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Hatay anayasası 

Cenevr~de türk projesinin 
ilk tetkiki dün bitirildi 

Hiç bir meselede henüz karar alınamadı 
Fransızlar mukabil ~ir . pr~je verdiler 

.. _.ı.. ... ajaasmı• hususi muba- ... dairelerin yardam ile teknik lauırbldu yapılıyor. Fnn· 
Cenene, 13 ( AA.) - ~- uz mütebuusı bqia bir mukabil proje eaaalan metni meli 

biri bildiri,.or: • tfıikiaİ bitirdi. Bu aahada •tmİf •e komite tanıfmdu iN aabah ıözdea pçirilmİftİr. 
Komite türk projesiaia ilk ~ etıae " fikir teatiai la~- Komite, pazartesiye ıönwıleri clil mneleai baklanda 

yapılan müukere. anlatma. ~~ müaakaplara ratmea. dialiyec:ektir. 

cludunu ıeçınediii ~çok~' clejildir. FrtuUU Hariciye Naın El,imi:l• konıqtu 
biç bir ':'9 .. a.~ henus lr,arar W.elmaı istedifimiz üç nabi:re 

Komate 1enıclea ~ poliı ve jandarma kunetleri Paria, 13 (AA.) - B. loon Delboe Tirllİ~ Bii)'ii• 
ile lakenclerun am-nı "1 . • P ..!:_ .. :;1, elralli•etı. Elçia B. Suad 1'aıHIXı lıabul etmifti,. 

" nlerİ clialemittil'· ..... ·-- " • (Ba)'ll', Bucak •e Hazne nahiyeleri baklandaki hakkında I~ _.ı..Di liı meaeleleri baklanda tirk· 
askerlikten tecnd •• • .._:::':.. milletler cemiyeti mütebu· yazıma dördiiacü aayfanmdadır.) 
franııa mütehaıııılarm ıııır-a-

Türkçe 
konuşma 

Falih Rıfkı ATAY 
Parti Genel Sekreterliğinin 

türk vatandaşlarından türkçe bil
miyenlere dil öğretmek için dü
fiia~üiü tedbirleri sevinçle karşı
~ Tiirki7e'de türkçe konut • 
mamak yoktul': Türkçe k o n u • 
Şama m ~ k vardır. Burası öy· 
le som bir türklüktür ki, maddt 
manevi, her türlü menfaatler, or. .:ı 
dilini bilmeğe bailıdır. Oğlunu 
küçükken Avrupa'da bulunduran 
bir ahbabımız diyordu, ki: "-O, 
li•anr mültemmel biliyor: ingiliz
ce lrannzco, İtalyanca! loltaf 
tü;kçeıi kıt olduğu için ilerleye· 

miyor ••• ,, b"l 
Türkçe bilmeyen,. veya az ı en 

türk ! Bir yabancı ~ıl yah~ lehçe. 
keıifliği arasına diıten, ye el, eski 
Beyoğlu terbiyeıinin ~e~asıh~: 
k t•• k vatandat! Sızım 
~n kur d' milletimizden olanla· 

nıız, en ı Bu ınemlekette 
n- ku..tarmaktn'· · d .... d'li iste
berkeı kendinin b_ıl. ıgı ~akl: .· 
diği gibi konutabilır: . 

ennenıce, .ıe 
ınızda ne rumca. ne . itmek· 
Yahudice, ne de f~naıze& 1f Fakat 
ten bir çekindiğimız Y~ d ki· 
Kültür Bakanlığının tam a 
ka ··t · dek' dag .. ın bütün yamaç· 

o eıın ı 1 k balkın 
~rında adeta bir kasaba ;}duğuDU 
türkçe konutmamakta kT't
tördu·· .. .. ·· z vakit bunu, tef 1 a gumu , 1 av r· 
Çdrk ve tetebbüs ~sur arı:ııall;si 
IDekten ve Ankara nm. d' .. er kı· 
böyle olursa menıleketın ıg d .. 

• ld <Wnnu U• 
•rınlannda bal nice o ua- d" 
tiinerek hüzne dütmekten k~ d~i 
Ilı İzi alamayız. Lütfen bir gırı 
D•• k nıaJDall •oÇlnenin türkçe onuf f 
ille ı· . . d. id tara ını ı.. ~ •u ıyetının ken ıne a f .,..... .. . . . . , Bu ıını 

·- goıterır mısınız • ekt bler 
"atandatlara mahsus m .. ': t 
açtık da veya herhangi bir ogre • 
~e •aaıtaıı icad ettik de bu vvıa:n_· 
,. attan red cevabı mı aldık? .. a~r 
l ~ cenub vilayetleri için, dogu buı • 
e11 • • • d' e • ~ •çın, her taraf için bır ır v ki 
l&tı: tetkilith Türkiye'nin tef • 
f r. tiil'kçesi ! DüımaınJD bile men· 
d~~· llletnleketin dilini bilmekte-

~~f ltçe lıomq, vatandaf! f ~t 
"- el. it bu afitleri ne okuyabıl!~· 
Ufttflltd olcuaa. anhyabilir ! Bu soz 
lba-~ .... Qfı türkçe lıonaftaralun 
--.-illa ıeldi .. · ni hitab biz· 

--~~~~~~~----=----=--

Batı paktı e trafında 

Almanyanııı cevabı nasıl 
tefsir ediliyor? 

Londra, 13 (A.A.) - Royter'in öğrendiğine göre, ıefir fon Rib
bentrop, bu sabah Eden' e, İngiliz notasına kartı verilen alman ceva-
bını vermiştir. 

Alman elçisiniı• gelecek haf ta tekrar Eden ile ıörüpaeei muhte-

meldir. Yylenalilae s&e. alma• oe-
vabı hakkmda paetelerde timdi· 
ye bc:lar çıkan bütün haberler 
yanbfbr. 

Almanya'nın, notaamın birer aure-
tini Fransa ve Belçika hükümetlerine 
göndereceği bildirilmektedir. Notanın 
metni, aonradan ne,redilecektir. 

Alman muQtarumm pek u.zun ol
duğu öğrenilmi9tir. Alman elçiliği bu 
ıefer, her zaman yaptığı gibi, mubtara
nın bir blilhuını bile gönderememiıtir. 

Sel&hiyetli mahffıler, almari ve i
talyan muhtarnının metinleri arasında 
büyük bir fark olmadığını ve Roma ile 
Berlinin y&kmda bqlayacak olan ıö. 
rüpıeler aırasında sıkı bir temaa muba
f ua edeceklerini iddia etmektedirler. 

Bu mahfiller, Alaman muhtaraunm 
nld Lolrarno paktının ziminleri olan 
italya ile ingilterenin teahhUdleri altın
da olmak il.zere bir alman • franau: bar. 
binin görönilnc almmasmı teklif etmek· 
te olduğunu bildirmektedir. 

/ngil/z Dış lşl~r Bakanı B. Ed~n (Sonu 4. DncD sayfada) 

Vonder Osten'in konferansı 

fon der Osten ve kon/~ransı dinllyenıer 
Konferansçı . 

.. .. f der O.te n Halkevinde ıeçkin bır kalabalık önün· 

Dil
. arkeoloji profeaoru. on tarihi yol ları mevzuu etrafında bir koııferana ver-
n d niyetı ve ü f 

An
adolunun ı:ne e k feranaa aid tafıilitı dördüne uy amuda bu-

de " ·ıe dinlenen bu on 
nıittir. Alaka ı 
tııı nı.z. 

14MART1937 PAZAR 

& ıncıda: -
lİstanbul şehir meclisinin 

tarifini istediği bir 
tabir: Fakir kime derler? 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Atatürkü dinlerken 

Gerilla hakkında 
iki hatıra 

Türk Tarih Kurumu Belle teninin birinci aayııı çslmuttır. Bu 
sayıdan Türk Tarih Kurumu Aabatk•nı Bn. Afet'in Gerilla hak
kında iki hibra bqlddr ıüzel bir yazısını aynen alıyoruz. Bu 
Belleten' e dair fikirlerimizi a ynca yazacajız. 

1 
11 inci Abdülhamit elem... lıtaüul· 

da, Harb akademiıincle bir sabit.. He
nüz yirmi yqmda.. • 

Onun lauıuıiyetlerindea biri: O, 
kendiıincle bir takan mana " müi,.eti
ai benü anlıyamadljı du,.plarm çar
pqbjuu laiasediyor, fakat bu.ı.n ne 
müabet " ne menfi bir türlü mana ve
remiyor. 

O, küskündür. O, kederlidir. O, ru
bundu plen an,_plmu bir mana ile l· 
aiclir. Fakat kime karp? Ve • • için? 
Bunu, o dabilımes. 

Bir sün ona, ,.akın arkadatlanadan 
L " • . an: 

- Sen. diyor, kalk borusunda bir 
türlü UJUUDl)'onuD, dahili,.e zalNtİ 
bryoluu sanmacbkça bllmayonma. 

O, cevab veri,.or: 
- Haldan •ar .... 
-Aahyamadun; iten aana ita anlatıl

maz ha,.atmm sebeltini 101'111'0l'Ulllw ... 

bana: Haldma •ar, di,.onua. Ben ..... 
kar!' baldı olup olmadıiım yolunda ltir 

(Sonu s. inci sayfada) 

Atatürltiin Narh Alıa4etrtiMnJa ,.... 
aun olclufa ...,.... ilÜI l>ir Aabre 

V züm kongresi kapandı 

Alınması lüzumlu olan 
tedbirler tesbit edildi 

B. Celal Bayar kapanma dolayısiyle çok 
dikkate değer bir nutuk s ö y 1 e d i 

telgrafları 
Celal Bayar 

Ekonomi Bakam ve çekirdeksiz üzüm 

birinci milli kon&Ttılİ batkanı 

llaroc.ı maUanmuı aruuada önem· 
li bir yeri olon lturu üaümiin ıtandGTcl 
tiplerini teıbit için toplanan ltonpe. 
nin yiilı•lt laülerini bildiren tel,.,.a· 
luma büyiilı memnuni~tle aldım. 

T eıelr•ür eder uc N.)'111 •onsre i~. 
lerine H sise bu pir deierli ~alıpna
rnacla ucrimli bGfGTllGT dilerim. 

K.ATATORK 

Oziım kongreainin üç encümeni düq 
uat ona kadar kendiler;ne havale edilC1l 
it leri bitirdiler ve raporlarını reiıliğ' 
verdiler. Saat 1 l de umumi heyet ~ia 
vekili, l .zmir •ebuıu B. Rahmi Köken· 
in reialiginde toplandı. İlk önce siraa' 
encümeni raporu okundu. Encümen u,. 
retim bakımından kendi9ine •erilc1& 
mevzular etrafında uzun boylu tıetkik
ler yaptıktan aonra 9u neticelere var. 
mı9 bulunmaktadır: 

O.zümlerde ıtandardi.zuyon saman
la kökteıeceği cihetle fimdiki halde 
münakaşası istenilen bu eualı ife bai• 
dan bqlamak lizımdır. Memleket il
zümcülügünün bugünkü vaziyeti bir
çok esaslı tedbirlerin alınmasına lilzum 

(Sonu S. rncr sayl•tla) 
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Politika bahisleri 

ammaddeler 
Sömürge er 

Cenevre' de toplanmış olan 
4'ha.mmaddeleT komisyonu" na 
Almanya ile balya katılmak iste
mediler. Çünkü bu iki devlet, 
hammaddeler meselesi üzerinde 
milletlerarası bir anlaşmaya, ken
dilerine sömürge verilmesini ter
cih ediyorlar. Yani "hammadde -
ler meselesi,, nin ekonomik değil 
politik olduğuna kani bulunuyor
lar. İngiltere ve Fransa ise, işe sa
dece ekonomik bir mana ve ehe. 
miyet atfediyorlar. 

Cenevre komiıyommc.n müza
kerelerinde, alman ve ıitalyan tez
lerinin müdafaası Polonya ta.ra
fından yapılmıştır. Adeta, Alınan
ya ile İtalyanın ittirak etmiş olduk
ları takdirde öne sürebilecekleri 
itirazları, Polonya murahhası bir 
bir saymıştır. Bunlara karşı ingi
liz murahhası, fU esaslar dahilin-
de cevablar vermiştir: 

- Hammaddeler işinin politik 
hiç bir tarafı yoktur. Bu iş sadece 
ekonomiktir. 

- Ham.madde istihsal eden 
memleketlerde tam bir "açıkkapı'' 
politiaksı ilan edemeyiz. Aksi tak
dirde bu memleketler fazla zarar 
görecekler ve kendi iç kalkınma
larını temin edemiyeceklerdir. 

Meseleyi etrafiyle takdir ede -
bilmek için, "sömürgeler~ mefhu
nmna iki ayrı karargahın verdiği 

iki ayrı manayi izah etmek li.zmı
dır. 

Zengin ve varlıklı büyük devlet
ler, "sömürgelerin yeniden pa.)'la
şılması,, tehlikesini iki bakımdan 
önlemek istiyorlar: 

1. ''Sömürge'' mefhumunu orta· 
dan kaldırmak yani geçen yüzyıl 

içinde sömürge olarak tanmmıf 
memleketlere tedrici bir istiklal 
vermek ve bu memleketleri birer 
birer Milletler Cemiyeti'ne almak 
suretiyle; 

2. Hammadde sYkınbsı çeken 

Romen 
gazetecileri 
geliyor 

Dost ve müttefik Romaııyanm Hari

ciye nuzn Ekselans B. Viktor An~ 

nesko ile beraber gelecek olan romen 

gaze tecilerinin şehrimizdeki misafir· 

liklerine aid program hazırlanmıştır. 

Gelecek olan meslekdaşlarımız BB. 

Poposko Neşeşti ve refikasr, Huptiğ 

(Ra&r ajansı müdürü) ve Mipceo Gri

goresco'dnr. 

17 mart çarşamba günü matbuat ta

raf mdm bir öğle yemeği verilecek, öf'· 
leden sonra !smetpaşa Enstitüsü, Hal· 

kevi, müze ziyaret edilecek ve Çankaya 

ve ~birde dolafılacaktrr. Aynr gün A· 

r.adolu kulübünde matbuat umum mii

diirHiğü tarafından bri ziyafet ve gece 

Hariciye k~nde balo verilecektir. 

18 mart pel"}embc günü Yüksek zira· 

at enstitüleri ziyaret edilecek, matbuat 

birliği tarafından Karpiçte bir öğle ye· 

meği verilecek. baraj ve filtraj iitali· 

yanlan ziyaret edilecek, Romanya el-

çisi tarafından yemek ve suvare verile
cektir. 

19 mart cuma günü, Gazi Terb~e 

Enstitüsü ve yapı mektebi ziyaret edi

lecek Babada öğle yemeği yencçek ve 

Orman çiftliği gezilecektir. 

Misafirlerimiz ; Eksc'ans Antones· 

ko ile beraber aynı gün akşam gidecek· 
lerdir. 

büyük devletleri hammadde kay
naklarından istifade ettirmek su· 
retiyle. 

Buna makabi~ karşı tarafın da 
kendine göre güttüğü iki esas -w ar
dır: 

1. "Sömürge" leri kaldmnağa 
lüzum yoktur, çünkü sömürgeler· 
de oturan halk, istiklale kavuş· 
mazdan önce hakiki medeniyete 
kavuşmalıdır. Bunu ise Avrupalı
lar temrn edecektir. Yalnız, sö
mürge sahibleri sömürgesiz büyük 
devletlere bir mikdar sömürge ver
meği kabul etmelidirler. 

2. Hammadde'lerin sadece eko 
nomik telakki edilmeleri dayay1 
halletmez. Çünkü bir memleket 
sömürge sahibi oldu mu, kendisi 
ile sömürge arasındaki ticaret ay
nı para esası üzerinden yapılır. 

Yani iç para mekani.zma.sma tibi 
olarak işler. Eğer hammaddeleri 
yabancı sömürgelerden tedarik et
mek İcab ederse, o zaman ortaya, 
gene döviz meselesi çıkar ki, ıÖ· 

mürgesiz büyük devletlerin sö
mürge istemeleri esasen bu dövİ2 

sıkıntısını duymamak içindir. 

Görülüyor ki, bu hammaddeler 
meselesinin arkasında yatan ye· 
gine ve en büyük hakikat, gene, 
varlıklı ve varlıksız, paralı ve pa -
rasız, altınlı ve altınsız büyük dev
letler arasrndaki ihtilaftan ibaret
tir. 1914 de vaziyet gene bu idi. 
Yalnız bugünkünden daha az ger
gin idi. Gerek İtalya gerek Al
manya' om bir mikdar sömürgeleri 
olduğu gibi kafi mikdarda serma
yeleri, altmlan ve servetleri vardı. 

1914 de az varlrklı taraf :!e çok 
varlıklı taraf arasında ve liberal 
bir çerçeve içinde cereyan ed..m 
mücadele bugün otarşi taraftarı 

faıizm'ler ile liberalizm m..-aftarı 

clemokrasi'ler arasmda devam ey· 
lemelrtedir. 

Barhan BELGE 

Zekanın 

biT """"' ölçüii. 

Bir taplanhıda, u
zaa Dir koridorda im 

nalnaut iç yiiz kiıiJik bir aolı anın ba· 
pada idik.. 

Yemek SOIM&Dda, topl.ab yesileajni 
mevzu ittihaz ederek çak cmı. çok 

e~ çak hilgili """-!• olcla. Söy

leaıen sözleri l.epimiz caa blaii71e, de. 
rİD bir haz clayarak, laayrıua!dda dinle
dik. 

Bütün söylenecek sözler bibniş oldu

ğu sanılırken davet sahibi, bir arkada· 
şından • lazım alan kelimeyi kullana

hm • bir nutuk istedi. Bu ıat, davet sa· 
hı"binden o kadar uzakta idi ki nutuk 

söylemesi arzu olunduğunu bile aDCak 

diğ"er davedilerin delaleti ile haber ala
bildi. Fakat çekinmeden kalktı ve şu 

hikaye ile söze bqladı: "Eski ıaman• 

larda, ıiinablcirlar aç hayYaalara atıla· 

ralr eezahmdırıldığı devirlerde, dört 

gün aç bırakılaıış IMr arslan böyle bir 

günahkan yimedi, etrafında dolaştı ve 

nihayet sessizce çekilip inine girdi. 

Herkes buna şqtı ve hadiaeniıı sebebi • 

cinlere, perilere, ilahlara atfedildikten 

sonra • günahkardan &oruldu. 

- Aralan beni yiyecekti, fakat ku• 

!ağına fısıldadım: "beni yimekle ken· 

dine ziyafet çekmiş olacakam. Ancak, 

düşü ki bıer ziyafetin IOllanda bir de 

nutuk söylemek varmr!'' 
Y eri.ıule kelimeler ve unwı teşbih· 

lerle anlatılan bu hikaye on dakika, top· 

lant:ı mevZUUDun izahı bir o kadar sür. 

da ve hazırlıksız söze başlamış olan bu 

zat en güzel nutuklardan birini söylemi§ 

oldu. 

Münevverin zekası başka ne ile öl

çüliir? 

ULUS==================== 

Balkan antantı B u g Ü n 1 s ta n bu 1 da 
ekonomik türkkuşunun bü ü 
konseyi hava gösterileri var 

Konsey 18 martta 
toplanıyor • Heyet 

dün gitti 
18 martta Atinada toplanacak olan 

Balkan ekonomi konseyine iştirak ede· 
cek olan heyetimiz dün akşam İ~tanbu· 
la hareket etmiştir. Heyet Trabzon me
busu B. Hasan Sakanm reiılliği:nde Tür
kofis Reisi BB. Burhan Zihni. Maliye 
vekaleti nakid işleri am!!m müdürü Ha
lid Nazmi, Hariciye Vekaleti Ticaret 
~ ekonomi dairesi şefi Atıf, deniz yol· 
lan işletme müdür muavini Nihad ve 
Türkofis Balkan masası şeflerin !en 
Ayet ve &iısandan mürekkeptir. 

Maaı if Vekilimizin 
tetkikleri 

İstanbul, (Telefonla) - Maarif ve
kilimiz B. Saffet Ank.amn İstanbulda
k:i tetkikleri devam etmektedir. Vekil 
Osküda.rda Valdebağrnda öğretmen ve 
talebeler için yapılacak olan yüz yatak
lı provantoryomun temel atma törenin
de bulunmuştur. Bin..ınm kırk yataklık 
kısmı cumhuriyet bayramına yetişecek
tir. Bina 130 bin liraya mal olacaktır. 

Arazi tahrir 
komisyonları 

Maliye Vekaleti enzi tahrir komis
yonlarmm faal~tleri hakkında vali
liklere bir tamını yapmıştır. Vekalet 
bu tamiminde kış dolayısiyle faalıyet
leri tatil edilmis olan yerlerdeki erazi 
tahrir komisyonlarının, yeniden kurul
masr için vekiletten emir beklenilme
mesini ve bn komisyonlara tayin oluna
cak şahısların istenilen vasıfları haiz ve 
bu işleri düzgünce yapabilecek olanlar
dan seçilmesini bildirmektedir. 

Sandal nakli işinin 
motörleşmesi 

İstanbul, (Telefonla) - Sandal na· 
kil işinin motorlaştırılması üzerinde 
tetkikler başladı. Sandalın yahıu spor 
ve gezinti işlerine ayrılması dö..-;ü.niil· 
mektedir. 

130.0000 liralık bir daıXi 

Garabetler Amerikanın iç ve dış pi· 
yasalara mahsus mamiillerindendir. Ge
ne Amerika şu haberi veriyor: ''M"ıs 

Bacon, 1936 da meşhur Ziegfield tara- .. 

fmtlan gÜzeiler giizeii olarak ıeçilmi§ 
bir genç kızdır ki Şikago tiyatrosund~ 
cazibesi kendi güzelliği olan bir nwna
ra yapar. Bu güzel ku:, geçenlerde, bir 
numarasnu yapmak için çıktığı yerin 
birden bire çökmesi üzerine düşerek 

kalçasrudan yaralannu.~ olduğu için ti
yatro müdürlü.ğiinden 130.000 liralık 

tazminat istemiştir. 
Bu hadiseden bahseden fransız ga

zetesi ilave ediyor: "'Çok güzel bir ka· 
dın bacağının kıymetı hakkındaki müş· 

kiilimüzü Mis BacOlı balletnııiflir." 

Yeni bir makine 

Veneclik sanatlar mektebi müdürü, 
bulutlan yar11J öteaiıai gösterecek bir 
makine keşfetmittir. 

Ba makinenin bu iti auu yaptxğma 
dair mahimat alamanut olduğww kay. 

deden Avrupa gazetesi, bu YHI1e ile ao
rayor: "Acaba burmmıuzun ucundan i

lerisini gösterecek makine icad edilebile
cek mi?,, 

Çoculılannı görmeğe 

mmaade olunan ana baba 

Geçenlerde, büyük tehirlerimizde 

bir fihni gösterilen Beşizler (Kanadada 

bir babnda doğan beş kız) m vasisi o

lan zat bu yavrucukların ana ve babala
rı tarafından ziyaret edilebileceğini ga• 

zete1ere bildirmiştir. 

Eğer ana babaya çocuklarmı gör
me izni ele ve:rilecek olaro halimiz ni· 
ce olur bizim! 

Bir sovyet gazetesinin Türkkuşun~ 
daki hamlelere dair t1ıazdığı yazı 

İstanbul, (Telefonla) - Yarın Türkkuşunun bayramı, §ehrimizde 
büyük tezahürlerle yapılacaktır. Bugün Ankaradan iki motorlu tayya• 
re ile iki planör daha gelmiştir. Bu gün tayyareler uçuşlar yaparak çağ• 
nlar atmışlar ve lstanbul halkını yarın Y qilköydelri hava danon• 
trasyanlarına dant etmişlerdir. 

Trenlerde yüzde elli ucuz bir 
tarife tatbik edilecektir. Aynca o
tobüs seferleri de temin edilmİft:İr. 
Bugün bilhassa sporcu gençliğin 
de hava tezahürlerinde bulunabil
mesi için yarın baılıyacak olan 
milli küme maçları geri bırakıl
mıştu. 

Türkkuşunun filoları bugün şehir 
üzerinde muvafakıyctli uçuşlar yap· 
mışlardır. Bu uçuşlar sırasında akropa
tik hareketler yapan Vecihi'nin tayya· 
res.ine bağlı pl5nörün madeni halatı 

kopmuş ve planör Gülhane parkı üze
rindeki ağaçlar üzerine inmiştir. Pla
nörde bulunan Türkkuşu üyelerinden 
B. Ali Yıldız, soğuk kanlılığı ve bilgi
si sayesinde bir kazayı önlemiş, yalnrz 
gö:ılüğü kırrhnıştır. 

Yarınki hava tezahürlerinde bütün 
İstanbul halkının bulunması bekleni· 
yor. 

T ürkkuşu çalışmasının 
uyandırdığı alaka 

Türkkuşunun, bütün memleket genç. 
liğini kanadları altma alarak, büyük 
bir faaliyet göstermesi, enternasyonal 

havacılık aleminde büyük bir alaka ile 
takib edilmektedir. Gençlerimizn en 
krsa bir zaman içinde ~k iyi netice
ler alması bilhassa takdir uyandırmış
tır. 

Bu ilgiye bir misal olarak Sovyet 
Rusyanın Assoyoh:ıkim kurumunun 
orgcrnr olan Na Straje gazetesinin 28 
şubat tarihli sayısmda.n şu yazıyı alı
yoruz: 

Türkiyede merkez hava kulübü 
vücuda getiriliyor 

G~eD Sf!Zle «riiri:hr.p.ı" teşekkülü 

öğrttmıe12 beyetiIJir:ı ihtisas .-e bilgi it:İ· 
hriyle ~ltilmmne laiiyil bir e-

Bu akek 

Kaçırma vdıuı 

Zora-~ 
seTgİ tezabiirleri. 

Di biliriz: erkek lem bçırır, 'R bu. saç 
mahkrnr lumıruada rr' e ile aaıç 

olmak:tmt çıbnL Bu yalraJania )Tf'af 

YilYaf t.arihe karqı:mkta olduğm dii
pmmek iktiza eden D"MllWllR, acayilt 
bir zamma oWaP içiıı midir, bifmmez, 
mMiyet iblNsiyle bir, fakat kaçuan ve 
bpnlma lııırkn-ndan hefka .... -nbyı 
U,drtı M ze imkiıa ftl'Dliftir. 

Şibcoda bir kadm, bir ......... kım· 
cim ile eYlımmıeie icbar etmek badiyle, 
• FilDınin de yudum - dağa kal
dırmışbr. 

Yerine göre adam 
ispanya smırlarrnm kontrolü işinde 

bunun ispanya - Fransa kısmına baş 

mürakib olarak tayin edilen Danimarka 
.U...yı Dunn'un, Fransa cıırdu•u Pirene 
kıtalar.da staj girmüt bir t~u Te 

ayni zamanda hukuk doktoru olduğunu 
caze~ler haber 'Yeriyorlar. 

Askerlik, topçuluk, hukukçuluk ve 
fazla olarak da Pirene dağlan hakkında 
bilgi ve nihayet, bitaraflık.-- Bir inaa. 
da bütün bunlar bulunduktan tonra is
panya sınırlarını kontrol gibi ince bir 
işte dahi muvaffak olacağı kabul edil· 
mek lazım gelmez mi? 

15 senedenberi uyuyan kadın 

Bir Roma haberini sütunlarına alan 
bir İngiliz gazetesi Bettina Pieri adında 
bir kadmm 75 yıldanberi, pek nadir u
y~ tekrar uyuduğunu bildiriyor. 
On beş yaJmda iken uyku hastalığına 

tutulan bu kadıncağızın her uyanqmda 
akJi melekelerine aarub olduğa ıörül· 

müştür. 

Aklı başında olduğu halde kadının 
uykudan yaz geçnııtnıesinin sebebi, bel· 
ki de, etrafına bakınıp dünyanın ae hal· 
ele balwuluğunu gördükten ıonra uy. 
kuyu uyanrkbğa tercih etmeaindedir. 

hemiyet vermişti. Evelce yazdiğımı2 

gibi, planörcü ve paraşütçü öğretmeJJ• 
leri de yetiştirilmişti. Bıı öğretmen/et, 
tahsillerini lnönündeki planörcülili 
mektebinde bitirmişlerdir. 6 öğretmen 
pilottan mürekkeb olan diğer bir grrıp 
i~ tahsillerini Sovyet Rusya'dalı:i Kok
tebel planörcülük mektebinde ve Osso• 
aviyahim teşkilatının Kosaref adiyle a• 
nılan ve pilot öğretmenlere ınahsas 

merkez hava kulübünde yapmışlardır• 

Ba grup şimdiki h.alde kendi ihtisasla• 
rını arttırmakla meşguldürler. Bunla .. 
rm talimlerinden maksat TiU:kiyed• 
tatbik edilea bütün tayyareler üzeria .. 
de tetkikat yapmaktır. Bu grupaa iig 
ay için tanzim edilmiş olan nazari v• 
ameli programı bitmek üzere buluna .. 
yor. Programın nazari kısmrna yeni 
tip tayyare ve motörlerin tetkiki de 
dahı1dir. 

Bununla heraber gerek aerodinamili. 
ve gerekse seyrüsefere de büyük bir e .. 
bnrriyet verilmelctedir. Bu öğretmen 
pilotl~ S~ RusyMa iyi yet~ 
olduklarından dolayı dersleri iyi kav• 
ramaktadırlar. ôğrtemenkr da.ha. .şiat. 

diden iki yeni tayyare tipi tetkik ed~ 
rek pilotaj hususunda yülsek bir teli .. 
nik göstermişlerdir. Aynr zamanda bıı 
öğretmenler plO.nörcülükle de meşg~ 
dürler. En iyi öğretmealtn' Ferit Ot'ıl 

bay ve Ali Yıldız geçen yaz lnöniJ 
kamprnda mi111 rekurlar tesis etmişler• 
di. Ferit Orbay planörle kalkış nokta .. 
sından 3600 metre irtifa almrs, Ali Yıl .. 
dıı: havada 14 saat 35 dakika kalmrş• 
tır. Türlıku!junun yetiştirmiş olduğrı 

bu grupun diğer öğretmenleri de iyi 
türk pilotları olarak telakki edilir. in .. 
önil planörcülük mektebinde çalışan 

Tevfik Aytan birinci elarak talebeleri
ni yelken uçuşlarına ge~irmiş ve ken• 
disi 9 .s&ıt 20 dakika havada Jıalmak SAi" 

retiyk ikinciliği kazanmıştır. 

Bütün bu grup ta.lısillerini bitirdi/i. 
ten sonra .Anlaırada açılacak olan metw 
k.ez ha.va. kulübiiIJde mesuliyteli vazi .. 
leler alacak.laidır. 

Türkofis reis vekilliği 
A tinada toplanacak olan Balkan aıı .. 

tantı iktisadi konseyine giden Tiirko-
fis rem B. Burhan Zihninin orada bu.. 
lundu.ğu müddetçe kendisine teftiş he .. 

yeti re.isi B. Hüsoii Yaman Ye.killik o

dccektir. 

Seçimleriçin defterlet 
İstanbul, (Telefonla) - Belediye 

mebus ye belediye seçimlerine i~tirlk 
edecek vatandaşların isimlerinde karı
şık1rğa meydan verdmemek için man~· 
zam bir defter hazrrlanm.asını taınıııt 
etti. 

,- HAVA J 
Dün yurdun bir çok ti 

yerlerinde yağışlı geÇ 
. . • etle 

Dün şehru:ruzd.e hava umwnıY 

hat.ıf bulutlu geçmiş ve en yüksek .ı· 
caklık ancak 18 dereceye kadar çı}Oıil.!" 

ı -· . 1 - ınu~dirliY trr. Meteoro OJl ış en umum 
· ı~ ·· dün 1'~ ğünden verılen ma umata gore 

e1'iet 
radeniz kıyıları Doğu Anadolu Y 
yağ!ilı geçmi~tir. Y~""rş doğu Aoadol~' 
sunda kar, Karadeniz lı:ryılarında 'f'r:' 

.. '"k •'" mur şeklinde olmuş.tur. En diifU 
k ·· re g,r' 

caklık sıfırın altında olma uze 
~rııı· 

tamonuda 3, Srvas ve Kanıta 4, et• 
rumda 8 derecedir. En yüksek su~., .. 
ler ıııfırın üstünde olmak üzere zlı 
talyada 19, Silifkede 20, Dörtyo~ 
Adanada 22 dereced: •. 
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1 Asilerin Madrid etrafındaki lflfilnılilnlt.t/J 
81 Ekonomide milli birlik 

~n:..~~~. !:.~:ı~:; ~::::~ çemberi gev~emegv e başladı dutrnanı franktn. Buyuk harbaı ., 
&onund •• · "k r an ve bilhassa Poincare yı • -

KURUN'da Asım Us, Ankarada 
toplanmıı olan üzüm kongreainden 
bahsederek bu kongrenin üzüm müs
tahsilleri, tüccarları ve ihracatçıları
nı, dıı ticaretin kontrolu va:zifeeiyle 
mükellP.f olan devlet dairesinde top
lamış olduğunu ve bu toplanbdan 
maksad milli servet kaynaklannıa 

bir parçası olan bu mahsulden mem
leketin mümkün olduğu kadar genit 
ölçüde faydalanması çarelerini ve 
imkanlarını aramak olduğunu aöyli. 

:'.d~::;·.~:::.'=!~.~.~~.;::=.!'.: Italyanların kaptıkları bildiriliyor 
fı- Yenııttır. 1924 ıeçımınden sonra ~ 

l\nsız seçmenleri daima sol cenaha :Madrid, 13 (A.A.) - :M.üdaf~ mec· 
~kensub parlamentolar intihab etmiı . . f dan dün neşredılen bır teb-
l en, sol cenahı ı"ktı"dardan uzakta lısı tara ın . \\ı liğde, şöyle denilmektedır: . 
• .. tan franktır. Ne zaman sol cenah ••auadalaı·ara cephesınde ıtalyan 
UUI("' . JDI urnetı te§kil etmeğe ve prograJD kuvvetlerinin şiddetli baskısı devam 
tatbike koyulmuş ise frank kart•••- etmekte, fakat topçu ve hava k~;vetlerl 
tı• çılunıı ve iktidar.' sai cenah ziim- f dan korunmakta olan mılısler ıs· .. ı tara ın 
• e ere · k d lar Vermıştir. l karşı koyma ta ır • 

D k mu• rar a . d ·ı· 1 A o uz aydanberi Fransanın . Üniversite mahallesın e mı ıs erı a· 
~adderatını yüksek bir dirayet ıle siler tarafından alınmış olan ziraat 
~dare eden Blum da geçen gün frank mektebi binasını dinamitle havaya at· 
11.e karşılattı. Esasen, Blum geçen ha- mışlardır. 
Zıranda iktidarı eline aldığı zaman Asiler ehemiyetli mikdarda kayıb 
F'.tansanın mali vaziyeti parlak d~ vermişlerdir. 
iıldi. Fakat bir taraftan sosyalist b~-lt" · ti. Soria, 13 (A.A.) - Havas ajansının 
Unıeti tarafından giritilen bazı ıç F k k l · 

bıai ıslahatın istilzam ettiği maır•.!- muhabiri bildiriyor: ran o uvvet en 
J u tarafından esir edilen milisler, Guada-
ar, diğer taraftan milletleraraaı ~ 1: d h "'k"" t k ti · · -·I ı ıaı·ara cephesin e u ume uvve erı· 

nasebetlerindeki gerginliğın ...... 
rn d fr malı- nin çekilmekte olduğunu teyid etmiş· 

u afaa noktasından ansız . 
Yesine tahmil ettigwi yükler dolayısıy• }erdir. 
1 · t"k e öte yandan tayyare görmenleri hü-
e Fransanın mali vaziyeti gıt 1 ç 

Y kümet kuvvetlerinden yürüyüş kolları-
Zorlaırnakta idi. Nihayet geçen .. ~. • ı · ı tt n duıu· nm cenubu garbi istikametinde ilerle· 
u de fransız frangı kıyme e . . e · d" · l d" T ·1 

t tikç diklerini bıl ırmış er ır. ayyarecı er, 
rüldü. Fakat bu, Franaanın g~ . 

1 1• vazıyetın· birkaç yangın yuvası ve bazı patlama-
zor &fan iktısadi ve ına ı . 
d • d getıreıne- Jar olduğunu görmüşlerdir. Bunların 

e umulan salahı meY ana . 
• kor- cephane depolarının tahrib edilmesin-

di. Alınan tedbirler aermayey 
k N"h t 1926 ae- den ileri geldiği sanılmaktadır. 

uttu ve kaçırdı. 1 aye ' 1931 Bu hadiseler, hükümet kuvvetlerinin 
nesinde radikal sosyalistler ve .. 

d · · partısı geri çekilmegw e hazırlandıklarını gös· 
senesinde de İngiltere e ıfÇı 

. , . Blum da ge- termektedir. 
nasıl bır vazıyette ıae, . 
Çen hafta kendisini aynı vazıy~l~e 
buldu. Bu ıartlar altında Blum ıçın 
takib edilebilecek yollar ıunlardı: 

1 - iktidardan çekilerek, 1926 se· 
nesinde radikal sosyalistlerin yaptı
~ 'b" h·"k"" eti" sagwlara devir ve gı gı ı, u um 
teslim etmek. 

2 - 1931 senesinde Mac Donaldm 
yaptığı gibi, bir milli kabine tetkil e
derek bunun batın• geçmek. 

3 _ Kendisi iktidarda kalarak ve 
hükümetin karekterini de değiştirmi· 

Yerek lazımgelen tedbirleri almak. 

Blum üçüncü yolu takib etmiştir. 
Çünkü böyle bir zamanda iktidarı 
sağlara teslim etmek Fransada bir 

ihtila l hare keti davet etmek demek 
olacaktı. Mac Donaldın lngilterede 
teşkil ettiği milli kabinenin de haki
katte "milli,, etiketi altmda bir mu.. 
hafazakar kabinesi olduğunu alb se
nelik tarih gösterdi. 

Fakat bir defa, mali buhran ile 
karşılaımaya karar verdikten sonra 
Blum için de takib edilecek iki yol 

"ardı: 

1 _ Sağ ve sol cenah diktatörle· 

rinin bı.kib ettikleri sıkı kambiyo mu
t-akabesi ve çe§id çetid ıanj tahdid· 
let-i. 

2 - Liberal ve belki de sağ ce
llah hükümetlerinin takib edeceği ge· 

l'lİf bir maliye politikası. • . 
Parlamentonun ittifakı araaıyle 

ta&c:1ik edilen tedbirlere bakılacak o
lursa, Blum ikinci yolu takib etmiıtir. 
l\ltrn alım ııatımını serbest bırakıyor. 
Altını, eylulde frangın kıymetiw•düt
ltıe~den evvel ki fiati iizerinden değil, bu· 
tiinltü kıymeti üzerinden satın alma· 
)ı kabul ediyor Frangın ecnebi para· 
111ıa ·· k • . · k --ası için gore ıymehnın oı ---
'nal · · erma-aıı sermayenin idareıını, • 
hdarı . . h · lan dört b arın ıhmadını aız o 
ı..•~kacıya terkediyor. Faizleri, frank, 
te::liz lirası ve yahut dolar ol~rak 
f., )'e edilecek olan bu on mılyar 

•ra1cı11c b' . . r israf > ır aatıkraz yapıyo • 
•Prraa 

8 
lhayı vadediyor. 

le .. b~Urrı tarafından alınan bu tedbir: 

'-ha~r ~syalist hükümet için . mah 
~i . ~ ırticadır. Ve tahmin edılece· 

f!ıbı ı · de '-ila ' so cenah partilerden zıya 
~1.1 .... l't ınenınun etmi•tir. Fakat Bluın 

... 1.1ra1t·· " 
lcet ed u vaziyette başka türlü hare-
lıaı1t eınezdi. Bir defa iç politikada 
~llt-til Cepheai hükümetinin dayandığı 
li eı-cten b" • · •tlet-' ırı olan radıkal soaya. b· ı dü .. 1 

ı.- a..,_ • ıunnıek lazımdır. Bun ar, 
bi . erılta) • . •w• • 

• ••)a • . 1 tazetecının dedıgı gı
~l sı ıl'ln 1 • 
ı ... _ taraft. aıı an kalblerinde, yam 
~· d olan fakat para cüzdan· 
.. ~l a &ılf 
İl llı-dıı-. So ceblerinde taııyan fran-
'tte teçe11 llı'a lngiltere ve Amerika 

'•ı eyJiitd ı '-ıaı • •ard e Yapılan para an •f· 
ı:-.. ·~•blaıı-. Blunı, iç ve dıt politika· 

llaıa l"rııa UYnıa va_ mecburdu. 

Bir an gemiıi zaptedildi 
Bilbao, 13 (A.A.) - Bask balıkçı 

gemileri ehemiyetli mikdarda harb mal
zemesi ve 10 milyon mermi nakletmek
te olan asilere aid bir gemiyi zaptetmiş· 
terdir. 

Madrid, 13 (A.A.) - Hükümet kıta
larr, asilerin Guadalajara cephesindeki 
taarruzlarına kolayca karşı koymu1,lar
dır. Bu taarruzlar, dün hafiflemiştir. 

Dün akşam vaziyette hiç bir değişiklik 
kaydedilmemiştir. 

Milisler, asi kollarına yandan taar
ruz etmeğe baılamıılardır. 

Hükümet kıtaları, ]arama mıntaka· 
sındaki mevzilerini ıalih etmiılerdir. 

Hükümetçilerin vaziyeti düzeliyor 
:Madrid, 13 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra merkez cephesinin bütün kısımla
rında nisbi bir sükun vardır. Bununla 
beraber }arama ve Pedro da, yani şeh· 
rin her iki tarafında, oldukça ehemiyet
li ateş düelolsllf kaydedilmiştir. 

}arama civarındaki son hareketler 
neticesinde cumhuriyetçiler ilerlemeye 
muvaffak olmuşlardr. Geriye çekilmek 
zorunda kalan düşman kıtaları halen 
Mojata del Tajunaıun bir kaç kilometre 
garbindedir. Bu suretle bu mevki Mad
rid • Valensiya büyük fO&aSı üzerinde
ki Argandaya bağlayan yol tamamiyle 
serbest kalmıştır. Şehrin garbınde asi
lerin elinde, çok ufak bir kısım 

kalmıştır. Ve bu kısmın iaşesi çok güç
lükle temin olunabilmektedir. 

MaJridde bir ltqi.t lıomploaı 
Madrid, 13 (A.A.) - Faşist tetck· 

külünün iki azası tarafından idare edil
mekte olan bir faşist komplosu meyda-
na çıkarılmıştır. 

Komployu kuranların maksadı, ge· 
neral Miajo ile halk cephesinin bazı er
kanını ele geçirerek, bu cepheyi teşkil 
een partiler arasında nüak husule ge-

tirmek idi. 
Suikasdcılar, dün Madrid müdafaa 

komitesinin nakliyat murhhasını katlet
mişlerdir. Bunlar, harekete ?'eçm~k için 
asilerin guadalajara cephesındeki taar
ruzundan istifade etmek istemişlerdir. 

Harbeden italyan fırkaları 
Valensiya, 13 (A.A.) - ~velk.i. gü_n 

d 1 ara cephesinde esır edılmış 
Gua a am . 

. 1 zabitleri ve neferlerı Mad-
olan ıta yan . . . . 

. V 1 nsiyaya getırılmışlerdır. 
rıdden a e 

- ı"timad telkin etmek, 
k sermayeye 

nıa ' . . kurulutt• yardım. 
onu, yenı ~z~ Sol cenah için teh-

ak ısbyor. . . 
cı yapm 'u dokuz aydan ben gıt· 
Jike, Blunı jrerek kendi yolu· 
tiğİ hedeften. çevd' Böyle bir tehli-

d .. ürmesınde ır. l ' 
na Uf 1 dığı da B unı un 
kenin nıevcud o nıa anlatılıyor. 
söylediği nutuklardan A. ş. ESMER 

lspanyol harbrnrn feci manzaraların dan: yıkılan medeniyet eserleri 

Bu~lar arasında bulunan 40 yaşla
rında ıtalyan binbaşısı Luciano Anto. 
nio Silvia bir erkanı harb kaymakamı, 
4 fransız mebusu ve iki Belçika parla
~:~to a~ası huzurunda sorguya çekil
dıgı vakit ezcümle şunları söylemiştir: 

''! . spanyaya düzenli italyan asker-
lerınden 80.000 kişi çıkarılmıştır. Gua-

dalamara cephesinde 40 bin kişilik 3 

.İtalyan fırkası vardır. Bu kuvvetlere 
motörlü fırkaya geçen mayısta Adisa
babaya girmiş olan general Bergonzoh 
kumanda etmektedir. 

Fırkalardan Littoria ismini taşıyan 
birinci fırka general Moncini kumanda· 
sı altında olarak geçen şubatın altın· 

sında Sicilya vapuru ile limana çıka· 
rdmış ve oradan evvela Sevil ve sonra 

Kaceres, Almazan, Vallodolit yolu ile 

Guadalamara cephesine gönderilmiş
tir. 

Binbatı Luciano bu fırkanın İtalya
dan bütün harb levazımı ile birlikte 

ltalyanın 

ayrıldığını, yan.i beraberinde birçok 
top, mitralyöz, alev makinası ve gaz 
makinası getirdiğini de söylemi~tir. 

ita/yanların kaçtığı bildiriliyor 
Valensiya, 13 (A.A.) - Royter'in 

.iyi bir menbadan aldığı malı'.imata gö· 
re, italyanlar, Guadalamara cephesin
de kaçıyorlar. Hükümet tayyarelerinin 
taarruzuna uğrıyan İtalyanlar, acele 
geri çekilmişler ve yüzlerce zayiat ver
mişlerdir. 

Akşam üzeri neşredilen bir tebli&de 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

Tayyarecilerimiz, İtalyan fırkasına 
mensup taburların Guadalamara yolu 
üzerinde alelacele bozuk bir şekilde 
çekildiğin.i görmüşlerdir. Tayyareleri
miz bunları takip ederek ateşe tut. 
muşlar ve birkaç kamyonu yakmışlar

dır. 
Filo kumandanı, İtalyan fırkaların

dan birinin tahrib edildiği kanaatini e. 
dinmiştir. 

karısması _, 

Hükümetç~ler Cenevreye 
bir protesto gönderdiler 

Londra, 13 (A.A.) - Valensiya hükümeti, İtalyanın ispanyaya karıpna. 
aını Milletler Cemiyeti Umwni Katib liği nezdinde protesto etmittir. 

ispanyanın Londra Büyük Elçisi bugün dıı bakanlığına, Cenevreye ve· 
rilen notaya benzer bir nota vermi§tir. 

Notada, İtalyan ve alman kıtaatınm ispanya mücadelesine vasi mikyasta 
iıtiraklerinin Guadalajara cephesinde esir edilen İtalyanların ifadesiyle an.. 
latıldığı bildirildikten aonra, bunun karıımazhk planiyle halledilebilecek 
meselelerden olmadıiını, bunun için enternasyonal muaıll' hayatın idare 
meıuliyet ve prefini Üzerine almıı olan milletlerin itbirliği lazım olduğu 
bildirilmekte ve lngiltereden, bu yeni vakıalar karııamda aüratle bir karar 
verilme.i için karıflllazlık komitesi nezdinde nüfuzunun kullanılması iste
nilmektedir. 

Hududların kontrolu 
Brest, 13 (A.A.) - Fantasque muh

ribi Galice kıyılarını kontrol etmek il· 
zere hareket etmiştir. Bir muhrihle 5 
toı pido İspanyol lrıyılarını kontrtll ~t
mek üzere harekete hazır bulunmaha
dırlar. 

lntropide kruvazörü, bundan sonra 
kontrola başlamak üzere Port • V cndrcs 
de duracaktır. 

Paris, 13 (A.A.) - Ögrenildiğine 
göre, ispanya • Fransa hududunda kon· 

trol sistemi, bu hududun, yukarı Pire

ne aşağı Pirene ve prki Pirene olarak 

Uç kııma tefriki suretiyle tatbik oluna

caktır .Her kısımda bir kontrol idare 

imiri bulunacak ve bilfiil kontrolu 130 

kndar sabit ve ıeyyar müphid icra e-

decektir. Kontrol umumt •efi, mümea • 
ıil olarak, Pariste oturacaktır. 

Sof yada 

Bir hadise çıktı 
Sofya, 13 (A.A.) - Elli kadar tıp 

fakültesi talebesi, fakülteden çıkan ta

lebenin köylerde staj yapması hakkın-

daki projeyi protesto için sağlık mü-

dürlüğil önüne gelmitler ve orada bir 

heyet direktör tarafından kabul edil-

miştir. Bir komünist talebe bundan is· 

tifade ederek binanın penceresine çık· 

mış ve nutuk vermeye teşebbüs etmit· 

tir. Poliı talebeyi dağıtmtf ve 9 talebe 

tevkif etmiştir. Bunlardan altısı derhal 

serbest bırakılmıttır. Yaralı yl)ktur, 

yor. 
Muharrir, bu çarenin ihracat mal

larını istandarize etmek olduğunu ve 
bu hususta müstahsiller, tüccarlar ve 
devlet dairelerinin sıkı bir itbirliğiy
le çalıımaları gerekliğini anlatıyor, 
bu kongre ile başlamıf olan bu elbir. 
liği siyasetinin bütün diğer iıtihul 
ve ihracat sahalarımıza da tqmil e
dileceğini ilave ediyor. 

FiKiR SPORU * 
TAN"da Ahmed Emin Yalman, 

yalnız beden sporu değil memleket 
çocuklarını kafa ıporiyle de me,gul 
etmek lüzumunu ileri sürerek, ınek
teblerden fikir takımlan çıkanlarak 
biribiriyleriyle münakap ettirilmek 
sisteminin anglosaksonlar araamda 
yaygın bulunduğunu ve bu usulün ço.. 

cukları tetkike, kitab okumaya, öi
renmeye te§vik ettiğini, çocuklarm 
alakalarmı fikri meseleler üzerinde 
topladığmı anlatıyor ve Maarif Ve.. 
kaletinin, memleketimizde de bu a
ıulün yerleımesi için harekete ıeç

mesini temenni ediyor. 

* NOFUS SiY ASETI 
CUMHURIYET'te Yunus Nadi 1-

talyanın çok nüfuslu bir memleket 
olmasına rağmen fafİst rejiminin nii.. 
fus İfine verdiği ehemiyeti ve nüfa
ıun artması için alınan tedbirleri an

latarak diyor ki: 
"-- Türkiyemiz bu hakikati bil

miyor ve onu olanca ehemiyetiyle 

takdir etmiyor değildir. Ancak bu 
değerli bilginin ve bu pek yerinde 
takdirin her gün yeni yeni tedbirleı-
le tatbikat alanında yüriitülmui , .. 
rektir. 

ltalyada dogumu arttırmak için 
çok çocuklu ailelere it ve memuri7et 
hayatlarında on verilmek IUl'etiyle 
yardım edilmesi ötedenberi takib e
dilmekte olan bir kaide olup timdi 
buna daha ziyade itina olunınuı der
pif olunmaktadır. Türkiyemizde da• 
hi bu kaide pekala tatbik olunabilır. 
Bizde bundan daha fazla bir ebemi-
yetle takib olunacak esaslar ıunlar
dır: 

1 - Doğumu arltınnak için çocuk 
adedi ikyi geçtikten sonra çocuk ba. 
ıına aile vergisinde ufak nisbetli ten. 
zila tlar yapılması. 

2. - Doğumların kazasızca YUkuu 
ile beraber çocuk vefiyahnın önüne 
geçilmesi çin tedbirler alınmau. 

3 - Çok çocuklu ailelerin çocuk. 
larının tercihan devlet yatı meldeb. 
lerinde meccanen okutulmaaı. 

4 - Bilhasaa çocuk bakımı ftl ye
tittirme kaidelerinin bütün memletıe. 
te maledilecek veçhile tamimi. 

S - Çocuklara aid doium •• ba· 
kım neticelerini teshil eden bir İsta. 
tiıtik ıubeainin ihdaaı. 

Yukarda yazdığımız maddeler
den baıka izdivaçların kolaylaıtml. 
ması ve tetviki yolunda tedhirler ah· 
nabilir. Fakat en mühim nokta ço.. 
cuk vefiyatınm azaltılmaudır. Eğer 
bu nokta temin olunabilirse mübale
ğaaız türk nüfusu bir nesil zadmda 
bir misli artar. 

Mısırın uluslar 
kurumuna girmesi 

Londra, 13 (A.A.) - İngiltere hu
kümeti Mısırın Milletler Cemiyetin~ gir 
mesinin tasvibi için asamblenin fevka
lade bir toplantıya çağrılması hakkın. 
daki bir teklifi, Milletler Cemiyeti ge
nel sekreterliğine vermiştir. Fakat da
ha önce kapitülasyonlar meaeleıinin baL 
li gerektiğinden, bu toplantının günü 
daha tesbit olunmamıttır. 

Cenevre, 13 (A.A.) - Milletlerce· 
miyeti umumi katibi Mııırın, cemiyete 
kabulü için heyeti umumiyeyi 24 ma· 
yııta toplanmaya davet etmittir. 
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Türk Hatay'da 

Bayır Bucak 
ve Hazne 
a iyeleri 

Bayır, Bucak ve Hazne nahiyeleri 
balkı Sancak birliği içerisinde bu un. 
mağı tabii bir hak saymaktadırlar. Mil
letler cemiyeti konseyi de bu esası göz 
önüne alarak baştan nihayete kadar türk 
olan bu çevrenin mukadderatını yeniden 
tet 1 e. ı tedir. Bu nahiyelerin etnog
rafik ve nüfus vaziyetleri türk el·seri. 
yeti lehindedir. Bayır, Bucak ve Hazne 
nahiyelerinin umumi nüfusu 28 bindir. 
Bu ıakamın 21 Lın 231 i türktür. Ged 
ki' lan nufus türkçe lrvnuşan alevidir. 
Burada bu sahada bir ermeni, bir de sün
ni aralı köyü vardır. Bu üç nahiyedeki 
arab ve ermeni nüfusunun yekun itiba
riyle mikdarı bin kişiyi geçmemektedir. 
Hazne nahieysinde ise hiç.bir arab kö
yü yoktur. 

Üç nahiyeye bağlı büyük türk köy
lerinin isimleri aşağıda gösterilmiştir: 

A • Bayır nahiyesi; bu nahiyeye 34 
köy bağlıdır. Bunlardan büyük köyler 
Debilye, Gebri, Şeren, Çukurca, Kol • 
cuk, Kebir, Karacağız, Şemerveren, Ak
çabayır, Kolaba, Erenlik, Museybin, 
Kabaklıye, Hirbesulaz, Vali, Kızılcura -
ubud, Kızıl cura - eseri, Yamatya, Kı
zılcadır. 

B - Bucak nahiyesine bağlı 28 köy 
vardır. Büyük köyler şunlardır: 

Kec:iş, Bodursı•, Fakıl <ısan, İsabey
Ji, Turunçlu, Bozoğlan, Keslecik, Zey
tincik, Saray, Zagrun, Sakuran, Elma
lı, Mera. 

C - Hazne nahiyesi; bu nahiyeye 53 
köy bağlıdır. Bunlar n meşhurları şun
lardır: 

Suleyb, Burcuslam (bu isim ehlisa
lipten ka~madır.) Kandilcik, Körali, 
Mahruka, Çukurören, Alacahöyük. 

Bunlardan Suleyb ve Burcuslarn 
köyleri diğer köylerin hepsinden bü
yüktür. Bu köylere beşer altışaı evli 
sekizer onar oba bağlıdır. Bu obalarda 
muhtarlık teşkilatı yoktur. Bunlar bu 
noktadan Suleyb ve Burcuslam köyleri
ne tabidirler. Bu obalar halkı taınamiy
le türktürler. 

Altınordunun kongresi 
neticelendi 

Ankararun en eski kulübü olan Altm 
ordu İdman yurdu w:un zaman anlaşa
mamazhklar içinde uğraşıp duruyordu. 
Bundan iki ay evvel yaptıkları kongre
deki seçilen idare heyeti de bu anlaşma· 
mazlığı hal edemediğinden dün Altın or
dulular aralarnda teh.rar bir fevkalade 
kongre yapmak üzere saat 14.30 da be
lediye salonunda toplanmı§lardır. 

Türk spor kurumu umumi merkezi· 
ve Ankara böJgesirun mürakabesinde 
yapılan kongre Doktcr ehçet Kamaçm 
reisliğinde devam etmiş neticede ittifa
ka yakın ekseriyetle aşağıda isimleri 
yazılı olanlar yurdun idare heyetine se
çilmişlerdir. Bu isimlerden anlaşılaca
ği üzere her biri senelerce Altın ordu 
için çalışmış ve yurdun yükselmesi i
çin emek vermiş sporculardandrr. Ken
dilerine muvaffakiyetler dileriz. 

İdare heyeti: Başkan: Orhan Apak, 

U L U ~====;=::======::::;::::=========== 14. 3 - 1937 -

Anadolunun medeniyeti r~~e'k' 
ve tari i yol arı ur çe 

V d O .. konuşma 
on er s en ın n eransı (Başıl.incı sayfada) 

zat kendimize aid olduğu zaman 
Ankara Halkevi Müze ve sergi ko- ' dolu, iklim ve topogarfik vaziyetler ha- yerindedir. Hele bir tehdid ma:na-

mitesi tarafındna hazırlanan seri kon- k·mından bir takım parçalara ayrı1mış- sı bağladığı vakit, tamamen lü- • 
feranslardan ikincisi Dil, tarih ve coğ- tır. Bu parçaların her biri kendisine zumsuzluğa düşer: çünkü burası 
rafya fakültesi arkeoloji profesörü fon mahsus endüstriyel karakterler arze- ne Çekoslovakya, ne Romanya, ne 
der Osten tarafından dün verildı. Hal· der. de diğer o cins memleketlere ben-
k · · b .. "k salonunu dolduran se~ "İşte bütün bunlar Anadoludaki evının uyu :s· zer. Biz türklükleri ihmal edilmiş 
kin bir kalabalık, değerli bir konferans- büyük tarihi yolların kuruluşuna ve bu olan vatandaşların dil ve şuurunu 
çının salahiyetiyle anlattığı bu çok en- yollarda Anadolu medeniyetine tesirler kurtarmakla meşgulüz: hiç bir ya-
teresan konuşmayı alflka ve zevkle din· yapmış ve adeta onları kurmuştur. Kse- hancıyı temsil etmek kaygısında 
ledi. nefon, Heredot gibi alimler bu yolları veya onlar tarafından temsil edil-

Bir medeniyetin kuruluşunda yollar anlatmış bulunmaktadır. mek korkusunda değiliz! 
bl'rer am~ ı"l mı'dı'r?. B. fon der Osten, A- "Bu yolları başlıca üçe ayırmak la- O 1 . l d . sman ı ımparator uğu evrın-

b ~ d ~ rı· zımdır: nadolunun, agrın a yaşatt gı şere 1 de, hatta müslüman unsurlar ara-
medeniyet devirlerini misal getirerek 1 - Askeri yollar, sın da dahi, maddi manevi menfa-
bunu ispat etti. Bir medeniyet tarihinin 2 - Ticaret yolları, atler daha fazla türk olmıyanlara 
kuruluşunda tabii ve beşeri olarak iki 3 - Muhaceretlerin olduğu yollar. aiddi: bu sebeble özbeöz türklerin 
faktör olduğunu söyliyen profesör, ta- ''Aanadoluda bu üç tip yollar, he· kendilerini arablaştırdıkları, veya 
bii faktörün memleketin coğrafik ve to- men hemen müşterek karakterler arze- kürdleştirdik.leri görülmüıtür. Hü-
pografik vaziyeti, beşeri faktörlerin de der bir tasnif yapmak lazım gelse, A- kümdarınm bekçisinden 'baJkati • 
iskanlar, yerleşmeler, harblar ve muha- nadolu yollarını iki kısma ayırırız.,, bine kadar saray halkı bile arna-
ceretler olduğuna işaret ederek b:r mem- a - Merkezi Asyayı garba bağlar. vudla arab arasında değişen, hat-
leketin kültürünün '1u iki faktörün yar- yan ve Anadoluyu baştan başa geçen ta meşrutiyette bile ayinlıklar bil-
dımı ile teşekkül ettiğini izah etti. "Bu yollar, hassa türk olmıyanlara dağıtılan 
teşekkül, kendisine malu:us orijincl bir b - Muhtelif memleketleri birbi- bir memlekette türklerden birçoğu 
hususiyet arzeder . ., dedi. rine bağlıyarak ana yollarla birleşen dillerini u.outmasınlar da ne yap-

"- Tabii faktörler az değişir. Beşeri yollar; smlar? Bugün bütün imtiyazlar ve 
faktörler durmadan değ~ir. İnsan ''Bu yollar anadolunun yerleşme menfaatler aksinedir: Herkesin 
kütlesi, durmadan değişmesine rağmen mahiyetine göre ormanlık ile step kıs- türkçe bilmeğe can atmakta oldu-
tabii faktörlere kendisini uydurmak mının birleştiği yerleri teşkil ed:tler. ğunu kabul ederek teık.ilatlanma-
mecburiyetindedir. Bu umumi faktör- İşte buralarda mühim beşeri tekasüf- ğa başlıyacak olursak, birkaç se-
teri izahtan snora Anadoluda medeniyet ler vuku : bulmuştur. bu h,akikatr arkeo- nede ummadık neticeler alırız: 

tarihinin hangi amil ve faktörler tesiri lojik hafriyattan da anlıyoruz . ., Rize'nin ne süratle türkçe konu-
altında kaldığını görmü~ olabiliriz. Profesör, anahatlarını bu şekilde §urluğa ermiş olduğunun hikaye. 

Anadolu merkezi Asyayı garba bağ- çizdiği yolları, harita üzerinde esaslı sini umum müfettişten tahkik edi-
layan büyük yoldur. Anadolu tabii va- bir şekilde izah etmeiş ve bu yollar ü- :niz ! 
ziyeti ile yerleşmeğe ve iskana çok el- zerinde kurulan medeniyetlere ve şe-
verişlidir. Anadolunun koynunda ta- birlere aid pek çok resimleri projeksi-
biatin engin bir serveti saklıdır. Ana- yonla göstermi§tir. 

Almanyanın cevabı nasıl 
ef sir e ili yor ? 

(Başı ı ıncide) 

Almanya bundan başka her türlü te
ahhüdleri reddetmekte ve ingilterenin 
hem zamin hem de zaman altına alınmış 
bir vaziyette bulunmasını kabul etme
mektedir. 

Almanya, Fransanın şark paktları 
hakkında ileri sürdüğü ihtirazi kayıcL 
}arla bu paktların otomatik surette tat
bikinden vaz geçilmesini istemektedir. 

lngiliz gazetelerine göre 
Lonclra, 13 (A.A.) - Almanycınm 

garb paktı hakkındaki notasının m .. t
ni hakkında tahminlerde bulunan Deyli 
telgraf diyor ki: 

Alman ve itaJyan notalarının metin
leri, yeni bir lokarno anlaşmasının im. 
zasım hedef tutan görii~leri kolay
laştıracak mahiyette gözükmemektedir. 

Gerçekten bu iki nokta, Belçilcaya 
garanti edilmiş bir bitarafsızlıkla hu
susi bir vaziyet vermek ister gibidir. 

öte yandan her iki nota, Sovyetler bir
liği ile Polonyayı, büyük Avrupa dev-

Asbaşkan: Halil Hayati, genel sekre
ter: İrfan, genel kaptan: Ziya Ozan, 
veznedar: Muammer, satışman: Suphi, 
idare müdürü Necdet Ozguç. 

Jetleri manzumesinden çıkarmak gaye
sini gütmektedir ki, Bu Milletler Cemi
yetini umumi harbden evvelki dört bü. 
yük devlet anlaşması derecesine indir
mek demektir. 

Morning post yazetesi de şöyle di
yor: 

"Yeni Alman notası eski politika
nın sadıkça bir davasın<lan başka bir 
ş~y değildir. Almanya hata yeni bir lo. 
karno anlaşmas nın ancak bütün imza
layanların her türlü teahhüdden tama
miyle uzak bulunmaları takdirinde ka
bil olabileceğini bildirmektedir. 

Alman gazetesinin yazdıkları 
Bertin, 13 (A.A.) - Berliner tel

graf gazetesi Sir Erik Faipps'e verilen 
alman cevabı hakkında şu satırları yaz. 
maktadır. 

'' Almanyanın bütün halledilmemiş 
meseleler hakkında ingiltereye halen 
cevab vermesi müsbet bir neticeye var
mak arzuı;iyledir. Lokarnodan farklı iki 
unsur vardır ki, birincisi almanyanın hak 
birliği ikincisi de belçika istiklfilinin al
maya tarafrından tanmmasıdır. Ren de 

barışı sağlayacak amilleri tetkik eder
ken yerine fili zamanlar koymak gerçek
ten Cenevre semasından uzaklaşmak la-

Falih Rıfkı ATAY 

Yaş üzüm 
sevketmel<. • • 

ıçm 

hususi vagonlar 
Hükümetimizin çekirdeksiz kuru 

üzümden sonra yaş üzüm işini de ele al
dığını ve bu maksatla Ziraat vekilimi. 
zin reisliğinde mütehassısların huzur
lariıyle iki gün önce bir toplantı yapıl
dığını yazmıştık. Memnuniyetle haber 
aldığımıza göre, yaş üzümün üretim 
mmtakalanndan pazar yerlerine kadar 
bozulmadan sevkini temin etmek üzere 
Frigorifik tesisatlı vagonlar getirtilecek 
ve ihraç istasyonlarında mahsüllerin 
sevk tarihlerine kadar bozulmamaları L 
çin soğuk hava depoları yaptırılacak
tır. 

Bu tesisatı vücude getirmek üzere 
teşkil edilecek şirkete Sümer bank.o da 
350 bin lira iştiraki bahis mevzuu ol
muştur. 

İtalya - Yugoslavya 
Belgrad, 13 (A.A.) - İyi haLer a

lan mahfiller italya ile yugoslavıya a. 
rasında bir muvakkat anlaşma imza e. 
dileceği ve kont Cianonun Belgrada 
gideceği hakkındaki haberleri mevsim
siz addetmektedirler. 

zun gelir. Alman cevabı düşkün bir ba. 
rış politikası gütmektedir. ve bu alman 
görüşü yalnız Romada ve Brükselde 
değil Londra ve Pariste de olduğu gibi 
anlaşılmalıdrr . 

ANKARA 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 

12.~-12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 
12.50-13.15 Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici 
haberler. 
ANKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30-18.35 Plak neşriyatı. 18.35-19. O 
Mono og: Mahmut Karındaş. 19.00• 
19.30 Türk musikisi ve halk şarktl rt 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları), 19.30· 
19.45 Saat ayarı ve arapça ne riyat. 
19.45-20.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Leman Ekrem ve arkadaşları). 
20.15-20.30 Konferans: Operatör Şev· 
ket Halit (Safra taşları). 20.30-21.00 
Saksofon solo (Nihad Esengin) Piya • 
nist Marsel Bi refakatiyle). 21.00-21.15 
Ajans haberleri. 21.15-21.55 Stüdyo sa
lon orkestrası. 

lSTANBUL 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 
12.30 Plakla türk musikisi. 12.SO Hava
dis. 13.00 Beyoğlu Halkevi gösterit k<>4 
lu tarafından bir temsil. 14.00 Son, 
AKŞAM NEŞRİYATI 

18.30 Variyete müziği: Ambassa
dörden naklen. 19.30 Konferans: Ordu 
saylavı Selim Sırrı Tarcan (İtalyada 

maarif). 20.00 Müzeyyen ve arkadaşla
rı tarafından türk musikisi ve halk şar
kıları .• 20.30 Ömer Rıza tarafından a
rapça söylev. 20.45 Münir Nurettin ve 
arkadaşları tarafmdan tiirk musiki&i ve 
halk Ş:arkıları. Saat ayarı. 21.15 Orkes
tra. 22.15 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı. 22.30 Plakla so· 
lolar: Opera ve operet paı ~ları. 23.00 
Son. 

lstanbulda: 

ULUS 
Satılan yerler 

Köprüde: Kadıköy iskelesinde 
Beyoğlunda: Hqet şubelerinde 
Fatihte: Tramvay durak yeri gaze-

teci Mehmet Bıyık 
Baya.zıt Meydamnda: Aksaray Top· 

kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi İshak 
Sultanahmet Ayasofya karşısında: 

Tramvay durağında tütüncü KfuniL 

UL u 
HALKEVLERİ MECMUASI 

Dokuzuncu cildin ilk sayısı olan 
49 uncu numarası çıktı. 

Bu sayının içindekiler: 

B. Şükrü Kaya'nın ve Nafi A. 
Kansunun halkevleri yıl dönümü 

törenindeki nutukları. 
Türkler ve şimali Asya sanatının 

buz devrindeki menşei ''Yosebh 
Strzygowski,, - Halkevinin çocu

ğu ''şiir,, Behçet Kemal Çaglar. 

- Hükümdarlara çıkışan şa.~rlcr . 

Nihal Sami Banarlı - Osmanlr İm· 

paratorluğunda çiftçi sınıfların hu· 
kuki statüsü, Ömer Barkan - Or. 
ta zaman türk - islarn dünyasında 
maliye Prof. A. Meı - Ana yasa· 
mızda değişiklik - Sağlık bakımın· 

Bibliyografya, Halkevi haberleri 
Ulkünün 88 sayfalık bir sayısı 

dan spor ve biz (Dr. Hayri Kaleli) 
25 kuruştur. 

.:::::::::================================================================================================-===============================::::;==========~·~ 
Tefrika N o: 2 sından geçen bir tren vardı. (D.ıha o zaman 

!!'------------------~ Süveyş kanalı açılmamıştı). Bir aralık bir du-

K d • 1 raklama oldu. Hala çehresi gözümün önün-e n 1 m e den.gitmedi. Şallara bürünmüş bir kız ka:
şımaa oturuyordı... On:lo.n sonra kaı:ınhh. bır 

D • 1 memleket ve soğukla dolu daha karanlık bir a 1 r ova geliyordu ki bir köşesinde beyaz bir ka
dın açıkta ateş yakıyordu. O zamana kadar 

-------------------..: hiç ocak görmemiş olduğum için korkudan 

Yazan: 
Rudyard Kipling 

rr J w d • do~tlaı·ıma ağlıyordum. 
t.I. anı ıgım ve tanıma ıguu "' Daha sonra kuraklık ve boşluk kokan ye-

Çeviren ni ve küçük bir ev geld~ ve orada bir şafak 
Nurettin AR'.. · ~1 vakti, çabuk yazıp okuma öğrenecek olursam 

adet edinmiştim. 
Ev, Trafalgar'danberi, değişmemiş olan 

Bir gün kadının mutfak maşasını kapa .. 
rak karşı gelmeğe kalkışan bir kız çocuğı.ıJlıl 
dövdüğünü gördüm. Bana gelince ben, m~O;" 
tazaman, dayak yiyordum. Kadınm on 11'•1 

on üç yaşlarında kendisi kadar dindar bir te1' 
oğlu vardı. Ben ,bunun için gerçek bir eğle!l" 
ce oluyordum. Çünkü annesi gündüzün, be• 
nim hesabımı gördükten sonra beni bıraıa' 
(aynı odada yatardık) öteki tarafı ha~ıar~ 

Yedi, sekiz yaşlarında bir çocuğu, bır go 1' 
irinde neler yaptığından sorguya çekece) 
~ · 5e, 
olursanız (hele onun uykusu da gelrnı§ f" 

için oraya konulduğunu söylerdi. Fakat Me
ta, düpedüz ondan "bir hayvan baş,. diye 
bahsederdi; o zaman ben kafamdan bunun ivi 
veya fena bir fetiş olacağı kuruntusunu çıka· 
rır, her hangi bir hayvan d~ye düşünür, ge
çerdim. 

bana mektup ve kitab göndereceklerini söy
liyen ana ve baba i · ~ ayrılış. 

Bu evde tamam altı sene yaşadım. Bu, 
ana babaları Hindistanda bulunan çorukları 
kabul eden bir kadına aiddi. Bu kadın, N ava
rin'de güverte zabitliği etmiş, ondan sonra 
ayı balığı avlıyan bir gemiye girmiş, bir de
f asında attığı zıpkınla birlikte derinliklere 
kadar sürüklendikten sonra mucize k:.bilin
den hayatını kurtarmış yaşlı bir kaptanla ev
li bulunuyordu. O kazadan sonra topuğunda 
bütün hayatınca kaybolrruyan bir yara izi kal
mıştı. Bu, kuru ve siyah bir yara izi idi ki 
ben buna dehşet veren bir alakayla bakmağı 

Portsmouth'un, Sir Walter Besant'ın ''By 
Celia's arbour" undaki Portsmouth'un, ya -
nındaki Southsea'nm varoşlarından birinde 
idi. Küçük talim brikleri, Soutsea şatosuna 
doğru gelip gidiyor, Portsmouth, her zaman 
olduğu gibi, duruyordu. Bunların C şında 
Hayling adası, Lumps kalesi ve ıssız Hamlet: 
köyü vardı. Ben kaptanla birlikte uzun yol -
culuklar yapardım. O, bir defasında, beni bir 
kutup yolculuğundan dönmüş, güvertesi es
ki kızaklarla dolu ve yedek dümeni hatıra 
olsun diye ötesinden berisinden kesilmiş 
Alert (yahud discovery) isimli bir geminin 
içine de götürmüştü. Gemicilerd ,n birisi ba-
na da bir parça verdi; fakat kaybettim. On
dan sonra kaptan öldü ve ben üzüldüm. Çün
kü hatırımda kalabildiğine göre .o evde ba
na tatlı sözler söyliyen biricik insan oydu. 

söylediği sözler tabii olarak biribirini tu~t"' 
yacak, hakikata uymıyacaktır. Bütün bu 50 a 
leri yalana alıp kahvaltı sofrasında ortaY1• 
dökecek olursanız, o zaman, hayat kolaY;1; 

maktan çıkar. Bu yüzden epi canım ya de 
fakat bu tırtıklanmalar hem dine, herP 1~ 
fenne uygun olarak yapılıyordu. BuntJ~sl 
beraber, ben bu sayede hemen söylenrP dth 

lazım gelen yalanı bulur olmuştum. Bt ol" 
kanaatimce, edebi çalışmalarıma teme Sonra bu kuvvetli ışık ve karanlık günle

ri g~çti. Bir zaman geldi ki her tarafında 
aış manzaraları gören yarı daire şeklinde 
de.likler bulunan bir geminin içinde zamanı
mı:"- g~~meğe başladı. (Bu P. O. Ripon isim
li y~.ırlan çarklı gemi olacak) çöllerin orta-

Burası, kadmın anlayabildiği şekilde in
cil kaidelerine göre yürütülen bir müessese 
idi. Şimdi içine girdiğim halde, önce bana 
cehennemden hiç bahsedilmemişti. Burada 
şimdi kliçük bir köle halinde bulunan ben, 
yemekler o kadar krt veriliyorJu ki yiyecek 
çalmağa bile mecbur olmuştum. 

muştur. . 1'~" 
Fakat cehaletim yüzünden başım dlll~f1; 

lıyordu. Kitabları bana, hiç izah etrnekr:Jil>l°J; 
sadece ceza korkusiyle okutuyorlardı. 

8
,) 

(Sonu v 
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dinlerken Atatürkü 

i ıa hakkında 

• (Başı 1. incı sayfada) . . 
ıddiaya E;.ri.medinı ki ... 5enc1 in der.n 
uykunun sebebi nedir. bunu ı;ayler mı· 
sin? 

Genç zabite böyle hita'h ve .iğtah e· 
den .Yillnız bu arkadaşı değildi.; onun 

hu hali gitgide bir ;;ok ar~da tarının 
da dikkatini celbetmiş, 'b:itun arkadaş· 
1arı l>ndan buna 9orınu 1arBı. Bu hücum 
o dereceyi bu1muşbı ki arıtk 'O. bunla
ı-a cevah vermek. bu nriitte'f.kin o~au
sunu teskin etınek mecbuiriyettnae 

kaıımştı. Cevab şu idi: 
- ArkadaŞU.r, yatftğa giTdikteıt ~n· 

ra "-en sizler gibi sa'ki-rı uyuyamıyernın; 
sabahlara kadar gömm açıktır i nihayet 
~-- _ "J{ 1k borusu 
'4lTI dalacagnn zamll!t: 8 

" 

çahmyor onu da bittabi ipılcıroiyoranı, 
sav r de b. pa hitan bir adsmm 

g e ın ır so 'bi o· 
karyolamı sarmıasir1e uyaıur gı 
luyoram, uymrdn-ılıy.oııwn· O za~ 
keyfim yeriıu:le değildir, Jubnı \\le :vu-

D hanede bula.§· 
cudum yorgundur. ers 
tuğmnuz m-kadafiar benden ~ ıçcık 
zinde. benden dalııa çDk ~ler. 

§ Aaker iinİfOll"ıaalı bir boca der.ha-
• • _ı_ ba-'-'7...--. bu Jaoca 

neye gınyar, ucııs :ı--~~ 

şöyle diyar: 
- Ef-eediler. iıarb, ıaıuharef>e, srbk 

b 
· ı A terdir Fakat Ge-unlar sızce ma ı.mı ey • t 

rilla nedir biiiyor lfXl\ISDDUZ! • ,te ~ 
müşkili budw"- Gerüla kolay hir aıken 
hareket değiJdir. Gerillayı bas~~k· ta, 

· bir hareac:ttir 
onu y~pmak kadar ıı.ıç . . · 

Bu ho tağbiye muallimi trabzon· 

lu Bay N:. Türk arduBUDa er~arb 
yetiştiren akademide &euelerdenben ho
calık eden bu Bay Nuri centilmen, ce· 
sur bir •taktisiyen, .bir stratej olarak 
tanınmıştı. Herkes gibi, " gen_ç ~bit 
te, bu hocaya hürmette kUAlr etnııyor
du. Tağbiye hocasınıo Gerilla hakkın
daki sözleri, onl.lll kat'aıııoda yerleşmiş· 
ti: Bunu öğrenmek zatiyordu. Bir gün 
hocasından rica ediyor: Bu verdiğiniz 
dersi Türkiyenin muayyen bir nokta· 
smda olmuş gibi izah eder ve bu dedi

ğiniz tedbiderin orada nasıl tatbik olu

nacağını lütfen anlabr mısıll12? 
Bu rica o kadar nezaketle ve hoca

~ tabiatine o 'kadar uygun bir hassa· 
sıyetle yapılmıştı ki Bay Nuri, ertesi 

derste sınıfa gelince, elli kiisur talebe· 
den mürekcb olan mevcuda şu mesele· 

yi veriyor: 
- Efendiler, Osmanlı imparatorlu· 

ğunun dc-vlet merkezi lııtanbuldur. Hü
kümet lstanbııldadır. Meçhul sebebler
Jcn dolayı Boğaziçinin şark sahilinden 
İzmit ve onun şimalinde KaradeDize 
çekHen takribi bir hat dahilinde bulu· 
nan mıntakadaki türkler, payitahta is

yan etmişler ve Gerillr.'ya ba]!amışlar· 

dır. 

1 
_ Bu kü?ik mıntaka halkı bu 

· · · yapabilir nasıl yapabilir, 
ısyanı nıçın ' . 

l 'd e edebiJir? 2 - Osmanlı un· 
nası J aın • 

t ı ~ devleti butün hükiimet ve 
para or ugu ' :•~-·~ 

d 
·ı b ı·ııyanı nasıl bastırab • .ıu. or usu ı e u .. ., 

V if 1 2 numaralarda gosterı.en 
az e: ve 

vaziyetin lıalli. .. .. 

H 
.. . .... ~Iüyordıı; çunku ta· 

ocanın yuzu •... . 
!ebesine ekstra bir taktik ıneseiesi ver· 

nıişti. Halbuki bütün talebenin yüz.ii ça· 

k 
. ik vazif ey.i nasıl 

b tı; bu çetın ve naz 
halledeceklerini düşünüyorlardı. 

Onların içinde yalnız bir kişi, aa· 

hahları kalk borusu ile bir türlü uyana· 

nuyan zabit, işte o, aradığına ~~~u-~
ınuş bir aşık gibi, çok nıenmun gorun~
Yordu; çünkü o zaten kendis.inın talırı· 
ki Üzerine tağbiye hocaSJ taraf~d~n o~
taya atılan meseleyi halletmek ıçın ug· 

raşnıış bulunuyordu. . .. 
Hoea gittikten sonra sınıfta bır .. mu· 

nakaıa başlıyor: Sanki buna ne lu~~ 
'Yardı? Durup dururken bu işi n.çın 
kurca~arruştı? Bu sitcınler hep 0 genç 
~a· . oıte karşı yapılıyordu .. 

il 
Bu tarihten on y.ıdi yıl sora, 1919 

tnayısıııın 14 .. -· ·· - -ı~amı lstan· b 
1 

uncu gunu ~j , 

ll da V ahideddin'in Sadarazamı Da· 
lnat Ferid'in Nişanl:apndaki konağın· 
da bi "ki k' i ' r akşam yem~ği. Buraya ı ı· 
~ davetlidi~: Bunlardan biri, Mustafa 
eına ... M ' it'· Ondan dinlıyoruz: 

huı 'tıayYen saatte Sadrazamın yanında 
Un uyu ~ İtilll rdttm. Benden başka benuz 

t:\1.ıs se l"oktu. Bir kaç cümlelik bir ko· 
lad~tnadan sora, lJ'ZlJRCa bir sükiit baş· 

· Bu sn-ada, ben, Vahideddin'in 

aıa 
Sadrazanunı tetkik ediyordum. Bir a· 

·al k saatine baktı: 
- Acaba nerede kdld•? Dedi. 
- Birine mi intizar buyuruluyor, 

deCfim. . 
- Evet, Cevat P.aşa 'lbızret!erJ ge· 

le:xder i ... 
tkinci aavetli ae bu idi. Gene sükut 

ba byor. Bir kaç dnk.ka sonra Cevat 

Pa;a geliyor. Satlr~ ıiki ~vcıJw ile 
birlikte yemek salonuna geçıyor ... 

safrada iba :üç kipnın öçi de önleri
ne bakıyorlar. Acaba ne düşünüyorlar· 
dı'? :Yeni tarihin inki?İ ettirdiği haki· 
k•tlere göre, Sadrazam Damat Ferit 
Paşa, dünyayı, Türkiyeyi, tür"k mil!eti
ni asla tanımamış ... Fakat efendisi Sul
tan tarafından, yüksek türk camiasını 
idare için ken(Jisine verilen vazifenin 
ağırlığı altında, dıcygusuz. lşitilen ses 
yalnız çataRar ve bıçaklar değ:ş1ikçe, 
hizmet eaenlerin b~ceriksizliği yüzün· 
den hasıl olan giirü!tü... Yemek biti-

yor ... 
Ortasında genişçe bir masa bulunan 

dar bir odaya ı,geçi,Yoroıu". Heniz ayak· 
ta dururken, Sadrazam diyor: 

- Bir harita getiı·uek tc, müfettiı 
paşa oouD ü:zerinde bana i2ahat verse .... 
Masamn üstüne bir harita '3.Çllıyor. An
laşılıyor ki Sadrazaıı:ı, barit.ayı daha ev· 
vel baz.ırlatmı§. Kie.pert'in .atlau; iç.in
den Anadolu paftası bulunuyor. Damat 
Feritle Mustafa Kemal haritanın başın
da kar11 kariıya. Cevat Jlata da Musta
fa Kemal'in yanuıda! •.• 

MllStafa Kemal, Damat Feride soru

yor: 
- Ne noktai nazardan izahat taleb 

ediliyor? 
- Mesela, diyor, Samsun havalisin

de ne yapacaksınız! 
Samsun havausınüe yapılması iste

nen iJ, o havali türk1erinin başladığı 

Gerilia'yı bastırmaktı. 

Mustafa Kemal anlatıyor: Bu sor

guya doğı·u cevab vermek benim için 

gi.ıtçtü, bunu itira( ~derim. Fakat hiç 

tereddüd etmeden şu kelime1er ağzım

dan dük~lüii: 
- Efendim, dedim, İngiliz rapor":a

rmda, meszlenin biraz mi.ıöalağa olun
duğuna lıükmediyoı·um. Fakat ne de 
olsa, yerinde yapılacak tetkiierden so
ra, icab eden en ıyi tedbirler 'bu1unabi

Jir. Merak buyunnayınız. 
Bu sözlerden soı·a, Mustafa Kema1, 

c~vat pajanm gö:ı:ıerine bakıyor. Ayni 
zamanda !:ıadı·azam da, gôzlerini gene
rale çevirmiş bulunuyor. Ona: 

- Ne dersiniz'! Diyor. 
Ccval paşa, çok tabii bir tavır ve 1i-

sanla: 
- Öyledir efendim, tliyor. Böyle iş· 

ler mahallinde hall~unur. Şimdiden ka

ti ne söylenebilir? 
Hiç memnuniyet göstermiyen Sadl'

azamın kafasında daha büyük bir en
dişeyi halletmek suah, sanki ifaae o1u
nabitmek için şekit arıyordu. Birden, ol
dukça 'heyecanlı bir ıecla m, soruyor. 

- Pek ala, siz lbana "barita uzerinde 
kumandanızın §Mllil olduğu mmta'kayı 

gösterir misiniz? 

Mustafa Kemal, Sadrazamın vesve
seye düştüğü noktayı derba! 'keşfetm:_ş

ti. Cevab veriyor. 
- Efendim, henüz ben de pek iyi 

bilmiyorum. Belki takriben... (Kieperl 
haritası üzerine elini koyarak) ihtimal 

şu kadar bir parça ... 
Diyerek bazı vila,yetleri eliyle tahdid 

ediyor. Bu defa, daha manalı bir tarzda, 
Cevat paşaya bakıyOt'. O da, Sadraza
mın vehmini anlamıştı. Mustafa Kemaı, 
elini haı·itadan kaldırırken Cevat paşa 

ilave ediyor: 
_ Efendiın, mıntakaom ehemiyeti 

yoktur. Paşa, bittabt o mıntakadaki 
kuvvete ı.-unıanda edecektir. Zaten ne-

rede kuvvet kaldı ki .... 
Cevat Pata, cümlesini tamamlarken 
. b·n hİ"· te ehemiyeti haiz olma· 

vazı ye :ı: • 
dığınr iy.ına etmek ister bır tavırla, Jaa.. 
. b ı---..ıuau masadan uzaklatır 

.rıtanın u UDU • • • d 
. . 

1 
Mustafa l{emal1 ıçın en 

gıbı o uyor. .. . 
Y

a teıekkur ediyor. Genera-
Cevat paşa . . 

.. 
1 

· Sadrazamı tatmıa etmış 
lin bu soz erı, . v 

.. .. .. rdu. Her biri, bırer koltuga 
gorunuyo 

çekiliyor. f Kemale soru· 
Sadrazam, Musta a 

yor: ı .. · . ? ,_.t hare"ket edeceıu>ınız. 
Ne va11.ı 

l üzüm kongresi kapandı 
~~~~~~-=-~~~~--=:. 

olan te 
.(Başı 1. inci sayfada) 

göstermelı:tedir. Mevcud bağlarımızın 

fiat düşme1erini karşılıyacak surette 
teknik vasıtalarla venmlerinin arttırıl-
ması ve fiat1arm indirilmesi ve yeni
den aiki1eccklcrin de bu esas içinde 
meydana getirilmesi ana prensip olma
lıdır." 

Bu teknik noktalar etrafında tet
kiklerini derin1eştiren ziraat encümenı 
bunlan mtitehassrs beyetlerin sa'lalıi
yetleri içinde görmüş ve görüşülen 
meseleler hakkında aşağıdaki ncticele· 
re varmıştır: 

Üzümlerde taş ve toprak gibi yaban. 
cı maddelerin taşlı ve topraklı olma
masının sağlanması iç.in sergi kağı:dla
rının gümrüksüz olaral< geçmesi ve Ü

retmene ucuzca verilmesi 
Üzümlerin kalitesinde 'büyük tesir 

yapan ve netice olarak kıymetlerini 

düşüren kara böce "lerin en aşağı: bir 
hadde indirilmesi • 

Cuvallara konulacak ü:r.üm1erin milc-
darmm tesbiti, büyük çuvaUarın kol
lanıhnası ve bunların siklctlerinin 100 
kilo olması, üzüm cuvallarının 80 san
timetre boyunda ol~asr, 

Ü züınlere su .atılmasının önü.ne ge· 
çilmesi, bu gibi hareketlerde buluı:ıan
lara ~; ddetli ceza verilmesi, 
Ü~üm çuvallarının istifinde biribiri 

iizerine konacak çuvallann sayısının 

te"biti, 
Çuvallara ka ce vurulmasının önü

ne geçilmesi. 

Üretim tekniğinde alınması 
lüzumlu tedbirler: 

Amerikan çubuklarının hükümet 
fidanlıklarında veya hükümct.in kon
trolu altında bulunacak fidan1ık1arda 
az bir bedel karşrlığında verilmesi; 

Yeniden bağ dikicilerin kontrol e
dilmesi; 

Sultani çeşidin yaytlması ve hll ti· 

pin standardlaştırılması; 
Bağ bastalıkfarınrn mütehassıs he-

yetlere kontrol ettirilmesi; 
T4l.yyarclerim.izden sisleme husu· 

sunda faydalanılması; 
Üretim merkezinde birer umumi te

mizleme evi yap Jmasr. 

ihraç için tedbirler 

Kongreye ikinci olarak kuru üzii-

mün standardizasyonu hakkında ibra

cat encünıeninde yapılan görüşmelerin 

neticesi bildirilmiştir. Çok mühim e

saslar taşıyan encümen mazbatasının 

maddeleri birer birer reye konulmuş 
yalnız 11 inci maddeye (ziraat odaları) 
kelimeleri ilave ıcdilerek rapor o1duğu 
gibi kabul edilmiştr. 

Ba r.apor üzümlerin tipi, _çuvallar, 

kutular ve 'kontrolun nasıl yapılacağı.. 

ru teS.bit etmektedir. Çekirdc1csiz Ü· 

zijmlcr, borsaya temizlenmiş olarak gc.. 

tirilecektir. Kuru üzfuriler borsail.a :ıs
latılmamı~ olarak ı>atılaca.ktır. Çuval· 
lar en çe>k 120 !kilo ağırlığında 'Olacak· 

tır. 

Bundan başka mulıteli f numaralara 

markalar konulmuştur. Tesbit eailen 

standara ve markalan kulla.nnuımik 
şartiyle hususi tiplerin tassız topnı.k· 
sız ve tayin ei:ıllecek en çok nen:ilik 
haddi iç;inrle ihracı serbest olmakta
dır. Elde bulunan veya bundan sonra 
kullanılacak hususi tipler ihra_ç edilir
lren kontrol edileceklerdir., 

Kontrolun nnsı1 yapılacağı hakkın-

- Ne vakit emir buyurulursa.-. 

Ben hareketP. ıhazırmı. 
- Zab Şahaneyi ziyaret ettiııa mi? 
- Hayır iraae buynılmach. 
- irade buyruldıı. Ben tebliğ edi· 

yorum. Yarın kendilerini "ZJyaret edi-

niz. 
Aynlınak :z;am.anı geliyor, orada bir 

abmı bırakarak sokağa çıkan iki da
vetli, Mustafa KemaJ ve Cevat, kol ıkoJa 
yirüym.-1.:r, gecenia bnmh1dan için
de.... Nişantap c:addesinia piyade kal· 
drırru üzerinden Teşvikiyeye doğru sı· 
kı adımlarla ilerJiyen bu iki arkadaştan 
biri Glrkiwe, ~ mmıimıi tm- 1iunla ..,. 

r•yor:: 

- Bir ~ -~ «---'! 
- Evet :ıpafAIDr _. ~ .,.apacağwn._ 
- Allah _...,,affak ebinJ 
- Mutlak ınuvaffak alaaajızL 
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da hükümler .konulmuştur. 

En son dilek encümeni mazbatası o
kundu. Encümen raporun uistihsal ve 
·hracat bakımından iki kısma ayırmıs, 
ayrıca ziraat cncümeninın dileklenı;i 
mazbatasının sonuna eklemışt1. 

Dilekler; bakım, malzeme ve kredi 
üzerinae toplanmaktadır Su d . , on, umu-
mi bag hizmetleri kükürt .,, .... • , goınaş, po· 
tas, macun, sergi kağıdı fiatları hak. 
kında da temenniler vardır. 

. ~u rapor da diğerleri gıbi kabul e
a.ı!~ı~ten sonra, reis müzakerenin bit
tıgını haber verdi. İktısad vekilimiz 
kürsüye gelerek şunları söyledi: 

lktısaJ Vekilimizi.n nutku 
''- Kongrenin kararlarını ben de 

ıher az;a gibi dinledim oe aliikailar ol. 
Jum. Heyeti umumiyesinde büyuh 
ıisa'bd oıdırğu şüphesizdir. Bunları 

yakın %amanda, idari şekilde olanlar 
daha troel; diğerlerini ica"1arrna gö
re, tabti aaha sonra, .nizamname ve. 
)la kanun şehlirnle çıkarmağa çalışa

cağız. 

Bizim kanaatimizce hiç biT hon. 

rrol, alakadarların ciddi ve samimi 
surette bu iş{ ta'lrib arzularından aa
r.a 'kuvvetli olomaz. 'Ba itifJarla afci. 
fladarların kontrolunu hükümet kon
trolundan daha ziyade miiessir ve 
lüzımılu bulayorrım, (§itldeUi alkış. 
far). 

Bww billaa.ssa tebarü~ ettirmek 
isterim, alôkaJarların rnoralitelerine 
rmncrrnen pvendiiim için buıu1n böy
le yapılaccıiına a• eminim. (Bravo, 

allaJltıY,. 
Kararlcn-ınıztla ~ltai endişe IJ« fO}ı. 

ıi menfaat .değil, milli ekonomi men· 
faatinin rehber edildiğini takdirle 
ırördiim. Bu kararların burada hazır 
'1ulmımıyan difier çiftçi kütlesi taro. 
fından etraflıca 'bilinmesi, benimseft· 
mesi lazımdır. Hepinize teşekkür oe 
uğurlu yolcalu'klar temenni ederken 
bir de ehemiyetli ricada bulunac•-

ğrm: 
Muhitnizde alakadarları tenvir 

eJ.iı;ıiz. Halkcvleri. parti içtimaları ve 
hrılôscı her iyi vesiyle ve vasıta ile 
kongrenin nıukarreratını alakadar· 
lora anl«tnns .ııe .f,unları ıramimiyct. 
le tatbik oe tahib etmcldeki menfa. 
ati i:ı:a'h ediniz. 

H cpİnizc seliimetler ve mınJalla. 
hıyetler dileyerek çekirdeksiz üzüm 
Ankara birinci milli kongresini ka· 

.patı yorum.,, 

Kongre kapanıyor 
Ehemiyetli bir ihraç maddemizin 

bağdan :pazar yerine kadar üretim ve 
satışını düzenlemek için üretmen ve ih· 
racatçının fikirlerini almak üzere top· 
lanan kongre !8. Celil Bayarn bu nut· 
kundan sonra çahşmalar.ma 13.30 da son 

wrdi. 

Ziraat 'Enstitülerini ziyaret 
Murahhaslar saat 15 de vekalet ta· 

ırafmaan hazırlanan otomobillere bine
TCK Ziraat enstitülerine gittiler. Bina· 
lan, bağ ve bahçeleri, fidanlıkları. ili· 
boratuvar1arı birer birer dolaşt lar. 
Profesör ve doçentlerin izahlarını ılin

iediler. 

Çay ziya/eti 
Tariş adı verilen, İş ve Ziraat ban

kaları üzüm kurumu, kongre münase
betiyle :murahhaı;lar şerefine Şehir lo· 
kantasında bir çay ziyafeti vermiştir. 

Saat 17 de başlayan ziyafete bir :ı

ralık İsmet lnönü de ,şeref vermişler 
ve kongre muralıhaslariyle görüşerek 

üretim ve ihraç işleriyle alakadar ol· 
muş1ardrr. Büyük Millet Meclisi Reisi 
mizle Adliye Dahiliye, Hariciye, ~.hııt 
ve İçtimai Muavenet, iNalıa Vekilleri· 
miz de davetliler arasında 1diler. Vekil, 
mebus. müı;tahsil ve ihracatçılarla hü
kümetin iktıııoadi işleruıı gôrmeğe me 
mur bulunanların top1ancııgı baı ~ıyafe, 

samimi bir ha.va içinde saat 19 a kadar 

devam etmiştir. 

Tazim telgraflarına f:elen cevablar 
Bu arada büyüklerimize koı1gre mü· 

nasebetiyJe umumi reis B. Celiil Bayaı 
tara fmdan çeki len te lgı -.,f lt1 ra gelen ce· 
vahlar okunmU'Ş ~ uran urun aikışlan· 
mıştrr. 

Atatürkiin verdikleri cevabı birine..\ 
sayfamızda bulacaltı>ınır. Tazim telgcaf
Jarıııa İsmet İnöııüniiıı 'Ve Kamutay Baş-

karunın cevabları şunlardır; 

Celal Bayar 

İktısad Vekili 
Çekirdeksiz. kuru uzum ilıracat 

standard tiplerini vücuda gctırmck 

üzere toplanan A n1lara ce'kirdcksız 

üzüm Pnrinci milli kongresi Ü:>•elcı i. 
nin gösterdikleri duygulara tcşekkur 
eclerinı. Saygılarımın ve kongreye 
iyi başarılar dilemekte olduğumun 

sayın Üyelere iblağını rica eder, ::.atr 
devlelleı ine de derin saygılarımı su• 
narım. 

ABDOLHALtK RENDA 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Celal Bayar 
lktııaad Vekili 

Ankara çeki:njdkm üzüm birinci 
milli kmıgrc reisi 

Çekirdeksiz mahsulün milli ba· 
'fmzlilan büyük ebemiyetiai göz önüne 
alarak onu:a iıususi meselelerini ~tkik 
etmcl: için "!bir Jııongre :tophınmasını, 

s;ok faydalı bir t~ebbüs addettim. Yük· 
sek üyelerin tecrübeleri ve rteklifleri, 
lıüküme:6 isabetli teLibirlere sevkeile
ceğllıi ümid cdt!rim. !Entern.1qor11:il pa
r:arda milll :mahsulün nefaseti ve wcca
rııı yüksek 'Bhliıla, v;:ibi esaslı nsrflırr 
yamada istandard mcsclt!si mahsa!ii

müEe rağbeti artırmak ve müstahsili 

meşru kazançlardan mahnım etmemek 

için başlıca bir vasıta oUluğuna şup/Je 

yoktur. Sizi ve yüce üyeleri tebrik ede

rim. 
Başvekil lSMET lNÔNÜ 

Murahhaslar döndüler 
Ziyafetten sonra İzmir', Manisa, 

Turgudlu ve diğer- Ege şehirlerinden 

gelen murahhaslar .akşam trenleriy'l~ 

lstanbu1 yoluyla veya aoğruca -ge1di.k

leri yerlere dönmüşlerdir. İktısad veka

leti iç ticaret umum müdürü ve kongre 

uınıımi katibi B. Mümtazın reisliğimle 

bir heyet azalan istasyonda uğurlamıs· 

trr. 

Kongre münasebetiyle Atatürke, 
Meclis Reisine ve Başvekile 

çekilen telgraflar 

Ankara, 1:3 (A.A.~ - İktisad vclci· 

1i Celiil Bayar çekirdeksiz kuru ürum 

kongresinin aldığı tazim kararını 'R-ci

sicuınhur Atatürk ile B. M. Meclisi re

isi Ab:lülhalik Renda ve başba1tan İs· 

met İnönüne aşağıdaki telgraflarla ar

zetmiştir: 

Atatürk • Büyük .Cumhumcisi • 

AnkaTa 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracat -stan

dartl tip'erini viicuda getirmek için top

lanan çekirdeksiz üzüm birinci milli 

kongresi üyeleri, her ileri adıma ezeli 

tşığiyle yol veren ul..ı Öııdere lıa,ğ1dlk, 

inan ve ısaygılan:ıu ar.za beni .memı:ır et• 

aıişlerdir. 

Şahsi bağ1ıhklanmla ellerinizöcn 5-

pcrck arzederim. 
/KTISAD VEK]L} 

CELAL BAYAR 

:Abdülhalik Renda • Büyük Nil1et 
Meclisi reisi • 

ÇekirdcksiE .tcuru ÜEÜm ihracat 'Stlln

aard tiplerini vücuoc getirmek lÇin 

toplanan Ankara çekirdeksiz üzüm bi

rinci milli kongresi ı!yeleri, bu ileri a

dım hareketi ve buna imkan veren B. 
Meclise tasdik ettig• kanunlar dolayı· 

siyle şükran ve teşekkürlerini .u.za beni 

ınemur etmişi erdir. 

Şahsi :saygı ve ta:zimatrmla arrcde

rim. 

fKTTSA D VEKfLl 
CJ.;LAL BAY.<tR 

ismet lnönü - Ba~vekil • 

Çekirdeksiz kuru ıieüm ihracat ~tan
dard tiplerini vücude getirmek i in 

toplanan Ankara çekirdeksiz üzüm bi
rinci milli kon~i i:"""leri ~- ... 

• J ~ ' u1:r ıyı ı-şe 

atlı bağh olan büyük Başveki1e tarim 

ve bağlılıklarını arza b · enı memur et• 
ınişlerdir. 

Şahsi saygılarımla arzederim. 

iKT.lSltD V'IEKlıLI 
CıELA.L BAYAR 
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(Hikaye) Fakir kimdir? 
Sıra arkasında 

saklanan el 
İstanbul şehir meclisinin 

lstanbul halkından, belediye poli- t b • t t k • t • v 1 kliniklerinde tedavi olmak üzere başvu- es 1 e m e 1 s ed 1 g 
ranlar arasrnda fakir olanlarrn parasız 

S ınif, derse ilk defa giren yeni 
öğretmeni, böyle hallerde daima 

gösterdiği tecessüs ve çekingenlikle 
karşılamıştı. İlk ders ve hatta ilk ders
ler, talebelerle öğretmen arasında sinsi 
bir mücadele demektir. Her iki taraf, 
galebeyi kazanmak için bütün gayret. 
lerini harcarlar. Bilirler ki, bu mücade
lenin ilk hamlede vereceği netice kati 
olacak ve sonradan bunu değiştirme
ğe imkan bulunmıyacaktaır. 

Bu sinsi ve sesiz çarpışmadan mağ
lub çıkan öğretmen olursa, vay onun 
haline! Artık senenin devamınca sınıf
tan on~m neler çekeceğini Allah bilir. 
Fakat bir defa da galebe çalarsa oto·ri
tesi sağlam bir temel üzerinde kurul
IDllŞ demektir, artık hiç bir şeyden kor
kusu kalmayabilir. 

İşte öğretmen Bozok da, sınıfa bu 
ezeli kaideye çok iyi vakıf olarak girmiş 
ve daha ilk dakikalarda bütün Stra
tejik tedbirleri alarak, dikkatini, vere
ceği dersten ziyade talebeler üzerinde 
bırakacağı tesir üzerinde toplamıştı. 

İhtiyatlı hareket etmek için, bu ilk 
dersi esnasında kendi söyliyeceklerini 
azami haddine indirmeğe ve bilakis 
talebelerini konuşturmaya çalııpyordu. 
Bu suretle, onlara kendi hakkında bir 
fikir vermeden önce, teker teker tehli
keli olmasalar bile, bir araya gelince 
korkulacak bir kuvvet arzeden bu çocuk
ları az çok tanımak imkanını bulacaktı. 

Ve ilk intibalar ne tuha±trr. İşte 
mesela şu ilk sırada oturan, başr, cı

lız vücudiyle mütenasib oltmyacak de
recede büyük çocuk ince saplı bir su 
kabağını ne kadar andırıyor. 

Ya şu sağdan ikinci sıradaki sim 
siyah giyinmiş çocuğa, mini mini yüzü 
ortasındaki heybetli burnu ile bir kar. 
ga demez misiniz? ya onun yanındaki 
alabildiğine şişman, bodur ve sıranın 
içine gömülmüş haliyle mütemadiyen 
uyukla yana: Bay Amcanın çocukluğu 
dersiniz. 

Fakat bu dış karakterler altında keşf 
edilmelerini bekleyen iç karakterler 
vardır ki asıl ehemiyetli olan da bun
lardır. 

Öğretmen Bozok bütün dikkatini 
şimdi bu mühim keşif ameliyesi için se
ferber etmiştir. 

Fakat karşısındaki kırk çift gözün 
l}'Üzünde birer sinek ısrariyle dolaştı. 

ğını hiı.sederken, onların herbirini ay
rı ayrı tetkik etmek, kendinden ziya
de karşısındaki kuvvetin '2hine olctn 
bir noktadır. 

Öğretmenin sözlerıne uurunua,1 ge
len tuhaf bir sesle ve adeta azab çekti
ği hissini vererek cevab ve:en çocuk pek 
iyi bir karaktere malı$: gibi görünüyor. 
Bu uzvi kusurundan dolayı son derece 
mahcup olduğu yüzünün aldığı renk
ten belli. 

Fakat o dersini okurken, tuhat bir 
his, öğretmende, onun tam arkasında 

bulunan çocuğun kendisiyle alay et
mekte olduğu hissini, kim bilir neden 
\!yandırıyor. Belki bu histe onun a. 
yakta bulunan çocuğun arkasında gô· 
zünden tamamiyle saklanmış bulunma· 
f:lı amil oluyordu. 

Görmediği, fakat yanıı"maz sezışle 
hissettiği bu istihza yavaş yavaş Bozok' 
ı.ın kafasında bir sabit fikir halini alıyor. 
Görmediği çocuğun adeta görmediği 

yüzünde kendisine dilini çıkardığını 

fark eder ~ibi oluyor. 

Birden bire, bu hisse tahammili ede 
rniyerek sert bir sesle karşısındaki tale
beye emrediyor: 

- Oturun! 
Hemen dikkatini arkadaki tale. 

benin bu ani oturuşu neticesinde meyda. 
na çıkan talebenin alacağı tavra çevi. 
ı·iyor, bir an içinde, onun kenctini top. 
)ar gibi bir hareket yaptığını fark eder 
gibi oluyor. 

Onu meşhud suç J:ı,alinde yakalaya
>;ak kabahatini gizlemesine vakit bı.. 

rakmamak için bu defa ona hitab edi
yor: 

- Küçük sen kalk bakayım. 
Çocuk, bir lastik top gibi ve bu i

ni hitabla ürkmüş gibi yerinden fır

lıyor. 

- İsminiz ne? 
Bir an şaşkınlığı geçtnenıiş olan 

çocuk cevabta gecikiyor. 
- fsminizi sordum. 

Yüzü kıp kırmızı kesilen yavru, ke
keliyor: 

- Ahmet. 
Artık öğretmen kendi muhaıyyele

sinden doğan suça inanmıştır. Bu ço
cuğun şaşkınlığını, tereddüdünü, endişe
sini başka neye hamledebilir. Ayni za. 
manda çocuğun, sol elini kitablarınm 
üstüne koymasına mukabil, sağ elini 
sıranın arkasında sakladığını farkedi
yor. 

bakclması için bir proje haznlanmıştı. IF k a 
lstanbuldaki arkadaşımızın verdiği ha- ©l 
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berlere göre, şehir meclisi projedeki ,....._,. 
"fakir,, tabirini, tesbit ve izaha muhtaç ~ 

!::;:;::::2~;:fE~::::;:,,:::::: tarifini nasıl yapmalı 
lükte olan kanunlarımIZda buna aid va· 

Bu el, mutlaka bir suç vasıtasmı 

taşımaktadır. Birden zihnine gelen bu 
fikir, iki saniye sonra bir kanaat haline 
gelmiştir. 

Sesine en sert tonu vererek soru
yor: 

- Ne yapıyordun? Ne sakhyorsun 
o elinde. Fakat bu sual cevabsız kalmış
tır. Bu defa daha hızlı tekrarlıyor: 

- Sana soruyorum, işitıniyormu. 
sun? ne saklıyorsun sağ elinde. 

Gene cevab yok. 
Bu defa hiddetinden kızarmak sı

rası öğretmene gelmiştir: 

- Çıkar elini bakayım. 
Fakat çocuk ayni esrarlı 

muhafaza ederek kıpırdamıyor. 
sükütu 

- Çıkar elini diyorum sana. 

Çocuk bir ölü gibi, işitmiyen bir 
somnambül gi:bi hi~iz duruyor. 

O zaman öğretmen Bozok yerinden 
fırlayarak iki adımda çocuğun yanma 
fırlıyor ve sağ kolunu tutarak şiddetle 
yukarı kaldırıyor aynı anda gözleri bu 
kolun nihayetine dikiliyor: Küçük ço
cuğun kolu bileğinden kesiktir. 

HİKAYECİ 

HAVA KORUNMASI 
TEMEL KAiDELERİ 

Ankara: AKBA Kitapevi 
!st<ınbul: Hilmi Kitapevi 

zıh hükümler yoktur. 
Mesele bir taraftan lstanbul şehir 

meclisinde tetkik edilirken; biz de Sd

lahiyetli hukukçularımızdan, kültür ve 
finans adamlarımızdan ve miinevverle · 
rimizden bu mevzu etrafında ne düşün
düklerini sorduk. Ve fakirin kim oldu
ğunu; devletin sosyal kurumlarından 

yardım görmek için ne gibi vasıflar ta. 
şıması gerektiğini sorduk. Bu enterc • 
san mevzu üzerinde aldığımız cevablar· 
dan bir kısmı şunlardrr: 

B. Şevket Süreyya Aydemire göre: 
Değerli iktısadcımız B. Şevket Sü

reyya Aydemir fakirliği şöyle izah edi
yor: 

Kazancının temin ettiği hayat, o 
memleketteki vasati hayat standardının 
altında kalan kimse fakirdir. 

Vasati hayat standardı zamana, mem· 
lekete ve sosyal ihtiyaçlara göıre değiş
tiği için fakirlik dediğimiz iktisadi ha
yat seviyesi de zamana ve memleketlere 
göre deği!?ir. 

Türkiyede muhtelif vilayetlerin ica
bında "asgari maişet,, diye tarif ve ifa
deye çah§.tıkları hal de hayat standar
dının bir ifadesidir. Fakat bu hayat 
standardı, asgari hayat standardıd ;·. 
Lakin fakirliği iktısadi bakımdan ifa· 
de etmek istersek asgari değil, vasati 
hayat standardının altını almak doğru 
olur.,, 

B. Cezmi Erçine göre: 
Finans Bakanlığı tetkik bürosu di

rektörü B. Cezmi Erçin diyor ki: 
" - Finans mevzuatı, fakirin tari • 
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Bugün Ankara Gücü 
Geneler Birliği karşılaşıyor 

•'f' 

Gençler Birliğı takımı bir arada 

Ankara Gücü talumı bir arada 

Bugün 14.30 da Muhafız Gücü sa
hasında Ankara Gücü - Gençler Birliği 
Ankara şampiyonluğu için karşılaşa• 

caklardır, 

Be~iktaşlı B. HüsniinUn idaresinde 
yapılacak bu maç dün ve evelki gUnkil 

sayılarımızda yazdığımız gibi Ankara 
futbolcuları arasında merak ve heye· 
canla beklenmektedir. Resmimiz bu iki 
seçkin kulübün son kadrolarını giiste• 

ren takımlarını ve iki df"ğerll kalecisi 

Osman ve Rahimi göstermektedir. 

hu-Münevverlerimiz, 
kukçularmuz, alakalı-

lar fakiri nasıl tarif edi-

yorlar? 

fini yapmamıştır. Ancak maişetini te -
min edebilecek kadar kazancı veya geli
ri olan adam fakirdir. Daha geniş bir 
tabirle, memleketin hayat standardına 

göre ancak zaruri ve yaşamak için el • 
zem olanını kazanan adama fakir diye. 
biliriz . ., 

Avukat B. Fehmi Kural'a göre: 
Avukat B. Fehmi KuraJ'rn kanaatı 

şudıır: 

'' - Fakir, içtimai müzaherete muh
taç olan kimsedir. Bu, içinde yaşadığı 
sosyal heyetin yaşayış ve yürüyüşün.! 

ayak uyduramıyan, aksaklık y: ~1an şa
hıstır. 

Solidorite sosyal, içtimai tesanüd e
sas na dayanan bugünkü sosyal heyetin 
bu kuvvetsiz ve kudretsiz uzvuna yar
dım etmek suretiyle cemiyet ferdlerini 
mümkün olduğu kadar yanyana yürüme· 
lerini ve hiç olmazsa biribirlerinden 
çok uzak mesafe ile ayrılmamasını te
mine çalışırlar. Adli müzaheret, bu esa
sa dayanır. Bunların gündelik geçinme 
kudretinden aciz olmaları iktıza etmez. 
Bu g.ibilerine fakir değil, eski tabiriy
le miskin denilirdi.,. 

Maarif müdürüne göre: 
Maarif Müdürü B. Rahmi Vidinel, 

fakiri şöyle tarif ediyor: 
" - Kültür ve mekteb işleriyle uğ-

rasmakta olduğumdan, sualinizin ceva
bı~ı. kendi saham içinde verect::ğiıu: 
mekteblerimizdeki çocuklardan bir kısmı 
kitablarını temin edemiyor. Defter ve 
kalem gibi ona çok lüzumlu şe.yler için 
muhitinden ve cemiyetinden y:ırd m is
tiyor. Normal bir kalori alamadığı ıstı
rabı çehresinden bellid:r. Yedi gi, ba
zı zaman kuru ekmektir. Üstü bcışı p~· 
rişandır. Çorabı yoktur. Kundurası gi
yilecek halde değildir. 

Bize göre, her haliyle yardıma muh
taç olduğunu anlatan bu çocuk fakir -
dir ve yoksul bir ailenin çccug · ı.ltır ki, 
ona elimizden gelen yard mı yaparız. 

Vr. Münib Hayriye göre: 
Sümer Bank Hukuk Müsaviri Dr. 

Münib Hayri Ürgüblii. diyor ki: 
Zamanımızda cemiyet mefhumunu ~os

yal manasında telakki etmek gerektiı. 
Bu telakkinin medeni mevzuatta da yer 
ettiğini görmekteyiz. Birçok misaller 
arasında şu iki hükmü tesbit etmek kii 

fidir: 
ı -- Çocuğun terbiye ve tahsili için 

muktazi masrafları ana, baba ve bizzat 
çocuk tediyeden aciz iseler bu masraf
lar devletçe ödenir. (Türk medeni ka
nunu madde 277) 

II. - Herkes yardım etmediği su 
rette zarurete düşecek olan usul ve 
füruğuna ve erkek ve kız kar l·::::- erine 
muavenetle mükelleftir, (Türk medeni 
kanunu madde: 315) 

İçtimai muavenet bu derecede mü
eyyideleştirilmiş olunca "Fakir kim 
dir ?,, meselesini muavenet görmediği 

takdirde zarurete düşecek olan kimse 
manasında ve geniş mahiyetinde olarak 
düşünmek lazımdır. Hadisemizdeki "fa
kir ise kendisine hastane kap .sı kapah 
bulundurulduğu takdirde yaşamak im
kansızlığına düşecek veya sıhl tehlike
lerle karşılaşacak olan insan demek+•r. 
Fakiri bu esas dahilinde kabul edince 
hususi vaziyetleri incelemek icab eder. 
Bu meyanda da: varidatı göz önünde 
tutmak lazımdır. Bazan 100 lira maaşı 
olan bit kimseyi 40 lira kazanan muva
cehesinde fakir addetmek doğrudur. 

Mesela bir kimsenin maaşı yüz liradır. 
Fakat on nüfusluk bir ailenin reisi ve 
mesuldür. 40 lira kazancı olan diğeri 
ise "bir abam var atarım nerede 

olsa yatarım,, diyebilecek bir vaziyet .. 
tedir. Böyle bir halde şüphesiz ki 100 
lira maaşı olan kimseyi 40 lira kazancı 
olana nazaran daha fakir olark telkki 
etmek isabetlidir. Kezalik hastahanede 
tedaviye istekli kimsenin uzak bir yer4 
de büyük bir arsası vardır. Fakat bu ar. 
sayı satmak şöyle dursun, mukabilinde 
ödünç para bulmak dahi kabil değildir. 
yani arsa her bakımdan bu derecede kryc 
metsizdir. Böyle bir arsanın sahibini 
emlak sahibi addetmek kabil midir hiç? 
Bu adam diğer varidat menbalarından 

da mahrwn bulunuyorsa şüphesiz ki fa
kirdir. 

Bir kimsenin çalışabilmek imkanı
na rağmen çalışmaması ve dolayısiyle 

de fakir kalması sosyal bir yardımdan 
istifade edebilmesi için kendisinin faki( 
addedilmesi vaziyetini refetmelidir. BiJ. 
mukabele sefahet neticesinde veya çok 
hatalı hareketlerden dolayı da olsa 
zengin bir adamın yoksul kalması fakit 
olarak telakki edilmesine mani teşkil 

etmemelidir. 
Hul3.sa etmek iç.in demek lazımdır 

ki: "Fakir kimdir?" sualini halleder
ken insanların içtimai seviyelerini gC.: 
lirlerinin hakiki değerini hayattaki va
zife mesuliyetlerini kısa bir söyleyişle 
her türlü vaziyetlerini göz önünde bu
lundurmak gerektir. 

Doktor B. Suhaya göre: 
Resmi vazifeleri itibariyle her sınıf 

halkla temasta bulunan Doktor Ali Su. 
ha "fakir., i şöyle tarif etmektedir. 

- Dispanserlere ve ameli muaye. 
ne yerlerine iki sınıf halk gelir. 

Bunlardan birincisi hakikaten ih
tiyaç sahibleridir. İkinci kısım ise ihti· 
yac; sahibi olmadığı halde, dispanserin 
kapısına lüks otomobille gelip mecca. 
ni muayeneden istifade etmek isteyen 
tamahkar zengin tabakası .. 

Birincileri de ikiye ayırmak müm
kündür: 

Bir kısmı hakikaten yirmi kuruş da_ 
hi ,·ere'llez. Çünkü ancak gündelik ek
meğini kazabilmektedir. Bunların a
rasında bilfarz gündelik kazançları 

yüz kuruştan aşağı olan ckmel;çi ı.ını
fıyle. ha\·atlarını kah dilenci' '•, kilh 
hamallıkla kazanan ve mahalle arala
rımla süprüntü tenekelerinden nıev. ı 1ı 

g.daiye bakiyesi, ve viranelrrden talı,a 
ve odun ve kömür parçaları toplayanlar 
ekseriyeti teşkil eder. Diğer kısım yir
mi kuru~ıı verebilenlerdir. Bunlarda 
madd. ten bu parayı verebilirler ama, 
bu parayı o günkü ekmeklerınden, , t
yeceklerinden kesmeye mecbur kalır

lar. 
Şu halde kıstas ne olmalıdır? 

Nazariye olarak bir liradan fazlasını 
kazanan bir adam yirmi kuruş veru1eli· 
dir. Fakat bu adamın evinde iaşesiy 1e 

mükellef olduğu kaç kişi vardır? 
Sonra her gelen hastadan aile vazı

yeti hakk nda belediyeden verilmiş ve
sika mı aranacaktır? 

Halkın sıhatini korumak bele liye
nin başta gelen vazifelerindendir. Bu 
hizmetten herkesin kayrdsız ve şartsız 

ve kolaylıkla istifade etmesi lazımdır. 
Bu itibarla hastadan para almmas ka
tiyen muvafık değildir. 

Bir de, ıstırab i~inde bulurı:ın hir 
hastaya doktorun karşısında fakirliğin~ 
söyletmek gibi bir izzeti nefıs yarası 

vermek tababet ve demokrasi mefhum-
1arma sıgmaz.,. 

Şefko.t yurdu reisine göre: 
Osmanlı Bankası lkinci direktörü 

ve Şefkat yurdu reisi B. Rauf B:ıykan 
fakiri şöyle anlatmaktadir: 

•• - Mallıliyet veya herhangi başka 
bir sebeble çahşamıyarak geçimı ıçm 

lazım gelen asgari kazancı temin ede
miyen ve bunu temin edemediği için 
başkasının yardımına muhtaç bulunan~ 
lar fakir insanlardır. Daha kısa olarak 
ifade lazımgelirse bir cemiyet içinde 
sayi ile asgari kazanç haddini teıınin 
edemiyen insanlara fakir ve yardıma 
muhtaç denilir.,. 
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Devlet Demiryollan Af yon 1 
··d·· ı·· .,.,.. den· Yedinci işlPtme Mu ur ~uun ~ • 

. . ki urup balast evelce ayrı 

Dahiliye Vekfiletinden: 
Elaziz Şehri İçme Suyu Tesisat 

ve İnşaat Eksiltmesi: 
1 - Aşağıdaki cetvelde gösterılen 1 

/ (l) No. ıu guruba zu
ayrı kapalr zarfla eksiltmeye çıkar.ıtmışsa : görülmediğinden ve 
bur eden talibin verdiği fiat baddı liyt~ ~en işbu guruplar 2490 
(2) No. lu guruba da talip zuhur etme. ıgın 'hince kapalı zarf uau
sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddelerı ınucı 
liyle yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. . toplama balast alınacak 

ki yerlerı ve .__ı 11 . 2 - Balast alınacak oca ar1!1 i )e mubamJDCA l.JÇUe ;n ve
1
. 

Yerler ve buralardan aluıacak mıktarlarl '! at müddetleri aşagıdak 
iktiza eden teminat mikdarları ve tes ım 
cetvelde göcterilmittir. .. terildiği veçhile iki guruba _ay-

3 - Alınacak bal•t cetvel.de ~°:lunacağından beher gurup ıçın 
rılmış olup her gurup ayrıca ıhal 
ayrı ayrı teklif yapılacaktır. . ilan mukavalenamesi, kapalı zarf 

4 - Eksiltme: Devlet demıryo. bayındırlık ifleri genel tart· 
-nnamesı ve · · İ 

usuliyle balast eksiltme.--- latekliler bunları Afyon 7 10:~ ~ 
namesi mucibince yapı~~~!; ebilirler ve meccanen alabilırler 
letme müdürlüğünde gorUP ogren 
ve izahat iatiyebiJirler. 'b' tesadüf eden cuma günü Afyon 

~ - Eksiltme 19.3-?37. ~n ::: binasmdaki kom~sr~.nda saat l~ 
şehır istasyonunda 7 ıncı ıtlet 1 kanuna ve 4 uncu maddeclekı 

• k1il 2490 sayı ı _1.rr kt da vapılacağmdan ıste er uvakkat teminat ve tCA ı . me up-
şeraite tevfikan hazırladıkları m ·h·· saat 15 e kadar komısyon re-
1 · lar mezkiır tarı ... . arını havı zarf .nı -'-l rdır. (544) 
ıaliğine tevdi etmiı; bulun.x- a 

Q, .. 
:ı ı.ıı ..... 
:ı o 
c.:>Z 

"' 111 > ı::;·c 
~ jji u • 
nı-"k.8 
uP.c.ı-
0 z >~ -A tyv 1 U.7 9UU 

s:: .._ 

~" C( 5 ;;:. e~ .. 
. ... ftl c ·-~ "' .... '°"ii .. >·--111c;;-tS n:~ 

~ '"C .... ::ı e = " . ::ıe >- « -): .8 ;:3 ~ ~ ,..l ı-c ns i!l U 

--- - 292,5 6 Ocak kırma 
3000 balast 

600 8 Akşehir 
il İzmir 223 + 282 8000 8000 

Toplama ve 
kırma balast 

1-975 Afyon 

-
Oahiliye Vekaletinden: 

B d.rma icme Suyu Tesisat ve an ı J 

inşaat Eksiltmesi · ... . 
. ·rodeki şebeke için icab eden boru ve saır 

Bandırma tehn. ~ı ıboru ferşiyatınm icrası ile iki depo inşası 
malzemelerin t~~arfıkı .v~malat n yapılması kapalı zarrıa eksiltmeye 
ile sair buna mute ern 
konulmuş~ur. bedeli 61597 lira 98 kuruftur. 

1 - han ~ha~en ait ,artname, proje ve sair evrakı 308 kuruş 
2 ~ ~steklıler1 . 1 .~

1~ekaleti belediyeler imar heyeti fen ~efliğin
mukabılınde Da 11 1) e 
den alabilirler. N' 937 tarihine rastlıyaıı cuma günü saat 

3 EkıriJtrııe 30. 15an. • 
onbirdc Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak beledıyeler ımar 
heyetince yapılacaktır. • . . . . _ . 

4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın ısteklıle.rın aşag.ıd~ ~~azılı te~ı-
nat ve YCOiki aynı giin saııt ona kadar komısyon re ıslıgıne teslım 

etmiş olmaları Hiz mdır. 
A _ 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun ola-

rak (4330) liralık muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin etdğ i vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mekt up. 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir • 

mele için alaca ları vesika. 
b' . S - Tek!if mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka
.ılınde komısyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek
lıf ~ektuplu.:nm iadeli teahhütlü olsrıası ve nihayet bu uate kadar 
komısyona gelmiş bulunması lazımdır. . . . 

Bu iş hakkında fula malilmat almak ıstıyenlenn Belediyeler 
imar he, rti fen şefliğine müracaat etmeleri. (522) 1-946 -- ---

AuKar-J \' aıiliğinden: 
Keşif bedeli 38994 lira 10 kuruştan ibaret bulunan Ankara İstan

bul yolunun 10 + 000 - 12 + 000 ı~cı kil~tttleri ~~sında yapı
lacak vaıyant yol inşaatı 1-3-937 de. ihalesı ya.~ulmak ıı~e kapalı 
zarf usulıyle eksiltmeey konulmuş .. ıse de .~~tı m~~yyenınde gelen 
· kl'l · teklifi layıkı had görulemedıgınden ışın arttırma ek -
ı.ste ı eıın . . 2 . • f L- -·f k ·ı k nunıın "° ıncı JDaddesinın ıncı ıaıasına ~,..,. ı an 
aı tme anu . . lmak .. 'd •--"""ı' ..... f ·· .. saat 15 de ıhale~ yapı were yenı en -~ .... 
22.3.937 gunu 

. kiiltn:ıeYe konuhmıştur. 
mulıyle e ·nat 2925 liradır. Eksiltme şartname ve teferruatı 

Muvakkat t~~iirlüğündea 1 lira mukabilinde v.erilir. 
Ankara ~afı~ . kl'f mektupları, ticaret odası vesıkası, muvakkat 

İsteklılerın • te 1 kbuzıı n Nafıa Vekiletindcn almmıJ 931 
teminat ~kt~ ~:k vesikasile birlikte 22.3.937 günü saat 14 
senesine aıd .mutea . onu reisliğine rtrmeleri limndrr. (477) 
de kadar eksıltme ıwmısy l-3SS 

P. T. T. Levazım 

Müdürlüğünden: 
• • ksiltıJM: ile (3400) Ura muhammen 

ı _ tdare ihtiyacı ıçın açık e . atlı (100) adet manyotolu ma
bedelli ve (255) lira muvakkat temın 
sa telefonu alınacaktır. ba günü saat (15) de Ankara· 

2 - Eksiltme 7 nisan .. ~~.37 çarş::Uma komisyonunda yapılacaktır. 
da P.T.T. Umum müdür~ugu sa~ !arını idare veznesine yatırıp a-

3 - İsteklilerin temınat me ı!.upka mektuba ve şartnamede yazı
laulı:lan makbuz veya mute~r : müracaatları. 
h vesaikle mezkur saatt ıcomısyon nıüdürlüğündeıı, lstaııbulda 

4 - Şartnameler Ankar:ada le~t~~ (389) 1-693 
1e.az.un şube müdürlüğünden .en e · 

-.J r..... ı Komutanlığı 
andarma lrtinf> 

Ankara Sabnalma 
Kornisyonunda~ı: 

bedeli ye ilk temınatlan 
l' 1 - Aşağıda nıikdar, tahmin, şartıı~ı gün ve saatte kapal zarf 
.. azılı Battaniye ve Kilim hizalarında yaz 
.. su1 .. · k 'ltrneye 

u ıle aatınalmacaktrr. bilecek olan bu ~ .sı 
gir~ k Şartnameleri komisyondan arn:elge ve teminat ıçınde ? .... 
lund e istiyenlerin :Jartnamede yaıı ~tinden bir saat evvel komıs • 
\'o uracakları teklif mektuplarını va 

na ve . -rrnış olmaları. . 
Ci . tahmin ıartname . at Eksıltme 

nsı Adet bedeli bedeli tık teının 
Kr. Kr. L. Kr. 16.3.937 Sah s. 10 

4500 900 205 3037 ~~ 16.3.937 Salı s. 15 
2300 330 

569 ı-743 
(426) 

Elhiz tehrine 3 + 500 kilometre mesafeden ttu isalesi n ,ehir 
dahilindeki şebeke için icab eden boru ve saire malzemelerin tedari
ki ve boru ferşiyatmın icrası ile sair buna müteferri imalat:n yapıl
ması ve şehir dahilinde bir depo inşası kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuftur. 

ı - İşin muhammen bedeli 91401 lira 77 kunqtur. 
2 - İstekliler bu işe ait prtname, proje ve sair evrak 457 kuru9 

mukabilinde Dahiliye Vekileti belediyeler imar heyeti fen şefli -
ğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30. Nisan. 937 tarihine fastlıyan cuma günü aaat 
on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binaamda toplanacak beledi
yeler imar heyetince yapılacakt:r. 

4 - Eksiltme:•e girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 5820 
liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesı mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Beledıyeler imar heyeti fen ,ctliğinden münakasaya gir -

ınek için alacakları vesika. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplannrn iadeli teahhütlü ol

mas: ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunm::sı Hizım
dır. 

Bu iş hakkında fazla izahat ctlmak istiyenlerin Dahiliye Veki
leti belediy eler imar heyeti fen ~efliğine müracaat etmeleri. 

(520) 1--941 

Jandarma GenPI l{omutanlıoı o 
Aııliara Sahııalnıa 

KoınisJODundan: 
. 1 - Aşağıda mikdarı tahmin, şartname bedelleri ve ilk teminat 

mıkdarlan yazılı battaniye ve kilim biz rında gösterilen gün ve 
saatte kapalı zarf eksiltmcsivle satın alınacaktır. 

2 ~. Şırtna:ııel eri komisyondan at.ı.abilecek bu eksitlmclere gir
mek ıstıyeıı~e~ın şartnamede yaıı lı vesi! a ve teminat makbuz ve 
mektupları ıç ı.nde bulunacak teklif 'lıektuplarını eksiltme günü bel
lı .va~tınden. hır saat evel komisyona vermi~ olmaları. 
Cınsı Mıkdarı T ahmin ş .. r tname tık teminat ihale tarihi 

bedeli bedeli 

Battaniye 4600 
1 ilim Bey- 40()(\ 
tik 

L. Kr. L. K. 

Gümrük 

9 00 207 3105 L. 17.3.937 çarşamo.! S. 10 
3 30 000 990 L. 17 .3,937 çarşamba S. 15 

ve 

(4Z5) 1-754 

inhisarlar 
Vekaletiıulen: 

58 forma tahmin edilen "gümrük tarife repertuvarının vekalet
ten verilecek nümuneye uygun olmak ve en çok 25-5-1937 gününde 
teslim edilmek şartiyle Ankarada bastırılması açık eksiltmeye kon. 
mustur. 

~lşin tahmin edilen bedeli 4000 lira olup muvakkat teminatı 300 
liradan ibarettir. Açık eksiltme 19-3-1937 gününde aaat 14 de An
karada Gümrük "1 lahiUl'lar veklleti alım. •tim komisyonunda 
yapılacafından iateldilerin tcmimt paralarmı nlmlet . .uneaine 
yatırarak alacai.cları makhazlarla belli gün ve sa.atta komıayona mü. 
racaatları. (526) 1-935 

Dahilive Vekaletinden: . 
Aydın ve Muğla Şehirleri İçme Suyu 

Tesisat ve İnşaat Eksiltrnsi : 
Aydın şehrine 5 + 903 kilo~etre~en ve. Muğla .'~hrin~ de 

o + 750 kilometre mesafeden su ıaalesa ve şehırler dahılındekı şe -
beke için icab eden malzemelerin tedariki n boru fel'\iiyatının icra
sı ile sair buna müteferri imalitın yapılması ve Muğla fehri dahi -
linde iki depo ve Aydın ~hri için de bir filitre ve bir depo i.nfası 
ve her iki şehre ait işler beraber olarak ayomıüteahhide ihale edil
mek üzere kapalı zarfla eksiltmeye knulmuftur. 

ı - İ~n muhammen bedeli Muğla için 64729 lira 28 ku~ ve 
Aydın için de 91958 lira 20 kuruş olmak üzere cemaıı yekiin 156687 
lira 48 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işlere ait '41rtnamıe, proje ve aair evrakı 784 ku
ruş mukabilinde Dahiliye Vekileti Belediyeler imar heyeti fen ıef-
liğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30. Nisan. 937 tarihine rastlıyan cuma gUnü saat 
onbirde Ankarada Dahiliye Veklleti binaa nda toplanacak belediye
ler imar heyetince yapıJacaktu. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerın aşağıda yazılı temi
nat ye 'ft9ailri aynı gün saat ona bdar komisyon reisliğine teslim 
et~ olmaları lbımdu. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve ~ 1. inci maddelerine uygun ola • 
rak Ayd n için 5848 lira ve Muğla ıçın de 4487 lira olmak üzere 
muvakkat teminaL 

B - Kanunun tayin etti~i vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir -

mek için alacakları vesika. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek
lif mektuplarmm iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona gelmiş bulunması lizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak .istiyenlerin Belediyeler İmar 
heyeti fen ,efliğine müracaat etmelerı. (519) l--943 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Anliara Satınalnıa 

Komisyonundan: 
Kumaşı verilmek diğer malzeme ve dikimi müteahhide ait ol

ınak üzere (6080) takım kışlık erat elbiaeai 19.3.937 cuma günü 
saat 10 da kapalı zarf cks~ltme~ine kom:l~uştur: •• 

(9424) lira fiyat tabının edıle~ bu dıkım ekailtmemun şartna
mesi~ komisyondan alı~bihr. ~siltmeaine girmek istiyenle
rin (706) hra (80) ku~1uk ılk t~~~nat makbuz veya ~a mek 

b ile şartnamede yazılı belgelen ıçınde btilunacak teklıf mcktu~ 
~eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar komisyona nrmiı 
olmaları. (427) 1-155 

• 

Fidan Merakhlaruıa 

l\IUJilE 
Orman Çiftliği fidanlıklarında toprak ve iktrme 

uygun yetiştirilmif olan her çeıit meyveli meyvesiz 
fidanlarla her boyda mazılar ehven fiyatla ıahlığa çı· 
karılmqtır. 

Sipariş kabul eden mağazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoğlanda merkez 
mağazaaı telefon No. 
Y eniıefıir mağazası 
telefon numara• 
Saman pazan M. TI. 

3755 - 3680 

3576 
3633 

1-828 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden: 
Fabrik.al~ ihtiyacı için; 200 ton söğüt çubuğu satın alınacak .. ' 

tı.r. İsteklilenn 22-mart.-937 p~zartesi gününe kadar mektupla veya 
bızzat Ankarada Asken Fabrıkalar Ticaret kalemine müracaatlaı ı. 

Şa.~t~w ~ gün İstanbul 1''ınd1.klıda Askeri .l<abrikalar yolla .. 
ma mudurlugunden, Ankarada Ticaret kaleminden alınabilir. 

(538) 1--969 

Mahdut Mesuliyetli Anka ra Güven 
Yapı Kooperatifinden : 

Kavaklıderede yeni in.,a edilen mahallemizin en mutena bir 
yerinde tam konforu havi bir ev kiralıktır. Evin aynca kiraya 

~ verilebilecek surette zemin katı vardır. Arzu edenlerin; ko
opeartifin Sümer Bank binasındaki idare merkezine müracaat 
etmeleri. l-1009 

"' ""' 

1 

1 1 PEK YAKINDA 

KADIN İSTEYİNCE 
!' 

ADAPAZARI 

Türk Tit~ar•~t Bankası İdare 
Meclisinden: 
31 mart 1937 tarihinde toplanacağı ilin edilen fevkatlde WJUJ• 

mi heyet ruznamesinde yazılı, bankalar kanunu do1ayıaiyle esas 
mukavelenamenin bazı maddelerinin tadili ve bazılarına yeni hil· 
kümler iliveaini bildiren yeni şekli aşğ ıya kayıd ve i11n olunur~ 

ı - Esas mukavelenamenin 3 üncü maddesinin şu şekilde tadili~ 
"Şirketin idare merkezi Ankaradadır. Meclisi idare kararite "ir· 

ket Türkiye cumhuriyetinin sair mahallerinde veya ecnebi mem
leketlerde dahi şube açabilir. Şu kadar ki açılacak her şube için ma• 
liye ve iktisad vekaletler inden evveliemirde müsaade almak mec• 
buridir. 

2 - ı ı inci maddeye fU hUkümlerin eklenmesi: 
.. Bu idare uzvt1ndaa batka bankada. 2999 sayılı bankalar kanu

nunda yuılı ~feleri ifa etmek üsere, idare meclisi tarafından, 
idare meclisine dahil olanlar arasından seçilen iki aza ile umum! 
müdürden ınürekkeb üç kişilik bir idare komitesi bulunur. Her han
gi bir içtimaa İftirak edemiyecek surette mazereti zuhur eden idare 
komıtesi azası yerine vazife görmek üzere idare meclisi tarafmdan 
iki de yedek aza seçilir. İdare komitesinin salahiyet hududları 
idare meclisince tayin olunacaktır. İdare komitesinin ittifakla ve• 
receği kararlar doğrudan doğruya, ekseriyetle vereceği kararlal 
idare meclisinin tasvibinden sonra ifa olunur. İdare meclisi, ida· 
re komitesinin faaliyetini mürakabe etmek! mükelleftir. İdare 
meclisi azaaından her biri. idare komitesinden ba komitenin fa. 
aliyeti hakkında her türlü maliimat istemeğe, münuib göreceği 
her nni kontrolü yapmaia aalihiyettardır.'' 

3 - 14 üncü maddeye fU biikümlerin eklenmesi : 
.. İadre komitni kararlan da. 2999 sayılı kanunun tarifatJ da

iresinde bir deftere kaydedilir Ye her kararın altı komite reis ve 
azaları tarafından imzalanır.'' 

4 - 23 üncü maddenin son üç kelimesinin kaldırılması ve 
maddeye apiıdaki hükümlerin eklenmesi: 

"To~lıuuna. tarih~~eıı itibaTen bir ay içinde maliye ve ikti
sad vekiletlerıne verilu. Bankanın üç aylık vaziyetini göaterir 
hcsab hiilasaları ile senelik bilinço, maliye ve iktiaad vekaletle• 
rince müfterekaı tabit edilecek formüle muvafık olarak tanzim 
edileceği gibi üç aylık hülasalar heyeti umumiyece tayin edilen 
murakibler tarafından taadikli olarak tallak eylediği devreain hi
tamından itibaren üç ay içinde maliye ve iktiaad vekiletlerine 
tevdi edilir ve bilançolar ayni müddet zarfında biri resmi pzete 
olmak üzere en az iki eazete ile nct~r ve ilan olunur." 

S - 29 uncu maddeye apğıdaki hükünılerin eklenmesi: 
"Murakibler, idare meclisi, idare komitesi reis ve anlariyle 

müdür ve memurların, esas mukaveleye ve kanuni mevzulara ay. 
kırı hareketlerini gördükleri takdirde b1:1nları .eıikalar• dayana
rak şirket umumi heyetine hitaben tanzim edecekleri raporda zik
retmeğe mecburdurlar. Bu muralribler raporlarının birer ıureti· 
ni maliye Ye iktisad •eklletlerine gönderirler." 

6 - 35 inci maddenin ilk on iiç kelimesinin 9u fekilde tadili: 
''Şirketin senelik safi temettüünden Olan mczkür temettüiin 

% 10 nu niabetinde adi ihtiyat aksaaı n % S §İ niabetinde "ilerde 
vukuu melhuz zarar karırlığı., ft bundan B. sezisi ili ... " 

7 - 36 mcı maddenin fU ,ekilde tadili: 
''35 inci maddede yazılı adi ihtiyat akçası şirket acrmayeainio 

nısfına baliğ oldukta artık bu tevkifat yap ılmıyacak ve ondan 
sarfiyat icra11iyle mikdarı mezkur niabctten aşağı düterse tekrar 
temettiiattan adi ihtiyat ayrılacaktır. İlerde vukuu melhuz zarar 
karpbfı da umum ihtiyatlar yekunu şirket aermayesinin taım
mına müaavi olun.caya kadar ayrılacak ve bundan aonra bu kısım
dan aarfiyat olursa diğeri &ibi tekrar tevkifata başlanacaktır.'' 

8 - 47 inci maddeye aşağıdaki hükmün eklenmesi: 
"Banka kendi İfleri için lüzumlu olan gayri menkuller müs

tesna, alacaklarından dolayı temellük mecburiyetinde kaldığı gay• 
ri menkulleri, temellük tarihinden itibaren ~ sene içinde eld n 
çıkarır. Bu elden çıkarmanm imkinaız Ve Banka için büyuk e • 
rarı mucib olacağı hallerde müddet, iktisad vekiletinin kara · "ı 
ihtiyaca göre uzatılabilir." ny e 

9 - İkinci maddenin şu ,ekilde tadili~ 
Şirketin un~~nı. (Tür.~ Tic~ret ~~nkaıı) dır. Bilcümle muame

latı hakkında Turkıye Cumhurıyetirun kavanin ve nizamatı hazıra 
ve müstakbeleai tatbik edilmektedir. 

10 - Yirmi birinci maddenin fU tekilde tadili : 
!declisi İdare içtimalarma İftirik eden haya her içtima ~n 

vcrılecek hakkı huzuru sureti adiyede toplanan umumi heyet tayin 
eder. 1-1008 
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p ILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesı 
No: 111 Telefon.1230 

1 
DEVLET DEM1RYOLLARI VE LİMANLARI 

UMUM MÜDÜRLÜGÜ SATIN ALMA 
KOMİSYONU İLANLARI 1 

DEVLET DEMİRYOLLARI İKİNCİ İŞLETME 
M0D0RL0GUNDEN: 

Ankara Gar peronu üzerindeki Büvet bir sene müddetle kiıaya 
verilecektir. Senelik kirası (1440) lira tahmin edilmiştir. Pazar. 
bk (lS mart 1937 pazartesi) günü saat (lS) te Ankarada İkinci if
letme binasındaki komisyonca yapılacaktır. 

Pazarlığa girmek isteyenlerin (108) liralık muvakkat temınat 
yatırmaları ve kanuni vesikalarla evvelce bu gibi işleri hüsnü su· 
retle yaptıklarına dair belediyelerden bu sene zarfında alacakları 
vesika13.rını hamilen aynı gün ve saatta komisyona müracaatları 
lazımdır. Mukavele ve şartnameler k-:misyonca parasız olarak gös. 
terilmektedir. (404) 1-719 

BOLVADİN ASLİYE HUKUK HAKİMLİGİNDEN 
Afyonkarahisar Vilayetinin Bolvadin kazasının bekir ağa ma

hallesinden fidan oğlu Hafidi Ayşe Dudunun müddeialeyh kocası 
Erzurum kırmacı mahallesinden Kul oğlu Aziz hakkında yaptığı 
boşanma davasının yevmi duruşması 26. 3. 937 Cuma saat ona tayin 
edilmiştir. Müddeialeyhin yevmi mezkurda ya kendisi bizzat ve ya· 
bud tarafından bir vekili kanuni göndermesi aksi halinde usulü hu
kukiyenin maddei mahsusu mucibince gıyabında duruşmanın yapı. 
lacağı tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (S89) 

Dahili ye V ekaletindeıı: 
İsparta Şehri İçme Suyu Tesisat 

ve İnşaat Eksiltmesi : 

1-lOSl 

Isparta dahilindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki 
ve boru ferşiyatının icrası ile sair buna müteferri imalatın yapılma
sı ve şehir dahilinde üç depo inşası kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

1 - İş.in muhammen bedeli 47719 lira ıs kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 239 kuruş 

mukabilinde Dahiliye Vekaletinde Belediyeler imar heyeti fen şef· 
liğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 30. nisan. 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat on 
birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak belediyeler 
imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılr temi· 
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine" teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 3S79 
liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya gir -

mek için alacakları vesika. 
S - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektupların:n iadeli teahhütlü ol

ması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunmaz lazımdır 
Bu iş hal:kında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 

Hey eti Ft"n Sefliğine müracaat etmeleri. (S21) l-94S 

An i~ 1.·a Sehri İnıaı· .. 
l\'.lüdürlüğünden: 

Ön Cebecide istimlaki takarrur eden yüksek okullara ayrılan ye. 
rin haritaları mahalline, Belediye ve imar daireleri kapılarına asıl. 
mış •• r. Alfikadarların Tapu sencdile İmar Müdürlüğüne müracaat
ları ilan olunur.. (594) 1-1048 

~------~~--------------------------------~ 
Istanbul defterdarlığr ndan: 
Ke if bedeli 22861 lira 69 kuruştan ibaret lrnlunan Koca Musta

fapaşada Sulu Manastır mevk; inde eski itfaiye karakolu elyevm Sa~ 
matya Maliye Şubesi olarak kullanılan bina arsası üzerinde yeni
den yapılacak Maliye Şubesi binası inşaat ve tesisatı işleri kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme Bayındır
lık işleri genel, özel ve fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile 
buna müteferri diğer evrak yüz kuruş mukabilinde ver.ilmektedir. 
İsteklilerin l 71S liralık teminat mektuplarile teklifnamelerini ve 
en az on beş bin liralık bu işe benzer iş yapt ğına dair Nafıa Vel.;
letinden almış olduğu müteahhidlik ve ticaret odası vesikalarını 
29. 3. 1937 Pazarte:si günü saat on üçe kadar Milli Emliik Müdürlü. 
ğünde toplanan Komisyona vermeleri ve saat on dörtte de zarflar 
açılırken komisyonda hazır bulunmaları. (1321) 1-1040 

Türk Mimarlar Cemiyetinden: 
Ankara Halkevinde 27. 3. 1937 Cumartesi saat 2,30 da Türk Mi

marlar Cemiyetinin Umumi Koftgresi akdedilecek, müteakiben An
.kara şubesinin senelik içtimaı yapılacaktır. Ankaradaki sayın mes
lekdaşların teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. 1-104S 

Af yon İlbay lığından: 
10 Mart 937 gününde birinci ihalesinin yapılacağı evvelce ilan 

edilmiş olan İl merkzine bağlı İscehisar köyündeki somaki mermer 
ocokları 2S sene müddet ve senede ( 150) metre mikap taş çıkarmak 
ve % S buçuk nisbi resim vermek üzere talibine birinci ihalesi yapı· 
pılacaktır. İhalci katiyesi 2S mart 1937 per§.embe günü saat 15 de 
icra olunacaktır. Talip olanların belli gün ve saatte İlbaylığa ve 
fazla tafsilat almak isteyenlerin Afyoq Ticaret Odası Baş Sekre
terliğine müracaatları ilan olunur. (1399) 1-10~6 

Çanakkale vilayeti Daimi Encümeninden: 
Yapılacak iş: Memleket hastanesi kalorifer ve sıcak su tesisatı. 

. 

Keşif bedeli 11443 lira 72 kuruş. Muvakkat teminat 858 lira 30 kuruş. 
l - Bu iş 12. 4. 1937 günü saat 16 da kapalı zarf usulile istekli-

lerine verilecektir. 
2 - Keşif, proje ve şartnameleri İstanbul ve Çanakkale Nafıa 

müdürlüklerinde görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle Çanakkale 

Daimi Encümenine müracaatları. {1361) 1-1052 

1 ANKARA BELEDİYE REISL1Cl iLANLARI 1 
İLAN 

1 - Otobüs garajı arkasında bulunan lokanta ı Nisan 1937 den 
31 Mayıs 938 sonuna kadar 14 ay müddetle icara verilecektir. 

2 - Muhammen on dört aylık kira bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (26,25) liradır. 

-;- ~art~amesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemine 
,. ..ılerınde 30 Mart 937 Salı günü saat on buçukta Belediye 
En ... .-ınene müracaatları. (S9S) 1-1047 

MlLLl MÜDAFAA VEKALET! SATIN ALMA 1 
KOMİSYONU iLANLARI 

BİL İT 
Yapı: Harp Okulu Bulaşık yıkama mahallerinin, bulaşık asan

sörleri ile fayans döşemesi işinin yapılması kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. Keşif tutarı: 7048 lira 48 kuruştur. Keşif 
proje ve şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 
26 - III - 937 cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 528 lira 64 
kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 say, lı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme 
saatından en geç bir saat evveline kadar teminat ve tekliflerini havi 
zarflar M. M. V. Satın alma komisyonuna vrilsin. (S47) 1-978 

İLAN 
1 - Vekalette mevcud 7S tane dosya dolabı ile bir tane hesap ma 

kinesine kontroplaktan bir seyyar dolabı, 16 tane raf, 6 tane masa 
ve iki tane etajer pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 16. 3. 1937 Salı günü saat 14 te M. M. 
V. SA. AL. KO. gelmeleri ve bu iş için tahmin edilen S44 liranın 
41 liralık teminatlarının getirilmesi. ( 592 ) 1.1050 

BİLİT 
Yapı : Harp okulu ahırlarında çatı arası koğuşları duvarlarında 

yapılacak sıva ile merdiven başlıklarına camekan yapılması p3Zarlı
ğa konmuştur. Keşif tutarı : 1375 lira 68 kuruştur. Keş.if ve şartna
mesi parasına karşı İnşaat şubesinden verilecektir. İhalesi : 17. 
ili. 1937 Çarıamba günü saat onbirdedir. İlk teminatı : ( 103) lira 
18 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazarlık 
gün ve vaktinde M. M. V. satın alna komisyonuna ~elsinler. (S93) 

l - 1049 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi sekiz lira olan yedibin met-

re kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 26 • Mart - 937 cuma günü saat 11 c!edir. 
3 - İlk teminat 40SO liradır. 
4 - Şartnamesi 280 kuruş M. M. V. Satın alma komisyonundan 

alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 üncü maddelerintfe yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
K. na vermeleô . (512) 1-941 

İLAN iLAN 
1 - Her bir kilosuna biçilen 

ederi 4S kuruş olan 8480 kilo ya· 
taklık pamuk açık eksiltme ile 

1 - Beher metresine biçilen 
ederi 8S kuruş olan 10 bin metre 
arka çantalık bez kapalı zarfla 

norTOR 

MPrİt 

ftfaiv~ meydanında Kur • 
411.uş apartımanında birinci 
kat. 

BAHÇE 

meraklılarına ve 
Bahçevanlara 

Bir seneden altı seneliğe ka
dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
şekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 142S 

1-1004 

1523 
Bilumum gümrük işleriyle 

beynelmilel nakliyat işlerinizde 
yukarıki numaraya telefon edi· 
niz. En tatminkar cevabı alacak
sınız, 

EDE 
İthalat ve ihracat bürosu 

Bankalar caddesi: Küçük Ana-
dolu Han. 1-1043 

NASlR ilACl 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kıu 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: 1ngili% Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddi ve müeBSir bir nasır 
ilacıdıı. 

Satılık 
Apartıman aranıyor 

Yeni şehirde üç veya dört bt
lı ve her katta ikiter daire olmak 
üzere bir apartmıan aatın aJma. 
caktrr. Halk sineması yanında 
bakkal Kadri'ye mektupla bil· 
dirmeleri. 1-967 

YENlŞEHlRDE 

Satılık İki Ev 

alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parası~ al

mak ve örneğini görmek istiyen· 
lerin her gün öğleden sonra ko· 

alınacaktır. 

Aranılıyor 2 - Şartnamesini parasız al- f 
mak ve örneğini görmek istiy~n- ~ 
lerin her gün öğleden sonra ko ~ Yenişehir taraflarında 

~ petin para ile küçük bir 
J ev aranılıyor. Uluı gaze

İsmet İnönü caddesiyle yük· 
sel caddesinin birleştiği nokta· 
da No: 24 

Kocatepede yeni Kalık: so. 
kak polis noktası yanında No: 
12 her ikisi için müracaat. Tı!le. misyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 286 
lira 20 kuruştur. 

4 - İhalesi 16-3-937 sah günü 
saat ıs dedir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminatlarını ihae saal
tında M. M. V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. (445) 

1-794 

misyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 637,!ı 

liradır. 
4 - !halesi 16-3-937 salı günü 

saat 11 dedir. · 
5 - Eksiltmeye girecekkrin 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları 
ilk teminatları ile birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. Ve
kaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. (444) 1-793 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1CJ SA TIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 1 

İLAN 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için 2s 
ton zeytin yağı 2S. mart. 937 perşembe günü saat ıs de İstanbul'da 
Tophanede sat n alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 17500 liradır. İlk teminatı 1312 lira SO ku • 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin ihale saatin
den bir saat evvel kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri. (527) 1-947 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için 18000 kilo ıs

panak 26. 3. 937 cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Ispanağın tutarı 1080 lira olup muvakkat teminatı 81 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te· 

minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (5S3) 1-989 

İLAN İLAN 
1 - lzmir müstahkem mevki 

ihtiyacı için 200500 kilo un ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - ihalesi 17 mart 937 çar· 
şamba günü saat 11 de İzmide 
kışlada müstahkem mevki satın 
alma komisyonunda yapıbcaktrr. 

3 - Tahmin edilen mecmu be
deli 26967 lira 2S kuruş ve mı..
vakkat teminatı 2022 lira 5S ku· 
ruştur. 

4 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür, İstiyenlere 
13S kuruş mukabilinde şutnaree
si verilir. 

5 - isteklilerin ticaret oda:;uı
da kayıtlı olmaları şarttır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinci.e 
ve şartnamesinde yazılı vesikala
rile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az hir saat evvel komisyona ver
miş bulunmaları. ( 458) 1-798 

Satılık J\ılotör 

1 - lzmir müstahkem mevki 
kıtaat ihtiyacı için 113300 kilo 
un kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 17 mart 937 çar
şamba günü saat 16,30 da lmirde 
kışlada müstahkem mevki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 
15522 lira 10 kuruş muvakkat te
minatı 1164 lira ıs kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür, İstiyenlere 
78 kuruş mukabilinde şartname
si verilir. 

5 - İsteklilerin ticaret odasın· 
da kayıtlı olmaları şarttır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki 
ve şartnamesinde yazılı vesikala· 
rile birlikte teminat ve teklı f 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyona ver
miş bulunmaları. ( 457' 1-797 

Y ENt 

tesinde 
M. N. Rümzuna müra

caat. 

fon: 1386 1-1035 

Satılık Arsa 
Yenişehirde Maliye tahsil şu• 

besi karşısında Selanik cadde-
sinde telefon 1S38 1-984 

!' 1111111111111J1 ı l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111IU1111111111111111111111111111111 Hllllllh tt 
~ TÜRK HAVA KURUMU ~ 

!_= BüYUK PiYANGOSU '-=-
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

E§ 6. cı ke~ide 11 Nisan 937 dedir E: 

:: Büyük ikramiye 2 O O . O O O liradır. ===== 
- Ayrıca : 40.000, 2S.OOO, 20.000, lS.000, 10.000 liralık ikra= miyelerle (S0.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

= = ~ Dilffi:at: § 
5§ Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşamına kadar biletini 5 = değiştirmiş bulunmalıdır. 5 
~ Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. § 
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l\1lilli Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satın alma Komisyonun dan 

1 - Tahmin edilen bedeli (2180 lira 40 kuruş) olan 1896 kilo 
mikdarında yağ müberrit borusu ile (19 lira 20 kuruş) muhammen 
bedelli 2000 metre uzunluk, 1.S M/m kutur ve 32 kilo mikdarında 
bulunan pirinç telin ikisi hir arada kapalı zarfla eksiltmesi 28 Ni. 
san 937 Çarşamba günü saat 14 te Ankarada komisyonumuzca yaıpı· 
lacaktır. 

Eksiltmeye g.ireceklerin 2490 sayılı kanun hükQmleri dahilinde 
(16S) liralık bank teminat mektuplarım havi teklif mektuplarını mu· 
karrer saate kadar komisyona vermiş bulunmaları ve şartnamenin 
her gün komisyonda görülebileceği. ( S76) 1.1039 

l\lahdut 
Güven 

Mesuliyetli Ankara 
Yapı Kooperatif inden: 

6. 3. 1937 Cumartesi günü için fevkalade ve alelade içtimaı ilin 
edilmiş bulunan kooperatifimiz ortaklar Umumi heyetinin içtimaı 
29. 3. 1937 tarihine müsadif Pazartesi gününe hasıl zarurete binaen 
tehir edilmiştir. -

Mezkur gün saat ıs te fevkalade ve saat 16 da alelade olarak, ko
operatifin inşaatından 8 numaralı evde içtima edilecektir. 

Müzakerat ruznamesi, evvelce ilan edildiği veçhiledir. Tadilat 
meyanına esas mukavelenamenin (4) üncü maddesinin (c) bendinin 
de tayyı iliive edilmiştir. 1-1042 

SlNEl\IALAR HALK · 
Uç beygir kuvvetinde bir gaz 

motörü satılıktır. Ulus ilan me
murluğuna müracaat edilmeci. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

BUGÜN BU GECE 

Nihayetsiz bir zevk, neıe ve 
kahkaha filmi 

Bu Gece 

BALALAYKA 
Ba' Rolde : 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırr caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Eski Zamanlar 
ŞARLO (Charlie Chaplin) 

Fevkalade bir rağbetle devam et
mektedir. llaveten Paramunt JW"Dal 1 

AANA STEN 
'Gözleri kamaştıran bir lüks ve ihtişam 

GÜNDÜZ 
Matinelerde son defa olarak 

Rus Japon Muharebesi 
Türkçe sözlü tarihi büyük şaheser 


