Heyeti aıiyeden rica 
ederim, yeni teessüs etmekte olan bir iş
tir, yeni girmekte olduğumuz bir ihti., 
sas dairesinde çalışabilmek için lazım 
gelen şeyleri bizden esirgemeyin (mu· 

vafık sesleri) • 

Yedinci madde görüşülürken 
Yedinci madde görüşülürken B. İs· 

mail Hakkı Uzmay (Bolu) Maddenin 
dördüncü satrına bir fıkra eklenmesi-

ni istedi ve kabul edildi. 

İsmail Hakkı Uzmay "-Orman içinde 
ve civarında oturmaya mecbur olan me
murlar ?çin binalar yapıhr, demirbaş 
eşya verilir ve bu binalar telefonla bir
birlerine bağlanır. Bunlardan mühen
dis muavini ve daha yukarı dereceler
deki meslek memurlarına at, araba gibi 
vesait devletçe demir baş olarak veri. 
lir. Daimi olarak ormanda ailesiyle r

turmak mecburiyetinde bulunan memur· 
ların çocuklan parasız olarak okutulur. 
hükmünü koyan ziraat encümeninin 23 

üncü maddesinin çok mühim olduğunu 
izah etti ve bunun bir madde halinde 

ilavesini istedi. 
Büdce encümeni mazbata muharriri 

B. Raif Karadeniz (Trabzon) ormanla
rın devlet iş)etmesi kurulduğu zaman 
tabiatile bir işletme sermayesi verilece
ğini, bu sermaye ile maliyete tealluk 
eden masraflar arasında hizmet vasıta
ları, hayvan, otomobil masrafları bu
lunduğunu, şimdi bir tecrübe yapıldı
ğını, neticeye göre önümüzdeki senede 
onları kuvvetlendirmek için lüzumlu 

tedbirlerin alınacağını söyledi. 

Reis, B. İsmail Hakkı Uzmaya sor· 

du: 
"- Tadilnamenizde ısrar ediyor 

m:.ısunuz?,, 

''- Mademki sene ortasında yapıla
cağını vadediyorlar. Onun için vaz ge

çiyorum.r, 
Bundan sonra reye konulan madde

ler aynen kabul edildi. 
Kamutay pazartesi günü saat on 

dörtte toplanacaktır. 

İskele ve rıhtım müruriye 
ücret tarif esi bugün 
yürürlüğe ğiriyor 

Ekonomi bakanlığınca hazırlanarak 
bakanlar heyetince kabul olunan iskele

ve rıhtım müruriye ücret tarifesi bu

günden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Tarifede iskelede ve rıhtımlarda yolcu

lardan alınacak ücretlerle bütün ticaret 

eşyası tarifeleri ayn ayn tesbit edilmiş
t ir. T icaret eşyası tarifede 3 kısma ay
rılmıştır. Birinci kısım ağırlıklarına gö
re ücrete tabi olan eşya, ikin
ci kısım aded ve küb metre ü
zerinden ücrete tabi olan eşya, üçüncü 

kısım da hayvanlara aid olan eşyalardır. 
Ticaret maksadiyle geçirilmiyen ev eş· 
yasından ücret alınmıyacaktır. Ücret ta-

yininde konşimento veya el biletinde ya
zılı siklet ve aded hacim esas olarak kabul 

olunmuştur. Bunlar olmadığı takdirde 

mal sahibinin beyan ettiği mikdar esas . 
tutulacaktır. Mal sahibinin beyanının, 
gerek mikdar ve gerek nevi itibariyle 

hakikate uygun olmadığı anlaşılırsa mü

ruriye ücreti yüzde yirmi beş fazlasiyle 

alınacaktır. Tarife tatbikatından tüccar 
ile mahalli idareler arasında çıkacak an-

laşmazlıklar ücretin tahsilinden evel ma

hallin en büyük mülkiye memuru tara

fından halledilecektir. Bu tarifede yazı
lı resimlerden başka mahalli idareler ve

ya bunların memurları tarafından mün1-

riye işleri için hiç bir nam ile başka pa

ra alınmryacaktır. 

E u geni e 
Grandet 

hadan elbiseleri içinde, aşağı indiği zaman 
yeğenini daha çok takdir etmişti. O gün! 
Guillaume Grandet'nin ruhunun istirahatı 
için kilisede, Charles'ın da huzuriyle yapı· 
lan duadan sonra, iki kadın, yas elbiselerini 

giydiler. Akşam yemeğinde Charles Paristen 
mektublar aldr ve bunları okudu. 

- Cümhuriyet'ten -

. "Keyfiyetinin .. değil "keyfiyeti.,. 
Bır dr. hükümranlrk hakkının ''vücu
de gelmesi .. biraz tuhaf bir ifade. 

* * .. 
"Tanınmış değerli fikirleri bosan-

ma hadisesi etrafında toplamıya Çaıı. 
şıyor . ., 

- Kurun'dan -

Çok bozuk ve hatalı bir cümle. 
"F~kir ... d~n kasdedilen "fikir sahip· 
Jerı .. mıdır ? Bu takdirde fikir sahip

l~~i ~adi~e ~trafnda nasıl toplanır; 
çunku, bır ıçtimadan değil bir anket
ten bahsediJiyor. Eğer kasdedilen b 
d ~ ·ı u egı se, yani mücerred fikirler kasde· 
diliyorsa. bunlar111 toplanmadan evvel 
tanınmış ve değerli olmasına imkan 
var mıdır ? Fikirlerin .. hadise et ra. 
fında toplanması., da garip bir ifade. 
Velhasıl, neresinden tutulsa, cümle ta
mamen yanlrş. 

* * • 
''Samsun yerli mallar sergisi bey-

ne !milel olacak . ., 
- Son Posta'dan -

işte bir başlık ki insanı hayretle 
yerinden sıçratmaya kafidir. Bir "yer
li mallar., ı düşününüz, bir de ''bey
ne-imi/el.,. Bu iki zıddı bir arada cem 
etmek nasıl kabil olur. Başlığın altrn. 
daki yazıda bu muammayı halledecek 
izahı aradık ve bulamadık. Şu halde bu 
başlık nereden çıkmış ?. 

* ;:• * 
" Bir dairenin antet ve mühürle

ri taklit edilerek mühim bir sahtekar. 
hk meydana çıkarılmışıtr. ,, 

- Son Pasta'dan -
Allah, allah ! sahtekarlığın mey

dana çrkarılması için bir dairenin mü
hürlerini taklit etmek mi icab etmiş. 
Bir kelimenin unutulması bakrnrz ma
n~~ı nasıl ehemmiyetli şekilde değiş
tırıyor. Zira, muharrir demek istiyor 
ki : ''bir dairenin antet ve mühürleri. 
ni taklit ederek yapılmış mühim bfr 
sahtekarlık meydana çıkarrlmrştır.,, 

* * * 
"Spor bizi ahta.km en yüksek zir

vesine yükselten bir müessesedir.,, 

- Akşam'dan -

Spor için müessese tabirini kullaıı
mak yerinde midir ? Gerçi müesse:;e 
tesis edilmiş şey demekse de, bugün 
dilimizde cari manii.siyle ancak kon
kre tesisler hakkında kullanılmakta· 
dır. "Bir spor müessesesi,, diyebiliyo. 
ruz. Sporda miiessese olabilirse, bu ta
biriıı gülünç bir mahiyet alması icap 

etmez mi ? 
ıl< * * 

" Hüseyin de Osman Ratibi öldür

meyi hatırına koymuştur.,, 

- Son Posta'dan -

Akla koymak tabiri vardır ama, 
''Jıatrra koymak., diye bir şey yoktur. 

Çin - Mançu arasrnda bir hadise 
Dairen, 4 (A.A.) - Çin _ Man

çuko sınırında yeni bir hadise olmuş. 

tur. Çin polisine mensub 200 müsellfıh 
asker Çin seddini geçerek Taçubangu 
şehrini işgal etmişlerdir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

hizı:net etti. Cenevrede feragatle 
takıb olunım bütün davalar Sav
yetlerde ve türklerde en haı aretli 
müdaf aacılarını buldular. Hergün 
daha kuvvetlenmek mukadder o
lan Savyetler • Türkiye dost!uğu
nun enternasyonal barış alemi i
çindeki vazifeleri ne hafiflemiştir, 
ne de nezaketini kaybetmiı:tir. 
Hadiselerin yalnız bize aid olan
ları irademize göre cereyan ed\· 
yor: fakat her taraf tan akseden teh 
like seslerine kulak vermek mec
buriyetindeyiz. Muhterem büyük 
elçinin dediği gibi, "Barışçılar ne 
kadar kuvvetli olursak, barış da 
o derece fazla emniyet altına gire· 
cektir . ., 

8. Karskiy, Türkiyede hepsi 
ayrı ayrı hürmet hatırası bırakmış 
olan, v~ ihtilallerimizin en güzel 
ana·nesıne ~ k.adar hizmet etmiş 0 • 

l~n seleflerının eserini inkişaf et
t~rmekte devam ederken cumhu
rıyet. hükümetinin mesuı' makam· 
l~rı ıle halk yığınlarımızın kendi
:1.n~e~. hiç hi~ yardımı esirgemedi
gını gorecektır. 

Falih Rıfkı ATAY. 

lzmir vilayetindE 
göçmen köyleri 

Geçen sene İzmir vilayetinde iskan 
edilen Romanya ve bulgaristanh göç
menlere hazirandan itibaren ev inşasına 
başlanacaktır. Göçmen köyleri göç
menlerin toplu bir şekilde iskan cdil

~iş ~l~ukları Torbalı kazasının Kayas 
çıftlığı arazisi üzerinde kurulacaktır. 

Göçmen köyleri inşası için lazım olan 
mühim mikdarda kereste Denizliden 

Kayas istasyonuna getirilmiştir. Yakın 
da Kemalpaşa, Foça, Çandarh, Bergama 
ve Kını~ta insa edilecek evler için l<l
zım olan keresteler de yerlerine götürü· 

lecektir. 

Fon Blomberg Roma'da 
temaslara devam ediyor 

Roma, 4 (A.A.) - Mareşal Fon Blom 
lıerg, harbiye müsteşarı General Pariji· 
mi'nin idare ettiği manevralarda hazır 
bulunmuştur. Mareşal dönerken halk ta
rafından şiddetle alkışlanmış ve manev
ralar hakkında derin takdirlerini bildir
miştir. Fon Blomberg'c Mareşal Badog
lio ve de Bono ile maiyetleri subayları 
refakat ediyorlardı. 

Mareşal fon Blomberg ile Musolini 
diin öğleden sonra Forumda 1 J.000 genç 
faşistin jimnastik hareketlerini seyret-

mişlerdir. 
Duçe, bundan sonra mareşalın şere· 

Cine bir akşam yemeği vermiştir. 

Bir tekzib 

Roma, 4 (A.A.) - İtalya ile Alman
ya arasında bir tedafüi askeri ittifak 
aktedildiğine dair United Press'in ha
berleri bu akşam gazetecilerin kabulle· 

rinde tekzib olunmuştur. 

Charles'ı, birden bire iterek: 
- Aman allahını, babam pencerede imiş, 

dedi. 
Ve, kemerin altına kaçtı. Charles da pe-

Yazan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Haydi gidip bir kendisini göreyim. 

Eugenie alçak sesle sordu: 
- Yeğ enim, işlerinizin gidişinden mem-

ntın musunuz? 
Grandet hemen araya girdi: 

keınmel hareket etti. işlerimi basiret ve sa
dakatla yaptı. Pariste kimseye borcum yok. 
Bütün mobilyalarım iyi satıldı. Bana bildir
diğine göre geri kalan üç bin frankı da, bir 
gemi kaptamn tavsiyesi üzerine, Hindistan
da para eden Avrupa eşyasından mürekkeb 
ticaret mataları satın alınağa sarf etmiş. San
dıklarımı, Cavaya hareket etmek üzere olan 
bir geminin yüklenmekte olduğu Nentes'a 
göndermiş. Beş gün sonra, Eugenie, belki 
ebedi olarak değil, fakat uzun bir müddet 
için, biribirimize veda etmemiz lazım gele
cektir. Bahsettiğim eşya ve iki dostumun 
bana gönderdikleri on bin frank işe başla
mak için pek az bir şeydir. Bir çok yıllar 
geçmeden geri dönıneği düşünemem. Sevgi
li yeğenim, hayatınıza hayatımı bağlamayı
nız, ben ölebilirnı, sizin için belki bir izdi-

şi sıra gitti. Eugcnie, yeğenini arkasında 
göriince merdiven altına gidip iki yana açı
lan kapıyı itti: fakat nereye gittiğini tayin 
edemeden kendini Nanon'un odası önünde, 
koridorun en az aydınlık kısmında buldu. 
Onu takib ederek oraya kadar gelmiş olan 
Charles Eugenie'nin elini eline aldı, onu 
kalbine doğru cekti ve beline sarılıp viicu
dunu yavaşça kendi vücuduna temas ettirdi 
Sevgililer, orada, diinyanın en temiz, en 
lezzetli ve ayni zamanda en eksiksiz öpüş
ınelerle biribirini öptüler. 

. • _Şapkasını aldr, eldivenlerini elleri:rıe ge· 
çırıp çıktı. 

Eugenie, Charles'a keder ve hayranhk-
la dolu bir bakış arasında, sordu: 

- Demek gideceksiniz, öyle mi? 
Charles, başım önüne eğerek: 
- Evet, lazım. 
Bir kaç gündenberi, Charles'in duruşu, 

halleri ve sözleri cok mahzun, fakat sonsuz 
'?ecburiyetleri olduğunu his ederek felftke
tınden yeni bir cesaret alan adamın duruşu, 
halleri ve sözleri olmustu. Artrk içini çek
miyordu; artık erkek t~vrı takınmıştı. Bu
nun içindir ki Eugenie, sararmış çeh~esine ve 
kederli P" l;.,e p ek varasan kalın sıvalı çu-

- Bu gibi sualleri hiç sorma kızım. Ca-
nım, ben sana, kendi işlerimden bahsediyor 
muyum ki sen burnunu yeğeninin işlerine 
sokuyorsun Bırak şu çocukcağızı! 

Charles: 
- Amca, benim hiç bir sırrım yok k:, 

cevabını verdi. 
- Vay, vay, vay ... Sen de, yeğenim. ti-

carette dilini tutmanın lazım geldiğini ya· 

kında öğrenirsin. İki sevgili bahçede yalnız kalınca. Chaı-
les. ceviz ağacının altındaki eski sıranın ü
zerine çektiği Eugenie'ye: 

- Alohonse tıpkı umduğum gibi mü· 

vaç imkanı zuhur edebilir ... 
Eugenie sordu: 
- Beni seviyor musunuz? 
Charles, hislerindeki derinliği de mey-

dana çıkaran derin bir sesle: 
- Oh, elbette, dedi. 
- Beklerim, Charles. 
Sonra, kendisini öpmek ıçın yaklaşan 

- Sevgili Eugenie, bir yeğen bir kardeş-
ten ileridir: Onunla evlenilebilir. 

Nanon, deliğinin kapısını açarak: 
- Amin, dedi. 
Ödleri kopan aşıklar kendilerini salon-

da buldular. Eugenie ,hemen işini eline aldı 
ve Charles da, Madam Grandet'nin dua ki
tabını açıp Meı yemin ağniyelerini okuınaga 
başladı. 

n .mr v r 
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Altına hüe 
Ankaranın toprakları 
karonun haz • 

sını ra • 

-- 3 milyar 1. 
- 4 milyar!. 
- 5 milyar!. 
Geçen hafta içinde ölen Ro1<f Plle

rin mirasından bahsediyorum sanma
ıyınız. Hayır! .. bu rakamlar ne züğürd. 
lerin çenelerini yoran Amerika zenı;ın
lerinin servetine ve ne de devletlerin 
günden güne kabarmakta bulunan sı

lahlanma büdcelerine aid değildiı. 
Bu milyarlar, altın lira olarak he

sab edilmekte ve şuracıkta... Ankaıa

nın bir kbşcsinde saklı bulunmaktadır. 
Beş on kazma vuracaksınız .. Oç bes 

kürek toprak atacaksrnız .. Bu >lll etle 
Sultan Suleymanın, İskenderin, cene. 
vizlilcrin, elhasıl bütün geçmiş a. 
sırların zengin adam ve milleti ~r:n n 
bizim için saklamak li.ıtfunda bulun
dukları paralara kavusacaksınız 

Tahmin ediyorum ki merak ctmege 
başladınız. Öyle ise benimle Ankara 
içinde yolu kısa, fakat yolculuğu u
zun bir seyahate katlanınız.. Yoıul

mazsınız, belki biraz terlersiniz. 
Ankaranın en merkezi yeri (Ulus 

meydanı) sayılıyor. Malı Koruna ( !) 
kavuşmak istıyenler, arzu edersenız bu. 
rada buluşalım. Bir otobüs bizi beş lld
dakikada Samanpazarına çıkarır. On
dan sonra yayan yürümek lazım .. Ko
yun pazarına vardıktan sonra, ce.:a::vi
ne giden caddeye sapılacak ... (Bu cad
de o kadar geniştir ki iki otomobil kar
şılaştıkları takdirde, birinin diğer'ne 

geri çekilerek hürmetle yol vermesi la
zım gelmektedir.) 

İşte, bildigim son noktaya kadar 
geldim. Bundan sonra, tarif edilen ye
ri bulmak için fahri bir rehbere ih
tiyaç var .• 

Burada eski bir vakıf meşrutası ol
duğu anlaşılan bir evin alt katını diık
kan haline koymuşlar. Bir sebzeci dük
kanı.. Halde imrenip alamadı~ımı:.::: 

şeylerin ucuzları satılıyor. Yazısı bo
zuk levhadan adını öğrendim: 

- B. Nihad, defineye nereden gi-. 
deceğiz? 

Ayakta durmakta olan sebzeci, s:!y
rüseier memuru gibi, bana yolu göster
di. Bıyıkaltı gülüşü dikkatimi çekti. 
Kısa bir konuşmadan. sonra öğrendim 
ki, zavallı sebzeci on beş gündür de
fine için buraya gelenlere yol gösteı
mekten adeta wıanmış .. Karll dükkar,
da yeni bakkaliye sahibi B. Şeşket de 
öyle •. 

Orada beş dakkia kadar kaldım. Et
rafı ve yolcuları gözden geçirdim. Ce
zaevi karşıdan görünüyordu. Geldiği

miz yolun sol tarafında Hisar mahal
lesi yükseliyordu. İkisinin arasmdan 
düşünemiyeceğiniz derecede bozuk bir 
yol, Bendderesine doğru uzanıyordu. 

Ufak bir meydan .. Bir çeşme .. Çeşme
de su dolduran erkekli, kadınlı bir ka
labalık görünüyordu. Plakalarından 

hususi olduğu anlaşılan bir ilçi otomo
bil ufak meydanın ortasında sahibleri
ni bekliyor; çocuklar basamaklarında 
keyf çatıyorlardı .• 

Define yerine giden sokak olduk
ça kalabalıktı. Mahalleli için bu bir 
fevkaladelik olsa gerek.. Çünkü, ka
pılarının önüne çömelmişler, geleni gi
deni dikkatli dikkatli süzüyorlaı ; ara
larında fis kos ediyorlardı. 

A ltına doğru koşanların ara,;wa 
ben de katıldım. Hafif yokl!şu 

taştan •şa sekerek indikten sonra, dar 
ve dik bir yola tırmanmağa ba-şladım. 
Labirent gibi bir yol, kıvrıldıkça '{ıv

rılıyor ve mütemldiyen uzayordu 
Meğer Ankarada ne güzel sokak ad

ları varmış! bunları siz de öğreniniz: 
"Çaga, Ayıt, Agan, Dakı . .'' 
Bilmediği, işitmediği bir diyara 

düşmüş garib bir seyah gibi bu adları 
hayretle okuyarak ilerledim. İki nsa
nm yan yana zor geçebileceği bir yo
lun son kıvrımını aşınca bir kalabalık
la karşılaştım. Nihayet büyük Takya
nus devletinin hazinelerinin gizienJi
ği yere gelmiştim. 

Ağızdan ağza bir 
do aşıyor: As ana·" 

• r l 
veı 

~,-~ 100 
mit 1ond-:n ,,, 

. ' _., 

Define aranryor ... Kim bilir b"lki bu cla~lrlr altrn'ata gelJcclir. 

Ankaranın man:ıara sembolu l .• an 

Hisar'ın şark cephesinde, bir iki mma
re yüksekliiğnde çok dik bir kayalık .. 
Bu taşlığın önünde Bendderesine uza
nan yeşil bir saha .. Vaktiyle ''İn atlı 
nı taşıyan ve bir patikadan ba~!•d bir 

şey olmıyan bu sokaga şimdi "Çeş.re 

sokağı .. diyorlar. 
Bu daracık yer bir pazar halini al

mış. Kağıd 'helvacı, ıruh-ıllebici, simit
ci, dondurmacı, erikçı birer yer ut
muşlar; matalarını satıyorlar. Diğer ta. 
rafta bu yeni seyir yerinde heme . he
men bütün Ankara sakinlerinin mil

messilleri var: 
Meraklılar arasında talebe, işs-i, me

mur, asker, gazete satıcısı, muallim vel

hasıl her cins adam vardı. 
Kalabalığın toplandığı yere dal-

dım. Bir ihtiyar kadın: 
"- İnşallah, emeği boşa çıkMaz !''; 
Hırpani kılıklı birisi: 
"- 100 milyardan çokmuş! . .''; 
Bir memur: 
"-Acaba ruhsatiyesi var mı? .. " di· 

yorlardı 

K alabalık günlerde sinema kir;ele
rinde bilet almağa alışmış bır 

ankaralı gibi yavaş yavaş en öne geç
tim. Önümde kayanın tam dibinde iki 
metreye yakın bir derinlikte bir çukur 
peyda oldu. 4-5 metre kadar genişlikte 
olan bu çukurun içinde dört amele çalı
şıyordu. Sağ tarafda bir sed vardı. Bu
rada, vazifesinin gayretkeşlikten ibaret 
olduğunu sonradan öğrendiğim bir genç, 
bir sandalyaya kurulmuş ihtiyaı bir 
zatın rahat ve huzurunu temine ça!ı~r
yordu: 

"- Çekilin yahu! rahat bırakın .• 
Hey sakallı! sana söylüyorum çocuk!.'' 
Kim dinler?. Canlı halka ileriye ci.:ığ

ru tazyikler yapıyor; bu med ve ce.!ır 
esnasında öndekiler birdenbire gerıye 
gidiyor ve kayboluyorlardı. Der kt:P, 
ön safta yeni çehreler beliriyor: ha-şiar 
merakla çukura, sonra köşedeki büyük 
insana dikiliyordu. 

Muhterem muhafız bilmem beni ta
nıdı mı? Çünkü hiç ters yüz göster
medi. Bilakis yanlarına daha çok so. 
kulmaklığıma izin verdi. 

Bütün cesaretimi topladım. Hafri
yatı idare eden B. Ali Rizanın yan.ı•a 
sokuldum: Orta bir boy, sıhhatli, yu
varlak bir yüz, nereye baktığı belli ol
mıyan, yarı kapalı iki ufak göz ... İşte, 
yaşı eliyi aşmak üzere olan, koyu renk 
elbiseli bu zat, bize hazinelerin anah· 
tarlarınr yakında bahşedecektir. 

- Merhaba! 
Gözünün uciyle beni süzdükten scm

ra, 

"- Merhaba," dedi. 

Bu iltiıarnın ... c::.aret alaral. '·"nnş

mağa basladım: 

- Affedcr..iniz, rahatsız ediyoı um. 
Fakat eski eserlere, tarihi şeylere ne
raklıyım. Bana bu çalışmanız hakKın 
da malfünat veıır ın sın.z~ Ue ıııc:ıdr 

anahtarını nasıl buldunuz? Kitah ıı u? 
mi okudunuz? Ruya mı gördünuz:o 

- Bu ruya, kı ab işi degil .. P.Jtın: 

bir kuvvet beııı a} dml ttı. 

- Allah kola1 lık versin. Kaç g"•n

diir çalışıyorsunuz? 
- On dört .. 
- Definenin burada oldugunu n:.\sıl 

bildiniz? 
- O benim sırrımdır. Rumuzat var. 

Kazdıkça meydana çıkıyor. Si:c a:ıla

layamazsınız.. Bir dakika sust ul.tan 
sonra tekrar anlatmağa başladı: 

"- Rumuzat şarka, şimale, garba, 
cenuba doğru yol gösteriyor.. Cenu
ba giden rumuz bugün kesildi. Diğer
leri de birer birer kaybolacak. En s0n 
iz üzerinde d.cfine çıkacak .. .'' 

- Acaba bu kayalık daha ne kadar 
daha kazılacak? 

- Ne kadar derine ineceğimizi al
lah bilir. Bu iş için 400 lira sarfedil:n . 
ce define bulunacak .... 

B. Ali Rıza yanına kadar gelen me
raklıları biraz uzaklaştırdıktan svnra 
gene konuşmasına devam etti. Define

nin hangi devirden kaldığı sualine kar
şı şu tarihi(!) malUmatı veıdi: 

- Dünyanın her tarafında bu kabil 
defineler var. Şarktan garba kadar bi.:
tün dünyaya hakim eski hükümdarlar, 
büyük milletler çok zengindiler. İs
kender, hazreti Süleyman, Karun, cene. 
vizler ve Takyonus devleti hükümd,u 
lan, peygamberler paralarını 6Önıer

lerdi. Yalnız sülaleleri bulsun diye on
lara rumuzat bırakırlardı. Bazısı mry
dana çıktı. Çoğu da böyle kaldı. 

- Bu kadar parayı nerede:ı bul-
muşlar?. 

- Onlar kimyayı 

Demiri, kurşunu, bakırı 
altın elde ediyorlardı. 

iyi bilirlerdi. 
eritip 24 ay<ir 

Üstadın izahatı kaleme gelmiyccek 
kadar perişandı. Ben bunları derledim, 
topladım. Sonra sordum: 

- Okuma, yazma bilir misiniz? 
Gayet ehemiyetsiz bir şeydi!n b<•h

seder gibi: 
"- Çok az'' dedi. 
Hazret bu ilmin batıni olduğuna 

kani.. Rumuzat kalbine doğmuş.. Bu
rayı gelmiş, eliyle koymuş gibi tul
muş. Cebinden eski bir Roma parası çı. 
kardı, gösterdi. Bunu Söke civarında 
dağlarda bulmuş ... Bu para da mc::vcud 
bir definenin nasılsa harice f ırlanıış 

Saffet GÜROL 

(Sonu 7. inci sayfada) 

G~~e' ,.ı,; rnhrnrio;i ve gerı>kse mimarlık b '·ımrndan yeknac;ak 
olmayan pencereleri gfüterir bir resim 

, ·---~~cilik ve Mim~,r,_-l=ık==ı 
ride tipil 
a dlaş 

ştirm 
ır 

Yazan 

Doktor E'gli 
'Y cipi müşavir• 

T ipleljitırmck, her harıgi bir eş. 

yaya elverişlı gelen ve h.udud. 
ı;uz oıaraı.. tckrarlam • ..ısına imkan olan 
bazı şekilleıin tesbiti demektir. Yapı 
piyasasında böyle bir eşya ' 'pencere,, 
dir. Pencerenin, bütün istekleri tat. 
min etmeğe elverecek surette tipleşti
rilmesi ise, mahduJ mikdarda pencere 
şekilleri meydana getirmekle mümkün
dür. Bir de, bu esasa dayanarak yapı. 
lan pencerelerin fabrikalarda büyük 
mıkclarda imal eclilebilmeleri imkanı 

olmaudır. 

Ancak, pen1:erenin kullanılışını ta
yirı edecek olan kimseler, tesbit edil. 
mi~ olan tiplerden başkasını kullan. 
mamak azmiyle hareket ettikleri tak. 
dird~ böyle bir tipleştirmenin pratik 
bir deger~ olabılir. Pencere hakkındaki 
..:üşünce, daha bir :.ürü yapı kısımla. 

rına da şamildir. 

Standartlaştırmak nedir ? 
Tekniğin tekmil yardımcı vasıta. 

larını kullanmak suretiyle örnek ola
cak bir şey yapmak ve imalatta en yük
sek kaliteye varmaktır. Önceden tip. 
leş~i.meyi meydana getirmeden stan. 
dartlaştırrna olamıyacağı gibi, i<alite. 
yi yükseltnıedikce de- standartlaştır. 

manın hiç bir manası yoktur. Bu esa. 
sa dayanan üretimden ekonomi ve ya. 
pı işlerine temin edilen faydalar mu. 
azzamdır ve zaten, uzun uzadıya iza
hına hacet kalmıyacak derecede ma
lum olan bir keyfiyettir. 

B u iki mefhum olmadıkça mode
rn manada bir üretim olamıyacağı 

için gündelik haya ımızda bizi çevi. 
ren bir çok şeyler tipleştirilmiş, ı;tan

dartlaştırılmıştır. Fakat, hususiyle ya. 
pı sahasında, veya hiç değilse, Hoch
bau dediğimiz yapıcılıkta üretim'in ar. 
tık eskimiş olan bir seviyede kaımış 

olduğu sık sık şikayet edilen bir ha. 
kikattir. 

Daima ayni işi gördüğü, ayn: mal
zemeden yapıldığı halde, bir büronun 
yahud da bir meskenin penceresi, 
yapı bürolarınca hazan mükemmel, ba. 
zan kötü şekilde resim edilmekte, Mi. 
marın biri bu şekli, öbürü başka bir şek
li tercih etmektedir. Bu suretle. ev. 
rense) bir değer taşıyan bir şey mey. 
dana getirmek kabil değildir. 

Marangoz veya fabrika, i!' çıkarıp 

mal depo edemez. Bu yüzden 111alzeme is 
raf edilir, vakit kayi>olur: '<alite ise, 
hem ender ve hem de pahalıy.ı temın e -
dilmiş olur. Bu tarzda çalışm.mın şim
dilik önüne ge~mek mümkün d'! _:,ilse 
de, bu sefer böylece devam etmes .. ge
rek ekonomik gerekse teknik bir mana
sızlık ve kötü bir vaziyettir. 

B u vaziyetin sanat bakımından da 
çok büyük zararları olduğun::ı bil

hassa işaret etmek istiyorum. Konstrük
siyon'u istediği kadar iptid:ıi oısun, 

Bursa'daki eski evlerin pençeıelerı, ay
nı büyüklükte ve aynı tarzda obşlorı ·le 
sokağa hoş ve ahenkli bir nisbet yarat . 

C"rcl: şelıir mirrı:tric;i ve gerekse mirnıtr1ık 
boıi 11m/an pe11,:eı·eleri yeknas:r". bir 

şekilde tertib edilen binaları 
g.)sterir resimler 

maktadır. Orada. ne pençere ıe ıe ev, 
başlı başına fevkdlacle olmak ıstenı•y...ıı; 
hepsi de kendilerini karakter ıs.il.. bir 
bütüne uyduruyorlar. Önümüzden g• -
çen bir bölük içinde her asker ıcenrli 

keyfinin istediği gibi giyııuni~ olı>a, 

çirkin br manzara meydana getırmtli 

mi? 
Bursa"da da yapılan bazı yeni evler 

maalesef bu bakımdan bıı nı•s .. l teşkıl 

edıyorlar. 

M esela, t:>ir yerde yanyana kurul 
.nuş oıan iıç ev var kı. b. ştan <.ışa

ğı ve sanki kasten diğerlerınden farklı 
kurulmuşlardır. Bunun doğuı aca?ı 

akıbete gelince, bu evıer, şeniı ımarı ba
kımından hiç bır zaman bir yel.nasak -
lık içine giremıyecekİer, de. li ıop'u 
cadcle veya meydanlar kurulmnsın ı en -
gel olacaklardır. Ahen i bir ; 1uin &<u
rulması için yalnız şehir planı kafi de
ğildir: 

Bütün teferruatın da muavyen bir 

nizanı ve intizama tabi olmas la..ımdır 

ki, bu teferruattan biri de .ıpleşt"riı -

mi~ peııçerelerdir. Bu düşünce, teı< ... -

le meşgul olan mimarın san tına n ~ıda

hale demek değildir. 

Ancak, başkalanrın yapm:ıdıklarr 

biçimde pneçere çizmekle kend• ~r.sı -
yetini tebarüz ett: rebilecegını s< nan lı~ı 
mimar, hiç değilse, yapıcıloğın normal 
vaziyetlerinde pen,.ere şahsiy~ti tlin -
den alınmak suretiyle hiç çe t:wı • .:dı n 
müteessiı edilebilir. 

Diğer taraftan, tipleştirm• ve 'itan -
dardlaştırma koır.isvonunu tel'ki i ed' -
cek olan mimar ve ürbanistler, tip tes. 
pitinue vakit ve zamanıntla te bi &ıı -

cak olurlarsa. muno.onlu.,un ':;,mc Je 
geçebilir."r. 



•• Yagmur··ı 
Ankaranın bir 
çok yerleri su 
altında kaldı 

Dün sabah uy

kudan gözlerıni 

açan ankaralılar 

Dünkü yağış esnasında kare metreye 

32 kilogram su düşmüştür. 1930 dan 
gök yüzünü, bir
kaç zamandır gôr
mege alıştıkları 

beri bu kadar yağmur ya ı lamıştır. 

şekilde bulutlu gördüler. 
" - Bugün gene (kırk ikindi) yag-

muru duşecek ! diyorduk. On ikiye dog
ru hava vaziyeti degişti. Bulutların top
lanışı yağmurun en çok on dakika sü
recegini göstermiyordu. Ayaş belinden 
doğru gelen kesif ve kara bulutlar git -
tikçe alçalıyor; daha yağmadan şehre 
bir sonbahar serinlıği veriyordu; 

Saat on üçe dogru hareketli ve canlı 
Ankaranın öğle yemegi tatili bitmişti. 
Daire ve müesseselerde günlük işler ba§
lamıştı. Sokaklar nisbeten tenhalaşmış-
tı. 

Kalenin üstündeki büyük saatinbel
ki tam 13,30 zu çaldığı bir anda, birden
bire iri damlalar halinde yağmur başla
dı. Büyük, fakat az mikdarda düşen 
bu yağmur, bir dakika sonra hızlandı ve 
kalın bir fiskiyeden fışkıran su gibi aktı. 

En fazla 15 dakika içinde, biraz yo
kuşlu ve dar sokak ve caddelerde dere
cikler hasıl oldu. Sonra, şehrin alçak 
yerlerine dogru akan bu derecikler bi -

rer ırmak oldular. 
Ankaranın bilhassa cenub tarafına 

yağmur daha tiddetli yağdı. Yenişehi -
rin Kızılay'da merkezileşen ana yolla • 

nndan geçilmez oldu. 
Ulus meydanından Bakanlıklara gi-

den otobüsler, her zaman olduğu gibi, 
ç .. nkaya kaymakamlığı önünden dola -

t"amadılar. Demirtepcye giden cadde ü. 
zerinde müşteri bekliyen II56 numa. 
ralı taksi yarısına kadar su içinde kaldı. 

Sellerin akını 
Yağmurun meydana getirdiği seller 

her zaman olduğu gibi kuvvetli tesirini 
göstermiştir. Yalnız bu civarda bazı 
evlerin ve C. H. P. vilayet yönkurulu 
binasiyle bitişiğindeki maliye tahsil 
şubesinin bodrum katları su ile dol. 

muştur. 

Dikmen deresinin getirdiği sulardan 
bir kısmı da elektrik tirketinin önünde• 
ki sahayı doldurarak oradaki bazı evle

ri mahsur bırakmııtır. 
Elektrik şirketi borularının bulundu· 

ğu binanın bodrum katı dün geç vakte 
kadar su içinde idi. Bir jandarma suba
yının oturduğu evin zemin katı pençe

relerine kadar taımııtır. 
Buradaki evlerden Divanı MuJıasebat 

idare ve hesab işleri müdürü B. Mecdi 

Kut'un evini su basmamı§&a da evin ha
riçle adeta münasebeti kesilmittir. Sağ
nak esnasında dışarda olan B. Kut son:. 
radan evine müşkülatla girebilmtttir. 

Elektrik şirketinin önündeki lıu sa
hada sular bir aralık göl halini aJımP8 
da akşama doğru yavaş yavaş çekilmeğe 
başlamıştır. Ancak yerin batak halinde 
bulunması her türlü vasıtaların yanaı -
masına ve insanların gidip gelmesine 

mani teşkil etmektedir. 
Genel kurmay binası önünden gelen 

ıular bir aralık İç Bakanlığın jandarma 
genel komutanlığı garaj ve zemin katiy
le Ekonomi Bakanlığının bodrum katı
na da hücum etmişse de İç BakaJllığl 
zemin katında mevcud meafeıtlerin açıl· 
maaı suyun toplanmasına mani olmuş ve 
Ekonomi Bakanlığına akan suyun mec
raaı değiştirilmiş ve akan az mikdarda
ki ıu da kendi kendine çekilmittir • 

Belediye otobüs garajı yanındaki 
müdürlük binasının bodrum katı da ıu-
yun bastığı yerlerdendir· 

Bunlardan başka Yenişehirde ~~~n-
fil sokakta 39 numaralı B. Avnı nın. 
Yüksel caddesinde 15 numarada Dr. Ali 
Vahid'in, Ata sokağında bir numarada 
Ekonomi Bakanlığında mümeyyiz Bn. 
Em;ne 'n;n ev ve apartıınanlarının alt 

katlarını su basmıştır. 

Eski §ehir kısmındd 
Ankaranm eski şehir kısmında da su

lar aynı şekilde bazı ev ve apartımanla· 
rın zemin katlarına hücum etmiştir. 

Necati ilkokulu yanında iki aparlı -
manın İnkılab caddesinde Evkaf evle -
rinden biri ile merkez komutanlığı bi -
nasmın zemin katları da su ile dolmuş· 

tur. 
Hisar'dan Bendderesine doğru akan 

sular o civarda bir evin alt katına da 
girmiştir. Bilhassa köprüye doğru cami 
önünde bir iki inşaata yetecek kum top
lanmıştır. Samanpazanndan Cebeciye 
doğru uzanan Dumlupınar mıntakasında 
da sel gene bir iki evle apartıınanın top
rak seviyesinden aşağı kısımlarını dol-

durmuştur. 
Gündoğdu mahallesinde Demirtq 

sokağında 28 numarada B. Nuri'nin 
apartımanı, aynı sokakta posta memur

larından B. Yahyarun evi, Sümer mahal
lesinde Baykara sokağında Bn. Nazlının 
evi bunlar arasındadır. 

Bn. Nazlı'nın evinde ihtiyar bir ka -
dınla iki çocuk su içinden kurtanlınış -
tır. 

Sağnağın tevlid ettiği bu sel ve sula-
nn evlerin bodrum katlarına kadar taş
ması şehir içinde gerek can ve gerek mal 
noktasından hiç bir zarar ve hasara mey-

dan vermemiştir. 
İtfaiye ve polis teşkilatımızla, bele -

diye temizlik işleri müdürlüğü yağmurun 
sel haline geldiği andan itibaren derhal 
faaliyete geçmiştir. Bilhassa itfaiye ilk 
dakikalarda kırka yalan yerden yardım 
talebiyle karfilaşmııtır. 

Polis, temizlik amelesi ve itfaiye ef· 
radı bu tatmalar esnasında sel ınecrala
nm değiştirmek, su ortasında kalanları 
kurtarmak ve motopomplarla evlere do· 
lan ıular bo13ltmak suretiyle vazifeleri-

ni yapm1Jlardır. 
Meteoroloji umum müdürlüğünden 

aldığımız maUimata göre, dünkü aağnak 
eaııasında karemetreye 32 kiloğram su 
bırakacak derecede bir yağıı olmuştur. 
Şehrin cenub tarafında dakikada metre
murabbaına isabet eden su mikdan 700 
gram "Olarak besab edilmiftir ki bu mik
dar çok fiddetli ve seyrek yağıf bidise· 

lerindendir. 
Şehrin şimal tarafındaki yağış mik -

dan ancak metremurabbaına 18 kilog -

ram kadar olmuştur. 
1930 danberi Ankaraya bu mikdara 

yakın yağmur düşmemiıtir. O yılın 8 
ağuatosunda bir karemetreye düşen yag-

mur 50 kilogramdı. 

Deniz vasıtalarım kontrol 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Vesika. 

ıız, kaptansız nizamnameye aykırı sey· 
rü sefer eden deniz vasıtalarını kontrol 
etmek üzere İ•tanbul limanının her ta
rafında motorlu vasıtalar dola§3,cak-

tır. 

Silolarda yer kaydnım kalclınlmu• 
btanbul, 4 (Telefonla) - Ticaret 

Odası zahire ihrar, tacirlerinin vaziye
tini göz önüne a1!.-ak Ziraat Bakan. 
lığına Silolarda bebe4 tacire ayrılan 
420 tonluk yer kaydinin kaJdın]ması 
lüzumunu bildirmiştir. 

Mesud bir evlenme 
Matbuat Umum Müdürlüğü raportör

lerinden B. Münir Müeyyed Bekman'la 
Albay Şekib Kolaal'ın Jmı Bayan Mela· 

hat Kolsal'ın düğün tenliği bugün saat 
21 de Halkevi çay salonunda yapılacak-
tır. Yeni evlilere saadetler dileriz. 

Altına hücum 
( Başı 6. wcı sayfada) 

bir cüzü imiş 1 
Maliye vekaletine istida vermif. 

Defineden bahsetmiş. Evrak döne do
laşa vilayete kadar gelmiş. Alakalılar, 
(belki böyle şeylere inananlar bulunur 
düşüncesiyle) işin saçmalığını bil fiil 
meydana koymak üzere kendisine izin 

vermişler ... 
On on beş dakikalık bir konuşmı 

muhatbımın ilmi kudretini, is.in ma· 
hiyetini ortaya koymuştu. On dc.rt 
gündür kazmanın zor işledigi bu kaya
yı delmege çalışan define hastasına sor-

dum: 
- Define çıkarsa ne yapacaksınız? 
"- Valiyi çagıracagım. Biıtün mil· 

Jetin tekalüfıinü affedınce, yalnız 1.ıe· 
nim işaretimle açılacak kapıdan gınp, 
hazineyi teslim edecegim, ' dedi. 

Keyfiyeti yol parasından borclu ar. 
kadaşlara haber vermek için müsaade· 
sini alarak yannıdan ayrıldım 

B 
u yerin tam karşısında 16 numa· 

ralı ev s hı i plavhanı katıbi 
B. Celal gtlnlerdenberı şehrin bu ke· 
nar semtine dedi kodu mevzuu o'an 
define hikayesı hakkında ,unları n

1
3t· 

maktadır: 
"- Yirmi gun kadar eve] bu adam 

buralarda dolaşıyordu. Ev yaptıracak 
sandım ve komşu geliyor diye scvın· 
dim. Sonra ameleler kaya üzerin1e ça· 
lışmaga başladılar. Buradan zor ta çık·· 
tıgmı bildiğim için yanına gitttm: 

- Ne yapıyorsunuz? dedim 
- Şimdi ne dersem deli dersin, 

cevabını verdi. 
- Ne münasebet 1 demem üzerine, 

defineden bahsetti. Burada 24 mil) ar 
altın varmış. KorDfum terzi Mehmt'de 
14 milyar, Yaşar ustaya 8 milyar, de
miş.. Sözleri biribirini tutmuyor .. 

Dün bir zat geldi. Etrafa bakındı. 
Çukuru gözden geçirdi. Gideı ken: 
·•- Bu mantık işi değil. vaz geç bu 

sevdadan! . .'' dedi. 
Adam çok kızdı. Mühendis oMu· 

ğunu ögrendigi bu zata: 
~- S'en anlamazsın, sen gi.9 vo!la-

rına, binalarına karış!'' diye bagrrdı. 
Görüyorsunuz, sokak m:-.. 'lşer yerine 

döndü. Bir şey ~.ğil biz de rahatsız ol· 

mağa başladık. Hani şikayet etmek gi-

bi olmasın. Şımdiye kadar evimi in 

kapısını çalmayan eş dost bu vesile ile 
bizi ziyaret imkanını da buldular •· 

Mahaleden ayrılırken defineye aid 
en son duyduğum şu cümle oldu· 

.. _ Mübarek adam, bari toprai• 

yumuşak bir yer bulsa idin!." 

• • • 
'.bir kayalıktan sudan ba'ka bir fey 

ıızamıyacağını, yapılar için taftan bat· 

ka bir fCY çıkınmıyacağını bilen a13k1· 

Jı daire, bu tecrübeyi kafi görmiiş ve 
hafriyatı tatil ettirmiştir. 

Şimdi, B. Ali Riza, önüne gelene 
derd yanmakta, kendisine 400 lira ve· 
recek bir hayır sahU>i aramaktadır. 

Saffet GOROI. 

Iğdır'da dört satış 
kooperatifi kuruldu 
Igdır, 4 (AA.) - İgdır, Başköy, 

Taşburun, Tüzlucada kurulan dort sa· 
tıt kooperatif ana mukavelesi Ekonomi 
Bakanlığının verdiği salahiyete müste
niden şehrimizde bulunan Karı valısi 
Akıf Aydoğan tarafından törenle tas· 
dik edilmiştir. Kooperatife giren ortak
lann sayısı 3 7ldir. Kooperatif senna
yelerinin mecmuu 38.300 hradır. Ortak· 
Jar geçen şubatta aynı bölgede kurul· 
mu' şolan tarım kredi kobperatifinde 
yazılı bulunduklarından kendilerine ya. 
pılan yardım 200 bin lirayı bulmuştur 

Taksim bahçesinde alaturka muıiki 
lıtanbul, 4 (1~lefonla) - Taksim 

b·;çesinde alaturka musikiye ·vam 
e~fımPiine müsaade edilmiştir. Bu mü· 

"bade ile bahçeye kuruldu kurulalı ilk 
defa alaturka musiki girmif oluyor. 

Muğla'da hayvan 
ihracatı 

Muğla, 4 (A.A.) - İlin Fethiye, 
Bodrum, Kulluk iıkelelerinden nisan 
ayı içinde yunan ve italyan adalarına 
1095 bat sığır, 418 koyun kuzu, 793 ke
çi oğlak. 11 manda, 11 deve, 28 tavuk 

sevk~dilmiş•ir. 

İzmirde Vasıf Çinar 
için ihtifal 

İzmir, 4 (A.A.) - Halkevinde mer
hum Vasıf Çınar için büyük bir ihtifal 
yapılmıştır. Öfümumin yıldônümü dola
yısile yapılan bu ihtifalde İlbay Fazlı 
Güleç ve şarbay Dr. Behçet Uz ile kala. 
balık bir munevver grupu bulunmuş ve 
tzmirin bu ener)lk evladının hatıraları 
yaşatılmış, meziyetleri anlatılmıştır 

Y etilköyde iki alıcı telsiz 
Posta idaresi Yeşilköye iki alıcı tel· 

siz koymuştur. Bu suretle idarenin tel· 
siz teşkilatı takviye edilmi tir. 

Tiftik cemiyeti kongresi 
Türkiye Tiftik Cemiyeti senelik 

kongresi bu uıı saat 14 de toplanacak· 

tır. 

------
Yalovada ev yapılıyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Ak y 
bu yıl Yalovada kaplıcalar saha ndaki 
vadıde birer ailelık evler yaptır cak 
ve bunları sonra isteyenlere kıralıya. 
cak veya satacaktır. 

Ziraat bankası mısır alıyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Zıraat 

Bankası Karadeniz sahil halkına sat. 
mak üzere t mit, İstanbul ve Tekir. 
dagından beşyuz ton Mısır satın al-

mışıtr. ------
Kömür depoları projeıi 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Ekonomi 
Bakanlığının kömür depolarına aid a
van projeyi tasdik ettigi haber verıli· 

'yor. İnşaata yaz sonunda başlanması 

muhtemeldir. 
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• 13.50 Muhtelif plak neşriyatı. 13.50 
14.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar 
kıları. 14.15 • 14.30 Dahili ve haricı ha 

herler. 
Akşam neşriyatı: 18.30 - 18.35 Plak 

neşriyatı. 18.35 - 19.10 Çocuklara ka 
ragöz (Küçiık Ali). 19.10 • 19.35 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Servet Ad
nan ve arkadaşları). 19.35. - 19.50 Sa
at ayarı ve arabça neşriyat. 19.50 • 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik

met Rıza ve arkadafları). 20.15 - 20.30 
İktisadi konupıa: Şevket Süreyya Ay
demir. 20.30 - 21.00 Türk muaikiıi ve 
halk tarkıları (SaJAbaddin ve Tanburf 

ömer). 21.00 - 21.15 Ajanı haberleri • 
7.1.15 - 21.55 Studyo salon orketaruı. 
21.55 - 22.00 Yarınki program ve istik· 

lal marşı. 

1 ... 

ULUS'wı Tercüme 
kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki aatıtlarda aşağı· 

daki fiatlardan dörtte bir indirile· 

'"\ 

cektir. 
Büyük ıayfa Kuruş 

42 25 Bir konferans 
Bernar Şov 

302 

162 

340 

lnsanlıgm Hali 
Andre Malro 

Cihan Şampıyonları 
Pol Moran 

Evlilık ve Ötesi 
Tak Sardon 

Orta sayfa 
372 Kırmızı Zambak 

Anatol Franı 
Levis ve İren 

Pol Moran 

139 

75 

60 

75 

75 

30 

100 San Mıtele'nin Kitabı 408 
Aksel Jlunte 

Seri kitablar Baıım.,,; ,.,.,...t.,.b· 
dedir. 

7 

,-Blblogra'tya f .__ ___.__ __ 
Netoçka Nezvanova 

Remzi kitabevi, lst nbul 
Sayıla 204. SO kuruş 

Jstanbulda Rem i kitapevının n ş. 
re başlamı olduğu "dunya muh rrır
lerinden tercumeler serası., nın l' ın

ci sayısını Muıtafa Nihad tara ınd n 
dılimize çevrilen "Netoçka N vano
va,. teşkil etmektedir. Escrın kıyme. 
ti hakkında bir fıkir verebılm k ıçın 
muellifi olan Dostoyevski'nın ad nı ık 
retmek k ıdır, sanırız. Rus e 
tının bu d hi rom ncısı. duny 
sunde en buyu ed bı kıym t 
birıni ve belki de en biıyu unu 

eder. 
Netoçk , gerçi Dostoyev 

ahe erı de ıld r. Hatt b lıca 

ycv ki b ı t ınsanl r aı asında 
bir mace an n ç rçevesi ıçınd 
yanın ve R s mılletınin 

settırme ını bılmı tır. Dosto e 
eserme Turk okurlarının bu ku 

nısbeten ba ıt eserle başlama} rı çok 
dogrudur. Çunku ayni muellifin 
bazı eserleri daha a ır ve okuma ı u 

tur. 
Bu çok kıymetli eseri Tuı o. 

kurlarının istifadesıne arzetmi "'' ık
ları için gerek mutercimi, gerekse t bi 

tebrık etmeliyiz. 

Maliye Mecmuası 
Maliye vekaletince, "Malıye mecmu· 

ası,, adiyle ikı ayda bır çıkmak u re 
mesleki bir mecmua nesre bat anm t r, 

İlk sayısını gordugumuz bu mecmua, 
büyük hacimde 176 sayfadan murekkeb 

büyuk ve munderecat itıbariyle çok dol• 

gun bir eserdir. 
Mecmuanın başında neşir maksadını 

anlatmak için yazılan satırlardan "Ma· 
lıye mecmuası., nın mali meselelere da· 

ir yapılan etudleri, yabancı gazetelerde 
göriılen degerlı yazıların tercümeleri· 

ni ve 1ürisfrudansa dair malumatı top· 
lamak gayesiyle çıkarılmakta oldugunu 

ögreniyoruz. 
Beş kısma ayrılan mecmuanın ilk 

sayısında şu yazıları görüyoruz: 

Eıud ve terıcume: Kemalist reıiınin
de mali ıılahat (Maliye Vekili Fuad 

Acralı), Türkiye vergi re1imine dair 
umumi mütalealar (Mütebuaıa J. Pi· 

cbarlta'tti verdftl t-iporun mukaddime· 
11), Aı~,Ya'da mfflfaoeyaliat bülrilme

tinin vergi ıılahal esasları, Franaanın 
ve baflıca memli~etlerin yeni para re• 

jimleri hakkın4.1!p netriyatın buliauı: 
Almanya, İlpanııa. Franı-. İngiltere ve 

Amerika Birl4tik devletlerinde ecnebi 

mueueaelerine aid kazançların tevzi U• 

ıullerine umumi bir nazar. 
}ürısprld••: Devlet ,orası, Dınnı 

muhasebat, temyiz komisyonu kararla· 

rı. 

istatistik: hesabı kati, masraf, ver&i, 
.. at maaşları, du{unu umumiye ve saire. 

Mevzuat: buf\Celer ve biidceyi ali· 
kadar eden kanqnlar, kararlar, ve hesa• 

bı katiler. Mali kanunlar. kararlar. ka• 

rarnaıneler; malt ıtiliflar ve saire, tali• 
matnameler, uuı~aıı teblıgler. 

Mali haMrlıt ı dıt ve iç haberler. 

llave: romen vasıtasız vergıler ka· 

nunu ve tadilatı. 
Göruldugu gibı mali meselelerle ali .. 

kalı olanlar için çok zengin materıyel· 
Jer ve veıikalarla dolu olan bu mecmua 

gerek kapağı ve kigıdı, gerekse tabı 
itibarile de her bakımdan kusunuz bir 

1 mükemmeliyet anetmektedir. 

·---------------· 17 inci beynelmilel 
jeoloji kongresi 
ıo temmuz 1937 de Moakova'da 17 inci enternuyonal ıeoloji kongresi 

açılacaktır. Gerek kongreye ıştirik etmek iıtiyenlerin gerekse kongrenin Tetkillt 
komiteıinden davetiye almıt olanların, vize veaaıre muamelesinin icrası 
zımnında. bir an evet Inturiıt Yakın Şark Mumesailliiine (İıtanbul, Gala 

ta, Havagimyan Han) miıracaat etmeleri rica olunur. 2-2439 



Seller altında 

Dünkü yağmurla~· esnasında Y enişehirde sular altında kalan bir yolun görünüşü 

Dünkü yağmurlardan sonra elektrik fabrikasının önü 6.deta bir deniz olmuştu 

Yenişchirde Kızılay ca::ldes· civ.arutdar: Demirtepeye giden yo1 '"i ka 
sağnak esnasında adeta bir nehir halini almı~tı. O~ouıoi 'ller 

su içiı,dc yüzüyordu. 

Bend deresinde çağlayanlar dol.muştu 
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~Hikaye~ 
• 

Kimin eseri? 
1 ispanyol meselesinin 

ı halli mümkün müdür.? 
• İngiltere or • dan çalıf111alarrna 

sebatla devam edeR essam Selami Gün, bir kaç güne 
kadar açılacak olan resim sergi

sini sabırsızlıkla bekliyordu. Bu sergi, 
onun, uzun yıllar sürmüş olan sabrrlr, 
feragatli ve çetin meslek hayatının en 
l-iiyük zaferini ilan edecetki. Filhakika 
o, bir çok arkadaşları gibi, cüce eser
ıerle kazanılmış cüce muvafafkiyetler
ıe iktifa edecek kadar kanaatkar olma
dığ c gibi, büyük işlerin icab ettirdıti 
•uh salabetine de fazlasiyle sahih bu
lunuyordu. 

Onun içindir ki, daha serginin açılma
sına birkaç gün olduğu halde, bu tablo 
şimdiden sanat ve entelektüel muhitlerin
de bir hadise diye bahsedilmeye başlan
mıştı. Birçok kimseler, duydukları me
rakla, onu, gününden evel görmek için 
acele etmişlerdi. Bu arada Rüştü Tahir 
de, ressam Selami Gün'ün bu muvaffaki
yetini işitmiş ve bu münasebetle, onun, 
senelerce evel, liseye meccani olarak 
kaydettirdiği küçük talebe olduğwnu 
hatırlamıştı. Ve bunu, onun elde etti
ği zaferden kendi hesabına bir pay a
yırmaya çalışmak için bir fırsat bil~ş
ti. Esasen hayatta bütün muvaffakıye
tini böyle imkanlardan istifadeyi bil
mesine borçlu değil miydi? En küçük 
ve ehemiyetsiz bir iyilik, senelerden 
sonra, onun en ağır istismarları için 

bir vesile olurdu. 

taya iki me -
sele atmıştir: Mu· 
harebenin durdu -
rulması ve gönüllü-

lerin derece derece 

geri çekilmesinden 

bahsediyor. Herhal· 

de şimdilik böyle 

Almanlarla hükümetçi İspanyollar arasında vukua gelmiı 
olan son hadiseler yeniden bütün dikkati ispanya harbı 
üzerine çekmiıtir. Enternasyonal güçlükler doğurmasından 
korkulan İspanyol meselesinin bir mütareke ve uzlattırma ile 
halli mümkün müdür? İtte ...:.. fransız muharriri, aşağıda 
okuyacağınız yazısında bu suale cevab vermeye çalı§ıyor. 

cektir. lngilterenin 
Cenevre konu~ 
larından önce böy• 
le bir telkinde btl4 
lunmuş olması sc. 
bebsiz dcğUdir ~ 

Bu, Valensiye h~ 

bir hadise beklene. 

YAZAN: 

kümetinin mürae34 

atını makul haddi~ 

İşte tam üç senedir, hiç bir sergide 
en küçük bir eser teşhir etmemişti. E~ 
sasen edecek bir şeyi de yoktu. Çünkü 
üç senedenberi, üzerinde çalıştığı bü
yük kompozisyondan başka hiç bir i~le 
meşgul olmamıştı. 

mez, ve iki taraf bir mütareke fikrine 
muhaliftirler. Bilhassa cumhuriyet
çiler, zaferden eminmişler gibi bu fik
re yanaşmamaktadırlar, onların Avru
padaki dostları da bu hususta onlarla 
ayni fikirdedirler. Buna mukabil Al
manya, şimdiden İngiltereye doğru 

meyletmektedir ve İtalya, bu noktada 
git gide alman müttefikleri tarafından 
terkedildiğini hissemektedir. 

Piyer Dominik 
ne indirmek için yapılmış bir manev~ 

radır. 1 n g i 1 t e r e, Cenevre top
lantısının ertesinde J.'ransa ve Alman
yanın da yardımiyle, mütareke yapıla
cağını ummaktadır. Her iki tarafın da 
menfaati bunu icab ettirmektedir. 
Fransa gibi Almanya da bir tavassut 
fikrine meyillidir. İngiltere Frana.a
nın ve Almanyanın müzaharetini elde 
ettiği takdirde ise, parti kazanılmış ad
dedilebilir. 

Derhal ağlarını kurmuş, işe giriş-

Çocukluğu daimi bir mahrumiyet 
içinde geçmişti. Babası vakitsiz ölüp 
de onu on iki yaşında annesiyle birlik
te yapayalnız bırakınca, kendilenne 
bağlanan maaşla tahsilini devam ettir
meğe imkan bulamıyacaktı. Ba')a ar
kadaşlarından zengin ve maruf bir a
dam olan Rüştü Ta!ıir haline acımı:;- ve 
meccani yatılı talebe olarak bir liseye 
alınması için nüfuzunu kulanmıştı. 

Sonra seneler geçmiş, o, lisede olduğu 
gibi güzel sanatlar akademisinde de, 
ke-:.dine has gayret ve azimle çalışcr:ış, 
dersleı inden arta kalan zamanlarını da, 
Boğaziçindeki harab evlerinin trasa
sında bol güneşin altında, çok sevdiği 
tablolarına çalışmaya harcamıştı. 

mişti. On beş senedir, izini arayıp ~or~ 
mak hatırına gelmemiş olan Selamı 
Gün'ün artık peşini bırakmıyordu. Her 
yerde onun hamisi, yetiştiricisi olarak 
geçiniyordu. Şimdiden pek çok k.ims~
ler, onu ressamın bütün muvaffakıyetı
ni kendisine borçlu olduğu bir Mesen 
gibi tanımaya başlamrşlardı. 

Harbı durdurmak mümkün müdür? 

le, • yabancıları İspanyadan çıkmaya 
mecbur etmeden enternasyonal liva
ları dağıtmanın yolunu bulmaktadır. 
Fakat bu adamların tebaahğa girmele
ri kabul edilmese bile bunların ölmü§ 
İspanyolların nüfuslariyle İspanyol gi
bi gösterilerek orduda kullanılmaları
nın önüne geçmek mümkün olabilir 
mi? 

Bütün ömrünü bir köşesinde geçir
diği Boğaz, her mevsimde aldığı yeni 
ve harikülade güzeliklerle, denilebilir 
ki, onun ruhunda sanatının tohumları
nı atmış, beslemiş ve büyütmüştü. 

Ve diplomasını aldığı gün, o, gene 
bir çok arkadaşları gibi, kendisine mü
reffeh bir haya~ temin edecek olan ka
zanç yollarım arayacak yerde, seneler
denberi kafasında yaşattığı büyük ha
yali tahakkuk ettirmenin zamanı gel. 
1niş olduğuna karar vermiş ve biraz d~ 
ha harabl~mış olan ihtiyar evinde, ih
tiyar annesinin şefkat ve muhabbet do-
lu bakışlarından başka bir teşvika maz-

Bu dedi kodular, en kötüsü, ressa
mın da kulağına gitmiş, ve bütün öm
rünü yoksulluk ve mharumiyet. iç.inde 
geçirmiş olan zavallı gence, bu ıstısmar 
son derece ağır bir darbe olmuştu. Mu· 
vafakiyetinden duyduğu en büyük 
zevk, eserini ve muvaffakiyetini kim
seye borçlu olmaması değil miydi? 
Halbuki işte şimdi, sadece şahsi gay-
ret, azim ve çalışmasına borçlu oldu
ğu muvaffakiyete hiç umulmadık bir or
tak çıkıyor ve kendisini herkesin na· 
zarında himaye ile yetişmiş bir nevi 
ser çiçeğine çeviriyordu. İşte buna 
tahammül edemezdi. Fakat, bu kapan
mayan ağzı kapatmak için ne yapabi-

lirdi. 
Nihyet beklenen gün geldi, sergi 

açıldı .• Ve beklendiği gibi derhal, Sela

mi'nin tablosu kalabalık bir hayranlar 

çevrseiyle kuşatıldı. Bunlar arasında 

en başta Rüştü Tahir gtize çarpıyordu. 

Tablonun başından ayrılmıyor, rastla

dığı tanıdıklarına ayrı ayrı, ressam Se

lamiyi, nasıl yetiştirerek oğlu gibi bü

yütmüş ve bu muvaffakiyete eriştirmi' 

olduğunu anlatıyordu. 

Nihayet tabloya doğru ileri gelen

lerden bir grupun yaklaştığı · görüldü. 

Rüştü Tahir derhal onlara koştu, res-

samın önünü kapattı ve 
- Görüyorsunuz, ne zafer, dedi. Bu 

biraz da benim eserim sayılır. Ve oğ· 
Jum Selami de esasen bu hakikati in

kara cesaret edemez 1 

• 
Hatıra gelen ilk sual harbı dur
durmanın mümkün olup olmadı

ğıdır. Şurası aşikardır ki Mola ordusu 
Bilbaoya doğru yürüyüşünü durdur
mamaktadır. Onun fikrince bir müta· 
reke Bilbaoy~ kurtarmak neticesini do
ğurmamalıdır. Bu mütarekeden evel 
şehir teslim olmalıdır. Şu halde şehir 
düşmedikçe bir mütareke ihtimali u
zak görünmektedir, fakat bu netice el
de edildikten sonra iş kolaylaşacaktır. 
O zaman nasoynalistler iyi bir diplo
matik ve askeri vaziyette bulunacaklar
dır. Evela Bask tezadı ortadan kalk
mış olacaktır. Çünkü Bask katolikleri 
anarşistlerle birlikte diğer katoliklere 
karşı harb etmektedirler. Bundan baş
ka milliyetçi ordular galib bir vaziyet 
takınabileceklerdir. Bu suretle çifte 
fayda temin edilmiş olacaktır. 

Buna mukabil, Bilbao'nun farzettİ• 
ğimiz sukutundan sonra da askeri va
ziyette derhal büyük bir değişiklik O· 

lacak değildir. Bu itibarla, elde edile
cek böyle bir zaferden sonra harbın 
yavaşlaması imkanı tasavvur edilebi
lir. O zaman İngilterenin bir uzlaştır· 
ma teşebbüsü için zemin daha iyi ha
zırlanmış olacaktır. 

Gönüllü ne demektir? 

• 
Şu anda, iki tarafa, hatta pek kısa 
bir müddet için bir mütareke fikri 

kabul ettirilse bile, bir gönüllünün ne 
demek olduğunu tarif etmek icab ede
cektir. Çünkü mütarekeden sonra bir 
plebisit yapılabilmesi için gönüllüle
rin memleketten çıkmış olmaları İcab 
edecektir. 

Fır•at kaçırılmamalıdır. 

• 
Bununla beraber bu fırsat kaçıruma
malıdır. Şurası muhakkaktır ki i· 

ki tarafın kuvvotleri aşağı yukarı mu
vazene halinde bulunurken bir uzlaş
ma tavassutu yapılmazsa artık bir da
ha hiç yapılamıyacaktır. 

Bir faraziyede bulunalım. Mesela To
ledoya karşı yapılacak bir cumhuriyet
çi mukabil taarruzunun Madrid muha
sarasını kaldırtmak neticesi vereceğini 
veya cenubta Kardu ve Grenad'ın hü· 
kümetçilerle zabtedildiğini farzedeliın. 

Bu neticeden sonra cumhuriyetçilerin, 

asilerin teslim olmasından başka bir 

hal şeklini kabul etmeleri beklenebi

lir mi? 

Diğer bir faraziye. Bilbao'nun zab

tından sonra, general Mola'nın kuvvet· 

!erini süratle Hueska üzerine indirdi· 

ği ve Barselona'yadoğru muvaf faki· 

yetle yürüdüğünü farzedelim, bundan 

sonra asilerin, cumhuriyetçilerin tes

lim olmasından başka bir netice ile iktifa 

edecekleri sanılabilir mi? 

Demek oluyor ki önümüzdeki haf· 

ta1arın netice üzerinde büyük ebemi• 

yeti olacaktır. 

Devletlerin vaziyetleri 

• 
Bütün devletler anlamışlardır la 
İngiltere madem ki bir kerre mü

tareke ve gönü11iilerin geri çekilmesi 
fikrini ortaya atmıştır, diplomatik yol-

Milli posta vapurlarının 
sağlık muayeneleri 

Bir plebi•İt mi? 

• Bir mütareke plebisite kadar gil\ 
mesi lazım gelen bir tCfCbbilsün 

ilk adımını teşkil edecektir. Böyle bic 
plebisit mümkün müdür? İtalyada. ya
banc1 askerlerin geri çekilmeaindQ 
sonra Sar için kullanılmış prensiplerin 
İ s p a n y a y a tatbiki muvafık °"" 
lacağı düşünülmektedir. Belki Sar usu
lü İspanyada da tatbik edilebilirse de. 
kontrolörlerin on binlerce kifiden mü
rekkeb olması İcab edecek, buna rağ
men muvaffakiyet imkanları gene de 
şüpheli kalacaktır. Esasen, iki hükü
metin leh veya aleyhinde -bir plebisit 
mi, yoksa bir müessisler meclisi için in· 
tihabat mı yapılacaktır? Bir plebisitin 
tercih edilmesi muhtemeldir. }'akat 
Sar'da, hitlercilerin hakiki bir propa
ganda tazyiki yapmış olmalarına rağ
men alman kıtaları mevcud değildi. is
panyada bilmecburiye askeri kıtalar 

bulunacaktır. Bu şartlar altında, plebi
sitten müsbet bir netice almak kabil 
olmıyacaktır. Yeni İspanyanın yarıdan 
biraz fazlas.ı: Franko lehinde, yandan 
biraz noksanı da Valensiya hükümetl 
lehinde reyini verecektir. Esasen ltal-

yada ümid edilen netice budur, 

Her halde Roma burada garib bir 
psikolojik hataya dli,mektedir. Çünltil 
general Franko zaferi kazansa bile, is
panyayı yeniden in,a etmek İ!;İn para
ya ihtiyacı olacaktır. Ve bu parayı da 
ancak Vaşingtonda, Pariıte ve Loncl
rada bulacaktır. Portekizin biı' f.,ut 
memleket olmasına rağmen İngiltere
nin müttefiki bulunduğu daima hatırı. 
elan çıkarılmaktadır. 

har olmadan, kendisini, bu büyük ve 
heybetli işine hasretmişti. Bu iş hiç de 
kolay değildi. Evvela, ellerine geçen beş 
on para ile, ana oğul, mahrumiyetle 
geçmiş olan hayatlarını, ayni şekilde i
dame etmekten başka, boğazlarına bile 
yetmiyen bu paradan, yavaş yavaş ha
yalden hakikat sahasına geçmeye baş
lamış olan tablonun boya malzemesi i
çin de her ay bir hisse ayırmak mecbu
riyetindeydiler. Fakat ana, oğlunun 
bağlandığı bu idealin onun ruhuna dol
durduğu sevinçten bahtiyar ve oğul, 
her gün biraz daha meydana çıkan e
serinin güzelliğinden sarhoş, kendile· 
tini mahkum ettikleri mahrumiyetin 
istirabını his etmiyorlardı bile. Bu sözleri işiten ressam kıp kırmı

zı oldu. Sonra kendini kaybetti, oto
matik bir hareketle kalabalığa doğru 
yürüdü, cebinden çıkardığı bir çakıyle 
tabloyu bir baştan bir başa yırttı, son· 
ra Rüştü Tahire döndü: 

Ömrü Boğazı seyrederek geçmiş o

lan sanatkar genç, büyük tablosu için 

intibah edeceği mevzuun bu Boğaz ve 

deniz sevgisinin aksettirebilecek bir ma
hiyette olmasını düşünmüş ve onun i

çin Çanakkale destanını bezin üzerine 

geçirmeğe karar vermişti. Burada bir 

boğaz parçasında denizin eşsiz güzelli-

fini tasvir ederken bir yandan da tür-

kün en büyük kahramanlık ve şeha

met günlerinden birini tesbit etmek im· 

kanını bulacaktı. 

Dört metre uzunluğunda ve iki bu

çuk metre yüksekliğinde olan bu tab

lonun her bakımdan kusursuz ve bir 

üstad eseri olması için bütün sanat ve 

maharetini, üç senedenberi, önüne ser

diği bez parçasının üzerinde teksif et

mişti. 

- İşte eseriniz! 
HİKAYECİ 

Liyubliyana nümune 
panayırı açılıyor 

Liyubliyana, 28 Mayıs (Hususi) - İlk 
yugoslav panayırı 1921 de Liyubliya
nada açılmıştı. Bu sene de 17 inci ilk 
bahar panayırı 5 hazirandan 14 hazirana 
kadar devam edecek ve bu panayırda 
endüstri ve zenaata aid bir çok mallar 
teşhir olunacaktır. Bunlar arasında mo
dern bir apartımanın nasrl döşeşneceği
ni son modaların nasıl olduğunu gös
te;en hususi pavyonlar olduğu gibi, 
avcılık sergisiyle buna bağlı ve av hay
vanlarını ihtiva eden bir hayvanat bah
çesi vardır. Küçük hayvanlar ve. mey: 
va bahçesi sergileri de ayrıca dıkkatı 
çekecektir. Yugoslav demiryollarında 
yapılan yüzde elli tenzilattan başka, 
Avusturya yüzde 25-33 1/2; Polonya 
yüzde 33 ; İtalya yüzde 30; Almanya, 
Fransa, İsviçre, Çekoslova~a, :u-

Bilindiği gibi asilerle, hükümetçi 
saflarında teşkil edilmiş olan enternas
yonal livalarda harb eden yabancıla

rın, hatta bunlar İspanyol tebaahğına 
kabul edilmiş olsalar bile memleketten 
çıkarılmasını istemektedirler. Bu gö
nü11üler arasında ehemiyetli mikdarda 
alman ve italyan faşist düşmanları 

vardır. Bunlardan bir çokları Fransa
dan gelmişlerdir. Tekrar Fransaya mı 
döneceklerdir? Bu meselenin Fransa 
bakımından ehemiyeti vardır. Bu adam· 
ıar, aylarca harb ettikten, ihtilalci ve 
asker ruhu edindikten sonra Fransaya 
dönünce burası için tehlikeli olmıya
cak mıdırlar? Bu on veya yirmi bin iş· 
sizi Fransa ne yapacaktır? 

F aJılar ve ita/yanlar 
Cumhuriyetçiler de, faslılan geri çe-

• kilmesi lazım gelen gönüllülerden 
telakki ediyorlar. Halbuki Salarr.anka 
hükümeti Rifle İspanya arasında bir 
ayrılık gözetmek istemiyecektir. Me· 
selenin bu bakımdan halli güç görünü
yor. Geriye asıl yabancılar meselesi 
kalıyor. Bir İrlanda livası vardı, bu 
lağvedilmiştir. Alman unsurlar, ispan
yada kendisi için bir kazanç olmı; aca
ğını farketmiş olan Almanya tarafın

dan memnuniyetle geri çekilecektir. 

Fakat İtalya ne yapacaktır? İtalyanın 
İspanyada hakiki bir ordusu vardır. 

Guadalajarada üç tümenin mevcud ol· 
duğu söyleniyordu: Kırk elli bin as
ker. Bilbao önünde de Karaok tüme
ni harb etmektedir. Her halde italyan
lar bugünkü nasyonalist ordusunun en 
mühim un~urlarmı teşkil etmektedir· 
ler. Onların memleketten ayrılması bu 

Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 
Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizi sa· 
hillerinde türk limanları arasında belli 
programlar dahilinde muntazam sefer 
yapan ve kabotaj hakkına malik olup 
yolcu taşıyan milli posta vapurlarına 
yeniden bazı kolaylrklar gösterilmesine 
karar vermiştir. Bakanlığın bu kararı• 
na göre milli posta gemilerinin Çanak
kale ile lstanbulda bulunan Galata ve .. 
büyük dere sahil srhiye merkezlerinde 
yapılmakta olan sağlık muayenelerine 
gene devam olunacaktır. Diğer sahil 
sıhiye merkezlerinde gündüzleri ser
best pratika verilecek geceleri ise mi!U 
posta vapurları, geminin sUvarisi ile 
tabibi ve sihat ~emurunun mesuliyeti 
altında kara ile serbestçe ihtilat ede
ceklerdir. Milli posta vapurları gene 

Tenis teşvik 
turnuvası 

Tenis Ajanlığından : 

Yağan fazla yağmurlardan dolayı 

Türkiye Tenis Federasyonu tefVik tur.. 

nuvası 12.6.1937 cwnartesi gilnilne te

hir olunmuştur. Müsabakalar kayul tL 

rihi 10.6.1937 akpmına kadar temdid o

dilmiştir. Kayıd için A. Feride (Tele. 

fon 1367) müracaat edilebilir. Yenidaa 
kura ve fikistür yapılacaktır. 

eskisi gibi hareket vizesi alacaklardır, 
Sahil sihiye idaresi bulunmıyan Ji.. 

manlarda milli posta vapurları süvari. 
tabib ve sihat memurlarının mesuliycti 
altında gece ve gündüz kara ile ihtie 
Jat edeceklerdir. 

Kendinden geçerek yemek yimeyi 

unuttuğu, kah önündeki Boğazın esra

J'mı kavramaya çalışarak, kah denizin 

kendi tuvali üzerinde aldrğı şekle da
larak, saatlerce, elinde fırça, kımılda· 

madan durduğu olurdu. 
Fakat nihayet bu esere son fırça 

darbesi vurulmuş, ve teşhir için, hazı~
lanan sergiye getirmişti. Sergi komı
tesini teşkil eden ressamlar önlerine • 
getirilen esere adeta inanamıyan göz
lerle bakmışlardı. Bu, kelimenin tam 
manasiyle bir harikaydi. Ve bir türk 
~stanınr tasvir etmese, her hangi bü
yük bir müzeden aşırılmış olması ih.ti. 
tnalini bile hatırlarına getireceklerdı. 

. tan Romanya ve Macarıstan yuz· nan ıs , 
de 25. 

Liyubliyana panayırını ziyaret ve-
silesiyle Yugoslavyada yapılacak s~~
hat turistler üzerinde unutulmaz ıntı• 
bal;r bırakacaktır. Her türlü izahat İ• 
çin bütün yugoslav konsolosluklarına 
müracaat olunabilir. 

orduyu çok zayıflatacaktır. 
Cumhuriyetçi ordusunun da enter· 

nasyonal Iivalann gitmesiyle zayıfla· 
yacağı ileri sürülecektir. Bütün mese· 

Sovyet S. C. B. 
kür yerleri 

"Inturist", Soçi, Kislovodsk ve Yalta'da bulunan meşhur Sovyet kaplı
calarında bir tedavi devresini geçirmek hakkını veren hususi biletler 
satmaktadır. 

Her türlü malilmat için, 
İstanbul, Galatasaray, "Natta" veya İstanbul Galata, Havagimyan Han, 
Skembri Figli ajanslarına müracaat olunmaları. 2-2440 
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lstanbul Sıhhi Müesseseleir Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan~ 

Cf nsi Jlikdarı 
Azr Çoğu 

858000 
23500 
38000. 

:l'ahmini Fiat M. 'Garanti 
Kuru~ San, 

§artname Şekli 
bedeli 

Eksiltmenin _ta:dhi 

Ekmek 
Francala 
Sade yağ 
Karaman 
Dağlıç 
Kuzu 
Srğır 
Sut 
Kase yoğurdu 
Kilo yoğurdu 
Mu tbak yumurtası 
Giinlük yumurta 
Kuru kaysi 
Kuru fasulya (Akliye) 
Kuru fasulya 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç (Akliye) 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kırmızı mercimek 

6805ao -
1800 -

31000 -
110000 -

51000 -
17200 -
34000 -

179000 -
13500 -
10500 -

276000 -
125000 -

Z550 -
15000 -
11100 -
18750 -
50500 -
30000 -

1850 -
1550-

(akliye) 10000 -
Kuru üzüm 4900 -
Kuru üzüm (Akliye) 5000 -
Kuru barbunya 2600 -
Kuru barbunya (akliye) 12 00 -
Bulgu. 35050 -
Kuru soğan 31000 -
Patates 36000 -
Patates (akliye) 35000 -
Zeytin yağı 16000 -
Zeytin 4875 -

Zeytin (akliye) 3500 -
Sabun 259{)0 -
Yeşil sabun 10050 -
Tereyağı 3900 -
Beyaz peynir 9200 -
Kaşar peyniri 3750 -
Toz Şeker 62800 -
Kesme şeker 2500 -
Makarna 10700 -
Makarna unlu 20000 -
Şehriye 2850 -
Şehriye Unlu 12000 -
Kuskus 1050 -
Pirinç unu 3925 -
Un 19850 -
Pırasa 16000 -
Lahana 11500 -
Bakla 8450 -
Ispanak 21300 -
Barbunya 4300 -
Ayşekadın fasulyesi 31850 -
Çalı .fasulyesi 5500 -
Bamya 2450 -
Sırık Domatesi 2900 -
Yer domatesi 18500 -
Enginar 11800 -
Sakı . kaabğı 13500 -
Patlıcan 56200 -

126700 
69000 
25000 
49500 

225900 
21000 
13500 

341200 
165000 

3900 
20000 
13200 
29450 
58200 
50000 
2500 
2400 

12000 
5350 
6000 
3500 

20000 
50100 
41200 
44200 
500. 1 
20000 
6350 
5000 

305()0 
15100 
5300 

11800 
5000 

80900 
3500 

l..-S200 
30000 

3910 
18000 
1600 
5700 

26115 
21400 
15400 
11500 
28200 
6000 • 

4620CJ 
7400 
37'JS 
4050 

24000 
14600 Adet 
20000 Kilo 
71700 

11 
15 50 
82 
39 
41 
45 
3Z 
11 

5 
18 
1 50 
4 

65 
I1 
13 
10 
21 
17 
12 
11 

10 
20 
18 
10 
8 

u 
5 
7 50 
6 50 

60 
30 
23 
36 
22 

106 
35 
60 
27 
30 
25 
20 
25 
20 • 
ıs 

17 
16 
3 50 
5 
~ 
5 

13 
13' 
13 
2D 

7 50 
5 
7 
9 

12 
Semiz otu 6500 - 8050 4 56 
Kereviz 2500 - 3300 6 
Kamı\Jahar 1500 - 2000 16 
Havuç · 4000 - 7000 5 
Kesilmemiş odun l 100 - 3350 Çeki 260 
Kesilmiş odun 515 - 695 Çeki 280 
Mangal kömürü 24000 - 45000 Kilo 4 50 
Kok 2180 - 2965 Ton 1850 
Kriple 1600 - 2030 Ton 1500 
Benzin 19500 - 27100 Litre 25 
Gaz yağı 4300 - 5700 Litre 20 
Arpa 27000 - 35500 Kilo s 50 
Saman 800() - 9500 Kilo 2 50 
Kepek 9000 - 12000 4 
Kuru ot 5000 - 6300 3 50 
İyi su 2000 - 2500 Damacana 60 

Lira Kr. 
7336 69 

2337 00 

785g 48 

2124 68 

878 86 

3697 98 

2201 78 

417 38 

534 75 

1716 97 

1457 S9 

1997 fll 

951 08 

6397 69 

593 63 

216 79 

112 so 

Lira Kr .. 
4 90 Kapalı 

'1 56 Kapal:t 

S 24 Kapal.ı 

1 42 Kapa1ı 

Kapalı 

2 47 Kapaıı 

1 47 Kapalı 

Kap alt 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalr 

'J 34 Kapalı 

Kapalı 

4 Z1 KapaJt 

Kap alt 

Açık 

Açık 

16-6-1937 

18-6-1g37 

18-6-1937 

23-&-1937 

25-6-1937 

25-6-1937 

25-6-1937 

30-6-1~~7. 

30-6-1937 

Z-7-1937 

J-'J-1931. 

,, 
,, ,, 

9-7-193.7 

,. 

.S..t 15 

-· 

,, 15,30 

u 16, 

s. 15 

s. 16 

s. 15 

s. 15 

s. 15,30 

s. 16 

s. ıs 

s. 15,30 

s. 15. 

s. 15 

s. 15,30 

s. 16 

ıs. H,3o 

s. 15,30 

Sıhhi müesseselerin 1937 maliyılı ihtiyaçlarr olbaptaki şartname ve numuneleri veçhile eksiltmeye k:cmulmuJttı.ı. 
ı - Eksiltme Cağaloğlanda Sıhhat ve İçtima! Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktu. 
ı - Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, tahmini fiat ve :rmıvakkat garanti miktarları karşılarında gösterilmi§.tir. _ 
3 _Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını komisyo

na vermeleri lazımdır. Mektuplarda teklif olunan fiatların hem yazı ile hem de rakam ile yaztlması Iaznndrr. 
4 - Şartnamelerin paralr olanları hizalarmda gösterikn bedel mukabilinde ve diğerleri parasu olarak komisyondan alma.bilir. Ve nü-

muneler her zaman görülebilir. 
5 - İstekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçlan için veya bir: müessesenin tamam ihtiyacı için tekllite ~unahilirlc:r. 
6 - 1stekli1erin cari seneye ait ticaret odası vesikası ile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garantı makbuz Teya banka 

mektuplarmr kapah zarflann içerisine koymaları lazımdır. (3000) 1-2373 

Eti Banktan 

~Iemur Aranıyor 
Almanca ve fransrzca okuduğunu anlayacak kadar bilen lis.e 

• mezunu genç bir memur alınacaktır. 
Müracaatlar bankın İş handaki merkezine yapılmalıdır. (142.8) 

2-,2442 

TÜRK HAVA KURUMU 

PiYANGOSU BüYüK 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

Büyük II{ramiye 
40.000Liradır 

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

A~ı~.a: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya ka
dar. buyuk ve küçük birçok ikramiyelerle arnortileri 
h~vı olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bılet almaktan C:ekinmeyiniz ..• 

İnhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - İdaremizin paşa bahçe fabrikasında şartnamesi mucibin

ce yapılacak 16559 lira 71 kuruş. lt~f bedelli amele yemekhane· 
sinin insaatı kapalı zarf ustıliylc cks.ilmıeye konulmuştur. 

2 -
0

Eksiltme 7.5.937 tarihine raslayan pazartesi günü saat 15 
de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alın> komisyonun
da yapıl.ıcaktır • 

3 - Muvakkat teminat 1242 liradır. 
4 - !hale evrakı 83 kuruş mukabitinde inhisarlar inşaat şube

sinden ve Ankara başmüdürlüğünden alınabilir. 
5 - İstekliler ih.ale<len en az iki gün evvel bu gibi işleri mu. 

vaffakiyetle yapb.klarma dair resmi vesaik ile inhisarlar inşaat 
şubesine müracaat edip e-lıliyct vesikası almaları. 

6 - Mühürlü teklif mektubu kanuni ve ehliyet vesibları: ile 
muvakkat teminat akçasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale 
günü en geç saat tam 14 de kadar yukarda adı geçen alım komisyonu 
baş_kanlığına makbuz mnJı:abilinde verilmiş ofmalıdrr. (Z835) 

I-2202 

Aldıisar Parti Başkanlığından: 
Kapalı zarf usuliyle inşaat münakasası : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Manisa Akhisarda yapılacak parti 
ve Halkevi binası inşaatı olup bedeli keşfi 40000 liradır. 

2 - Bu işe dair keşif şartnamesi ve projeler 3 lira mukabilinde 
Akhisar parti başkanJığmdan alınabilir. 

3 - Eksiltme 21-6-937 pazartesi günü saat 16 da parti başkanlı-
ğında yapılacaktır. ---

4 - İstekliler diplomalr mim.ar vepa mühendis olacak ve bu gi
bi işleri yaptığma dair temiz kağıdı ve ihale kanunu 3. üncü mad • 
desindeki evrakla beraber 3 bin liralık teminatlarını muhtevi kapa
h zarflarını ihale saatından biI saat evvel Parti Başkanlığına ver-
miş olmaları lazımdır. (1400) 2-.2396 

5 _ 6-1937 

Türldye Büyük Millet Meclisi 
inşaat l\!omisyonundan: 
İnşaat komisyonu için ücretle bir katib alınacaktır. 
Türk olmak, askerliğini yapmış bulunmak, 30 yaşından yukarı 

olmamak. dak:t:iloğrafi ve lisan bilmek. lise mezunu olmak, el ya.. 
zısı güzel olmak şarttır. 

Bu ş:eraiti. haiz olanların diğer şeraiti anlamak ve isimlerini kay~ 

1 dettimıek üzere her gün öğleden evvel vesikalariyle beraber Büyük 
Millet Meclisi Daire Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1410) 2-2407 

MERİNOS YAP AGISI SATIS iLANİ : 
-"' 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden : 

1 - Merinos yetiştirme çiftliğinin 937 senesi hasılatından 
1 12500 on iki bin beşyüz kilo safkan merinos yap.ağısı ile 6200 altı• 

bin iki yüz kilo yarımkan merinos yapağısı kapalı zarf usuliyle 
arttırmaya kanulmuştur. 

" 

2 - Artırma günü 25-haziran-937 tarihine müs:ıdif cuma günü 
saat 15 dir. 

3 - Muhanunen fiat olarak merinos yapağrsmm beher kilo 120 
yüz yirmi kuruş yarrm kan merinos yapağının beher kilosuna da 
110 yüz on kurus tahmin edilmiştir. 

4 - Her ikisi için 1637 bin altı yüz otuz yedi lira muvakkat te• 
minat alınacaktır. 

5 - İsteklilerin karacabey kazası dahilinde merinos yetiştirme 
çiftliği müdürlüğüne ihale gününde ve 2490 sayılı kanun hükümle.. 
ri dahilinde teminat ve teklif mektubları ile birlikte müracaatlan 
ilan olunur. (2935) 2-2389 

Nafia Vekaletinden: 
16 haziran 1937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada nafra veka· 

leti malzeme eksiltme komisyonuodasında cem'an 2317 lira 10 k:u· 
ruş muhammen bedelli galvaniu 15 ton 4 m/ m. lik telgraf teli ile 
160 kilo 1.5 m/ m. lik bağ telinin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak Ankarada ve~ 
kalet malzeme mi.idürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat temimıt 173 lira 78 kuruştur. 
İsteklilerin teklif meltublarnu 16 bziran 937 çarşamba günü 

saat 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne vermelc. 
ri lazlllldır. (1306) 1-2309 

Lüleburgaz Belediyesinden: 
Lüleburgaz belediyesi için satın atmacak bir adet dizel mo ... 

toru iie bir altematür ZO. 5. 937 tarihinden itibaren kapalı zarf 
usuiiyle münakasaya konulmuştur. İhale 7. 6. 937 Pazartesi günü 
saatı 16 da Lüleburgaz Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

A ) Alı.n.a.cak şeyler : 60 beygirlik dakikada 400 adet devirli 
tam dizel dört zamanlı bir motör ile 55 kilovat amperlik üç saf. 
halı 50 tekerrüriü ZZ0/ 380 voltluk bir alternatürdür. Bedeli keşfi 

1' 7000 liradrr. 

~' 

B ) Fenni şartname Lüleburgaz el~ktıik idaresinden mecca.. 
nen alınabilir. 

C ) Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
D ) Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabiyle 525 liradır4 
E ) Teklif mektubları ayni gün saat 16 ya kadar Belediye 

Daimi Encümenince kabul olunur. 
F ) Gümrük resmi belediyeye aittir. 

(1331) 1 - 2289 

Ankara Def erdarlığından: 
Cinsi Sahibi İzahat Kıymeti 

3600 Ahşap ve Mukaddem Malı. Şakir kıZl 400 liraya 
Dede hanı sokak 26 No. Gü1ese:r ipotek 

Yukarıda yaz.ılı ga.yri menkul sahibinin vergi borcundan do
layr satılacağından 21 gün müddetle mü.zayedeye konulmu~hlri 
Taliplerin 14. ti. 937 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Vilayeti 
İdatt heyetine müracaatları ilan olwnu. (138.0) 1 - 2341 

Amasya C. 
den: 

M .. dd . ·ı· ...,. u eıuınumı ıgın· 

l - Amasya ceza evinin mali bir ha~iran 937 günüa.den 31. S.. 
9Y7 sonuna kadcrr beheri 480 ~ifti 960 gram itibaı:iyle bir senelik: 
122640 kı'1o Amasya belediyesinin kabul ettiği ikinci nevi buğday 
ekmeği bu günkü belediye rayicine göre 10424 lira 40 santim mu.. 
bammen he.deli ile 25. 5. 931 gününden itibaren 15 gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Z - İsteklilerin muhamen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 78! 
lira 8(} kuruş nisbetinde para veya tahvilat veya banka mektnpla
una mahsus kanundaki saraha.tı ve~ile teklifn.ameye ekliyeı:ek iha· 
le günü olan 8. 6. 937 Salı günü saat 15 e kadar Amasya C. müd· 
deiumwniliğin.de toplanan komisyona vermeleri lazımdrr. 

3 - İhale günü müddeinmmnilik dairesinde toplanan kamis .. 
yona saat 15 den sonra verilecek teklif ile teminat mektupları ka· 
bul edihniyecektir. 

4 - İhale &. 6. 937 Salr günü saat on altıda Amasya C. müd.ı 
deiumumiiik dairesinde toplanan komisyon huzurunda yapıla· 
caktır. 

5 - Fazla izahat almak isteyenler Amasya C. MüddeiamurnL 
liğine veya o yer ceza evi direktörlüğüne jhaleden evvel müra-
caatları ilan olw1ur. (1335) 1 - 2283 

Daktilo alınacaktır. 
1 - En az orta mekteb mezunu olmak şarttır. 
ı - El yazısı güzelliği, daktilo ya7.ısmda intizam, hatasızlıt( 

ve sürat esaslarma göre müsabaka yapılacaktır. 
3 - Ecnebi lisaniyle yazılmış müsveddeleri daktilo etmek ter

cih sebebi olacaktır. 
4 - Kazananlar vaziyetlerine göre maaş veya ücretle istihdam; 

olunacaklardır. 
5 - Müsabaka günü Te diğer hususat hakkında fazla m:üfunat 

a.Jmak isteyenleTin Antrarada Yenişehirde !smetpaşa caddesi niha· 
yetinde Kuılmnak sokağında 30 numaradaki dairede zat işleri mü. 
düdüğüne biuat müracaat etmeleri. (1402) 2--2397 

Ankara inhisarlar 
Bas Müdürlümnd~n: 

' o Akçakoyunlu tuzlasında bir numaralı havuzun 2306 lira ~ ku. 
rus muhammen bedelli keşif varakasına göre tamiri açık eksiltme
ye" konulmuştur. Taliplerin bedeli muhammcnin yüzde yedi buçu• 
ğn olan 173 lira ilk teminat paralari!e birlikte 10.6.937. tarihin~~ 
saat 15 de idaremizde toplanacak komisyona gelmelen ve şeraıtı 
anlam.ak i~n de hergün tuz fen ~ubemize veya mahalli tuzla ıne-
murluğuna mürae<1atları ilan olunur. (1282) 1-2227 

• 

• 



Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamiratı! Halil Naci 

Anafartalar 

11 

Mıhcroğlu 

No: 111 

Memur alınacak 
l\ıfaliye Vekaletinden: 

• 

iktisat VeJ{aletinden 
150 - 200 lira aylıkla Kontrolör alınacaktır. 

A kcı·i Fahrikalar Urnıırn Miicliirlii!!ii Saıırıafoıu 
Komİ~\01111 fl.inları 

. . Samsun ve Mersin'de bu defa ihdas olunan kambiyo idareleri 
ıçın aşağıdaki mevzulardan imtihana tabi tutularak birer murakib 
alınacaktır. 

1705 ve 3018 numaralı kanunlara müstenit nizamname ve ka
rarname hükümleri dahilinde ihracatı rnürakabe teşkilfitı için me
mur alınacaktır. 

5. TON ANTiMON 
Tahmin edilen bedeli 4150 lira olan yukarıda mikdarı \"C cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mudlirlugü satınalma ko. 
rnisyonunca 21.6.937 pazartesi günü saat 14 de ı:çık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

A) İktisad 

Talibi erin haiz olmaları lazım gelen vasıflar şunlardır: 
1 - En az lise veya buderecedeki ticaret mektebi mezunu ol-

B) Maliye 
C) Hukuk bilgisi 

mak, 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak, 
3 - 35 yaşından yukan olmamak, 

D) Ticaret ve usulü muhasebe 
İmtihan tahriri olacaktır. Lüzum görülürse şifahen ayrıca de

nemeler yapılcaktır. 
.. ~ .!mtihan: Ankara'da maliye vekaleti nakid işleri umum müdür

lugunde İstanbul ve İzmir kambiyo müdürlüklerinde 1 ve 2 tem
muz 937 perşembe günü öğleden sonra saat iki buçukta yapılacak
tır. 

4 - Memleketin her mıntakasmda vazife görmesine sıhhatca 
manii bulunmamak, 

Yüksek iktisad ve ticaret, yüksek ziraat veya mülkiye mek
tebi veya hukuk fakültesi mezunu olmak, yabancı dillerden bir 
veya bir kaçını bilmek tercih sebeblerindendir. 

Yukarıdaki vasıf ve şartları haiz olan talihler müracaat istida
larına 

Kazananlara iki yüz lira ücret verilecektir. 
. İmtihana girmek istiyenlerin mekteb şahadetnameleriyle asker

!1k ve h~snühal vesikalarını ve sıhhat raporlarını ve bulundukları 
ışlere daır b:>nservislerini 25 haziran 937 tarihine kadar Ankara'da 
maliye vekfıleti nakid işleri umum müdürlügüne tevdi etmiş olma
ları lazımdır . 

l - Doğum tarihleriyle bulundukları işleri ve son vazifelerini 
ve haklarında kimlerden ma!Umat alınabilecigini de göstermek ü
zere kısa bir tercümeihal varakası, 

2 - Tahsil dereceleriyle askerliklerine aid vesikaların suret
lerini, 

3 - Nihayet 1937, de çekilmış iki adet kartpostal büyüklügün
de boy fotograflarmı eklemelidirler. İmtihana kabul edileceklere tebliğat yapılacaktır. (1443) 

2-2485 

Muhafaza Genel 
l(omutaıılığından 

Gümrük Muhafaza Kıtala rında Muvazzaf 
Subay Olmak lstiyen lise mezunlarına: 

1 - Sivil liselerden şehadetname alarak bu sene çıkacak olan
l~r~a!' geçen yıl olduğu gibi muvazzaf gümrük muhafaza subayı ye
tıştırılmek üzere bu yıl da harb okuluna sekiz okur alınacaJ...-tır. 

~ - Subay olup muhafaza kıtalanna gelinceye kadar orduya 
ye~ışen subaylara yaprldığı gibi her masraf ve harb okuluna kabul 
e~ıl~cek sekiz okurun okula gelinceye kadar olan yol masrafları 
hukumetçe verilecektir. 

3 - Muhafaza kıtalarına böylece harb okulundan çıkıp muvaz
zaf subay olarak gelenler yalnız muhafaza kıtaları içinde rütbe a
larak ordu subayları gibi ilerleyeceklerdir. Harb okuluna giriş 
şartları şunlardır: 

A - Liselerden bu yıl ve geçen yıl olgunluk bakalorya imtiha-
nı verenler imtihansız. • 

B - İki ve iki yıldan daha evel mezun olanlardan müracaat e
denler olursa bunlar askeri liselerden birinde olgunluk (bakalorya) 
İmtihanına tabi tutularak harb okuluna kabul olunurlar. 

4 - İsteklilerden Ankara'da bulunanlar doğrudan doğruya An
karada harb okulu komutanlığına ve Ankara dışında olanlar ~a bu
lundukları yerlerin en büyük askeri komutanma veya askerhk şu
besi başkanlrğma aşağıdaki yazılı belgeleri dilekçelerine bağlaya
rak müracaatları. 

A - Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği. 
B - Mütehassıs tam bir sıhhi heyet tarafmdan tasdikli rapor 

ve aşı kağıdı. (Aşı belgesi olmıyanlara askeri hekimlerce aşı yap
tırılır.) 

C - Mezun bulunduğu okulun şahadetnamesi ve okulun vere
ceği resmi hüsnühal kağıdı • • 

D - Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar nizam
lar ve talimatnameleri tamamen ve aynen kabul ettiğine dair veli-· 
sinin ve kendisinin birer teahhüd senedi. (1429) 2-2453 

Atllive V ckaletinden . 
Hukuk işleri U. müdürlüğünde münhal bulunan katibliğe sü

ratle daktilo yazmasını bilen bir memur alınacaktır. 
. Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsaf ve şartları 

~aı~ olanl_ar~n 12_ h_aziran 937 cumartesi günü saat 10 da yapılacak 

Talihler arasındaH' istenen vasıf ve şartları en çok haiz olanlar 
vekaletçe ihtısas kursuna devam etmek üzere seçilecek ve bunlara 
kurs müddetince !00 lira aylık ücret verileccktiı. 

Kurs I temmuz 1937 de başlay,.cak -,;e iki ay kadar sürecektir. 
Taliblerin ihtisas kursuna iştirak iç;n hıç bir manilerinin ve serde
dilecek her hangi bir mazeretlcrınn bulunmaması şarttır. 

Kursa grmesi kabul olun n nrdan vekuletçe tayin ediJecekJeri 
maha11ere itirazsız gitmeği önceden kabul eylediklerine dair teah
hüdname istenecektir. İhtisas kursundan ehliyetname alanlar kad
rodaki ücreti 200 lira olan kontrolör memurluklarına başlangıçta 
150 _lira ücretle .alı.nacaklar ve memleketin muhteJôf ihraç merkez 
ve lımanlarında ıstıhdam edileceklerdir. 

17 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek olan miiracaatla
rm iktisad vekaleti iç ticaret umum müdürlüğüne yapılması lü-
zumu ilan olunur. (1442} 2-2467 

Bakaı lığıudan: 
• 

Kültür 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih - coğrafya. riyaziye, tabiiye, 

frarnsızca almanca ve İngilizce öğrelmenı olmak istiyenler için 
bu yıl sınav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar i eylül çarşamba günü İstanbul üniversitesinde 
baş.byacaktır. 

3 - Sınava girmek isti yenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den aşağr ve 45 den yukan yaşta olmamaları. 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden 

mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare 
heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve öğretmen 
olanlar bu kayıddan müstesna olup mensub oldukları daire amiri
nin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücud 
arızalarından salinı olduklarım isbat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeieri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu ve} a 
bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 

Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders senesi 
öğretmenlik etmiş bulunmaları gerektir. 

4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sım:v soruları üniversite ve 
yüksek öğretmen okulu talebesinin takib ettiği ders müfrredatın
dan seçilecektır. Bundan başka sınava J:İ. eceklere pedagojik soru· 
lar da sorulacaktır. 

S - Namzedler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı 
kanunun 1 inci maddes 'nde gösterilen dereceler dahilinde her han
gi bir orta öğretmen o'mlu yaröğf'1etmenliğine atanacaklardır. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 311 lira 25 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa .. 
atte komisyona müracaatları. (1404) 2-2435 

70 TON ELEKTROLiT TU'l'Y A 
Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mtidurlülüğü sat n alına 
komisyonunca 23-i-937 cuma giinü saat 15 de kapalı zarf ıle ihalo 
edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talib1erin mu .. 
vakkat teminat olan 1155 lirayı havi teklif mektublarını mezkur 
gunde saat 14 de kadar komı yona vermeleri ve kendilerinin de 
2 90 numaralı knnunu 2. ve 3. maddelerındeki vesaikle ınezkilr gün 
ve yaatte komisyona muracaatları. 

(1326) 2-2375 

2,,0 TON F..Lh:Kl'ROI İT BAKIR 
Tahmin edilen bedeli (149500) !ıra olan yutarda miktarı ve cin• 

si yazılı malzeme as .eri fabrıkalar umum mudurlugu satın alma ko 
mısy~nunca. 21-7-937 çaı samba gunu sa. t .ıs de kapalı zarf ile ıha. 
le edılccektır. Şartname 7 lira 48 kuruş muknbilinde komisyondan 
verilir. Talıblerin muvakkat temınat olan 8]25 lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur gurde .. a t 14 de kadar komısyona vermeleri 
ve kendilerininde 2490 numaıalı kanunun z. ıve 3. m ddelerindeki 
vt:saikle mezkur gun ve saatte komi yona trlüracaııtları. (1328) 

2-2377 

ı TON DİFENİLAMİN 2. TON SANTIRAL1T. 
Tahmin edilen bedeli 8100 lıra olan yulrarıda miktarı ve cinsi 

yaz h malzeme askeri fabrık.ılar umum mlidurlügu satın alma ko
misyonunca 19-7-937 pazartesı gunu saat l S te kapalı z rf ile ihale 
edılecektir. Şartname parasız olarak komis}"ondan verılir. Talible
rin muvakkat teminat o1an 605 lira 50 kuruşu havi teklif mektub
larını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken .. 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve ş. maddelerindeki vesa. 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona miır .. Ciijltları. (1363) 2-2380 

l\lilli niüdafua \ cki!JC'li S<ılmuıuua 

Komi8yonu ilanları 

·---------------- ---------------_,;· 
İLAN 

1 - Jlerbir metresine biçilen ederi 300 kuruş olan 150.000 met .. 
re kaputluk kwnaş kapalı urfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 2250 kuruşa almak ve örneklerini görmek is .. 
tiyenlerin hergün ögleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - llk teminat miktarı 21.750 liradır. 
4 - İhalesi 15.6-937 salı giınü saat il dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil 

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

İLAN 
1 - Her bir kilosuna tahmin edilen bedeli 645 kuruş olan 

1350 kilo 60 ve 500 kilo 50 numaradan olmak ve müterbhid nam \ e 
hesabına aım~ cak olan keten iplikleri açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek isti• 
yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmfleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 894 lira 94 kuruştur. 
4 - İlıaıesi 14.6.937 P. ertesi gunü saat ll dedir . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 üncil 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
saatında M. M. V. satın .alma komisyonuna •ermeleri (1358) 

l-2314 

BİL İT lı?1tıhana ıştırak ıçın evrakı müsbiteleriyle birlikte müracaatları i· 
an olunur. (1465) 2-2496 

1 
Ankara Levazım Amirliüi Satınulma 

--------K~omiıo;yonu llani:.r_• _______ _, 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzedler bir istida ile ba
kanlığa müracaat edecek.lerdir. Bu istidcıya şu vesikalar bağlanacak
tır. 

A) Nüfus tezkerelerinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelrine aid şehadetname veya vesikalrının asıl 

veyahud suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 

l - Eskişehirde birinci sınıf ıki hang~r ıY•ptmlacakf'ır. Keşif 
bedeli 361 bin 850 lira 84 kuruştur. Bu inpatın kapalı zarfl.a ckaiJt .. 
mesi 18.6-937 cuma giinü saat 15 de M. M. V. satın alma Ko. aa 
yapılacaktır. 

ı - Şartname :k~if ve planlar 1810 kurota M.M. ve Satın alma 
Ko. dan alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. 

--- !LAN 
. T_ekirdağ kıtaları için 125 bin kilo Malkaradaki kıtaat için 70 

bı': kılo_ s!ğır kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Tekir
dag etının beher kilosuna 28 kuruş muhammen bedel üzerinden 
muvakkat teminatı 2625 lira ve Malkaradaki kıtaat etinin beher .lr::i
Josuna 25 kuruş muhammen bedel üzerinden muvakkat teminatı 
1~_12 lira 50 kuruş her iki etinde ihal •si 18. Haziran. 937 cuma gü.. 
nu saat 16dadrr. Şartnamesini okumak istiyenler her gün ve müna
kasaya işştirak edeceklerin mektublarm ihale saatmdan bir saat 
evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri (1395) 

2-2387 

İ L A N 

D) Mahalli kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 
sıhhat raporu, 

E) Mahalli kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F) Altı adet 4x6.5 büyüklüğiinde kartonsuz fotoğrafları. 
Bu vesikaların en son 1.8.937 tarihine kadar bakanlığa gönde

rilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra bakanlığa gelmiş olan 
veya evrakı müsbitesi r.oksan gönderilmiş bulunan istidalar hak· 
kında muamele yapılmıyacaktır. (1455) 2-2487 

Ankara birinci sulh hukuk !hakimliğinden: 

3 - ilk teminat 18225 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu .. 

nun 2 ve 3 uncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık vesika· 
sı ve müdafaadan alınmış vesika, Bayındırlık genel ve fenni fC!Tt• 
nameleriyle hava inşaat şubesi fennı şartnamesi ile birlıkte teklif 
mektuplarını ihale s atından en az bir saat evvel M. M. V. satın al. 
ma Ko na vermeleri. (1368) 1-2349 

1 
Ut:' lct Uf•uıİr:)olları ''C Lim:t lurı Umum 

l\liicf ii rlii~ii Sat11rnl rna Komi 01111 lluu lan 

1 L A N Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapa~ı zarfla 50 bin ki
lo sade yağı satın alınacaktır. Muhammen bedelı 95 kuruş olu~ 
tutan 47500 liradır. tik teminatı 3562 lira 50 kuruştur. Sartnamesı 
her gün satrnalma komisyonunda görülebilir. İhalesi 18-6_-937 ~uma. 
günü saat 16 dadır. İsteklileri kanunun 2, 3 üncü. m~_ddelerındekı vesı 
ka ve teminat mektublarım havi zarflarını bellı g;ın ve saatten en 
az bir saat evveline kadar tümen satın alma komısyonuna verme-

Ankara posta telgraf idaresi veldli avukat Saim Hüsnünün İt· 
faiye meydanmda Kırşehir hanrnda 5 numarada mukim Ziya aley
hine ikame eylediği alacak d:ıvasının cari muhakemesinde dava o
lunanın bulunduğu yer meçhul olduğundan kendısıne tebliğat ya
pıldıgı halde bulunamamı!;.tır. Usulün 337 inci maddesi mucibi!l
ce 20 gün müddetle yemin ihlıarn"mesi gönderilme ine mahkeme
ce karar verilmiş ve mahkeme de 25.6.937 cuma günü saat 9.5 ga 
brrakılmrş olduğundan o giın m, lıkemede bizzat hazır bulunmadı
ğı veya bir vekil göndermediği takdirde gry ben mahkemesine ba
kılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 2-7499 

Muhammen lıcdeli (15620) lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton 
bag teli 16 6-1937 çar amba giınü saat 15.3~ kapalı rf uımlu ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır 

leri. (1396) 2-2388 

1LAN . l • • . 1 Piyade atıs okulu Maltepe· ve Bursa Askeri Lıse erı ıçın a ına-
cak olan üç adet ça~sır yıkama makinesi 23. haziran 937. çarşam~a 
günü saat 15 de İstanbulda Tophanede satın a~ma komısyonun .a 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İşbu makınele~. ~. parçk~dnıa ı~ 
baret ı k .. . k kurutma ve utu ma ıne erı 

o ma uzere bır yıkama, sı ma~. f b 1 i in 5500 Bur-
olup monte ve pruvaları dahil olmak uzere sta~ u ç . 
sa irin 6000 l" f" h . d"l iştir. tık temınatı 1275 lıradır. 

:ı- ıra ıat ta mın e ı m • d .. '"leb"lir Her 
Şartnamesi Tophanede satın alma komısyonun fa gkol~ul . 

1 
k. * 

P · · · · · şruttur ste ı erın anunı arça ıçın ayrı ayrı fıat verılmesı me . • d b" 
vesikalad~le beraber teklif mektuplarını ıhale saa1~20 6 ır saat 
evvel komısyona vermeleri. (1168) 

!LAN y 

1 - Gedikli küçük zabit mektebinin mutbak ocagı 21.6.937 pa-
zartesi günü saat 15 de pazarlıkla yaptırılacaktır. kk t t . t 28 

2 - Ocag~m ke~if bedeli 375 lira olup muva a e~ı?.a1 •. ı r :s • f" k . yonda parasız goru ur. 
ıra 13 kuruştur. Şartname ve ke.~ ı .. omı~delerindeki vesika ve tc-
. 3 - İstekliler kanunun 2, 3 uncu .. ma saatte levazım amirliği 

mınat makbuzlariyle beraber yazı~ı gun ve 2_2486 
satın alma komisyonuna gelmelerı. (1454) 

Anl{ara '7aliliğinden: 
. k kağmda 10 metruke, 20 kapu 

20 Jıra bedeli icarlı istasyon 8~ a so. 
10 6 937 perşembe günü sa

No. lu kargir mağazanın icranın ıha!esı . · ·. . 
at 15 d I k ·· '"n temıd edılmıştır e yanı rı uzere on g~ .. 1 ü eçen gün ve sa-

T~lilerin ıe liralık dipo~ıt o:akbuzı~~r~~~atl~rL (1425) 
atte uefterdar.ıkta kurulan Komısyona 2-2484 

, _____ A_ı_ı k_:_u_·a Ut'lec fi> c il ci~li;?i_l_ı_:•_,._ıu_r_• ____ ı 
İLAN 

Ankarada yevmiye 100.000 ekmek yapabilecek kudrette bir ek· 
mek fabrikası inşasına talih olanlarm tekliflerini ve kataloklarını 
bir ay zarfında vermeleri evelce i!an olunmuşdur. Vaki olan muh
teJif müracaatlar üzerine bu müddet haziran sonuna kadar uzatıl-
mıştır. (1458) 2-2490 

İLAN " 
1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre 

murabbaı belediye malı arsaya istekli çıkmadığından açık artır -
ması on gün uzatılmıştır. 

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

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

1LAN 
1 - Otobüs idaresi için 50, belediye vesaiti için on sekiz ton 

benzin pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 22.372 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1677 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin her gün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 7 haziran 937 pazartesi günü ,saat on birde 
beledive encümenine müracaatları. (1450) 2-2474 

Bu işe girme!· isti.} enlerin (1171.50). ı"hahk ~uvakk t teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalar~, re mı ~.rctenın 7-5-19~6 ~· ve 
3297 No. lı nushasında intişar etmı olan taftmatname daıresmde 
alınmış şvesika ve tekliflerini aynı gun sbt 14.30 a kadar komis
yon reisligıne vermeleri Jazrmdır. 

Şannameler parasrz olarak A.n~arada malzeme dairesinden, HaY.' 
darpaşada teselliım ve sevk şeflıgınden dagıtılmaktadır. ( 1336) 

2-2378 

l L A N 
tık eksiltmesi fe h edilen 300.000 adet ttlgraf bandı 16-7-1937 

cuma gıiniı saat 15.30 da kapalı zarf usulıylc Ankarada idare bina"' 
sında sat.n alınacaktır. 

Muhammen bedeli 30.000 liradrr. 
Bu işe girmek istiyenlerin (2250) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettigi vesikala.rı, resm~ gazeteni~ 1-5-l 936 gü~ • ve 
3297 numaralı nüshasında ıntışar etmı olan talımatname daıresınd 
alınmış şvesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis .. 
yon reisligine vermeleri liizımdır. 

Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerindo 
satılmaktadır. (1377) 2-2383 

İLAN 
ilk eksiltmcsı feshedilen ve muhammen bedeli (42.000) lira o .. 

lan 100 ton renkli v ya beyaz iıstüpü 2J.ı6.937 pazartesi gunu saat 
15 de yeniden kapalı zarf usulu ile Ankarada idare bınasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isti,} enlerin (3150) lir lık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikaları. resmi .. elenin 7.5.936 gun ve 3297 
No. lu nushasında ıntışar etmış olan t limatn mc d ir sınde nafıa 
vekaletinden alınmış muteahhidlik ve i sı ve teki' le 
saat 14 de kadar komisyon re:sligine ver ıneleri J ımdı • 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde An~· ra, İzmir, Ha darpqa 
ve Adana veznelerinden satılmaktadır. ( ı 1 İ) 2 2483 
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6 AY TAKSiTLE BiSiKLET satışına başlanmıştır. Yıldız mağa
zası Ulus meydanı No 6Telefon1847 

Yüniş fabrikası 
Sold kumaşlarını sab~a ha~ladı 

Beğendiğiniz kumaşın metresi 4 95 kuruş 
Bankalar caddesi Telefon: 3712 

Anliara tapu sicil muhafızlığından: 
Ankaranın Ahi Murad mahallesinin Köprü başı sokağında ka

in sağı nalbant Feyzullah solu uzun Afife oğlu hacı Ali arkası oda 
haşılı İbrahim haneleri önü Tarık ile mahdud 100 arşın mikdarm
daki Uzun Afife oğlu İbrahim mahdumu Hacı Alinin mutasarrıf 
bulunduğu evinin ağustos 316 tarihli kaydında kefaletten temmuz 
317 tarih ve 910 No. ile ve kefalet kelimesiyle bir işaret konulmu1 
ise de bu işaretin ne sebepten dolayı ve niçin konulduğu hakkında 
bir esas olmadığı gibi evrakı müsbitesi de bulunamadığından ma
hiyeti anlaşılamamıştır. '.Bu kefaletle eşhası hükmiye veya hakiki
ye tarafından alakalı olanlar varsa vesaiki kanuniyeleri ile birlikte 
nihayet bir ay zarfında Ankara merkez tapu sicil muhafızlığına 
müracaatları aksi takdirde bu kefalet işaretinin kaydından kaldırı-
lacağı ilan olunur. (1466) 2-2497 

Anl{ara Havagazı Şirlietinden 
Erzurum köprüsü ile dörtyol arasmdaki Bayındırlık so

kağı asfaltlanacağmdan bu yolda döşeli bulunan havagazı şe
beke borularının değıştirilmesine lüzumu kati görülmüştür. 
Bu sebebten Bayındırlık Sokağı ile bu sokaktaki şebekeye 
bağlı Aytan, İstanbul, Bayander, Baylık. Demirtaş, Gedis, 
İmre. Durlu sokaklarındaki şebekemizden havagazı kesileceği 
ilan olunur. 2-2477 ı 

Besııi Belediye Reisliğinden 
Malatya vilayetinin Besni kazasının yeni şehire yapılacak o

lan belediye binası 26.5.937 tairihinden itibaren 21 gün müddetle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 16.6.937 çarşamba günü saat 14 de 
Besni belediyesinde icra edilecektir. 

1 - Muhammen bedeli 8135 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 610 lira 12 kuruştur. 
3 - Talihlerin muvakkat teminat ve nafıa müdürlüğünden a-

lınacak vesikayı ibraz etmeleri Hizımdır. (1456) 2-2488 

Ankara 

Büyük Emlali Acentesi 
Bahkpazarı Seçkin Sokak 

No: 8 Tele: 1433 
1 - Cebecide arsa. 
2 - İçinde evi olan birbağ. 
3 - Şehir dahilinde bir ev. 
4 - Ev kooperatif §irketinin hisse senedi. 
5 - Şehirde veya Yenişehirde asfalt üzerinde bir apartı

man satın alınacaktır. 
6 - Parselasyon yapılmış herkese elverişli su ve elektrik 

yakın arsalar satılıktır. 
7 - Samanpazarı ile Halkevi arasında üç odalı kiralık ev 

veya apartıman aranıyor. 
8 - Adliye sarayı karşısında satılık arsa. 
9 - Bir ev satılıktır. 2-2493 

Denizli Belediye Reisliğiııdeıı 
100 lira aylık ücretle Denizli belediyesi fen memmurluğuna 

aid işleri görmek üzere bir fen memuruna ihtiyaç vardır. Şehir 
haritasını ve imar planını tatbike muktedir ve fen mektebi mezu
nu olması ve nafıa vekaletinden belediyemizde çalışmak üzere me
zuniyet istihsal etmesi şarttır. 

Talihlerin evrakı müsbiteleriyle belediyemize müracaat et-
::neleri. (1457) 2-2489 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Ağrıları 
~ . 

Niçin ııtırab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sefalin 

alınız 
Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 

ambalajları isteyiniz. 
2-2408 

REÇETELERiNiZi---
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus. Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

.. 

l\.asiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
Satış mağazalarımızda çalış

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

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 Oda 
Ayle yanında. banyolu ve 

möble. Şerait ehven. Yenişehir, 
Tuna asfaltı bitişiğinde Yiğit· 
koşun sokağı No. 15 

2-2462 

Satılık Arsalar 
Muhtelif eb'atta satılık arsa

lar. Mür. Tel : 2395 
1 - 2346 

Sıhatini Düşünenlere 

Müjde 
Çoktanberi sayın halkça piya

saya çıkarılması istenilen maruf 
ve meşhur İZMİT ÇENE SUYU
nu küçük şişeleri yapılan en as
ri ve fenni tesisatla hazırlanıp 
satışa çıkarılmıştır. 

Sıhhatini seven sayın halkın 
bundan böyle her taraftan küçük 
şişelerimizi ısrarla istemelidir. 
Fiatlarımız emsaline nisbeten u
cuzdur. Umum Deposu: Aydın 
Oteli altında Çene suyu deposu. 

Telefon: 2730 2-2429 

l(iralık odalar 
"Piyasamızın merkezi bir ye

ri olan Anafartalar cade.sinde'' 
evelce bayındırlık bakanl:ğuurı 
bulunduğu büyük binada bol zi
yalı ve kalöriferli odalar kirava 
verilecetkir. Doktor muayer{e
hanesi, avukat ve tüccar 1aziha
neleri olmağa çok elverişli bu
lunan bu odaları görmek ve tut· 
mak arzu edenleıin görmek i
çin mezkur apartıman kahvecisi
ne kira şartları için de V e h • 
b i K o ç ticaret evine müra
caatları rica olunur.'• 

Telefon: 3450 2-2433 

Kiralık Daire 
İki oda bir hol, banyo, mut

fak ve kolöriferi vardır. 4 ay 
veya bir sene için kiralıktır. 
Yenişehir Kızılay yanında A· 
lemdar apartıman daire 1 e mü-
racaat. 2-2494 

Kiralık Möbleli 
Bir Oda 

Yenişehir, İnkilab sokağı No. 
4. alt kat. 2.-2495 

ZAYİ 
Ankara M. K. Ş. den aldı· 

ğım 4966 No: lu hisse senedimi 
yitirdim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

• Necati 

KiralıkKat 
Dikmende yukarı Öveç yata. 

ğında İbrahim Soykanın e ·, ,., 
dört odalı üst katı kiralıktır. Bü
tün konforu ·ardır. İcindekile • 
re miiracaat. Tel: 2593. 

1-2267 

l\.iralıli Ev 
1 - Yenişehirrle kooperatif 

mağazası arkasında su. havaga
zr, banyo ve elektrigi havi kul
lanışlı ev 1 temmuzdan sonra bir 
senelik kiraya verilecektir. 

2 - Yenişehirde kooperatif 
mağazası al tındaki dükkan bir 
senelik kiraya verilecektir. 

Arzu edenlerin halde 39 nu
marada Tevfik'e müracaatları. 

2-2478 

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 civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

.--Underwood--
Y azı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 

AKBA kitabevi 
Yazı makineleri tamir edilir. 

Tel: 3377 

Kiralık Daire 
ve 

Satılık Eşya 
Yenişehir Yeni Dikmen cad

desi 16/ 1 numaralı apartımarı
da. Üç oda, su. elektrik, havaga 
zı, muşamba döşeli. 

2-2444 

Almanca 
Türkçe terceme ve daktiloyu 

iyi bilen günde bir kaç saat ça
lışabilecek gençlerin mektubla 
posta kutusu 92 ye müracaa:lan 

2-2420 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

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

ZAYİ 
Tatbik mühürümü kaybet

tim. Yenisini yaptıracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Müşerref 
2-2491 

ZAYİ 

No. tarih S.Ki. Tutarı 
1978 3.6.937 708 2938 

Yukarıda evsafı yazılı bor
sada Otabatmazlara sattığını 
buğdayın vesaikini zayi ettiğim
den hükmü yoktur. 

Kalecikte Çiftlik köylü Hay
rullak oğlu Ahmed 

i 

2-24 82 

ULUS' un lLAN ŞARTLA RI 
Beher Be her 

Santimi San timi 
Sayfa Kuruş Sayfa Ku ruş 

3 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 30 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

, çıkan kitaplara aid iHinlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliğ 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığ 9 

" 16 .. 
3 Aylığ 5 " 9 .. 
Telefo n: 

Baş muharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abon e ve ilan: 1064 

Kiralık Odc. 
Havuzbaşında bayanlara ki. 

ralık güzel oda. Tercihen sabah-
ları 1841 e telefon 2-2406 

Serveti fünun 
1891 

il 

OUUU-, 

'[&iraoal:P 

UYANIŞ 
Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara•da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se

nelik abone 10 lira, Savısı 20 kurus. 

-----------Yarın----------• 

AT YARIŞLARI SAAT 
15,30 da 

KREM BALSAMIN 

Kumral, Sarııın, Esmer her tene tevafuk eden yegane aıbht 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
ı - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yt\ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİL1Z KANZUK ECZANESİ. 
~ Beyoğlu • İstanbul 
tı:.~·~:..::;a,;::.:~~"llkt·~:w";~:9.:~~~~~ ~Y.~~~~~ ~ ~;..:~:.:;~~~:o..;~ 

İzmir Belediyesinden: 
Basmahanede dokuz eylül meydanının parke ve kesme taşlariy• 

ve Basmahane istasyonu karşısındaki yolun da yalnız parke taşla· 
riyle yeniden tefrişi işi 15.6.937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla 
eksiltme ile ihale edilecektir. Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 
yirmi iki bin iki yüz liradır. Keşif ve şartname ve projesi yüz on 
bir kuruş bedel mukabilinde baş mühendislikten satılır. Taşradan 
müracaat vukuunda şartname ve keşif ve proje bedeli ile birlikte 
posta ücreti peşinen gönderilmelidir. İştirak için bin altı yüz alt
mış beş liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubiyle birlikte 2490 sayılı kanununun tarifi dairesinde hazn· 
lanmış teklifler ihale günü olan 15.6.937 sah günü saat ıs şe ka-
dar encümen reisliğine verilir. (1420) 2-2437 

Jandarma genel liomutanlığı Anliara sabnalma 
l{omisyon1ındaıı: 

Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins. mikdar, muhammen bedeli, ilk temi .. 
nat. alım tarzı, gün ve saati aşağıda yazılıdır. 

İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli gününde teklif mektublarıru komisyona vermiş ot-. 
malan. 

Beherinin muhammen İlk teminat İhale tarihi Eksiltmo 
CİNSİ Adedi Beheri Kğ. bedeli Kğ". Adet Lira Kr. Gün Sa. şekli 

168 75 7/6/937. pazartesi 10 açık eksilt. 

7/6/937 pazartesi 15 kapalı 'tarf . 
8/ 6/ 937 salı 10 ,. ,. 
8/6/937 ,, 15 n ., 

Küçiık kazan 50 kişilik 40 :50 12 :13 150 Kr. 
Küçük kazan 30 kişilik 40:50 9:10 150 Kr . 
Kulplu kapaklı bakraç 50:80 3 :3.5 150 Kr. 
Mahruti çadır 300 63 lira 1417 50 
Port<.tif çadır 3000 7 lira 157 5 
Kaput kbrklenmesi 500 kısa 11 lira 1462 50 
Kaput kürklenmesi 1000 uzun 14 lira (1268) 1- l200 

Y ENi SiN~~l\1ALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Unutımt beni ve Ave Maria filmlerinin 
yüksek yaratıcısı 

BENJAMlNO GlGLI 

tarafından rııuvaffakiyetle temsil edileı 

SAADETiM SENSiN 

İlaveten S. M. Emir Abdullah'ın 
Ankarayı ziyareti intibaatı ve ayrıca 

CANLI RESİMLER 

BUGÜN BU GECE 

Tabii bir dekor çerçevesi içinde cereyan 
eden ve mevzuunu hayatı hakikiyeden . 

alan .kuvvetli bir eser 

GÜNEŞ KIRALI 

Baş Rollerde : 

LUİS TRENKER - MARİON MARSH 

llave : Emir Abdullahrn Ankarayı 
-rivareti ayrıca renkli Miki Mavs 


