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Bugün 
12 

sayfa 

HER YERDE 5 KURUŞ 

--
Atatürkü dinlerken 1 ismet inönünün beyanatı 

Atatürk, romanyah mis~f~rlere 
hitabederken, mılh 
ve insani, yüksek 

prensiplerine temas e iler 
vatanda§lara, dünyaya duyurmağı en 
tabii bir vazife bildim. Ç k yadaki Dıı· 

17 mart akşamı an a •'nde 
bakanlık kö,.küode akşam y~m~gı o 

,.. • f. mız 6'0· 
bulunan muhterem rnıı-a ırı 

v·ktor Antonesko 
manya Dış Bakanı ı k • 

k d )arı An ara 
ile refikası ve ar 8 aş ' ı· bir 

d tlerinde ote ın 
palas oteline av e 1' AtatiırK 

b 1 makta o an 
ıalonunda u un d B 

d 
k bul buyruJmuılar ır. u 

tarafın an a .. .. k I\· 
tlayıg Atatürkümuzun, gere . 

rf~sl 'l ve gerek bu münasebetten ıs-
ır erı e, • ek 

tifade ederek, daha umum•. ve p . 
kıymetli hasbihallerine vesıle teşk~l 

t 
. t' Orada hazır bulunan roma • e mı§ ır. • . Ah 

yah gazetecilerle tı.irk gazetecısı • 
~ . I )nız yüksek de-tned F.mın Ya nınn, ya d 

g~erde bir hatıra değil, aynı zaman a 
d" ' bütün vatandaılarımızca ve uny:. k 

bilinmesinde fayda olan Atatur 
hasbihnlini not etmiılerdir. Bu no. :;• 
kısım kısım, Romanya gazetelcrı ı e 
f stanbuldal ; arkadaşlarımızdan bazı
larında dün intişar etti, bugün hep
sini bu sütunlarımızda toplıyarak o
kurlarımıza ~unmak şerefi ile hahti-

yarız. 

Atatürk hasbihallerinin başındı\ 

romanyalı misafirlerimizin Ankara 

ziyaretlerinden bahis buyurarak de
mişlerdir ki: 

'-:- Hergün kucireıi ciana ur
ta? bı~ Romanyayı bütün kalbi.· 
rnızlc ısteriz. Dostlırğumuz o ka
dar sıkı ve emindir ki, Romanya 
daha ktwvetlı oldukça biz de ken
dimizi daha huvvetli addedeı iz. 

Mıittefikimiz Romarıj amn bi
ze göndcrdıği misafirimizi çok 
s udik. Bugünhii görüşmemizden 
sonra B. Antonesko hakkınd.ı ben
de kalan intiba, Romanya Harici-
ye Nazırının ~illeti~ıe ~a~~ı ~e~
liyetini müdrık, ~crı~ı goruşlu, hu_
kümlerinde isaoetlı ve olgun ~·~ 
devlet adamı old~ğudur.:~~~~sı 
gösteıiş sever bir ınsan . egık!r. 
Milletinin, duygularına rıayet ar. 

d V .,;fesini yapmakta azmı 
ır. a ... 

kuvvetlidir. 
Sizi tanıdığıma çok memn~-

M'll tleri muahede/erden zı· 
num. ı e R kal-
y ade hisler bağlar. omanya, 

d yer tutmuı;tur · 
bimizde kar eşçe w birle§ikli-
Ruhlarımızın yakınlıgı, •• 
... . . k dehimi kaldırıyorum. 
gı ıçın a .. 

.. .. TAN baırnuharrırıne 
Burada sozu 

bırakıyoruz: d beyanııt-
"- Atatürkün devam e en . -

. • l bir hayat ve ın 
ları o kadar ınsıcaın 1 

• f dasmın 
&anlık dersi şeklini aldı kı, ay 

----------:--
Türk . Hollanda 
ticaret anla~nıa~ı 
dün imzalandı 

Ekonomi 
Bakanının 
Beyanatı 
ı_ [Dün Hollanda ile yapılan ticaret an· 

ltlıaıı tafsilab ve ekonomi bakanımı
:: çok rnühim beyanatı altıncı sayfa

~dadrr.] 

yalnız etraftaki. birkaç arkada~a in

hisar etmesi çok yazık olacaktı. Hi~ 

b ir kelime kaçırmamağa çalııarak not 
tutmağa ba§ladım. Bunların iıtifade
ainı mahdud bir dairede bırakmak 

hodbinlik olacaktı. Bu güzel sözleri 

Atatürkün, yalnız memlekette de
ğil, bütün dünyada derin akisler u
yandıracalıt ve insanlara yeni ufukLr 
ve yeni ideal ışıkları gösterecek bü
yük sözleri §unlardır: 

"-Milletler gam ve keder bil· 
memelidir. Şellerin vazifesi, ha
yatı neşe ve şevkle karşılamak hu
ausund a milletlerine yol göster
melltir. 

Vahtiyle kitablar karıştırdım. 
Hayat hakkında filozofların ne 
dediklerini anlamak iıtedim. Bir 
kısmı her şeyi kara gjjrüyordu 
"Mademki hiçiz ve ıılıra varaca
ğız, dünyadaki muvakkat ömür 
esnasında neşe ve ıaadete yer bu
lunamaz,, diyorlardı. 
Başka kitablar okudum, bu11ları 

d~ha akıllı adamlar ya:unıılardı. 
Dıyorlardı ki: ''Mademki ıonu na· 
aıl .. olsa sıfırdır, bari yCJ§adığımız 
muddetçe fen ve ıatır olalım.,, 

Ben kendi karakterim itibariy· 
le ikinci hayat telakkisini tercih 
ediyorum, fakat ıu kayıdlar için
de: 

Bütün İn•.anl•frn varlığını ken
(Sonu 7. incı sayfada) 

B. Antonesko, ve ismet !nönü Bükreş Elçimizin ziyafetinde 

Başvekilimiz diyor ki : 
--

Reisicumhur, B. Antonesko ile 
temasından hususi ve 

bariz bir zevk duymuştur 
Ankara, 19 (A.A.) - İsmet İnönU, 

Rador Ajansı vasıtasiyle romen matbu· 
atma aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- Bütün memleket, müttefik • 1ille· 

tin muhterem mümessili B. Antonesko 
ve refikasını hususi bir sevinçle kabul 

etti. 
Ekselans B. Antonesko ile yaptığı. 

mız bütün görüşmelerde, kendisinin 
müJahazalarındaki vuzuhu ve noktai na· 
aarJarındaki dogruluğu haeaaten takdir 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Başbetke 

Cephemiz 
Falih Rıfkı ATAY 

Muhterem misafirlerimiz gittiler 

Viktor Antonesko ve Ankara 
yolculuğunda kendisine arkada~ 
lık edenler dün aramızdan ayni· 
dılar. Birbiri ile dostluk, ve bil
haıaa, balkanlılar arasında oldu
ğu gibi, ittifak dostluğu kuraula
rın, sıksık, yakrndan temas etme· 
terinde ve başlıca hükümet ve ka· 
moy mümessillerini komıu memle
ket hakikatleri ile temas ettirme· 
lerinde esaslı fayda vardır. Sağ
lam bir dayanı§ma, ancak, inanıı· 
ma ile mümkün olur: imdi birbiri
mizi hergün daha iyi tanımalıyız. 
Ankarada yeni Türkiyenin inld. 
tnf eserlerinden pek azı görünürae 
de, buraya gelmekıizin, onun nıh· 
halini ve şahsiyetini öğrenmek 
güçtür. Bizim bütün imkanlarımı· 
zm hakiki kaynağı, Ankaranın 
temsil ettiği milli irade birliğinde· 
dir. 

B. Antonesko Atatürk ve onun 
büyük eserleri karşısında 

duyduğu hayranlık hislerini anlatıyor 
Ankara, 19 (A.A.) - Romanya Dış 

İşleri Bakanı Ekselam; Antonesko ve ~ 
refikaları şerefine Bükreş Elçimiz Süp. 
hi Tanrıöver ve refikası tarafından Mar· 
mara köşkünde bir öğle ziyafeti veril· 

miştir. 
Dost ve miittefik Romanya hükümc

tinin dış işleri bakanı Ekselans Anto
nesko ve refikaları, maiyet ve refakı> ':ı• 

dekı zevat ile birlikte bu akşam Anadolu 
ekspresiyle Ankaradan ayrılmışlar ve 
istasyonda Başvekil İsmet İnönü ve re
fikaları, dış işleri bakanı Dr. Tevfik 
Rüştü Aras. vekiller, c:umhur ~eisli~ 
baş yaveri Celal, hususı kalem dırekto· 
rü Süreyya, muhafız alayı kumandanı, 
A kara valisi, mevki kumandanı, bal
k:n antantı ve küçük anta~t elçileriyle 

d. tomatiğe mensup bır çok zevat 
kor ıp 1 ·ı· .... 

• 1 • bakanlığı Romanya e çı ıgı ı-
dış ış erı • .. 

. )enleri tarafından ugurlanmış ve 
Jen ge .. 
. k , müfreze selam resmını yap· 

bır as erı 

mıştır. h cket ederken miizika milli 
Tren ar 

r:1lmış ve istasyonu dol-
en marşını ...-

rom kalabalık bir halk kütlesi muh-
duran . f' imizi sürekli alkışlarla u. 
terem mısa ır 

ğurtamıştır. Türk gazetecilerine 

8 Antone.skonun 
· söyledikleri 

d bakanı a. Antonesko. 
Romanya ış 1 • dan evel Ankara 

dan ayrıma 
dün Ankara 1 ri delegelerine şun-
palasta tür~ ~a~ete e 

tarı söylernıştır. olculuğum, dost ve 
,, Ankara Y ) 
-- 7 inci aylada 

(Sonu · 

B. Antoneskn 5autecilerı'mizle beraber .....,. .......... 
Resmi tebliğ neşredildi 

Devlet adamları arasında 
tam bir görüş birliği var 

Ankara, 19 ( A.A.) - Ronmanya 
Dış Bakanı B. A moneskonıın ziyareti 
nıiirıasebetiyle aşagulaki tebliğ ııeşre

dilı11iştir: 
Ekselans B. A ntone ko. Ankara zı'. 

yareti esna!>ında, Cumhur Başkam A-

tatürk tarafından kabul edilmiş ve Baş
vekil J3met lnönıı ve Dış işleri Bakanı 
Te~·fik Ru~tü Ara.\la uzun ve dostane 
göruşmelerde bulunmuştur. Bu görüş· 
meler esnasrncla şimdiki beynelmilel 

(Sonu 7. inci :;aylada) 

Bu birliği yoğuran ve bizzat 
kendi onun sembolü olan Ata· 
türk, hususi bir temu f ıru.tmdan 
istifade ederek, romanyalr mise· 
firlerine, Kemalizm ideolojisini 
ilham eden milli ve insani a.nafi. 
kirlerden bahsetti. lhtiraı fırtına
larının rahat ve sükun bırakmadı
ğı bir kargaşalar aleminde, onun 
yalmz basit dilekler değil, bir mili& 
tin maddi manevi bütün van yo
ğu ile inanca altına alınmıı ahid
ler olan sözlerini dinlemek ruha 
ne derin bir huzur veriyor. Kendi 
milletlerimizin harıı ve hakkını 
müdafaa etmek, ve bu bant ve 
hak ile, diğer milletleri·n aynı da. 
vaları arasına hiç bir tezad koy
mamak, fakat, Balkan antanbmn 
sarsılmaz temeli de bu değil mi· 
dir? 

Bölgelerinde ve Milletler C& 
miyeti aleminde barıı teahhüdüne 
girenler, her zamandan daha fa:z. 
la, cephe sıkıştırmak zanıretinde
~irler Bugünkü etsiz ve korkunç 
sal~h!a:ı:ıma yarııından insaniye* 
tarıhının unutmıyacağı ve belki 
de facialarını nesillerin tamir ede
miyeceği bir harb çıkıp çıkmama• 
sı, yalnız bu cephenin kuvvetine 
dayanP§masma, karar ve irade .. : 
hibi olmasma, iç nizamlannm ko. 

(Sonu 7. inci sayfada) 
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balı isleri: 

' 
Eylulde, lzmirde bulunalım. lzmir, türk şehirlerinin en güzelle

rinden biridir. Oraya denizden giderseniz türk luyılarının güzelliği 
ile gönüllerinizi tazelemiş olursunuz. Karadan giderseniz, Ege bölge
mizin servetini görmüş olursunuz. 

Memleket sevgisi ezberden olmaz. Platonik her türlü sevgi, hasta
dır abstrettir, faydasızdır.Yeni yurd genç nesillerle birlikte tarihin 
ağ~ran gecesini yırtmısbr. Karanlık geride kalmış, irade ve kol kuvve
ti ile yükselen yeni varlığımızın genç yapısı yükselmektedir. İzmir ve 
Ege bu yapının en güzel kanadlarından biridir. Gidip Egeyi ve 
Ege'nin incisini yerinde görmek l~zım. 

Eylw ayı, bunun için, müstesna bir fırsattır. "7 inci enternasyonal 
İzmir fuan", sizlere bütün yurdun bir yıllık ekcmomik faaliyetlerini, 
bir tepsinin içinde gibi, paviyonlarmda gösterecektir. 

lzmirin kendi halla, gezmesini ve eğlenmesini sever. Fakat fuar 
devam ettiği müddetçe, bütün İzmirliler, geceli gündüzlü fuar yerinde, 
sokakta, Kordon boyunda, lokantalarda, deniz üzerinde, yani, yolunu
zun hep üzerindedir. Bu sevimli ve çalışkan yurddaşlarınızla tanışabi
lirsiniz. Kadife - Kale' den, tabak gibi, Jehri ve Akdenizi görebilir

sınız. 

Sade bu değil, birer gün süren gezilerle Bergama'yı ve Efes'i gö
rebilirsiniz. Arkeolojik merak ne kadar güzel bir şeydir, hunu öğre
nirsiniz. 

Esasen, bütün bir yıl çalıştığınıza göre, kalkıp hareket e mek, c-z
mek, başka hava koklayıp ha ka su içmek ve işinizin başına taz~ ~ir 
kafa ve vücudla dönmek hakkınızdır. İzmir, böyle bir tazeleşme ıçın, 
tavsiye edilecek en güzel yerdir. - B. B. 

S nat mektebleri için ı 
yeni tedbirler 

Sanat mekteblerine son yıllarda u
mulandan çok talebe baş vurmuştur. Ge
çen senelerde yatılı talebe bulmak
ta zorluk çekilirken bu yıl bazı yerler
de yatısız talebe sayısı yatılr talebe ka
dar, hatta ondan çok bir miktara çık. 

mıştır. 

Bakanlık önümüzdeki yıl için artan 
bu isteği karşılayacak tedbirler alınış
tır. Gelecek yıldan itibaren sanat mek
teblerinde fakir yat sız talebeye ög1e 
yemeği de evrilecektir. Bunun için 1937 
mali yılı büdcesine para konulacaktır. 

Afyonda açılmasına karar verilen 
akşam kız sanat mektebinin açılma tö. 
reni bu günlerde yapılacaktır. 

Yakalanan kaçakçı ar 
Geçen bir hafta içinde gümrük muha. 

faza örgütü, 79 kaçakçı, lOO!"kilo güm
rük kaçağı. 438 türk lirası, 777 gram 
uyuyşturucu madd • 9 silah, 50 mermi 
ve 16 yabani hayvan derisi ile 22 ka~k
çı hayvanı ele geçirmiştir. 

Bugünkü konferans 

Bugün Halkevinde İstanbul Alman 
Arkeoloji Enstitüsü azasından Dr. K. 
Bittel tarafından "Anadolu Prehistu· 
var•., mevzulu bir konferans verilec .. k-

tir. 

Ziraat z 
a 

Antalya, 19 (A.A.) - Dün şehrimi. 
ze gelen Ziraat Bakanı B. Muhlis Erk
men dün akşam umumi meclisin tati
li münasebetiyle tertib edil~n yemekte 
bulunmuş, bugün böcekçilik mektebin
de bir ders vermiştir. 

Bakan bugün öğleden sonra Manav
gata gidecektir. 

Devlet demiryolları idaresi yeni 
memurlar yetiştirecek. 

Devlet demiryolları ve limanları u
mum müdürlüğü idaresi, şark demiryol. 
larmın satın alınmasiyle biraz daha ge
ni Iiyen teşkilatında ça1ıştınnak üzere 
memur yetiştirmeye karar vermiştir. 

Bu memurlar orta tahsillerini bitir
miş gençler arasından imtihanla seçile. 
cek ve bir müddet stajyer olarak çalış· 
tırıldıktan sonra hareket ve muamele 
işleri gördürülecektir. 

Hayvancılık üzerinde tetkikler 

Bir haf ta önce Ziraat bakanlığının 
emriyle Karacabey harasına tetkikler 
yapmağa giden zeotekni mütehassısla
rından B. Salahaddin Batu ve Dr. Çiki 
Ankaraya dönmüşlerdir. 

Mütehassıslar beş yıllık ziraat prog. 
ramı içinde bulunan hayvancılık işleri 
haki:mda ebemiyetli noktalan ihtiva e
den raporlarım bakanlığa vermişlerdir. 

Devlet Şurası 
k • • 

çın nun 
Hükümetimiz devlet şurası teşkilatı

na yenilikler getiren yeni bir kanun 
projeai hazırlamıştır. Proje acele ola
rak görüşülmek üzere bugünlerde Ka
mutaya verilecektir. 

Proje ile ikinci deavi dairesi müsta
kil bir daire haline getirilecektir. Bu· 
gün bu daire diğer idari daireler azala. 
rından mürekkeb olarak kurulmakta idi. 

Yeni projede şüraya aza derecesinde 
bir müddei umumi ile gerektiği kadar 
memur alınacağı yazılıdır. 

Yeni teşkilatla devlet şürasmm, mik
tarı son yıllarda artan idari davaları da· 
ha süratle hal ve neticelendirileceği mu. 
hakkak görülmektedir. 

i an ve abone 
dol dırıc 1 rı 

Matbuat kanununun 21 inci maddesi 
hükmüne göre gazetelere ilan ve aoone 
kaydedecek kimslerin adlarını ma
hallin mülkiye amirine bildirilmesi ve 
bu şahısların vilayetler tarafından ve. 
rilen bir vesikayı taşımaları 1azımgel
mektedir. 

Bu tedbir fena niyetli kimselerin 
hal u zarara okmamaları için alınmış
tır. Halbuki şurada burada bazı adamla
rın ilan ve abone kaydedeceğim diye hal 
kı dolandırdıkları görülmektedir. İç Ba. 
kanlığı bunun önüne geçmek için yeni 
ve ehmiyetli bir karar vermiştir. 

Vilayetlerden resmi vesika almamış 
olan şahısların çalışmasına mani oluna
caktır. 

Vesika alacak şahıslar hakkında sı
kı bir tetkik safhası açılacak ve iyi bir 
kanaat basıl edilmedikçe kimseye vesi-

ka verilmiyecektir. Şimdiye kadar abo. 

ne ve ilan işleri için verilmiş olan vesi
kalar da ciddi bir surette yeniden tetkik 
edilecektir. 

Abone ve ilan kaydına memur olan. 

larm vilayetler tarafından vesika alma

dıkça halktan ilan toplamağa salahiyet. 

Jeri olmadığından halkımızın bu gibi 

müracaatlarla karşılaşırlarsa derhal hü

kümete haber vermelerini tavsiye ede

riz. 

23 Nisan 
Çocuk Haftasınm başlangıcıdrr. 

ki fa 1 

• gen . " . g den do 

Büdcenin gelir faslında 
yapılan tahminler nelerdir? 

Kamutay önümüzdeki pazartesigünü toplanacak ve büdce encünte .. 
ni yeni büdce projesi üzerindeki tetkiklerine başlıyacaktır. 

936 büdcesine göre, 16.913.000 dır. Vergilerin gerçekleşme ve tahsil iş• 
lira fazla olan yeni büdcenin mu- lerinde elde edilen iyi neticelerde maliye 
cib sebebler layihasında hükümet teşkilat kanuniyle yapılan idari ıslahla. 
bu fazlalığı şöyle anlatmaktadır: nn te.siri görüldüğü gibi, önümüzdeki 

"- Bu fazlalık vasıtasız vergilerden, senelerde bilhassa bu kanunla hedef tu• 
hayvanlar vergisindeki beş milyon lira tulan kontrol teşkilatının bitirilmesin-
tutan tenzilatın içinde bulunduğumuz den sonra vergilerimizden beklemckto 
senede üçte iki derecesinde karşılanma- haklı olduğumuz gelişmenin yakın oldu· 
sı ve iktisadi kalkınmamızın bir tezahü- ğuna kuvvetli ümidler beslemekteyiz." 
rü olarak bazı vergilerin artmış oıma
smdan ileri gelmiştir. 

Bu yıl içinde gümrük vergisi altı 

milyon 514908, muamele vergisi:, istih
Iakten: 1365427 lira, sınai müesseseler
den: 1015322 lira, muhtelif maddeler
den: 11903 52 lira, inhisarlar safi hası
latından 3325000 lira, inhisarlar müda
faa pulu hasılatından: 442000 lira, ikti
sadi buhran ver~isinden 674000 lira, 
muvazene vergisinden: 907 57 6 lira, buğ
dayı koruma vergi.sinden: 3624 890 lira, 
fazlalaşmıştır. 

1936 senesi içinde bu vergilerin nis
be~leri üzerinde bir değişiklik yapılma
dığı halde tahsilatın böyle ehemiyetli bir 
fazlalık göstermesi memlekette ekoru>· 
mik kalkınmanın her gün biraz daha a
çık şekilde gelişmesinden ve alınan eker 
nomik tedbirlerle iş saha ve hacminin 
genişlemesinden netice olarak umumi 
yoğaltım seviyesinin yükselmesinden i
leri gelmiştir. 

Ezcümle, bir taraftan buğdayın kıy
metlendirilmesi üzerinde alman tedbir
ler köylü .sınıfının yoğaltım kabiliyetini 
çoğalttrğı gibi, diğer taraftan dış tica
retin düzelmesi, iç fiatların da üretme
ni memnun edebilecek bir hadde çıkar
mış olması memlekette ticaret hareket
lerini çoğaltmı§ ve bilhassa ihraç mad
delerimizin hazırlanmasında çalışan sı

nıfın vaziyetinde bu yüzden ehemiyetli 
düzelme görülmüştür. Bunun gibi sana
yi progranunın tatbiki dolayısiyle yer 
yer kurulan fabrikalar ve işletilen ma
denler bir kısmı vatandaşlara iş bulma
aını sağlamış ve iktisadi kalkınmanın 

bu türlü tezahürleri netice.si c,larak genel 
yoğaltım seviyesini memnun olmaya de
ğer bir dereceye çıkarmış bulunmakta-

Gelir kısmına aid tahminler 

Hükümet gelir kısmı mucib sebeble-
rinde 1937 yılı gelir kısmı tahminlerınl 
ayn ayn şöyle izah etmektedir: 

HayvanlaT vergisi: 

Memlekette vergiye tabi hayvan 
mikdarırun her sene devamlı bir surette 
çoğalması ve gizlenen hayvanlann se4 

neden seneye daha iyi bir şekilde takib 
ve açığa çıkarılması verginin 937 yı

lında ( 15.000.000) lirayı bulacağını gös .. 
termiştir. 

Kazanç vergisi: 

1936 yılında ruhsat tezkercleri vergi 
karneleriyle alakalı mikdar hakkındaki 
tahminler gerçekleşememiş, buna muka4 

bil, hizmet erbabına aid kazanç vergile .. 
rinde bir gelişme görülmüıtür. Bunun i .. 
çin kazanç vergisinin 193 7 yılında 

20.071.000 lirayı bulacağı tahmin olun• 
muştur. 

Madenler reımi: 
1937 yılında madenlerden alınan re• 

simde ihraç mikdarına göre yapılmakta 
olan ucuzlatmanın yalnız Havza kömür
leriyle zımpara madenlerine hasrı karar• 
}aştığından gelirin 650.000 lira olacağı 
tahmin olunmuştur. 

Gümrük reımi 
937 yılında endüstri programının tat• 

biki ile gelirin azalacağı fakat buna kar• 
fI ayni &ene kontenjan rejimiıün daha 
fazla genişletilmesi dolayı.siyle gümrük 
resminin 46.500.000 lira olacağı talı .. 
min olunmuıtur. 

Muamele vergi•i: 

Niıanlanma 

Tokat Levazım Müdürü Albay Şe
kip Konsal'm kızı Bayan Sabahat Kon
sal ile Matbuat Umum Müdürlüğü Ra
portörlerinden Münir Müeyyet Bek-

·Y~- <.-A"' ·· N K ı ·LA R "~ ~· - ·. . . . r.ıof~ - . #o 
·~ ,:J.; .... ~. " , . .. ' 
it~ . ~~ ~ ' .·\· ~ ... ' .. . . 1."f \' 

Memleket içi yoğaltınun günden gü• 
ne artması bu verginin artacağı tahmi .. 
nini vermiş ve büdceye 18.822.000 lira °'" 
larak geçirilmiştir. 

Oyun aletleri: 300.000, kara, deniz 
av vergileri: 375.000, taşın vergisiı 
850.000, Gemiler resimleri: 150.000, 

Damga resmi: 6.415.000, Tapu harçla· 
n: 1.000.000, mahkeme harçtan 1 mil• 
yon 530.000, pasaport harçları: 800.000ı 
Noter harçları: 521.000, diğer harçları 
135.000 hayvan sağlık zabıtası: ıoo.ooo. 
inhisarlar: genel yoğaltım seviyesinin 
günden gı.ine gösterdiği gelişme dikka· 
te alınarak 33.000.000 lira tahmin edil· 
miştir. 

man'ın nişanları dün gece aile dostları 

arasında yapılmıştır. 

Yeni nişanlılara saadet dileriz. 

1
- HAVA -, ___ _ı 

Dün hava açık geçti 
Dı.in Ank ıada hava genel olarcık açık 

geçmiştir. Giım.in en dLişük ısısı sıfırın 

altında iki en yiıksek ısısı 16 derece

dir. Yurdda Erzurum ve Karsa kar Trab

zona yağmur yağmıştır. En düşük sı

caklıklar sıfırın altnda Konya Kayseri

de 5 Erzurum Sivasta 6 Karsta 9 dere

cedir. En yüksek sıcaklıklar Nazillide 
20 Manisa Adanada 21 Antalyada 23 

derecedir. 
...... -.--..... --........... __. .......... _ ...... . 
J Hukuk ilmini yayma~ 
ı . 
: kurumunun ! . . . . . . 
: tertib ettiği seri konferansların : . . . . 
i on al tın cısını ; . . 
: İstanbul Hukuk Fakültesi Profe- i . . . . . . 
: sörlerinden B. B. Schwarz : . . 
i 20.3.1937 cumartesi günü saat on ! . . . . 
i beşte Ankara Halkevinde ; . . 
: verecektir. i . . 
i Mevzu: i . . 
i İngiliz hukuku ve kontinantal i . . 
: hukuk • ; . . . . . . ... -····----···-····..._..... .. _ ........... 

. . . -

Küçük sanatlm: 

Ankara şehri içinde 5106 erkek, 482 
kadın vatanda.t toprak itleriyle uğrq
maktadır. Halbuki 17046 erkek 865 ka
dm vatandat da endüstri ve küçük N• 

natlarla hayabnı kazanıyor. Bir tanm 
ve çiftçi §clıri olarak bilinen Ankarada bu 
~lek taksimine bakınız: Küçük sanat· 
lar için hazırlanan kanun projesinin de-

ğerini, bu rakm:ıılardan s.onra daha iyi 
anlıyoruz. 

Rapalar ncuJ •cçilir? 

Bir papa öldükten aoara onun yerine 

geçecek olanı, 70 peskopostan ibaret o

lan Kardinallar meclisi aeçerler. Seçim 

yapılacağı gün bu kardinallar, gizlice 

reylerini vermek üzere ayn ayrı odala

ra konulur ve Üzerlerinden kapılar ki

lidlenir. Ekseriyet elde edilinceye kadar 

bu papaalar odalarda kalırlar. Seçim bit

tikten aonra verilen kiğıdlar bacası sen 
Pıyer kilisesinin önünde toplanan bir 

halk tarafından görülebilecıek bir sobada 

yakılır. Eğer seçim kati bir neticeye var

mamışsa o zaman, rey pusulalariyle bir· 

likte sobaya ıslak saman da ablır ve bu 

koyu renkte bir dwna.n hasıl eder. 

Eğer kati netice almnuşıa o zaman 

sobaya kur41 aaman atılır ve bundan çı· 

kan açık renkli duman dııarda toplanan 
halka seçimin bittiğini ve yeni papanın 
seçildiğini bildirir. 

Kadın köferi -Salonlarınızda bulunan süslü eıyayı 
temWeınek için tutacağınız yol ıadur: 

Bütün bu türlü eıyayı büyük bir tep
sı içine koyarmuz. Bunlardan çinilerle 
billur ve camdan yapılmıı olanlan, içi
ne biraz amonyak ilave edilmiı ılık suda 
yıkar ve ıuralanna buralanna ainmiı o
lan kirleri de bir dit fırçasiyle fırçalaya· 
rak çıkarırsınız. 

Alçıdan yapılrmı küçük heyke1leri 
aoğuk kremle, bronzdan yapılımı olan· 
ları ise yerlere sürülen cila ile temizle
yebilirsiniz. 

Hindi.tanda opculörlü minaTeler 

Dünyanın en büyÜk lirnanlarmdan 
biri olan Singapur' daki müezzinlerin, 
sokaklardaki seyrüsefer gürültüsünden 
seslerini İ§ittiremediklerini gören ce
maat, müezzinlerin yerine, minarelere 
oparlörler konmasına ve beı nkitte de 
oparlörlerle hep birden ezan okutulma· 
sına karar vermişlerdir. 

Saadetin Lle kederin tehlikelisi. 

"Saadet de keder de kronik bir bale 
&elince tehlikeli olur. Devamh keder, 
hayalimizin mübalagalı tasavvurların• 

dan ileri gelir; bu hal içinde kaldıkça 

realitelerden uzakla§ınz. 
Devamlı saadet de insanları egoist ol

mağa, realiteleri unutmağa, kendi saa
detlerinden baıka her ıeyle ilgiaiz bu
lunmağa sevkeder - Rom Landau:• 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Türkiye topraklarının yüzde 
kaçı ormandır ? 

2 - Türkiye topraklarının herse· 
ne yüzde kaçı ıürülüp ekilir? 

3 -Türkiyede en çok çeşidli ü
rün nerede yetiıir? 

4- Bakanlar Heyeti birinci top
lantısını hangi tarihte yap· 
mı§fır ? 

5 - ilk ana yasamız; ne :zaman 
kabul edilmiıtir ? 

Dünkü suallerin cevabları: 

S- Atatürk Ankarayı ilk teşrifle. 
rinde şehrin hangi semtinden 
girmi~lerdir ? 

C- Dikmen yolu, Kızıl yokuştan. 

S - Milli hükümetin kuruluşun

dan bugüne kadar kaç kanun 
çıkarılmı§tır? 

C-3142 
S - Sömestr ders yılm<la vilayeti

mizin ilk öğretim işlerine har. 
cadrklan para ne kadardır? 

C-12.186.645 
S - Türkiyenin ilk kadın muhtarı 

nereden seçildi? 
C-Aydmrn Çine kazasından, 
S - Bugün hazineden aylık alan 

emekli, dul ve yetimlerin sayı· 
sı ne kadardır? 

C-81.800. 

Tütün ve müskirat müdafaa vergi• 
si: inhisarlar yoğaltımiyle ölçiılü ola· 
rak 3.700.000 lira hesa.b edilmiştir. 

Mukavelesine göre Musul pet " 
rollarmdan alman: M usul petrollarııun 
tesisatı tamamiyle bitirilmiş açılış töre• 
ni de yapılmış olduğundan hisseınizill 
artacağı tahmin olunmuş ve büdceye 

800.000 lira konulmuştur. 
Hazine muameleleri dolayısi)' " 

le gelir. ı milyon 700.000, ta)' '" 
··kelle .. yare resmi: 2.900.000, askerlik ınu 

0 
fiyeti: 1.170.000, kıymetli evrak: 20• 

1 ~ ~arı· 
bin, muayyen masraflar karşı ıgı o ce" 
dat: 156.000, eski atat.aklar: 72.00 ~ si 

ı l .. ·versıte zalar: 1.250.000, stanbu unı bin, 
geliri: 75.0000, türlü gelirler: 20~bı• 
iktıaadi buhran vergisi: hizınet ~ 

1 
rak 

nın vergilerinde artma olması un>U atı.ır· 
1.275.000 lira tahmin olunrnubş (lif\ 

. . hiz t erba ı Muvazene vergısı: me . ·ııdefl 
vergilerinde bir fazlalık beklendiği 
17 .2 50.000 lira tahmin olunmuştur.gcisi: 

• drın ver Hava kuvvetlenne yar .
51

: 1 
4.800.000, buğdayı konıma vergt 
milyon lira tahmin olunmuştur. 



Hükümetten i.tizah: 
B. Blum, Kliti vakaları hakkn da 

parlamento sosyalist grup azasiylc gö
rÜflDÜftilr. Batbakan sah guniı meclis
te bu hususta beyanatta bulunacaktır. 

Radikallerden iki mebus, hükümetten 
bu hususta istizahlarda bulunuımıamı 

latemitlerdir. 

Gautelere göre: 
KomUniıtlerin organı olan Umanite 

gazeteıi diyor kh "- İfçiler diıt. bir 
kere daha siyui erginliklerini ispat et· 

lan sual budur . ., 

Amerikada Bir kollejde 
pat an a neticesinde 

700 kiti ödü 
Va ton, 19 (Hususa) - Şiddetli 

bir p tlama Nev • London'dakı buyuk 
Tiler kolleJini havaya atmııtır. Ölen ta
lebe ve muallimlerin sayısı 670 olarak 
tahmin edılmektedir. Y kıntı altından 
ıimdıye kadar 300 ölü çı anlmıgtır. Şe
hirde orfi idare ıl n edilmittı • 

Patlama, mrntakada bulunan bir pet· 
rol sahasından baglayarak kollejin yakı
nından geçen bır petrol borusunda ol· 
muıtur. 

Cumhurreisi Ruzvelt gereken bütun 
tedbirlerin bir an önce alınmasını emret· 
mittir. Amerikan kızdhaçı bu hususta 
aeferber edilmiıtir. Cumhurreişi hıdise· 
den çok acı duyduğunu söylemittir. Ço
cuk babalan büyük bir elem içinde ev
ladlannın ölülerini anyorlar. 

Balkan Antantı 
Ekonomik 
Konseyi toplandı 

Atına, 19 (Hususi) - Balkan ant
antı ekonomık konseyı bugün toplandL 
Baıbakan B. Metaksas soylediği açıı 

nutkunda, B ikan delegelerini aelimla
mış, dost ve m ttefık devletlerin it hır
lı ı ve yorulm~ ga retleriyle sagl m 
bır esas bul n ckono ık konseyin kuru
luıundanb rı ald ı yolu ehemiyetle kay
detm' ştır. 

Ekonomik iş birtiginin tezahürlerine 
işaret eden B. M ta saı demiştir ki: 

"- Va ı ni de muvaffak olmak ıçin 
her ey ha ırlanmı t r. Kamoyumuz bu
na hazırlanmıştır. HiıkümetlerimU iyi 
nıyet beılıyor. Memleketimiz arasındaki 
it birliginin daha ziyade aıklapca&ııı
dan tilphe etmıyorum.., 

Elen başbakanı gerek kendiainin pb
aan, gerek başında bulundufu yuban 

hukümetinin yardımına konaeyin '°"'" 
nebileceğini bildirmigtir. 

Delegasyon reisleri yunan bafbabnı. 
na cevablar vermiılerdir • 
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Türkiyede kültür Mısır ve 
Kapitülasyonlar 

O ünya harbının en manalı netice -
!erinden birisi osmanlı impara

torluğunun batması oldu. Türk milleti
nin Mustafa Kemal Atatürk'ün önder• 
liği altında yeniden gençleşmesi de da
ha az hayret edilecek bir hadise değil • 
dir. Eski osmanlı imparatorluğunun 
yıkılması bir çok büyük siyasi, ekono
mik, sosyal ve kültfuel deği~elere yol 
açu ki bütün bunlar türk cumhuriyeti· 
nin tarihinde esaslı roller oynamışlar
dır. Vukua gelen inkılaplar içinde en 
manalı olanı eğitim (education) saha· 
smda olanlardır. Yeni eğitimin bünyesi, 
Türkiyeyi orta-çağ müslümanlığından 
modern teknoloji'ye çevirmek olmui -
tur. 

1839 rcformasından önce mektebler 
hayır sahibleri tarafından müzaheret 
gören medreseler vardı. Çocuklara Kur· 
an öğretilir ve türkçenin yazılıp okun -
masına pek o kadar ehemmiyet verilmez
di. Medreselerde arab sarf ve nahvi, 
mantığı, beyanı, metafiziği, teolojisi 
okunur, Kuran ve şeriat ahkamı tetkik 
olunurdu. 1908 de genç türkler iktıdar 
mevkiine geldikleri zaman mektebter, 
modernize etmek için bir takım teşeb
büsler yapılmış olmasına rağmen, h5.Ia 
eski ve kohne halini muhafaza ediyordu. 

Fakat daha 1839 senesinden önce bi
le bir tak;m inkişaflar olmuştu. Bir sa
ray mektebi vardı ve on sekizinci asrın 
sonlarına doğru askeri sistemi ıslah, et
mek için bir teşebbüs yapılmış. payi • 
ta tta bir mühendis ve bir bahriye mek
tebi açılmışu. 1827 de ubbiy e mektebi 
te ·s edildi. 1846 da bir komisyon tara -
fından ilk ve orta mekteblerle bir üni -
versite aç lması tavsiye olundu. Fakat 
bu mektclılerde de tarih, coğrafya Ye 
türkçe derslerine az vakit veriliyor, ge· 
ne d~ııi detr"sat hakim vazıyetde bu. 
lunuyordu. Bununla beraber, bu mck -
teblcre nı:ı:aret etmek üzere ertesi sene 
bir komite tayin edilmiş ve 1857 sene -
sinde Maarif Nezareti ihdas olunmu,tu. 
Kızlara mahsus ilk tali mektcb İstan -
bulda 1861 de kurulmuş, bundan dolna 
sene sonı a da kız darülmuallimatından 
çıkan ö r nler rrc tcblerde ders o
kutmağa başlamışlardı. İstanbul darül
fünunu 1871 de tesis edilmişti. 

O manlı imparatorluğu dahilinde 
n e<:nc • m esse::elerinin 

buJ k nüfuz ve tedrisleri olduğu fÜphe· 
sizdir. Bu kabil müesseseler vasıtasiy -
le Avrupa nas.ronalizm.i memlekete gir
meğe ve eski osnlanlr ideallerinin yeri
ni tutmcı.ğa başlamıştır. Biri İstanbul -
daki Robert Kollej, Ötekisi Berut'talti 
amerikan üniversitesi olmak üzere iki 
büyük amerikan müessesesi 1863 • l~
scnelerinde aç lmıştı. Bundan biraz 
sonra tlsküdar'da bir amerikan orta kız 
mektebi açılmıştı ki sonrad.m 1890 da 
bu mekteb İstanbul amerikan kız kr-· j i 

haline gelmiştir. hmirdeki enternasyo
nal amerikan ko11ejinin teaisi de 1879 

tarihlerine düşer • 

1908 senesinden sonra ilk mekteb • 
lerde değişiklikler başlamış ve muallim 
mekteblerine psikoloji ve pedagoji ders. 
leri konulmuştur. 1910 da ilk mekteb
ler altı seneye çıkarılmış ve mecburi 
tahsil usulü konulmuştu. Arabca ve 
farsca dersleri azaltılmış, fakat gene 
Kuran tedrisatına büyük bir yer bıra-

Yeni eğitimin bünyesi Türkiyeyi 

ortaçağ müslüman lığından 
modern teknolojiye çevirmiştir 

Yazan: 

Hrry Hovard 

·---.ırcc 
Current Histoy 

dergisinden 
w-•= ar 

kılmıftı. Daha sonra yeni liseler açıl -
mış, ingilizce, fransızca ve almanca 

dersleri verilmeğe başlanmıf~· 
1923 senesinde cumhuriyeti iınn eden 

hükümct, 1919 - 1923 senelerinde milli 
mücadelenin buhranlı günlerinde bir 
egitim programı bazırlamı' bulunu -
yordu. Bu hususta en mühim ~dise, 
ı 924 senesi martının üçünde tedrısatın 
tevhidi ve medreselerin kapatılması ol
muştur. Hilafetin kaldırılması ve ha -
nedan:n sürulmcsiyle aynı zamanlara 
rastlıyan bu hadise, Türkiye yakın 

şark tarihinde mühim bir devre işarC\ 
eder. Bu suretle Turkiyede Avrupa tar
zınd modem tednsatın esası konul -
muş oluyordu. İki s ne sonra da Türki
ye fransız, İsviçre, alman ve italyan ka
nun sıstemlerine uygun olarak medeni 
kanunu kabul etmiştir. 

Bundan sonrakı mühim hadise, hü -
kümetin 1 ikinci teşrin 1928 tarihli 
kanunla arab harflerini kaldırıp yerine 
latin harflerini kabul etmesidir ki bu
gün bütün mekteblerde, gazetelerde, ki
tablarda, neşriyatta ve mubaberelerdc 
sade bu harfler kullanılmaktadır. Dini 
müesseselerin yerine kaim olmuş olan 
Kültür Bakanlığı dört fubeye ayrılmış
tı. İlk, orta, yiıkıı.ek ve mesleki tedrisat 
tubeleri. Bundan başka müzeler, kütüp
haneler, istatistik, muhasebe ve levazım 
müdürlükleri de vardır • 

Bir de bir başkanla dokuz azadan 
miırekkeb bir milli talim ve terbiye he
yeti vardır ki bunlar. mekt.eb program
lariyle neşriyattan mesuldürler ve Ba· 
kanlığın umumi istişare heyeti halinde 
ça 1 ışırlar. 

B ugün Türkiye'de ilk tahsil müd-
deti beş senedir ve bu tahsil pa

rasız ve mecburidir. Bu tahsil, t"sas 
itibariyle ana mcktelılerinden başlamak
ta ise de bugün için, bu sahada yapıla -
cak birçok işler kaim §tır. İlk mekteb -
)erde okutulan dersler şunlardır: Alfa
be, Okuma, Kompozisyon. Elyazısı, Ha
yat bilgis~ Tarih, Cografya, Hesap, Ta
biat bilgisi, Medeni bilgiler, Resim, 
Musiki. jimnastik. Kızlara ev idaresi ve 
dikit dersleri de verilir. Öğretımnl~ı. 
socuklar ara&ında iyi huyların yerle. -
nıesi ve bunların iyi vata.ndaf olarak ye-

tişmesi için Hiz.m gelen insiyativi ver

mek için çalıJırlar. 

Tedrisat, tabii muhtelit olarak ya
pılmaktadrr. Mekteb masrafları her böl
gede hususi bir heyet tarafından idare 
edilir. Türk köyleri umumiyetle fakir 
ve biribirinden pek ayn olduğu için 
her köye ayrı bir mekteb açmak müm-

kün olmamıştır. Böyle vaziyetlerde bir
leşik melrteblu açılmıştır. Bazan gezi
ci öğretmenler kullanılır. İlk mekteb • 
lere gidei çocukların sayısı (1923 - 24) 
senesinde 341,941 iken, bugün af3iı yu
karı, 600.000 i bulmuştur. Bugünkü 
günde ~dan yedi bini bulan mekteb
ler o kadar kalabalıktır ki bazılannda 
çifte tedrisat yapılmaktadır. 

Hükiimct, ilk mekteb öğretmenleri
ni yeti~tinneğe büyük bir ehemiyet 
vermektedir. Şimdiye kadar yeniden on 
tane öğretmen mektebi açılmıf mecmu
u yirmi dörde çıkmı~tır. 

Bu mektebler bef seneliktir ve bura
lara ilk tahsilini tamamlamış çocuklar 
alınır. Buraya giren talebe, çıktıktan 
sonra Kültür Bakanl:ğının göndereceği 
herhangi bir mektebte sekiz aene müd
detle hizmet gönneği teahhüd eder. An· 
karada hususi bir kurs açılmıştır ki bu
rada ecnebi mütehassıslar da çalışırlar 
ve en yeni eğitim metodları öğretilir. 
1923 senesinde 9,672 ilk mekteb öğret -
meninden ancak üçte bir mikdarı öğ -
retmen mektebi mezunu idi. Bugün 
13,000 öğretmenin ' yarısından fazlası 
öğretmen mel:tebi mezunlarıdır. Geri 
kalanları i e lise veya buna muadil mek· 
tebler mezunlarıdır. İlk hizmete başlı
yan ilk mekteb öğretmenine 25 dolar 
maaş verilir ve bu mikdar 25 sene hiz· 
metten sonra 80 dolara çıkar. 

O rta tedrisatta amerikan usulünce 
altı yıllık bir plan tatbik edilir. 

İlk mektebi tamamlıyan bir talebe, üç 

sene otra (junior) ve üç sene lise (se -

nior) tahsili görür. Lisenin ikinci dev

resine fimdi bir sene daha ilave edilmek 

üzeredir. Üniv~rsiteye yahud başka biı 

yüksek mektebe girmek için elde bir li

&c diploması bulunmak lazımdır. 

Yeni liselerin müfredat programla • 

rında ~u dersler vardır: 

(1) Diller - Türk dili ve edebiyatı, 

fransızca, İngilizce, almanca (iki lisan 
mecburidir) [*] 

Sosyal ilimler - Sosyoloji, medeni 
bilgiler, coğrafya ,tarih ve felsefe. 

(3) Hayat bilgileri - Fiziyoloji, 
biyoloji, hijiyen, jeoloji, nebatlar ilmi 
ve jooloji. 

(4) Tabii ilimler - Bimya, fizik ve 
riyaziye. 

(5) Re11im, müzik, askeri dersler ve 
jimnastik. 

Kızlar çocuk bakımr, dikiş ve ev i
dar. si dersleri görürler. Din, hU$usi 
bir mesele telakki edildiğinden bütün 
dini tedrisat kaldırılmıştır. 

Şimdi, takriben. 100 orta mekteb ve 
40 lise vardır. 1923 - 24 de sayısı S,905 
olan talebe bugün 42,500 ü geçmiftir. 
Orta mekteblerle liselerde tahsil para • 

sızdır. Ve 1931 den beri devam me~buri 

kılınmıştır. 

[*J Halbuki bir lisan mecburidir -
J1ütercim. 

Montrö Konferansı uzun ir 
çalışmadan sonra hazırlandı 

' ORIENT - NAHRlH'TEN 1 

M ısır"daki kapitülasyonların kal -
dmlması için toplanacak konfe

rans, 12 nisanda Montrö'de toplanacak· 
tır. Bu mesele ile alakası olan on üç 
devlet Montrö konferansına iştirak e -
decekJerini Mısır hükümetine bildirdi. 
Mısırda, konferansın başkanlığını fıze· 

rine atacak oJan Nahas Paşanın başkan
lığı altında bir heyet göndermektedir. 
Başbakan ile birlikte, finans bakanı, 

parlamento başkam ve hükümetin hu -
kuk müşavirinden mürekkeb otan Mısır 
heyeti 3 nisanda Montrö'ye hareket e -
decektir. 

Bugün Mısır hükümet ve milleti için 
en ehemiyetli mesele, kapitülasyonlar 
meselesidir. 

Malfımdur ki, geçenlerde İngiltere 
ile Mısır arasında yapılan andlaşma, 

kapitülasyonlarm lagvedilmesi, Mısır 

ile bu meselede alakasI olan memleket • 
ler arasında ileride yapılacak olan gö
rüşmelere blrakılmıştI. Daha doğrusu, 

M ısır'm istiklali, andlaşma ile henüz 
temin edilmiş değildi. 

Ancak, 1936 daki ingıliz - Mısır and

laşmasmda, İngiltere, gelecek konfe -

ransta, Mısırın kapitülasyonlarm kaldı

rılması talebine müzaherette bulunma· 

yı ve Mısırın tarafını tutmayı kabul et

mişti. 

İ ngilterenin bu yardımına güve • 
nen Mısır, en doğru yolun, ala -

kası olan devletleri bir konferansa, ya
ni Montrö'ye davet etmek olacağını dü

şündü. 

Mrsır'ın hiç kimseye sormadan ka

pitülasyonları kaldırmağa hakkı vardır. 

Fakat, meseleyi dostça halletmek ve ay

nı zamanda, kapitülasyonların kaldı • 

rılması neticesinde, ya.hancılara bir za. 
rar getirmemek tarafını tercih etti. 

Mısır hükümeti, Montrö konferan

sında kapitülasyonların derhal yalwd 

çarçabuk kaldırılmasını teklif etmek ta

savvurunda değildir. Onun gayesi evvela 

konsolosluklarda mahkemeleri tamami

le kaldırmak ve bunların gördükleri ı:;

leri muhtelit mahkemelere gördün .. ··

tir. Bu muhtelit mahkemeleri ise on yıl 

zarfında lagvetmck dü~ncesiyle hare

ket etmektedir. Bu intikal devresinde 

Mı&ır kanunları ve hususiyle bu kan-.n

ların tkarete aid olan kısmı yabancıla -
rın istekleri göz önünde tawlarak de. 
ğiştirilmiş olacaktır • 

Montrö konferansına bir hazırl•k 

olmak üzere, İngilterenin müşaviri B. 
Rackett ile şubat başlangıcında Kahire
de yapılan görüşmeler, Mrsrrla İngılte
re arasında oldukça mükemmel bir .m
laşma meydana getirmişti.Oldukça mü
kemmel tabirini kullanıyoruz. Çünkü 
tam bir anlaşmaya varmak mümkün ol
madı. İngiltere ile Mısır arasında iki 

mesele vardır ki_ bunlar henüz halle • · 

dilememiftir. 
Enela, Jıılıaır. muhtelit menfaatlere 

aid davaları Mısır mahkemelerinin gör
melerini ısrarla istemektedir. Muhtelit 
menfaatlerle murad edilen şey, mısırlı~ 
larla yabaıxı Jlıketler arasındaki anlaş
mazlıklardır. 

•• kinci mesele Mısır hikimleri mee 
selesidir. Mıaır, muhtelit mahkc· 

meler kaldırılncaya kadar sürecek olan 
intikal devresinde açılacak olan hakim
lik mevkilerine mısırlı hakimlerin ge • 
tirilmesini istemektedir. Buna mukabil, 
İngiltere, bu 10 yıllık intikal devresin • 
de hakimlik mevkilerinin i~ali mesc .. 
lesini eskidenberi tatbik edilen usuliere 
göre halletmek, yani, mahkemeler kal • 
dırılıncaya kadar, aliikası olan devletle• 
rin muayyen mikdarda hakim tayin et• 
mek hakkını haiz olmalarım istemek • 
tedir. 

H iç şüphe yok ki, Mısır, Montrö'do, 
alakalı olan devletlerin göstere .. 

cekleri bir çok zorluklarla karşılaşa • 
caktır. Çünkü, birçok milletler, muva• 
fakat göstermek için Mısırın fedakar • 

lıkta bulunmasını istiyecekler ve belki 

de orada bulunacak olan milletlerin hep 

si de 10 yıllık intikal devresini kafi 

görmiyerek, bu müddetin mümkün mer• 

tebe daha ziyade uzatılmasını iıtiyecek· 

lerdir. 

Diğer taraftan şunu da bilmek la • 

zımdır ki, Mısır isteklerinde ısrar ede. 

cek ve, kapitülasyonların meriileket i • 

çinde meydana getirdiği vaziyetin, Mı

sırla bu milletler arasında normal bir mif. 
nuebet tesisine artık elvermediğini ke~ 
dilerine anlatacaktır. Çünkü, Mısır, ka· 
pitülasyonlar yüzünden bu on üç mil • 
letin muvafakati olmadan, memlekete 
faydası olan hiç bir kanun çıkarama • 
maktadır. Halbuki, her hayati meselede. 
kalkınabilmesi için, onların Mısıra yar• 
duo etmeleri kendi menfaatleri icabın
dandır. 

M ısır Bafbakanı da birçok vesile • 
lerlc söylediği gibi, kapitül~ 

yontan kaldırmakla hiç bir zaman Mr .. 
sır yabancıları ayn bir muameleye ta • 
bi tutmak niyetinde değildir. Bilakis, 
buı Avrupa memleketlerinde adet ol• 
duğu gibi, fevkalade kanun ve vergiler 
koymadan kendilerine kaqı aynı misa
f ineverliii gö.tennckte dcnm edecek• 
tir. Yabancıların Mısır'da 500 milyon 
ingiliz lirası tlltarında sermayeleri bu• 
lunduğu ve bu sermayenin Mısırın eko-

nomiaine çok büyük yardımı dokundu• 

ğa mallımdur. Bu sermayeyi bundan 

böyle de verimli kılmak için, sırf mem

leketin refah ve saadeti göz önünde tu• 

tularak ileri sürülen isteklere yabancı .. 

ların yardım etmeleri lazımdır. 

'fetrıka 1 o: 1 mızr çok kolay sıyırdığımıza hükmolunmuş-

fi 1 
tu. Yoksa hastalığa yakalanan kimse, oldu-

n dizerlerdi Bu yüzen hazan ehemmiyetsiz, 
hazan ela göze çarpan tertib hataları olurdu. 

-hiçbir alakası olmıyan kamp çöpçüsüne ver .. 

e n d I• m e ğu yerde yıkılır, kalırdı. Gündelik toplantı
larımızda bulunmayan bir kimse oldu muy-

1 1 
du, hemen kendisini aramağı ve hasta ise 

D a 1• r bakmağr adet edinmiştik. 
Ölüler, daima etrafımızda idi. İstasyonun 

yanında bakımsız bir müslüınan mezarlı~ ------------------.1 ~dr ki günün birinde bir at toprağı eşel°e. 
TımuJrğım ,.e tanımadağun dostJanma yıp ölü kemiklerini meydana çıakrır, sonra 

Yazan: Çeviren y~ğmur yağınca açan çiçekler bunları örter-
'Rudyard Kipling Nurettin ARTAM eli. Bundan başka hemen her tarafta bir ölü-

atlarla ve o zamanm trenleriyle, mahdud bir 
aurette, yapılıyordu. 

Bunun manhı şuydu: bir iman herhangi 
bir tarafa doğru nihayet altı millik bir mesafe 
içinde seyahat edebilir ve bu seyahatinde de 
bi~ bir yeni beyaz çehreye rast gelememi. 
Ölüm. daima en yakın yoldaşımızdı. Sayıla
n yetmişe varan ingiliz kolonisinde on bir ti-
fıo vakasr olduğu zaman, o sıralarda henüz 
meslekten yetişmiş hasta bakrcrsı keşf edil
mediğinden, erkekler erkeklerin, kadınlar ka
öınların yanında otururlardı. Böylece dört 
hastamızı kaybetmiştik. Ve bu işten yaka-

nün mezan bulunuyordu. Kır gezintilerimiz 
ve sayılı günlerimiz, ölülere tören yapmakla 
geçerdi. Runjit Singh'in kanlarının gömü
lü olduğu Lahor kalesi de bir hayaletler tür
besi halindeydi. 

İşte dünyamın içinde döndüğü mohit bu 
idi. On yedi yaşında Pencab kulübüne ~ ol
muştum. Burarun genç azalarından çoğu be
kardı; burada toplanıp bir uada yemek yer-
lerdi. Şefim evli olduğu için buraya pel: az 
uğrardı. Onun için o günkü gazetenin içinde
ki kusurlar, üstü kapalı bir dille,, bana anla
tılrrdL Mürettiblerimiz yerli idi; bunlar bir 
tek ingilizce bilmedikleri halde müsveddele-

Musahhihlerimiz (hazan iki kişi kullanır
dık), kendilerinden beklendiği gibi, içki içer
lerdi. Fakat sistemli ve usulüne uygun çalış -
tıklan için kendilerine uzun. boylu yardım -
dan kurtulurdum. 

Kulüpte ve sair toplantı yerlerinde bir ta· 
knn sivillere, ordu mensuplarına, maarlfçile
re, kanalcılara, onııancılara, mühendisl•'re, 
su mütehassıslarına, demiryolculara~ doktor
lara, avukatlara, hulasa, her meslekten birkaç 
nümuneye rastgelirdim ki bunların hepsi, 
kendi mesleklerine dair konuşurlardı. He
men herkes kendi teknik bilgisini ortaya at
mak için dil döker, dtınrrlardr. 

Bana ilk rüşvet, hükümdarları ingiliz Hin
distanına ziyarete gittikleri zaman birçok 
toplar atılan yerli hükürnetlerden birisinin 
arazismde bulunduğum sırada, on dokuz ya
şında iken teklif olunmuştu. Yattığım çadr -
nn kapısına sabahleyin Dali ismi verilen bir 
yemiş sepeti koymuşlardı; içinde beş yüz 
rupyalık bir banknotla bir kişmir şalı vard.r. 
Bunu gönderen yüksek tabakaya mensub ~ır 
adam olduğu için sepeti yüksek tabaka ıle 

dim. Bunun üzerine kendi babası ile bt-nitn' 
çadırıma bakan uşak, benim iyiliğim içillı 
hiç heyecan göstermeden dedi ki: 

- Eve dönünceye kadar benim elimdeJl 
yiyip içiniz r 

Ben de öyle yaptım. 

Hikayecilik devri 

' 85 de Civil and military gazette'de "tep~ 
terden ova hikayeleri,, başlığı altında bir ı.
kmı hikayeler neşrettim. 86 da da ".oepal"İ" 
mental ditteies .. ismi altında bir takun gaıl~ 
te manzwnelerini çıkardan. Bunlar ingilİS ~ 
hind müşterek bayatından bahsediyordll -~ 
birçok insaıılarm bildiği ve rztırabmı çektı ~ 
hakiaktleri ifade ettiği için okuyanlar tat~,, 
fından iyi karşılanmıştı. Ondan sonr~ 
bizim gazetenin işine yaramıyan ya tC" 

Indiga planters gazette gibi Kalküta g;eesı .. 
1 

lerine göndeerbiliyordum. Bu suretle 
gal'de de adım ıanmmağa başlıyordU· 

(Soırt v3r) 
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D ·~·1ünüsler .. 

işkenceye uğ~~~~ ~~~~~~ 
İsmet lni:inü en n-üzel ve doğru 1 bma katlanmış oldugumdan 

türkçeyi bize y~ni k=:ıruJmuş olan ti- me~ :;kçe konuşan bir filmin gü -
Yatro okulunun öğreteceğini söyle- arıtıı·~· bile beni o azaba bir kere da· 

. 'f de ze ıgı • . 
lnekle çok yerinde bir hası·etın 1 a .. - h katlanmaya razı edemayor. . 
sini forınülleştiı·mi~lir. Gerçekte~. g~- a Sonradan fransızc::a sözlendirılen 
2.el lürkçe konuşmak, sanabilecegımı~ 'k filimlerinde fransızcanın 

amerı an 
gibi hepimize nasib olnııyan husu~ı imrendirici güzelliğini ha~l~rsanız, 
hiı meziyettir. Ve bu mczİyt!t de, bır b .. d türkçe filimlerdekı dil zevk-i u soz e . _ .. 
çok kabiliyetlerimiz gibi, ihtisas aşına aizliğini mazur görmeye bı:. turlu 
Yolundan elde edilebilir. . ~· •öolünüz razı olmaz. Bu filimlerde 

T . . . ettıgı zevk- • k k ıyatronun bıze temın . . türkçe 0 kadar yapmacı tar ve o a· 
ler arasında güzel ve ibenklı bar dar iıkenceye uğramıftır ki, türk ol-
t .. ' d' J nıek de ı · urkçeoin Irnnuşulmasını ın e duğunuz halde söylenen söz erm ya· 
Vardır. Ve dil güzelliği, vatandaşlar nsından bir mana çıkaramazsmız. 

'bl · ve ak-arasında en ziyade hah erın Şu noktayı unutmamak lazımdır 
t.. ı ' ·· k k erte be • or erin agzmda en yu se ın ki tabii olarak güzel ve ahenkli ko -
ııioe erişir. . . nufDlak başka, sahnede konuf1Dak 

Halbuki biz, nice defalar, brr ti - gene başka şeydir. Burada, ağızdan 
Yatro temsilini seyrederken, &ahnede çıkan sözlerin role tamamen uygun 
konuşulan türkçenin bozuklu~~d~ olması gibi hususi bir zaruret vardır. 
ve . . l' •. d 'nı·rtenmt"Jzdır. §ıvesız ıgın en ısı '" Ve bu kabiliyeti elde etmek de bir 
Sahnelerimiz, sayıları az olan tiyatro ihtisas çalışmasından geçmekle müın-
heveskarlan arasında, bir de konuş.-

f kün olur. 
ına düzgünlüğü bakımından bir tas 1

" 
ı Sinemacılarımızın bize filimleri 

Ye yapmak imkanını bula.nıa.nıış ar ve 
1 kendi dilimizle dinletmek istemeleri 

aktörlerinin bu yoldaki kusur arını 
tashih etmek icin hiç bir çalışmada iyi bir teşebbüstür. Ancak bunu ya _ 

b 
~ parken türkçcnin gi.izeJJiğiııe kastet-

ulunmamışlardır. 
Fakat en kötü ve tahammül edil- memeyi de göz önünde tutsalar, ve 

b · sırf türkçe sözlendirildiği için bazı 
lllez türkçe nerede ko ···uluyor, 1 

• .. k filimleri görmemizi imkansız kılma • 
liyor musunuz? Sözüm ona, tur çe 

ııozlendirilen filimlerde. 
Bir iki defa güzel bir filmi kaçır-

Yeni Ziraat 
Bakanlığı 

müsteşarı 

Yeni Ziraat Miisteşarr B. Nal:i 

İstanbul mebusluğuna sc~ilen B. A
t ıf Bayındırın yerine vekil olarak Zı
raat bakanlığı müsteşarlığım yapmakta 
olan Ziraat Bakanlığı teftiş heyeti re
isi B . Nakinin müsteşarlık vazifesine 
ası olarak tayini yüksek tasdikten geç-

miştir. 
"d'" ü B. Bekir de Orman umum mu ur 

teftiş heyeti reisliğine getirilmiştir. 

Hasta Bakrcr Aranıyor 
Sai7lık Yurdu Sıhhat Vekaletinden 

b b H~ 
Vesikalı bir hasta bakıcı veya e e 

ll'laktadır. 1-1071 

salar daha iyi olmaz mı? 

Ya§ar NABi 

' 

RADYO ' ---
ANKARA 

Ögle Neşriyatı: 

13,30 - 13,50 Muhtelif plak neşriyatı, 
13,50 - 14,15 Plak: tü k müsikisi ve 
halk şarkıları, 14,15 • 14,30 Dahili ve ha
rici haberler, 15,30 - 17,30 Cumhur Baş
kanlığı filarmonik orkestra üyeleri ta
rafından konser (orkestra Şefi Dr. Pro
etaryüs) (M. M. M.) den naklen). 

Akşam Neşriyatı: 

18,30 • 18,35 Plak neşriyatı, 18,35 

19,15 Çocuklara Karagöz (Küçük Ali), 

19,15 - 19,35 Türk musikisi ve halk şar

kıları (Servet Adnan ve arkadaşları), 
19,35 - 19,50 Saat ayarı ve arapça şarkı
lar, 19,50 - 20,15 Türk musikisi ve nalk 
şarkıları (Hikmet Rıza ve ark .. daşl<ırı), 
20,15 • 20,30 Konferans: Avukat Nejad 
Sav (Kıs.rlaştırmanın hukuki cephesi), 
20.30 - 21.00 Plakla dans musikisi. 21,00 
- 21,15 Ajans haberleri, 21,15 - 21,55 
Muhtelif plak neşriyatı, 21,55 - 22,00 Ya· 
rınki program ve İstiklal Marşı. 

tSTANBUL 

Öğle Neşriy3t1: 

12,30 Plakla türk musikisi, 12,50 Ha
vadis,1 13,05 Muhtelif plak neşriyatr, 
14,00 Son. 

Akşam Neşriyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi, 19,00 Şe

hir Tiyatrosu komedi kısmı tarafından 
(Tristan Bernarm La Gloire Ambulan
dere ), 20,00 Fasıl heyeti, 20,30 Ömer Rı
za tarafından arabca söylev 20,45 Fastl 
heyeti, Saat ayarı, 21,15 Orkestra, 22,15 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi gü
nün programı. 
22,30 Plakla sololar opera ve operet par
çaları, 23,00 Son. 

uı:u~ 

Memleket:t:en 1 
kısa haberler 

•Afyonun ıu işi: - Afyon suyunun 
dört türlü semtten alınarak muayene
si neticesinde hiç bir mikrop görülme. 
miştir. Ancak kaynaklarla şehir arasın· 
dairi yolu çok uzun ve günün birinde, 
bilhassa yağmurlu zamanlarda bulaşma 
ihtimali olduğundan sıhat direk
törlüğünce su şirketine mikropları da

ima yok edebilecek bir klorlama ciha
zı satın alınması tavsiye edilmiştir. 

* Şuhudda elektrik: - Afyonun 
Çay kazasında su kuvvetinden faydala
nılarak elektrik elde edilmektedir Şu· 
hud nahiye merkezinde de gene su kuv. 
veti ile işliyen bir elektrik tesisatı vü
cude getirilecektir. Nah.iyeye getiril· 
miş olan su için de borular yaptırıla. 

caktır. 

* lzmirde tarih kursları: - İzmire 
gelen seyyahlara rehberlik etmek üze· 
re yabancı dil bilen gençlere belediye 
tarafından açılacak tarih kursları nisa
nın ilk haftasında başlıyacaktrr. İzmir 
okullarındaki tarih öğretmenleri bu 
kurslarda ders vereceklerdir. 

* Kadife kalesi ağaçlandırılıyor: -
lzmirin tarihi kalesi Kadife kaleye e· 
hemiyetli miktarda çam fidanı ekilmiş
tir. 

Ayrıca bu sene Kadife kaledek.i boş 

araziye 2000 tane de zeytin fidanı diki· 

lecektit:- Gelecek yıl Sinekli sırtlan da 

tamamen ağaçlandırılacak ve bu saha 

sık bir zeytinlik haline getirilecektir. 

* İzmirde çeltik ekimi: - Bu yıl İz· 
mirde 1050 dönümden fazla çeltik eki. 
lecektir. İzmirde boşu boşuna suların 
akıp gitmesi, buralarda çeltik ekimini 
çok verimli bir hale getirecektir. Bu 
arada Menemen kazasının kasabadan u
zak olan köylerinde ve Gediz nehri kı
yılarında çeltik ekimine ehemiyet veri. 
lecektir. 

* Kütahya vilayet büdcesi: - Vila
yet umumi meclisi yeni büdceyi kabul 
etmiştir. Bu yılda büdcede bayındırlık, 
kü!tür, sağlık işlerine, gereken gelişimi 
sağlayacak para ayrılmıştır. Halkevine 
yardım yapılmış ve stadyom için tahsi-

sat verilmiştir. 

* İzmir köy bayramı: - İzmir hal· 

kevi köycüler şubesi toprak bayramı 

programını hazırlamıştır. Bayram Bur
nova ziraat mektebinde yapılacaktır. 
Halkevi tarafından okulda bir çay ve
rilecek ve türlü oyunlar, eğlencelerle 

bayram kutlanacaktır. 

* Maniaada ha1kevi ıalonu: - 1hti· 

yaca yetmiyen Manisa halkevi binasına 
ek olarak yapılması kararlaşan salonun 
temel atma töreni yapılmıştır. Salona 
beş bin lira sarfedilecektir. Salon hal
kevinin temsil ve konferans gibi bütün 
topluluk hareketlerini karşılayacak bü
yüklükte yapılmaktadır. 

* Samsun vilayet budcesi: - Sam
sun umumi mec1isi son toplantısını yap
mıştır. Meclis 937 büdcesini 764500 li
ra ile denkleştirmiştir. Bundan 157 507 
lirası vilayetin yol ve köprü işlerine, 

240433 lirası kültür işlerine, 2660 ı li
rası tarım ve baytarlık iş'erine, 72061 
lirası sıhhat ve hayır işlerin1::, 99998 
lirası muhasebe ve geri kalan mikdar da 
diğer işlere ayrılmıştır. Vilayetin beş 
yıllık iş programını hazırlayan meclis 
encümen seçimini de yapıru~trr. 

5 

Bn. Simpson hakkındaki 
talik kararı değişmiyor 

Eşki kıralın 
erdirdiği 

bu meseleyi so1ıa 
tahmin ediliyor 

Londra! 19 (A.A.) - Neıredilen resmi bir tebliğe göre Londra 
mahkem~ı bugün saat 10.30 da Si r Boyd Merriman'rn reisliğ

1

i altında 
Bayan Sımpson'un boıanma itini tetkik edecektir. 

Sanıldığına gö~, müddeiumumi bo- ~---------------
pnma kararının verildiği tarih olan 
geçen 27 ilkteşrinden sonra ccryan e
den gizli anlaşma kanun dışı olmıyan 
ev tayini, hakikate uygun sayılan meş
ru münasebetler hakkında Jcafi deliller 
elde edilmemesi gibi hadiseleri mahke
meye bildirecektir. 

Dün, akaşam gazeteleri, hususi nüs
halar neşrederek ilan puntulariyle şu 

cümleyi yazmışlardır: 
''Simpson'un heyecanlı boşanması,, 
Londranın bütün noktalarına kam

yonlarla taşınan bu hususi nüshaları 

halk birkaç dakia içinde kapışmıştır. 
Sokaklarda bir çok gruplar mese

lenin his ve politika cebhelerini hara
retle münakaşa ediyorlardı. 

Genel olarak sanddrğma göre, eski 
kırat bu yeni davaya müsaade etmekle . 
bir zamanlar evlenmek istediği kadın. 
la aralarındaki romanın sona erdiğini 

anlatmak istemektedir. 
Aristokrat mahfilleri müddeiumu· 

minin bu hareketini tasvib etmekte ve 
ortada ciddi bir sebeb olmasaydı onun 
bu davaya kalkışmıyacağını ileri sür. 
mektedirler. 

Londra, 19 (hususi) - Mahkeme bayan 
Simpson hakkında verilen boşanma ka
rarının yürürlükte olduğuna karar ver
miştir. Karar Londrada halk arasında 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. Ga. 
zeteler öğleden sonra husust nüshalar 
çıkarmıştır. Borsacılar bile kendi işle· 
rini unutarak vakanm münakaşasına 

dalmışlardır. 

Filistinde 

Arab 
Yahudi 
Gerginliği 

Kudüs, 19 (A.A.) - Yüksek komi
ser, lngilterede kısa süren iznini geçir
dikten sonra bu sabah İskenderiye yo
lu ile buraya dönmüştür. 

Arab • yahudi gerginliği kötü bir 
safhaya girmiştir. Dün bir arab ve bir de 
yahudi öldürülmüştür,. 

Tel-Av.iv ve Kudüs ticaret mahfil-
• Ieri, emniyet tedbirleri alınmasını iste

mektedirler. 
Polis müfrezeleri, Kudüs sokakla

rında devriye gezmektedir. 

Almanyada radyo abonelerinin 
•ayııı 

Berlin, 19 (A.A.) - Son dört sene 
zarfında Almanyada radyo abonelerinin 
miktarı, 4.307.000 den 8.483.000 e çık· 

mıştır • 

~al Leopold 
1 Londraya gidi) or 

Belçika Kıralı Leopold 

Brüksel, 19 (A.A.) - Kırat Leo· 

pold'un gelecek pazartesi günü Londra~ 

ya gideceği teyid edilmektedir. 

Bu ziyaret dolayısiyle Belçika elçi. 

si, kıralın, şerefine bir ziyafet verecek 

ve bu ziyafette yüksek mahfiller-den bir 
çok zatlar davet edilecektir. 

Salı günü İngiltere kıralr tarafın· 
dan Belçika kıralınm şerefine hususi 
bir öğle yemeği verilecektir. Bu iki kı• 
ral ilk defa olarak temas edeceklerdir. 

Kıral Leopold, perşembe güni.i Brüı<j 
sele dönecektir. 

Amerikadaki 
~rev gittikçe 

genişliyor 
Nevyork, 19 (A.A.) - Otomobil fab. 

rikalan grevi Detroit'de kötü bir malıi· 
yet almıştır. Şirket sendika idarelerinin 
ve fabrikalardan çıkmak istemiyen 6.000 
grevcinin dışarı atılmasını hükümetten 
istemiştir. Fabrikadaki grevciler elleri .. 
ne çekiç, demir çubuk ve diğer ağır a
letleri alarak polise karşı koymuşlar~ 

dır. Bunların adedi 30,000 dir Halbuki 
polis ve jandarma kuvveti olarak karşı· 
larmda ancak 7500 kişi vardı. Hi.lkiimet 
bir anlaşma ·bulmaya çalışmaktadır. 

Fakat şimdiye kadar henüz hiç bir 
netice alınamamıştır. Çünkü Levis sen· 
dikası görüşmeye yalnız kendısinin 
sala.heyetli sayılmasını istemekte ısrar 
göstermektedir. 

l -~e~tr~ı:k:a~~~':o:=;1:4_._. ................ --~ 
sonı a her gün yeğenim icin bir bayram gü
nü sayılabilir. 

suratını buruşturarak söze karıştı: 
- Fakat gelecekler mi? 
Madam Grandet cevab verdi: 
- Zannedersem. 

bugün iyi ise iki sene sonra çok iyi olacal<· 
tır Bilirsiniz ki mal sahilıleri muayyen fiat -
ları indinnemeğe yemin etmişlerdir, ve bu 
yıl belçikahlar bize hükmeclemiyecekle. ... 
Eğer giderlerse, eh, elbet geri gelirler. 

,.r;;:, sz:u 

genie 
Grandet 

, de Balzac 
Ynıan: Ho11o~e N hi Baydar 
T .. k ren· asu ur çeye çevı · 

~;1;;Unkü P-":bi sıhatte daiın olmanızı temen· 
1 ede\·· "; 

J ım. .. .. k bir 
cler~eonra, S~umur'de nadir gö~len :ı~~~den 
t t takdım ederken kızı dırse .. 
ltt~ P E . l" balılıkle 
~et 1 ugenie'yi utandıran bır .. ~~ 5• 
11 h~anının iki yanından öptü. Buyuk ve pa 

ır · · · · bu su -
t\ ·, Çlvıye benzeyen mahkeme reısı, 

'! o d llu na, kur yaptığını sanıyor u. 
........_ sırada salona giren Grandet: .. 

1etı1- 1 
Çekinmeyin dedi böyle bayram gun-

< e · ' ' bT rsu-tıll~ ! ne Yapacağınızı nasıl da ı ıyo 

,.... !lan t' he~ 
••1erı. s .. as Cruchot, elinde çiçek deme ı, 

......, uze kanstı: 
!•' · " td ı tan ~ :at M ,dınazel karşısında o ut 

Papas Eugenie'nin elini öptü. Noter 
Cruchot'ya gelince: o da kızın iki yanağın -
dan şapır şupur öptü. Ve: 

- Nasıl da büyüyoruz! her yıl, on iki ay .. 
dedi.. 

Şamdanı dıvar saatinin önüne yerleştiren 
Grandet, tuhaf bulduğu şakaları duyuncaya 
kadar tekrarlamak adeti olduğu için: 

_Madem ki bugün Eugenie'nin bayra
mıdır mumları yakalım! sözleriyle ayaklı 
samd~nların.f~nuslarm~ d~kkatle k~ldırı~ her 
birine bobeşını yerleştır~ı, Nanon un elın: 
d n ucuna bükülmüş kagıd yapışık olan hır 

e i mum alarak deliğe soktu, sıkıştırdı, 
ye~tı ve sonra gelip karısının yanma otura· 
yak sıra ile dostlarına, kızına ve iki mu~a 
~a ~ağa başladı. Kısa boylu, toparlak, }ı~: 

a kızıl ve düz perukah koca kan yuzt..ı 
rı:anca, m olan Papas Cruchot, gümüş tol<ah 
bır ad~ duralı ayaklarım uzatarak sordu: 
kaim un ·ns'Ier gelmediler mi? 

_ Grassı 

Grande~.: etmediler, dedi. . 
- Henuz g bir kalbur gibi delik desık 
İhtiyar noter, 

Mahkeme reisi, de Bonfons Grandet'den 
sordu: 

- Bağ bozumunuz bitti mi? 
~Salonda aşağı yukarı dolaşmak üze•e a

yaga kalkan Grandet göğsünü gururh ka
bartarak: 

- Her tarafta, dedi, her tarafta ... 
O sırada, mutlıakta .,ateşin başına otur

muş, bir mum ışığı altında örgü örmeğe ha
zırlanmakta olan Nanon'u koridordan ı;ö e
rek biraz ilerleyip bağırdı: 

- Nanon ateşini, mumunu söndürüp bu
raya ,yanımıza gelir misin? Salon hepimizi 
alacak k~dar geniş. 

- Fakat misafirleriniz gelecek. 
- Gelmseinler mi? Onlar da, tıpkı Sc'lın 

gibi, Adem'in kaburgasından yaratılmış in
sanlar. 

. Grandet, mahkeme reisine doğru ilerle • 
yıp sordu: 

- Mahsulünüzü sattınız mı? 
- Hayır. Ne bileyim, tutuyorum. Şa ap 

Grandet, mahkeme reisini titreten biı ta-
VJrla: 

- İyi, fakat sağlam duralım. 
Cruchot, kendi kendine: ''Mallarmı sat

mak için pazarlığa girişmiş olmasın,, dıye 
sordu. 

Bu sırada, kapının tokmağı Grassins aile
sinin geldiğini haber verdi ve bunların geli· 
şi, Madam Grandet ile papas arasında oaş -
lamış olan görüşmeye nihayet verdi. 

Madam cles Grassins vilayetlere mahsus 
sakin yaşayış ve faziletli hayat sayesinde kiri! 
yaşında hala genç kalan, canlı, tombalak, 
pembe ve beya.z kadınlardan biri idi. Bu gıbi 
kadınlar mevsım sonunun o güllerine be:n -
.zerler ki manzaraları zevklidir fakat verı -: a
larmda bilinmez bir soğukluk ;ardır kokula4 
rı ise hafifler. ' 

. Ma.dam ?es Grassins oldukça iyi gıyinir
:lı, elbıselerıııı Parü:'ten t:,etirtirdı. Sau. ur 

(Sonu ı ar) 
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·rurnuvaya girenler 
Şatranf kulübünün hazırla

dığı turnuvaya 20 kişi iıtirak 

etmiştir. 20 kişi deyip geç

meyiniz. Bu yirmi ~işi, ken· 

dileri hariç 19 maç yapacak

lar demektir. Birincilik pu~ 

van lıesabı ile tesbit edile

cektir. Her çarpışma iki o

yundan mürekkeb olacaktır. 

iki oyundan her ikisini ka

zanan iki, kaybeden ıılır 

puvan alacaktır. 

1 

nkara S a ç 
vası 

Ankaralılara ve bilhassa sporculara 
soruyoruz: 28 şubatta başlıyan ve hala 
heyecanla devam eden bir Turnuva'dan 
haberiniz var mı? 

Bu maçlar ikişer kişi arasındadır, 

Bir masada oynanır. Her iki tarafın şa• 
hı, veziri, piyadeleri kısaca orduları ve 
teşkilatı vardır. Kurmayları oyuncu• 
ların kafasıdır. 

Müsabakanın müddeti, serbest gÜ• 
reşe benzer, yani zamanla kayıdlı de • 
ğildir. Futbol maçları gibi yağmur fır• 
tına ve saire dolayısiyle.· geri bırakıla· 
maz: çünkü kapalı yerde ve ekseriya 
elektrik ışığının altında oynanır. 

Şimdi yeni turnuvanın ne üzerinde 
olduğunu anladınız. Eğer içinizden bi· 
ri "satranç da spor mu?,, diye itiraz 
edecek olursa doktor Halil Fikret 
Kanad size hemen şu cevabı verecek • 
tir: "Evet 1 satranç bir spordur. Hem 
yalnız vücud sporu değil: kolla beraber 
kafa da işler ve zafer için ikisinin biri· 
birine aynı derecede hakim olması la
zımdır. Avrupa ve Amerikada birçok 
mekteblerde satrancın adeta dera sıra· 
sına girdiğini niçin unutuyorsunuz? .. 

*** 
Ankara'<la futbolun, kayak sporu • 

nun, atletizmin ve diğer spor ve oyun 
şubelerinin memleket ölçüsüne göre en 
ilerde olup olmadığı belki münakaşa 
edilebilir: fakat An karanın en önde ol· 
duğuna hiç şüphe olmıyan bir şey var
dır : Satranç ... Türkiyede ilk ı;atranç 

kulübü Ankara'da kurulmuş; ilk sat • 
ranç şampiyonluk turnuvası Ankara'da 
tertib edilmiştir. 

Heyecan dolu salon: 
Eti J:>alas'ın salonu ... Satranç tı:mu

vası burada yapılmaktadır. Fazla .ı:iya· 

nın bazan ıstigrak haline de gelebilen bir 
huzur ve sükLinu bozacağ nı mı dü~Ün· 
düklerinden nedir, 1Jurası biraz lv~oja . . 
Dört köşe masalar ü.ı:erinde siyahlı SA· 

rıh ufak murabbalar ve bunların üıe • 
rinde kolların hazan mütereddid, hazan 
kati hareketleriyle ileri geri giden taş
lar .... 

Satrançcının kolları; bir boksörün 
yumruğuna pek benziyor: hasmının boş 
yerini bulunca şiddetli bir kroşe ile 
nakavt yapmak azmiyle inen yumruk 
gibi bazan satrançcın n üç parmağı ara· 
sına sıkışan koca şah da saha dışı edi -
}erek boylu boyuna uzanmaktadır. Ba
zı defa aynı el: kıtalarını muhasaradau 
kurtarmak istiyen bir erkanı harb ve 
tabiyeci gibi çareler arıyor. Bunu bu 
lursa rahat bir nefes; bulam.ıyıp bi. 
mikdar esir verirse iç sıkıntısını anla . 
tan bir mırıltı ... Bu salonun havası dd· 
den heyecan doludur. 

Satrancın asları: 
Heı iş, spor, oyun ve eğlencenin 

olduğu gilıi satrancın da aslar vard:r. 
Oyuncular, eğer bu aslardan biri yan. 

turn 
kulübü Bizde ilk Satranç 

Ankarada kurulmustur 
~ 

Adliye Vekilimiz Şükrü Sara çoğlu satranç kulübünde 

Iarında oturuyorsa, en güç zamanda el- 19 maç. 
leri ta~lar üzerinde müphem hareket - 19 maç yapmak; bir tek oyunu için 
lerde bulunurken onların göz ve kaş her halde bir futbol şampiyonluk maç· 
işaretinden meded umuyorlar. Fakat !arından daha yorucu ve uzun sürüyor: 
Satrançta, dışardan karışmak katiyen çünkü bir satranç maçının iki, iki bu· 
yoktur. Çünkü bu oyun; herkesin ken- çuk, üç saat ve hatta daha uzun sürdü· 
disine göre tatbik ettiği bir taktik ve ğü vakidir. Tanınmış satrançcıların 
usul oyunudur. Fakat; bir erkanı harb, maçları bir de kalabalık. topluyor. Bir 
nasıl ki büyük strateji hadiselerini taşın yer değişürmesi hazan on be~ da· 
ileri ve geri hareketlerini, hücumları, kika sürmekteJir. Eu s•rada oyun1..u -
müdafaaları bilirse bir satrançcı da bun· nun bütün kabiliyeti hareket halindt!· 
laıı öğrenmeğe mecburdur. Ondan son- dir. Eski bir satrançcı diyor ki: ''Bu 
rast istidada kalıoyr... oyunda elektrik hassası vardır. Heyecan 

Asker· sivil oyunu 
Satranç: bir zümre oyunu değildir: 

onu, bilhassa, münevverler oynamakla 
beraber as 1 Vdsfı, bir asker • sivil oyu-
nu olmasıdır. 

Orduevinrte en fazla oynanan oyun sat
rançtır. loktor Halil Fikret Kanad'in 
Ulus matbaasında bastırdığı kitab, yal
nız siviller arasında değil, askerler a -
ras nda da satılmaktadır. 

Satranç kulübünün · azırladığı tur· 
nuvaya 20 kişi iştirak etmiştir: 20 kişi 

deyip de geçmeyiniz: bu yirmi kişi, 

kendileri hariç, 19 maç yapacaklar de
mektir. 

Çünkü birincilik, puvan hesabiyle 
tesbit edilecektir. Her çarpışma, iki o
yundan mürekkeb olacaktır. İki oyun
dan her ikisinde kazanan iki, kaybeden 
sıfır puvan almaktadır. Beraberlikle 
biten oyunlar, oyunculara yar.mşar pu
van verdirmektedir. 

saridir. Oyuncunun hareketi; ken•lİSl· 
ne çevrilmiş olan yüzlerce göz tarafm
dan aynı heyecanla ve dakikalarca bir 
yüksek nefes almak bile olmadan takib 
edilir . ., 

Aynı zamanda tanınmış bir satranç-
0cı olan bir mebusumuz arkadaşına ta -
iCJl!yor: 

" - Ben seni dil:ı ge<.e çok düşün
dü.;:üm için rüyama giren bir oyun sa
yednde yendim.,, 

Doktor Halil Fikret de saatlerce di
mağı meşgul eden bir -yunun pekala 
rüyaya gireceğine de kanidir. 

Şairançcıların kulübü: 
Satrançcılarm kulübü; Ankara'nın 

mesleki teşekkülleri arasında en -iOk aza 
toplamış olanıdır, denebilir. Çünkü, 
mesela bir spor teşekkülüne türlü spor
lar yapanlar aza olarak girer. Fakat 
satranç kulübüne girenler, yalnız sat • 
ranç oynamak ıçın giriyor. Burada 
tavla oynanırken çıkan sesler yoktur. 
Belki yirmi çiftin oyun oynamasına 

rağmen büyük salonda1 • saat tıkırdıla· 
rı bile işitiliyor. 

Satrançcılar arru;ında ustalığın bir 
mikyası da zamandır. Mesela yarım sa
atte yenmek, kırk beş dakikada yen
mek, elli dakikada yenmek bilgiler ara
sındaki farkı izah ediyor. Sonra stranç 
öyle bir oyundur ki, bir ufak yanlış oyu
nun tamamen kaybedilmesiyle netice • 
lene biliyor: onun için satrançcı, çok 
hesabh hareket etmektedir. Bana bun
ları anlatan satranç üstadı ''- Biz bir· 
az da ince bir ip üzerinde hünerler 
gösteren canbaz gibiyiz. Taşımız şöyle 
sağa derken sola gitti mi, mesele de 
biter .... ,, diyor. 

Bu oyunun •evgi•i: 

Satranç tahtasrnm başında düşünme 

" - Satranç oyunların arasında en 
fazla iptila ile sevilen olanıdır: Bunun 

Mil üme maçları 
ın başıyor 

Gençler n·rliği - Ankara Gücü 
maçı çok heyecanlı olacak 

• 

Kırıkkale ile birleşen 

Milli küme maçları yarın yeni stad
yumda başlayacaktır. Türkiye futbol ta. 
rihinde bir dönüm noktası sayılan bu 
hareketin neticesi hiç şüphesiz türk fut
bolu için çok hayırlı neticeler verecek
tir. 

Bu pazar Ankarada: Anakara Gü
cü • Gençler Birliği; İzmirde: Altay -
Göztepe; İstanbulda: Beşiktaş - Fener
bahçe, Galatasaray - Güenş takımları 

maç yapacaklardır. 
Kulüblerin hepsi maçlar için hazır 

vaziyettedirler. Çok ehemiyet verdik. 
leri bu hareketin içinde hiç biri geri 
kalmamak kararmdadır. Yaptığımız kı· 
sa bir tetkik neticesinde hemen bütün 
takımların milli kümeye girmek şere
fiyle mütenasib bir gayret ve faaliyet i
çinde olduklarını gördük. 

Bugünkü maçın enteresanlığı 
Ankaradan milli kümeye giren iki 

kulüb, Ankara Gücü ve Gençler L :-li
ği henüz şampiyonluğu paylaşamamış 

vaziyette olduklarından maç bir kat da

ha ehemiyet kazanmıştır. Geçen pazar 

bölge birinciliği karşılaşması neticesin

de iki takım birer sayı ile berabere kal

mışlardır. Ankara futbol ajanl.ğı, şam. 

pi1yonluk için başka rakibleri olmıyan 

bu iki kulübün mıntaka birinciliği ma
çını 24 nisana bırakmıştır. Bu suretle 
milli küme maçı geri kalmayaı:;~::tır. 

Bu yıl Ankarada, Çanakkale kupas) 
(lik maçları), (Adana kupası), (Halit 
Bayrak kupası) namlariyle karşıla~ma
lar olmuş, bunların d .şında yeni ~tadyu. 
mun açılış töreninde Galatasaray Fe
nerbahçe ve İzmir Altın Ordu takımla
riyle, Çeki Karlinle maçlar yapmıştır. 
Bütün bu temaslarda Ankara Gücü, 
Gençler Birliği takımlarımız iyi neti
celer almışlardır. 

Takımlara bir bakış 
Stadyumun açılış törenindeki tur-

en güzel misalıni şuıadan anlarsın z: 
mesela şu gördüğünüz zat, 1stanbuldan 
bir işini takib için gelmiştir. Bütün bo~ 
vaktıni burada satranç oynamakla geçi· 
rir. Bizi geldı, aradı, buldu. Satranç· 
cılar biribirleriyle çok çabuk dost olur· 
lar. Şimdi hiç :.ıkılmadan vakit geçir • 
tebiliyor. Halbuki mesela bir futbolcu 
bir hafta için gittiği başka bir yerde 
bir takıma girip oynıyabilir mi, tabii ki 
hayır! biz satrançcılar; onu her buldu
ğumuz yerde oynarız.,, 

Satranç yayılıyor: 
Ankaradan sonra en fazla satranç 

oynıyanlar 1stanbuldac1 r, sonıa Kara -
deniz mıntakasıncla bu oyuna fazla me
rak varmış ... Mesela Giresunda da bir 
şatranç kulübü açılmakta imiş. Eski 
satrançcı diyor ki: 

"- Şimdi bu oyunu gençler de oy • 
nuyor. Evvelden yalnız ihtiyarlar ve 
yaşlılar bilirdi. Bu bizi sevindirmeli • 
dir. Çünkü satranç zeka ile alakalı bir 
oyundur. Bu hal gençliğin dimağını 

meşgul eden meselelere fazla ehemiyet 
verdiğini ve alaka gösterdiğini anlatı· 

yor.,, 

Ankaragücü takımı 

novada ikinciliği kazanan, Çeki Kar~ 
linle berabere kalan, Halit Bayrak ku
pasını alan Ankara Gücü takımı hiç şüp 
hesiz Ankaranm en ileri kulüblerinden
dir. iyi bir takımı vardır. 

Bu yıl iştirak ettiği iki kupa turno
vasını kazanan, Çeki Karlinle muvaffaki· 
yetle çarpışan, C. H. P. şiltini elinde 
tutan Gençler Birliği de aynı değer ve 
kuvvettedir. 

Geçen haftaki maç dolayısiyle yazdı .. 
ğımız gibi biz iki takımın kuvvet ve kud.. 
retinde hiç bir fark görmüyoruz ve bu 
haftaki maçı sinirlerine hakim olarak 
oynayacak 90 dakikalık zamanı iyi ıda
re edecek takımın kazanacağını umuyo. 
ruz. 

Geçen haltaki maçlara göre 
Geç n haftaki maçda Ankara Gücü 

takımında şu kusurları gördük: K.ııeci 
Osman, çıkış zamanlarını hesab edemi
yordu. Beklerden Ali Rıza çok ileri çıkı
yordu. Bilal epidenberi haf hattında 
oynamadığı için Orhan, Semih, Musa 
hattına alışan forverd işleyemedi. Ali 
Muhiddin henüz Ankara Gücü birınci 
tak.mına girecek durumda köriınmiyor· 
du. Abdi çok çabuk yoruldu. Hamdi bet 
zamanki gibi vazifesini yaptı . Fakat 
Yaşar neden se durgundu. Fahri biraı: 
sertle~miş. Ona bu yakışmıyordu. Genç· 
ler Birliği takımında ise: Rahim iki 
l.ıeki idare edemiyordu. Halid antrema. 
na muhtaç görünüyordu. Haf hattı da· 
ha çok müdafaaya yardım siyaseuni 
güttü. Her zaman çok güzel oyunla· 
rını seyrettiğimiz Hasan maruf tabi
riyle ikinci devrede şişti. Forverd hat. 
tında Selimin taç hattına muvazi olarak 
ilerl ,yişi bırakarak paslaşma ve kaleye 
doğru sarkmağa çalışması Iazımd r 

Selahaddin ve Niyazi geçen hafta 
hiç liızumu yokken geriye yardım ede· 
rek forv.rd hattını adeta felce uğrattı· 
!ar. Rasimin driblingini b.raktığı giirı 
Gençler Birliği güzel bir santr forverd 
kazanmış olacaktır. 

Ankaragiicü ve 
Ku·ıkka e kuı.Üp.eri 
Bir. eştı.er 

Ankaragücü kongresi dün toplanrrııŞ 
ve mühim bir karar almıştır: Ankara.

gucü ve Kırıkkale giıciı kuliıb,eri ( ~11~ 
karagucü) adiyle birleşmişlerdir. 'fursi 
Spor Kurumunun örnek nizamnarrıe ;;. 

. · h"k · )ere ı:: çıkınca bu bırleşmc, yenı u um 
re tanzim edilecektir. 1 

Milli küme maçlarına b:ıslanılac" :. 
. ·•rııe:.ı 

bu günlerde böyle bır karar verı 
1
•
1
, 

ık• k\l \ 
ni memnuniyetle kan:ılaclık. 1 l< 
mevcud elemanlarını ortaya koY (11.ı. 

1 • k:il" 
her halde küçük görülmiyec"k ''r ala• 
ro ile milli küme maçlarında } er 

caklaıdrr. p.11· 
İzmirdeki birleşmelerden sonra bıt" 

karagücünün böyle bir te~:bb ıstelrrıııst 
lunrnası diğer kuhiblere ornek. 

0 kırıt!• 
k . Malı sı 

lazım gelen bir hare ettır. -ıı.1'• 
d bunah•-

lar ve diğer dertler arasın a 18ş::t• 
... de an 

tan ise diğer kulüblerımızm r•t:• 
· · buluY0 

rak birleşmelerini çok 1Y1• • • ayrıcll 
Bu husustaki düşüncelerımızı 

yazacağız. 



A
20-3-t193:. k .. dinlerken 
a u r u . . ıkaracağım: Tabii O• 

ıu netıceyı .r . . . bütün lazım 
/arak kendımız ıf&n , . ica( Başı 1. inci sayfada ) 

di §ahıslannda gören aJamlar 
bedbahttırlar. Besbelli ki o a
dam lerd •ılatiyle mahvolacaktır. 
Herhangi bir §ahsın, Yaf.~ı~:: 
memnun ve mesud olması ıçın .., iİ 
zım gelen ıey, kendi.6i için de_g., 
kendi.inden sonra gelecekler ıçın 
~alıımaktır. Makul bir addbil' · 
cak bu suretle hareket e rr. 
H . --..lef an· 

ayatta tam z.evk 'fJe .a- . ' 
cak gelecek nesillerin ıerelı,bvarl • 
I w d . . . al••makla rı u· ıgı, aaa etı ıçın ç .,. 
n b'l' p ı ır. k t eıler· 

Bir in•an böyle hare e u 
el Rler a· 

ken, "benden aonra g ecle t .. mı 
b .. b · hla ça tf ıgı ca a boyle ır TU • b'I 

I '? dıye ı e 
arkedecekler mı· " sııd 

d .. .. l'd' Hatta en me 
U§unmeıne ı ır. ·1 • · b "tün nesı • olanlar h;zmetlennın u .h ed~ 

' t cı ..,. lerce mechul kalmasını er 
cek karakterde bulunanlard~r. 

d . ·· e bır z.ev· 
Herkesin ken ıne.gor l ol-

ki var. (ir.ıi bahçe ıle.m~guk is· 
mak !!Üz l ç'ce ler yetıştırme 

1
• 

, o - ad m ye ış· 
ter. Bazı insanlar da a 
tirmck en ho§lan.ır. ti tiren a· 

Bahçesinde çıçek ye kl§ '? 

b . be er mı. 
da.m çiçekten ır §ey J · ek 
A . . Jam a çıç 

dam yetıştırcn a h k t e· . . d k. h. le are e 
yetıstıren e ı ıs er d d ii· 
d b ·ı el'J' Arcak bu tarz a . e • m m r. cJa.mfardır kı 
şünen ve çalısan a l . oc - . 'llet erıne 
memle/:e lcrıne ~e i' dalı o/abi-
bunların istikbalın_e ayl keıin ve 
l . l B' el m kı nıem e • 
ır er. ır a a . • dü ünmekl n 

milletin s ad. tdını .. . 
0 
adamın . d , _,. ı u unur, 

zıya e" ~ın d · Esas 
hı n· . ıci derece ewır. 

k Y • dine veren ve mensub 
ıyme mi h .; cali 
ld - et oe ı .e e eo an 

o uo·u r. • . damlar 
§alısıyeti ile kaım c_oren h~ t ct-
m:llc~ler'nin saadetıne ızmed'l 

• A • ken ı e-
mi§ sayı mazl~r . . n~a.~ P.bilenler, 
rinden s!>nra ılerı du'ilun. 

1 
k 

.,1 l . • mak ve ıler eme 
mı el eı n. ya~a K neli 
imkanlarına nail ederler. de rur 
g'dince tcraldli ve luu:eket u 
.zail :elme.'l bir ga/letlıı · ·~. 
Ş . d' k' dar bahseitıgıın nok-
ım ıye a 'dd' 

l Yrı cemiyetlere aı ır. ta ar ayrı a 'il 
Fakat bı gi;n bütün dünya mı et-
leri a§agı yukarı akraba olmuşlar
clır ve olmakla m ... şguldürlcr. Bu 
itibarla insan mensub olduğu mil· 
letin varlığını ve saadetini diişün
düğü k~dar bütün c:han milletle
rinin htızur ve refahını düşünmeli 
ve l<cndi milletinin aaacletine ne ka
dar kıymet veriyorsa bütün diinya 
milletlerinin saadetine hadim ol
mağa elinden geldiği Jıadar çalıı· 
malıdır. Bütün akıllı aJamlar tak· 
dir ederler ki bu vadide çalqmak
la hiçbir §ey kaybedilmez. Çünkü 
dünya milletlerinin •aadetın~ ,a. 
lışmak, diğer bir )Oldan kendı hu· 
zur ve saadetini temine .~alııma,k 
demektir. Dünyada ve dunya mıl-
l tl · arasında sükun, vuzuh ve e erı . .11 ,, d' . • • olma•sa, bır mı et ılen ı 
ıyı gecım .. h 
k 

J: . . ·n ne yaparsa }apsın u-
en:;ıısı ıçı · · b 

d mahrumdur. Onun ıçın en 
zur an · d · • a·kt ·'me şunu tavsıye e et.m. 
sev ı eıı . k ve iclare eden 

Milletlerı seli A l" 
bii eovela ve e1.1ve a 

adamlar, ta dıyet ve ıa-. ·ıı ti in mevcu kendı mı e .". l ak ı'ıterler. Fa· 
d O O A ılı om 

a etının am d b ··ı .. n milletler 
k an a u u 
. ~t aynı ~ . e/ı lôzımdır. 
ı~m aynı şe~.ı ısteh,. d. sel eri bize 

Bütün Junya .. ai.sbat eder. En 
bunu açıktan a~~~a. bir had,se· 
u7alıta za?ne~.tıgımız etmiyeceği
nın bize bır gıın tenıas 
ni bile.meyiz. . f hepsini 

Bunun için beş~rıy~ ~ nun bir 
bir vücud ve bir mılletı. u 

8
. ıJÜ· 

k . b ea~r. ır 
uzvu addetme ıca _Jaki acı 
cud - nın ucunu un parmagı A ··ı eııir o-
da d'v b••ı"n .n~a m,A e n ıger u u ..-
lur. J;ğer 

Türkiye, Romanya ~e bir ta· 
doıtları kuvvetlidirler: t. ıç b~klc· 
tctftan bize aelecek bır ıeY L 

D J ı·• m l'(>R" lttenı. Be/ılemeğe e. ~za b ··rün 
~".~· lıte bu sükunet ıçıııze lı~sat: 
._ ~llYayı mütalea etme · Ja 
01 .. J ı·ı yerın "' f,·4'flec/ir. "Dünyanın ı an ?'' 
ır rahatsızlık varsa bana ne İ k 

demem l' . B .. l bir rahalstz ı v e ıyız. oy e ltntı'll 
~acı tıpkı kendi araıruda" ~ 

jj~i 0 nunla alakadat olmalıyı~· 
Cidi.e ne kadar uzak olursa 0 • =:: f,q esasclan §aşmamak laıı'? 

lefİ 1f.te bu clütünÜf, in5unları~ "'.''· 
fe ~ tıe hükümetleri nodbınlık 
~.,. kurtarır. Hodbinlik ıah.si ol: 
~~,~ 1'11illi olıun daima fena telti.kkı 

1 ltlel'd• O ı ır. 
halele honu§tuklanmı:cfon 

l · dü5ünec. g z 
gelen ıeY en.., Fakat bundan 
bını ya~~gıdünya ile alaka· 
.anra butun 
dar olacagb~ ız.. • al. ben askerim. 

Kua ır mıı . b 
A harlxla bir ordunun afın· 

~'"!j!'' Türkiyetle diğer ordular 
a ı ılm. L-mandanları vardı. 

on arın KU d "''/ oe alnız kendi ordumla egr , 
Ben Y J gul oluyor-
öteki ordularla a me§ h . 

B . ·· Erzurum cep esın-Jum ır gun . el .. 
deki. hareketlere aid bır meı e .u· 
zerinde durduğum •ırada yaoerım 
Jetli ki: . 

- Niçin size aıcl olmay~n me-
-'elerle de uğrQfıyorwnuz. 

•eı d' Cevab ver ım: . 
_Ben bütün orduları':' vazı ye

. . . ·ce bilmez•em kendı orJı um 
tını ıyı .. . . 
nasıl sevk ve idare edccegımı ta-
yin edemem. 

Bir devlet ve milleti idar~ t 1a-
ziyetindc bulunanların daima göz
önüntlc tutmaları lazım gelen me-
sele budur. . 

Bu mıinasebetle muhterem nıı-
sal-irimize şunu diyeceğim: ben 
Jü,:ündühlerimi sevdiklerime o'
dufru gibi söylerim. Aynı zamanda 
lüzumlu olmayan bir sırrı kalb 'm
de t~ ımak iktidarında olmayan 
bir adamım. Cünkii ben bir halk 
adamıyım. Ben dügünclüklerimi 
daima halkın huzurunda söyleme
liyim. Yanlı ım var$a halk b · 
tekzib eder. Fakat şimd'ye hadar 
bu açık konu m da h l m berıi 
tekzib etti7ini görmedim.,, 

AtaturkWı &oyledıklerindcn &on 
derece mütehassis olan B. Ant me~ko 
demiştir ki: 

''-Mazhar olduğum büyük §Crcf. 
den dolayı teşekkür ederim. Türkiye
yi yaratan büyuk ıahsiyet bize büyük 
hikmet ve kiyaset dersi vcrmifiir. Bu 
sözler siyasi felsefenin çok kıymetli 
bir babını ve yüksek insanlık .:lu.n:u· 
larının bir tez.ahürünü te§kil eder. 
Türk milletinin yüksek öm:lcrine kar
şı duyduğumuz. bağlılığın mana ve 
hikmetini anladım. Öğrendim hi, Ara
türk milletinin mukadderatının dai· 
mi bir bekçisi olan yaman bir ıah .. i
ycttir. Kendilerini ıahscn tanıdığım

dan dolayı büyük bir iftihar .duyuyo
rum. MP.mleketim laakkrndo.ki kl.Jl
mdli HzlerJen dolayı minnettarım. 
Kadehimi OnJ•rin tıirlı milleti için 
çok kıymetli olan •ıhtıhne lıaldırı,.o
rum.,, 

Bu yüksek beyanat ve haabwJ.. 
ler, bütün balkanlı müttefikleria yad 
ve Balkan antanbnın barııçı ve inu.ni 
ehemiyetinin tekrar edilmesine veı.i· 
le olmuıtur. 

Posta pulu kaçakçılığı 
İstanbul, l 9 (Telefonla) - Şehrimiz

de yeni pul kaçakçıhgı meydana çıka
rılmıştır. Bu kaçakçılık eski ve kıymetli 
posta pullan paket halınde posta ile ha
rice kaçınlmak suretiyle yapılmaktadır. 

Bu şekilde sevkiyat yapanlardan An
gelidis namında bırisi yakalanmıştır. 

Şimdiye kadar bu usulle memleketten 
bir çok kıymetli pul kaçırıldıgı tesbit e

dilmektedir. 

İstanbulda sırt 
hamal ığı meselesi 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Sırt ha· 
llıgw m n kaldırılması meselesi iızerin-

ma . ek d. 
de hazırlanan proje tetkik edilm te ır. 
Proje şehir meclisinin nisan ~ı;tima dev-

. kadar bitirilecek ve hır defa da-
resıne 

l·sten geçir'lecektir. Eşekle nakhyat 
mec ı .... ·ım . 
. . . de avnı toplantıda goru~u esı 
ışının ~ 

muhtemeldir. 

Edirnede bayram 
A) Çanakkale 

Edirne, l ( Hsususı - . 
. . k.. kanununun kabul edıl· 

zaferın~n.~e 0

1Yd .. ümü candan bir tö· 
diği gunun yı on 

renle kutland_ı. ___ _ 

Nezihe Muhiddin hepse 
811· hkunı oldu 

nıa B. t 
Telefonla) - ır. va -

İstanbul, 19 ( . bit olan eski ka· 
hakareti ~a . M 

-ana karşı •• Bn. Nezıhe u· ... . . • . abık re ısı 
d nlar bırlıgı s .. ~ıneşhud mahke-

ı ·ıu currnu ·1 . 
h·ddin Beyog _Aı..kuı:n edı mış· 

ı .. babse .en-• 
ınesince 6 gun 

tir. 

UL =======---========================7--===:a 

an ale 

yı d. 
Çanakkale, ı 9 (Hususı) - Türk ta

rihinin en şanlı sayfalarından b:ri olan 
Çanakkale deniz harbının 22 inci yddö
nümü askeri bir törenle anıldı. 

Binlerce halkın bulunduğu tören çok 
parlak oldu. Halkevi reisi ve bir deniz 
subayı tarafından Çanakkalenin eşsiz 
kahramanlıkları izah edildi ve şehidlik 
anıtına çelenkler konuldu. 

Saat 16 da halk partisi tarafından 
hazırlanan ve binlerce halkla mektebli· 
nin bulunduğu ikinci b'r törende, turk 
ordusunun misilsiz kahramanlıkları an
latıldı. Atatürkiın yüksek huzuruna ve 
diğer büyüklerimize şül,ran telgrafları 
gönderildi. 

Memleket baştan başa donanmış ve 
fener alayları yapılmıştır. Gece müstah
kem mevki kumandanlığı tarafından hal
kevinde büyük bir toplantı yapılmıştır. 
Halk sevinç içindedir. 

• • • so ın nın 
yan tı 

.. . 
ta ya taç g:yme torenı 

ç·n Lond aya 
bir ey'e gön ermiyor 

Londra, 19 (A.A.) - B. Musolini, 
Deyli Meyl gazctw muhabirlerinden 
Vard Prays'e Haile Selassie'nin davete
dilmesinin kıra! altıncı Jorj'wı ta; giy· 
mc töreninde hiç bir italyan heyetinin 
bulunuuyacağı manasına gelmekte oldu· 

ğunu sciylemiştir. 
B. Musolini, 1talya'nın sömürge ba

kımından tatmin edilmi~ oldugunu ve 
Afrika ile olan ticaret meseleleri ve bil· 
hassa Kenya ve Sudan'la alakalı işler 
hakkında İngiltere ile dostça anlaşmağa 
hazır bulunduğunu ilave etmijtir. 

İspanyadan bahseden B. Musolini, 

şöyle demiştir: 
''-Sizi temin ederim ki, biz general 

Frankodan ne Balear adalarında deniz 
üuü. ne c1e iapaayol Faa'mda bir fC7 
istedik ı ...... ,..... bı•lsmaa Ye mikdar· 
lan bfiyütülea itaJyan paiillilleri. itle
rine ce•diii saman memlekete daaecek
lcntir. ileler ki, mikdarlan daha çok o
lan diğer eöailllüleriıı de Jepaaya'daa 
çekilmeleri baklanda umumi bir anlat
ma yapılam. 

ltalya. İapaaya'am mülk tamlığını 
batti dolaymiyle tdıdid edecek biç bir 
fCY yapmaJDlftu •e yapauyacaktır. 

ispanyada iç harb bittiği zaman İ
talya, artık ;spanyol işleriyle uğraşma
mak düşüncesindedir. 

Başka bir suale cevab veren B. Mu
solini, şöyle demiştir: 

"-Ben, en basi~r ve zaraz pra. 
tiği bakımından bile İtalya 'yı korkunç 
güçlüklere maruz bırakmak suretiyle 
bir Avrupa .barbına atılarak İtalya'ya 
her hangi bir menfaat temin edeceğine i
nanmiyorum. '' 

B. Musolini, Habefistan'da yapılacak 
işlerin çok zaman ve enerji istediğıni ka
bul etmiş ve bundan dolayı 1talya'run 
Afrıka'da sô:nurgeleri bulunan avrupalı 
milletlerle ış birliginde bulunmasının ta
bii oldugunu söylemiştir. 

J.,okarno ve garb paktına gelınce, 1-
talya, bu hususta, elinden geleni yap
maga hazırdır. Berlin • Roma mihveri· 
nin kurulması, bu anlaJmayı kolaylaştıra 
caktır. Bu mihver, Avrupa'da kargap
lıklar çıkarmak için değil, sulh ve dü
zenliği kurmak mak&adiyle vücude ~ti
rilmiştir.'' 

Londra, 19 (A.A.) - ltalyaıun Lond

raya lcıralın taç giyme merasimine he

yet göndermiyeceği baklanda B. Muso

lini tarafından verilen beyanat, burada 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Salaahiyatdar ingifü mahfillerinin bu 
hususta söylediklerine göre İtalyan hü
kümetinden şimdiye kadar Londraya hiç 

bir resmi tebliğde bulunulmamıştır. Ma
amafih, italyan makamlannın menfi bir 

vaziyet almaları takdirinde İtalyanın, 
taç giyme merasiminde, yalnı~ büy~ el: 
çı B. Grandi tarafından temsil edilmeaı 
pek muhtemeldir. 

Resmi tebliğ 
1eş edildi 

( Btışı ı. inci sayfada ) 

vaziyetin ve A tinada Balkan A mantı 
daimi konsayinin son toplantrsrnda it. 
tilıaz edilen J:ararJarın suratle t.atbilc 
mevkiine konulması tedbirleri11in ge· 
niş ve telerrüath bir sııratte tetkikine 
tevessül edilmiştir. iki muttefik mem.. 
leketin devlat :ıdamfarı, g~rüşmelerine 
mavzu teşkil eden bütun meseleler hak
kında aralarında tam bir görüş birliği 
mevcud oldugumı memnuniyetle mü. 
şahade ve tesbit fırsatım bulmuşlardır. 

Bundan sorıra, Romanya ile Türki
yeyi doğrudan doğruya ilgilerıdiren 

meselelere temas eden ekselans J smet 
lnönü, ve iki memleket Hariciye nazır
larr Aras ve Antonesko, iki dost mem. 
Jel.etin geni:jlemesini görmek arzusun
da bulundukları ekonomik münasebet. 
]erine Jıususı bir ehemiyet atfetmİ!jler 

ve yeni bir tiCJJret anlaşmasının esas
Jarrnı koymak üzere Romen salahiyat. 
tar mahafili ile temasa girmek maksa
diyle pek yakında bir ekonomi heye
tinin Bükreı;' e gitmesini kararlaştırmış

lardır. 

Bu anlaşmamn imzasına intizaren, 
nıubadele hacminin fazlala§tırılması i
çin iki hükümetin karşılıklı hususi ko. 
/aylıklar göstermeleri kararlaştırılmış

tır. 

Ayrıca, iki dost ve müttefik mem
leket arasında kulturel nıiınasebetlCTin 
takviyesi i~·in, talebe ve profesor teati· 
si ve karşılıklı üniversitelerde · ihtiya. 
ri tıirk ve romen diJleri kürsüleri ihda
sı tckarrür ettirilmiştir. 

B. Antonesko 
'dün Ankaradan 

ayrııldı 
(Başı ı. inci sayfada ) 

müttefik devlet reislerine Romanya dış 
bakanı aıfatiyle, bürmetkarane tazimle
rimi arzetmek ve onlann hükUmetleriy· 
Je temas etmek için .on aylarda yaptı. 
tan dyantler eeriaine dahil balunmak
Mdır. 

Tiwtiıı ı iıl ~ idare ... ...,_ ~ ...... , ........... . 
bndimi pek ~ acWedi,.orwn. 
Onaa _. brfı uzaktan laiıaetti
iim llaynıaLia timdi ona yakınken 
" oaa lııusüain büyük meHleleriain 
biitiia do=elııri az.inde bir sörit ve 
karakteristik bir açdddda ifade etti
ii fikirleri dinlerken duydatum bay· 
ranLk inzimam ebniıtir. 
Keza, mümtaz başvekilinizi tanımak

la pek bahtiyar oldum. Başvekille ve ken· 
siyle Cenevre ve Atinadaki tefriki me· 
saimize devam ettiğim dostum Rüştü A
ras'la yaptığım görü,meler aı;ık bir sa
mimiyetin ve tam bir karşılıklı anlaylf 
havası içinde cereyan etmiştir. Önümüz
de mevcud bütün meseleler hakkında 

tam anlaşma mevcud olduğunu müşa
hade ve tcsbit ve, Balkan antantı eseri
ni daima daha ziyade müessir hale ge
tirmek iı;in vaki gayretlerimize devam e
dere k, bizi birilıirimize bağlayan rabıta· 
lan daha ziyade takviye hakkındaki ka
ti arzumuzu tcyid ettik. 

Ziyaret, güzel memleketinizi daha ya· 
kından tanımak iı;in pek ziyade kısa idi. 
Bununla beraber bu kısa ziyaret değerli 
mesai arkadaşlarının yardımiyle büyük 
devlet reisiniz tarafmdan bapnlan mu
azzam eseri gormek ve hayranlıkla tak· 
dir etmek imkanını vermektedir. 

Ankara, bu çok güzel muvaffüiyetia 
remzidir. Hiç bir tefi me•cud ohm· 
yan bir yerden bir bç sene içinde fıt
kıran ve medeniyetin Ye terakkinin bü
tün .on bapnlannı bir araya topbyan 
bu ıehir, doğunun en mütecasir hikiye· 
lerini geride bırakarak, bliyilk bir devlet 
adaaurun •e irade9iaüı, milletine olan 
bağbbğınm •e muzaffer olmak hususun
daki karannın nelere muktedir olduğu
nu bi.ıtiin dünya önilade iıbat etmekte· 

dir. 
Ankara. modem Türkiyenin miil· 

hem olduğu yaratıcı dinamimıin inikası
dır. Onu tanıdıktan sonra Bükreş'e, bü
yuk dost millet için tam bir hayranlık 
ve nizam ve banş unıuru olan ittifakı-

. Başıl.ıncı sayla a) 

ettik. Bu, Rom nya hiık ıneti ile hsi 
bir temasta bulunmak için ın s d ır ve .. 
sile teşkil eylemiştir. 

Münasebetlerimizin esas hatl rı, bal. 
kan antantı ile 'e iki memleket ara ın· 
daki anlaşmalarla te&bit edilmiş olmak
la beraber, bu şahsi temas, iki memleke· 
tin idaresinde h kim olan prensiple in 
tesanüdünü ve hayatiyetini yeniden 
kaydetmeye daha ziyade yardım eylemiş .. 
tir. 

Bütün türk milleti B. Viktor Anto· 
neskonun phsında dost ve müttefik a· 
sil romen milletini sclamtrunıştır. 

Romen m\lleİi ne7.dinde en dost ve-o 
en sadık hi siyatımın tercemanı olma· 
larını, izin vasıtanızla, rom•n efkarı 

umumiyesinin mümessillerinden rica e. 
derim. 

Memleketimiz devlet ad m1annın her 
ziyareti, memleketimizde miJletin umu• 
mi heyecanı ile karşılanmıştır. Roman .. 
yaya şunu temin edebilirsini kı u nla 
baglılıgımızrn kuvvetli ve birligim · zin 
ehemiycti artmaktadır. 

Şurası ayanı memnuniyettir ki, mu· 
nasebetlerimiz sıkılaştıkça beynelmilel 
sahada sulh esen de bundan pek ziya .. 
de kazanmaktadır. Beynelmilel sulh 
dostları, balkan antantı beynelmilel te .. 
ekkülünden ve Türkiye ile Romanya 
arasındaki bu derece sıkı mün sebet• 
lerdcn memnun ve aynı mand emin 
olmalıdır. 

Reisicumhur, B. Antonesko ile 
temasından hususi ve bariz bir 
zevk duymu§lur. Kendisi, bana B. 
Antonesko ile yaptığı konu§mala
rından pek ziyade memnun kaldı
ğım anlatmııtır. Bu, B. Antonesko 
İfin hakiki bir .muvallakiyettir. 

Ekonomik ve kültıürel müna
sebetler için çok iyi ıeyler tesiı et· 
tik. Bükreıe talebe ıöndermeyi 
düıünüyorum ve bazı fakültemiz 
için Romanyadan bir kaç talebe 
bekliyorum. Genç nesiller, birbir
lerini daha iyi anlıyacaklar ve bir
birlerine daha ziyade bağlanacsk
lardır. 

'Meziyetlerini ve sulh i;in gayretle· 
rini takdir etmiş olduğumuz buyuk 
devlet adamı B. Tatareskonun J.iyarc• 
tine bllyilk bir •evinçle intizar edı,> o· 
ruz. Bu ziyaret, memleketimiz için hu• 
susi bir bahtiyarlık teşkil eyliy~c1.ktır . .., 

BaıbeılU? 

Cephemiz 
( Başı 1. inci sayfada ) 

runmasma bailıdır. Harbın olup 
olmaması, onu istiyenlerrn değil, 
onu iıtemiyenlerin elindedir. 

Balkan antantı, gerek i.Çinde 
'riicud bulduğu bölge, ve gerek o
nu gerçelettiren zaruretler bakı
mından, bant cephesinin belli baş· 
lı dayançlarındandır. Dost ve müt
tefik Romanyanın milli müdafaası 
ile iç ve dıt politika durluğunun, 
antant talii üzerindeki müstesna 
rolü nasıl inkar olunabilir? e. 
Antonesko'nun ziyareti, bizim 
kanaatlerimizi kuvvetlendirmit 
olduğu gibi, Ankara temaslarının, 
kendi üzeri·nde, memleketine gö· 
türmekten memnuniyet duyacağı 
tesirler bırakmıı olmaıını dile)C• 
lim. 

Falih Rıfkı AT AY. 

Şark demiryolları memurlarına 
ikramiye yerilmedi 

latanbul, 19 (Telefonla) - Eski prk 
demiryollan memurlan kendilerine ik· 
:ramiye verilmemif olmaamdan dolayı 

firketi protesto etmİfl•dir. Hülciimetçc 
firkete •erilecek 248 bin liraya ihtiyati 
haciz koydunnağa karar vemıiperdir. 

nuzın iıtikbi.li için de tam bir itimadla 
dönüyorum." 

Romen 6tuefecil.cri 

Romanya dış itleri bakanı Ekselans 
Antonesko ile birlikte Ankara'da bu
lunmakta olan romcn gazetecileri dlln 
öğle yemeğini türk meslekdaJlariyle bir
likte Baba lokantasında yemifler ve son• 
ra Orman çiftliğini gezmiflerdir. Misa
fir gazeteciler dün akşamki ekspresle İs· 
to.nbuh gitmişlerdir. 



• 

8====================================== ULUS =================ııı!::::::ı::=== 20 - 3 - 1937 

1 
iran 

Bu yol • • 
ıçın 

Kamyonlar 
ve 

otobüsler 
geldi 

Bu yol lran ve Orta Aıyayı 
Trabzon yoluyla Tuna havza· 
sına ve lstanbula bağlar. T eb
rizclen sonra Tahrana, daha 
sonra Herat'a gider. Herat'ta 
iki kola ayrılır. Kollardan biri 
Hinde, diğeri Şarki Türkistan 
yoluyla Çine gider. Sibiryaya 
giden demiryolu ile de al.akası 
vardır. 

Üçüncü genel müfettiş B. Tahsin 
Uzer, gazetemizin dünkü sayısında çı • 
kan konuşmasında, bilhassa Trabzon • 
İran transit yolu üzerinde durmuştur. 
Bugün dosl devletle ekonomik bağla
rımızın en güzel ve canlı bir delili l)lan 
bu büyük ve tarihi yol üzerinde, mun
tazaman işliyccek olan kamyon ve oto
büslerin ıesimlerini de koyuyoruz. Ba
yındırlık Bakanlığı örnek olmak va
sıt ıarını taş.yan demiryollarımız k.ıdal' 

düı:gün olan bu yeni servisin kadrosu
nu hazırlamıştır. 

Bu yolun tarihi; geçtiği yerlerin e
konomik bünyeleri ve memlekete ka • 
zantlıracagı milyonlar, devletin bu mev
zu üzerindeki çalışma ve dikkatinin ne 
kadar haklı ve yf'rinde olduğunu .sbat 
etmektedir : 

Transit yolunun geçeği: 

Transit yolu Trabzondctn başlar, de
nize muvazi dağ silsilesini dmuden geç
tikten sonra Gümü,hane ve Bayb1ut'
dan geçerek Erzuı uma varır. Uzunluı;u 
320 kilometre olan bu kısım 93(; • 934 

arasında bitirilmiştir. İkinci kısım ıse 
Erzurumdan başlar; Pasiuler ov2::ını 

katettikten sonra Karaköse ve bar.ız1t• 
tan geçerek Pirahmetde Tebri:ı: yoh.:yla 
birleşir. l:ler iki kısmın bütün uzunL.ığu 
610 kilometıedir. Bu yoldct Zigc1na ve 
Kop sırtları geçilmesi oldukça z.:>r dan 
geçitlerdir. Bilhassa kışın kar ve fırtı
na s.k sık yolu kapar. Bunun için ayrı
ca tedbirler alımr.aktadır. 

Trabzon transit yolunun e!aemıyeti 

Bu yol lrcın ve Orta A'.>yayı Tr<sb • 
.zon yoluyla Tuna havzasına ve lstanbu
la bağlar. Tebrizden sonca 1'atırdn3 da· 
ha sonra llerata gıder; He.afra i kı ko
la ayrılır. Kollardan biri Himle, dığeri 
Şarki Türkistan yoluyla Çine 5ider. Si
beryaya giden demiryoluyla da alakası 
vardır. ·ı ransit yolu esas itibct• ıyıe tcsi
rını İran Azeı baycan.ıım Tr4b.lonla 
bağlılıgını teminde gösterir. 

T rabzo11 transit yolunun t-.ırihi 
kıymeti: 

Bu yolun ehemiyeti irısan zekfü.ının 

var.:ıbildigi devirleıdenbcri a ıLşılmış 
bulunuyor. Trabzon; Erzuı um ve J'eb· 

-

transit 

TÜRKİYE 

İRAN TRANSİT 
YOLLAR/ 

-.- o.,.,;,..,,.,., 

yolu 

~-HAZER---' 

-~--- \----DENi zı----ı 

lran transit yolunu gösterir harta 

riz gibi tarihi ve ticari bakımdan ehe
miyetli olan şehirlerin geçek üzerinde 
bulunması da bu yolun kıymet ve ehe
miyetini bir kat daha artırmı~tır. 

Trabzon: 

Eskiden (Tapesus) adını taşıyan bu 
şehir Milattan yedi asır önce kurul'l.UŞ· 
tur. Zaman zaman servet, faaliyet ve 
medeniyet merkezi olmuştur, 

Trabzonun ticari faaliyeti bilhassa 
on ikinci asırda çok gelişmiştir. 

İran ve Türkistan· ehemiyetli bır nıah· 
reç teşkil ediyordu. 

On üçüncü asırda Akdeniz ticare:-ti· 
ni ellerine alan Venediklilerle cenc:viz
liler Trabzonun ehemiyetini anlamakta 
gecikmediler. İstanbulda yerleşerek ti. 
cari faaliyete hakim olan bu milletkr 

... 

tisi arapların Suriye ve Mısırı alarak 
Bağdad ve İskenderiye yollarının ka
panması üzerine Hindle ınün.ıseb:tle
rin kesilmiş olmasıdır, 

Erzurum: 

Trabzon • Tebriz yolu üzeı indr. bu

lunan bu şehir şarki Anadolumm t1ca • 

ret ve faaliyet merkezi idi. Eskıden 

Pontos imparatorluğu zamanında bu 

devletle şarktan gelen kavimlerin ilk 

temasta bulundukları ehemiyetli bir 

yerdi. Etrafındaki verimli ovalar da 

ehemiyetini bir kat daha artırıyordu. 

Bundan başka Erzurum, Kafkasya, 

Irak, Suriye arasındaki münasl!betlerde 

de ehemiyetli rol oynuyordu. 

Trabzon - Tebriz yolun da işliyecek kamyonlar 

evvela Trabzona, sonra Eızurum ve 
hatta Tebrize de yerleştiler. Bila:ıare 

Türkistan ve Çine kadar nüfuz ettıler. 
Venedikli olan Markopolo on üçüncii 

asırda Azakdenizi yoluyla Hazerin şi

malinden Semarkande, ordan da Çine 

gitti. Uzun müddet orta ve şarki Asya

da dolaşıp tetkikler yaptıktan sc,nra 

Tebriz - Trabzon yoluyla İstanbuidan 

geçerek memleketine avdet etti. Bu yol 

culuk Trabzon transit yolunun kıymet 
ve faaliyetini artırdı. Bu yolun eh'!mi· 
yetini çoğaltan amillerin en eh.::mi) et· 

Tebriz: 

Tebriz çok zeıgin olan İran Azer -
baycanınm merkezidir. Tarihi kıymeti 
vardır. Civarında verimli ve meyva a -
ğaçlariyle örtülü vadiler ve ovalar çok
tur. Bu havali bol meyva ve gayet g'izel 
ipek yetiştirip orta Avrupaya ve Rus
yaya gönderir. Tarihi ve mimari balmn
dan Tebriz'de çok güzel eserler de var
dır. 

Trabzon transit yolunun ehemi;eti 
araplarla Venedik ve Cenevh:lilcrin .1• 

!aşması üzerine azalır gibi oldu. Ocman
lıların Anadolu, Suriye ve daha ısonra 

Mısırı ele geçirmeleri üzeri.1e Tı;:ari 

faaliy _ t <lurdu. Bilhassa Hinde Afrika
nın cenub sahillerini takiben varılınccı 
vaziyet fenalaşdı. 

Osmanlı devleti, önce fransızlara, 
daha sonra İngilizlerle geri kalan mil-

letlere türk limanlarında yolculuk et • 
mek, ticaretle uğraşmak hakkını verin· 
ce transit yolunda da faaliyet başladı. 

Lakin on dokuzuncu asrın sonlarına 

doğru Süveyş kanalının fransızlar ta • 
rafından açılması ve ruslar tarafından 
Culfa • Tebriz şimendiferlerinin inşası 
üzerine bu yol biraz ehemiyetten düştü. 

Trabzon - Tebriz yolunda işliyecek otobüsler 

On dokuzuncu asrın sonunda mem
leketimizle ticari münasebetlerde Fran
sa ön safta geliyordu. Fransız ve Avus
turya gemileri Trabzon limanını ihmal 
etmiyorlardı. 1899 da Trabzona uğramış 
olan 558 geminin 117 si fransız ve 104 ü 
de Avusturya bandıralı idi. Aynı tc.rih
te bu limanın ithalatı 33 milyon tran· 

1 

Sovyet Rusya murahhaslariylf' y-ıprlan ticaret konuşmasında bulunı:ınlar 

Türk Hollanda ticareti 

Ekonomi bakanımızın 
çok mühim beyanatı 

23 eylfıl 1934 tarihli türk - hollanda 
ticaret anlaşması yerine geçecek yeni 
anlaşma dün şehrimizde Türkiye cum
huriyet hükümeti adına Ekonomi Ba· 
kanlığı Müsteşarı Kurdoğlu, Felemenk 
hükümeti adına da Baron van Harink
sa tarafından çok dostça törenle imza
lanmıştır. 

İmza törenine ayrılan salon bu mü
nasebetle türk • hollanda milli renkle
rinde çiçeklerle süslenmişti. 

imzadan sonra Baron van Harinksa
yı müzakere heyetiyle birlikte kabul 
eden Ekonomi Bakanı Celal Bayar, bu 
anlaşmanın iki memleket münasebetle 
rinde açacağı emin ve geniş ufku ~şaret 
etmiş ve heyet şerefine bir şampanya 
partisi vermiştir. 
Dış bakanlık baş hukuk müşaviri bü

yük elçi B. Ziya, Dış bakanlık umum 
müdürlerniden B. Hulusi Fuad Nogas 
ve Nizameddin, maliye tetkik heyeti 
reisi B. Cezmi, varidat genel direktod 
B. İsmail Hakkının da hazır bulundu
ğu bu parti çok samimi bir hava içinde 
geçmiş ve iki taraf arasında son dertce 
samimi hislerin ifadesine yol açmıştır. 

İmzalanan anlaşma hükümlerine ge
lince, 

a - Anlaşma hükümleri imzalanma 
tarihinden itibaren yürürlüğe girecek 
ve 1 mart 1938 tarihine kadar yürürlük· 
te kalacaktır. Bu müddetin hitamınıiaıı 
iki ay geçmeden önce haber verilerek 
anlaşma denonse edilebilir, aksi halde 
anlaşma kendiliğinden 12 ay daha yü
rürlükte kalır. 

b - Anlaşmaya bağlı a. listesinde 
yazılı mallar her biri için tayin edilmiş 
kontenjanın içinde Türkiyeye girebilir. 

Bundan başka Hollanda, Türki}'ede 
yürürlükte bulunan genel idhal reji
minden de faydalanmaktadır. Hollanda 
sömürgeleri için de ayrı listeler vardır. 

c - Hemen bütün Türkiye mallan 
Hollandaya serbestçe girecektir. Yalnız 
halı, pamuk, kösbesi ve tiftik için ihra
cat kabiliyetimizle ölçülür konten1an
lar tesbit edilmiştir. 

d • Hollandada çekirdeksiz üzümle
rimizin yüz kilosundan ahnmakta olan 
iki floren inhisar resmi bir florene ın
dirilmiştir. 

f - 27 şubat 1937 tarihinde imzalan
mış olan türk - hollanda kliring anl~ş
ması bu anlaşmanın tamamlay! cı bir cü· 
züdür. 

Türk - hollanda anlaşmasına bağlı 

olan listelerin muhteviyatı tüccarları

mıza memleketin ihtiyacı olan bir çok 
maddeleri Hollandadan ithal imkanmı 
kolaylıkla vermek bakımından son deıe· 
cede dikkat değer. 

Anlaşma metinleri bugün telgrttfla 
gümrüklere, Türkofis şubelerine ve ti
caret odalarına bildirilmiştir. 

B. Celal Bayarın izahları 
Anlaşmanın imzası dolayısiyle ma

lfımat rica eden gazetecilere Ekonomi 
Bakanı B. Celal Bayar şunları söyle
miştir: 

«- Biliyorsunuz ki, bir ay kadar 
önce Hollanda'lılar ile iki anlaşma im
zalamıştık. Birisi 35 milyon florenlik 
mali anlaşma, diğeri klering anlapna· 
Si. 

sız fıang.na varıyordu. Bunun 12,S mil· 
yonunu transit eşya teşkil ediyordu. İh· 
racata gelince 14,5 milyondu. !randan 
ihraç edilen malların kıymeti 3,5 mil
yondu. 

Bunlardan birincisine nazaran hol. 
landalılar, memleketimizde liman, ge· 
mi, endüstri inşaatı ve diğer büyük bir 
~ş taahhüdlerine şimdilik 35 milyon 
florin ile ilk bir plafon dahilinde iştj. 
rak edecekler ve bu plafon icabında i. 
cabı kadar tevsi edilecekti. Karşılığı 

sekiz seneye kadar uzayan taksitlerle, 
buğday ve diğer hububat nevileri, af· 
yon, şarab, sigara, mermer satışlarımız. 
la ödeyecektik. Klering anlaşması ile 
umumi prensiplerimiz dahilinde iki 
memleket arasındaki gündelik ticaretin 
nasıl karşılıklı mal ödeneceğ.ini ihtiva 
ediyor. bugün imzalanan ise ana ticaret 
anlaşmasıdır. Ve ilk iki mukavele man• 
zumesini ikmal ve tarsin ediyor. Her i· 
ki memlekette çok samimi muhabbet 
ve alaka hisleriyle karşılanan bu anlaş
maların iki dost millet münasebatında 
yeni ve geniş ufuklar açmakta olduğu 
şüphesizdir. 

Aynı samimi kanaati Hollanda tica
ret nazırı olan muhterem meslektaşım 
da izhar etmiş olduğunu söylemekle 
ayrı zevk duyarım. 

Diğer taraftan bu ,ek.ilde anlaşma 
tarzı, kontraktüel sistemimizde yeni ve 
Türkiye tarafından lanse edilmif bir yol 

teşkil etmektedir. 

Sistemimizdeki elastikiyetin ve bey
nelmilel ekonomik konjonktüre intibak 
kudretinin yeni bir delilidir. 

Müsaid şartlar hollanda firmaları 

dermeyan ettikleri takdirde bu anlaş· 
malarm derpiş ve temin ettiği büyük 
neticeleri de her iki memleket lehine 
kuvveden file çıkmış göreceğiz. 

Hollanda gibi çok mühim ve 
dost bir memleketle vasıl olan bu neti• 
cclerden dolayı memnuniyetimi zevkle 
izhar ederim • ., 

Hollanda murahhaaının sözleri 

Hollanda murahhası aıağıdaki aöı• 
leri söylemiştir : 

- Bugün imzalanan anlaşma ile ta
mamlanan mukavele manzumesi her iki 
memleket iç.in samimiyetle selamlan
maya layik bir ehemniyet ihtiva etti
ğinde şüphe yoktur. 

Nevi ve şekilleri itibariyle büyilk b!JI 

susiyet ve yeniLikler ihtiva ediyor. 1• 
ki tarafca da uzun tetkikler neticesİO" 

de varılmış samimi kanaatlere mUste

nid bulunması başlıca kuvvetidir. Fili• 

yat sahasında temin edeceği inkişafı dl 

yakın zamanda görmek bu işte çalıf011f 
olanlar için ayrı bir zevk teşkil edece)• 
tir. 

Bu vesile ile muhabbetlerimi ve 1Je'" 
dit" 

raber çalıştığımız arkadaşlarıma tak 
· · · h 'f d tme • b'r ''"~ lerımı ız ar ve ı a e e yı ı 

telakki ederim. ._ ..... 
Hollandanın bundan evvel ı . .. 

dığı mali anlaşmanın mina ve ehea:ııY ) 
ti ise izaha bile muhtaç değildir • 

Sovyetlerle ticaret göriiı"'-' 
devam ediyor 

tiıDiS .,.. 
Sovyet Rusya ile hüküme 9' 

l"fl" sında yeni ticaret ve kliring an ~ sr 
etrafındaki görüşmelere EkonolPi SoS' 
kanlığmda devam olunmaktadır. .. 

. · · de devtıl' derece dostça bır hava ıçın bi~ 

den bu görüfmelerin pek yakında 
ceği anlaşılmaktadır, 
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'----- a ında ad~m 
k 1 b ş Raşçadan <""'""' H. T. 

Yazan: B. Serrgin 
. .. .. k babanrn iki 

Büyük anne ıle huyu d O 
torunu vardı. Bunlardan birinın a. 

1 
··n· 

·d· Bırgu f .. b .... ··n Manyuşka ı ı. onya o urunu . bil• 
bü .. k b b e tuzlu balık geurtnş, yu a a ev ·~ ve 
yük anne lıu lıalrktan bol bol yemı,. 
adamakıllı susamıştı. . . dodi 

a pışır - · - Manyuşka, bana ç Y · . 
~ iderek bır kova 

Manyuşka, ırmaga g k y sına 
~ karşı 1 · 

su doldurdu; ırmagın b 1 dı ve 
baktı; birdenbire ağlamağa aş a 

oraıla l:enuinden geçti. . bir hal 
B" "k anne b::kliye beklıye ~ 

uyu ' k i in ırınagın 
olmuştu ; torununu arama ~ 

1 
iki gö· 

b d . - . man kızcagız ' 
aşına gel ıgı za • 

zü iki çeşme gördü. ~ 
~ 1 un yavrum. 

- Niçin ag ıyors ' k • 
-, . a ım? Karşı fa a 

- Nasıl aı;lam Y Y d bir 
n' Ora a 

daki köyü gfüüyor musu . 1 benimle 
delikanu varmış! bu delikanlı ormuş. 

b . g~lumuz o uy ' 
evleniyormuş! ır 0 don • 

b ug~, zaman 
tam on iki yaşına <'S • sıı:ı 

- · buzlarını aş P rnus ırmagın ınce ! ? 
gör~eğe gelirken boğuluyooooor ak 

B .. .. k ne de bir çığlık koparar .. 
uyu an .. .. . o da hüngut 

torununun yan.na çoktu, 

hüngür ağlamağa başladı. biı bardak 
Bü ük babanın da canı 

y ,, . . kızanlar nerede 
çay i:;tiydtdu. Bızım -

"ylene ırmaga 
kaldılar? diye söylene so 1 · ·· ·· ikisi de yer er gitti. Bir de ne gorsun, 
de yuvarlanmıyorlar mı? k 

- Yahu, ne oluyorsunuz? .Yoksa O· 

d 
.... dünüz? Dıye sordu. 

vayı mı suya uşur . . . ke 
Y 1 kadın hıçkırarak, ıçmı çe -
aş t B" "k baba 

rek olanı biteni anlattı.. uyu . 
' kt duramıyacak bır teessüründen aya a 

h 1 1 . tı· O da öbürlerinin yanına 
a e ge mış · - d 

çöktü. Şimdi her üçü birden aglıyor. u: 
Evde kalan Ofonya, büyük an.neds.~nın 

d · · erı on· büyük babasının, kar eşının ~ . . 
. . . .. k merak etmıstı. Gıt· 

medıklerını gorere ..., 
. - k daki kumsala tı onları ırmagın enarın 

· h ld b ldu Her üçü d~ uzanmıs bır a e u · 
yürekle'r acısı bir vaziyette idi. 

_ Ne oldunuz? Neniz var? Yoksa 
biri mi boğuldu? diye bağırdı. 

Onları bu kadar büyük bir ıstıraba 
siirüklcyen meselenin ne olduğunu güç 
bela Cı~rcnebildi. 

- Büyle bir budalalrk da görülmüş 
şey de;ıı ! diye bagırdı. 

Sonra: " - !sterseniz geberinceye 
kadar a ~layın 1 ben, akh başında insan 
aram a· . 

• 1 ıyorum. Dedı. aldı başını 

sa:uş:u. Az gitti, uz gitti, dertepe 
duz gıtti. B · r :öye geldi. Köyün hama
mı öntindc bir yı ın köylü toplanmıştı. 
baktı; bir iskele kurmuşlar, bu iskele· 
ye Lir m.ık ra ba ~lam şiar ve ona da zıı
yıf bir ine i baglamışlar yukarı dogru 
çek e ç.ı yorlardı. 

- He) y 1 hem ·eriler 1 dedi. Kol:ıy 

gele! ne yapıp ne edrsiniz? Köylliler 
cevab verdiler: 

_ Hamam n damında ot bitmiş f gör-

nıuyor ınusun? Bu güz lim ota yazık de. 
gil mi? !neği hamamın damına çıkar. 

talım da otlatalım dedik! 
- Bir orağınız yok mu? 
Aranclı, tarandı bir orak bulundu. 

Ofon a dama çıkarak otları kestikten 
y K" r·ıcr Ofonya' 

sonra aşağıya attı. oy u 
kalmr"lardı. Ken • 

nın zekasına hayran . - . 
disini köyde alıkoymak ıstedıler. Fa • 

kat, o; d '(,"a 

S. . gibi deliler arasın a ne J • 

- ızın d yo 
pay .m? Ben aklı başında a am arı • 

rum 1 dedi. . . . i Wi 
Tekrar yola çıktr. Gıttı, gıtt ' ~ ' 

en nihayet bir köyle daha vardı. Bır :e 
le görsün? Yaşlı bir kadın, hiç durma ,_an 

. . bodrumdan te.ı;:-
evden bodruma ınıyor, 

1 
.. t 

h 1ı bodrum a us 
rar yukarı çıkıyor, ası 

kat arasında rne kik dokuyor.~ ıktı? 
N . enı'n de canını kım s - ınc, s 

diye sordu· 
. . an·mı kimse sık· 

- Yavrum, benırn c ' ··tı" 
hı 1 um Ben su u 

ryor. Yemek hazır ıyor • . se 
Pud· d" mutfakta, sut. 

ıng yerim. Pu ıng k 
bodrumda bir kaşık puding aldı tadn 

, • . b. kac:ık a 
sonra, hemen aşağı ınıyor ır ~ 
s·· ah etlı olu~ 

Ut içiyorum. Bir parça z ın 

l'or anıa, ne yapayım? "t 
b. kap su 

- Peki ama, bodrumdan ır 
alıp yukarı getirsen fena mı olur? 

l{adıncağız: 

- Hay Allah senden razı olsun 1 sen 
aziz misin nesin dedi nerede buldun bu 
aldı' ' ' n na· . · ... dedi, ve sonra Ofonya nı 
'ıhat t · - . . . h t a yeme· .... . e tıgı gıbı yaptı ve ra a Ç 
gını Yedi, 

- Evladım, benim yanımda kal 1 
!il -- Olmaz nineciğim. Ben aklı ba· 
Y 111u 

a adam arryorum ! 

Ofonya gene yola revan oldu. ~aş • 
. .. e eldi. Burada pençeresı ol· 

ka bır koy g . ·· d.. Evin ö • 
n epyeni bır ev gor u. 

nııya Y. . ... köylü sepet ve elP.kle 
nünde bır suru . 

1 d ktan sonra, pençeres1z eve 
ışık top a ı Id' 

d Og~lanm canı srkı ı 
taşıyorlar ı. d a· 

- Bir kazmanız yok nıu? .e ı. 
tı'rildi. Ofonya bır kazma Kazma ge • 
dıvarda bir penç\!re de· 

vurur vurmaz, 1 
· · · .. gibi aydrn o • li ~ i açıldı. Evın ıçı gun 

g B harikanın karsısında afallıyan 
du. u ' · · .. Of ya'ya köyden gıtmemesı 
köyluler, on kl 
i in ricada bulundular. Fakat o, a .ı 
ç d dam aryordu. Aldırıs etmedı. 
başın a a · . . . 
Tekrar yola çıktı. Gittı, gıttı, en ::0nra 
b .... k bir köye daha vardı. Bu koyde, 
y~~ı: panayır kurulmuştu. Bir ~e bak· 

k' köylünün biri arabasına hır çok 
tı ı, ası doldurmuş fakat küçük bir ev eşy , 

Ye rleştirecek yer bulamamıstr. 
masayı .· 
K .. lü ne yapacağını şaşırmıştı. Nıha-oy . . 
et aklına bir düşünce gelmiştı: 

y ''Masanın, tabii bir beygir gibi dört 
a ağı vardı. Böyle olunca da, arabanın 
a:akasından koşa koşa gelebilirdi 1,, 

Dediğim dediktir, hükmünü verdik· 
ten sonra masayı arabanın arkasına 

koştu. Beygire bir kamçı vurdu: 
_ Deheyyy ! dedi sürdü gitti. 
Diğer bir köylü çanak çömlek sattn 

almıştı. Bunları eve götürmek için, 
ağaçtan bir dal kesmiş, çanak, çömlek 
ve tabaklara birer delik açarak hepsini 
sırığa dizmiş, omuzuna vurduktan Eon
ra evin yolunu tutmuştu. 

Bu kadar ç lgmhklarr gördükten 
sonra, Ofonya köyün içini dolaşmağa 

başladı. Bir evin önünde birikmiş olan 
bir sürü insan ellerine geçirdikleri so. 
pa ve kamçılarla zavallı bir beygiri dö
vüyorlardı. Maksadlan beyğirin. kendi 
kendine başmı hamut'a sokmasını te • 
min etmekti. Ofonya bu işin nasıl ba • 
şarılması lazımgeldiğini onlara göster. 
di. 

Başka bir evin önünde bir adamın 

gerilip gerilip yeni bir pantalonun içi· 
ne atı.yarak bacaklarını yerlei-tirmi!ğe 

uğraştığını fakat bu canbazlığı becere • 

mediğini gördü. 

- Zorun ne yahu? Bu zıplamalar:ı. 

ne lüzum var? 

- Beğenemedin mi?! Sen pantalon. 
Iarını kafandan mı geçirirsin? Yoksa 
sizin memlekette kudurmuş zenciler gi
bi pantalonun etrafında mı dolaşdır? 

_ Hayır, boy le bir şey demek iste· 

ıniyorum. Bir kenara otur da ay-kları· 

nı pantalonuna geçir diyorum. 

Köylu nihayet bu önemli mesele} i 

bir saatte kavrıyabildi. Artık pantalon 

giymesini öğrenmişti. 

- Aman Yarabbi dedi, bu adam n~ 

akıllı şey! diye söylendL 

Yazın i~ kolaydı, faatt kış gelince 

bunu yapmak bir azab oluyordu. Çün

kü, daracık oda içinde iyice hız alıp, 

pantalonun, mintanm, çizmenin içine 
atlay p giremiyorduk. Hele yaş ilede
dikten sonra oğul bunu başarmak bir 
mesele!. .. ,, 

Hikayeyi bitirelim: 
En nihayet Ofonya aklr başında a

dam aramaktan vaz geçti ve tekrar tıpış 
tıpış yolunu tuttu. 

Cimnastik 

şenliklerine 

hazırlık 
Atatürkün Samsuna ayak bastığı. 19 

.. ü yapılacak olan büyük cım-
mayıs gun . . 

.k nliklerinin Ankaradakı tatbık-
nash se . 

... ~d e edecek olan komite, Valı B. 
lerını ı ar . k .. .. B 

~ adına kültür dıre toru · 
Tandoganm 

i Vidinelin reisliğinde perşembe 
R.~~ lanmı.:.tır. Toplantı da Ankara 
gunu top ,. d' k ·· 

b ve liselerinin ıre tor ve 
ta rnekte k"l .. or . . uallimleri ve u tur 
d terbıyesı m . . 

be en w d terbiyesi şubesı d.ırek· 
bakanhgı be enb 1 nmuşlardır. İleri sü· 

.. B Ceınal u u . 
töru • fl · bakanlıkta hallı kli erın 
rülen bazı te d.. ınekteb direktör. 

·~·nden un . . · 
ıazxın geldıgı xdvan Nafizın reıslı· 

ıeri müsteşar B •. R. . bi·r toplantı yap· 
14 de ıkıncı 

w'nde saat . nelere hazırlan. 
gJ. lebenın şen ı . 
ınışlar ve t~ . b't 0tnıişlerdır. 

killerını tes ı 
ma şe 

D ünyanın en büyük binalarından 

biri olan Vulvors Bilding'in on 
dördüncü katına umumi asansör geldi
ği zaman, durmadan yoluna devam 
eder. Bu kata çıkmak isteyen bir kim • 
se, hem hususi bir müsaade almak ve 
hem de, bu kata mahsus ayrı bir asan
söre binmek mecburiyetindedir. Bu mil· 
saadeyi aldıktan sonra, hususi asansör 
on dördüncü katta duruyor. Bu kata, 
en ufak bir sesi işitilmesin diye, keçe
lerle kaplanm;ş iki kanadh bir kapıdan 
girilmektedir. Bütün pençereler kalın 
buzlu camlarla kaplıdır; içeriye pek az 
ışık giriyor; bundan dolayı gündüzle
ri de elektrikle tenvir edilen odalar ve 
her taraf sıkı bir inzıbat altına alınmış
tır. Telefonlar, dışarıya ses vermiyen 
höcrelere yerleştirilmiştir. İlk görüş· 
te insan burasını filimlerde görülen 
casus merkezlerine benzetiyor ama, 
burası, tedbir ve tertibatı casusluğa 

karşı koymak için almıştır. 
Dairenin şefi, gülümsiyerek. ''res

m~ bir binaya yerleşemezdik. Çünkü 
çetelerin adamlarr, faaliyetimizi kolay
ca kontrol ederek bizi ziyarete gelen • 
leri tanımış olurlardı. Ondan sonra da 
onları birer birer ortadan kaldırırlar
dı. Bunun önüne geçmek için yegane 
çare, örümcek gibi, bütün Nevyork'un 
üzerine kurduğumuz ağın bir kenarı
na çekilip oturmaktı.,, Diyordu. 

Bu kadar esrarlı bir dairenin şefi, 
otuz dört yaşında genç ve yakışıklı bir 
adamdı. Bundan on beş yıl evvel Mişi· 
gan'dan kalkıp Nevyork'a geldiği za· 
man, maksadı opera artisti olmakmış; 
hatta, bir müddet büyük Katedralın 
korosunda ücretle çahşm,ş. 'Günün bi
rinde bundan vaz geçerek hukuk tahsi
line başlamış; tahsilini bitirdikten son· 
ra avukat mesleğine intisab etmiş; ev
lenmiş ve çocukları olunca, daha fazla 
para kazanmak mecburiyetinde kalmış. 

Otuz yaşınd.:ı. iken Nevyock'un en 
tanınmış avukattan ~·asına gırm<:; olan 
Tomas Edmund Devey, bugün Nev· 
yorktaki canilerin en çok korktukları 
bir şahsiyetir. Çünkü, o, iki seneden -
beri kendileriyle amansız bir mücade
leye girişmiş olan bir teşkilatın şefi • 
dir. 

N evyork'un gangsterleriyle başa 

çıkamxyan vali Lehman, bir gün, ya • 

kından tanıdığı Devey'e müracaat ede

rek, genç ve enerjik bir hukukçu ara
dıgını soylem ş ve, acaba gangsterlerle 
miıcadcle edecek hususi bir muakkip ol
mak isteyip istemedigini kendısine sor· 
muştur. Aynı .zamanda, bu şakilerin u
fak çapta olanlarını yakaladıklarını, 

fakat, iç politika ile sıkı bir surette 
münasebetleri olan gangsterlerin koda
manlarını ele geçiremediklerini iHive e
derek, politikacılara baglı olan hakim 
ve müddeiumumilerle nizam ve asayişi 
temin edebilecek mevkide olmadığını 
yana yakıla anlatmıştır. 

n~vey, bu işi şu üç şartla kabul 
etmiştir: resmi bina dışında hususi bir 
daire tesis edilmesi, beraber çalışacağr 
arkadaşlarını bizzat kendi seçmesi, ken
dilerini rüşvete kaptırmayan dürüst ve 
namuslu hakimlerin temin edilmesi. 

Vali bu şartlan kabul ettiği ıçın, 

cinayet mahkemesi reisliğine, derhal, 
senatonun tertib ettiği banka tahkik 
komisyonunda müddei mevkiini işgal 
etmiş olan demir gibi karakterli Fer· 
dinand Pekara getirilmiştir. Devey, 
birlikte çalıştığı arkadaşlarının kadro
sunu, bugüne kadar hiç bir devlet me
murluğunda bulunmam:ş olan çocuk • 
luk arkaJaşlarından teşkil etmiştir. Bu 
kadronun içinde, bir de Hımton Valter 
adında zenci kadın avukatı vardır. 

Yetmiş tane gizli polisle on do
kuz aydanberi çalışan bu teşkilat, Ncv
york'taki profesyonel hırsız ve canı· 

lerin büyük bir kısm ını ortadan kal • 
dırmrştır. Nevyork'taki cinayetlerin 
sayısı, Avrupa'nın herhangi bir büyük 
şehrindeki cinayetlerin sayısından, ha
la kat kat yüksek ise de, iş adamı, me
mur, müstahdem, hasılı istisnasrz ola
rak hemen herkesi haraca kesmiş olan 
"Raket !erin burunlarr adamakıllr kı

rılmışttr. 

"Raket" Ier, herhangi bir iş şubesi· 
ni inhisarlarr altına alarak bu meslekte 
meşgul olanları haraca kesraiŞı gizli te
şekküllerdir. Bunlar, "kendi,, branşla
rında çalışan tüccardan haraç alırlar; 

müstahdemlerin aylıklarından kerıdi 
hesablarma taksid kestirirler. Bir kim
senin haddi varsa, buna riayet etmesin. 
Ticarethane sahibi ise, daha ertesi gün 
mağazası bir harabeye çevrilir; müs • 

Haydutla 
Boksör Demseyi bile harıaca 

bağlıyan haydudlarla Amerikaa!l 
nasıl mücadele ediliyor? 
tahdem ise, kemikleri kırılıncaya kadar\ 
dayak yer. Hatta, herkese ibret olsun, 
tüccarın gözü korksun diye, adamı gü· 
pe gündüz sokak ortasında öldürmek
ten bile çekinmezler. Daha yak n za • 
mana kadar bu ''Raket" ler, ticaret ha
yatının her şubesini yani, berberleri, 
kasapları, sigorta müesseselerini, lokan
taları i1h. Haraca kesmişler, vergi alı • 
yorlardı. Bu organizasyonların içinde 
çalışanlar, kendi ele başrların ı tanı • 
mazlar; kimdir, nedir, ne biçim bir 
adamdır bilmezler. Bildikleri bir şey 

varsa o da, kendilerine çok üstün birer 
korkunç cani oldukları, Birleşik Ame
rika hükümetlerinde en çok para kaza
nanlardan sayıldıklarıdır. 

Herkesin rüyasına giren bu kabus
la, yalnız Doktor Devey mücadeleye 
girişmek cesaretini göstermiştir. O, 
yalnız ufak tefek canilerin idam edil • 
melerine taraftar değildir. Nitekim, 
geçenlerde Luki Lusiana'yı da yakala
mağa muvaffak oldu. Bu adam, içki sa
tan müesseselerden, uyutucu maddele
rin kaçakçıhğını yapanlardan aldığı 

para ile yılda 12.000.000 dolarlık bir ge. 
lir temin ediyordu. Fakat, bir kıral gi
bi yaşadığı Valdorf Astoria otelinde
ki hususi dairesini, hapishane höcresi
le değiştirmek mecburiyetinde kalmış· 
tır. Mahkemenin verdiği hükme göre, 
otuz sene, yani, ilelebed orada kala· 
caktır. 

Bugünlerde, Devey, lokantaları ha
raca kesmiş olanların peşindedir. He
men hemen hepsi de yakalanmış, mah
kemeye verilmi~tir. Bunlar, Nevyork
un lüks lokantalannr, kahvehanelerini 

daimi bir tehdid altında bulundurmak 
suçiyle muhakeme edilmektedirler. 
Ancak, bu davalara şahid bulmanın ne 
kadar güç bir mesele olduğunu tasav -
vur cdmezsiniz. Tehdide ugrıyanlar, 

mahkemenin huzuruna çıkmaktan de· 
ğil de, "Roket" lcrin intikamından kor
kuyorlar. 

imdi Brodvay'da lüks bir dans 
salonu işleten Dempsey'in haıaç 

vcrceğini aklınıza getirir mi idiniz? 
Eski dünya boks şampiyonu yılda 2600 
dolar Raket vergisi vermiş, ağzını bile 
açmamıştır. Dempsey bir münasebetle 
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Bilinmiyen insan 
Ulus Basımevi. 460 sayfa 

Ankara. 150 kuruş 

Doktor Alexis Carrel'in (L'Homme 
cetinconnu) isimli meşhur eseri Nasuhi 
Baydarın salahiyetli kalemiyle tercüme 
edilerek Ulus tercümeler kütübhane
sinin 14 üncü sayısı olarak intişar et· 
miştir. 

Bi.itün fizyolojik, psikolojik ve 
sosyolojik fonksiyonlariyle herkesçe 
malUm sanılan insanın, ne kadar az ma
lfım olduğunu ve insan hakkında ne ka
dar yeni ~eyler öğrenmek mümkün ol
duğunu anlamak için bütün ömrünü la
boratuvarlarda göz nuru dökerek ge
çirmiş olan bu büyük fransrz aliminin 
eserini okumak lazımdır. 

Doktor Alexis Carrel, birçok ilmi 

araştırmaları ve esrleriyle enternasyo

nal ilim aleminde bir salahiyet olarak 

kendini tanıtmıştır. Fakat şimdiye ka

dar hiç bir eseri (Bilinmeyen insan) de
recesinde rağbet görmemiştir. Bu h5.· 
disede, şimdi dilimize kazandırılmış o
lan eserin dünya kütübhanesinde nasıl 
bir boşluğu doldurduğuna kafi delil sa
yılabilir. 

Carrel'in insaru tahlil mevzuu olarak a
lan bu eseri, intişarındanberi az zaman 
geçmiş olmasına rağmen, bütün dil
lere çevrilmiş ve üzerinde hararetli mü
nakaşalara ve mütalealara meydan ver-

aynen şunları söy !emiştir; 
'' Bu alçakların düzünesini bir yum

rukta yere sererim. Ne çare ki, arka
dan kahbece sıkılan tabanca kurşunu
na idmanlı olmak da para etmiyor.,, 

Fakat, Devey, kahbece atılan kur· 
şunlara karşı da halkı muhafaza etme
sini biliyor. Muhakeme başladıktan ve 
o da faaliyetini art.k gizleme~e lüzum 
görmediği günden sonra, radyonun ba
şına geçerek, tehdid edilmiş olan hal • 
kın ne gangsterlerden ve ne de Raket· 
!erden hiç çekinmeden kendisine mü -
racaat etmelerini söylemiştir. Bunun 
üzerine, binlerce, on binlerce kişinin 
müracaat edeceğini sanabilirsiniz, de· 
ğil mi? Ne gezer, bir tek kişi çıkıp da, 
beni tehdid ettiler., yıllardanberi ha -
raç veriyorum; dememiştir. 

Bunu gören Devey, "halka karşı iş
lenen cinayetler, ancak halkın cesaret
sizlik göstermesi sayesinde mümkün· 
dür,, demkten kendini alamamı§ıtır. Bu. 
nun üzerine, o da, kaçak yolJara sapan 
her şahidi, suçlarda müşterek olduğu
nu ileri sürmek suretiyle tehdid ebne
ğe başlaym~a, muhakemelerin işleri 
kolaylaştı. Üçyüze yakın şahid muha • 
kemelerde şehadette bulundu. 

Teşkilatın şefi şimdi diyor ki: 
" - Üçyüz şahidden birinin bile kı

lma dokunamadılar. Gangsterlere tav
siye ederim; sakın yanılıp da böyle bir 
budalalıkta bulunmasınlar. Akıllarınca, 
her branşı inhisarları altına alabilecek
lerini sanıyorlar. Tabancayı kullanmak 
inhisarını da almış değiller ya 1 

Anlaşılan Dempsey'e de cesaret 
gelmiş olmalı ki, muhakeme huzuruna 
çıkarak, başından geçenleri bülbül gi • 
bi anlattı. Düşününüz ki, muhakeme -
nin dosyalar.oda, ortada Dempsey, et· 
rafında kumpanyanın azaları olan bir 
de fotograf cıktı. Mcger, kumpanya, 
günün birinde Dempsey'i zorlıyarak bir 
arada bir de fotograf çekmiştir. Bu fo. 
tografı çogaltarak adamlarına vennİŞı 

onlar da, yeni muşteriler, azalar kay
dederken, bu fotografı gösteriyorlar 
ve diyorlarmış ki: 

"Cemiyetimize girmekten mi çeki• 
niyorsunuz. Koca Dempsey bile ara .. 
mızJa olduktan sonra, geı iye duşüne
ce k, çekinecek bir şey kalır mı?,, 

Çubul{ 
otobüs 

barajına 
• • 

servısı 

Nafia vekaleti Ankaranın su ihtiya. 

cını temin eden Çubuk barajını bu yıl 

yazlık bir eğlence yeri haline getimıek 

kararını vermiştir. Güzel bir asfalt yol· 

la şehıe bağlı bulunan baraja otobüs i,. 

letilecek, ucuz bir büfe açzlac:ak ve ge• 

niş bir saha işgal eden su üzerinde ka.. 

yıkla gezmek imkanlan hazırlanacak· 

tır. 

lstanbulda 

ULUS 
Satılan yerler 

Köprüde: Kadıköy iıkeleıindo 
Beyoğlunda: Haşet ıubelerinde 

Bayazıt meydanınaa: Akıara)I Top. 
kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi 1 ıhak 

Sultanahmet Ayasotya karşııındaı 

Tramvay durağmda tütüncü Ki.mil. 

miştir. 

Bilinmiyen insan için lehte ve aleyhte 
çok söz söylendi. Bu eseri fazla cüretka· 
rane buhnlar da oldu. Fakat kitabın 

gördüğü harikulade rağbet de söylenen· 
ler ne olursa olsun, taşıdığı değerin bil· 
yüklüğünü isbat eder. 

Carrelin bu eseri düşünceyi seven in

sanları düşünülmeğe en layık bir mev
zu üzerinde uzun u .. un düşündürecek 

ve onlara çok şeyler öğretecektir. 



1'7>EV~T DEMlRYOLLARI VE LiMANLARI 
UMUM MODORLOGO SA TIN ALMA 

KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN 

Muhammen bedeli (34813,80, lira olan 780 ton Hematet, 180 to~ 
döküır.hane piki 30-4-937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu 
ile Ankara'da İ1are binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmel· istiycnlerin (2611,04) liralık ~uvakkat tc~ınat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7-5-936 ~arı? ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıre~ınde 
al·nmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komısyon 
Reisliğine vermeleri lazrndır. 

Şartna neler (174) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezne-leıinJe 
satılmaktadır. (601) 1-1066 

iLAN 
Muhammen bedeli (21.000) lira olan 300.000 adet telgraf bandı 

30. 4 - 1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare Linasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (1575) liralık m~vakkat temina~. ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7-5-1936 gun ve 
3297 No. lu nüshaınnda intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
al :nmış vesika ve tekliflerini aynı gün HA. 14,30 a kadar komisyon 
reisliiğne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (591) 

1-1063 

İLAN 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu 
takdirde 28116 lira olan 450.000 tane galvanize tirfoıı 4 - mayıs - 937 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada idare binasından satın 
alınacaktır. 

Bu işe girme kistiyenlerin yerli olduğu takdirde 3863,60 ve ec -
nebi olduğu takdirde de 2108,70 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (654) 1-1152 

iLAN 

4. 3. 1937 tarihinde eksiltmesi yapılan bobin kurutma ve enjekte 
tesisatına talip çıkmadığından yeniden teslim müddeti temdit edile
rek eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 17.5.1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarfla 
An'rnrada İdare binasında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6000 liradır. 
Bu işe girmek isteyenlerin ( 450) Liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.1936 gün ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isl.iğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (640) 

1 - 114:'i 

-----------------------------------------------------
Devlet Demir Yolları Umwni İdaresinden 

1 - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile en az or
ta tahsili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 

2 - Mü~baka imtihanı: Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayse· 
ri, Adana, Malatya, Afyon, Balıkesir, İzmir, Mudanay, Erzurum iş
letme merkezlerinde yapılacaktır. 

3 - Müsabaka imtihanı: Fenbilgisi, hesap, hendese, memleket 
coğrafyas· ve yabancı lisandan yapılacaktır. Yabancı dil veya lise 
derecesinde tahsil, aynı notların kazanılması halinde tercih hak
kını verir. 

4 - Müsabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları 
işletme mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı şartla
ra ait vesaik ve altışar vesika fotoğrafiyle beraber pulsuz bir istida 
ile mliracaat etmeleri gerektir. 
Şartlar: A - Türk olmak. 

B - Yaşı ~8 den aşağı 28 den (dahil) yukarı olmamak, 
C - En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına da

ir askerlik şubesinden vesikası olmak, 
Ç - İvi hal eshab·ndan olduğuna ve devlet hizmetinde 

çalıştırılmasına mani bulunmadığına dair alakadar 
makamatın musaddak vesikası bulunmak, 

D- Müsabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz merkez 
sıhhat heyeti tarafından muayene edilerek faal ıer· 
viste çahşmağa mani bir guna ııhhi arızası ve has
talığı olmamak lazımdır. 

5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce 
temin edilir (Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek sureti· 
le muayeneleri yaptırılır). 

6 - Aynı şartları haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilenler 
yalnız tel~raftan imtihan edilirler. 

7 - En S'.>n müracaat tarihi (10 - nisan - 937) kadardır. Bundan 
ıonra vaki ~lacak müracaatlar muameleye konullDZ.%. 

8 - Müsab~ka "hanı (17 - Nisan - 937 cumart:si) günü saat 
on dörtte yapılacaktır. 

9 - Kazananlara şehri (elli yedi) lira ücret verilecektir. lsim -
leri de gazetelerle ilan ~dileceği gibi kendilerine ayrıca tebliğat ya-
pıf ., ~,,1·t r. (657) 1-1154 

1 ASKERi F ABRJKALAR. UMUM MÜDÜRLOGO 
SA Ti" ALMA KOMiSYONU ILANLARI 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 5 TON KAOLİN KUMU 

Tahmin edilen bedeli (900) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri F abrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma ko
misyonunca 25 - 3 - 937 tarihinde perışembe günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddele rindeki vesaikle mezk\lr gün ve 
aaatte komisyona müracaatları. (633) 1-1144 

MÜTEAHHİT NAM ve HESABINA 1000 KİLO KİBRİT 
ANTİMON 

Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 5. 4. 1937 Pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
'9akkat teminat olan 112 lira 50 kuru' ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (647)) 1·1136 

100 Ton Muhattar Avrupa Pamuğu 
Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı Dla!Zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
komisyonunca 4. 5. 937 Salı günü saat 15 te kap.ılı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname (2) lira (75) kuruş mukabilinde komisyondan 
urilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4000)lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle 
mezkur J!Ün ve saatte komitı"'lna müracaatları (570) 1-1081 

ULUS 20-3-t 

ANKARAYI ZiYARETE HAZIRLANINIZ 

KÖMÜR 
SERGİSİNDE 

En kullanışlı, en iktisadi, en ucuz ve 
memlekete en fay dalı teshin al&ti se
çilecek ve Türkiyede kullanılmasını 
temin için kolaylıklar gösteriecektir. 

Kömürle işliyen vasıtaların en iyi 
ve en elverişlisi tesbit olunacaktır. 

B. K. S. 

AÇILIŞ TARtHt 23nisan1937 
Nafia Vekaletinden: 

5 nisan 1937 pazartesi günü saat ıs de Ankarada Vekalet malzeme 
eksiltme komisyonunda 6284 lira 52 kuruş muhanunen bedelli 101 
parça mobilyanın kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Kalkler,i Vekalet malzeme müdürlüğünde bulunan 101 parça mo. 
bilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak mez
kfir müdürlükten al nabilir. 

Muvakkat teminat 471 lira 34 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7. 5. 1936 T. ve 

3297 sayılı nushasmda neşredilmiş talimatnameye göre alınmış mü
teahhidlik vesikası ile birlikte 5 Nisan 1937 Pazartesi günü saat 
14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri ili. 
zımdır. (645) 1 - 1146 

l\filli Mü el af aa Vekaleti Deniz 

Merkez Sa tınalma Komisyonu Reisliğinden 
• 15 - Mart - 937 günü eksiltmesine talip zuhu_r etmiy~n 108.820 ki-
lo mikdaı ın<la ve 20.000 lira muhammen lı .. dellı, 1500 lıra muvakkat 
tcm;natlı Galvanizli, siyah saç levhalarla köşebent ve p~rçi_? ~ivisi
nın tekrar pazarlıkla eksiltmesi 22 - mart - 937 paza~tesı g~nu saat 
14 de Ankarada M.M. Vekaleti binasında müteşekkıl komısyonu -
muzca yapılacakt r. • . 

Şartname:ıini görmek istiyenlerin hergün münakasas,na gırecek
lerin de yukarda tesbit olunan gün ve saatte 2490 sayılı kanunda 
yauh vesaik ve teminatları ile komisyonumuza müracaatları. 

(551) ı~1149 

Ziraat Vekaleti 
Silo Komisyonu Başkanlığından : 

Ziraat Vekaleti Silo Komisyonu Teknik Bürosunda çalışmak ü
zere ücretli olarak bir ressam, lisan bilen bir daktilo ve teknik yazı
ları almancadan türkçeye çevirebilecek muvakkat bir mütercim alı
nacaktır. 

1stekfilerin imtihan edilmek üzere vesikalariyle beraber nihayet 
31.3.937 tarihine kadar Çankaya caddesinde Sümer apartımanında 
Silo Komisyonu Teknik Büro Reisliğine müracaatları. (655) 

1-1153 

NlÇEVO 1 
(DENİZALTI KAHRAMANLARI 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRLIGI SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

lLAN 

1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 15. mart 937 pazartesi 
gfo.ü mi.ınakasaya konulan 2200 kilo sade yağına o gün t:ılip zuhur 
etmf'diğinden 10 gün müddetle uzatılmış 26 - mart - 937 cuma günü 
saat 16 ya bırakılmıftır. 

2 - Taliplerin Polatlı mal müdürlüğüne yatınbmt 140 lira 25 
kuru,luk teminatı muvakkate makbuzlariyle tayin edilen gün ve aa
atte aat:n alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Şeraiti görmek istiyen taliplerin her gün öğleden ıonra ko-
misyona gelmeleri. (652) t-1150 

İLAN 

Tümen birlikleri için 240 ton yulaf kapalı zarfla alınacaktır. Ek
siltmesi 8. 4. 937 saat 16 dadır. Muhammen bedeli 15600 lira ilk temi
natı 1170 lirad:r. Teklif mektupları saat 15 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iıştirak 
için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanuni vesi.lı:alariyle 
Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(664) 1-1160 

Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası Riyasetinde!J.: 

Sicilli ticaretin 307 numarasında müseccel Türkiye Şeker Fab
rikaları Anonim Şirketinin esas mukavelenamesinin dördüncü mad
desi mucibince emvali gayri menkule tasarrufuna izinli olduğu ve 
ilişik sirküler mucibince Umum Müdür Bay Kizmı Taşkent ve bi
rinci derece imza salahiyetini haiz Umum Ziraat Müdürü Bay Sup
hi Argonu'n şirket namına vazı imzaya salihiyettar bulundukların
dan bu kere Uşak şeker fabrikasının bilumum gayri menkullerinin 
Şirket namına yapılacak tescil muamelesinde şirketi temsil etmrk. 
üzere Umum Müdür Bay Kazım Taşkent ve Ziraat Umum MUdürü 
Bay Suphi Argona salihiyet verilmiş olduğundan keyfiyetin tescili 
talep edilmit ve hususu mezkurun dairede mahfuz vesaike müsteni
den 19.3.937 tarihinde tescil edilmiş olduğu ilan olunur. 1-1157 

Sablık Telef on Santralı. 
30 dahili ve 3 şehir hattı için müstamel bir telefon 

santralı, bütün kısımlan tamam olarak müsait fiatla 
satılıktır. 1-1142 

Ankara Elektrik T. A. Ş. 

Yeni Eczane 
Gözlük ve Korsa 
kısımları başka 

yere taşınmadı 
Oç ay evel çıkarttığım:z bir 

kalfanın d şarda firmamızı kul
lanarak açtığı dükkanla hiçbir a· 
takamız yoktur. 

Eczacı Esat Koryak 
• 1-1159 

Altmış liraya 
kiralık 

Lozan meydanına 100 adım, 
Düzenli sokakta 13 numaralı a· 
partımanda muşamba döıeıi, H . 
gazı, furun, her türlü tefeuuat
lı, methali müstakil, dört odı:lı 
bir kat. Telefon: 3878 

1-1143 

Kiralık Hane 
Macar ve yeni Fransız sefa

retleri arasında geniş bahçe dört 
oda 40 lira. İçindekilere müra
caat. Telefon 3843 

l-11G2 

Satılık Arsa 
Orduevi arkasında ceı;hesi 

Sözenler caddesinde 648 metre 
murabbaı üç katlı ev yapılır. Pa!
ta 144, parsel 6 kitaıbcı Tarık 'F
dibe müracaat. 1-1164 

Ev Aranılıyor 
Y eniıehir taraflarmda 

pefİn para ile küçük bir 
ev aranılıyor. Ulus gaz~ 
lesinde 

M. N. Rümzuna müra
caat. 

Çabuk i§ gören bir 

Müvezzi Aram yor 
Okur yazar, çevik ve bi.silde

te binmesini bilir genç bir mii
vezzi aranıyor. 

Posta kutusu 401 e yazı ile 
müracaat. Ankara 1-1118 

Satılık Motör 
Uç beygir kuvvetinde bir gaz 

motörü satılıktır. Ulus ilan me· 
murluğuna müracaat edilmeııi. 

Kiralık Apartıman 
Havuzbaşı Kızılay karşısın

da 47 numaralı aparttmanCia gı:
niş salonlu, ferah, konforlu ilri 
daire kiralıktır. Kapıcıya mi!r~-
caaL 1-1137 

ANKARA 0Ç0NC0 ~ULti 
HUKUK HAKİMLİÖİNDBN: 

Hacı Seyid mahallesinde :ır.u
kim iken vefat eden s'!bzed 
Cemale aid ve Hacı Seyid mahal
lesinde 39 No. ahşab han ·nin 4 
hissede bir hissesinin kıymeti 
muhamminesi 200 lira ve ~«-ne 
Erzurum mahallesinde ioğüc11ü 
sokak 26-28 No4 evin kıym ~ti 500 
lira olup bunun 288 hisscie 129 
hissesi 224 lira ve gene Hacı Se
yid mahallesındc 19 No. evin 
kıymeti ise 1500 lira olup bı~nun 
da 288 de 24 hisı;esinin 8 ı;ebmi 
73 lira ve Mescid sokağmı.laVi e
vin kıymeti 900 lira olup bunun 
dahi 288 de 24 hissesinin 8 sehl· 
minin 21 lira kıymetleri olan ve 
dört eve aid yukarıda yazılı his
seler bir ay müddetle bilmüzaye
de satılacağından ve satış günü 
de 20.4.937 salı günü saat 11 de 
olacağından talih olanların yüz
de yedi buçuk pey akçesiyle bir
likte üçüncü sulh hukuk mahke
mesine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 1-11'18 

UCUZ ve TAKSİTLE 

Satılık Arsalar 
Yenişehirin kibar ve itina ile 

seçilmiş yerlerinde hal ve istik
balin incileri T. 2992 1-937 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Santimi Santimi 
Sayfa Kuruı Sayfa Kuruı 

z 300 3 zoo 
4 150 5 100 
6 80 7 ve 8 JO 

1 - Hayır itlerine ve Jelli 
çıkan kitaplara aid ilinlardaıı 
o/o 15 temilit yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, tefeklrilr, ev· 
lenme. vefat Ye kati a1lka 
ilanlarından maktum bq lira 
alınır. 

ABONE ŞARTI.ARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 " 16 • 
3 Aylığı 5 • 9 • 
Telefon& 

Bqmubarrir ı 1063 
Yazı itleri : 1062 
Abone ve ilin: 1064 

Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası Riyasetinden: 

Sicilli ticaretin 307 numarasında müseccel Türk.iye Şeker Fab· 
rikaları Anonim şirketinin esas mukavelenamesinin. ~ör?üncü ~mad· 
desi mucibince emvali gayri menkule tasarrufuna ızınlı oldugu v_e 
ilişik sirküler mucibince Umum Müdür Bay Kazım Taşkent \ie bı· 
rinci derece imza satahiyetini haiz Umum Ziraat Müdürü Bay Sup· 
hi Argonun şirket namına vaz'ı imzaya salahiyettar bulundukların· 
dan bu kerre Afyon Sinanpaşa nahiyesinden satın alı?acak .olan 
gayri menkulün şirket namına yapılacak tescil muamelesınde şı~ke• 
ti temsil etmek üzere Umum Müdür • Bay .Kizmı Tqkent ve ~ıra· 
at Umum Müdürü Bay Suphi Argon'a salihiyet verilmit old~~
dan keyfiyetin tescili talep edilmiş ve hususu mezkurun d.ııre~e 
mahfuz veaaike müsteniden 19.3.937 tarihinde tescil edilmiş oldugu 
ilan olunur. 1-1158 ~ 

Vatandaş~~ 
ha&i.c:e ~meı·~ 
tam yeAL 

EMiR EM i '=:! 
e e e Traş~'1-~ 

YarltTra~Blçağı r ~erakend& 10 ıarıc~J..~1..!'ll'U~~ 
~.~~~·~ 
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Ank.ara Mektepler Satınalnıa Velcaletinden: 
l(omisyonu Reisli~den: . .. 

s· ktepten verılmek u-
z ıyasal bilgiler okulunun yalnız kuma~ı m~ k eksiltmeye ko
n e~e 265 • 27 S takım talebe elbisesinin imalıyesı ~1 

te Ankara rnek
t u rnuştur. Eksiltme 30.3.937 salı günü .saat on eş ılacaktır. Astar 

'VepJe~ muhasebeciliğinde toplanan komıs7onda1 yaptahmin edilmiş· e saır ı · · aı· ·· retı 2750 ıra t' t ma zeme ıle beraber ım ıey uc . d k ııanılacak astar ve 
t~;:, l~ teminat 206 lira 2S ku:uştur ... Elbıs~t:pt: görülebilir. 

a numuneleri ile şartnamesı hergun me _ 973 ---
(S42) l 

-------~~-----------
Ziraat Vekaletinden: 

. a odasr için kapalı zarf usu-
1 ... \7 ~'<aletinıizde te~is edilecek dosy ktır !hale 5 nisan 937 pazar
t u ~le 43 tane çelik saç dolap yaptırılaca k . :syonundd yapılacaktır. 
esı günü saat ıs te Vekalet sat n a~ına . oın;rtnaıne ve resimler pa· 

Muhammen bedeli 3750 liradır. Bu ışe aıt şkk t temı'nat 281 lira 50 
tas bT Muva a k ız ola~ '; komisyondan alma ı ır. 1 Komisyonunda ha~ır 
buruştur. İstekliler ihale gününde Satın a ma ı-1065 
_U,ıırı~ :ıları iHin olunur. (:59~9~)---------------

__. ----------
J\Iarmara u~"ü BHJ,ri . 

Satmalnıa K oroi!'yoımndan : 
. Tahmini tutarı İlk .teminatı 

Cınsi K"J J ira J,ıra E ı osu ... 1500 
kmck 200,000 20.000 karıda cinsi ve mikdarı 

r.. · · ht"ıyacı olan vu .. .. n.omutanlık Deniz erlerı ı. Utınesi 26 mart 937 cuma gunu 
Yazılı ekmek kapalı zarf usulıyle ek~ k' komisyonda yapı~acaktıı. 
saat 15 de !zmitte Tersane kap~sın 

1 
a 

1
uTr İsteklilerin lıızasında 

Şartnamesi komisyondan lıedelsız a ın~ b~{ ~terini havi teklif mck
Yazılı ilk teminatlaı iyle birlikte kanı;ını t geveline kadar kvmisyon 
tupıar nı muayyen giın ve saatten bn saa ı-998 
reıı;Jiğine vermeleıi. (558) -

Sivri ıisar ilçehaylığında~:. .. 
. ·a t tlu köyiinde vakı ı:vın koyde 

Ölmüş Ahmet Hüsam~ttıne ~~ , k~nunu ahkamına tevfikan mez· 
a~ılan meydana katılın.al~ uz~re koj .. ve 10 sayısiylc ve yüz liıcı 
kur köy ibtiy ::ır heye tının 18~6· 9~ .. guıı de vaıisleri :smetullahdan 
~etldle istimlak na k.:ıı ar verılın;~ 1~:ri belli olmadığından tebliga r 
aşkaları araştırm.1ğa ragme_'.1 3

. ~~d~ ıtıı az kabul edilecektir. Telı-
Yaptırılamamıstır. On lıeş gun ~ç~ 1 1 (580) 1-1031 
r ~ ' J k " er• tlan, ·O~U:_:n:_:u~. ~....;.---------ıgat verine k::ıim o ma • u · __ 

Aulit ra Meınurlar 
l(ooperatif Şiı~I{etin~erı:_ 

. . . . art 1937 tarihinde akdcdılen umumı heyet ıç-
. Şırketımızın 12 m. . d•temediği cihetle esas mukavele-
tımaıncla nisabı eksenyet temın e 1 

• • • • 

n 
· · ddesi mucibince ıçtıına, 27 mart 1937 tarıhıne 

amemızın 46 ıncı ma l'k d'l · · t · · -· d'f · "nu" saııt on bese ta ı e ı mıştır. çtıma yen 
•uUsa ı. ~uınartesı gu · 1-1038 
1-Iall-evıclır. 

den: 
21 Mart 1937 pazar gi.inü Yer~:şehir'de Atatürk u

ranı şarkına tesadüf eden mıntakr ~a cereyanın saa; 

17 den 12 ye ve 14 den 16 ya kadar kesileceği ila:n 'olu 
nuı·. 1-1138 

Nafia V ~kal~tindr-n: 
Betonarme Köprü İnşaatı 

2S.3.937 taı ihli perşembe günü saat 16 da Naf.a Vekaletinde S?
se ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisyonu odasında ( 163SOO) !ı· 
ra keşif bedelli Maraş Vilayetinde Kayseri • Ma.raş ve Ma~~ş ~-El: 
oğlu yollarında betonarme Alikaya, Suçatı, Tekır, Aksu koprulen 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko~uıı::uştur. 

Eksiltme şaı tnamesi ve uuna mütelertı dıger evrak (~17,5) ku-
ruş mukabilinde Şose ve Köpr~ler Rrisli~indcn verilecektır. 

Muvakkat teminat (9425) .Iıradır. . . .. . . . 

Ek 
·ı e airelıilınek içın ısteklılerın muteahhıtlık vesıkasını 

Sl tmey 1-t ) j' l k k" .. b b er 
ibraz ve bir teahhütte en az (100:000 ıra ı . opru ve una enz 
in · · b' ette yaptığını ıspat etmı:lerı meşruttur . 
şa;tık?/ ırk:u\arını 2s.3.937 perşembe günü saat ıs e kadar Ko-

rnis e 1R '?e
1 
.• ~pe vermeleri lazımdır. (497) 1-930 

yon eıs ıgın . ----~.,. 
fil :ı; T :ra': :ı: 

~ SUMERBANK 
lTmuıni Müdiirlü O-ünclen: 

A nanca Steno 
Dakf lo A lınac k 

. 'stihdam edilmek üzere al-
Bank;ımız Ankara merkezın_de ı ar bir steno daktilo alına-

tnancayc:l tamam':'n vakıf ve serı ~a:ı: . 
Cakt 1 . . . 'h edilecektır. ır. ngılızce bılenler tecı .. bit olunacaktır. 

1~ 'k 'd rına gore tes 25 uc~ct alakadarıarrn ı tı a 1 '"dürlüğüne en geç 
'I'ahbıerin Sümer Bank Personel mu.lA olunur 1-1080 

rtıa .... 1 ~ "racaat arı ı an • 
'' 9;;7 tadhine kadar mu!.: "1r.":T".1.TıtJ1,f ... fJl.fJl.f.Ltı~ 
i:§!Ly:ly.l,'Ef TJl.f Jl.f Jl.Tf f+T.a.T+T.lô - -

Afyon İlbaylığrndan: v 1 nan 
ıo . . apılacagı evve ce 

ea.urni Mart 937 gününde birine~ ihal~sınt:/ ündeki somaki mermer 
Oco,_ı ş olan İl merkzine baö-lı Iscehısar y 'kaAp tas çıkarmak 

"'a 2 ., (150) metre mı · ~ 
\>e 3 5r~ 5 sene müddet ve sened:. l'bine birinci ihalesi yapı-
~ılaca uçuk nisbi resim vermek uzere ta 1 be ünü saat ıs de 
1tra 0~tır. İhalei katiyesi 25 mart 1~37 . .Per~em saat~e Ubaylığa ve 
ia.2ıa t un~c~kttr. Talip olanlar en bellı gun. v t Odası BaJ Sekre
terli·· afsılat almak isteyenlerin Afyon Tıcare 1-1046 

gıne ınüracaatları ilan olunur. (1399) 

1\1. l\ıl. V Hava Müsteşarlığından: . 
llcr lia\>a rn·· ' f b ikası için 126 - 210 ııra 
rn.<ll~tli Uç ~steşarlığı ve Kayseri tayyare İ a ~rı rin imtihanı yap.ıl· 
lllU • U2~!·ea ınanca mütercim alınacaktır. st~ 1 :rlığına istida ıle 

ra.caat 25-3-937 tarihine kadar Hava Musteş 
1 1115 

etrneleri. (638) -

1 _ 20 forma tahıni11 edilen (gümrük mevzuatı kılavuzu) adlı 
kitabtan 2000 tanesinin bastırılması pazarlığa konmuştur. 

2 _ 20 formanın baskr işi SOO lira tahmin edi1miş olup muvakkat 
teminatı 37 lira SO kuruştur. 

3 _ Pazarlık 22.3.937 pazartesi günü saat 14 de vekalette kuru-
ıu alımsatın komisyonunda yapılacağından isteklilerin yatıracakları 
ıeıninta aid makbuzlarla birlikte adı geçen komisyona müracaatları. 

(600) 1-1057 

•ı mı ı ı mıı ı ım ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• - -
~ TÜRK HAVA KURUMU ~ - -
~ BüYül( PiYANGOSU ~ - -= ' = 5 Şimdiye kadaı binlerce kişiyi zengin etmiştir. = 
§ 6 cı keşide· 11 Ni!o'an 937 dedir. -= -= Büyük ikram.iye 200.000 liradır :: 
~ Ayrıca : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra- -
~miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır ... = 
:: Dil{ le at: :: = -=: Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşamına kadar biletini==--
~ değiştirmiş bulunmal.dır. 

S Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt o]ur. S 
wu 111111mıııi111111111111111ı111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111 n m: ii 

l{ii a.hya 'ilayetinden: 
Kütahya Memleket Hastanesi için · 

Muhammen bedeli 
Beheri 

Lira K. Adet 
25 !\O 25 Kemerli, çelik somyalı karyola 
30 00 1 İngiliz sistemi kuma karyola 

9 !ı O 55 Demir etajer • 
27 00 l Portrigatör 
ıo 00 2 Eskabo 
70 00 2 Arabalı sediye 

5 50 .. .. ı Demir sandalya . 
26.3.937 cuma gunu saat 15 de iha1e edilmek üzere a<(ık eksıltme· 

y~ konulmuştur:. İsteklilerin 104 lira muvakkat teminatiyle mezkur 
gun ve saatte Kutahya vilayeti daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. (545) 1-976 

KREM 
Kum1.u, Saı.şın. Esmer her tene tevafuk eden yegllne sıhhi 

kremlerdir. (;ildı besleı, Çıt. Leke ve sivilceleri kamilen ızale 
eder. Yarım asırdanbed kibar mabfellerin takdir ile kullan- ~ 
dıkları sıhht güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~: 
ı - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin y;o.ğsıı gündüz için beya.z renkli 
3 - Krem Balsamin acr badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için peobe renkli. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu - İstanbul 

Anlcara Mektepler Satınalma 
l(omisyonu Reisliğinden: 

.Sıy.asal bilgıler okul~ talebesi için en azı 720, en çoğu 810 metre 
elbıselık kumaş açık eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme 30.3.937 salı 
günü saat 14 de Ankara mektepler muhasebeciliğinde toplanan ko
misyonda yapılacaktır. 

Kumaşın azami mikdarına göre tahmin edileıı bedeli 4657 lira 
50 kuruştur. İlk teminat 349 lira 31 kuruştur. Sartnamesi ve kumaş 
nümuneleri hergün mektepte görülebilir. (541) 1-972 

Nafia Vel~al~tinden: 
Betonarme Köprü İnşaatı Eksiltme ilanı 

~ 

25-3.~93'.'. tarihl_i ~e~şen ~e günü s~t 15 de Nafia vekaletinde şo. 
se ve koprulcr rcıslığı eksıltme komısyonu odasında 68.000 lira ke· 
şi.f bedelli Si~as vilayeti. da~ilinde ve Sivas • Koyulhisar ve Koyul· 
hısar.'.' ~:şa~ıre yolları uzcrınde Yu~.a~ıkale ve Aşağıkale betonar
me kop~ulerı ınşaatı kapalı zarf us~lu ıle .eksi~tmeı e konulmuştur, 

Ek~ı!tme şartname~~ v~ buna .m~~~ferrı tlığer evrak 340 kuruş 
muke1bıltnde şose ve kopruler reıslıgınden verilecektir. 

Muvakkat teminat 4650 liradır .. Eksiltmeye girebilmek için is
tekllierin müteahhitlik vesikasını ıbraz ve hir teahhüde en az 
30.000 liralık köprü ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptık. 
larınt isbat etmeleri meşrutur. 

Teklif mektublarını 25-3-937 perşembe günü saat 14 e kadar 
komisyon re.isliğine vermeleri lazımdır. ( 498) 1-931 

Hava Yolları Devlet işletm,e 

idaresinden: 
Ankarada Etimesut şosesi sekizin~i kilometresi civarında bir 

telsiz istasyon binasının inşası pazarlıga ~onul_muştur. 
Keşif bedeli 4573 lira 83 kuruştur. Bu ışe aıt şartnameler ve mu

kavele projeleri 23 kuruş mukabilinde Hava "Y.o~~arı İdare merkezin
den alınabilir. Pazarlık, 25 ınart perşembe. gunu saat 11: 00 de An-
kara Tayyare meydanındaki idare m;rk~zınde yapılacaktır. . 

p rhğa gireceklerin Nafıa Vekaletınden alınmış fenni ehlıyet 
'kaza ve 

3
43 liralık muvakkat temniatlariyle tayin edilen gün ve 

vesı ası · 1 1 · ·ıA J .... ger.en İdare merkezıne geme en ı an o unur. 
saatte sozu 3 1-1151 

(653) 

il 

KuruL' 011ıur. 

[&iraaG 

İran Transit · Yo1u 
inşaat Şefliğinden: 

Kapalı zarf iJe t•ksiltmc ilfuu 
.. 7:~-~~? .. çaı şamba günü s~at on beşte. Erzurum Vilayeti Nafıa 

~udurlugu odasın~a T~a~sıt _Yol~ ~ks~ltme komisyonunda 99889 
lıra 86 kuruş bedelı keşıflı Agrı vılayetı dahilinde transit yolu ... 
zerinde Saçtepe ile Kızılyokuş arasında kısmen hazırlarumş ~e 
kısmen hariçten gelecek taş ile yeniden inşa edilecek 17 000 kilo 
metrelik şose ile tesviye, imalatı sınaiye ve tamiratı mütemadıyc 
ekip binalarının noksanlarının ikmali işlerinin kapalı zarf ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri 
bütün evrak Erzurum ve Ağrı vilfiyetleri nafıa müdürlüklerinde 
görülcbiıc:cegi gibi 500 kuruş mukabilinde Erzurumda İran Tran
sit yolu inşaat şefliğinden de alınabilir. 

Muvakkat teminat 6245 liradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasm

da çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesıka· 
lan ihtiva etmek şartile 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını 7-4-937 pazartesi günü saat on dörde kadar Transıt 
Yolu İnşaat Komisyonuna vermeleri lazımdır. Postada olan gecik-
meler kabul edilmez. (1062) 1--809 

Yüksel{ 1'Jühendis m elctehi arttır· 
nıa ve eks · tme komi syonundan: 

ı - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahi
linde yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keş.if bedelli pansiyon bi
nası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şart• 

Jar, pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Plan ve projeJer 

İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde 
Mektep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22.3.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Gümüşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki art• 
tırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1196S lira muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getir-
mesi lhımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesi-

kası 
B • 50000 liralık iş yaptığma dair Nafıa vekaletince tasdikli ve• 

sika, 
C- 937 yılına aid ticaret odası vesikası 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 
mimar olması veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında işin 
yaprlacağını ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacağıni 

teahhilt etmesi tazimdir. 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi binası içindeki ar
tırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmıs bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (1076) 1-854 

ırıil.tıTıi",:ı: :JE 

~ "Fidan Mt~rak.lılarıııa 
1 

lJJDE 
Orman Çiftliği fidanlıklarında toprak ve iklime 

uygun yetiştirilmiş olan her çeşit meyveli meyvesiz 
fidanlarla her boyda mazılar ehven fiyatla satılığa çı
karılmıştır. 

Sipariş kabul eden mağazalar: 
Çiftlik telefon No. 1824 
Karaoğlanda merkez 
mağazası telefon No. 3755 - 3680 
Y enitehir mağazaH 
telefon numarası 3576 m 
Saman pazarı M. Ti. 3633 

1-828 
l' 
ll'T-!-:t'ıTıTorıTıtıTıTıtıTLTıyıi:tTıtıtıtgfTLTıTLT*j: ~ 

Milas Belediye Reisliğinden: 
Milas k~a~asının hali hazır haritası münakasaya çıkarılarak 

Ul~sA gazet.e~ını~ ~8 • Şuba~ ve 1, 3, 5, ·Mart - 937 tarihli niıshaların
d:1 ~lan ettırılI?ış ıse de talıp zuhur etmediğinden münakasa müdde
tının evvelce ılan olunan şerait dairesinde 11.3.937 den itiba 
gün müddetle temdit edildiği ilan olunur. (665) 1_1 ;:~ on 
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PHILCO radyolarını 
uı.;us =========================================20-3-1937 ~ 

bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesı 
No: 111 Telefon. ı2JO 

TürkiyeCunıhuriyetMerkezbankasının 1 MlLLl MÜDAFAA VEKALETl SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 31-12-19 36 tarihinde biten beşinci hesap İLAN 

1 - Herbir tanesine biçilen ederi 65 kuruş olan on iki bin tane 
yerli mamiilatı matara kapalı zarfla alınacaktır. devresi bil8nçosudur 2 - Şartnamesini paras ız almak ve örneklerini görmek istiyeıı• 
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 585 liradır. 

, 

AKTİF 
KASA : 
Altın : Safi Kilogram 17.092,761 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 

HARİÇTEKİ M.JHABİRLER: 

Altın: Sati Kilogram 7.010,290 
Altına tahvili kabil serbest 
Dövizler 
Diğer Döviz ve Borçlu Kliring 
bakiyeleri. 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 

Deıuhte edılen evrakı naktiye 
karş.lığı 

SENı D AT CÜZDANI: 

Hazine Bonoları 
Ticari Senedat 

ESHAM VE TAHVİLAT 

ctn l>ANI: 

Ueruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 

Banka Malı 

AVA NSLAR: 

GAY l-<1 Nı c.ı"KULLER: 

DEMlRBAS: 

Hl~:")I 1 /\ l\R: 

:Mı 

N A r 1( tıı APLAR: 

24.042.335,57 
6.9Z4.946,-

812.b61,98 

9.860.533,22 

57.442,79 

32.536.487 ,82 

2.348.400,-
31.805.242,39 

37.186.620,n 
3.954.?88,39 

31.78G.143,5'i 

424.J79,48 

42.454.463,83 

146.683 952,-

34.153.642,39 

41.141.408.62 

8.316.729,07 

1.439.201,25 

113.964,65 

4.500. J00,-

4.607 .163.05 

29.548 992,93 

345.164.040,8-Z 

SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ: 

Adi 
Fevkalade 
Hususi 

TEDA VÜLDEKt 

BANKNOTLAR: 

Deruhte edilen 
Altın karşılığı 
Reeskont mukabili 

TÜRK LİRASI MEVDUATI: 

DÖVİZ TAAHHÜDATI: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer Dövizler ve alacaklı kli
ring bakiyeleri 

MUHTELİF: 

Muvakkat alacaklılar, depozi
tolar. havaleler ve saire 
Diğer alacaklı hesaplar, 

KAR: 

NAZIM HESAPLAR: 

Ökt-Sürenl~re : KATRAN HAKKI EKREM 

1.287.987,52 
263.195,01 

4.516.007,70 

146.683.952,-
19.000.000,-

P ASiF 
ı 5.ouu.JOO,-

6.067.190,23 

22.000.000,- 187 .683.952,------

3.186.SO 

22.702.128,40 

27.014.676.54 
43.077 .653, 72 ------

ll.86L72S,23 

22. 705.314,90 

70.092.330,26 

2.203.535,27 

29.548.992,93 

345.164.040.82 

DOKTOR 

l\1ecıt 

Kur • 
birinci 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle ıstenilen 
şekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

Mürettip İstiyoruz 
Matbaamız için çabuk ve te

miz yazı dizen mürettibe ihtiyaç 
vardır. 

lmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harri ri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşıiyatı idare t:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAN 

Çankırı caddesı cıvarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

4 - İhalesi 5-4-937 P. ertesi günü saat 11 dedir. . 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif rnelc 
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. !{Ot 
na vermeleri. (658) 1-1155 

BİLİT 

Yapı: Harp Okulu bulaşık yıkama mahallerinin ve fayans döşe• 
mesi işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Keşif tutarı ( 4138) ilca .48 
kuruştur. Keşif, proje ve şartnamesi parasına karşı inşaat şub~in• 
den verilecektir. !halesi: 24 - III - 937 çarşamba günü saat on bır • 
dedir. tık teminatı: (310) lira 40 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerdell 
ilgili bulunanlar 2490 sayıh kanunun 2, 3 üncü maddelerinde iste
nen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. Satın al • 
ma komisyonuna gelsinler. (659) 1-1156 

!LAN 

ı - Herbir kilosuna biçilen ederi 230 kuruş olan 25.000 ila 30.000 
kilo sarı sabunlu kösele satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 345 kuruşa almak ve örneklerini görmek isW 
yenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - tık teminat miktarı 5100 liradır. 
4 - !halesi 24. 3. 937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncil ınad· 

delerinde yazılı vesikalarla ilk teminatları ile birlikte teklif ınek
tuylarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. Vekaleti SatıD 
Alma Komisyonuna vermeleri. (494) 1-893 

BİLİT 

Yapıdan v...:gcçildi . Harb okulu bulaşık yıkama mahallerinin b~· 
laşık asansörleri ile fayans döşemesi işinin bazı tadilatı düşünüldu· 
ğünden ihalesinden vazgeçilmiştir bilinsin (642) 1-1125 

!LAN 

ı - Bir adet Şakuli Fireze makinesi pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olup ilk teminat paraS1 

375 liradır. 
3 - İhalesi 26 • Mart - 937 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad• 

desinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. Vekfi 0 
leti satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (549) l-9S 

İLAN 

1 - Müteahhit nam ve hesabına al ınacak olan ve her bır tanesı~ 
m. tahnıin edilen fiatı dokuz kuruş seksen dört santim o·nn 17.00 
tane mendi! aç ık eksiltmesine istekli çıkmadığından pazarlık}~ 
nııcaktır. ·rı 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle rı 
her giin komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 127,S liradır. 
4 - İhalesi 1-4-937 perşembe günü saat 11 dedir. • 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil mad. 

delerinde yaz lı vesikalarla birlikte ilk temin<l'"'~rını ihale saatırı 
da M. M. V. Sa. Al. K. na vermeleri. (615) ı-ıOSS 

1 LAN • h··rlU 
Koşum takımı: beş çift fayton koşum takımı mevcut mu u 

nümunesine göre olmak üzere pazarı kla satın alınacaktır. 
Hepsinin tutarı: 500 liradır. Nümunesi komisyonumuzdan gorıt: 

lecektir. llk teminatı: 37 lira 50 kuru~tur. İhalesi 23-III-937 salı g0
0 

nü saat on birdedır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar ~4 td 
sayılı kanunun 2, 3 iıncü maddelerinde istenen belgelerle birlı){ l• 
pazarlık gün ve vaktında M. M. V. Satın alma komisyonuna ge 
sinler. (627) 1- 1108 

BİLİT 

Lağım yolları tamiri : Abidinpaşa köşkü civarında I . Ordu 'Af ft;: 
liği eratına mahsus helanın yolları pazarlıkla tamir ettirilecek~ 
Keşif tutarı : 500 lirad ır. Keşif ve şartnamesi parasiyle inşaat şıı 1• 

s inden verilecektir. İhalesi 22. Mart. 937 pazartesi giınü saat on ~1 

0 
dedir. İlk teminatı : 37 lira 50 kuruştur. Eksi ltmeye girecekle~ :e
ilgil i bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 15 

1• 
nen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktinde M.M.V. Satın ' 
ma komisyonuna gelsinler. (628) 1-1109 ~ 

P. T. T. Levazı 
l\'Iüdürliiğüııdeıı: 

1 ) - İdare müstahdemini için ( 440) adet Pelerin açık e,k5iltıl1' 
ile alınacaktır. ·rs '1' 

2 ) - - Muhammen bedeli (4840) muvakkat teminatı (363) ~ 11s• 
lup eksiltme 2.4.937 cuma günü saat (15) de Ankarada P .'f. · 
tın aln1a komisyonunda yapılacaktır. aıacıığS 

3 ) - İstekliler teminatlarını İdare veznesine yat.ırıp yııı:ıll 
macbuz veya kanunen muteber banka mektubu ve şartnaıned~. aca'! 
vesikalarla eksiltme günü saat (15) de mezkur komisyona ınur 
edeceklerdir. •. ilJloetıı 

4 ) - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım MüdUrJuğ ~erile' 
İstanbuloa P. T . T. Levazım ayniyat şubesi müdürlüğünden 1.ıoS4 
cektir. (598) ___,-/ 

\' EN i S t ~ El\I AL .t\R HALI{ 
BUGÜN BU GECE 

AŞK ŞUKRANI 
(LE ROİ) 

Gaby Morlay - Victor Francen 
Elvir Popesco 

Aşlc1, Hissi, Müessir çok güzel bir film 
İlaveten : Paramunt Jurnal ve 

Kıymetli Misafirimiz M. ANTONESKO. 
nun Ankarayı te.~ril töreni 

BUGÜN BU GECE 

Gece yarısı yıldızı 
. . . p0 well 

Gınger Rogera - W ıllıaın t 
d ıu gaye 

Baştan başa dehşet ve esrar 0 

heyecanlı bir film 
- H b r/eri ..,e , 

Ayrıca: Foks Dunya a e or.zsS· 
KıymetU Misafirimiz M. ANT . 

.f töreııı 
Ko'nun Ankarayı teşrı 


