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; İnönü Saraybosnada Yabancılar ve Kanunlarımız 
··················•••·• 

Başbakanımız 

karşılandılar 

mezarının ya. 

nında yapılan 

abideyi ziyaret 
ediyorlar. 

iç bakanımız kamutay 
\toplantısında izahat verdi 

B. Necibali Küçüka 
milli müdafaanın 
inşa işlerini anlattı 

....•.......•••. f 
"B~;~,;;nımızı karşılayan halk 
ar~sında seneler den beri şehre 
hiç gelmemiş ihtiyarlar vardı 

t6 (AA.) - Türkiye Baıbakanı İsmet İnönü ile Dıt 

n SarayR~s~aA, bu.gün buraya gelmitlerdir. Dost ve müttefik Tür-
akanı uftu ras )' · d' k d ·· "l · 

k
. . .. ·ıı rini Saraybosna emsa ı ıım ıye a ar goru memıt 
ıyenm mumeaaı e 1 

ı k k n gösterilerle kartı amıftll'. 
para ve coş u 

Sabahın ilk saatlerinden itibaren bil· 

Yugoslavya mektupları: 2 

Befgrad'da 
Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharririmizden telefonla • 
- Belgrad: 

llk öğle yemeğini naip Prens 
Pol'ün Dedinya'daki beyaz sara· 
ymda yiyen İsmet 1nönü ve T ev
fik Rüştü Aras, ikindi vakti, ge-

_,,,,.,""n. aynı t pe üzerindeki hüküm

tün Saraybosna muhterem türle msafir· 
lere intizaren sevinç içinde bulunmak. 
ta idi. Türkiye Başbakanı İsmet İnönü 
ile Dr. Aras'm Sarayboınada kabulleri 
için hazırlık on günden beri büyük bir 
hararetle yapılmakta idi. Bu sebcbten, 
türk devlet adamlarının Saraybosna'
dan geçişleri esnasılidaki gösterilere 
muazzam bir halk kütlesinin iştirak e
deceğ i daha evelden biliniyordu. 

Türk • yugoslav bayrakları 
Daha dünden itibaren bütün şehir 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sılay'ın reisliğinde 

toplanmıştır. Hı.ikümetin, Abdülhak Himid Tarhan'm 
öldüğüne dair olan tezkeresi okunmuş ve reis ''Türk ede
biyatına, türk kultürüne buyuk hizmetler eden; memle
ketimizın partimizin ve inkılabın büyuk pirinin öliimiln
den dolayı reislik divanının başsaglarını,. arzetmif ve a

.ziz ölünün hatırasına bir saygı ifadesi olarak bir dakika 
ayakta durulmuştur. 

Bundan sonra Muğla mebusu ve C. H. P. Genel Sek· 
reteri B. Şükril Kaya'nın şu takdri okunmuı ve kabul 
edilmiJtir: 

"Büyük şairimiz ve parti üyemiz Abdülhak Hlmid 
Tarhan'ın aziz hatırasına hürmetle celsenin bir çeyrelı: 

saat tatilini teklif ve rica ederim.,, 

* İkinci celse saat 15.20 de toplannut-

7 inci sayfada tır. General Kazım Sevüktekin (Diyar. 
kir)in "1683 numaralı askeri ve mülki 
tekalid kanununun 37 ve 38 inci madde-o 
lerı mucibince askeri malullerin her Ug 
senede bir muayene edilerek maltlll~ 
lcrinin azalıp çoğalmasına göre yapılaa 
muamelenin mülkiyede malUl olarak te
kaüd edılenler hakkında tatbik edilip 
edılmediğinin, edılmiyorsa bu mllsavata 
mugayir muamelenin icrası mümkiln o
lup olmadı run mal ye b-bnhpadu• 

Bel g r ad radyosunda, 
fran ız~.a, sırbça, ingiJizce 
ve türkçe olarak 1smct lnö
niine dair verilen konf eran- ı 
sın tam metnini bulacaksı· 

nız. 

(Sna I iMi •.,t.ı.J. 
çay ~7tnda Kıraliçe Mari'nin 
Y"kzıyafetinde hazır bulundular. 

u sek hir kültür ve ince bir 
2 e.vk sahibi olduğu kadar devlet 
reısliği vazifesini müstesna bir 
ıalahiyetle idare eden Prens Pol, 
misafirlerini samimi ve külfetsiz 
ağırladı. Sofrasındaki hanımlara 
Yemekten sonra küçük kızını zi
yaret ettirdi. 

Dedinya tepelerindeki bahçe
ler ve korular hemen hemen Or
man çiftliği ile ya1ıddırlar. Kıral 
Aleksandr kır ve aile h•vaamı a. 
viyordu Sırp - Biz~ns hUMısiy.~t
leri gösteren yenı yugo.lav us
lubundaki sarayında herteY onu 
hatırlatıyor. Tevfik Rüttü .. A~, 
kendisiyle birlikte .otu~du~ o
feyi gösterdi. Daha ıçerıde ~
lu küçük bir salonda Kıralıçe is
met lnönü ile misafir hanımlar~ 

türk ve yugoslav bayrakları ile süslen· 
mişti. Bu sabah. havmm fena olmuı· 
na ve ince bir :Y•fmunm yaım-11111 
rağmen saat yediden itibaren Sarayboe
na ahalisi, sokaklara dökülmilftil. Ttlrlr 
devlet adamlarının geçecekleri yollar• 
daki halk, otw: binden fula tahmin o
lun uyordu. Bu halk arasında. ıeneler
den beri fehre gelmemiı ihtiyarlar da 

vardı. 
Hususi trenin vasıl olacagı müze bi-

nası onünde, mızıkası ve aancağıyle, 
bir ihtiram bölüğü yer alauftJ. Doıt ve 
müttefik Türkiyenin bafbakanı ile dıf 
bakanını bekliyenler arumda, münaka· 
lat nazırı B. Spaho, vali Lllkiç, beledi
ye meclisi reisi ile bütün mecliı a.zila. 
rı, Sarayboına metrepolidi, l8tinaf, 
temyiz ve diğer mahkemeler re.iıleri i
le Saraybosna kültürel, millt, irıun! ve 

iç.in çok miihim bir proje 

Bir çok müesseseler kazanç, 
arazi ve musakkaf at 

vergileri vermiyecekler 

Fıkra 

Şehre bakarken .• 
Arkadaşlarla Belgrad'ıa Çalıkaya•. 

sı Ustiındeyiz. K1ral Alelaandr ilendi 
sarayı için Topcider ( eslci topca dere• 
si) yukarısrndalci bu tepeyi seçtiğia • 
dea, yeni mahalleler oraya doira ia]d. 

fal etti. Bizim Yenişehir ve Ç•Dbya 
ile bir farkı var: nizam ve dlJHa yal
nız ön caddede değil, her uraltffa. 
Binaların tepesinde le a ç a i i • t 
çirkinliği yıoktur. 

İıtanbul hitırala!.ı~~an bah:::: 
yor. Hiç kimse buyuk y~ı~n . 
• etm

• sa da bütün f ıkırlerın o 
ıyor d .. "z 

hazin hatıraya takılı ol u~ 1° .. • 
lerde okunuyor. Kıraliçemn ~-. · ......... henuz 
zündeki asil cazıbenın uın.u 
bu sisle kaplı durmaktadır. 

ismet lnönünün co.ğrafya .~ 
titüıünü ziyareti fırsatıle 7o kusur 

Yıld be · ·ık defa Belgrad k.-ıle-an rı ı _ı.:ı ektir 
aine türk bayrağı çau ec bi; 
Balkanlılıktan sıyrılarak tam1 ba" ayan Avrupa tehri manzarası. g iki 
Belgradın anacaddelennde 
bayrak biribirini hiç yadırganıak-
••zm kucaklıyor. Doıtlukl~rh::. 
dır ki muayyen nıenf aatlerı I I 
ba kata b' takını nıukave e er 

n ır 'bt"l"fları 
Jahud nüksedecek olan 1 1 a 

k "tarekeler· 
Y~lıttıran bir ta ını mu .. bö • 
dır: türk. yugoalav doetluıuAlet
le dejildir. Atatürkle Kıral 
tandnn ebedi el ııkıtları altın~& 
ııice asırlık tarih habraları 1 e 
1Uirulan bu do.tluğun esas da
J'ancı tabiilik ve hakikiliktir ... 

T opçuderedeki askeri ,.kulur.: 
te, Belgradın resmi hu1U•• bat . 
C:. tahıiyetlerini bir araya ıt 
ten. ~am yemeği ve 1Uvare 
lbet İnönünün ziyaretini ıen ha· 

______ (Son.ı 5 iaci sayfada) 

(Sonu 8 inci uyl•d•) 

Ekonomi S.hnhjı mmıleket endüatriıine yeni bir hız ve yeni bir 
düzen yerecek olan endüstrinin teei1, tetvik ve münkabeeine dair olan 
kanun projeeinin hazırhiını bitirmiıtir. Proje yurd endiiltriıinin terakki 
•e ıelifimine yeni bir çıfa açmalct.a ve yeni yeni faicle ve kolaylıklar 
temin etmektedir. 

Güneş .. Dil analiziyle etütlerden: 

•• • Poli - ve Multi -uzerıne 
J'aan: Ahmet Cevat Emre 

m 
Bal (bağl) • bol • bul; pot • pul: I Bundan türeyen b6laJı ıözUnde (ve 

mal (mağl) • mol • mul aözlerinn var· huıuıiyle bölük bölük tAbirındc) çok-

1 
~ _._a "extension'' ile ifade ettiği· luk anlamı baluydir. 
ıgı aıuu l . d 
• .. du"k· orıJ'inde en egenl varbi• Altay lehçe erın eki "pölük'' var-

nı gor ' . .. 1 " ''kiin~'' bağl dneildiğine hükmedıle- yantı grekçe po us ile tckilce de 

1 
·1 "tangvn identiktir: her ikiainin etimolojik ,e. 

bilir; çünkü gök ere verı en . " 
d ld i bl maları tam bir mutabakat gösterirler: 

ismi ilah olarak pb:ılan ırı ı ı gı , 
tabiatı bütün kuvvetleriyle temsil eden (1) (2) (3) (4) 

Gr. polua: oğ dan op + ol + uı (ui) 

B
aal (bağl) mağbudu da aynı ıeman-

diir Türk. pölilk: öl den öp + öl + ilk 
'k münasebetlerle türemif bir ıö.1 • 

tı . b' ''bol k" Boiaacq'ta "polu·" nun evvela iaim 
Bolunğ (her halde eakı ır u ·· olup ıonradan 11fat olarak kullanıldıfı• 

tan 
na.zalizasyonla: bolunk..00. Junı ao. b 

bo 
nı görüyoruz; unun izahını tilrkçe 

.. d Orhon ya.zıtlarındakı t8rt • zu e, . . fku pölük • bölükte buluyoruz. 
~ _ d"rt cihet tabırınde, u Jung - 0 "Bir bölük uker" grupunda "bö-

A. t ) en genif kıımılara ayrılmıf (kaına ı lUk'' isim olduiu halde "bölük böllik u· 

olarak işaretler. ker'' grupunda aynı aöz çokluk anla· 
Bu tem genel vartığm kı1ımlara ay• tan bir dil ifareti haline girmektedir, 

mantik mün11e1>et11 lfı· 
rılıtını, bu se . 

1 
bal Arflk ıermence lollı (Volk) -

de etaıif, bir vokal nyıfl~~ :r ( Sona Z. inci aylad• ) 

f
. - ·u türkçcyi zenginlettınmt • 

• ıgı 

F.ııdüstrinin tefYİk ve himaye 
Mani bqünldi endiiatri politika
mmn ıeniıliii kartamda arbik kifi 
plmemekteclir. Enclüatriye aid b· 
nunlar, ferdi tetebbüe hududunu at
mamakta ve devletin memleket en
düatri•İ üzerindeki kontrolunu yal
ım kanundan istifade eden müeaae
aelere huretmekte ve endüstrimizin 
inıkitaf ına yol açmıf olan teıviki sa· 
nayi kanunu, bugünkü devlet endüs· 
tri politikaamın takib ettiii prensip
lere yetitememektedir. 

Cumhuriy~t hükümeti endüstri siya. 
ıetinin hedefi : gümrük ve diğer hi.ma. 
yeler sayesinde tutunabilen endüstri ye. 
rine uglam. kuvvetli bir endüıtri ya· 
ratmaktır. En iyiy.i en ucusa maleden 

bir endüstri meydana getirmek ve bu 
endüstriyi aynı .zamanda milll kuvvetin 
baki.ki unıuru olarak yetitrirmek, takib 

edilen endiiltrilepne hareketinin eu11 
nı tefkil etmektedir. Bu prenaipin tat
biki iıe ancak devletin endüıtrimizi ve 

on.un inki,afını ıılu bir kontrola tibi 
tutmalİıyle mümkün olabilecektir. 

Ekonomi Bakanlıiı yazdığımız va.zi. 
yetleri göz önüne almak suretiyle bu 
projeyi hazırlamııtır. Proje endüıtriyel 

bir müeeenc kurmayı Ekonomi Bakan· 
lıiından kurma müsaadesi almağa bağlı 
tutmuftur. MU...de, mlle11Henin mem-

( Sonu 5. inci ayl•da f 

Bir başka farkı daha var: mimarla, 
moder.n üslQb içinde, yugoalu milli ti
pini aramalctadrrlar. Eler O~llDcl 1"' 
fark da görmek istersenis, hbgelerüı 

bahçe mimarları taralıadaa .,.pıııp • 
sahiblerinia keyif v• .evlıl•ri• fite 
tabiatın bozulmamıf olaıaıılu. 

Ar.kad11larla tepedea pbre 4olra 
bahrken, hep Anlıara ma.,..lerilll 
yapıyorduk. Burası dabi .oa oa. oab.f 
sene içinde alıp yarlJma,ıar. 1111 Bel
gr•d'ı, bir Ballcan lcasaba• idi. s..,,..,_ 
tiğimiz Bclgradsa, bir Avrupa plui Nf. 
langıcıdır. 

Ankaradan M kadu blJyiJlı oldula 
halde b a ş 1 a n i ı ç hlimaial lcu]. 

landıgıma dikkat ediniz. Bu pbir ı .. 
tanbuld.ı henüz başlamamıftır: Aah • 
r•'da ise temel katını bir•z ıeçti. 

- Bakınız, dedim, An.br.t'y• bea • 
zer veya benzemez birçok ıeyler ıötl• 
yoruz. Falcat biç bir tarafta ... 

Yanılmamak için etrafımıu batı• 
dık 

- Hiç bir tar•lta d•l mUulle.Jaia 
kerpiç yığınları yok. Halbulıi burada 
da işçi var; burada d• laiir v•r; •f 
var,· çıplak var .. 

Çunkü bizim Ankara hlesini (oınıa 
Cebeciden sörülen eşsiz silüeti de nib .. 
yet bu kerpiçlerle tahrib oluamuıturl) 
evet, onu, arkadan önden bürllyen ,,._ 
ha/leler., Asyai'dirler. A 1 y r u p .. 
Ballunları tamamen lcaplamıı d•i•lH 
de, A s Y a Balkanlardaa tamamea 
çekilmiştir. Her yerden ,,. bu f"Yd•• 
Asya'yı giderelim. _ Fatay. 
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Güneş - Dil analiziyle etütlerden: 

oli - ve Multi •• • 
-uzerıne 

(Başı 1. inci sayfada) 

halk, kavim, rusça polk = alay bizim 
için türkçe pölük • bölük'ten başka bir 
şey değildir. 

Bu tem ".n" unsuru ile hiııdöröpe
en dillerde dolgunluk ifade ettiği gibi 
türkçede de tamam, hazır anlatan pe • 
len (Altay lehçeleri) sözü vardır. 

Bu tem, hindöröpeen dillerde ol • 
duğu gibi türkçede de ".t, d'' unsuru
nu alrr: polat (Rad. IV. Taranci, Kil
er) molat (Şor, Sagay, Koybal) = çe
lik; mılta (Teleüt), milte (Tobul) = 
fitil (tüfekte) gibi. Bu sözler "çok 
dinamik" anlamiyle türemiştir. Mıltık 
= (fitilli) tüfek de "çok dinamik biı 
obje'' dir. Baraba lehçesinde zarf ola· 
rak kullanılan malt = "hakikaten, fil· 
vakiğ" sözü de bu gruptandır (grekçe 
mala, malon, malista zarfiyle seman
tikçe pek yakındır.) 

il. Tekarrür unsuru "detemıina • 
tif" (v. r) ile olan temler. 

Türkçede "varlık" anlamı aynı 

(v. p~b-v) prensi pal kökünden, bir de 
determinatif (v. r) unsuru ile türemi~ 
sözlerle ifade olunmuştur: 
par (Radlof IV. Uygur, Altay, Tele

üt v. b:) = 
bar (Orhon, Çağatay, Kırgız v. b) = 
bağı (Yakutça) = var. 

Bu sözün semantik kıymeti Güneş
Dil prensiplerine mutabıktır; kelime 
genel veya özel olarak mevcudiyet ifa· 
de eder. Şümul unsuru "extensif" ile 
olan bol • pol = "bir varlığın artması 
vey.a husule gelmesi" olduğuna göre 
varlık anlatan bu iki tipin biribirin· 
den semantikeje farkx da vuzuh ile an

laşılmaktadır. 

Bunların etimolojik şemaları: 

(1) (2) (3) 
par ağ dan ap + ar 
bar . ., ab + ., 
.vaI . ., av + ,, 

Üç varyantı olan bu söz, ana kökün 
yerine geçen ap-ab-av prensipal kökü 
ile anlaşılan varlığın (taayyün) etmiş 
bir şekilde olduğunu ifade eder. Bu 
söz fiğil değilse d~ fiği! gibi predi -
katif (isnadi) vazife görür, ve cümle 
teşkil eder. Fakat hint-iran grupunda 
olduğu gibi türkçede de bütünlük ve 
çokluk ifadesine de hizmet etmiştr: 

par (Teleüt) = hep, bütün (par yer = 
bütün memleket), bar (Kazan) id. 
(bar akçanğnr . bir = bütün param 
ver), bar (Kırgız) = zengin (bar kisı ı 
par (Uygur) "servet•' var id. (parın 

fida kıldı = varını, servetini feda et' 
ti.) 

Bundan müştak ve aynı anlamı haiz. 
sözler de çoktur: 
Barça (Kazan, Cağatay) - hepsi, 
Parça (Teleüt, Lebedi) idem; 
Parağ (Radlof. IV. Töl.) - mal, 

mülk; çifte (Pekars.) 
Para (Kırgız) = kısım, miktar 

(Osm.) = akça; 
Barana (Anadolu) = kalabalık 
Bardam (Kırgız) = çok; v. b. 

Bu son söz, şekilce, litince ''mul • 
tum'' ile identiktir. 

Uygurların Buddaya verdikleri 
burkan • purkan ismi şamanizmde de 
kutsal ruh manasiyle vardır (Altay); 
Hivede ise şamana porhan denilmekte.. 
dir. Bu mürekkep sözün birinci kısmı 
(pur-bur ), anlaşıldığına göre, eskiden 
''mutlak vucut'' anlamiyle kullanıl • 
mıştır (bal-bağl gibi). 

* Türkçenin, araşt rma konumuz olan 
bu sözler grupunda da, kaynaklık ro • 
lünü görmüş olduğunu ispat eden çok 
önemli başka dil tanıkları vardır. Gü • 
neş - Dil prensiplerince ana mefhum 
ana kökün yerini tutan prensipal kökte 
olur; buna ilave olunan unsurlar o mef 
huma muhtelif semantik kııymetler ka. 
tarlar. İşte türkçede .. varlık, çokluk, 
bütünlük" ana anlamının aynı prensi -
pal kökten başka unsurlarla da türemiş 
sözlerle, hatta sadece prensipal kökten 
ibaret sözlerle, ifade edilmiş olduğu -
nu görmekteyiz. Bu sözler, bütün türk 
lehçelerinde, çok miktardadır. Başlıca 
tiplerini vermekle iktifa ediyoruz: 

Öp (Rad. I. Şor. W.) = mal, ser-
vet; öp (Uyg.) = ev (insan için 

en mühim mülk; varyantları: ep, 
eb); iip (Şor, Kırgız) = mal, 
mülk; (Tel.) = miras; (Yakut) 

Yazan: Ahmet Cevat Emre 
m 

l 
Ep 

= mal, servet, sermaye ; miras 
(halbıt üp = kalmış mülk, mi
ras); 

(Yakutça) = ilave etmek, artxr
mak, ebi = ilave ; 

Obo (Altay) = yığın, kalabalık; 
Omak (Çağatay, Uygur), omuk (Ya-

kutça) = kabile, kavim; 
abın, ebin, evin, evün (muhtelif lehçe
ler) = tohum, habbe; v. b. 

Türkçe ve hindöröpeen diller grup· 
larmda (v. p, b, m) prensipal kökünün 
"validiyet'', ''hayat vericilik" mefhu • 
munu anlatmada tuttuğu yer pek bil -
yüktür; başka etütlerde görülmüş olan 
bu kategori sözleri tekrarlamağa ihti • 
yaç yoktur. 

Yürüttüğümüz araştırmanın netice -
!eri bize "hayat, varlık" anlatan ilkel 
ve basit sözlerden "çokluk, .zenginlik, 
miras, kalabalık ... " ifade eden daha 
"kompleks" sözlere kadar, bütün bu se
mantik kategorinin türkçedeki mebzul 
mümessillerini ve.ımiştir. Dilimizin bu
rada da kaynaklık rolünü oynamış oldu
ğuna hiç bir şüphe kalmamaktadır, sa-
nınz. 

Ilgaz kültür birliği yarın 
toplantı ve seçim yapacak 

Ilgaz bölgesindeki (Kastamoni, Çan
kırı, Sinob, Bolu ve Zonguldak) okulla.. 
rmda okumuş veya okutmuş olanlar ara.. 
sında kurulmuş olan Ilgaz kültür birli
ği asli idare heyeti seçi.mini yapmak ve 
birliğin kuruluş işleri üzerinde görüş

mek üzere yarınki pazar günü saat 15 
de Halkevinde bir toplantr yapacaktır. 

Bu birliğe üye olmak hakkını haiz olup
ta adresleri bilinemediği için kendi1erL 
ne davetiye gönderilememiş olan arka.. 
daşlarrn herhalde toplantıya gelmeleri, 
müessislerden ald ğımız bir mektubta 
rica edilmektedir. 

Hukuk İlmini Yayma 
Kurumunun 

Tertib ettiği seri konferansların 
On dokuzuncusunu 

Siyasal Bilgiler Okulu Profesörle
rinden B. İbrahim Ali Erberk 

17.4-1937 cumartesi günü saat 15 de 
ANKARA HALKEVİNDE 

verecektir. 

Mevzu: 
İmtiyazla işliyen amme hizmetleri 

Ankara müstakil bir sahneyi ,Ya

§atamaz mı? 

Geçen gün, Yeni sinemada, İstanbul 
Şehir tiyatrosu, "Baba., piyesini temsil 
edeceği sırada hadis :>lan vakadan mül
hem olarak, Ulus soruyor: "Ankara, 
müstakil bir sahneyi yaşatamaz mı?'' 

Bu sualin, şimdiki halde, en doğnı 
cevabını almak için fU bal tarzını teklif 
edemez miyiz? 

Dünyanın her tarafında tiyatro mev
simi hangisi ise, Ankara .iklimi ve ha. 
yat !Ulan da göz iinünde tutularak, 
ilk önce o mevsim tayin edilsin. Sonra, 
l~tanbul belediyesi ile uyuşularak İstan
bul Şehir tiyatrosu o menim için An. 
karaya getirilsin. Güzel bir repertuvar 
tertib olunarak temsillere başlanım. 

Bugün, en iyi s&ınenıiz sayılan Is. 
tanbul Şehir tiyatro!lunun butiin bir 
mevsimde cöreceği rağbet derecesi bu 
sualin susturucu cevabım vermiş olur. 

'Hakiki ve meccızi mana farkı 

P. J. Woodhause·un ''bir at üstün
de üç adam" adındaki piyesi geçenler. 

de sinemaya tatbik olunmuştu:. Bunun 
ilarum okuyan, hayvanları koruma ce-

miyeti azasından bir kadın, film fahri. 
kasına bir mektub göndererek protesto-

da bulunmuştur: "Bir zavallı hayvana 
bunca adamı birden bindirmek insani 

ULUS 

(Tahsilat i"Y9~ilyondan 
1 f azl~ 

Finans Bakanlığından verilen 
malUmata göre, 10 aylık devlet 
tahsilatı 199.572.554 lirayı bul
muştur. Bu tahsüatın 187.952.870 
lirası 1936 Finans yılı tahsilatı 

l 1.619.684 lirası geçmİf seneler 
vergilerinden olan tahsilcittır. 

1935 finans yılının aynı aylarına 
göre 1936 finans yılı 1 O aylık 

tahsilatı 18.341.824 lira laz.ladır. -·-------------· 
İtalyan ticaret odası 

yıllık toplantısını yaptı 
İstanbul, 16 (Telefonla) İs tan-

buldaki İtalyan ticaret odası, bugün se
nelik toplantısını yaptı. Toplantıda bu
lunan İtalyanın Ankara Büyük El~isi 
bir nutuk söyliyerek, Türkiye - İtalya 
ticaret anlaşmasından dolayı memnun. 
luklarınx anlatmış ve Türkiyenin poli
tik durluğunun sebeb olduğu ekonomik 
gelişmelerden bahsederken bu ileri te. 
rakki hamlelerini italyanlar:n her mil
letten fazla takdir edebileceklerini söy
lemiştir. Büyük elçi nutkunda Atatürk, 
İnönü ve bakanlarımız hakkında çok 
övücü sözler söylemiıjtir. 

Ormanların korunması İçin 
valilere emir verildi 

Haziranda yürürlüğe girecek olan or
man kanununun yanlış anlatılmı~ ve anla
şılmış olmasından köylünün on, on beş se
nelik odun ihtiyacını temin maksadiyle 
devlet ormanlarına saldırdığı, yolsuz ve 
kanunsuz tahripler yaptığı anlaşılmıştır. 

Ziraat bakanlığı bu hususta valiliklere 
yeni bir emirde bulunmuştur. Bakanlık bu 
emrinde cumhuriyet kanunlarının bi.ıtün 

köylü ve halk ihtiyaçlarını sağladığını, 

boş yere vehme kapılarak memleket ser· 
vetinn baltalanmasının da cezayı gerek
tirdiğini bildirmekte ve valiliklerin böl
gelerindeki ormanlar üzerinde çok sıkı 
takayyüdlerde bulunmak üzere alakalı 
memurlara tetkikler yaptırarak vaki ise 
tahriplerin derecesinin tesbitini ve suç
lulariyle bu vaziyeti hoş gören memurlar 
hakkında takibata geçilmesi için azami 
tedbir alınmasını istemektedir. 

1 KUÇUK iÇ HABERLER ' 

Xlmar heyetinde: - Belediyeler i.maı 
heyeti dün iç bakanlık müsteşarı B. Sab
ri Çxtağın reisliğinde l.Oplanmış ifraza aid 
muamelelerle muhtelif şehirlerin planlan
nı tetkik etmiştir. 

X Vilayet büdcelerinde münakaleler: -
Bazı vilayetlerin hususi idare ve belediye 
büdcelerinde yapılan münakalelere aid 
kararname yüksek tasdike iktiran etmiş
tir. Yakında iç bakanhk tarafından ilgi
li valiliklere gönderilecektir • 

olamaz!" Halbuki pcyeı, bir İf pefiade 
koşan üç adamdan bahsetmektedir. 

Hak;ki ve mecazi uJanalar araunda
ki fark kolayca ıezifobilmek için zeka. 
nm inki§af etmİf oJmaıına bu da bir 
delil değil midir? 

Kesmi;yen ustura 

Erkek, içeri odadan bağırıyor: -
Canını, bu ustura ıene kesmiyor. Şi.ın

di ne yapayım? 
Kadın, cevab veriyor: - Amma da 

yaptın ha! demin ben çoucuğun kaJe
mini rahat rahat yonttum. Ustura tah. 
tayı keser de kılı kesmez olur mu? 

Fonojenik misiniz? 

Sesinizin radyoda veya sinema fil
minde kulağa hoş gelip gelmiyeceğini 

meı·ak ediyor musunuz; yani, teknik ta
birle fonojenik miının. Bunu bilmiyor, 
fakat merak ediyorunu Hollywood'un 

en tanmmış ses mühendisi Douglas 
Shcarer'in tavsiyesine göre hareket edi. 
niz. Bu mühendis diyor ki: "Bir gra
mofon plağı sabcmrun dükkanına gi
dip henüz kullanılmamış bir pJağa sesi. 
nizi kaydettirmek istediğinizi söyleyi
niz. Gramofonun mikrofonu önüne ge
çince şu kelimeleri bir kaç kerre tek
rarlaynıız: "Missisipi, Fifty, F.ifty!'' 

Bu kelimeleri kaydetıniı olan plağı 
dinlediğiniz zaman talaffuzda kulağı 
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Yeni Radyo istas arı 

Markoni şirk i y 
iş programını bildi ec 

Etimesutta kurulacak olan büyük radyo istasyonu inşaatını yapa
cak olan Markoni telgraf limited şirketinin iki müheııdisi BB. Ban .. 
kay ve Küvilter şehrimize gelmişler ve fenni şartnamelere göre ya
pılacak işleri etüd ederek Londraya dönmüşlerdir. 

Ankara radyosunda 
Hamidin yası 

Dün akşam Ankara radyosunda Hami
din yası tutulmuştur. Saat 7.5 da matbu
at genel direktörü Vecı_ad Nedim Tör Ha
midin ölümü ile türk hı.iyüklerinin ve türk 
münevverlerinin bu büyük kayıbtan duy. 
dukları acıyı anlattı. Ve sonra dahiliye 
vekili ve parti genel sekreteri B. Şükrü 
Kayanın dün gazetemizde Hamide dair 
yazdığı güzel yazıyı o!rndu. 

Bundan sonra Behçet Kemal Çağlar 
Hamidin ölümü karşrc;ında türk münev· 
verlerinin intibalanna dair gazetemizde 
ı:;rkan yazılardan parçalar söyledi. Ve Ha
mid hakkında yazdığı bir şiiri inşad 

etti. Ankara radyosunda bu suretle bü
yük Hamidin hatırası bir defa daha acı ile 
anıldı. 

Hamid için dost yunan gazeteleri
nin yazdıkları 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Atina
dan bildiriliyor: Abdülhak Hamidin ö. 
lümü münasebetiyle bütün yunan mat
buatı, geniş ölçüde Hamid ve eserleri 
hakkında neşriyat yapmaktadır. 

Elektrik fabrikalarından 
kazanç vergisi 

Finans ba.kanlıgı elektrik fabrikası iş
letmenin belediyelerin mecburi hizmetleri 
arasında bulunmamakta olduğuna karar 
vermiştir. Ticari muamelelerden sayılan 
elektrik fabrikası ve tesisatı belediyelerin 
ticari gaye takib eden müesseselerinden 
olduğu için bunlar kazanç vergisi beyan· 
nam.esine tabi tutulacaklar ve kazanç ver. 
gisi vereceklerdir. 

Çağrı 
Büdce encümeni bugün saaat 15 de 

toplanacaktır. 

Çocuk Haftası 
23 Nisanda başlıyor 

·-·--····-·-••AıA•• • ....... _ ............... . . . . . 
: Hatırlıyor masımrız? : . . . ---- . . . . . 
i 1 - ikinci Büyük Millet Mec- i . . 
! lUi. ne .zaman açıldı ? i . . i 2 - Türk medeni kanununun i 
i kabulü tarihi nedir ? f 
f 3 - Emlalz 11e Eytam Bankası ! 
: : 
: ne .zaman kuruldu ? i 
i 4 - Memleket _-:eriye mahke· ! . " . 
i melerinden ne .ı:aman kurtuldu ? : . . 
: : : 5 - Ankara hukuk fakültesi- : 
: : ı nin açılış tarihi nedir ? : 
: i 
~ Dünkü suallerin cevapları ~ . . 
: : : S -Montrö boğazlar anlaşma· i 
: sı ne zaman imzalandı ? i 
i C - 21 temmuz 936 da. ! : : 
! S - İlk haçlılar seferi hatıgi l . . 
i tarihte hazırlandı ? i . . 
i c - 1096 da.. i 
i S - İngiliz bankasının kuruluş ! 
i tarihi nedir ? i . . 
i C - 1694 de. i 
: S - Kdstof Kolomb Amer1kt- : 

i yı ne zaman keşfetti. i . . 
: C - 1492 de. i . . 
: S - Amerikada. köleliğin kalk- i . . 
i ması tarihi hangi zamana rastlar i i . . . . 
: C - 1827 de. : . . . . : ...................................................... ~ 
tahrif eden her hangi bir cızırtı yok.sa 

fonojenik olduğunuu hükmedebilirsi
niz. 

Şirketin direktörü olan Dr. 
mühendis Bankay, Londrada İn· 
şaat için lazım gelen hazırlıklarc 
yapacak ve stüdyonun akostik te-
sisatı için Amerikadan bilhassa 
celbedilen mütehass!s mühendis
le beraber yakında Ankaraya ge
lecekt.İı'. 

Kendisiyle görüşen bir arkadaşımr
za direktör, bu işi ticari mı.ilahazalar. 
dan daha .ziyade, Karabük demir ve 
çelik fabrikalarımn inşas.ncla hikim 
olan, tı.irk • ingiliz işbirliği ve dos lu
ğunun tezahürüne bir vesıle dclıa ver
mek için aldıklarım söylemişt r. 

Akdolunan ve 22 mart 1937 de no
ter huzurunda imza olunan mul.avele
ye göre, şirket imzadan itılıaren 30 

gün içind~ bir iş programı hazırlayıp 
posta ve telgraf umum ttıüdiırlügı.ine 

verecektir. Bu pıogıam bugünlerde 
Londradan gönderilecektir. Stüdyo, 
istasyon ve teferruatı inşaatı 16 ayda 
tamamiyle işler bir halde testim ediL 
miş bulunacaktır. Tayyare Cemiyeti 
yanında yapılacak stüdyo binasmm 
toprak hafriyatı ameliyatına başlanıl
mıştrr. İş başındaki mühendis, burada 
67 derece toprak bulunduğunu söyleJ 
mektedir. 

Bilindiği üzere, istasyon iki dalga 
üzerine çalışacaktır. İstenıldiği zaman 
antende 60 kilovatla çalışabilecek ter. 
tibatı haiz olmak üzere bunlardan biri 
antende 120 kilovat takatte uzun dal. 
galı ve diğeri antende 20 kilovat takat
te kısa dalgalıdır. İstasyonlar Hir ta
şıyıcı dalga tevlid edecek kabiliyette 
olacaklardır. Kısa dalgalr istasyonun 
mürsilesi 16 metre dalga uı:un1uğun

dan 60 metre dalga uzunluguna kadar 
çalışabilecektir. Mürsile bu gam dahiJ 
Unde biri gündüz biri geceye mahsus 
olmak üzere sabit iki dalga uzunlu. 
ğunda çalışabilmek için huvarsla stab. 
ilize edilmiş bulunacaktır. Bunun için 
fennin en son terakkiyatından istifade 
edilecektir. Fon gürültüsü mümkün 
.mertebe azaltxlacaktır. Mürsilelerin 
sevk ve idaresi, 'kontrolu bir masadan 
kolayca yap:lacaktır. 

Mukavele mucibince, müteahhid 
16 ay sonra istasyon, stüdyo ve tefer
ruatını teslim edip muvakkat kabul 
muamelesi yapılacaktır. Kati kabul bu 
tarihten ü_ç sene sonra olacaktır. Bu 
üç yıl içinde istas.yon ve stüdyonun 
iyi şekilde kullanılması ve korunması 
için şirket, hiç bir karşılık ve masraf 
istemeksizın kendi mühendis ve müte
hassıslarını Ankara ve Etimesudda 
ikamet ettirecek ve bunların nezaret.. 
lerini temin edecektir. Bu müddet zar .. 
fında bütün mesuliyet Markoni .mi.ies· 
sesesine aid olacaktır. 

Firma, hariçten getirmeğe mecbur 

olduğu mühendis ve müteh,assıl!lar ha.. 

riç olmak üzere diğer işçi, fen mcmu.. 

ru ve sair memurlarr Türkiye dahilin· 
den ve türklerden tedarik edecektir. 
Baymdrrlık Bakanlığının: bu hususU 
mukaveleye koydurmuştur. Etimesudda 
as11 binalardan başka memur ve işçi
lerle mütehassıslar için de yerler ya· 

pxlacaktır. 

C .... H.P:;;·A~ ......•................. ~ 
Hava dün kapalı geçti 
Dün şehrimizde bava kapalı ve. ı:7s 

nalı geçmıştir. Isx evvelki günkü gıbi 
1 

ji 
derece olarak kaydedilmiştir. Meteor<> 

0 

işle-ri genel direktörlüğünden verilen ı;:: 
lumata göre dün yurdun her tarafında 

da fır• 
va kapalı geçmiş ve garb kısnntarııt de• 
tın olmuştur. Hiç bir tarafta yağış 'kaY 51• 

d .. -k JSl 
dilmemiştir. Dün yurdda en u~u d e 

• 1 er " 
fırın altında Van ve Erzuruoıaa 

5
. obta 

cedir. En yüksek ısı Trabzon "re ı.n ..... dir" 
b kirde ıs. ~ 

l 6, Çanakkale ve Diy~ : , . ebir .;O 

ne ve Kocaelide 20, lzınır, Esk~ da zS, 
A taı.ra Balıkesirde 21, Konya ve n 

Adanada 33 derecedir. 
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rım!{thWTll Hükümetçi kuvvetler yeni 
Son pışmanlık 1 M alumdur ki Amerika büyük barb başarı ar eld tt•ı elnllttiç~b:;.::::..::';::.ı:!: ~::: e e 1 er 

Wilson, Amerika halk.na hitab eden bir 
beyannamesinde amerikalıları yalnız 
resmen değil, kalben de tarafsı:z olmaya 
davet etmişti. Fakat 1914 senesi yazın
dan 1917 senesi ilk 1-,aharına kadar de
vam eden bu taraf&ızlık Amerikanın 
tedricen itilaf devletl<"rinc doğru mey· 
letmesine mani olmadı. Ve nihayet de· 
nizlerin serbestisi vtı dünyanın demok
rasi için daha sa!im bir yer haline geti
rilmesi bahanesiyle Amerika, nisan 1917 

Üniversite mahallesinden 
hala top sesleri geliyor 

de büyük harbe gird;. 
Geçen gün bütün Amerika büyük 

harbe ittirakinin yirıııınci yıldönümünü 
idrak etmiştir. Ve bu vesile ile yapılan 
tezahürler, Amerikanın harbe iştiraki 
alehine bir nümayiş ınahiyetini alınışbr. 
Bütün gazeteler, Amerikanın 1917 
senesinde harbe i§tİrak etmekle hata iı
lediğini tebarüz ettiren yazılar yazmıf· 
lardır. Bir haftalık gazete, okuyucuları 
arasında bir anket y.ııpmıt ve aldığı ce• 
vabların yüzde yetmi.ıinde harbe iştira· 
kin hata olduğu bildirilmiştir. Şeref· 
)erine verilen bir zıyafette o zaman 
harb aleyhine rey veren mebuslar ve a
yan azaları, doğru yolu gördükleri İ· 
çin tebrik edilmişlerdir. Wilson hükü
metinin bahriye müsteşarı olduğu için 
hnrb taraf darı olan bugünkü cumhur 
başkanı Roosevelt bile, Amerikanın har· 
be girmesini müdafaa edememiş, ken

disine sorulan bir su ıle karşı: 
-Bugün daha sulhperverim 

demekle baştan savma bir cevab ver· 

rniftİ.r. 
Bu tezahürlere scıı pişmanlık deni• 

lebilir. Hakikat ıudur ki büyük harbe 
ittirak, Amerika için büyük hayal su
kutu olmuştu. 1914 senesinde harb çık· 
tığı zaman Amerika kamoyu, buna kar· 
fi lakayd kalmıttı· Fakat :zamanla Ame· 
rika sermayesi harbın neticesiyle alaka. 
dar olmaya batladı. Amerika sermayesi, 
itilif devletleriyle çok karlı bir ticaret 
yapını§, bu zümreye büyük ölçüde para 
ikraz etmiyti. itilafçıların harbı kaybet

mele~i bu paraların <la kaybolması de

mektı, Bu maddi alaKa, Amerika halkı

nı kandırmak için yüksek bir takım . pre~ 

aapler i~e yaldızlandı. A vrupadaki harbın 
Dledemy t ·1 cad •l e 1 e vahşet arasında bir mü. 
h be e olduğu söylendi. Amerikanın 

ar e gir · b. d · · · mesı ır m•: enıyet ve ınsanı-
Yct borcu olduğu ileıi sürüldü. Ve harb 
başlamazdan evel bile kamoy öyle bir 
hale getirilmişti ki Anıerikamn harbe if· 
tiraki aleyhinde ı;Öz aöylemek bir ame· 
rikalı için vatan ihaneti sayılırdı. Geçen 
gün şereflerine ziyafet verilen bir avuç 
mebus, harb aleyhin.: rey vermekle ne 
büyük medeni cesaret göı1termitlerdi7 
Dün vatan haini sayılanlar yirmi sene
lik tecrübeden sonra milli kahraman 

olmuşlardır. 
Fakat bu son pİfmanbğın başka bir 

manası daha va1'dır. Amerikanın geçmİf
te Avrupa işleı·ine kerıı takib ettiği si
yaset aleyhincJıki bu tezahür Amerika
nın istikbalde takib ccfoceği siyaseti ten
vir etmesi itibariyle dikkate §ayandır. 
Görülüyor ki Amerikanın Avrupa itle
rine karışnıamak karıu-ı katidir. Yani A. 
merika halkının, gerçi. Amerika balkı, 
büyük harb çıktığı zi\auan da Avrupa it

lerine karışmanın aleyhinde idi. Fakat 
yirmi sene evvelki va:.:.yeti ile bugün a• 

rasında iki fark vardır: 
1 - 1914 hnrbındac alınan ders. Ge

çen haftaki tezahürler göstermiştir ki 

bu çok ehemiyetlidir. 
2 - 1914 senesinde Amerikanın 

harbe iştirakine ınani olacA~ tedbirler .a· 
Jınmamıştı. Bugün Amerıka ı~.l~. ıl~ 
1917 arasında kendisini harbe suruklı
yen bir takım prensipieri bir tarafa bı-

k 1 Yapmı!ltır rakarak tarafsızlık :ıııun arı ~ 
ki bunlar Amerikanın harbe iştira~ne 
._ · • k.l etmektedır. 
Karşı biıyuk garantı .e§ 1 

A. ş. ESMER 

----------------------------:-::~~ - ····················· ···········: 
ı·····················J··· . T 1 
. . . . 
i tadinda ~ . k . . .... . . . 
~ eş· ~taş ! 
~ 1{a wa~ücü ile i 
: ' : 

~ k.ar~ı as ca itır ! 
: ' ' : ······················ 

Türk~ Subayı 

Cebelüttarıkta 

Vitoria, 16 (A.A.) - Havas ajansının muhabirinden: Muntazam 
kıtalar, geçen gece Durango'ya kadar bir keşif yürüyüşü yaparak 
ıehrin tamamiyle boıaltılmıt olduğunu ve orada artık ne asker ne 
sivil bulunmadığını görmüılerdir. Keıif kıtaları, hadisesiz dön~üı-

Cebelüttarık, 16 (A.A.) __ 
Cebelüttarık'taki karışmaz
lık kontrolörleri ıefi türk su
bayı Seyfeddin Dağada bu-
raya gelmistir. ' . -

lerdir. 
A•ilerin tebliği 

Salamanka, 16 (A.A.) Resınf 

tebliğ: Bask cephesinde hükümet mi· 
]islerinin bilhassa Ocbandiano ve Lo
rilla mıntakalarında yaptıkları taarruz• 
lar geri püskürtülmüştür. Düşman bü
yük zayiata uğramıştır. 

Eskurial cephesinde duşmanın Rob
beds de Chavela mıntakasında yaptığı 
bir taarruz, başarısızlıkla neticeleıuni~

tir. 
Madrid cephesinde ehemiyetsiz pi· 

yade ateşi olmuştur. 
Kordoue cephesinde milislerin Siera 

Graiıadaki taarruzları geri püskürtül· 

müştür. 

Biskayo cephesinde iki düşman tay
yaresi düşürülmüştür. 

Cumhuriyetçi tayyarelerin 
başarıları 

Madrid, 16 (A.A.) - Cumhuriyet. 
çiler.in tayyareleri, Guadalajara cephe
sinde büyük faaliyet göstermiştir. Bu 
tayyareler, Madrid • Saragos demiryo
lunu şiddetle bombardıman etmişler ve 
Jordaque istasyonu ile yol üzerinde 
bulunan bir çok vagonları kısmen tah
rib etmişlerdir. Tayyareler, Mandalona 
ve Almadrones kasabalarını da bombar
dıman ve Soria yolunda bir otomo
bil kafilesini tahrib eylemişlerdir. 

Kordue cephesinde Fuente Oveju
nanın muhasarasına devam eden hükil

met kıta1arı şimdiye kadar zaptetme· 

dikleri şehre hakim yegane sırt olan 

Sierra Grauayı almışlardır, 
Muharebe, pek giddetli olmuştur. 
Asi tayyareleri, cumhuriyetçilerin 

işgal ettikleri mevziler.in bir kaç nok· 
tasiyle Andujar şehrini bombardıman 

etmişelrdir. 
Bombardıman neticesinde sivil a· 

haliden bir kaç kişi ölmüştür. 
Madride gelince: Dün Üniversite 

mahallesinde kısa biı müddet topların 
şiddetle ateş ettiği işitilmiştir. Cıımhu
riyteçiler, iki günd~nberi Üniversite 
mahallesinde sarılı k.ılan asilere karşı 
kuvvetli bir- cephe tesis etmeğe muvaf. 

fa kolmuşlardır. , 

A•i mevzilerini bombardıman 
Bilbao, 16 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Bask cephesinde cumhuriyet topçu kuv
vetleri asi mevzilerini bombardıman et

mişlerdir. 
Biskaya cephesinde asilerin bir kar-

şılık taarruzu püskürtülmüştür. 
Burgos cephesinde kayda değer bir 

~ey yoktur. 

!Okyanusta 
manevralar 

San Pedro, (Kalifumiya) 16 (A.A.) 
_ Amerika donanmasından 139 cüzü

tam, içinde 40.000 zabit ve efrad ve mü
rettebat olduğu halde, büyük okyanus. 
ta manevralar yapmlk üzere bu sabah 

hareket etmiştir. 
Bu muazzam filoya amiral Arthur 

:Hepburm kumanda etmektedir. 
Filonun büyiık kısmı, Havai adaları-

n;ı. gitmektedir. l 
y cdi cüzütam, Alaska'yı ve Aleouti-

ernnes adalarını ziyaıet edecektir. 

Kredi f onsiyeden kazananlar 
Kahire 16 (A.A.) - Yüzde 3 ea:zli 

ve ikraıni;eli Mısır kredı fonsiye tahvil. 

terinin dünkü çekiliş:nd~: 
1903 

sen si t hvıllerın en 566.33~ 

1 t
ahvil 100 ooo, 1911 senesı 

numara ı . .
11 

. del\ 396.105 numaralı tahvıl 
tahvı erın 

k 
'kramiye kazanmışlardır. 

so.ooo fran 1 

Madrid civarında binaların önünde yapılan tahkimler 

Ludendorf'un orduya 
girişinin 55 inci yılı 

B. Hi tler Ludendrof'u tebrik etti. General eski 

alman ordusunun meziyetlerini anlatıyor. 

. Berlin, 16 (A.A.) - General Erik Ludendorf ikamet ettiği Tun
zıng malikanesinde, dün orduya g iriıinin elli betinci yıldönümünü 
B~rlinden Hitlerin tebriklerini getirmek üzere tayyare ile gelen Har: 
bıye bakanı Mareıal fon Blomberg, kara orduları kumandanı general 
f?n Frik, donanma kumandanı amiral Reader ve general Göringi tem
sılen de hava generali Kanpisb hazır olduğu halde resmen kutlamıştır. 

Bükreşteki 

elçiliğimizde 

B. Tataresko şerefine 
bir ziyafet verildi 

Bükreş, 16 (A.A.) - Türkiye el!risi 
Tanrıöver ve Bayanı ıJün akşam başba. 
kan B. Tataresko şerefine elçilik bina
snıda bir ziyafet vermişlerdir • 

Bı: ziyafette başbakandan maada 
başbakan muavini, ekonoıni bakanı, İn
giltere, Almanya, Belçika elçileri, Çe. 
koslovakya işgüderi, ıç işleri bakanlığı 
genel sekreteri ile dı~ işleri siyasi büro 
direktörü, saray prot?kol <lirektôrü ve 
Bayanlariyle birlikte .Bükreş yüksek mu
hitine mensub bazı aileler ile elçilik ileri 
gelenleri hazır bulunmuşlardır. 

Hindistan da 
hidiseler 

Bannu, 16 (A.A.) _Şimal garbi hu
dudundaki asayişsizliğı dik ate alan 
hindli ve Sikh'lerden mürekkeb Bannu 
müdafaa komitesi hindli ve Sıkh'lcre 

taarruz vukuunda kendilerini müdafaa 
edebilmeleri için silah dagıtılmasını is. 
rarla i temiştir. 

Bannu çevresindeki muhasım kabile
lere ınensub çeteler gıttikçe cüretlerini 
arttırmaktadırlar. Bu çetelerden biri 
dün Akbam şehrine bir ka!r mil mesafe· 
ye kadar ilerlemişlerdir. 

Tehlike işareti verilme i uzerine kı

talar hazırlanmışlardır. Panik ol nı 

önlemek için bir polis miıfr ze i ehre 
ginniştir. Gece yan ına do ru top e->
leri i itilmiş ve akıncıhır, eri ç kılm • 

}erdir • 
Bu akınların yağma ve daga kaldır

ma gayeleriyle yapıldığı zannedilmekte-

dır. 

Maretal fon Blomberg söyledi
ği nutukta Ludendorfun genel 
harbda gösterdiği askerlik mezi
yetlerini anlatrnıttır. 

"- Genel harbın askerleri olan biz. 
ler, general Ludendorfun ne derece 
yüksek bir idareci, bir şef ve ağır me. 
suliyetleri taşıma,,ını bilen lıir insan 
bir kelime ile yüksek bir kumandan ol
duğunu, bazen hata eden tarih!rilerden 
daha iyi biliriz.'' 

General Ludendorf teşekkürlcrinin 
Hi~lere .~ildirilmesini x:ica etmiş ve söz
lerıne şoyle devam etmiştir : 

''- Böyle lıir günde, eski alman or
dusunun hatırasını yadetmek benim 
için bir vazifedir. O ordu, faik düşman 
kuvvetlerine karşı Almanyanın hudud
larını müdafaa etmiş ve alman mille· 
tini onu ezmek istiyenlerden korumuş
tur: ~akıa bu büyük işin bütün ehemi
~etını ve şümulünü daha şimdi tesbit 
ımkansızdır. Fakat mert muhasımları
m~z ~lman ordusunun kahramanlığını 

t:a;ı:dır edegelmişlerdir. Bu kahraman

lar ?~~ de yaşamak azmini, milliyetper
verlıgı ve ırkcılığı yaratmışlardır. İ§· 
te bu hassalardır ki genç alaman ordu· 
sunun temeli olmuştur.,, 

General Ludendorf bugünkü vazi
yeti genel harbten evvelki vaziyetle 
mukayese ederek demiştir ki : 

·•- Bugün geçirmekte olduğumuz 
devir bir çok bakımlardan genel harb
ten evvelki devirlere benzemektedir. E-
ğer benim ordumuzu tamamlamak ve 
mecburi hizmeti tahakkuk ettirmek yo
lundaki gayretlerim o zamanlar bo a 
çıkmamış olsaydı, eğer o zamanki hü
kümet, vaziyetini, zaruretlerini anla. 
mış olsaydı alman mılleti o zamanlar 
heniız maskeleri düşmemiş olan n yo. 
nalistik aleyhtarlarının ınfisah ettiri
ci faaliyetlerine mukavemet gôst rmek 
üzere birleşik bir h ide k lırdr. Du un 
Hıtlerin ıya eti saye inde Almanya 
te r r el mlanmı tır. 

s· hlı, bırle ık ve top yel 
·çin t !dl ti ndırılmış olan l n m·ı. 
Jeti Avrupa b rı ının bir gar 1 r. 
Öyle ) apınız ki, maddi ve ın n vı 
vetli alman ordusunun geris'nde m nen 
kuvvetli, birle ık ve milli k ktcri 
müdrik bir millet bulunsun. 

rtm111mıı11llJ 
Fransız müstemlike 

idaresine bir nümune 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi. 

Fransanın müstemlike politikasmın Su
riyedeki tezahürlerind<'n bahaedenık di
yor ki: 

.. s . d ı_ • f - urıye eKı ıansız rnüatenllike 
memurları Hatay türklerinin talk ve 

medeni bir hııyata ge~mclerini bir türli 
hazmedemiyerck mesela pplıuı giyilme
si aleyhinde yaptıkları ve yapbrdık'an 
propagandaları hayretle görüyoruz. Ge
ne bu müstcmlike memurları ıüphesiz 

para ile tuttukları bazı softa yobazlara 
Tı.irkiye cumhuriyeti türklerinin eüya 
İslamiyetten çıktıklart yolunda vaızlar 
yaptırmakta olduklarını ıaıarak takib 
ediyoruz. Fransa gibi fikir hürriyeti ui• 
runda ihtilal ve inkildb yapmsf bir mem
leketin çocuktan olmak lwm eelen ba 
m4ııtemlike memurlaıının nasıl olup da 
böyle cizvitçe hareket ettiklerine bir 
t~rlü akıl erdiremiyorduk. Biz, türkler, 
bır aralık içimizde Yı\~nyan büyük fran
sız tairi Lamartine'ın dediği gibi, ol
dum olasıya başkalarının dinlerine ve İ· 
tikadla~ına karışmağı sevmiyen ve yap· 
~ı~an ın~nla~ız. Suriyedeki katolik ve 
ılıtımal kı bazıları din kayıdlnnndan ta· 
mamıylc azade frnnsı7. memurlarının İs· 
l~ın dini icnblariyle bu kadar müf&id 
hır ıekilde mefgul olduklarını görüp 
de 

Dahleden dinimize bari 

dememek elde midir?" 

HALKEVLERlNE DAVET 

müılüınaa 

olsa 

VARLIK mecmuasında Behçet Ke
mal Çağlar, münevverleri balkevleri ~ 
tısı altına davet ederek fÖyle yazıyorı 

"- lı olaca&ına varu, zihniyetİllİ 
aklınızdan siliniz; bıqka biri pek ba. 
mem fakat halkevleainde it ai:zin iste.. 

diiinize varacaktır. Fahri h.Wnet n 
vicdani mesullyet kadrosu içinde yalnm 
sebatınızın, §uurunuJ:UD ve beyec:uuı:u
%1n deuını ile çahtnıalara en müeuir 
müdahaleyi yapabilmek mevkiine eele
bilirsiniz. Halkevlera öyle müesseseler 
olmak yolundadır ki: Orada yalnız iaan, 
kültür ve ıamimiyet konuıur. Çevre
nizdeki halkevini, hi~ olmazsa, bir ıu
besiyle bu hale koymak, o ıubeye, bir 
kaç kafa dengi arkadatla kaydolunma. 
nıza, fUUr ve heyecanla harekete eelmİf 
bir çalııma ile işe gir;şmeni:ze bağlıdır. 

Her hangi bir gençlik, sanat ve j~ 
lab meseelsi; her h11ngi bir halk .,. 
memleket hizmeti için hakiki bir kana
at ve karar sahibi oluıunuz, her hangi 
bir teşebbüs veya tetkikte bulunmuı ol
manız, ıimdiki tartlar içinde ancak bir 
tek tekilde, doğru ve kolay aabit 0 1_1.! 

1
. ' UUH" 

ır. Halkevine aza olmak, halkcvi biz.. 
metlerinde yararlı oJmak, kendinizi ve 

batkalarını bu fikir ve prensip etrafm. 
da hazırlamak ve faaliyete ıeTkedebil-

mekle ..• " 

KA.CID BAHALLILICI ve 

MECMUACILIK 

YENİ ADAM mccmua11nda ıu ya

zıyı okuyoruz: 

"Gündelik gazete patronlan topla
nıp görüımüıler, rotstif makine ile ba
sılan kağıd toplannın fiatlariyle • 
cuza mal olması için hükümete müra
caat etmitler ve dileklerini kabul de et
tirmişler. Mecmua sah leri, ve kitab 
tabileri de gene eskisinin iki mialine Y•· 
kın para verecekler ve bu esııada günde
lik gazele patronlarının akıllıca hareket. 
lerini hatırlıyacaklardır!' 

AÇIK SÖZ'de Hamid'in ölümü dola
yısiyle iki yl\21 okud'1k. Bu her iki a
zı da, büyiik fairin ölümü dola ·yı yısıy e 
gıızc.telcrimizin ş~irden bahse ayırdıkla
rı sutunlardan şıknyet etmekte bö l 
büyük bir ölü karııuında v--!"-e' • Y_• 

• iUU nın au. 
kut olduğunu ~e dünyanın her yerinde 
bunun usuld n olducunu söylüyor. 

Bu knidcnin neıeden çıknrıld • 
ani yamadılc. Buyuk bir sanntkiır 1.~ 

. ·1 a ...... ır 
costerı ec k en buyuk hu t 
k b·ı rm ' on 

a ı o~augu kadar fıızla babsebn klo 
ol~r. ~uny nın her yerinde büyük c b
lerın olu und ıonr.l g zeteler h 
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Yabancı basınd~ okuduklarımız ) 

~a ışma 
B undan kısa 

bir müddet 

önce T ü r k i • 
y e d e n yeni dö· 
nen Avusturya ve
kalet müşavirle

rinden Dr. Ing Ar
tur Hruschka A
vusturya mühen
disler' ve mimar
lar cemiyeti top-

Bugün Türkiye sade teknik ue 
endüstri sahası.nda değil birçok 
bakınıdan bi.rcok memleketlere ..:. 

nakil vasıtası oJa
rak Rusyadan ge· 
tirtilen ve istira
hati temin eden o
tobüsler bu vazife· 
y.i görmek· 
t e d i r. Ankara
nm ıimdiye kadar 
en büyük derdi o
lan su ihtiyacı ha· 
len halledilmiş de
mektir. 1800 metre 
yüksekliğinde yük· 
sek dağlardan ge· 
len menba suları 

lan tısında '' Ye- rehberlik edecek vaziyettedir 
ni 1'ürkiyede demiryollan, transport, 
Endüstri ve teknik işleri hakkında pro· 
jeksiyonlu bir konferans vermiştir. Bu 
zat konferansında Türkiye milli bükü· 
ır i t ' · · "niı, muğlak bir hadise o-

lan atom = cüzü ferdlerin ıtıarabiyet 
veya daha doğrusu tahavvulü hadise
siyle mukayese etmektedir. Nasıl ki 
yekdiğerleriyle birleşmiş ve girift bir 
halde olan atom grupları zerrelerinden 
basit moleküller serbest bir hale gel
mekle büyük ve muazam enerji yani 
kuvvet teşekkül ediyorsa tıpkı bunun 
gibi muazzam ve fakrıt politik ve ekono
mi bakımından hiç ve kabiliyetiiiz os
manlı hüki'meti enkazından da yeni bir 
tiırk milli hükümeti meydana gelmiştir. 
Bu milli h-kümet umid e ıyecek de 
recede kısa bir zam nda tatb'k 
etmiş oldugu devlet, politıka ve h 
ekonomisi ve s yal hareket erle türk· 
leri modem ve bütun yenilik ve tera • 
kiye uyabilen bir avrupalı h 'ne sok • 
muştur. Memleketteki bu h reket ve ye 
nilikler vüsat, tenevvü. ve s 'rat itiba • 
riyle hiç bir şeyle kıyas edilemiyecek 
derecede büyüktür. 

1 ürkiyedeki bütiin bu varlık ve ye
niliklerin yaratıcısı olan Cumhur Reisi 
Kemal Atatürk memleketin hemen bü • 
tün ıslah ve yenilik i !erinde şahsen bi~
zat alakadar olmuş ve hatta önderlik et
miştir. Memleketin bütiın teknik saha
larında mütehass s ve vukuf ehilleri • 
nin tesiri ile ilerleyici adımlar atılmak· 
tadır. Tiırkiye cumhuriyeti büdcesi se
nelerdenberi aktiv bir vaziyettedir. Vak
tiyle Anadoluda demiryolları olarak 1s
tanbul • Bağdad hattı mevcud ve bu 
hattan ancak geçid memleketi ~larak is
tifade edilirken bugiın cumhuriyet ida
resınin kuruluşundan beri her sene va
sati olarak 240 kilometrelik ve aşagı yu· 
karı 100 milyon şiling (türk parasiyle 
35 milyon lira) kıymetinde demiryolu 
yapılma .tadır. Şimdiye kadzr Türkiye
de 2600 kilometre imtidadında ve en çe· 
tin memle'.et sahas.nda olmak üzere de· 
miryolu döşenmiştir. Memleketin umuıu 
demiryolu şebekesi bugün 6oll0 kilo
metre hesap edılmektedir. Bütün bu in
şaat masratlari doğrudan doğruya Tür
kiye hiıkümeti biıdcesinden temin edil
me'.tedir. Ti.ırkiye cumhuriyeti bükü -
metine osmanlı saltanatından devredi -
len ve fakat bakılmamış ve unutulmuş ve 
es sız yapılan 18.000 .-1.oınetrelik bir 
şosa miras kalmıştır ve bu yollarda oto
mobil seyrüseferleri yapmak imkansız
dır. Fakat cumhuriyet idares'nin teşek
külünden beri 20.000 kilometrelik mo -
dem yollar ve fOSalar yapılmış ve bu 
yolların yarısı otomobil &eyrüseferine 
müsaiddir. Londra • lstanbul ıosasınrn 
devamı olan ve bulgar hududundan İs. 
tanbula kadar devam e<len Trakya şo • 
sası gelecek seneye kadar bitmiş ola • 
caktır, Bu şosanm Ankara üzerinden 

An:ıdolu içerisine ve Suriye hududuna 

Nöye Vinener Tageblat 
gazet:esi:nden Türkçeye 
çeviren Dr. Cemal Köni ve modern filitre 

tesisatı ile temiz· 

kadat şarka doğru devamı ve bunun gi
bi timal • cenup şosaları ve keza Ana • 
dolunun bu üç sahilini yalayan otomo -
bil yolları hükümetin 12 senelik prog· 
ramına dahildir. Bilhassa mühim olan 
bir nokta da şark vilayetlerinde hükü
met ve vilayetler tara n yaptırılan 
şosalardır. Bu yoll .. ı inşasından 
esas gaye buralara bir an evvel 
kültür sokmak ve halkı tenvir 
etmektir. lran Şahının 1934 yılmda 
Ank rayı zıyaretleri e nas nda ihtiyar 
ettikleri yol olan ve pek eski bir ker -
van yolu olup İran hududu civarında 
Bayazıt şehrinden başlayan ve 5200 met· 
re yiıksekli indeki buyuk Ararat dağı
nın on nden göçtlp Kars • Trab ona 
kadar imtidad eden bu şosa, halen ikma
line devam edilen Erzurum tren hattiy. 
le birlikte tamamlandıkta tr nla Av -
rupa arasında, rus demir hattiyle Kara
deniz sahilindeki Batuma ve Bağdat 

yolu ile de Musul üzerine kadar muna
ka)e devam edecektir. Bu şosa ve yolla
rın yapılış tarzında enteresan olan bir 
nokta da şudur ki yol vergisi ~ermekle 
mükellef olan bir kısım halkın para ye
rine bizzat bu yollarda çalışmaları ve 
hükümete olan borçlarını bedenen ça • 
lrşmakla ödemeleri keyfiyetidir (Yol 
vergisi Türkiyede aşağı yukarı 17 mil • 
yon şiling yani 5 • 6 milyon türk lirası 
tutmaktadır.) Türkiye deni~ ticareti 
seyrüse(erleri hatta ecnebi memleketle
re bile hemen türk milli müesseseleri ta
rafından idare edilmektedir. 

H ava postaları doğrudan doğruya 

hükümetin himayesi altında bu • 
lunmaktadır. İstanbul • Ankara hava se
ferleri 2,5 saatte ve İstanbul • Diyarbe
kir hava şeferi 8 saatte (ki trenle 60 sa
attir) devam etmektedir, Ziraat için mem 
leketin muhtelif mahallerinde modern 
makinelerle mücehhez ve 4,000 - 10,000 
tonluk zahire siloları kurulmuştur. An
karada 4 fakülteyi ihtiva eden yüksek 
Ziraat - Baytar mektebi, birçok ihusas 
mektebleri ve Cumhur Reisi tarafından 
kurulan ve 15,000 hektar arazıye malik 
Ankara civar nda bir "Gazi numune 
Çiftliği" (ki her nevi .. gaçlar, süthane ve 
bira fabrikası ile memlekette ziraatın in
kişaf ve öğrenilmesine hizmet etmek . 
tedir. Bu nümune çiftliği Ankara hal
kı için sevilen bir gezinti ve mesire ma
halli olmu~tur. Bu çiftlikte yetiştirlen 
her nevi ağaçlar ve bilhassa akasya ağaç
lan, bu step olan arazide büyük masraf
larla meydana gelmektedir. Ankara 
harptan önce 30.000 kadar bir nüfusa 
malik iken bugün bu nüfus 125,000 i bul
muştur. Yalnız modern olan bu şehirde 
tramvay tesisatı yoktur, bunun yerine 

lenmiş olan su şehir c.ivarında ve 13 
milyon metre mikabı hacını istiabisin· 
deki bir su bendinde (barajda) depo e
dilmektedir, ve bu suyun büyük bir kıs· 
mı bugün halk talafından içme suyu 
olarak tıpkı Viyana'da olduğu gibi 
emniyetle sarfedilmektedir. 

A nkara şehrinde vaktiyle mevcut 
bataklıkların kurutulması ile de 

halkı kırıp geçiren Malarya = sıtma 
hastalığı bugün tamamiyle yokedilmiş • 
tir. 

Ankara şehri muhtelif bir tak m 
semtlere ve mesela şehir içi, bankalar 
caddesi, mektepler semti, bakanlıklar, 

sayfiye ve villa semtlerine aynldığı gi. 
bi yakında da br üniversite mahallesi 
görülecektir. Gölgede 40 dereceye kadar 
bir sıcaklık olan Anadolunun bu step 
yerleri iklimine kolaylıkla alışılabil -
mektedir, çünkü hava yabis ve aynı za
manda bu yerler deniz seviyesinden ol • 
dukça yüksek olduğundan bir yayla ha· 
vası arzetmektedir ve buralarda 20 de· 
rece sıcakhğ asla geçmeyen akşam ve 
gece serinliği latif ve uyku getirici bir 

tesire maliktir. Türkiye cumhuriyeti 

hükiimeti beş yıllık plana göre bütün 

endüstri işlerini (ki hususi sermayeler 

Lu gibi sanaviir. tatbikine kifayet et • 

memektedir) ve memlekette mevcud 

hammaddeleri bizzat üzerine almış ve 

en doğru bir istikamette bu işleri idare 

etmek ve başarmaktadır. 1939 yılı sonu

na kadar memleektte dört büyük doku

ma fabrikas·, kfiğıd fabrikası, bir cam ve 

şişe fabrikası, porselen ve sömükok, 

bakır ve kükürt fabrikası, ve bir demir

hane dökümhane ile birlikte bitmiş ola

caktır. Bu tesisatın büyük bir kısmı ve 

mesela üç şeker fabrikası; iki çimento 

fabrikası ve gülyağı fabrikası bitmiş 

ve işletilmektedir. Bu 5 yıllık plana gö

re beş yılda çalışahak ameldenn mik

dan 15,000 <lir. Hükümet tarafından 

aynca ikinci bir beş yıllık plan da

ha hazırlanmaktadır. Bütün bu tesi

sat vasıtası iledir ki bugün memle. 

ketin birçok ihtiyacatı artık dahilden 

temin edilmekte ve hariçten celbedilen 

ithalat bariz bir şekilde azalmış bulun -

maktadır. 

Bugiin Türkiye değil yalnız 

teknik ve endüstri sahasında ve hat

ta kültürel bakımdan garbi Asyada 

İran, Afganistan ve daha birçok şark ve 

garb memlc:ketlere rehberlik ve önder

i.i k vazifesini görmektedir. 

1 

~il Köşesi 
" Okuyucularının faydaları ıçın 

yaptığımız teklifi hüsnü kabul ederek .. ,, 
- KURUN'dan

"Kabu/ etmek,, deriz. Fakat "Jıüs-

nü kabul,, ibaresini fiil/eştirmek için 
etmek değil göstermek yardımcı fiili
ni kullanırız. "Hüsnü kabul göı;tere-

rek,, denmeliydi. 

* Bir haber başlığı : 
''Rafael öldü,, 

- AÇIK SÖZ'den -
Birdenbire duraklıyor ve hafızamı· 

zı araştınyoruz: Tanıdığımız büyük a· 
damlar arasında bir Rafael varmı di
ye/ halbuki haberi okuyunca anlıyo

ruz ki, Rafael adında • soy adı yok· 
mu bunun • bir adam merdivenlerin· 
den düşüp ölmü~. Peki ama, ba adam, 
her kesçe malummuş gibi "Refael öl
dü,, diye başlık koymak doğrumu. 

* ''Yugoslavyada bir zamanlar çiftçi· 

nin muhtaç olduğu mevsimlik krediyi 

tedarik için harice yüzde 18 derecesi· 

ne kadar faiz vererek para tedarik e

derdi.,, 

-TAN'dan -

Cümlede tedarik etmek. fiilinin fa· 
ilini beyhude arayorsunuz. Gerçi bu 
"çiftçi,, olmak lazımdır. Ancak yuka
rıda bu kelime "çiftçinin,, şeklinde geç
tiği için etmek fiiline fail olamaz. Son
ra "yüzde 18., için derece değil nisbet 
demek daha doğru olurdu. 

... 
-ı· 

''Piyeste vazife alan amatör sanat· 
karlardan akşamki prova jeneralda ... " 

- ULUS'dan -

"Prova jeneral,, kulağımıza hoş gel· 

miyor. Türkçele~miş bir kelime olan 

provayı Fransız kaidesine göre bir ter
kibe sokmak doğru değildir. ''Genel 
prova,, demek çok daha iyidi. 

ÖLÜM 
Erkanı harp Generalı Merhum Saf

fetin eşi ve Emlak ve Eytam Bankası 
umum müdiirü Cevdet Gölet ile Adli· 
ye müfettişi Muzaffer !merin kain va
lidesi ve mühendis Ziyanın annes.i Ay· 
şe Saffet dün akşam üstü irtihal etmiş· 
tir. Cenazesi bu gün öğle vakti Hacı· 
bayram camiinden kaldırılacaktır. Tan
rıdan rahmet dileriz. 

ISTANBULDA . ~ 

ULUS her aabah tayyare i1e latan· 
bula gönderiliyor. Ogleyin lıtanbulda 
ıatııın yapıldığı yerler: 

KOPRO: Kadıköy iskelesi 
BEYOCLU: Haşet şubeleri 
BEY AZlT: Tütü.ocü Hamdi 
SUL T ANAHMED: Tütüncü Kamil 
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BiBLiVOGRAFYA 

Trakya Genel Müfettişlik 
neşriyatı 

Trakya Genel Müfettişliği, halk ve 
köylü için son derece faydalı olan neş· 
riyatı serisine devam etmektedir. 

Köylü için çıkarılan son kitablar 
şunlardır: sayı 31 boğmaca öksürüğü, 
sayı 32: kokain • eroin, sayı 33: kızıl -
kızamık, sayı 34: 937 büdcesi. sayı 35: 
İsmet İnönü ve Cellil Bayarın küçük 
sanatlar sergisindeki söylevleri, sayı 361 
türk hava kurumu ve havacılık, sayı 

37: sıtma, sayı 38: kavak, sayı 39: fi· 
renği. 

Bütün bu faydalı mevzular müte· 
hassıs kalemler tarafından, halkın an· 
lıyac.ağı en sade ve açrk bir dille an• 
latihn~lardır. Bu küçük lritablar, her. 
kesin istifade edebileceği kadar ucuz 
fiatlarla, l ile 3 kuruş arasında satıl· 
maktadır. 

Bundan başka genel müfettişlik ta· 
rafından çıkarılan Trakya dergisinin 
altı ve yedinci sayıları da çıkmıştır. Bu 
iki sayıda büründüğü hüviyet ve kazan• 
dığı kıymetle, bu derginfo bütün mem· 
leket neşriyatı içinde lnlka hitabetmeli 
bakımından en muvaffakiyctli bir yol· 
da çalı~akta olduğu söylenebilir. BÜ· 
tün mevzular, halkın istifadesi bakr. 
mından büyük bir mükemmellikle in· 
tihab edilmi' olduğu gibi, hakikaten b\t 
mevzular çok güzel işlenmiş ve iyi an· 
latılmışlardır. 

NESTLE BÜYÜK ETİKET MOSA· 
BAKASI ANKARA 16 NİSAN 1937 

KEŞİDESİNDE KAZANAN 
NUMARALAR 

1. 186985 2. 190997 3. 190794 

4. 186986 5. 162203 6. 190368 

7. 190606 8. 190831 9. 186302 

10. 190804 11. 187171 12. 188307 

13. 190658 14. 162078 15. 190971 

16. 162461 17. 190790 18. 190754 

19. 190832 2Q. 190372 21. 186984 

22. 186309 23. 187203 24. 191034 

25. 186990 26. 190713 27. 188253 

28. 186993 29. 190996 30. 190781 

31. 190778 32. 190878 33. 187221 

34. 186306 35. 190859 36. 190395 

37. 186797 38. 187160 39. 190251 

40. 190399 41. 190875 42. 186997 

43. 161506 44. 190300 45. 190721 

46. 162274 47. 190376 48. 190808 

49. 161502 50. 186275 51. 190322 

52. 191016 53. 190786 54. 190681 

55. 190226 56. 162067 57. 187156 

58. 187129 59. 186294 60. 190984 

61. 186813 62. 162230 63. 190816 

64. 162254 65. 161504 66. 187166 

67. 190791 68. 162302 69. 190272 

10. 190845 . 

ANKARA HALKEVI 
Müze ve Sergi Şubesi 
KONFERANSLARI 

Konferansı verecek zat: Arkeolog 
Remzi O. Arık 

Konferansın menuu: Trova haf. 
riyatı. 

Konferanam tarihi: 17 nisan 1937 
cumartesi, S. 17 .30 

Ankara Halkevi umuma mahsus 
olan ve davet.nameye ihtiyaç bu· 
lunmayan bu konferanaa Ankara· 
nın ıayın münevverlerini davet e

der. 

·ı efrık 1. o. 9 gördü. Küçük peri, Demetrius'un Helene'ya 
peşini bırakmadığı için çıkıştığını duyuyor
du; buna karşı kız da eski sevgilerinden bah
sediyordu. Bir aralık erkek (kendi tabirince) 
kızı yırtıcı hayvanların eline bırakarak uzak
laştı; fakat kız bütün hıziyle sevgilisinin ar
kasından koşuyordu. 

hazırlanan Titania'nm yanına hiç bekleme· 
diği bir sırada gitti. Kıraliçenin kaldığı yer, 
birçok sarmaşıklar, menekşeler ve yabani 
güllerle sarılmış bir köşe idi. Titania, daima 
burada gecenin bir kısmında uyurdu; üzeri
ne eski bir yılan derisini örterdi; bu deri kü
çük de olsa gene bir periyi adamakıllı ört -
meğe kafi geliyordu. 

Peri Juraliçesinin yanına gelmeyinir. 
Filomel, güzel bir ibenkle 

Şekapirc;ten~ .. H•ka.veıe.r 
,.. . . .·.~ ·~· 

Yazanlar:~ Çeviren: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Orta yaz gecesi rüyası 

bir kimsenin göz kapağının üzerine sürüle -
cek olursa o, uyanınca karşısında ilk gördü
.ğünü çılgınca sevmeğe başlar. Bunu benim 
Titania'nın göz kapağına süreceğim. O da 
uyanınca karşısında ilk gördüğüne, isterse 
bu bir arslan, bir ayı, bir eşek, yahud bir 
maymun olsun dehşetli surette gıönül vere -
ccktir. Gözünden bu büyüyü gene bildiğim 
başka bir tıhsımla kaldırabilirim; fakat kal
dırıncaya kadar o, istediğim çocuğu bana 
vermeğe mecbur olacaktır. 

Muzipliğin her türlüsünü bütün kalbiyle 
seven ve yapmasını arzu eden Puk, efendi
sinin bu oyununa yardım olsun diye hemen 
bu ciçeği aramak üzere kostu. Oberon, Puk 
ge · gelecek diye bekliyedursun, o, osırada 
or 11ana f?"rmiş olan Demetrius ile Helena'yı 

Gerçekten aşık olanlara karşı daima dost
luk gösteren periler kıadı, Helena'ya karşı 
büyük bir şefkat duymuştu ve Lisander"in 
dediği gibi, vaktiyle ay ışığında Demetrius 
tarafımdan sevildiği sıralarda ormanda do
laştıkları .zaman da Oberon onu görmüş ol • 
malı idi. Her ne ise, Puk elinde kıratın iste
diği mor çiçekle dönünce kıral ona dedi ki: 

- B~ çiçeğin bir parçasını al; burada tat· 
lı bir atmalı bayan vardır ki vefasız bir gen
ci sevmektedir; o delikdnhya uyurken rast
larsan bu sevgi usaresinden bir damlayı onun 
göz kapağına damlat. Fakt bu işi, kız, erke
ğe yakın bulunduğu bir sırada yapmağa gay
ret et. Ta ki uyanınca ilk göreceği kimse bu 
bahtsız kız olsun. Erkeği arkasına giydiği 
atinalı harmaniyesinden tanırsın. 

Puk bu işi büyük bir ustalıkla yapacağı
m vadetti. Oberon da istirahate çekilmeğe 

Kıral, Titania'yı m~iyetindeki perilere 
kendisi uyuduğu zaman nasıl hareket etme -
leri lazım geldiği hakkında emirler verir bul
du. Haşmetli kıraliçe: 

- Bir kısmınız mis güllerinin tomurcuk
larmdaki böcekleri öldürürsünüz, diyordu, 
bir kısmınız da yarasa kuşlariyl.e harba gi -
rersiniz; onların kösele kanatlan benim cü
ce perilerime elbise yapmak için bana la -
zımdır. Bir kısmınız da uğursuz baykuşun 
ben uyurken yanıma sokulmamasına göz ku
lak olursunuz. Fakat önce uyumadan bana 
bir şarkı söyleyiniz. 

Bunun üzerine periler şu şarkıyı söyle -
meğe başladılar: 

Siz çifte dilli6 benekli yılanlar, 
Dikenli kirpiler, sakın görünmeyiniz; 
Böcekler, gözleri görmeyen uftdc kurtlar, 

Bizim tatlı ninnimizi söyle! 
Nin • nin • nin • ninnimizi 
Ne zarar, ne büyü, ne de afsun, 
Sevimli bayammn uyuyacaktır, 
Bu niani ile gecesi bayir olsua. 

Periler, kıraliçelerini bu güzel ninni i~e 
uyuttuktan sonra onun kendilerine vennıŞ 
oldu<Tu vazifeleri görmek üzere uzaklaştı-

b • • ' 
lar. Bunun üzerine Oberon, usulca Tıtanıa • 
nm yanına yaklaştı ve şu ~Y~ ~~~rarak 
göz kapaklar!na ''aşk usa~es~!' _nı surdu: 

"Uyandıgrn zaman neyı gorursen 

Ona karşı geq·ekten sevgiler besle,,. . .., i 
Şimdi, Demetrius'la evlenmek ısted~g 

için öldürülmek korkusuyle baba~ı!11n e~;~: 
den kaçıp ormana gelen Hennıa ya g 
lim. . . . tıp 

Kızcağız ormana girince, keııdısını .3 
11 halasının evine götürmek üzere bekh~~r 

sevgilisi Lisander'i gördü. Fak~t o ka ole 
yorgun ve bitkin bir halde idi kı.., o~u 1a
sevdiğini, hatta icab ederse bu ugur atrrıiŞ 
yatıru bile feda etmiyeceğini ispat e ) 

(Sonu var 
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ızın Düşünüşler 

Edebiyabn konınm~sı 
l 

ek için de etimisde lıir _,. JOk-
kurun arkadaşımız, kendilerine dev- etm 

letse aylık bağlanması m.retiyle resiın tutB.ew,.ua •Hunla ller ~ 
~tkirlarımmıı konanmam 4ifiill81 • mUhim olduğunu asla llatll'C1aa çıbla-
duğü hakkındaki haber ilzerine, ~ .§u halde eclebiyatsea• pı.--
edebiyatçılarımrnn, böyle bir yardı· mayız. ih'-ıta &&Wid etmek mi-Nıa 
lbın edebiyata da te!lllili ~ia .sn~ =:. Jfakat, devlet,. aylık ptiı.dc 
atta bulunacaklarından ba.._.1YOS:· es- CSdeyeceği parayı, hiç bir brplık dil .. 

Edebiyatın korunma.aı meseleaJ.. • tüncesi olmadan, ve bu bqılıP km-
~i bir münakaşa mev.ıuudur. Esasta ı~- • ..u.-..ı altına aımw'm elbette 
tillf yoktur. Edebiyatı koTIJID8l11ll bir ki weıı cktıe Jaık!ıdır. Bundm ....... 
ihti~ .-e lm.ttl mıuı•t 01'1~ 1le- '"küea .,ı.cajı matla keadi•"• 
lbeıı biitiin .... i,iderimİS birlepnek - aailam bir irad temin eclca edelııiyatıçı. 
tedir. Ancak bu yardJJPUI _,ekli YC JDll• artık o'kurların ve onlarlll 1 = jli O-

hi7eti ne olmalıdır? İfte bu noktada ı.a ~ aURsmı lliç itilma al
fikirler arasmıla oldukça büYiik fatk - _,.wnr. SııJhılr.i relrabet ~. ıaibet 
lann belirdiğini görmekteyiz. • eadifeei, kalite için kuvvetlı bır mties· 

Ef ebiyatçılamı. asft meaıekktm - ıir v• amildir.. 
elen ayı-1 salaalarda laeaCliteriaİ llaıı:& - Bütün bu düpnceleri göz önünde --.1an .e bittin ?.-a ~ tutarak. edebiyatçılarnı aylıklı memur 
edebi sahaya tauredebiJmeleri ~ haline getirilmeleriain lehinde buluna• 
·--"-~ --l~ lendı • ~ tai'afmdan bu i~le v.»w.e 
rt1'ni1 birer memuc haline geıtiriJ;meaİ, 
lhlıayyen bir aylığ&. baflal'lfl18lanı ecle
biyatm üedemesi için iclea1 bir ,_._ 

tekli nyılabmr mi? 
Eğer edebiyat kunduracıbk veya 

bankacılık gibi 'bir iş sahası omaydı. 
böyle bir bal feklinı ço'k mümkün ve 
ha'tti makul telakki edebilirdik. 

Bir kunduracıdan veya bir bankacı
dan, mesai saatleri içınde muayy~n 
lllikdarda it isteyebilirsiniz. Fakat bır 
edebiyatç yı böyle ınikdarla ve ha~! 
herhangi bir ölçuyle tahdid etrnek mum-
küıı miidilr? TP.biidir ki b yır. Bir kil· 

çük şiir içia ayla.rca ~n aanatkir· 
1-r yamnda, oıt güıa1le bir ıoma.n yaza· 

cak kadat' velUd muhal'rirler vardıı'· 
koca lıacimU bir TQID8tlm miıai ıni.ni bir 

türden daha kıymetli olduiunu iddia 

mayıı. . . 
Bizce, edebiyatı korumak ıçın en 

doğru ve verimli fekil, edebiyatçıyı d~· 
ğil. eseri mükifatıandırmaktır. Bunun
la birlikte edebiyatçıları, mesleki faa
tiJdkriııi kolayla,aracak her türlü 
~ mazhar etmek, memleketi 

gameleriai ft tammalamu mümkün 
kdnMk. türlü imtiyadardan faydalm
..... k çok yerinde tedbider olur. 

Fakat bunun d:f!Dda, edebiyat'ÇIYI 
eeer ~ye tefrik etmek ,ancak o e
.na ııefl"Üli -.e sahibine maddi bir ka
ODÇ getbmesiai temin etmekle miim -
kİİll oıur. Edebt eeeri değerlendirmek 
iç" esaen mevca.d olan Defrlyata 
yardım faslını, bilhassa edebi eserler 
gözönünde tutularak genişletmek klfi 
bir tedbir olabilir. 

YAŞAR NABl 

Ergani tahvil- / Amerikada 
leri ikramiye linç kalkıyor 

t
•ı • Vaşington, 16 (AA.) - Cenub dev. ve am or 1 c rı letleri delegelerinin. şiddetli muhalefe-

yüzde 
5 

. • tapılan ikramiyeii 
faızlı 1933 E . . 'k 

tahvil] . . rganı ısü razı 
erının dörd" .. . __ ,_: . uncu amorti ve JH:Aı• 

zmci ~,_ · 

1 
~aınıyc kefidesiade ~o-

arak 86. 789 numaralı tabrile 30 1ria li
ra, 3o.273 numarah ta1ıri1e 15 bin fin, 
l43.898 numaralı tahvile 3 bin rın, 
19-182 ntunaralı ulwite J l>ia .lira. tla6.67ı 
°'1nıatalı ahvile 1 Ma lira, 81.3f0 au-

lllaralı tahVlle -tot lira. 1HS.261 11umara· 
lı tahvile gag tira. 134.755 numaralı 
~vile 999 lira. 137.f'J .numaralı tah

lile 909 tiıra, ıss.NO 1H9aralr .tala

~ - lira, 161.114 11umaıab 1ahırile 
909 lira isabet eytemı. -re buıilat"thn 
hatka 289 aded ayrı numara1ı taımıe 
120 •er liralık ikramiye çıkmıştır. 

Ayrıca 5.400 tane tahril nuınırrasına 
"-orti isabet etmittir • 

keşide üeteleriııiıı llerku banlıas:ı. 
ı, "-kası iiidkes .e ~eri1le aıal 
""chidamdan teaaıiki ınümkündiir • 

tine rağmen parlamento linç usulünü 

tatbik edenlerin cezalandırı:huasmı. fe
..-..ı ~ .UdMa'-im ve._.,. 
Jeri gCSrillen poUa memurlarnwı ~ 
c~n•ara 5arptıntmaıaı. 4eıpia eden Jra. 
nun Jayihumı 119 reve brJt %76 re_yle 
1ı:abat etmiltir• Proje, 51e11atuya gantted-

~elrtir. 

Kontrol başlıyor 
Londra. 16 (A.A.) - lçaııya lrıy> 

ları ile amırlaruım kontrolü için .bütan 
tellbirle.r almmıt buhmdufundaa. kaul
mazlık koaıite91. kontı:ol planının 19 -
4 • 1937 pazartesi pU uat 24 de yil
rUrlilğe konulmasına karar vermi,tir. 

Reiı '-'I Piimııııt- lllbrlatması 
U.Zeriae italyan clelqe.ı balen lapaa,.. 
da harbetmekte olaa ıBaUllülerin ~ 
çek11meai me.ıe.inin yaaideı:a mff0 ab· 
pıma ha.zır oldutumı bildirmiıtir 

Sovyet delegetl ile, buna mu1mhll, 
b~lc antapaama karfı yapılan 
Millet" lllllMLmch V.ıaa.ia bQklmetiftin 
yapbiı pw.yetia g&iiJLik=ri• ı.... 

--ift lıılba1 -ı.m. 
_....ası~ -T 

Belgradda 
(Bap 1. inci say/ada) 

ftlln& büabütün ıindirdi: artık 
- hala ....,.... Kendiaini 
wodiı• e iri W... 1emet lnöai 
imaa atmıeıini bilea ud ~ 
... .-iJ'lll içiaıledir. YaıaılaY-

~ -·· sisli laiçllir teri ol_ ..... ,.., ....... -
...... laiçllir lralW ,.,.... Dalat-...... ,.. ... ,,........ 
~ ............. ...,... ...... ~ 
imci. .-- .......... elçileria ... 
~,_ ~ ......... ıüP• * -
çak ... • Te t.kdir aluae•p-
.................. Haydu 
Alttaym~ ~· 
·-elçilijiaia llerlr.ia .... 
............ re.imlerinin tnmı-
aiyetine lamet lnönünün hazır 
bulunufu unutulmaz bir hitua o
larak ltailanıyor. Belgraclda bir 
türk eYinia olma"W•ma lnöniıniin 
daha uzun müddet razı olmıyaca· 
ğım öinmmek bm aevincliriJor. 

Buca telrmil •uetıel• Ople
naç, Avela ziyaretlerinin resimleri 
ve tafıi1itiyle doludur. Oplenaç 
yqoalav hineduwua _.nan 
bulunan clai bapdır. Burada 
nmamm denebilir bir kilile inf& 
ohwnmuttur. ismet 1nönii Kıral A-
lebandnn pek yeni olaa mezarı 
bqmda, omm pek taze olu laitı
ralariyle -hmn, bir miiddet eiil-
di. n...1--_ S---!a=--. J8L :.rın. 
"'~ 'U"ll""a'll --•·ı..,,,._ 

betiiine bakıyor. Ve ptip ıelir
kea laipedenm m.- g... 
Jorjmı ki;yünden geçiliyor. Avala 
tepesi ise .m.eçbul yqa.iav ..-. 
rinin anılma haaredilmittir. Uzun 
zamandaneri Ol clmnm ftSl\'&fa· 
riyle çalqıl.makta olata .. -11-
lefeılll amt betYila bia liid liruma 
malola7or. Metl-r lurvat 11eykel
trqı Memoviç'in ,aemz heykelin· 
den beti yerine kcmm..ıttur· lıtan· 
bulda en iyi anıt yerini anyanlar 
acaba Çamlıcayı d'" ünmüyorlar 

? Uf 
mı. 

F alifa Rılln AT AY 

Paris sergisi 

Mayısm ikinci yansında 
aç lacak 

mühim bir proje • • 
ıçın 
. (S. l. iaci say/ada) ı yüzde otu.ı ten.ıilit göreceklerdir. En. 
~ eadiistriyel ve ckoaoaa.ik iaali,e.. dilllri müeueaesi ricucla cetiımek pr. 
ti içinde aJabileceği yere gire ftrilecek; tiyle laııwa müeaaclesi ~ obı:alara en 
J'llDİ ,.._. bl.iliyeti olan, iyi ve ucu.ı az üzerin4e on bC§ sene endüstriyel it 
mal pbaa. memleketin diiq endüstri. yapmak prtiyfe meccanen ana verilebi. 
IÜlia emwomik faaliyetlerine encei ol. leoektir. Y•duamla ~fllliyen ham 
mıyaa w ealan biWdı ıkunetlendiren maddeleri yetittirmek iizere 25 sene 
111innu:ler kmulabilecektir. Kurma mil- müddetle imtiyaz verilebilecektir. Yur. 
mdai ehbi.._k için fBl't olan unsurlar dun iç taraflarında kurulacak endüstri 
mıemleketia elmoaomik muvazenesinin da- mtieaeseterl himaye olunacak, bu miics. 
ima caalı w hlkim Wr lalie hhmmas .... ~ yaptıklıln ~ ban p.rtlar
u pNaa edecektil:. .8• esMlar •ıain. Ja dnieda •e lldedi,elerin miibaJa•ın
de memlelııet ilıtiyacının nermal .e awıt da tercih olunacaktır. Projenin ihtiva 
.-flarla 'ft ferdi .zen.güılqme pyele. ettiği diğer muafiyet esasları ise fab. 
riyle tahdid edilmesbıin ~nüne geçlle- rikalarm ve diğel' endüstri müeeaete le. 
cek w mi 11uelere devlet murakabesi rinin inp ve tevsi levuımı i1e makina. 
altında JDC§ru bir reb19et a!mı açıtaeak. alet w e•e+:iiilbik w balı m ,,.etlek vo 
tI1'. tecıııılid puçllarmı, MlllmDk w mütebar· 

Proieain ...ıarı rik laılftoetıerine aW alit n ienamr, 
Projenin ibti.a ettiği eaaalara göre: miieeaeee 'ft fahrilralvm ipılidat madde. 

daimi veya muayyen zunanlarda içinde 1erilai ihtiva eew4t.Mir. 
makina veya aletler veya tezgihlar yar.. Pm;e Kaaıua,a laıbll otanup kL 
dımiyle herhangi bir madde veya ku~ .-itct lrıellllederek -.mluaııluk'tan -.. 
retin evsaf veya etkilini kısmen veya ra 9imclikıi naaı...-•& •••aelel' bu 
mnamen bh:etleımrmek 8Utetiyfe top- ndllaaıımeledai ;iç .,. içitade delifdTe
lu imalat vücuda getiren veya bu mak- cekleınlir • .B-auam 1-fka proje laarma 
ada tabais edilen yerler ile her Derim- lllDHadıelliain .ainm"' w maafi~ 
den oc•klan. t:ami+-aeJer ba bnmıa fayd+-- .pkilleriai • oaat lt6Um•e· 

rini ihtift etmebectir. 
göre endmtıi mü 11nıri adclohaacaJrtır. 

Tepiki sanayi bnnaunua Defrinden 
itibaren aeçen Oll -=-tik 'bir müddet 
içinde _,.JeJpet eaacHiıttdsinde cenel o.. 
1arak ........ edileıı teıakki w in.ki. 
pf medaaleleri p iaiae ,ı._., ban
lua muvui olarak eMliıtri .r ııeı le. 
ri ba proje ile iki amda .,u1 JLA. 

On beygir kanetinde ~ bir 'leM'Cle 
3000 güncielik mtkdarında iKi çalıştıran 
veya muharrik kuvveti olmayıp bir ııe. 
nede ~ gBndetik mlkdamu1a ifçi ça. 
lııtınn müesııeaelerle en u 500000 lira 
sermaıye ile mUeuea olup 200000 lira ser
maye ile mUcascs muharrik kuvvete, te. 
mizleme ltletme veya erltme tesisatına 
malik bulunan maden ocaklan birinci 
sınıf addolunmaktadır. Bu suretle biriıı. 
ci ıınıf olarak kabul edilmit olan mile> 
seselerin iıçi yevmiyeıi mikdau tqviki 
sanayi kanununa bakarak Uri misline çı-

klrılmıis muhıarrik .kunet iee ,ıcııe on 

benlı'de bu.akılmlftır. 

··~·nik Ja&nr- -.V• ....... 

.. ,... ....... .... jgldt ... ddlr 

....... ,.,. ............ ı-. .... 

... - .. il• ••• ,... ..... ....... 

.....,, M C ıcd~ dlıliılelıl9clllk ft .....u 
illi itler ,.._ve ifClled im W. lçia
de -.ı- sMflaa aKI ••ler WDd -amıf 
a44olunmutlanbr· 

Hamide aid hatıralar 
ve yazılar fıkralar 
nüktelec toplamyor 

Anbra, 16 (A.A.) C. H. 
Partiai Genel 'Sekreterliiinc!ea ri· 
ca olunur : 

Büyük Şairimiz Abdülhak Rl-
mid"i tebcit etmek, onun ı.atlra· 
UDi daima ~.. ft lfitlp. 
hanelerde muhafua etmek için 
ona ..W ubralan, ,._a:raflan, 
cmci.a - H f L i IM'I., ziiktela 
n. -•·•mı bir cıild ..... 
top)Mnek ................ 
itim .,... • elmelıı ..,.~--

d• -- eldwııi ........... 
.......... i ... lıııflıkkir --
ken bunhn ..._...._ C. H. Par-
tisi G•el Seim'otaliii ...._. 
yo11...ı-- rica ederis. 

.._ ..... ı .. aera•_... 
•u•ıPtU•• ...... 

............. , 'I: -~ 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: RADYO : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA: Ofle Defdyatr: 13.JO • 
u.so •uhtellf ıt1A nepiytatı. 13.51. 
14.lS Plak; Ttlık maeikili w lıı6 pr
kıları. 14.15. 14.30 DMill ft laMilıi .... 
bsler 

11.tq.tl• 11• tenPUt 
Projenın eadultr.\)'el milaweuler i&in 

kabul etmekte oldup muafiyet w temi-
Paris, t1S (A.A.) - Paris eerpl l&ta ıelince: 

propaganda .-1 airektSrU B. Pier Biriaci '" ikind anf tddolunan ml
Mortig, baam delegelerine aergi_ye aid e19eııcler kazanç, _...ı ..., 111ll911ı:bf•t 
!npatm tımat1d ftSlyetlne g&e, ser• ~ _,., .........,.,...., ..._ 

4\kpm .aqr9atı: 18.39 - l8.8S Plik 
nepiy.atı. l&.35 - 19.10 Çocuklara ka
rar?S• (XUçilk Ah"). 19.10 - 19.10 TUrk 
'lllUlildti '" halk prlulan (Senet Aa. 
nan ve aıbdllflan) 11.IO .. l'tM 8ut 

pua JDlıYIS qJlllD Jıldacıi J'Wıauıda a- dillilri,.Cl aiHIHelıer ..e.da wedıaak 
~iı dilfilaceRnde bulundujunu için lmndaa fldle1kdn ....aGl'i, ..._ 

slSylemiftır. viki ._. ıe•ıwi... ımd •cak-
B. Mortlye, fula bahat vermek- w. l'ndlılıri,el alı•n1hr Baanlar 

ten çeldnmit ·ve •Sif karamames1nia be,ed lraıuiy1e; Wlwcakluı tu• iL 
B. Löbr8n'Bn im.zuma 24 nisanda IU• , pkto ft ....... illfitlld,e,f ~ elli 
nu1acağmı tayhmif ve bir çok devle~ temilltla mlaln"leceMCT, tıaldeleoelde

lerin eerpye ittirald kabul ettiklerlni ri eıya için deniz ,..Uaa wıe dıımkyo11a
tıaber vmnı,&. rı &iW bütün devlet nakil •aıtalanada 

a,.n •e lnbça aepiyat. lt.'45. I0.15 
Tiirk mmildli .e Mlk jlll'kdm (Hik
met 8ua we vkedaf1an). 28.15 • J0.30 
JUıbld Jraaup:aa (Dr. Fan &cadd) 
(.Ameılyat ve tedavitie tımtaluQI asa. 
1annı almak mecbuıiyed). 20.30. ıı.oo 
Türk musikili ve baDE prlalan (Sall
!ladiin ve tanbud Omeır). n.oo .11.H 
Ajana~ .. 11.u - 21.ss il n telif 
plik nctri~. 21.SS • 22.00 YMmld 
prorram '" ı.ew ...._ 

~ rinck reaksiyon yaptı ve kadm. her ıeyi an-

'
....;•;;.IT;:.:ıka::~ı....o::.· ~3:,:7 ________ , tadı. Fakat, hakikat şu idi ki, tabiatm bır 1ıa-

. oeri olamk birihıirine bağlt olan meı'bar 

Bu sözler, uzun acıJann J21Atrıllf olcmiu 
Dıtiyar ananın çehreaiııi güldürdü. 

EugEnie sordu: 

Ben, Pariste kahvenin koru pi§irildiğini 
Mösyö deı Grıaaıina'clen ifi:tmift.im. Çok 
bhv.e koy. 

l:.ugenıe 
Grandet 

:ar kız kardeıl~rin. hayatı bik bir ~çe
ıe köfeSinde her g.m birlikte yaşayan. kiliae
de benb« olan, aynı baYa i~ ~b,! ~ 
--an- ba _. Jamıki. kadar samımı ciegildi. J11';a.,.., Grandet Jaanm bqmı alıp ıöğ • 
siiae dayayarak: _ ZavaJh yavıum1 dedi. 

Bıı aöderi qiten genç la~~~· 
ana nazariariyle isticvab ettı -ve guli fikirle-
• • ke$fe çaJşh: . nm o- aeaeıı H'md•ao'a göııdenneh? 

- ...... bmada kalınamab mı? 
Bu~~ .-.uz değil mi? 
O~:=. dediğin pek tabi! ise de 

- ela cmşa--diikl«d olm~. lizıın. O di
~ bis ele riayet etmeli'1i•· . ., . p•: ıaz, biri takorln kançesine, ~ 
~ Jrol•wi-. ,;..,,,: ~ g~ 11ıdll
&...- ,__1Jd9r .AaasB1Dl gostermll o u-
ıeaaete ~ kaDi anıapadan dola· ;: ;::=-oı- EagCaie, onun etini atıp 

öpt~ canım anneciğim, sen ne iyisin1 

- Omı beğeniyor musun? 
Madam Gırandet sadece bir cüliinw:>'il

le cıe•ab verdi. Ve, biran ..taktm ...-a, 
alçak sesle: 

- Yoksa OllU pmctidm 9eViyar m•? 
Bu fena olur. 

- Fena mı? Nedıer" Sada h...- gicli • 
yor; NanOl\·un bopma pıiycr; .a. ile -
nim bıoıtwııa gitmelia? daydi ane, latbaltı 
mesasmı huuUyalmL 

Eug&Ue örmekte oldaia iti fslaıttl. --
11 da: 

- Sen delisin!. 
Sözleriyle onu tllldicl etti. 
Fakat kızmın çdcmlıiau blldı ...... 

ınek istiytftk o çılgmhp da ittilA etti. 
F.agElıie liaaon·a Çililldr. 
- Ne istiyorsmuz Jlwhmıel? 
-Naaoııcğle pmeiiae kavm* .. ,..._ 

cakmı? 
lbt!far hizmetçi: 
- Oğie yemeğine, evet, cevabını verdi. 
- Peki, öyle itle oaa koyu bir blwe yap. 

- lyi ama kahveyi nereden bulayım. 
-Satlaal. 
- Ya llis,ö Gnlldet'ye tıeaadiif ecler-

_.1 
-~ pme,e gitti. 
-Oyle ime .... .,__ ilam aldlğmı 

n m., •aıl+d bmden elde bir fakalidelik 
olap ......_ .... Biitiİll tehir. daha 
• .&:tifon .__ biıdea .... .. 1 .... ..... ,... • 
..... Glandet: 
- Bia' babm banlann farkına ..... 

---- diiver. - Döwne clöwiaı! 
....... Grandet. ceab ol..U. göderiai 

wwwya bldmnak1a iktifa etti. Hman bqlı
P. abp çıktı. Eagaaie beyu masa iil'tiileri 
getinli. gidip tavan __ _,_,_ vakti7'e im· 
1Ul111'11 alıdağa IUlllD allamlarmdaa birka
ÇIDI aldı. KaridonSa geçaktn .. . . 
a7andu0 wnak için. hafifçe ymiidii =~ 
nm. +miiPle durup omm muat•nm tenefföa
terini dinmmkmı k1=ndini alamadı. 

(Sonu ar) 
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Kanadlı 
9 37 yıh hava 

yıh olacak 
lnşasma ha~lanan pilot mektebi Balkanlar

,Ja da eşi olmıyan en güzel bir havacılık miic~-

.,.e .. eı;i olacaktır. l\tekteh i~in temmuz içinde 
Ar.kara yakınında kurulacak lıa"·a kamplarında 
şinuliclcıı bir çok talebe yetiştirilmeğc başlana-
caktır. • 

ULUS 

nesil 
17. 4 . 1937 

doguyor 
Almanyadan 10 
tayyare geliyor 

Bu sene İnönüne a brovesini ı.lmış 150 genç 
ı?Önderilcccktir. Türk ba,·a kurumu lnönünde 
bütün modern tcsh•ler ve ,·asıtalara ~alıih mü
kemmel hir kamp hazırlamakta,Jır. Bunun için 

lazmıgclcn arazi istimlak edilmi~tir. ln~aal pro
jeleri yapılmaktadır. 

G eçen cumhuriyet bayramında 

Ankaramızın değerli misafiri 
olan Sovyet Rusya Assoyohakim hava 
kurumu başkanı kor general Eideman, 
11k kadın hava şehidimiz Eribe'nin me
zarı başında, onu içli bir hüzün .içinde 
ve fakat hiç de korku ve nedamet hissi 
duymadan toprağa bırakan türk çocuk
larının yüzüne bakarak şunları söyle. 
mişti: ''- Gençlerinizde ki bu kanad· 
lanmak davasının hızı, sizi, yakın bir 
gelecekte havacılıkta da en ileri bir 
millet yapacaktır . ., 

~ ........ ... . ... . .... . .... . .... . ~ ..... ... ....... .... .... .... ~ ..... ~ .............. ~ .... ............. ......... ~.-· ............ -. ... ~ ..... , .~ ........ ........... . landığı kanadlanmış nesil davasını 

anlatırken, kız ve erkek çocuklarımıı 
alakasını şöylece anlatıyor : 

Eğer kor general Eideman, türk 
hava kurumunun ve türk kuşunun, ken· 
di ayrıldıktan sonraki faaliyetini ya
kından takib etmi şse, kanaatlerinin 
doğruluğuna şahid olanların duydu· 
ğu zevki hissetmiştir. Gerçekten biz, 
göklerimizi, topraklarımız kadar kon
turolümüz altına almak ve ona bizim 
damğasını vurmak yolundayız. Türk 
kuşunun son bir aylık verimini öğren. 

dikten sonra bundan nasıl şüphe edi
lebilir? 

Bir gezinin neticeleri: 

T ürk kuşu filolarının İzmir, Bur
sa ve f stanbula yaptıkları hava 

gezisi, türk gençliğinin varlığında yer 
tutan bir kanaatin tezahürüne yol aç· 
tı: Gençlik; memleket istiklalinin ve 
müdafaasının bir hava neslile beraber 
garanti edileceğine inanmıştır. 

Bu kanaatin ilk e eri 3 nisan cu· 
martesi günü başlıyan İstanbul Türk
kuşunun Beyazıd meydanındaki yeni 
devre çalı ·mala rında görü1müştür. BÜ· 
yük meydan binlerce istanbullu ile dol
mustu. İstanbul türk kuşundan bir mu
ellim. gençliğe buradaki çalışma şekil
lerini anlatmış, pilanör hareketleri ve 
pl ıı nörle ufak sıcramalar yapmıştı. Ta
le!)e uçuş kurslarına ayrılmı tır. Son 
aylar icinde İstanbul gençliğinin türk 
kuşuna karş ı gösterdiği candan alaka 
gen·ekten biiyüktür. 

İzmir, Bursa ve Adanadaki hazırla

yıcr kurslar da genetiği çevresine top
lamıslardır. Edirne şubesi 23 nisanda 
acılacaktrr. Ankıırada da gençlik par. 
kında calıc;malara başlanmıştır. 

Gencli ğin bu sene, türk kuşuna 

gösterdiği alaka geçen sene ile kıyas
lanamıvacak kadar canlı ve özlüdür. Bir 
çok vilayetlerde valiler ve belediye re
isleri, geneti ğ in bu asil duygusuna 
tercüman olarak, türk hava kurumun
dan kendi şehirlerinde de türk kuşu şu
besinin açılmasını istemektedirler. 

l nönünde büyük tesisler T aşıdığı şerefli ve tarihi isimle 
türk gençliğinin kalbinde mem

leket kurtuluşunun bir sembolü olan 
İnönünde bu yıl, modern tesisli büyük 
bir havacılık kampı bulacağız. Geçen 

• • 

i Türk Kuşu nasıl j 
! çahşıyor? ı 
......... ._. ............. ~ .. ....... . ..,, ..... ._. ...... ............ ._. ..... · ··· ·-·-·- ·-·•<eı • ..................... ._. ............. ., ......................... ...... ........... . 

lstanbulda hava gösterilerini ta~ib etmek için Yeşilköye gelen halk 

sene, İnönünde, kalblerinde uçmak aş· 
kının verdiği kudretle ve planörlerini 
omuzlarında çekerek, çadırlar içinde 
yatarak şehirlerin konforunun henüz 
kurulmadığı bu ana yurd parçasında ha· 
vacılık tarihine şerefli ve ümid verici 
bir başlangıç kazandıran türk çocukları 
bu sene oranın, modem tesisli, konfor· 
lu, bütün vasıtalara sahih mükemmel 
ve örnek bir havacılık merkezi olduğu· 

nu göreceklerdir. Kanadlı bir nesil ye· 
tiştirmenin bir kurtuluş ve yaşama şar· 
tı olduğunu ilk anlıyan büyüklerimiz· 
den biri olan türk hava kurumunun de· 
ğerli başkanı Bay Fuad Bulca, geçen 
sene İnönünde gençlerle beraber geçir
diği günlerde Atatürk gençliğinin mem· 
leket havalarını fethetmek yolundaki 
davasını en kısa yoldan gerçekleştire
cek imkanlardan biri olarak, burada 

modern bir havacılık merkezi kuraca· 

ğını vadetmişti. 'Gençlik bu sene 

İnönünde bu söz verişin canlı bir ese

rini bulacaklardır. Çocuklarımıza uç. 

m-:ık ve kanadlanmak zevkini aşılayan• 

lar ona bütün kolaylıkları da göster· 

mektedirler. Hava nesli, kendisinin e

seri olarak havalanmak arzusunu, şefkat
li bir anne özeniyle besleyen ve bü· 
tün bu alaka ve sevgiden doğuyor. 

Bu sene İnönünde, vilayetlcrimiz
deki türk kuşu şubelerinde A bröverini 
almaya muvaffak olan gençlerimizden 
150 si çalışacaktır. İnönündeki toprak· 
larm satın alınma işi biter bitmez inşa 
işi derhal başlıyacaktır. 

Bir taraftan askeri tayyarecilik : 

H ava kurumu, bir taraftan memle
kette sivil tayyareciliği yayar· 

ken. bir taraftan da, yetiştirdiği genç· 
leri askeri tayyarecilik bilgisi ile ci· 

Topraklarımızı olduğu kadar 
göklerimizi de kontrolu.muz 

altına alıyor ve ona 
"bizim" damgasını 

vuruyoruz . 

* 
Y eni T ürkiyenin üçüncü buudu 

türk gök/eridir. 

* 
Gençlerimiz havacılığın sadece 

bir • p o r mevzuu değil, 
memleket istiklalinin 

bir g a r a n t i ı i 
oldu ğ unu 
anlamı§lardır. 

* 
Yeni zamanların kötürüm ü uçm a

yan adamdır. Y irminci asır, 
kanad sıza yaşamak 
hakkı vermiyecek 

v e o n u 
alletmiyecektir. ...................... __ ..., 

hazlıyarak onları memleket müdafaası· 

na hazır elemanlar haline sokmakta· 

dır. 

Sovyet Rusyada, motorlu tayyare· 

cilik brövesi alan gençler.imiz, askerlik 

brövesi almak için Eskişehir hava mek

tebinde çalışmaktadırlar. Burada bir 

buçuk aylık bir sitajdan sonra askeri 

bröve de alacaklardır. 

Temmuzda Ankara yakınında bir de 

motorlu tayyare kampı açılacaktır. Bu

radan yetişenler İnönü kampına mual· 

lim olacaklardır. Türk hava kurumu

nun arkasına yapılmakta olan tayyare 

pilot mektebinin inşasına başlanmış. 

tır. Bu bina, Türk Hava Ku· 
rumu Genel Merkez yapısın • 

dan daha büyük olacak ve yalnız Tür· 

kiyenin değil, bütün balkanların kendi 

sahası içinde en güzel yapısı vasfım 

taşıyacaktır. İnşa işi, önümüzdeki ilk 

kanunda bitecektir. Mektebe, geçen se• 

ne ve bu sene İnönü kampında (C) brö· 

vesi alanlardan, tahsil dereces.i en ile

ri olan talebeler alınacaktır. 

Harbiye mektebinde havacılığa ay• 

rılan talebeler pHinörcülükte yctiştiril· 

mek üzere çalışmalarına büyük bir mu· 

vaffal:iyetle devam etmektedirler. Kah .. 

raman ordumuzun bu değerli miıe e· 

sesi, büyük bir arzu ile baglandıgı ha· 

vacılarımızı vermek yolundadır. 

On tayyare daha geliyor: 

A lmanyadan satın alınmış olan on 
tane Fokebu f tayyaresi, memle· 

ketimize gelmek üzere yola çıkmıştır. 

Tayyareler, uçarak geleceklerdir. Böy
lelikle, t ürk kuşunun havacılık filola· 
n, kuvvetlenmiş ve gençlerimize daha 
geniş ölçüde uçmak imkanı verilmiş o· 
lacaktır. 

Gazi terbiye enst itüsü iş ve resim 

talebeleriyle Ankara sanat mektebi ta. 

lebeleri modelcilik üzerinde çalışmala

rına devam etmektedirler. 

Bu hafta içinde merkez binasında 

Ankara elişleri muallimleri için bir mo· 

dekilik kursu açılacaktır. Bu kursa 20 

muallim iştirak edecektir. Tatil zama

nında elişi öğretmenleri için lstanbul

da bir kurs açılacaktır. Bunun hazırlı

ğı devam etmektedir. 

Paraşüt kulelerinin inşa i§leri de 
bitmek üzeredir. İzmirin para~üt kule
si 11 ağustosta, Ankaranın temmuz so· 
nunda hazırlanmış olacaktır. 

Gençlikte heyecan: 

B ütün bu yapılanlar ve verilen e
mekler kendisi için olan gençlik 

ne vaziyettedir? Bunu, İstanbul mekteb-

lerinde havacılık için çok muvaffakiyet

li bir seri konferans vermiş olan, en es· 

ki ve değerli tayyarecilerimizden Bay 

Şakir Hazım Ergökmenden dinleyelim. 

Şahir Hazım Ergökmen; bütün konuş· 

malarında konferans salonlarını alabil

diğ i kadar dolduran ve hepsinin kal

binde aynı havalanmak hasreti olan genç

lik yığınlarına, bir iman halinde bağ-

"- Gençlerimizin hepsi ne denMt 
istediğimi pek kolay anlıyorlar. Yarı• 
nın yapıcıları olan büyük türk genç· 
liği (bin tayyare, onbeş bin tayyareci) 
ile şekillenen davanın tahakkuku için 
bizimle elbirliği etmek sözünü veri• 
yor. Bu söz, anlamak ve inanmak de· 
nen temellere dayanabilir. Anlıyor 'l/e 
inanıyor ki çok kuvvetli Türkiye yap
mak vazife ve gayesi havada kuvvetli 
olmamız gibi bir şarta dayanmakta• 
dır. Gençliğin verdiği sözü tuttuğun" 
ve tutacağını her fırsatla görmekte ve 
işitmekteyiz. Çünkü havacılık, İstan• 
bul mekteblerinde ve evlerinde konu• 
şulan "e müdafaası gençler tarafında1l 
yapılan bir mevzu olmuştur. 

Gene bu konferanslarda, genç ihti• 
yar, bütün vatandaşların kafalarınd• 
yersiz ve yanlış olarak yerleşmiş ola.O 
tayyarenin tehlikeli bir vasıta olduğı' 
kanaati, misaller göstererek çalışıyO" 

rum ve bu arada gene misallerle ani•· 
tıyorum ki uçmak, sporların en fayda" 
lısı, en şereflisi ve en kolay öğrenilr 
bilenidir. 

Netice: 

B enim vardığım netice şudur: -d' 

tenirse, uçmak, Türkiyede millf 
bir spor haline kolayca konulabilir. 

Büyük mekteblerde, liselerde tı:lt' 

be, her ay bir planör almağa imkan •/t' 
recek kadar para toplıyacaklarmı süt' 
lüyor, kendilerine yalnız muallim veril• 
mesini istiyorlar. Şu halde, İstanbul~ 
bir türkkuşu değil, her mektebde l>i' 
türkkuşu kurmak ve böylece büyük er 
vacılık davasını kolayca tahakkuk et· 
tirmek kabildir diyebiliriz. 

Gençliğin içine milli spor halindi 
girecek olan planörlerle uçuş, biı_eı 
yalnız on beş bin hatta yüz elli b'.11 

tayyareci ihtiyacını değil, fakat b111 

tayyare olmasında milletin yardı.ınıJll 
da temin edecektir. Bu hareket tar$1 
ile bütün bir meselenin temelind'11 

hallolunacağına ve havacılık davas.111 
• gençliğe maletmek suretiyle - kısa ~ 
manda tahakkuk ettirebileceğimize 

nanıyorum. 

Bugünün gençliği, kim ne deri' 
desin eskilere nazaran daha çok ol' 

• •ti' 
gundur. Zararlı sayılabilecek bazı 'rr 
ya~larsa, kan~timce, hav~cılık bil" 
ketıne hız verılmek suretıyle kola)' 

k . ah" ....,,~ önlenebilece hır m ıyet arze••·· 

tedirler. 
Şahsen, yarının iyiliğine, hava iti' 

ıtll 
nin yuruyecegıne ve uçma'nın ıtl 
sporumuz olacağına inanıyorum.,, 

Erf(ökmen'in konferansım dinliycn talebeler ve tayyarecimiz vacıl ık sahasında bize en kıymetli ha· Tayyareci Hazım Ergökmen kız talebelerle havacılı wa dair 
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J Belgrad radyosundaki konferans j 

inönü'nün yüksek • 

~- şahsiyetleri 
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~: -- : ............... Bdgnıd oeyıdaati dolayısiyle, Belgrad : 
.. ~ ':: : ,..ı,.-..ı. .,..,.,,.., • ..J,.rrirlerinden lldımel Süleyman : 
llr. llibm sm,.. : Pmif _,...._, ll ,.-... mrp dilinde. l2 nüıaada fraasız : 

ı. eylfılün on üçüne 
kadar denm ~ 
Sakarya laarl>tnda 
Genffal İsmet tn.. 
önü muanrma ka
ti darbe indiri
YOI' -.e muhaıımı 
ordu bu 'Suretle 
dağ.lıyor. Anka.. 
ra Büyük Jılillet 
Meclisi ; General 
İsmet tnön~nün 

~"ia ... : clililllle "' 13 .-...ıa ingiliz diliade ve 14 ru ... nda da ıürk : 
Cwamôyet ı.y • : 4filliade ı..p"--mn mümas pbsiyeti hakkında birer : 
-. Y"P"iı ! koaf_..,. ~- Ba koal......, •1""" ıütunlarımıza : 

An •• -Lv--- . 
kara .zi-.. ~+ini _..~va- • r-~~- • • iade etmek üsere •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lerini alenen tak-

nıemleketimizi lütufkar ziyaretleriyle Aııadolaya geçif dir ederek türk ulusunun teşekkürleri. 
şereflendiriyorlar. Cumhur Başkanı bil• 20 mart 19.20 tarihi İsmet İnönü'nün ni yeniden sunuyor. 

Yük Atatürk'ün en ya.kın çalışma arka· hayatlarında gayet mühim bir tarih, M""cl da İ tek · · · u anya müzakerel~ri 
ŞI olan smet İnönü mem ettmı~n fevkalade mesud bir dönüm noktasıdır. M.illi kuvvetler Başkumandaru Gazi 

Mus.~fa Kcmal'in vekili sıfatiyle vaia . 
01 duşmandan kurtaran General İsmet 
İnönü başkurtlalıclan ve Büyük Millet 
Meclisi tarafından Mudaoya'da akdo -
iunan mütareke müzakerelerine memur 
ediliyorlar. Mudaoy.a mütareke müza -
kercleri.ne malum olduğu üzere, İngil
tere, Fransa ve İtalyanın İstanbul işgal 
ordulan kumandanları da iştirak etmiş 
lerdir. 

ınü~rrcb dostu, Balkan milktleri ara· Miralay İsmet İnönü bu tarihte Harbi-
Bında beraber çalışmanın en a~in ta - ye Nezareti MüsteşarLğuu terk ile A -
raftandır. Müşarileyb; milletimize nadoluya geçip Büyük halaskar Ata -
karşı ~!edikleri derin sevgiyi Anka • türk'ün milli ımrtuıu, harekatına işti-
ra Büyük Millet Meclisindeki ınütead - rak ettiler. 
did nutukları ve Türkiye Halk Fırkası İsmet İııönü'nün isimleri; 1908 sene. 
toplantılarındaki birçok hitabeleıiyle ıi meşrutiyetinin ilanından çok daha 
isbat etmişlerdir. Müteveffa Büyük Kı· evvel Türkiyenin en geniı halk tabaka. 
ral Aleksandr ile Türkiye cumhur baş· larında tanınmış, herkesçe samimi bir 
kanı yüce Atatürk'iin tarihi 1stambul hürmetle yadedilmiştir. Miralay İsmet 
nıülakatlarında esası kurulan dostlukla lnönü; bütün Türkiyede muktedir bir 
Türkiye ve Yugoalavya ulusları yekdi • zabit, ulüvvücenab sahibi bir insan, bü-
ğerine gayc:t sıkı bir surette bağlantlll§- yük vatanperver, fevkalade bir teşki -

lardır. Ulu Atatürk'ten sonra Türkiye latçı ve yorulmak bilmez bir iş ad;;mı 

Cwnhuriyetinin en büyük şahsiyeti olan olarak kendilerini tanıtmışlardır. 
Miralay smet İnönü; Kafkasya cep-lsnıet İnönü,· Büyük sulh kıralının me- ı 

. zarını ziyaret etmek, Saltanat Naibi hesi erkamharbiye reisi sıfatiyle büyük 
arbta emirlerinde bulunan nispeten Son Altesse Royale Prince Paul'a de • h 

rin saygılarını sunmak ve necib türk mil· b" cüz'i ır kuvvetle düşman krtaatının 

letinin asil Yugoslav ulusu.na karşı duy- vatanın kalbine doğru ilerlemesini dur-

ınakta olduğu sevgi ve saygıya terce· ~urttuktan başka düşmanı ti ıhu<ludda-
ınan olmak üa:ere memleketimizi teşrif ki mevkiine p&küritniMılerdir. 
ediyorlar. • --., Son BNharebeJerde fasılasız muc·· a -

Konferansımızda İsmet 1nönü'nün kıymetli şahsiyetlerini devlet ada.ııır. cle~lerckn yorgun düşmüş olmalarına 
kumandan, parlamentocu ve hatib ba - nıgmen Miralay İsmet İnönü vatan n 
k:mlarından dinleyicilerimize tasvir e- milletin saadet ve ıelimeti için kendi 
deceğiz. ~zu~ rahatlarını terkederck düşman 

ismet lnönii'nütt fGlmyeti 

1smet lnönü mseud bir eseri tesa • 
düf olarak Anadolulu b<>.badan ve ru • 
nıe!ili anadan 25 eyliil 1884 de İzmirde 

~Bu suretle muhterem şahsi • 
. tnüncı . Aay:ı ve Avrupa ru··rkı·· - .. 

em1ç bul uıu 
İ unu yor 
smet İnö .. . · -

ri olan İ . nu ılk okulu doğum yerle-
nıir ~tnırde, rilşdi tahsilini de İz-

\ı'e Sıvas'ta ikmal . . 
ker

• .d ettiler. Haliç aa-
1 ı ad· . bak ısınde orta tahsillerini yapıp 

alorya imtihaıunı 9erdikten sonra 
Dıektebi harbi . ...:ı1• ili" 1 •• ft--1 . yenııı "'"ı ve .,....ı.uua • 
rıyle Er1 . .:ı_ıharb" ~ı.ftı· . !•---1 d AiUl ıy-e uu ... ını .ı.ıuucu e e· 
rek 26 eyinl 1906 da Erkanıharbiye yüz· 
başılığı ile Eiirnıe ikinci orci.u uki.. 
n.ı harhiy.cıai neı:dinc tayin edildile.:. 

1wt t.lnii wektıeWe .e ta1ımiWe 
bulunc:hıklan Middetçe ı:ıeki .e siyile· 
tile bilhassa riya.dye ye ecaeöi dille -
rindeki kabiliyetleriyle muallim1Mil!lİ1l 
\ile arkadq.Jarmıa .hÜl'lllet ~u laayret 

wıe takdirlerine .ubar lonnsşlan:l•· 
Ümet tnöaü 1998 senesiDde kıdıemıli 

}'Ü%hafı riithesiyk üçtiocii euwri .fıdra-
&ıı erk~ıummyeıı.ine., 26 pNt atı • 
llliict:tteb Yemm kıtaatı et"üaıGaı-Wye -
lıiae. 19ll yılmıa pbatıada tnaabul 
llarbiye Nuueti Şube şeiliğjae ve ay· 
ili aeDelÜa lliMP'eAa büyük karar&ihı •· 
~ aire ....Würü .uatiyle buJ,g.arlar
la ınütareke akdi mii&akudıer.i11e ıoe • 
llıur heyetin askeri mütehassıs murah • 

haslığına tayin olundular. 

İsmet lnöaü 1911 senesinde ~kinı
~biye binba!iılı&ıııa. 1914 ııenesinde 
biiyük ezk.inılaarbiyc ~ci dair.e ri. 

IY~etinıde bulunau.klart aııda crkinı:bat· 
bıye kaymakamlıjına terfi ettıler. a w 1.~ 

a&ustos 1914 de birinci Drdu er.-nı-
~biyesine, 2 teşrinisaıll 1915 de bil. 
1iilc erkanıharbiv.e birinci dair.e riya.. 
•eti .ı Jn· ne tayin edilip meıkOr riyaset ınev-
c;:cıe bulundukları zaman 13 bir.inci 
... un 1915 te erkinıharbiye miralaylı· 
&&na terfi .... a_ eıu.J.Cr. 

da .~s~et İnöaii 191.S seaesi l(Nl1anD .• 
UÇü.ııcü ordu erk.inıharbiye riyuetı-
~ 19lô ~Desinde ikinci kolor~u ~u: 
1... 1 danıııgına,1917 senesinde yırınıncı 
~ Ordııı, k • ortaı umandanlığına ve 1917 aenesı 
lt.. ir.znda üçüncü kolordu kumandan-
&ı.na tay· d"l 1 l .. .. 24 ~· ın e ı diler. sınet no.ou 
ıran 191 . .. teıo 8 de Harbiye Nezaretı aıııs • 

.,ar1ıı; . . te.. .,,ına tayın edilerek aulh devrıne 
'-ll1Ck h ıaf k . azırlıklarını yapmakla muvaz-

oınısyonun riyasetine geçtiler. 

ışgalı altında bulunan aziz yurdu. kur _ 

tarmak emeliyle ve bütün kudreti dc-ha

lariyle çal:şmak için milli harekatta en 

ehemiyetli vazifelerden birini deruhte 

ettiler. Bu anda, ·bu dakikada Miralay 

İsmet İnönü; devlet adamı ve kuman _ 
dan sıfatiye temayüz ye iftihar edi
prhır. 

lllı lnönii deri 

tik A11kara Bii76 Millet lledin
aitt Edime Sayları -- Jııtimlay Jamet 
lnöaii JMiyiik Millet Meclisi taafııulm 
Dümmaın ailli bıaGr erkim~•
mami riyMetine aeçiliyoriar. BüyM A
tatiirlc'oin cıa :rabn çaıqıırw ari:aciq.ı • _ 
lan Miralay İsmet İnönü büyük bubıa 
ıonhırı.oda cJai..m.k Jataaüaıı kıa bir 
mi,Wdet içinde pür ihtipm Gir «ciM tq
kiliAe muvallak elmuflaı"du. Bil urda; 
bilahare bilciimle aske.ıi ı-ical ve mü.t~ 
Jauıslal'ıa. bütün medcııiyet cihaamm 
takdir ve hürmetine uğradı. Miralay Z... 
met İnönü; 1921 senesinde İnönü cep . 
heaı 1namenı!•ını efterine a!ıp maanz • 
anu ilk blllİr darileJi iadireıek yeni 
Tiirıkiye tariirin•e "İLK tlırONU ZA
FERP' adım blfi)& ... ve ~ef .... 
-plebeyi ,aptüa. Ba plebe; aurıaa 
Wr daha b8f lııalch> imkim ftC -

~ dmıccde müdlif, ......... 'ft 

p•liii bir gaAebe idi. Bu pU 
beybet ve az :tin.in pmuıiinii tmrir 
için JıliıaJlıy 1-et lnöai'aiia 6.oQO - -

kerle JaalmlılPA 1.8.00I muallem aalr.er -
aea ıaü"klmelt bu ocôuuau yeııe Rr

Giklcrini araetaüliiiaüıe muMezıaa 
dilıley.icilerimizilı .müaaadeleriı:ıi .U • 
mali hürmetle ist:Ulwıı ediyoruz. 

A,akar.a Biyiik Jılillıet Jı(ec:Jisi; Jıli -
.ral&y 1uaet 1aiiaü'illİİD l>u parlak ..... 
wı.ffakiyetlerini takdkeıı ı.eo•ilcrini 
Livalığa terfi ettiriyor~ böylece hü -

tüıı türk ululllıUlWl hissi tükraıuııa tt:r• 
ceaıan olmlılf bulun1ılyor. 

Muarız; bu sefer, muvazzaf kav -
yetle kuk bia aakule yeaidea taarruza 
-çiyot. GeınU.al &met 1aönü'.nüa im -
~larmda aacak OA bef bin kİfÜİk 
WJ" k\lvvd buJ.ulıUfOl"dU. KarfllaraWa 
juraa ıaaaru Jgıvvetle mukayese Jrabul 
etııUyecek ~e ciizi ol.ın mevcud
lariyle Geaenl tsıaet 1aönü ~u.arular.ı-

el·aı bir ı:na&üıbiyete uıratıy«lar. 
ııı 1 • U' ı· . 
B üzer.ine Büyük Millet ... ec wı 

Gıırw.;al İsınet Lıönü'nü bütiin Jaarb ene 1 ~ ..... 

h 
. ··"""m }tunlalldan ııma _yın 

cep esı .....-
ediyor. d 

1921 senesi. Ağustoeunun 23 Un en 

General İsmet İnönü; 11 ilk teşrin 
1922 de Mudanya mütareke müzakere -
lerindeıı d e muzaffer çıkıyorlar. 

Mudanya mütareke muahedesiyle Ge. 
neral İsmet tn·· .. .. f "h ıl . unu, mun esı osmaı ı 

ımparatoriyle itilaf devletleri arasınd.ı 
19.18 senesinde akdolunup türk vatan ve 
nulletini barbı um • · b"" ük" k •. umının uy ve u-

.. k • o A çu ıtılaf devletlerine kar~ı mahklım ve 
tabi derece · . sıne getiren mahud Mond -
ros mütarekesini yırtıp yokediyoT1ar. 

General İsmet lnönü; Lozan konfe· 
ransında hazır bulunan Türkiye murah-
has heyetin · . k e rıyaset edıyorlar. Dış Ba-
anı sıfatiyle General İsmet tnönü; 23 

temmuz 1923 de imza bu)'urdukları Lo· 
zan muahedesile türk devlet ve ulusuna, 
ıoalt_ıma~ devrınin haşmet ve :kudretinin 
evcıbalaya v.ardı.ğı anlarda bile temin 
edemediği bakim.yet ve astil:1ali temin 
edıyorlar. Böylece; General ismet İnö· 
Aii 9arb c•e•ı•ıirki .... ..-ı-Jer -
clas .._ra .MJ ı ı lrilıJıl .,._t eahas_.. 
da Jo,_et ~u.a -.aiiaki_y«1e. 
lıa..,...nMt Lnaa"e. awtet ediyodill' •c 
mmakketluMae vüalluiade bu ad.im
a lıüy.iik ti.irk m..a.unuıı bt:yecaalı te 
.zahür.ati7lc karfd.aflyorlar.. Lozao sullt 
muahedesiyle General İsmet La.inil; cas 
maıılı i.mpautorluğaoca imza edilen ve 
tück uluunun benlik ve cfendiliğin.ı 
tırmalayan .muzlim (SCvre) muahedesi 
ni ortadan kaldırmııı oluyorlar. 

Ankara Büyük Millet ı~eclısi; 30 

ilk teşrin 1923 de General İsmet İnönü'
nü Başvekalete seç.mlf ve müşarileyh 
bu yüksek mevkide clört ay devam eden 
kısa bir fasıla ne fimdiye kadar kal • 
m f1ardır. General ismet lnönü'nün 
mtismir &fve1ciletlerinin l? inci yılda. 
aümii bu sem martının dördunde bi:mi:n 
Ttiıkiye9de parlak tön!nle tıesit! edil • 
miftir. 

General tmıet !1'lcmü 30 afaetee 19215 
ela fen""kfiğe terfi etaifleT .-e Jt.cMi is
tekleri 6meritte dcrllal ~kMW olmaşlar-•r. 

Genent 1emet İnöllfi ; dest Ye mit • 
tıefilrilnis ._.i .e mütenlclri Tüdriye 
c:eu•ıatiyetinio iMJal w ish1ıdMhi tlıi
yük Atatürk'üa updlwı"le temine çalı
.-m Halk P.ıtb•mqı ıip8et dıiaa.ında 
Atatiirk'e wekiiet e« lc+eslider. 

lti.S .e11e1ieAe Tiıidrqetie ...... 
.-ecıHriydi ., ... tatıblk ediıWiji ,,. _ 
Jr.it CA•lw.r Ba,tkM« Yiice A.tatü,rk. 

milli iaarbta parlak .lllU.Taffakiy.etia .;. 

arııldıP yere iade •!arak o(;CDeıt1 k. 
mct'e "i:rııö:rıı0'' soyadım veam,tczdU 
bu suretle dost ve müttefik Türkiyenin 
kıymetli bqvekili "İnönü" ıoyadııu ta-

tımaktadır. 
Kemalist Türldyenin bütün muvaf-

fakiyetleriııde hmet lnönü'niin yüce 
phsiyetleri bilyük bir rol oynamakta • 
dır. Kudretli kara, hava ve deniz kuv • 
vetlcri; bir hayli aemiryolu febekeleri; 
rıhtım ve Uman inşaatı; hidsiz ve son· 
ıuı f0&eler; hars ve kültür aahaaındaki 
terakkiler; ticaret, endüstri, ziraat ve 
ekonominin inkip.fı; Türkiye Cumhu. 
riyetinin ecnebi memleketlerindeki 

17-4-1937 = 

I[ Hikaye] 

Mahraca 
Yazan: 

E. Fechner 

Tereza, halı üurinde otumnış, ga
zeteye göz gezdiriyordu. O, elindeki 
gazeteye, bütün kadmlar gihi tiksine • 
rek bakıyordu; yani, sayfaları biri biri 
ark.asından çeviriyor. ötesine beri.sine 
k;,uca göz gczdirdilrten sonra. yere 
savurup atıyordu Kadının b" . . · , ırının ga -
~etedcn neler yapabileceğiai &öcmek 
ınsaıu hayretlece düşürüyor. 

. Hası~ı, Tercza bic gazete okuyordu. 
Bırdenbıre; 

- Jaki, diye haykırdı ve Bastar 
mabracası göç etmek niyetinde . . l 
cemıbi Okyanosta bo11 bir ad ımıt 

• • Y ayı satın 
almak ıçın pazarlığa bile girişmi« 1 d" 
ilave etti. .. ıye 

Yerde darma dağın duran gaz et 
b

. .. eye 
ır goz attıktan sonra. aklrm" mah ... ..., ra. 

ca nm malı geldi. Hiç sesimi çıkarma -
dun. Yalnız başımı sallayarak onun bu 
hareketini takdirle karşıladığımı ifade 
etmek istedim: 

- Çok yerinde bir harekette bulu
nuyor! 

Tereza hayret etti: 
- Ya ... demek sen onun bu hareke -

tini yerinde lir hareket aiye telakki e

diyorsun. 
- 'Şüphesız; dedim. ~in<:i Şarl 

da mana.sırra gitmem~ mi idi?! 
Tereza'nrn halin~n münakaşaya gi

~mck istedigi belli idi. Befinci Şarl'ın 
üzerinde hiç durmadan, 

- 'Malıracalar dJerilri ıeteklerini 
dünyadan çekecek ebıTlana, halimiz 

nere~ varır? 
Ben de ıbil.miyonı:m, mauuna gd~ 

cek bic tarzda omua.unu silktim. 
Te.rua içini çekerek, 
- Her halde böyle bi.r mahraıea yer

yü.züDde cennet saAibidir l 
- Ya öyle mi? 
Kanm bana ihtarda bulundu· 

- Öyle ya.. bunu ~klar bile
1 

bili -

:ırorlar! 
Sonra anlatın.ağa ~adı: 
- Mesela, herkes iş.inin başına git

tiği .zaman, onun lıindiği filleri bir göz 

önüne getir 1 kırmızı koşumlu beyaz 

filler. Ondan 5onra, sabah güne;inin 
parlak aydmlıg: içindeki Cengel ve 

,e.bboylar, leyWdarl 
~ JxuMan eeJetırk'"- ,mabACa

ma her •abd bll yedenle DM&l floJqts
iım f:Ö.Zİİlllİİll aııüne gıetiri,..., hiç de 

fena 'bıthn•,.onlımt. 
- Semra, sanıyma döuiince, duŞUft 

alt nda zarif ve nahif vücudunu iyiden 

iyiye yıkar. Ondan sonra da .• hemen sö

.z.üııü keııtüa. 

- Nedıeı.ı .zarif w nahif ohıyor1 

mahracalu 'fİ,._,.ırlar' yahu ı 

Benimle çekif!DCk istediğiai p. 
teren bir taVJrla, 

- Benimkiler .zarif •e nahiftirler 

efendim. 

- Yavrum, biraz makul ol; bu me

selelere az'°k t.emaa edea bir insan; 

mahracalaru:ı fİpaA kimaelu oldukla

rım bilU-. .Btt İtibat" .. .m ..... Jııayalini 
alt ıiist etın:K liılCı'u öeiihtir t 

T~raa nnt11u aett. <Mı: 

vam ederek: 

- ·•• Mahraca, be,..,. mermerd ı- en ya· 
pılmı§ bir havuzda eamcr vücudüoil ı-
kay .ı:--:-1: y .ıp ~.Y•r, Jtu Jaavıı.z boı zöl-
gelı bahçelerin ortawede•rı:. 'U-.r:.r L.: .. ~ ~-r 
r.uzpr •. aa~uzu.ıı dııaiu:ıı ~rianit 0-

laa. e . ...- 9'Cklerin -bayp kollulumı 
&-eW"IJ'Or l 

Tereu hem o1aıpw -.. tie ,..,,_ 
takdir ve taıvib ediyordu. 

- - İ•ilıcıde w paha mpıren mil
cerdıııederle -.ı,enmit Glan MahAc-' 

yübek .e gllııla elilea ilAm' w aitfa • 
.. ; tıdl4ı"> c1iıa waıı... ._..ii tiirk 
,.nıu... 1-..ı ala Ula .. Witdr'iiD 
.... irie Gmeral Jam 1niaii'•üa.,.. 
.ıuimlık mı.es,__. . ---'--.._ ame-,-· 

Geaaal 1--=t ı.... Wlriik bir ... 
Jet admıı, ris.evi Wr ~ıiaa ol -
malda bealııcr aynı .-.wd.e parlak P
reti haiz bir pad••maoca ve llir ı.a.ua. 
tir. Gea«al İsmet İninü; IÖs kudreti, 
karfwndakinde kanaat ha&ıl etmek 
kuvveti ve kendisine hia mantıkiyle 

&_e;ıs ve ileri Türkiye Cumlıuriyeti tet
ru hayatınnı ve hitabet ileminn iftiba 

•w• r 
ettigı yü.kaek bir aimadır. 

Çeviren 
H.T. 

1 
kahvaltısını yapmak için taraçaya çık-
tı .• 

Büyük alaka ile, 

- Kahvaltı ingitiz kahvaltısı mı? 
Diye sordum. · 
Tereza, hiddetli hiddetli yüzüme 

baktı. 

- Eğer sen, Mahracaların fişman 

olduklarında ısrar etmemiş olsaydın, 

kahvaltı, ingiliz kahvaltısı o1acaktı1 

- Çok yazık; 
Dedikten sonra içimi çekerek ilave 

ettim: 
- Ah, kabil olsa da insan oralara 

gidip bir görse; doğuda her halde daha 
başka güzellikler vardır sanıyorum .. 

Tereza sözümü kesti. 
- Mahraca çay içiyor, kızarttlm~ 

fırancala yiyor .• 
.. :--- Tabii ekmeğine tereyag ve bal da 

suruyorl 
. - Hayır; dedi ve sanki benden in-
tıkamını alıyormuş gibi, 

- Kura ekm k yıyor 1 
Diye tamamladr. 
Mahracanm böyle bir kahvaltı ite 

fena halde canı sıkılacagını kendis.iM 
a~latmaga çal §hm ama, söylediklerim 
hır kulagından girip öbüriınden d n 
çıkıyordu. 1'il 

Kıiskı.in küskün Stısuyordum. 
- •··· Yemekten sonra hır parça ça • 

!ışıyordu • 
- Galışmak mı?? 

- Elbette, çal.şmak; ne sandın, dev· 

leti idare etmek ve ondan S-Onra ... 

Terez.a, muayyen olmıyan bir şeyi i

iade etmek maksadiyle elini ıcryle bir 

11&lladı .. 

- 1nci~rle, mücevhederle süslü 

püslü olarak mı? 

- Ne sandın ya, bir kilo inci bir bu· 

çu.k kilo elmas. (Terezanm sona kadar 

kendi düşüncesini kabul ettirmek iste

diği belli oluyordu.) 

Zavallı a.damın, bir yığın alma&, in

ci, boncuk altında lişkin bir mide ile 

ve boğucu bir sıcak.ta nasıl çalıftıg.nı 

güzümün önüne getirdim; artık bıkıp 

uııanc! fı Jçin bombOf bir adaya çekiltıt 
yalnıı: batma yapmılk istediğine hiç 

Pflll&ldım. 

Bu kanaatimi Tere.ıa'ya da söyle • 

-- •e ltöyle berbad bİı' uya.ta ula ta

•--wı cdeıaiyeceğim için Mabracanın 

nbrma hayret ettiğimi ilb'e ettim. 

Bu sözlerim karımın hofU11a gitme• 

di. Benim, boğazına dü§Jtim bir adam 

olduğumu ve bu itibarla da, ciddi adam 

la.Tın birçok P,Je ve hedeflerini kavrı· 

yacak kabiliyette olmadıgımı aö ledi. 
B . 1 

• vazıyet kuşısında münaıka~aya de • 

vam edemiyeceğim tabü idi. Gazeteyi 

alarak bir kenara sekilip oturdum. v. 
'-eıı de göa gezdirmeğe baflad.ım. 

- Tereza, dedim; yahu, 'MW.c:aua 

kar~ı ö!düğü için, mfinzm bir hayat 

geçırmek istediğinden hiç bahaeıme • 

diıı. Şimdi mesele haftan apğı dqi§i • 

Y'fX• BuaQlır-., KD bu adammhaııe • 

lıetUıi taMb ctaütıiıd dc:ği:l mi ,... ? 1 
T«ea, 

• - Yazınm MtltiS onmıı gıelmemit
tim; göeter bakayımf dedi. Gazeteyi e

liınden almak i_çin uzandı. 

Gayet ciddi bir tıwırla, 
- Hayır, dedi& Şimdi .bea ok.uya .. 

aiım.J bitiı'dikten IOlll& ~abilinin • 
Tereaa. 
- Mahraca kanama daima. ... 
dire p:ımldanıyor.du. 

• -. Ewt ama. Mahracaııuı karısı da 
bıç hır zaman gazeteyi bG le al 
bullak .etmemiştir. ıy la.k 

O. bir müddet auatuktan sonra 
- Bundan böyle senin zazeteci kar· 

ma karıfı.k bir şekle solan 
öldükt azsaıq. ben 

eıı sonra_ sen de müazev· b" h 
yat aeri ....... ek ·· 

1 
U" a. • r--· uzere bombot ada . 

dec:elc misin??? şa gı ~ 
Bombo b" . ş ıı adafa gıtmeg-e 80·• c!'"ım. z ver• 

23Nisan 
Sbe çocuğu düşündürecek haftanm 

başlangıcıdır. 
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(Başı 1. inci sayfada) 

• :ooruıması hakkındaki şifahi sual takriri 
okundu. Ve maliye bakamrmz B. Fuad 
Ağralı söz aldı: 

İki hak arasında fark .. 
''- Tekaüd kanununun askeri ma. 

lfıllere vermiş olduğu hak ile mülki ma· 
lfıllere vermiş olduğu hak arasında bü
yük bir fark vardır. Emraz cetvelinde 
tasrih olunduğu veçhile vazife icabı ola
rak birinci yahud ikinci derecede askeri 
maIUllerden bir zate tahsis olunan teka. 
üd maaşı, hizmet müddetine göre hesab 
olunacak tekaüd maa:ıma, tekaüd olma. 
dan evet aldığı maaşın emsali hasılı ile 
tekaüd maaşı arasın laki farka % 90 
zamolunur. Böylece bir askeri malfile 
hemen hemen asli maaş derecesine ya
km bir para tahsis olunur. Mesela 100 
lira asli maaşı olan ve 20 sene hizmet 
etmiş birinci derece askeri mallıliyetten 
tekaüd olması 15zım gelen bir zatın ev
velce emsali hasrlı ile almakt:t olduğu 

maa~ 300 lira olduğu halde tekaüd ma
aşı ile emsali hasılı arasındaki fark111 
%'>0 ı zam olunca 27 5 lira kadar teka
üd maaşı verilmiş olur. Diğer taraftan 
20 sene hizmet eden mülki malt.llere 
bahşolunan hak ise 25 sene hizmi!t et
miş hesabiyle tahsis olunacak tekaüd 
maasına ancak % 50 derecesinde bir 
zamdır. Kezalik d:ıha aşağı der<!celere 
inecek olursak daha ı:ıüyük farklara te· 
sadüf ederiz. Bunuıı!a beraber asked 

malullere verilen bu fark gayet yerindedir. 
Mülki memurlara verih::n fark masa ba
şında çalışmak suretiyle devlete hizmet 
için ge(iirdiği senelerin bir ikramiyesi
dir. Askeri malul ise harbta, daıbta, ba
yırda, dağda binbir tehlike karşısında 
devlete h izmet için vücudunu yıprat

mıştır. Bu itibarla iki ::.ınıf malUl arasın
da mühim bir fark elması gayet tabii
dir. Böyle bir fark olmasına göredir ki 
askerlerın malüliyet <~erecesini üç sene
de bir yoklıyarak ~ğer az dereceden 
yukarı dereceye çıkm ;;sa terfihle,.inin gö
zetilmesini vazii kanun istihdaf etmiş
tir. Mülki memurlardan maliil olanlar 
için ise kanunda bu esas konmamıştır. 
Böyle bir esasın dahi konmasına mahal 
olmadığı kanaatindavım." 

Milli müdafaa vekilliğinden bir sual 
Maliye bakanımızın izahlarından son-

ra gene GI. Kazım Sı:vüktekiı.'in, ''as. 
kcrı emlakin inşa ve tamiri için 2283 ve 
2425 numaralı kanunlar ile verilen tah
sisat ile neleı yapıldığını ve cumhuriyet 
hükümetimiziı1 ba.,şehri olan Ankarada 
bir kışla inşası hakkr.ıda bir tesebbüs o. 
lup olmadıgnın bildirilmesi" hakkında 

mim mÜdafaa vekilin<len şifahi sual tak
riri okundu . 

Bu sual. milli miidafaa vekilinin bir 
vazife icin 1stanbula g:itmek mecburiye
tinde olduğunu sc)yliverek vekalet siya
si müsteşarı B. Necib Ali Küçüka (De. 
nizli) cevab verdi: 

Yapılan kışlalar ve hastahaneler 
"- Sayın saylav Gl. Kazım Sevük-

tekinin sormuş olduğu sual iki 
kanun mevzuuna taaıiuk etmektedir. Bi
risi; 2283 numaralı diğeri de 2425 nu
maralı kanun mevzu!nrıdır. Birinci ka. 
nuu mevzuunun taalluk ettiği hükümler 
şunlardır. 

Birisi Konya ile Sille arasında deko
\ril hattının tesviyesiyle bunun altında
ki arazinin alnıması, Konyada öteden· 
beri askeri i~gal altında bulunan nümune 
hastahanesinin teferrü:ıtiyle ve müştemi
Jatiyle t-eraber yani oradaki dükkanlar 
vesairelerle beraber satın alınması ve 
halen Konyadaki ord~ı nıüfettişliği tara
fından işgal edilen t, :nanın satın alın

ması için 110.000 linmn konması ve 
sonra Merzifondaki Amerikan Bovart 
koleji müessesesini kırk bin liraya sa. 
tın aimaktır. 

Üçüncüsü; Ankarada muhafız ala. 
-yı için yetmiş bin liralık bir kışla inşa
sı hususudur. 

Bunlardan ikincisi tamamiyle ya· 
pılmıştır. Yani Merzifondaki Bovart 
müessesesine aid olan kısım tamamen 
alınmıştır. 

Konyadaki mesele: Konya belediye. 
si ile Müdafaai Milliye Vekaleti ara. 
sında uyuşmak imkanı bulunamamış ve 
sonradan çıkan ikinci kanun birinci 
kanunun hükümlerini esasen ortadan 
kaldırmıştır. İkinci kanun çıkarken her 
gün daha ziyade artmakta olan askeri 
inşaat ihtiyacını daha ziyade tevsi et. 
mek, inşaatı daha planlı ve daha pro. 
gramlr bir şekilde inkişaf ettirmek mak
sadiyle bir senede beş yüz bin lirayı 

•• u 
tecavüz etmemek şartiyle Müdafaai 
Milliye Vekaletine üç milyon liralık 

teahhüdat icrasına mezuniyet veriyor. 
Bu ikinci kanun mucibince birinci 

kanun hükümleri münfesih olduğun. 

dan, ikinci kanuna göre vekaletin inşa. 
at hakkında aldığı tedbir ve plan şu
dur: 

Harb okulu, revir, merbut kıta, han. 
gar ve ahırları. 757 000 küsur lira keşif 
bedeli, 

Kırıkkale sanat okulu, Cebeci has. 
tahanesi harici kısmı, bunlar kamilen 
ikmal edilmiştir. Cebeci hastahanesi 
dahili ve servis kısmı 1937 de ik:nal e. 
dilecektiı. Çorlu hastahanesi 1938 de 
ikmal edilecektir. Haydarpaşa hastaha
nesinin esaslı tamiri 937 de bitecektir. 
Amerikan Bord heyetinden satın alı

nan binaların mukavele.si yapıldı. Mu. 
hafız alayı kışlası ve ahırları 1937 de 
başlamak üzere iki senede ikmal edile. 
cektir. 32 inci alayın krşl?.sı da aynı 
suretle yapılacaktır. Bundan başka da. 
ha birçok noksanlar vardır. Bu pro. 
gram 1940 senesine kadar realize edi
lecek ve daha büyük bir inşaat progra
mı ile huzuru alinize gelinecektir.'' 

Y abanctlara verilecek ikamet 
tezkereleri 

Bundan sonra, yabancıların seya. 
hat ve ikametleri hakkındaki 2 mart 
1931 tarihli kanun projesinin görüşü!. 
mesine başlandı. Bu kanun projesine 
göre hususi kanunlara göre yabancıla· 
ra veıilecek ikamet tezkereleri ıçın, 

Türkiyede 16 günden iki aya kadar o. 
turacak yabancılar için 3 ve iki aydan 
bir seneye kadar oturacak yabancılar 

6 türk lirası ikamet tezkeresi harcı ö. 
demekle mükellef tutulmakta idiler. 

Söz alan B. Berç Türker (Afyon) 
- Lisan bilmiyen yabancıların yurdu. 
muza neden geldiklerini güç anlatabi
leceklerini, birçok memleketlerin ko
laylıkla turist getirebilmek için husu. 
si kanunlar çıkarttıklarını, bu kanun. 
daki ceza hükümlerinin ağır olduğunu, 
seyyahların zaten vapurdan çıkarken 

hamallarm ve sandalcıların tazyikin. 
den şikayetçi olduklarını, bu kanunun 
hükümlerinin almanca, İngilizce ve 
fransızcaya tercüme ettirilerek yolcu. 
lara parasız dağıtılmasını söyledi. 

Bay Ahmed İhsan Tokgöz (Ordu) 
- Bu meselenin birçok noktalardan tu
rizme temas ettiğini, bu itibarla bir ik
tısad işi olduğunu, İtalyanın birçok 
kolaylıklar göstererek turizmi bir dai. 
mi gelir haline soktuğunu söy1edi ve 
birçok misaller verdi ve memleketimL 
ze yeni gelen yabancılarla polisin aliika 
şekline temas etti. Projenin bir defa 
da İktısad encümeninde tetkik edilme
sini teklif etti ve bir takrir verdi. 

B. Tokgöz'den sonra İç Bakanımız 
söz aldı. 

Turistler bu kanunun dı§ındaclırlaı. 
İç Bakanı Şükrü Kaya (Muğla) -

Arkadaşları dinledikten sonra bize, 
yapacak bir iş kaldı demektir: Ec. 
nebileri memlekete getirmek için bü. 
tün bu kuyudatı kaldırdıktan başka 

kendilerine mahsus modern, güzel be. 
dava oteller, ·bedava lokantalar açmak, 
fodlalar vermek ve memleketi dolaştır
mak ... memleketimizin güzelliğini gös· 
termek, yaptığımız inkılablan kendile. 
rine öğretmek için hakikaten çok iyi 
olurdu. 

Fakat bugün buna mall vaziyetimiz 
müsaid olmadığı gibi, idari vaziyetimiz 
de müsaid değildir. 

''Ecnebi" tabirinden, memleketi 
gezmek, öğrenmek için gelenler anla. 
şılır ki bunlara "turist,, denir. Bunlar 
mevzuubahs karıunun haricindedirler. 

Bu vergiyi her memleket alır 
Bir de gelip benimle beraber bu 

memlekette yaşıyan, oturan, kazanan 
bir kısım ecnebi vardır ki benim 
verdiğim vergiyi vermemektedirler. O 
da kan vergisidir. İşte bu kan vergisi
ne mukabil kendilerinden ufacık bir 
vergi almak istiyoruz. Bunu her mem
leket almaktadır. İsviçre dahi almak. 
tadır. Oradan gelen arkadaşlarımız o. 
tellerde, ecnebilerin bir gün ıçın ye
mek paralarına ilave edilerek alman 
vergiyi pekala bilirler. 

Türk misafirperverliği 
Ecnebi getirme propagandası ıçın, 

turizm propagandası için kürsüye çı. 

kan arkadaşımız polislerin memleket 
otellerine gelen ecnebilerin peşlerin. 

den koştuğu, bunları ürküttüğü kanaa-

ULUS 

tini ızhar etmiştir. Türk polisi adli ve 
milli vazifelerini kendi usulleri ve ka
nunu dairesinde yapar. Hiç bir kimse. 
nin hayatı hususiyesine karışmaz. Cü. 
rüm işlemedikçe hiç kimseyi rahatsız 
etmez. Şüpheli kimseleri her medeni 
memlekette olduğu gibi polis usulleri 
dairesinde takib eder. Ecnebiler bu 
memlekette türk kanun/annrn, tüı c 
mahkemelerinin himayesi altrnda cm. 
niyetle oturmaktadirlar. Türk mahke. 
meleri misafirperverliklerini, yer-
li türklere gösterdiğinden fazla 
ecnebilere göstermektedirler ve gös
terecek/erdir. Binaenaleyh bu, kanu. 
nun maddelerinin müzakeresine geçiL 
diği zaman konuşulur. 

Turizme gelince .. 
Onu arzetmek isterim ki turizm de

nilen şey bir hikayedir, bir masaldır. 
Bazı memleketler vardır ki oraya gi
dilmesi mecburidir. Hastalar ve oraya 
alışanlar itiyat halinde o memleketlere 
giderler. İngilizlerin Nise gitmesi işte 
böyle bir itiyattır. Orada akarları var
dır. Veya herhangi bir mülkleri vardır. 
Bazı türkler de İsviçreye giderler ki 
bu da itiyatları yüzündendir. 

Türkiyeye iki nevi turist geliyor. 
Ya asan irfanı, bediiyatı görmek için 
ki onlar kemakan gelmektedirler. Bun.. 
ların mikdarı 100 bine vasıl olmakta. 
dır. Kendilerine icabeden kolaylığı gös.. 
termekteyiz. 

Bir kısım da vardır ki, memleketi
mizin iklim cihetinden çok müsait ve 
güzel yerlerinden istifade için gelirler. 
Mesela İstanbulda Boğazçi, Yalova, 
Florya, Bursa yaz için çok güzel yer
lerdir. Buralara ecnebiler gelmektedir. 
Fakat ecnebilerin gelmesini icabettiren 
sebeb; kanunlardaki vergiler değildir. 
Bir takım huzur ve keyfi icabettiren 
meseleler vardır ki bunlar memlekette 
bazı adet ve ahlakların değişmesine 
bağlıdır. 

Memleketimiz mesafe itibariyle di· 
ğer bazı yerlerden daha uzak ve uzun.. 
dur. 

Turist neden gelir? 
Turizm denildiği vakit turist bize 

gelmiyor diye memleketin, memleket 
halkının kalbine hicran vermemelidir. 
Turist gelmiyorsa bu kabahat ne hil· 
kümetin, ne memleketin, ne milletin -
dir. Bir takım eski itiyadların neticesi 
olarak akınların bruşka tarafa gitmele. 
rinden ibarettir. Yoksa Türkiye hükü
meti cumhuriyeti kurduktan sonra ha. 
kikaten turizmi getirmek için gerek 
kanunlarında ve gerek idaresinde icab. 
eden bütün teshilatı göstermiştir. Mi
sal olarak gümrük muamelatındaki tat. 
bikatı gösterebilirim. Gene misal ola. 
rak polisin hiç kimseyi incitmeden ve
sikalarının muayenesini; gerek deniz
den ve gerek karadan gelsin; yol üze. 
rinde yaptıklarım söyliyebilirim. Bazı 
memleketler vardır ki bu işler dal1a güç 
ve daha geç olu.yor. Ve takibat daha 
yakından yapıldığı halde hiç bir turist 
oralara gitmekten kendini menetmiyor. 
Çünkü ihtiyacını ona göre tesbit et. 
miştir ve orada da turizm için ecne
biler için yapılan kanunlar turizm aley. 
hindedir diye memlekette propaganda 
yapılmaz. Kanunlarda olur ki her va. 
kit arzettiğim gibi bazı ileri atılmış a.. 
drmlar ve yahut tereddüdü mucib ola
cak hükümler ve cümleler bulunabilir. 
Her kanun gibi B. M. Meclisi onu ihti
yacına en muvafık ve menfaatine en 
mutabık bir şekilde tadil eder. Bu ka. 
nun hakikaten iktısad encümenini de 
alakadar edebilir ve eder. 

Arkadaşımın teklifini kabul ederek 
İktısad Encümenine gitmesine ben de 
taraftarım. Gider görüşülür tekrar ge. 
lir. Zaten biz de bütün encümenlerden 
geçirerek huzurunuza tam bir kanun o. 
larak getirmekle mükellefiz. Bizim ge. 
tirdiğimiz kanunlardaki noksanları Bü
yük Meclis ikmal eder ve en muvafık 
şekli verir.'' 

İç bakanımızdan sonra B. Ahmet 
İhsan Tokgöz tekrar söz aldı ve İç ba
kanımızın sözlerini büyük bir takdir ve 
zevkle dinlediğini, polisimizin ve güm
rük işlerimizin düzeldiğini ve iyileşti
ğini söyledi ve meselenin bir de döviz 
getirtilmesi bakımından tetkiki için e
konomi encümenine gönderilmesini is· 
tediğini ilave etti. 

Reye kıcman takrir kabul edildi. Ka
mutay pazartesi günü saat 15 de topla
nacaktır. 

17. 4 - 1937 

ze 

ismet lnönü ve Dr. Aras Belg rad civarındaki Avala dağında 
meçhul asker mezarını ziyaret ederlerken 

(Başı 1. inci sayfada) safirler, müzede, bilhassa etnografya 
ekonomik bütün cemiyetlerinin mümes- kısmı ve Bosna ve Herseğin muhtelif 
silleri ve kadın cemiyetleri heyetleri mmtakalarının milli elbiselerini göste• 
de bulunuyordu. ren sergi ile alakadar olmuşlardır. 

Trenden inerlerken 

Muhterem türk misafirlerini geti
ren hususi tren, saat tam 9 da müze 
civarındaki istasyona girmiş ve baş

vekil İsmet İnönü ile Hariciye vekili 
Dr. Aras, vagondan inerken dinmeyen 
heyecanlı alkışlar ve tarif kabul etmez 
gösterilerle selamlanmıştır. 

Dr. Spaho, misafirleri karşılamış, 

vali Lukiç, orada hazır bulunan zevatı 
takdim etmiş ve bundan sonra belediye 
meclisi reisi, söz alarak dost ve mtitte· 
fik Türkiye cumhuriyetinin başbaka· 

nına hoş geldiniz demiştir. 

Belediye meclisi reisi, bu nutkunda 
ezcümle şunları söylemiştir: 

- Bu tarihi şehrin eşiğinde, bütün 
ahali namma, muhterem misafirlerimizi 
selam' Saraybosna ahalisi, bütün 
yugos ıleti gibi, türk milletinin, 
kahraman Atatürkün idaresi altında, 

zafere kadar varan muazzam mücadele
sini büyük bir sempati ile takip eyle
miştir. Yugoslav milleti, türk milleti-

nin, vatanlarının sulhunu temin için 
gösterdiği büyük gayretleri daima iç
ten bir takdir ve hürmet ile yadetmek· 
tedir. Saraybosna, Cumhur reisi Ata· 
türkün yakın çalışma arkadaşları olan 
muhterem türk devlet adamlarını böyle 
hararetle selamlıyabildiğinden dolayı 

müteheyyiç bulunmakta ve türk mille· 
tine karşı olan dostluk hislerinin biitün 
yugoslavların kalbinde bu derece derin 
bir surette yer etmiş olduğunu göstere
bildiğinden dolayı büyük memnuniyet 
hissetmektedir. Bu hissiyatladır ki aziz 
misafirlerimizi, kendilerine samimi bir 
surette hoş geldiniz diyerek selamla-
rım.,, 

Belediye meclisi reisinin bu nutkun
dan sonra bando istiklal marşrnı çalmış 
ve bu marşın son akordlarmı sonsuz al· 
kışlar ve "yaşa.sın Atatürk'', "yaşasın 
İnönü" ve "yaşasın Aras,, sesleri takip 
etmiştir. 

ismet lnönü'nün teyekkürleri 
Nihayet, dost ve müttefik Türkiye

nin baş.bakartı İsmet İnönü söz alabil
miş ve kendisine gerek Belgradda, ge· 
rek diğer yugoslav şehirlerinde göste
rilen hüsnü kabuller kadar samimi ve 
hararetli olan bu muhteşem hüsnü ka
bulden dolayı Saraybosna halkına içten 
teşekkür eylemiştir. Başbakan İsmet İ

nönü, Türkiye ile Yugoslavya arasında-

ki dostluğun, büyük sulh eserı ıçın 

müştereken yapılan gayretlerle takviye 
edilmiş bir realite olduğunu tebarüz 

ettirdikten sonra dost ve müttefik İu· 
goslavyadaki seyahatinden dolayı çok 

mesut olduğunu, bu seyahatten mükem· 
mel hatıralar götürdüğünü ve Saray

bosnadaki hüsnü kabulün ise zihninde 
silinmez bir hatıra olarak kalacağını 

bildirmiştir. İsmet İnönü nutkunu sırp
ça "Yaşasın Yugoslavya,, diyerek bitir
miştir. 

Bundan sonra mızıka, Yugoslavya 
milli marşını çalmış, muhterem misa
firler otomobllere bnmiş ve kurulan a
lay, alkışlamaktan ve heyecanım bağı
rarak ifade etmekten bir dakika dumu
yan halk kütlesinin ortasmda, şehrin 

sokaklarında ilerlemeğe başlamıştır. 

Muhterem misafirler, vilayet kona· 
ğına inmişler ve orada hazırlanan bil· 
fede kahvaltı etmişlerdir. 

Saat 10.30 da türk devlet adamları 
ile refakatlerindeki zevat, askeri mek
tebi ve sonra müzeyi gezmişlerdir. Mi-

Saat 13 de vali, muhterem türk mi· 
sagirler şerefine, bir öğle ziyafeti ver
miş ve bu büyük ziyafette Saraybosna 
ileri gelenlerinden birçok zevat da bu-
lunmuştur. 

Türk donanması gidiyor _ 
Belgrad, 16 (A.A.) - Bütün yugos. 

lav gazeteleri, dost ve müttefik Türki· 
yenin başbakanı İsmet İnönü ve dış iş
ler bakanı Doktor Arasın seyahatleri 
tafsilatını verirken, her yerde kenclileri
ne karşı gösterilen heyecanlı kabulıi te. 
barüz ettirmekte ve sahil mrntakası hal· 
kının, türk harb filosuna mensub bazı 
gemilerinin yugoslav sularına gelişi ha
berini büyük bir memnuniyetle almış ol
duğunu kaydeylemektedir. Halk, türk 
harb gemilerini samimi surette karşıla. 
mağa hazırlanmaktadır. Yuyoslav harb 
filosuna mensub bir kaç gemi, türk ge· 
milerini açıkta karşılayacak ve yugos
lav tayyareleri de bu iki dost filo üze
rinde uçuşlar yapacaktır. Kattaro boğa.. 
zında civar bataryalar, dost ve mütte
fik Türkiyenin harb gemilerini top ata
rak selamlıyacak ve askeri makamlar, 
türk donanmasının gelişi şerefine büyük 
bir ziyafet verecektir • 

Ayrıca başbakan İsmet İnönü ile ha
riciye vekili doktor Aras'rn Bogapotos.. 
ka'yı ziyaretleri için hazırlıklara devam 
olunmaktadır • 

V reme gazetesi 
ki. 

bu hususta diyor 

"Yugoslavyada seyahat etmekte o
lan Türkiyenin muhterem mümessilleri, 
yugoslav milletinin, türk - yugosla\' 
dostluğunu ne derece içten ve ne dere
ce samimi bir surette selamlamakta ve 
tasvib eylemekte olduğunu görecekler. 
dir.'' 

Politika gazetesi de şöyle yozıyor: 
"Yapılmakta olan hazırlıklara V'I 

halkın aldığı vaziyetlere bakılrrsa. bu, 
Yugoslavyanın dost devletler müme .. 
sillerine yaptığı güzel hüsnü kabullt4 
rin en güzeli olacaktır." 

Gazeteler, Karaguyevatz belediye re
isinin hoş geldiniz, nutkuna başbakal' 

İsmet İnönü'nün sırb~a verdiği cevabı, 

büyük bir sempati ile kaydeylemekte
dir. Başbakan İsmet İnönü, bu cevabın
da gerek kendisine gerek dıf işler baka
nı Doktor Aras'a karşı gösterilen hart• 
retli kabulden dolayı teşekkür etmif "' 
türk milletinin yugoslav milletine karf1 
duyduğu hayranhk ve bağlılık hialeriııl 
tebarüz ettirmiştir • 

Bn. lımet lnönü Dubrovnik't• 
Belgrad, 16 (A.A.) - Bayan İ...,ec 

İnönü ve refakatindeki Bayanlar, dilD 
Zagrep'den Split'e gelmişler ve istal" 
yonda sahil vilayeti valisi ile kadın ce
miyetleri mümessillen tarafından ~, 

f Je I lamlanmışlardır. Muhterem aıisa ır ııtl 
otelde kısa bir istirahatten sonra~ 
gezmişler ve öğle üzeri vali taraf ~· 
verilen öğle ziyafetinde hazır bulUP~r 
tan sonra gezmelerine devam eyle öOO 
lerdir. Saat 19 da Bayan tsnıet lo rJıı' 
ve refakatindeki Bayanlar, emirle il' 
tahsis edilen ''V eliahd Pierre'' yatı 
Dubronik'e hareket etmiflerdir· oeteıd 

Bayan İsmet İnönü, refakati yad' 
Bayanlarla, bu sabah saat 8.45 :c et I• 
Dubrovnik'e gelmiş~r: B~yan :ı~ ~· 
nönil, belediye meclısı reıs \'e~fakatiı'· 
fından selamianmış ve sonra r .,. ~of" 

b" ere"' deki Bayanlarla, bir muşa ut şeııre 
da bir gezinti yapmış, sonracla~ro"11jJı 
çıkarak turizm pavyonunda pui •i ge~· 

·ı · · tkları sl'rg> gazetecı ennın yap ı 

mistir. 
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Ç ünkü 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ
bir il3ç 

rılara karşı tesiri şaşmaz 

olduğunu isbaf etmiştir. 

A 5 p İ R İN in tesirinden emin 

lütfen Ej3 markasına dikkat ediniz. 

olmak için 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma ı 
Komisyonu llanlar_ı _ _ _ _ __ _ 

tLAN 
· b' ·1 ederi 10100 lira olan 505 kalem ecza ve ııh· 

1 - Hepsıne ıçı en . k nulmuştur 
M mlazeme kapalı za~fla eksıltmeyert 0 

· ünü aaa·t 15 dedir. 
2 - İhalesi 19 - nısan • 937 paza esı g 
3 - İlk teminat 757 lira 50kuruştur. Ko d .. 'T 
4 - Şartnamesi M. M. V. ıatın al'!1" . . a goru249u0r. J 
s _ Eksiltmeye girecekler kanunı temınat ve . . sayı ı .ıı:a . • 

nunun 
2 

ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. (788) 1-1378 

t LAN 
1 _ Bir adet şakuli fireze makınesi pazarlıkla eksiltmeye kon-

ınuştur. . 1. 1 . k 2 _ Tahmin edilen bedelı 6000 ıra o up ıl teminat parası 

450 liradır. 
3 - İhalesi 24 - nisan - 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatmda M. M. V. 
satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (842) 1-1460 

BİLİT 
Bir adet Şahmerdan açık eksiltmeye konmuştur. 

lira~,;.- Tahmin edilen bedeli 2000 lira olup ilk teminat parası 150 

: _: ~ha~esı 19 • nisan . 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
des ' d . ksıl:meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
V Sın e ıstenılen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. M. 

. atın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (472) 1-839 

İLAN 
1 - Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan ve hepsine biçi

len ederi 284 lira 79 kuruş olan 66.000 tane çelik parlak halka açık 
eksi'tmelerine istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen· 
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 21 lira 36 kuruştur. 
4 _ İhalesi 3-5-937 P. Ertesi günü saat 11 dedir. .. .. 
5 _ Pazarlığa greceklerin 2490. sayılı ~nu~u~ 2 ve 3 ~ncu mad-

de} · d azılı ve~ikaları ilk temınatları ıle bırlıkte tam ıhale sa· 
atı~~~n ~. ~. v. Sa. Al. Ko. na getirmeleri. (951) 1-1648 

İLAN 
ı _ Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan v~ beher metre-

. IJ' 'l d · 75 kuruş olan 18210 metre 40 santım arka çanta-
f:~ebe~ç~;ı~ eeke~;tmesine istekli çıkmadığından eksiltmesi 23·4-937 

cuma günü saat on bire bırakılmıştır. .. kl . . .. k ·sti • 
2 - Şartnamesini parasız almak ~e orne erını gorme ı 

:Ycnk.in her gün komisyona gelm~lerı. t 

3 İlk teminat miktarı 1024 lıra 34 kuruş ur. 2 3 .. .. - . 9 ı kanunun ve uncu 
4 - Eksiltmeye gir~ceklerın .24. O say~ 

1 
teminatlarını tam iha-

rnaddelerinde yazılı vesıkalarla bırlıkte ıl . (950) 1-1647 
le saatmda M.M.V. s. Al. Ko. na vermelerı. - Müdürlüğünden: V:1 ~ıflar Uum 

' bi vakfının açık bulunan 
.. Ankarada musevi havrası ve meı..:· .. müsabaka imtihanı icra 

rn~tevelliliği için 6-5-937 perşembe. g_u~~nuni eyi haiz olan istekl· 
edılecctkir. Evsafı matlube ve .~eraıtı.h k le~ne miıracaatları ilin 
lerin vakıflar umum müdürliığu tevcı a 1666 
olunur. (966) -l-- Hava Kurumu 

Başkanlığından: 
merkezindeki depolarda mev • 

liava Kurumuna aid olup kaza tesi "nü satılmak üzere 
cut 81000 kilo buğday 24 nisan 937 curn~: akç~i 243 liradır. lsti-
ilrttırmaya konmuştur Muvakkat depozı o 'lir 1-1646 

...l;_nlere mektup ve tel~rafla fazla rnalômat verı • 

llaymana 

17 Nisan 1937 
C . .. .. akşamı mevsimin 
umartesı gunu 

son ve muhteşem balosu 

HALl(EVi 
S ı A k a şubesi adına 

a onlarında Türk Hava Kurumu n ar 1 den 
D . 1 · ·ı eczane er 

avetiyeler piyango gışe er~ 1 e 
-----~----_.oulabilirsinız 

Devlet Denıiryolları ve Limanlan Umum 
Müdürlli~ii Satmalma Komisyonu lluııları 

Ankara istasyonu için resim nıüsabakası 
1) Ankarada yeni inşa edilen istasyon binası yolcu holünün kar

şılıklı iki yan duvarlarında yapılacak, yağlı boya resimler için bir 
müsabaka açılmıştır. --

2) Müsabakaya girecek resimler; tuval üzerine yağlı boya, eskıs 
halinde 1/10 mikyasında olacaktır. 

3) Müsa~kaya girecek resimler Nafıa Vekaletinin tayin edece-
ği bir jüri heyetince tetkik edilecektir. 

4) Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20.7.937 tarihine ka-
dar Ankarada devlet dcmiryolları umumi müdürlüğüne makbuz mu
kabili teslim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek re -
simler müsabakaya kabul edilmez. 

5) Her resim altına sanatkar tarafından bir rumuz konacak ve 
ayrıca mühürlü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve ismi yazılarak 
gönderilecektir. . . . 

6) İdarece verılen plan üzerinde her takım eserın mahallıne vazı 
sırası gösterildiği gibi aynı numaralar takımı teşkil eden resimler Ü· 

zerine de konulacaktır. 
7) Müsabakayı kazanacak iıç takım eserden sırsaiyle: Birinci-

ye: 1000 lira. ikinciye: 750 lira. üçüncüye: 500 lira mükafat verile-
cektir. 

8) htekliler müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu 
ve sairesi hakkındaki şartname ile bu resimlerin yolcu binasında 
konulacak mahalline ait planları Haydaıpaşa birinci, Sirkeci 9 un· 
cu, İzmirde 8 inci İşletme Müdürlüklerinden ve Ankarada D. D. 
Yolları yol dairesinden parasız olarak alabilirler. 

9) Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahal
lerini yerinde görmek istiyenlerin Ankarada Devlet demir yolları 
U. Miidürlüğiine miira~aatları. (785) 1-1376 

t ı.AN 
Muhammen bedeli (15194) lira olan muhtelif cins Histik malze· 

me 13·5-1937 perşembe günü saat 15 30 da kapalı zarf usulü ile An · 
karada idare binasında satın alınac~ktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 1139,55) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün. ve 
3297 numar~Jı nüshası~da intişar euniş olan talimatname daire~ınde 
al~n~ı! vesıka ve teklıflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komısyon 
reıslığıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 

darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (901) 
1-1559 

lLAN 
Senelik icar bedeli (1500) lira tahmin edilen kapalı bir binek oto· 

mobili 28 - ~ - 937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada idare binasın
da açık eksıltme yolu ile kiralanacaktır. 

. Bu .eksiltmeye gi~ek istiyenlerin (112,50) Iiral~k muv~~kat te· 
mınat ıle kanunun tayın ettiği vesikaları ve otomobıl sahıbı olup 
Ank~r~da ic.rayı sanata mezun bulunduklarına dair almış oldukları 
vesaıkı komısyon reisliğine vermeleri tazımdır. 

Bu işe ait şartn<Jme parasız olarak Ankarada malzeme dairesin· 
den alınabilir. (900) 1-1558 

İLAN 
Muhammen bedeli (9000) lira olan 20 ton tasfiye edilmiş pa • 

muk yağı 3-5-937 pazartesi güniı saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (675) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmi• olan talimatname dairesinde: 
alınm:' vesika ve tekliflerini aynı gün uat l4 de kadar komiayon 
reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay-
darpatada tesellüm ve sevk ,efliğinden, lzmirde Alsancak mağa
zasından Adanada altıncı işletme müdürlügiınden dagıtılmakta-
dır. (904) 1-1638 

İLAN 
1 - 30 Yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden 

öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartiyle yüksek tahsil gör· 
müşlerden staJiyer hareket müfettişi alınacaktır. 

2 - İstekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsiUitı almak 
için Ankara, Haydarpaşa veya İzmir işletme müdürlüklerimizden 
birine müracaat etmelidirler. 

3 - İlk al.nacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene staj. 
müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatleri tasdik edilenlerin 
maaşları 151 liraya çıkarılacaktır. 

4 - İmtihanda ve staj müddetinde temeyyüz edenlerden lisan 
bilenlerden lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya gönderile· 
cektir. 

4 - Son müracaat günü 10 - mayıs - 937 dir. (961) 1-1653 
İLAN 

Muhammen bedeli (50000) lira olan 2500 ton suni portland çi
mentosu 3-5-937 pazartesi günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde a· 
lınmış vesika ve tel liflerini aynı gün sa:ıt 14.45 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuruşa Ankara ve H ydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (959) 1-1652 

Ankara Levazım Amirliği Satınalwa ı 
Komisyonu llaolan .________________ _ ______________ _, 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için açık eıbiltme

de iken pazarlığa çevrilen 18000 kilo ıspanağa ilk pazarlık ~il 
istekli çıkmadığından son pazarlığı 6. 5. 937 perşembe günü aut 
on beşte yapılacaktır. 

2 - Ispanağın tutarı 1080 lira olup muvakkat teminatı 81 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülür. 

~ - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
temınat mak~~zlariyle yazıh ~ü~e. kadar müracaatlarında pazarlı· 
ğı yaJ.>ılmak uzere levazım amırlığı satın alma komisyonuna ıcl • 
melen. 1-1642 

İLAN 
h. 1 - Eksiltmede olan işler: Al pullu alayının 77 ton ve Pıu._ 
ıs~rrn 80 ton ve 45 ton sığır eti. 

- İhaleler kapalı zarfla ve ayrı ayrı yapılacaktır. 
3. - ~)pullunun et muhammen bedeli 16940, Pınarhiaarm 20000 

ve dıgerı de 11250 liradır. 
~ ~ - ~)pullunun ilk teminatı 1271, Pınarhisarm biriai 1500 dl· 
gen 844 lıradır. 

5 - Alp~llu etinin ihalesi 3 mayıı 937 saat ıs de Pınarhiaann 
saat ı 1 de Vızede yapılacaktır. 

6 - Şa~.tnan:ı~Ier arzu edenlere her gün Vize satın alma komia-
yonunda gosterılır. (946) 1-1644 

İLAN 
1 - Ankara garnizon kıtaat 

ve hayvanatı için 550 dönüm ça
yır 24.4.937 cumartesi günü saat 
11 de açık eksiltme ile alınacak
tır. 

2.- Çayırın tutarı 4125 lira 
olup muvakkat teminatı 309 lira 

38 kuru,tur. Şartnamesi komie
yonda görülür. 

.. 3 ::- İıtekli!erin kanunun 2, 
3 uncu maddclerindold vesika ve 
t~~inat makbuzlariyle yazılı 
gun ve saatte levazım imirlifl 
satın alma komisyonuna gelme-
leri. (871) 1-1510 

Ankara Valiliğinden: 
Vilayetimiz Kızılcahamam Karaviran köyü okulu öğretmeni o

lup istifa dilekçesinin neticesini vazifesi ~şında beklemeden terki 
vazife eden Hayri vilayet kültür inzibat meclisinin 14.12.936 tarihin· 
den itibaren istifa etmiş sayılmıttır. Gittiği yer ve adresi malGm 
olmıyan mumaileyhe tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. (958) 1--1651 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİML1ClNDEN: 
Devlet Demiryolları ve limanları itletme umum müdürlüğü Te

kili Raşit Çelebioğlu tarafından: İstanbulda orman müdürü umu
misi Bay Bekirin köşkünde Ekremin hali hazır bulunduğu yer 
meçhul olduğundan aleyhine açılan 103 lira 38 kurut alacak dad· 
sının tebligatı yapılamamı,tır. Uıulün 141 inci maddcaine tevfikan 
20 gün müddetle ilanen tebliğat icrasına mahkemece karar veril
miş ve mahkeme de 17.5.937 pazartesi saat 9.S a bırakılmıf olduğun
dan o gün mahkemede bizzat hazır bulunmadığı veya bir vekil gön
dermediği takdirde gıyaben mahkemesine bakılacağı tebliğ maka-
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 1-1662 

Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 

ı - Eksiltmeye kanulan iş: Kasabaya tahminen iki buçuk veya 
üç kilometre mesafede Einir pınarı altında fOSe kenarında fenni 
mezbaha infaa.tına aittir. 

Bu inpatın ketif bedeli 14899 lira 44 kuruftur. 
2 - Bu işe aid prtnameler ve evrak fUnlardır: 
Eksiltme şartnamesi, mukavelename, Nafıa i,ıeri genel şartna

mesi, hususi ve fenni şartname, keşif ve hulasa cetveli, proje, mez
baha yapı nizamnamesi. 

İstekliler bu evrakı Ereğli belediyesinden görebilirler. 
3 - Eksiltme4-5-937 tarihine müsadif sah günü saat 16 da 

Ereğli belediye dairesinde belediye encümeninde kapalı zarf uıu
liyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1117" lira "46" 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmıt ve 
en az "14000" liralık inşaatı yapmış olduğunu gösterir müteahhit• 
lik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

. İsteklilerin teklif mektuplarını 3. üncü maddede yazılı saatten 
bır saat evveline kadar belediye reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. 1-1645 

Devlet l\:Jetcoroloji İşleri Umuuı 
l\f iidürlüğüııden: 

Umum. Müdürlüğümüz ihtiyacı için pazarlık usu tiyle (230) te
n~ke benzın satın ~lın~caktır. Pazarlık 26. nisan. 1937 pazartesi gü
~u saat onda Yenışelıırde İsmetpaşa caddesinde Kızılırmak aoka· 
gında D~vlet meteoroloji işleri umum müdürluğü binasında topla
nan komısyonda yapılacaktır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları. (956) 1-1649 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİCİNDEN: 
İLAN gün ve 3297 No. lu nüshasında ~.evlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 

Muhammen bedeli (9700) lira intişar etmiş olan talimatname vekılı avukat İbrahim Rauf ayaşlı tarafından, hpartanın Eğirdir 
olan 230.000 tane marsilya hiçi- dairesinde alınmış vesika ve tek. halkından olup Ankarada lsmetpap mahallesinde Uzunyol 42 nu-
mi kiremitle 10.000 tane aynı liflerini aynı gün saat 14,15 e maralı evde Hacı Mehmet oğlu ıııoför Hiıseyin Sahir aleyhine ika-
cıns mahyelik kiremit 3.S-1937 kadar komisyon reisliğine ver- me eylediği alacak davasının cari mahkemesinde mumaileyhe ga-
pazartcsi giınü saat 15,15 de ~a- meleri lazımdır. zete ile ilanen yapılan yemin davetiyesine karşı mahkemeye gel • 
pah zarf usulü ile Ankarada ıda. Şartnameler parasız olarak memiş olduğundan usulün 337 inci maddeıince yemin edecekse mab. 
re binasında satın alınacaktır. Ankarada Malzeme dairesinden kemeye yazı ile sekiz gün zarfında müracaat etmesi aksi halde va. 

Bu işe girmek isti.yenlerin Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk kıaları kabul etmiş addolunacaktır. Mahkeme 17-5-937 pazartesi sa-
( 727,50) liralık muvakkat temi- Şefliğinden, Eskışehir ve İzmir. at 9,5 a bırakılmış olduğundan o gün mahkemede bizzat hazır bu-
nat ile kanunun tayin ettiği ve- de idare mağazalarından dağıtıl. lunmadığı veya bir vekil göndermediği takdirde gıyaben mahke-
~s:ik:a:l=a~rı~·~r~e~~~i ~g~a-ze_t_e_n_in~7--S_._19_3_6~-ma~_k_ta_d_ı_~~(9_o_3~)~~-ı~_ı_63~9~~~~m=e~s=i=n~e~~~k~ıl~a~ca~g~· ı~te_b_lı~· ğ~m=a-k_am~ına kaim olmak üzere ilan olunu~ 

Satılık Arsa 
Kavaklıdere otobiıs durağın· 

dan 400 adım mesafede asfaltın 
muvakkat bitiminde İsveç elçi· 
liğine karşı 42 metre yüzü olan 
1600 metre arsa toptan yahut iki 
kısım halinde satılıktır. Müra • 
caat P. k. 509 Tel: 2819 

1-1602 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare ede? 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhı 
BAYDAR 

çankırr caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Y E Ni S l N f: 1\1 A 1 .. . ~ R HALI\ 
BU GECE SAAT 21 DE 

ŞEHİR TİYATROSU 

Tarafından 

A YNAROZ KADISI 
Tarihi büyük komedi 6 perde 

Yazan: Nusahipzadc Celal 

GÜNDÜZ 

Nihayetsiz hir heyecan kaynağr 
İlaveten : En son dünya haberleri 

BUGÜN BU GECE 

Marie Stuart 
( KRALİÇE MERİ ) 

Frederic March - Katherine Hepburn 

İlaveten bir sinema harikası olan 

CANLI FİLM 

Bu lilmi seyretmek için renkli göz
lükleri sinema gi§esindcn parasız ala
bilirsiniz. Yalnız sinemadan çıkarken 

gözlüJclcri iade etmeniz rica olunur. 
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Akşehiı· Bankasından: 
30. mart. 937 salı günü banka merkezinde toplanan adi 

ve fevkalade hissedarlaT heyeti umumiyesinde fevkalade 
toplantı akdi için nisab hasıl olmadığından fevkalade top
lantının 30. nisan. 937 cuma günü A&t 14 de ta1ik edildiği 
ve muayyen günde hissedarların banka merlc:ezin;n bulun
duğu Akşehirde sinema binası salonunda toplanmaları ilan 
olunur. 

Fevk.alade Ruznamei Müzal{erat 
Banka esas nizamnamesinin LU.20.35.36.37 inci mad

delerinin ilave ve tadil §ekillerinin tetki kve tasdiki. 

ESKi ŞEKiL 
l - Her nevi w •. Jn.at we 

tahvilat ve emtiai tüccariye 
ve emvali menkule merlm
natıyla ve hilliyat mukabi
linde ve kefili .şahsile avans 
ve ikrazatta bulunmak ve 
itibari mali açmak ve her 
nevi çek ve kambiyo ve is
konto muamelesi icra ve bi
lumum banka muamelativle 
iştiğal etmek ve Türkiye da
hilinde ve icabeden mahal
lerde koınsiyon muamelatı 
yapmak ve memaliki ecnebi
yeye ticaret emtiasım sevk
le satmak esham ve tahvilat 
alıp satmak ve komisyon su
belerine sevkedilecek emtia
ya mukabil sahiblerine a
vans ita etmek ve bankaya 
muktazi emvali gayri men
kuleye tcmeHiik etmek ve 
banka alacakJarmın sağlam
laştırılması için idare mec
lisinin takdir ve karariyle 
banka tarafmdan her nevi 
gayri menkul emval temi
nat ve ipotek almak ve in
delhace banka uamma tefcr
rü ve ahcı-c ferağ edebilmek 
fü:ere zirde vaziui imza kur
ra zade Hacı Mehmed Kura 
zade Hacı Bekir Akağa za
de abdullah efendilerle ter
tip ve ihracı bctveçhi ati ka
rarlaştırılan hisseler sahibi 
beyninde bir türk anonim 
şirketi teşkil olunmuştur. 

II - Bankanın umur ve 
mesalihi heyeti umumiye 
tarafından müntehap \"C beş
ten dokuza kadar az:ıdan 
mürekkeh bir meclisi idarl!
yc ihale olunur. Ve şu kadar 
ki ilk üç sene müddet <;İn 
teşkil olunacak meclisi ida
re a71isı miimessi11er tara
fından tayin olunacaktır. 

20 - Meclisi idare me
vaddi mahsusa ve bir müd
deti muayene için haiz oldu
ğu iktidarı kısmen ve t-.. ıa
men azasından bir veya bir 
kaç zate ba vekaleti mahsu
sa ihale edeceği misilli 
mesalihi cariyenin rüyet ve 
tesviyesi için hariçten dahi 
bir veya birkaç zatı tevkil 
eyliyebilir. Gerek a~adan ve 
gerek hariç meyanından in
ti hab edilmiı olsun bu vekil
lere indel icab tahsis edile
cek ücretin miktarım tayin 
eder. 

YENİ ŞEKİL 
I - Her nevi teminat ve 

tahvilat Ye esyay.i tüccariye 
ve emvali menkule merhu
natiyla ve hiiliyat mukabi
linde ve kefi1i şahsi ile a
vans ve ikrazatta bulunmak 
ve itibari mali açmak ve her 
nevi çek, kambiyo ve iskon
to muamelesi icra ve bilu
mum banka işleriyle iştiğaI 
etmek ve Türkiye dahilinde 
ve icabeden mahalJ erde 
k<>msiyon muamelatı yap
mak ve ecnebi memleketlerıe 
ticaret emtiasını sevkle sat
mak esham ve tahvilat alıp 
satmak v.e komisyon şubele
rine sevkediiecek emtiaya 
mukabil sahiblerine avans 
ita etmek icabında ticari 
şirketler tesis veya hakiki 
ve hükmi şahsiyeti haiz mti
essese veya şirketlere ve 
mim 'Sanayi işlerine iştirak 
eylemek ve bankaya mukta
zi emvali gayri menkuleyi 
te:nellük etmek ve banka 
alaçaklarının -sağlamlaştrnl· 
rnası için banka tarafından 
her nevi ,gayri menkul em
vali ımwızam teminat ola
rak ip:Jtek almak ve banka
lar kanunu hül ... '"iimlerine gö
re temclfük mecburiyetinde 
kalınan g.a,1ri menkul emva
li temellük ederek ahcre fe
rağ edebilmek üzere zirde 
vaziulimza baylar Kurra oglu 
Mehmet Kurra oğlu Bekir 
ve Ak.ağa oğlu Abdullah ile 
tertib ve ihracı berveçhi ati 
karariaştınlan hisseler sahi
bi beyninde bir türk anonim 
.şirketi teşkil olunmuştur . 

II - Bankanın umur 
ve mesalihi heyeti umumiye 
taraf mdan müntehap ve 
beşten dokuza kadar azadan 
mürekkeb bir meclisi idare
ye ihale olunur. Su kadar ki 
ilk üç -sene rnüdd~t için teş
kil olunacak meclisi idare a
zası müessisler tarafından 
tayin olunacaktır. Bu suret
le teşekkül eden idare mec
Jic;i 2999 sayılı bankalar ka
nununda yazılı vazifeleri 
yanmak üzere kendi azası a
rasından seçeceği iki msı 
ile umumi müdürden mürek
keh ~ kisilik bir idare ko
ırrı :tesi teşki1 eder idare ko
mitesi ı~ -arlan tasdikli bir 
def tere kaydolunur idare 
komitesinin ittiakla verdi
ği bra.rl.ar doğrudan doğn.ı
ya ekseriyetle verdiği karar
lar idare meclisinin tasvi
binden sonra infaz olunur İ
dare meclisi komitenin faali
yetini rnürakabe ile mükel
lef olduğu gibi idare mec
lisi azalarından her birinde 
idare komitesinin rnaamelat 
ve mukatTeratma kontrol et
meğe ve komitadan her tür
lü mal Uınatı istemeye sali
hiyetlidir . 

20 - Meclisi idare şirke
tin bilfunum muamelatı ida
riyesini intihap ve azli ken
disine aid olmak üzere bir 
müdürü umumiye tevdi e
der. Müdiri umumi idare 
meclisinin tabii azasından 
bulunmakla beraber banka 
hisse scnedatma sahih ol
ması şart değildir. Umuru 
idareden hangilerinin mü
dürü umumi tarafından ve 
hangilerinin meclisi idare 
karariyle yapılacağı meclisi 
idarece tanzim olunacak da
hili bir nizamname ile tes
bit olwıur. 

ULUS 

Ankara ' 1 aliliğinden: 
19-4-937 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de Ankara vi -

}ayeti dahilinde toplanacak vilayet daimi encümeni odasında 21215 
lir.a 36 .kuruş .keşif bedelli Polatlı • Haymana yolunun 20 + 000 -
43 + 000 kilometreleri arasında üç adet menfez inşaatı ile 10000 M1 

ham taş ihzaratı kapalı zarf usu1iyle eksiltmeye konulmuştı.ır. 
Bu işe ait keşif evrakı Ankara vilayeti naf:a müdürlüğünde gö· 

rülebi1ir. 
Muvakkat teminat 1591 lira 20 kuruıtur. İsteklilerin teklif mek

tuplariyle muvakkat teminat mektup veya makbuzlarını, ticaret oda· 
sı ve'.3ikasmı ve 937 senesine ait olmak üzere Nafıa Vekaletinden al
mış oldukları müteahhitlik yesikalarını hamilen ihale günü saat 14 
de enciimen riyasetine vermeleri laz mdır. :(777) 1-1373 

daire ve Başvek.alcı 
Levazım l\f üdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye ikonulan iş, 1.600 ila 1.800 litre benzin. 
2 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacakt:?r. 
3 - Tahmin edilen bedeli 432 liradır. 
4 - Eksiltme 27 nısaa ı 937 sah günü saat on beşte başvekalet 

Jevazım müdürlüğündekı eksiltme komisyonunda vapılacaktır . 
5 - Muvakkat teminat akçası 32 lira 25 kuruşt:.lr. Eksiltmey.c gi

rece1der, eksiltmeden cvcl bu parayı maliye merkez muhasebeciliği 
veznesine } atırarak al~caklaı makbuz ile birlikte komisyona müra
caat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
(894) 1--1554 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Sanat okulunda yaptırılacak olan 883 lira 77 lcuruş be· 

deli .ke!lifli tamirat, 20 • nisan • 937 tarihine müsadif salı günü saat 
15 de Nafıa Müdürlüğü odasında toplanan komisyonca açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Muv .. kkat teminatı (66) lira (SO) kuruştur. 
isteklilerin teminat mektubunu ıve ticaret odasından musaddak 

vesi'.a He Nafı:a Mütlür1üğünün fenni ehliyet vesikaamı hamil ol -
dul:ları halde yukarda sözü geçen gün ve saatte komisyona gelmeleri 

Buna ait keşif ve '8rtname her gün Nafıa dairesinde görülebilir. 
.(787) 1-1377 

Polatlı Belediye Reis~~den: 
o.4.93 cuma günü ihale edileceği ilan olunan 3488 lira 80 ku • 

ruş bedeli keşifli Cumhuriyet Suyunun betondan depo inşaatı ve 
fond borularla kasabaya getirilmeıoine talip Ç!kmadığından müna • 
kasa müddeti ı10 gün daha uzatılmıştır. 

!Mevcud, pro;e, ,artname ve lceşifnamcyi görmek iıııtiyenler hu 
gün mesai saatlarmda Poltah belediye dairesinde görebilirler. 

Münakasaya gireceklerin ellerinde su itlerini yapabileceklerine 
dair saJah;,.ettar makamdan tasdikli vesikaları bıılunmaaı ifilrttır. 

İhale 19.4 .. 937 par:artesi günü saat tam 16 dadır. 
Taliplerin 261 lira 66 ıkuru, muvakkat teminat akçelcriyle bir • 

lilrte tayin o1unan gün ft saatte Polatlı belediyesi daimi encümeni· 
ne gelmeleri ilan olunur. {917) 1-1588 

l\femur Aranıyor 
Bir müesaeaoni.n büro ve devairdek:i itlerini yapmak ft makine 

i1e de yazmak için bir memura :ihtiyacı .ardır. Bqka liun ıbilmek 
aebebi .tercih olur. Arza edenler Ankara Posta Kutusu 184 .numara-
ya müracaat etmelidirler. 1-1606 

35 - :Dc:UM ....... _ ~.uc:ı.sarif 

addolunan mevaddm kaffesi 
tenzil olunduktan sonra ba
ki miktar temettüatı safiye 
itibar .olunur. İşbu temettü
atı safiyei seneviyeden ev
vela yüzde on ihtiyat akçe
si tenzil edilecek saniyen 
tediye olunmuş hisse bede
Ia.tı nisbetinde semıayeda
rana faiz olarak %3 itasına 
kifayet edecek mebliğ ay
rıldıktan soora mebaliği mü
tebaki ye berveçhi ati taksim 
olunacaktır : 

Yüzde be~ heyeti idare
ye. 

Yüzde iki: memurlara, 
Yüv.de 93-: hisaei temet

tü olarak şürekaya tevzi olu
nacak. 

36 - İhtiyat akçası 35 
inci madde mucibince te
mcttüatı seneviyeden müf
rez mebaliğin terakiimün
den teşekkül edecek masari
fi fevkalade w: gayri melhu
zaya karşılık tutulacak :ve 
işbu akçenin miktarı b&nka 
serm.aye5inin rubuna müsa
vi bir raddeye baliğ ddukda 
ihtiyat akçesi ifraz olunmı
yacaktır. Şu kadar ki ihtiyat 
akçeiİ sermayesinin o/o 25 ine 
baliğ olduktan sonra onclan 
sarfiyat icraSiyla miktarı 
nisbeti mezkureden aşağı 
düşerse tekrar temettüatteııı 
tevkifat icrasına mübaşeret 
4>hınaeakm. 

35 - Bankanın muame
latı umumiyesinden müte
hassıl varidattan bilcümle 
masarif tenzil olunduktan 
sonra kalan miktar temettü
atı safiye itibar olunur. İş· 
bu .senelik 5afi temettüdan 
evvela 'forn ıihtiyat akçasma 
ve o/cıS te ileride muhtemel 
zararlar 'karşılığı olarak fev
kalide ihtiyat akçasına ve 
saniyen tediye olmımuş his
se bedclitı nisbctinde aer
mayedarane birinci hisset 
temettü olarak 'ro3 itasına 
kifayet edecek meblağ ay
nldlktan sonra mebaliği 
mütc.:.,akiye berveçhiatı tak
sim olanacaktır. 
% 3 -: Miiessislere; 
1o 5 : İdare heyetine~ 
o/o 2.: Memw-lara; 
% 90 .: ikinci lıissei temettü 
olarak ortaklara tevzi oluna
caktır. 

36 - 35 inci madde mu
cibince hasılatı tıeneViyeden 
ayrılan ihtiyat akçesi ~e
tin muhtemel zararlanna 
karşılık teşkil eder. İhtiyat 
akçaları yekiinu banka ser
mayesinin bir mislini bulwı
caya kadar ifraz olunacak 
ve ?.araJ' tahakkuk ettiği za
man bu karşılıktan yapıla
cak mahsup nisbetinde yeni
den karşıhk aynlaaktır. 

17 - 4. 1937 

KREM. BALSAMIN 

Kumral, Sıa"!'n. ltsmer her tene tevafuk ede-n yeglııe sıhhi ~ 
kremlerdir. Cildi beiler. Çil. Leke Ye sivilceleri klmiten izale 
eder. Yarım asırdanberi lkibar mahfellerin ta'kdir ite kullan-
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDtM EDİLİR 

1 - Krem Balaa.min yağlı gece için penbe .ıen1d1 
2 - Krem balsamin yl\ğsız günc!üz için beyu r=kli 
J - Krem Bal&amia ~ı badem gWıdüz için beyaz realdi 1 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNG1L1Z KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul ! 

Ankara İnhisarlar 

B~ Müdürlüğünden: 
Ba, müdüdüğilmıUe bafh olan tuzlanın 937 mali senesi tatlı 

su ihtiyaçlarının 'temini ayn ayn .aleni pazarlığa 'konulmuştur. Pazar
lık ıve kmna 30.4.1937 tarihinde saat 15 de mahalleri 1uzla memur· 
luklannda yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti ve muhamnaeıı bedellerini 
ve teminat millıdarlarını anlamak için tuz fen ıubemize veya tı.ızla i-
darelerine müracaatları ıiJin olunur. (899) 1-1552 

Edirne Nafıa Müdürlüğü 1den: 
Kapah zarf usuliyle eksilme ilim 

Edirnede inşa edilecek Trakya Umumi Müfettişliği konağı 28 
Nisan ç~ günü saat 16 da lbale edihnek üzere yirmi gün .müd
detle ve kapalı zarf usuliyle elcsiltmcye çıkanlnuştır. 

Keşif bedeli yekilnu 34200 lira '47 kuru,tur. İsteklilece iD§aata 
aid proje resimleri, keşif kağıdları, ;tartnune ve mukavele niimu
neleri Ankarac!a yapı işleri umum midürliğü ile lat.aabul, Edirne 
Nafıa müdürlüJderi.nde 175 kuruş mukabiliııdc verilecektir. Muv.ak
kat teminat 2S6S liradır. Ekailtmey:e girebilmııek içia isteklilerin bu 
gı"bi in.-atı y~pabilcc:ıelderine dair 937 :scneırine mahauı Nafıa 'YCÜ

letinden alllllf oldukları müteahhitlik vesikuiyle ticaret oGaaı ki· 
ğıdJarını göstermeleri lazımdır. Teklif mektuplan yukarıda yazılı 
giinde saat on be,e kadar Edirne Nafıa ınüdiiclii&ü od.asmdaki ek· 
siltme komisyonu başkanlığına tevdi edilmesi lazımdır. (2022) 1·157:Z. 

K~:~ UY ANIŞ ~;:::=:: 
'46 .eoıedir dtlrmaUıı ç.rkmaktil olan bu .laaftalık rnimli ga-

aeten&a Ankara'da satıt yeri A K B A &it.aQevMlic. S.. 
nelik abone 10 lira. Sayısı 1.0 kuruı 

Nafia Vekaletinden: 
Betonarme köprü inşaatı: 

Maraş vilayetinde Kayseri • Maraş ve Maraş • Eloğlu yolların• 
da yapılacak betonarme Alikaya, Suçatı, Tekir ve Aksu köprüleri 
inşaatının yeni keşif tutan olan (:J.80.500) lira bedelle ve kapalı zarf 
usuliylc eksiltmesi 30-4-937 -cuma günü saat 16 da Nafıa Vekaleti •o· 
se .e köpriiler reisliği eksfürne komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme <Şartnamesi ve buna mütefcrri diğer evrak (903) kuruş 
malcabmnde ,oec 'ft köpriiler reisliğinden Yerilecektir. 

Muvakkat teminat {10.275) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin miteabhitlik vesikas.ını 

ibraz ve bir teahbütte en ar: (100.000} liralık köpt"ü ve buna benzer 
maşatt ;y; lbiı' surette yaptığ:nı i8bat etmeleri mepttuc. 

Telr1if mektaplannı 30~37 cuma günü uat 15 şe bdar komis-
yon reisliğine vermeleri llr:nnclrr. (8tı) l-lSS? 

Ankara Defterdarhğından: 
1 - Deft«dadık nzaesi intihap edlien mahal4e demir par• 

maklık ve ki,e yaptırılması 13. 4. "37 de8 itibaren 1lir hafta müd
detle panl'lığa çımdmrttır. 

2 - Pazarlık 20.4.937 salı ~ü uat ıs 4e 4eftecdarhk JDIJ• 
hasebe müdürlüğitndeln komisyonda yapıı.calrtır. 

1 - Bedeli htif fi02 lira 4' nAlftUr. 
4 - Ketif 'ft tartmunesi ddtttdarlı'lı: mahaeebe miHlürlilğünde 

görilebiiir. 
5 - ~ltt eksiltme içitt tayin ohlMn güa .e uatte muhartı" 

men bedelin yüzde '1,5 tut.arına ait banka mektubu veya defterdarlı1' 
n:mesi naldxızu ile birlildıe clefterdarlık ... ı.asebeaiodeki komir 
yona müracaatları. (912) 1-1567 

Tuz çıkarma ve taşıma 
işi açık eksiltme ilanı 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Tm·lamn adı 

Akça koyunlu 
Ati baba 
Boncuk 
Cogul 
Keçeç. Koç~ 
Sarı kaya 
Yerli 
Taytak 
Çankırı 

Beher yüz kilo
sunun muhammen 

istihsal edilecek bedeli 5 kuruş f 
tuzun tanmini olduğuna göre Mu~~ 

mikdan tutan t~ 

Kilo~ 3J 75 900008 
400000 
300000 
70~000 

zsooooo 
500000 
400000 
2SOOOG 

lOOOOOO 

" 
" 
" 
•• 
" .. 
., .. 

200 l5 oO 
1so ıı 25 
350 z6 z5 

1250 93 75 
250 t! 1~ 
200 ı: ~ 
1zs - • 67 so 
900 (yatnız taşıma ışı ) 

100 kilom ı kuruştan ~ 
Yukarıda isimleri yazılı tuzlalarda 937 senesi için tuz ç;Jcaaçı1' 

37 - Hasılatı seneviye 
hisse başına % 3 faiz veya 
hissei temettü itasına kifa
yet etmediği takdirde nok
sanı ihtiyat akçesinden ik
mal edilebilecektir. 

37 - Hasılatı seneviye
den şirketin muhtemel n
rarlan karşılığı olarak ayrı
lan ihtiyat akçası tamamen 
veya kısmen temcttiia kal
bedilerek hissedarlara tevzi 
edilemez. 

1-1399 

ve anbara taşıma işi 6.4.937 den itibaren yirmi gün müddet ~deli 
eksiltmeye konulmuştur. Beher yüz knoauıma muhamm~n ıar b•f' 
5 kuruştur. Şeraiti anlamak itıti}"enlet" hergüa Ankara tnhı~arkıar ıı• 

1 
müdürlüğü tı.ız fen ,ubesine veyahut mahalli tuzla mem~a 1' 
müracaat edebilirler. Ebiltme ~4.937 günü aaat 15 de tdat• 
lıisarlar bapniiciiirliijiindc müuykkil komiayonda rapıılacıa 461 

(84Q) -
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ş ın n liyat nanı 
Ank:ara inlı · sarlar 

Başınüdürlüğünde~: 
. d .. ferle gelecek olan dolu tu-

Baş müdürlüğümüz namına ş.ı_rncnl u. n barut ve patlayıc_ı 
tün, içki sandıklariyle ispirto bıdon ar;barına; gazhane ve hatıp 
maddel er in vagondan alınarak ista]syodn de nıerkez satış ambarı.na 

. b mahal er en . d . . . art 
çayx depolarına nakh ve u 1 n:n da vagona ıa esı ış1 Ş -
taşmması, boş sandık ~e ınahef~n~Iı::rıuştur. Nakliyat bi~ ~ene de
naıuesi vechile acık eksıJtıneY ih le 4 _ rnay!s • 937 tarıhınde sa· 

~ k 'Jt e ve a E ·1 vam edecektir. Açık e 51 .m "fetiyle yapılacaktır. ksı tmeye 
d k. koınısyon ınarı "t. la at 16 da idaremiz e ı . 1 ·y1e komisyona ve şeraı ı an -

iştirak edeceklerin ternınat para arı bemize müracaatları ilan olu-
mak istiycnlerin de her gün satış şu 1-1643 

nur. (948) 

A 1 Belediye Reisliğinden: 
n {ara ? . .t bulmayan 2, 4, 14, 19, 21, 4 .. , 46, 63 

1 - Halde müddetlerı hıdanı.d. r dükkanlar ile Samanpazarın· 
numaralı dükicanlardao ınala a ~~ucAnlar çarsrsındaki belediyeye 

d 
S rar ar ve u ı a • . • k" 

da, Koyunpazarın ~· a ,,
37 

tarihinden itibaren birer sene ıçın ı-
ait dükkanlar ~- bazıran 19 rtırma a çıkarılm· ştır. . . 
raya verilmek uzere açık a Y tanzim edilmiş şartnamelerını 

2 - Bu dükkanların aydrr. aahyrıa t almak isti yenler her gün hesap 
b' . hakkın a ız 

görmek ve her ırı .. t debilirler. . işleri nıüdürlü~üne rnuracat e n kira bedelinin yüzde 7,5 nısbe-
3 _ istekli olanlar rn~ 1~";'~ evel Belediye veznesine yatıra· 

tinde teminat pa~~larınt 1ıha :ı:rı makbuz ilmühaberini encümene 
caklar ve ınukabılınde a cıca 
vermis olacaklardır. gu .. nü saat ıo 1/ 2 de encümende ya-

4 _:_ İhale 7 mayis 1937 cuma 
pılacaktır. 

1 
bu dükkanların şartnameleriyle mu· 

5 - Artırma_Y~ çıkarı ~n t n:ıikdarlarını göstere~ cetveller ay
hammen bede!lerını ve t~n~~ailan tahtasına ve hal içine asılmıştır. 
rıca ela beledıye kaprnın a 1-1665 

(961) 

Y 0Uarı Devlet işletme ava 
idaresinden~ 
1 Ankara - 1stanbul arasında: . ~ .. . d - . .. u- hariç ha ftanın dıger gunlerın e: 

A • Cumartesı gun V 
l{alkıs arış 
s. D: s. D. - İs tan bula 

An karadan 
İstanbul dan 

10 uo 
ıs oo 

11 50 
16 50 Ankaraya günlük se

ferlerimiz vardır. 

B • Cumaı ,esi günleri 
Ankaradan 14 30 

16 20 İstanbula günliık bir 
seferimiz vardır. Cu
martesi günü İstan
buldan Ankaraya av
det seferimiz yoktur. 

c . Pazartesi günleri 
11.anbuldan 7 00 8 50 Ankaraya ilave 

ferimiz vardır. 

2 - Şehir gezinti uçuşları (ihtiyari); 
Ankara - 18.4.937 • 
İstanbulda - 15.4.937 den itibaren başlıyacaktır. 

S. D. S. D. 

se -

An karada - 15 30: 16 30 devam eder. İdare otobüsü acente 
binası önünden saat 15 de hare
ket etler. 

Yeşiıköyde: ıs oo: 16 oo devam eder. İdare otobüsü acente 
binası önünden saat 14 de hare· 
ket eder. 

Acentelerimzden gezinti ucuşu bileti alanlar n meydanlarımı
za gidiş v:: dönüşle. i ıdare otooiisu ile parasız yapılır. 

Anl,ara acentemiz - Bankalar caddesi P.T.T. binasında" 
'!'el. No. 3682 

.İstanbul acentemiz - K;:raköy P.T.T. binasında Tel. No. 41137 
(933) 1-1641 

H · ·ye Vekaletinden: arıcı ,, . 
Kapaıı Zarf Usulile Eksiltme !lanı: 

Ek "it e konulan iş: Tahranda ve civarındaki Ş imraoda 
1 - ksı melyk e kı<ılık elçilik binaları keşif bedeli 223,753 

yaptırılaca yaz ı v • 
liradır. r h d" 

2 
_ 

12 4
.
937 

tarihinde yap lan mün~dasad~la t.a ıp zu ur etme ı-
~. . . k "ltme 15 giın daha temdı e ı mıştır. 
gınden _ışbu e ~ı 7 tarihine müsadif çarşamba günü ı.aat 15 de 

~~sıllme 3s.~.9d3 .. tese~kil komisyon odasında kapalı zarf u-
Harıcıye vekaletın e mu . 
suliyle yapılacaktır. . . . ·ıtme artnaınesi mukavele pro1esı, bayın· 

3 - 1steklıler; eksı .ş ·nco;ı ta aid umuıni ve hususi şartna-
dı 1 k . ·1 . genel sartnaınesı, ı.....,.....a . . . . k~ r ı ış eı ı : · ı ·ı . f at cetveli ve proJeyı Harıcıye ve a· 
meler, kesif cetveh, sı sı eı ı d .k debilirlcr 
ı · 1 · "d'. lüg~ünden te arı e · etı evaı.m mu ur . . k . . ·steklilerin ıs.ooo lira muvak-

4 - Ek5iltmeye gırebılme ıçın ~n müteahhitlik vesikası ibraz 
kat teminat vermesi ve kanuna uyg ı ı: d r . . 1 k . a mıs olrnast cızım ı • 
etmesi ve 150 bın !ıra · ış Y P · 'k' · maddede yazılı saatten 

İ kl ·ı . t klif mektuplarını ı ıncı ·a·· l ··-·· ste 1 erın e . . 1 aleti levazım mu ur ugune 
bir saat eveline kadar Harıc~y~~ ve~ r Postada olan gecikmeler 
makbuz mukabilinde vermelerı azım ı · l-1654 
kabul erli.l~ (9:6::2'!..) ________ ...:..~~-----

Nalıa Vekaletinden: ~ 
.. .. aat 15 de Ankarada Vekalet 

1 - 2 haziran 1937 _çarşarnb:a~u r~p 4 parça atelya tezgah nm 
ınalıcme eksiltme komısyonun.. . ç e~siltmesi yapılacaktır. 
grup grup ve kapalı zarf usulı:a1!~ ins muhammen bedel ve 

2 - Eksiltmeye konan tezı;~-arın c ' 
muvakkat teminat mikdarları: Muvakkat 
Grup : Adet: Cinsi Muhammen teminatı 

bedeli 
Lira J{r. Lira kuruş_ 

·7980. 00 598. 50 
I : 1 : 200 silindir bonik 

tezgahı 
lI : 2 : 500 X 60 'ı a~rm zımpara 

tezgahı 

980. 

3290. 

00 

00 

73. 50 

246. 75 
1II : 1 : 500 X 200 Universal ta

k m bileme tez~ 
gfilıı. ve teferruatı parasız ola-

ra 3 - Her gmpa ait eksıltme şa_~.a~~-ünden alınabilir. 
k Ankarada vekalet ınalzern~ ~udurl~g rı tanzim edecekleri tek

lif 4 - İsteklilerin her grup ıçın ayr~ ~ü saat 14 e kadar An· 
kar mektuplarını 2 haziran 937 Ç~~m meleri lazımdır. 

:ıd.ı vekalet malzeme mü~ü:luı,'lln~ ver kt tarını resmi gazete· 
ni 5 - Yalnız birinci grup ıçın teklı~ ıne k:;,P talimatnameye göre 
aı~ 7.S.93ô T . ve 3297 sayılr. n~shası~k a çı aptedilecektir. (922) 

lrnış 937 senesi müteahhıtlık vesı asr r ı-1640 

31 ilkkanun 936 gayesi itibarile tanzim ed · en yıllılc hilanço~--ul ..... 
-AKTİF-

KASA: 
Banknot 34465 26 

Lira Krş. 
34465 26 

DAHİLİ MUHABİR BANKA: 34 oo 
SENEDAT CÜZDANI: 73368 33 

Vadesine üç ay kalanlar. 7858 00 
Vadesine üç aydan fazla kalanlar 65510 33 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI: 2090 00 

Borsada kote olanlar 
(Mevduat k;ırşılrkları) 

AVANSLAR: 
Esham ve tahvilat mukabili 
Emtia ve vesaik üzerine 
Su, elektrik tesisatr avansları 
Su, elektrik malzemesi bedelleri 

BORÇLU HESABI CARİLER: 

2090 0-0 

100 00 
122156 30 
299928 16 

7015 37 

Açık kredi 4724 Ol 

KEFALETTEN DOLAYI BORÇLULAR: 

MUHTELİF BORÇLULAR: 
Sair muhtelif borçlular 136818 48 

İPOTEKLİ ALACAKLAR: 
MENKULLER: 

Kasalar 
Makinalar 
Mefruşat 

GAYRİ MENKULLER: 
Banka binaları 
Diger gayri menkuller 

NAZIM HESAPLAR: 

YEK ÜN 

3500 00 
3500 00 

5100 00 

71500 00 
17950 00 

429199 83 

4721 01 

34708 48 

136818 48 

17928 01 
12100 00 

89450 00 

14040 00 

848926 40 

Kayda muva!ıktır · 
Muhasebeci Müdür 

- PASİF -

SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇASI: 
Kanuni ve nizami 

MEVDUAT: 
Alacaklı ticari 

TASARRUF TEVDf ATiı 

Bir aydan bir seneye kadar va deli 
Vadesiz 

TEDİYE EMİRLERİ: 

MUHTELİF ALACAKLILAR: 
Vadeli istikrazlar: 

44000 00 

3086 89 

14335 00 
37114 16 

KEFALETTEN DOLAYI ALACAKLARı 

TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTULAR~ 

NAZIM HESAPLAR: 

" YEKÜN: 

Kuyuda mutabıktır 
Mürakip Mürakip 

Lır 

600000 00 

44000 00 

3086 89 

51449 16 

3000 00 

60761 27 
37500 20 

3 470' 48 

35(1 o 

14Cı40 00 

81f892G 40 

KARUZARAR TABLOSU 
MATLÜB ZİMMET 

MASRAFLAR: 
Maaş ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve hat çlar 

Sair masraflar 

VERİLEN FAİZLER: 

Amortsman ve imha masrafları: 

Yeklın .. 

5447 69 
2140 12 
817 05 
990 86 

Lira Kr,. 
9395 72 

.835 10 

6478 33 

11109 ıs 

ANKARA İCRA DAiRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

J - İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 84 
pafta, 433 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı ve Ankaranın Gün
do~du mahallesinde Demirtaş sokagmda kain bir ev ile aynı ma· 
halle ve aynı sokakta vaki ve tapunun 84 pafta, 433 ada, 13 parsel 
numarnsıncla kayıtlı bir arsa aşağıdaki şartlar dairesinde açık ar· 
tırmaya çıkar lmıştır . 

2 - Evsaf ve müştemilat: Arsa 49 m2 dır. Ev 55 m2 arsa üzeri-
ne ınşa edilmiştir. Kapıdan girildikte bir sofa, solda bir oda kar
şıda yanyana bır oda ile bfr mutfak dahilde bir heHi, sofadan 8 ba· 
saınak merdiven inildikte 3 gözden mürekkep bir bodrum içerisin
de bir kuyu ve üst kata çıkıldıkta bir koridor karşılıklı 2 oda, biı 
mutfak, bır balkondan ibaret olup heyeti umumiyesine 2995 lira 
kıymet konmuştur. 

3 - Satış peşin paıa ile olmak üzere 19.5.937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - ·ı alipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen k.ymt:· 
tin yüzde 7.5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve 3 defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artrmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 3.6.937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artırana ihale edilecektir. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea-
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine iha· 
le ~r~h!nden _ı til.ıaren kendisin; bed~1i ihaleyi teslimi vezne eyle
mesı ıçın yedı gwı kadar mehtl verılecektir. İşbu müddet zarfın
da ihale bedeli yat. rılrııadıı;ı takdirde ihale bozulacak ve bu tarih
ten evel en yüksvek tekliite bulunan talibe. t~klifi veçhile almağa 
~azı. olup olmadı_g~ s~ruld_uktan son_ra t_eklıfı veçhile almağa razı 
ıse ihale farkı bırmcı talıpten tahsıl edı1mek üzere bu talibe iha
le edilecektir. 'f~_kli.~i ':'eşhi~e almağa razı olmazsa gayri menkul 
yeniden on beş gunluk ıkıncı artırmaya çıkarılaca - en çok artıran 
talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki art,rmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harciyle müşteriye dellaliye ihale tarihine kadar olan müte· 
rakillı vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 _ Borçlu ve alacaklılarla d~ğer al~kadarların bu gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususıyle faız ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme
leri tazımdır. Aksi takdirde hakları tap.u sicilliyle sabit olmad ıkça 
satxs bedelinin paylaştırılmasından hanç tutulacaklardır. 

io _ Artırmaya iştir5.k edecekler 1.5.937 tarihinde 935-9 numa
ra ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname· 
mizi okuyabilirler. 1- 1636 

Ankara Belediye Rc~liği lHmları ~ 
konul· 

.__,_...--------- !LAN 

17 
nisan 937 den itibaren francalaya 14,25 kuruş fiat 

mu.:.tur. (965) 1-1667 
T İLAN 

Ş. d. kadar İnhisarlar idaresince işletilmekte olan istasyon 
ım ıye 1 · · 37 ·h· d · ba d · d k. atış poligonunun 5 • nısan • 9 tarı ın en ıt ren 

cadde.sın e ; i . alınarak işletilmeğe başlanıldığı sayııı halka bil-
bele ıyece ev ı t-1650 
dirilir. (957} 

Alınan faiz ve komisy on: 
Muhtelif karlar: 
Banka hizmeti mukabilinde 
alınan ücret ve komisyon 

İştiraklerden karlar : 

Yekfııı ... 

SATILIK ARSA 
VE BAG 

Yeni yapılacak meclis ve 
harbiye mektebi civarında, Dik· 
men caddesi üzerinde ve bir hi· 
zada, cepheleri yirmişer metre 
olan altı parsel arsa lıirden sa -
tılıktır. Her birinin ayrı ayrı 
tapuları ve çapları vardır. Gene 
Küçük Esad mevkiinde (18) on 
sekiz dönüm kadar bakılı ve 
meyve ağaçlarını havi iki odah 
evi ile birlikte iki yol agzındaki 
bağ satılıktır. Telefon: 2640 

1-1584 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit :,ayan 
1:uayenehanesinı Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka
suk apartımanında 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastaları· 
m pazardan maada hergün 
saat on yediden yiı-miye ka
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefc,n: 1769 

ACELE SATILIK ARSA 
vrta Cebecide 2287 metre. 

genel İş Bürosuna müracaat. 
Tel: 1475 1-1617 

Kiralık Ev 
Kavaklıdere şarap fabrikası 

karşısında 4 oda, mutfak ve e
lektriği havi 12 numaralı ev ba· 
ğı ile senelik olarak kiraya ve
rilecektir. Bekçi B. İsmaile mü-
racnt. l -!~7 

Kiralık Ev 
Samanpazarına yakın 5 oda 

salon ve balkon su ve elektrikli 
istasyon caddesinde Bakkal Ke-
rime miiracaat. 1-1612 -

Katip Aranıyor 
Bir Avukat Katibi isteniyor: 

Adli muamelatı ve daktiloyu 
bilmesi ve kefalet göstermesi 
şarttır. Her gün saat 17 den 19 
za kadar Koç apartımanı No: 5 
müracaat. 1-1657 

Lira Krş. 

6041 75 
337q 76 

7428 64 
859 00 

17i09 15 

KiRALll{ 
Keçiörende asfalt kuyu kar .. 

şısında 4 oda salon konforlu 
kat aylığ ı kırk liradır. Görmek 
istiyenler içindekilere müraca. 
at. 1-1659 

EMLAK-ARAZI 
. Almak ve satmak istiyenle .. 

rın Anafartalar İlbeyi cad. 22/ 2 
No. da GENEL İŞ HÜROSU na 
müracaatları. Tel: 1475 

1-1333 

ANKARA ASLİYE BİRİN .. 
Cİ HUKUK MAHKEMESİN. 
DEN : 

Ankarada Rüstem mahallesin· 
de 12 numaralı evde Neccar oğ
lu Etem tarafından aynı adres .. 
te iken Harbı umumide gaip ol. 
duğundan bahisle 936/ 21 numa· 
ra ile açılan gaiplik davası so. 
nunda mahkememizden çıkan 
ilam tebliğ makamına kaim ol .. 
mak üzere mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olduğu ilfin 
olunur. 1-1655 -KLAYİN ŞAPKA SALONU 

Yeni getirttiği model şapka .. 
tarını teşhir etmektedir. 

1-1658 

ZAYİ 
1639 sayılı Kooperatif hisse 

senedimi kaybettim. Yenisini a. 
lacagımdan eskisinin hiıkmii 
yoktur. 

Hüsnü Atuk 

İnşaat Sahiplerine 
Yerli kaba alçının kilosu 60 

paraya ve ine~ alçının kilosu da 
2 kuruşa tenzıl edilmiştir B 
fırsattan istifade etmcler·ı· · .u 

.. t hl · 1 · ı~ın mu. e~ ut enn ve inşaat sahib-
lerı~ın nazarı dikkatini celp e
derım. 

Ank~r~ ~: Sulu han kapısı bi. 
tışıgınde l .. A sayıda 

Mumcu oğlu Viçen 
1- 1663 

Kiralık Daire 
Otobüs garajr karş ısında Er. 

soy apartımanı. 
Bankalar caddesinde Nurettin 

Baki Ersoya müracaat. 
Telefon: 3654 - 3710 



41 -
711 • 

1391 • 
1461 • 
1681 • 
1981 • 
2581 • 
2641 • 
8401 • 
4041. 
411 ı -
5141 • 
5211 -
5381. 
6001 • 
6371 • 
6541 • 
65<)1 • 
6601 • 
7261 • 
7421 • 
8841 • 
8941 -
8951 -
9231 • 
9251 • 
9681 • 
9901 -

10471 -
Jl041 • 
11391 • 
12131 • 
13041 -
13431 
13461 • 
13861 -
14841 • 
14531 • 
149~1 • 
1531 ı . 
16081 • 
1:'251. 
17521 • 
18521 • 
18731 • 
18991 -
19471 • 
19681 -
19%1. 
2061 l . 
90771 • 
21091 • 
22191 • 
1241 ı . 
22b21 • 
129ŞI • 
13141 • 
2!il51 • 
2374( • 
23891 • 
23901 • 
23941 • 
24881 -
24us.1 • 
25001 • 
25171 • 
25381 • 
25611 • 
2o3 1 -
26941 • 
27221 • 
27-31 • 
2701 ı . 
t7tl61 • 
27831 -
27961 • 
28101 • 
!81 ;il -
28381 -
28J01 • 
29091 -
29221 -
29251 • 
29t61 • 
80181 • 
30271 • 
30481 • 
81351 • 
31461 • 
31651 -
81891 • 
81941 • 
82051 • 
32281 -
82361 • 
82821 • 
83081 • 
83401 • 
83511 • 
83571 • 
83921 • 
84381 • 
15231 • 
'6741 • 
86841 • 
36911 • 
87001 • 
87561 • 
$7t>91 • 
~7831 • 
87861 • 
88901 -
39631 • 
89961 • 

16 Nisan 1937 Tarihinde 
Tilrldye C&mharlyet Merkez Banlrau idare merkezinde yapılan 

ikramiyeli 0/0 5 Faizli 1933 l.tikrazına ait 
D&rdlnetl amorti Ye aeklzlnd ikramiye ketldeslnde ikramiye kazanan ve amorti eclllen numaralan g&aterlr tucllldl Uatedlr. 

50 
720 

1400 
1470 
11>90 
1990 
2590 
2650 
3410 
4050 
4120 
5150 
5220 
5390 
6010 
6380 
6550 
6600 
6610 
7270 
7430 
8850 
8950 
8960 
9240 
9260 
9690 
9910 

10480 
11050 
11400 
12140 
13050 
13440 
13470 
1.'870 
14:J50 
14540 
14930 
15320 
16090 
17~60 
17:>30 
18530 
18740 
19000 
19480 
19690 
19970 
20620 
20780 
21100 
!22t0 
22420 
22630 
22960 
23150 
23160 
23750 
23900 
23910 
239:>0 
248!:10 
24960 
25010 
25180 
25390 
25020 
26310 
26!;50 
27230 
2;'240 
270_0 
27t>70 
27840 
27970 
28110 
28100 
2~390 
28:>10 
29100 
29230 
29200 
29270 
~·190 
30280 
ao490 
31360 
31470 
316!>0 
31900 
31950 
32060 
32:i90 
32370 
32830 
33090 
33410 
33520 
33580 
33930 
34390 
35240 
36750 
36850 
36920 
37010 
37570 
37700 
37840 
37870 
38910 
39640 
39970 

45 

1393 
1469 

1403 
4043 

5144 

6610 
7265 

8943 
8955 
9233 
9260 

11398 

18045 
13438 
18470 
13863 
14343 

14926 

17521 
18523 

18998 
19477 

19968 

20780 

22193 

ft623 
22952 

23944 

24960 

25180 

25612 

2:'228 
27231 
27620 

27961 

28389 
28504 
29098 

29253 
29266 
30187 
80273 

31466 

31941 

32824 
33082 
33407 

33929 

35239 
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120 
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120 
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120 
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120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

15000 

120 

120 

120 

120 
120 
120 

120 

120 

1 
J 

1 
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40511 • 40520 806!H - 80640 121921 • 121930 156591 • 156600 
40921 • 40930 80921 - 80930 122511 - 122520 157721 - 157730 
41111 • 41120 41120 120 81041 • 81050 81047 120 122521 • 122530 IH526 120 158451 • 158460 
41541 • 41550 41541 120 81931 • 81940 122571 • 122580 158531 - 158540 
41971 - 41980 82291 - 82300 8i2Q4 120 123221 • 123230 158861 - 158870 

156591 
157721 
158460 
158538 

42201 - 4221 o 8291 1 - 82920 82916 120 123831 - 123840 123837 120 159021 • 159030 
42221 • 422~ 82981 • 82990 82987 120 124631 - 124640 159381 • 1:;9390 159388 
42261 • 42270 831 il - 83120 83116 120 125101 - 125110 159421 - 159430 159423 
42731 - 42740 83331 - 83340 83331 120 125631 - 125640 159461 - 159470 159465 
43641 - 43650 48650 120 83581 • 83590 83581 120 125781 • 125790 125788 120 159561 - 159570 
43701 - 43710 43710 120 83611 • 83620 126241 • 126250 160201 - 160210 
43791 • 43800 43793 120 84991 • 85000 12631 1 - 126320 126320 120 l 60321 • 160330 
44191 • 44200 44200 120 85721 • 85730 85722 120 126481 • 126490 126488 120 160371 • 160380 
44381 • 44390 85751 - 85760 126581 - 126590 160641 • 160650 
44891 - 44900 44900 120 85771 - 85780 85776 120 126591 - 126600 160981 • 160990 
44931 • 44940 85851 • 8S860 85856 120 126861 • 126870 161091 • 161100 
44981 • 44990 86771 • 86780 86772 120 126911 • 126920 126914 120 161261 • 161270 
453:'1 • 45380 86781 • 86790 86789 30000 127501 - 127510 161461 • 161470 
45881 • 45890 86991 • 87000 127831 • 127840 161741 • 161750 

160207 
161>3!4 
160380 
160647 
160985 

120 
120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 

45971 • 45980 87361 - 87370 87370 909 128321 • 128330 128328 120 161881 • 181890 161884 009 
46011 - 46020 46016 120 87711 • 87720 128681 • 128690 128690 120 162031 • 162040 
46131 - 46140 46131 120 87991 - 88000 128:-31 - 128740 128731 120 162551 - 162560 162560 
46201 • 46210 46207 120 88191 - 88200 88196 120 128741 - 128750 128744 120 163171 • 163180 163180 
46281 - 46290 88331 • 8834-0 88333 120 12882 ı . 128830 128824 ı 20 ı 6321 1 - ı 63220 
46951 • 46960 46953 120 88601 - 88610 88606 120 129831 • 129840 163381 • 163390 
47531 • 47540 47540 120 88881 - 88890 130181 • 130190 130186" 120 164311 - 164320 
47891 • 47900 90621 • 90630 90628 120 131031 - 131040 131032 120 164421 • 164430 
48671 • 48680 90671 • 90680 131361 • 131370 131367 120 165341 • 165350 16534C5 
48821 • 48830 4882t 120 90801 • 90810 131461 • 131410 165501 • 16:;510 
48931 - 48940 48940 120 91171 • 91180 91171 120 131981 • 131990 165731 • 165740 
49011 - 49020 91251 • 91~60 132001 - 132010 132010 120 166181 • 166190 
49491 • 4950() 91691 - 91:-00 132081 - 132090 132084 120 166431 • 166440 
49871 • 49880 49878 120 91771 • 91780 CH773 120 132601 • 132610 166841 • 1668!'0 
50861 • 508:"0 92101 • 92110 133041 • 133050 133043 120 167741 • 167750 167748 
51131 - 51140 92461 • 92470 92462 120 133121 • 133130 167901 • 167910 167907 
51201 • 51210 92651 • 92660 133391 • 133400 168121 • 168130 
51491 • 51500 92821 • 92830 92830 120 133521 - 1335:i0 133526 120 168361 • 168870 
51631 • 51640 92961 - 92970 92964 120 133631 - 133640 168641 • 168650 
51961 • 51970 92981 - 92990 92990 120 133641 • 133650 168751 • 168760 
521<>1 • 52170 93171 - 93180 93178 120 134351 • 134360 13435t 120 168941 • 168950 
52171 • 52180 52176 120 93181 - 93190 93185 120 134361 • 134370 169191 - 169200 (69i00 
52341 • 52350 52847 120 93251 • 93260 184401 • 134410 184407 120 169251 • 169260 169260 
52631 • 52640 52634 120 93841 • •3850 93844 120 134751 • 184760 134758 909 170781 - 110190 
53201 • 5~210 53210 120 94421 • 94430 94425 120 134891 • 134900 170791 • 170800 
5365 ı - 536()() 53655 120 9455 l - 94560 ı 3496 ı . ı 34970 134968 120 ı 7 1 7 6 ı - ı 7 ı 770 
53761 - 53770 53769 120 94961. 94970 94970 120 135051. 135060 172111. 172120 
54001 • 54010 96261 • 96270 96261 909 136081 - 136090 172581 • 172590 
54531 - 54540 96371 • 96380 91j377 uo 136171 • 136180 172801 - 172810 
55121 - 55130 55127 120 96681 • 96690 136541 - 136550 136544 120 17321 l . 173220 

170794 
171770 
l7Ult 

55141 • 55150 55146 120 96791 • 96800 136571 • 136580 174451 • 174460 174460 
55881 • 55890 55883 120 96971 - 969~0 96978 120 136651 - 136660 1:'4771 • 174780 
56131 • 56140 56135 120 97161 • 97170 97170 120 137461 • 137470 175431 • 175440 
56571 • 56580 56580 120 97561 • 97570 137471 • 137480 137473 009 176661 • 176670 
57151 - 57160 57160 120 97571 • 97580 97577 120 137491 • 137500 137493 120 176951 • 176960 
57471 • 57480 57476 ııo 97681 • 9r690 97688 120 137861 - 137870 177411 - 177420 
5:'871 • 57880 57874 120 98171 • 98180 138571 • 138580 138580 120 177691 • 177700 
58001 • 58010 58006 120 98371 • 98380 98372 120 138581 • 138590 178581 • 178590 
59491 - 59500 99391 • 99400 138961 - 138970 178641 • 178650 
59951 • 59960 99571 • 99580 139011 - 139020 139015 120 179051 - 179060 
60781 - 60790 99581 - 99590 99581 120 139091 • 139100 139097 120 179561 • 179570 
61641 - 61650 61650 120 100061 - 100070 100070 120 1391l1 • 139120 139120 120 179871 • 179880 
62851 - 62860 62852 120 10011 l - 100120 139181 - 139190 139186 120 180371 - 180380 
62871 • 62880 62874 120 100191 • 100200 139351 • 139360 180631 • 180640 
63421 • 63430 100041 • 100'.ZSO 1~47 120 139541 • 13~550 180691 • 180700 
63801 - 6Jol0 63807 120 100811 • 100820 100820 120 139761 • 139770 181601 • 181610 

175440 
176661 
176957 
177420 
177695 
178585 
178649 
179055 
179561 

180373 
18063t 
180700 

64441 - 64450 64450 120 100901 • 100910 140111 • 140120 18213( - 182140 182131 
64501 • 645i0 101071 - 101080 101080 120 140191 • 140200 140196 120 183351 • 183360 
65081 • 65090 101211 - 101220 140521 • 140530 14-0522 120 183471 - 183480 
65151 • 65160 101241 • 101250 101250 120 1408:l1 • 14'.>830 140829 120 184841 • 184350 
65391 - 65400 102441 • 102450 102442 120 141121 • 141130 14112i 120 18441 ı - 184420 
b5411 • t>5420 102451 • 102460 142471 • 142480 184431 • 184440 184433 
66001 - 66010 10344( • 103450 142971 - 142980 184461 • 184470 
66491 - 66500 66500 120 104461 - 104470 104465 120 143171 - 143180 184561 - 18 70 
66931 • 66940 66939 120 104821 • 104830 143201 - 143210 184821 • 184830 
67J51 • 67360 67353 120 104871 - 104880 143381 • 143390 143390 120 184881 • 184890 
67581 • 67590 67583 120 105121 • 105130 143581 • 143590 185101 - 185110 
67711 • 67720 105551 - 105560 105554 120 143801 • 143810 185241 • 185250 
68031 • 68040 68033 120 105971 • 105980 143891 • 143900 143898 3000 185621 • 185630 
68591 - 68600 106891 • 106900 106900 120 1439:.H • 143930 186681 • 186690 
68661 - 68070 106921 - 106930 144731 • 14474-0 144731 120 186691 • 186700 
68761 • 68770 107311 • 107320 107312 120 146251 • 146t60 146255 120 188181 - 188190 
68951 • 68960 107561 • 107570 107570 120 146481 • 146490 188291 • 188300 
69001 • 69010 6900( 120 107711 - 107720 147091 - 147100 188351 • 188360 
69011 • 690::!0 69019 120 108981 • 108990 108988 120 147111 • 147120 189741 • 189750 
69491. 6!:1:>00 111591·111600 111594 120 147151. 147160 147151 120 189771. 189780 
69641 - 69650 112051 - 112060 112060 120 147191 - 147200 190201 • 190210 

184567 
184827 
184884 

185248 
185628 
186681 

188297 
18S:i57 
189743 
189774 

70111 - 70120 70119 120 112451 • 112460 112451 120 147881 • 147890 147881 120 190301 • 190310 190301 
70391 • 70400 113031 • 113040 113037 120 148381 • 148390 190871 • 190880 190880 

120 
120 

120 

120 
liO 

l!O 
liO 

120 
120 
120 

ltO 

120 
ltO 
llO 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 

120 
120 

70451 • 70460 70460 120 113371 - 113380 113373 120 148891 - 148900 191141 • 191150 
10591 • 70600 70595 120 ı 13401 • ı 13410 148971 - 148980 148978 120 191181 • 191190 191 ın 3000 
72531 - 7254-0 ı 14261 • l 14271) 149081 - 149040 149031 120 191291 • 191300 191300 !iO 
73271 • 73280 73275 120 114451 • 114460 114455 120 149661 • 149670 191941 • 191950 
7471 ı . 74720 114511 - 114520 149721 • 149730 192211 • 192220 
75511 - 75520 75520 120 ı 14921 • ı 14930 114930 120 149761 • 149770 149764 120 193321 - 19;-1330 
75731 • 75740 115651 • 115660 115652 120 149811 - 149820 149812 120 193031 • 193640 
76121 • 76130 76126 120 116081 • ı 16090 150121 • 150130 150124 120 194371 • 194380 
76381 • 76390 117101 • J171 ıo 150161 • 150170 150164 120 195361 • 195370 
76671 - 76680 76676 120 117431 • 117440 117440 120 151111 • 151120 195881 • 195890 

193325 
193634 
194379 
195370 

76881 - 76890 76890 120 l17541 • 117550 117548 120 151551 - 151560 151554 120 196061 • 196070 196067 
76951 - 76960 76955 120 118261 • 118270 151591 • 151600 196091 • 196100 
77161 • 77170 77162 120 119081 • 119090 119083 120 152131 • 152140 196391 • 196400 
77621 • 77630 77628 120 119141 - 119150 J19143 120 152561 • 152570 152567 120 196481 • 196490 
7797 ı - 77980 il 9461 - 119470 ı 52691 • J 52700 152695 120 196671 • 196680 
78081 • 78090 120591 - 120600 153811 • 153820 196751 - 196760 
7821 ı . 78220 78213 120 120681 • 120690 153871 - 153880 196871 - 196880 
78371 • 78380 120691 • 1~700 120695 120 154801 • 154810 197621 - 197b30 
78591 • 78600 7a.ı;93 120 120721 • 120730 155091 .• 155100 155096 120 197701 - 197710 

196481 
196678 
19675t 
196880 
197623 

--

--
-

87565 120 78621 • 78630 120751 • 120760 155291 • 155300 197791 • 197800 
37691 120 78681 • 78690 1209~1 • 120930 120930 120 155741 • l!i5750 155748 120 197981 • 197990 ıİÖ 

-
37833 120 79281 - 79!90 120971 - 120980 155791 • 155800 155793 120 198091 - 198100 198094 -
87867 120 79371 • 79380 121161 - 121170 121167 120 155891 • 155900 198571. 198580 iO 
88902 120 79581 • 79590 121231 - 12.1240 155971 • 155980 155980 909 198581 • 198590 198589 :-
39636 120 80011 - 80020 121441 • 121450 121441 120 156231 • 156240 156235 120 199121 - 199130 1991i3 
89961 120 80381 • 80390 80090 120 121841 • 121850 156401 - 156410 156405 120 199251 - 199260 - -

1 - Bu istikrazın halen tedavülde bulunan A B ve C tertibi tahvillerinden kur'a çıkan numaraların beherine yukarıda yazılı i.kramiyelerfll 
üçte biri tediye edilecektir. 

2 - lkramiyeler Türkiye Cümhurfyet Merkez Bankası, Merkez ve Şubelerinde ve Merkez Bankasının müesses olmadığı yerlerde de 
Türkiye 1ş Bant.asi fubelerinde bu tasdikli keşide listeleri üzerinden ödenecektir. 

Maliye VekAleti Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 


