
n 

• 

MBE 

5 incide 

Anonim şirketlerin genel 
heyetleri toplantılarına 

. dair tafsilat 

-
Körnür üretinıirn iZ artıyor 

B. c. Bayar dün kamutayda 
kömür politikamızı anlattı 
yeni sahn alınan Ereğli şirketi havzada 

birinci derecede mevkii olan müessesedir 
Ko~lu kömür madenlnı'nden bir görünüş 

En . damarlar bu şirketin 
zengın . 
imtiyazı veya ruhsatnamesı 
dahilindeydi. 

* Burada 400 milyon ton raddesinde 
kömür vardır ve bunlar satıh-
dadır. 

* Senelik üretim 600 - 800 ton ara-
sındadır. 

* Havzayı cumuhriyet hükümeti e. 
Jine aldığı zaman ür~tim S~O 
bin tondu, bugün üretım 2 mıl· 
yonu bulmuştur. 

Bir yabancı ıirketin imtiyazlı itle~· 
mesi altında bulunan Ereğli madenlen• 
nin ıatmalurunı, dün, Kamutay taıdik 
etrniıtir. Türkiye kömür daviiıının, 
muhtelif bakımlardan kati hallini te
min edecek baılıca adım, ekonomi ba. 
kanlığımızm bu başar111 ile atılmış bu· 
lunmaktadır. Havzada İstihsal ıartları· 

nı tanzim etmek, işletme cihazlarım ve 

!';: tekniğini yenileştirmek, işçilerin 
li ._ hayat tartlannı düzeltmek, ma• 

k~et. fiyatını ucuzlatı~"-k, hüliaa. türle 
omu .. ·ı ·-ru 1 e alakalı b··t ·· meıeleleri hal et k u un 
ıne , Havzanın bir elden idare olun· 

masına ve bir devlet kömür politika•• 
gütıncğe bağlı idi. \' abancı imtiyazlı 
şirketin mühim ve hu•uıi mevkiini hep 
biliyoruz: Onun vaziyeti ta.tiye olun· 
mak, en batta selen iflerdendi. Celil 
Bayar'm, Kamutayın bilhaıaa takdirini 
davet eden izahlarından anlqılacaiı Ü

zere, bu vaziyet, devletin ve umumi 
menfaatlerin azami lehine bafal'Jlmıt
tır. Yalnız endüstri ve elektritikuyoa 
· · d w 'l bayat ve seviye tartlan ait-
ıçın ega, .. . 
t . ._ t k·mül eden Turkıye vatandat· 
ıaçe e a .. .. bi . . 

1 bayatı için komur rıncı ıı-
annın ev . 

f h 
. t a•mıştır· Bu ehenuyet 

nı e emaye ' • 
bundan ıonra her gün daha ~~~· 
B d ı.. .... ka kömür bizim dövaz ihti• 

un an ~ • • kullandıit• 
yaçlarımızı karıılaınak açan . . . 
ınız iıtihsal maddelerınden baradir • . 

Kö 
.. politikanuZID nıuvaffakiye

mur l teb 
tinde amil olan vazife adam arımızı -

rik etmeği borç biliriz. • • 

' B. Celal Bayar rn 

verdiği izahat . . 
-ı· ·rketının 

Dün Kamutayda ereg 1 şı 
fki hakkın· 

satın alma anlasmasının tas 1 
• 

• .. ·· ··ımesı sıra-
daki kanun projesinın goruşu v k" . h 

augıda ı ıza 
sında ekonomi bakanımız :r 
ı ' · bakanımı. 
arda bulunmuştur. Ekonomı 1 esile o an 
zın bu de-Terli konuşmasına v . d 
b ~ u üzerın e 
azı rnebuslarımızın bu ınevz .. .. .. 

ıc · ın goruştu-
1 konuşmalariyle kamutay . . . 

ı>·· h berlerımızı 
.,u diğer maddelere aid a 
ay k acaksınız. rıca siitunlarmız<la o uy .. 1 .. , şu

Ekonomi bakanımızın soz e. 
dur· 

:, 1 ye taalluk 
- Evvela e:.as mukave e td . . 

en suale cevab arzetmek ısterun. 
n 11 bun· 

1 
epolarda mevcud olan ma ar, 

~~ eskimemiş, demode olmamış ve bu· 
gun · · k düşart d . ışımize yarıyorlarsa. bu ay 

ah11· d . ı cak e· ,_. ın c tarafeynce tayın o una 
ıtısp d' 
dil erler marifetiyle kıymet tak ır .~-

tcekt• K .. • .. rayı·ce gore ta . ır. ıymet bugunıı:u 

.1 ~~n olunacaktır Kıymet takdir olun-
"U11;t . • 
lı: an sonra 3 5 milyon esas kıymete 1-· 
""e l ' ·1~ 0 unaraktan on sene zarfında bı a 

( Son:ı C. 111cı sayfada) 

Ekonomi bakannnır B. C~lll Bayar 

firi~~iİ :-:: Küçük antant askeri 
nonu bir ittifak_ yapıyor 

zaferinin Çekoslovakya dış işleri bakanı 
yıl dönümü Almanya ile ilgilerini anlatıyor 

Londra, 31 (A.A.) - Deyli Telgraf gazetesrnin Belgrad muhabi
rinin bildirdiğine göre, küçük anta ntm Belgradda toplanacak olan 
önümüzdeki toplantının hedefini, küçük antant azuı devletelr arum

clugün ikinci İnönü zaterının 
onaltıncı yıldönümüdür. Bizimle 
beraber gelecek nesiller de, 1 ni
san 1921 ive onu yaratanları say
gı, sevgi, minnet ve şükranla ana
caklardır. İkinci lnönü, bugünkü 
hür ve müstakil, mesud Türkiyeyi 
kuran temellerden biri olmak vu
f mı daima muhafaza edecek bir 
zaferdir. 

Değerli edibimiz lzmir mebu
su B. Hasan Ali Yücel'in bu mut
lu 6ÜDÜa yıld~mij dolayısiyle 
hnttiatlılt nt!Hs IJll' pirini. S inci 
sayfamızda bulacaksınız. ------ ... ....._.. 

da bir askeri pakt yapılması te§kil edecektir. 
Bu pakt ile, küçük antant dev

letleri, sebeb olunmamış bir teca
vüze uğrarlarsa birbirlerine yar
dımda bulunmayı teahhüd eyliye
cektir. 

Paris, 31 (A.A.) - Lö Suar gaze-
tesinin Prag muhabirine, dış bakanı 

B. Krofta, Almanya ile Çekoslovakyn 
arasındaki münasebetlerden bahsederek 
Alm•IJ'.•un Çe.lro.ıovakyaya taasru• 
etmefe niyeti olmadrf ınc:lan emin bu· 
lundufunu •öylemiftir. 

Bakan demiftir ki: 
(Sonu J üncü sayfada) 

Ereğli şirketinin satınalınması Eski sadrazam 

., b 1 ımız anlaşmada mar~a) İzretİn Vt'fah ifl e us ar Sabaha kartı lıtanbulclan aldıiı· 

gösterilen başarının ::.:.=:ıı:::.. !-.::::;;::.· .:;~ 
d 

w e • t tt•ı Mareıal /;r.ııct 1864 tarilaincle Joi· 

egerıne ışare e 1 er muıtur. Balkan mulaarbeıinin i~in.ci 
kıamıncla bQfkumanclanlık etmııtır. 

Kamutay dün 8. Hilmi Uran (Seyhan) ın reiıliğinde toplanmıfbr. Mütareke laükümetlerincle laariciye, 
Kayıeri mebusluğuna aeçilen B. F• ik Baysal'ın aeçim mazbatuı tasdik harbiye n~lıiı w aaclraamlılc yap-

edilmit ve yeni mebusumuz and içmittir. mıffır. 

Kamutayın ikinci kanun ayı he
aapları mazbatuı kabul edildik
ten sonra dört encümen için ıeçim 
yapılmıf ve Maliye encümenine 
8. Atıf Bayındır, Ekonomi encü
menine lbrahim Dilbon, Büdce en
cümenine B. Raif Karadeniz, Ar- ı 
zuhal encümenine B. Mehmet Ali 
Kurdoğlu seçilmiılerdir. 

Bundan sonra Ereğli kömür şir
ketinin satın alınmasına aid şirketle 
hükümet arasındaki anlaşmanın tasdi
kine aid kanun projesinin görüşülme-

sine başlanmıştır. 

B. Halil Mentqe'nin fikirleri 
B. Halil Menteşe (İzmir) yaptığı 

k.kl e göre Havzanın yıllık üreti. tet ı er . . 
. . beş milyon tona çıkabıleceğı ve 

mınm .1. . d·r 
. 1 r modernize edı ır, şunen ı er 

tesıs e .. . 
1
. n yapılırsa bugun 6.5-7 lıra tu.. 

ve ıma 5 ı· k 
ı lma fiatının 3.3, ıraya a-

tan ma o . 
. b·leceg-ini söyledı ve bunun ger. 

dar ıne ı . k i . ·n memleket ıç ve e onom 
/'.ekleşmesını . 1 . 
~ . • .. indeki hayırlı tesır ere ı.. 
vazıyetı uzer 

et etti. s ·ı-şar . k 5 milyondan 2. nu 
Elde edı~e~e elde edilecek paran.mı 

yonun sa.tı~ı~ ~ira olac .. ğını söyledi. B. 
12 _ ıs mılyo imli kaynağa ilk 

t e· bu ver 
Halil Men e ' sından dolayı ekono· 

d atılmış olma · k .• 
a ırnın 'k etti ve dedı ı. 

. k nı tebrı 
mı ba anı 6 ıncı sayfada) 

(Sonıı · 

Adaoazarı Bankası genel 
heyeti toplandı 

Adapazarı Türk Ticaret bankası genel heyeti dün toplanınıthr. 8a'lkanın 
memleket içindeki muameleleri dikkate alınarak iımi Tu k Ticar~t b ı'.as na 
çevrilmittir. Yukandaki reıimde genel heyet toplantısında bulunanları g:irüyor. 
sunuz. Toplantıya aid tafsilat ikinci ıayfamızdadır. 

Çekoslovakya Cumhur Reisi B. Benef 

Fıkra 

Anıtlarımız 
Hacettepe'nin ille ballı parb olıu

smı istiyen ~hirci profesör Yamen'•ı 
- Fakat orasını on bin liraya sat•• 

biliriz! diyorlardı. 
Profesör dedi, iti: 
- Hacettepe'den Çanlcayay• doğra 

bir bakınız. insanlar bazen böyle bir 
tablıayu saloniarında bulundurmak i~in 
on bin lir• sar/ederler. 

Tabiati vıa peyızajı korumak medeni 
terbiyenin şüphesiz en geç erilir v .. 
srflarmdandır. Bakınız, lstanbulda Ha
licin Beyoğlu kıyıla11ndaki bütün ser
vilik/eri, acımaksızm, tahrıb ettiler. A· 
sırltk bir servi, veya asırlarcalılc bir Ç(· 

nar tahrıb etmek, bunu işitenler üzerin
de bile pek de acı bir tesir bıraimıyor. 
Şurası var ki Süleymaniye camisi· 
ni dahi, yıksanız, paranız varsa, bir ıkl 
senede yerine koyabilirsiniz: Muradiye 
çm~rını vııcııda getırmek için rabıat 
sekiz asırdanbcri çalışıyor! 

Caddeler, binalar, meydanlar, lıiçbir 
şey için, tabiati harab etmeyiniz: çıin
kü onu yerine koyamazsınız. Ankarada 
eıı giizel eserimiz nedir? Ankaranın yeni 
tabiati! Bahçeleri ve ağaçlık/an! 

Ya lstanbrıldaki. Bursadaki ve di· 
ger şelıirleulckı anıt-peyizajlar! Bir E· 
mfrsıılınn ma11zarasrna hiyanet etmek 
11e korkunç bir b:ııbarlıktır. Anıdlan
mız ar:ısma rarthr rabiat m.anrvasım d• 
koya/mı. - Fatay 
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Sözün gelişi 

Ağaçsız topı·akların ıstıra ı 
Falih Rıfkı Atay'm bir amerikan dergisinde çıkan ve Ankara'mn 

ı-asıl doğdı ğunu anlatan bir yazısını okuyorum. Orada 1922 yılı .ın 
ağaçsız Ankar,.,~m-lln bahsediyor. Tepelerde tek tük kalmış ağaçların 
niçin korunmadığını sorduğu bir korucudan aldığı cevab şudur: 

- Bunlar gölge vermekten başka bir şeye yaramazlar ki ..... 
Baharın eşiğindeyiz ... Yeni Ankaranın yollarında, tepelerinde, kır· 

larında. ve hele Orman Çiftliğinde yeşerecek ağaçlar, eski ağaçsız 
günlerin ıstırabını nasıl avutmağa başlıyor bir defa daha göreceğiz. 

:(. :(. ~ 

İngiliz kıralının taç giyme töreni yaklaşıyor. Britanya adalarının 
Türkiye' den daha az ağaçla·nmış olduğunu da kimse iddia edemez. 
lngiltere'nin her tarafına kol budak sa)mış bir cemiyet de taç giyme tö· 
reni dolayısiyle harekete geçeli bir sene kadar oldu: "ağaç adamları,, 
ismini taşıyan bu cemiyet adanın ağacı kıt olan yerlerinde kalkan 
şeklinde fidanlar diktirdi; kıral taç giydiği gün İngiliz tabiatı da bu 
yeniden yeşeren ağaçlariyle gülümsiyecektir. 

:(. :(. :(. 

Bir amerikan mecmuasında okuduğum şu satırları türkçeye çevi
riyorum: 

"Hammondlu milyoner Frank S. Betz, elli üç yaşında kendini iş
ten çekerek yeryüzünde büyük bir seyahate çıktı. Hindistan'da, Ç'n
de, .Mısır ve Filistin' de yaptığı se; ahatlerde milyoneri en ziyade muz
tarib eden şey, bir zamanlar ağaçlı iken bugün ağaçsız kalan toprak
ları gömesi olmuştur. 

Betz, Amerika'ya döndüğü zaman, gördüğü o ıssız ve çorak man -
zaraların intikamını almak için bütün memleketi ağaç-düşünür ve 
ağaç değerini anlar bir hale getirmeyi kendisine iş edindi. ilk önceleri 
tecrübe kabilinden biraz, daha sonra bol bol fidanlarla ağaç lo -
humlarını izcilere, mekteb talebelerine ve kulüp azalarına dağıttı. Bu 
plfm, çok geçmeden bülün memlekette büyük ve heyecanlı bir alaka 
uyandırmıştı. Bu sayede 600.000 talebe, memleket içinde 100.000.0CO 
dan fazla ağaç tohumu diktiler. Bu himmet yalnız Ameıika'nın sı
nırlarrmn içinde kendini göstermekle kalmamıştır: Filistin tepelerinde 
de bugün milyonlarca yeşil fidan vardır ki onun dağıttığı tohurnlar
dan çıkmıştır,, 

Hangimiz yurdumuzun köşesini, bucağını dolaştığımız zaman bu 
milyonerin duyduğu ıstırabın yüz kat katmerlisini duymuyoruz? 

Bizim de "ağaç adamları" na, bizim de ''ağaç - düıünür'' lüğe son
suz ihtiyacımız yok mu? 

Betz'in kendi yurdu dışındaki çorak topraklara gösterdiği alaka
yı bizim kendi öz topraklarımız için göstermiyeceğimizi bir dakika 
düşünebilir miyiz? • 

Devlet ve ferd yardımı, Türkiye'nin ağaçlanması istatistiğine ağaç 
veyahud tohum ekecek binlerce talebe, ve vatan yamaçlarında yeşere
cek milyonlarca ağac yazdırabilir. 

lnönü 
Kampına 
Hazırlı 

İnönü kampının temmuzda başlıya
cak olan ikinci devre faaliyetine hazır
lık olmak üı:ere Türk Hava kurumu ge
nel merkezi İstanbul, İzmir, Bursada a
çılmış olan Türkkuşu şubelerinin pra
tik çalışmalarına bir an evel başlama
ları için bugünden itibaren muallim ve 
pliinör göndermeye başlamıştır. 

Bursaya dört, Adanaya beş, İstanbu
la üç, İzmire iki planör gönderilmi~tir. 

Bursaya Abdurrahman, Ekrem, 
Rüstem; Adananaya Fikri, Mehmed, 
Cemal Uygun, İstanbula Alaeddin, Ce
malettin, Selçuk, İzmire Hüseyin, Hik
met gönderilmiştir. 

Bölge temmuz başına kadar talebe· 
ye A. brövesi verilecek, muvaffak olan
lar yapılacak seçimden sonra İnönüne 
gideceklerdir. 

Kağıd fabrikasının 

iptidai maddeleri 
İzmit kağıd fabrikasına lüzumlu O• 

lan sellüloz, odun, şap ve boya gibi 
ham maddelerin memlekete gümrük
sii.ı olarak idhaline karar verilmiştir. 

İdhatat muafiyeti 936 - 937 mali se
nelerine münhasır kalacak ve girecek 
malların tutan sınai müesseseler için 
kabul edilen 1.440.000 liralık gümrük 
muafiyetinden artacak bakiyeden 250 
bin lirayı geçmiyecektir. 

r- HAVA -ı 
ı ____ ,_J 

Dün ısı 21 derece idi 
Dün şehrimizde hava açık ve dur

gun geçmi§. ısı 21 dereceye kadar yük
selmiştir. 

Meteoroloji işleri genel direktörülğün· 
aen verilen malQmata göre dün yurdun 
hiç bir yerinde yağış olmamış, hava u
mumiyetle açık geçmiştir. Dün yurdda 
en yüksek ısı sıfırın iıstünde olmak ü
zere Manisa ve Adana 22, Bodrumda 
23 derecedir. En düşük ısı sıfırın altın
da olmak üzere Sivas!a 4, Karsta 5 de
recedir. 

NURETTiN ART AM 

Tayin 
Çanakkale ilk tedrisat müfettişle· 

rinden B. Davud açık bulunan Muğla 
maarif müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

En eski meslek 

Bir cerrah, bir mimar, bir diplomat 
oturmuş, konuşuyorlardı. Hepsi de ay
rı ayrı kendi mesleğinin daha eski ol
duğunu iddia ediyordu. 

Cerrah dedi ki: 
- Havva'nın Adem'in kaburga ke

miklerinden yaratıldığını biliyorsunuz. 
Her halde bu iş bir cerrahlık işi, bir a. 
meli yattı. 

Mimar: 
- Fakat, dedi, ondan önce her taraf 

karma karışıktı; buna düzen verildi. 
Bu düzen vermenin b:r mimarlık işi ol
duğunu inkar edemezsiniz. 

Diplomat atıldı: 
- Fakat, dedi, ortalığı her halde 

daha Önce birisi kanıtımu~tı. 

Balıklara taze su 

Evin bayanı yeni aldığı hizmetçiye 
ıordu: 

- Kavanozdaki balıklara taze su 
koydun mu? 

- Hayır! 

- Neden? 
- Bayancığım, daha dün koydu-

ğum ıuyu bitirmediler ki ... 

Vakitten nakid 

Macaristanın merkezi olan Buda
peıtede altmıı ıenedenberi tam öğle 
valttinde bir top atılır, berkeı bununla 
ıaatlerini ayar ederlerdi. 

Son günlerde ıenede yüz lira kadar 
bir para taıarruf edilıin diye bu topun 
atılmasından vaz geçılmiştir. 

Bqka türlü bir ''vakit ve "nakid" 
meselesi ..•• 

Y etmİf yCl§ındaki valı 

Amerika cumhurreıai B. Ruzvelt'in 
yetmiı yaşına gelmiı yijksek mahkeme 
azalarını tekaüd etmek kararını verdi~ 
iini biliyorsunuz. Viyananın meşhur 
''M . T " 1 • · b · avı una va ıırun u aene yetmit 

ULUS 

Karabük 
Demir ve çelilc 
fahrikalanmız 

Memleketimizin endüstri hayatında 

mühim ve tarihi bir hadise olan Kara. 
bük demir ve· çelik fabrikalarının te
mel atma törenine gidecek davetJiJer i· 
ki hususi katarla yarın akşam hareket 
edeceklerdir. Birinci tren 21 de, ikinci
si 22.lS de Ankaradan yola çıkacak ve 
katarlar fabrika sahasına 9 ve 10 da va
racaktır. 

Dvetliler 120 yi geçmektedir. Baş· 
bakanımız İsmet İnönü ve birlikte git
meleri muhtemel olan iç, dı§ ve ckono. 
mi bakanlarımız ikinci trenle gidecek
lerdir. 

Temel atma merasimine saat 11 de baş
lanılacaktır. Bu münasebetle başvekili
mizin, İngiliz büyük elçisi B. Persi T.o
renin birer nutuk söylemeleri muhte
meldir. 

Londrada, bu fabrikaların kurulma
sı işini denıhte eden şirketin sahibi bu
lunan, B. Brassert, beraberinde bu şir
ketin Londra müdürü B. Miles ve ge

ne aynı şirketin Vaşington müdürü B. 

İves ve türk ingiliz kontvarı Londra 
müdürü B. Mac Kenzie olduğu halde 

bu merasime iştirak için cuma günü 
Ankaraya gelecektir. 

Kadıköy su şirketi 
delegesi geliyor 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Kadıköy 
su şirketi delegesi B. Menaşe bugün 
Ankaraya gitti. Kendisi satmalma 
görüşmelerinde daha geniş salahiyetle 
gelmektedir. 

Kamutay Çağrıları 
* Adliye encümeni bugün saat 14.30 

da toplanacaktır. 

* Arzuhal encümeni bugün saat ıs 
de toplanacaktır. 

* Divanı muhasebat encümeni 

2 - iV - 1937 cuma günü saat 10 da 
toplanacaktır. 

ya m:ı ba .. tığından bahseden bir Nev. 
york gazetesi diyor ki: 

- iyi ki bu vals, bizim yüksek mah
kemede aza değil; olsaydı, onu da teka
üd ederlerdi. 

Kaplan ve beya_z baston 

Adamın birisi yeni bir keıifte bu
lunmuı: Eğer elinizd~ beyaz bir bas
ton bulunursa ı-astladığınız kaplan size 
hiç bir zarar venneden yürür, gider
miş. 

Eğer kaplanı görd..iğünüz zaman be
yaz bastonu elinizde ıutacak itidal gös. 
terebilirseniz •.•••• 

Sırt hamalları 

Türkiyede sırt haır.a1larının kaldırıl· 
dığından büyük b:r takdirle bahseden 
bir amerikan dergisi, eskiden Bağdad. 
da bir hamnllıır için söylenen bir sözü 
tekrarlıyor Bağdadlılar: 

- Bu hamallar olmasa bütün eşek
lerimiz ölürdü! derlermiş. Gene bu der
ginin iznhına göre hamalların kullan
dığı: 

- Varda! nağrasırun aslı İtalyanca 
"guarda" kelimesi imiı. Amerilc.an der
gisi, fesin, peçenin, arab harflerinin 
kaldırıldığı Atatürk Türkiyesinde ha. 
mallara gösterilen bu iıuani alikayı aJ. 
kıflamaktadrr. 

Kızaranlar 

Bütün hayvanlar İçerisinde yalnız 

kızaran intanlardrr; kızarmak lihtiya• 
cııu duyanlar da diyebiliriz. - Mark 
Tveyn. 

Sokratla karısı 

Meıhur yunan Filezofu Sokrat'tan 
herkes boılandrğı halde kanu Ksantip, 
kendisine karşı pek fena muamele eder, 
onun sık sık gelen dostlariyle konuı· 
malarına sinirlenirdi. Bir Kiin fil ez of, 
evinin önünde cene biı· takım doıtlariy· 
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Adapazar bankası 
genel heyeti toplandı 
Bankanın ismi değiştirilmiş ve 
Türk Ticaret Bankası olmuşf ur 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Genel heyeti dün yıllık fevkalade 
ve normal toplantılarını yapmıştır. 

Fevkalade toplantının mevzuu olan bankalar kanunu dolayısiyle 
esas mukaveleye eklenecek hükümler görüşülmüş ve ittifakla kabul e· 
dilmiştir. 

Normal toplantı mevzuu olarak 
936 senesi bilançosu kar ve zarar 
hesapları tetkik ve tasdik ve idare 

meclisi ibra edilmiştir. 
Yapılan seçimde mürakiplikle

re Anadolu ajansı hesab işleri di· 
rektörü B. Cemil Okten ve Ziraat 
bankası Hukuk müşaviri B. Maz
har Nedim GökniJ ve idare meclisi 
azalığına Emlak ve Eytam banka· 
sı Genel direktörü B. Cevdet seçil· 
mişlerdir. 

• • * 
İdare meclisi raporunda, geçen se. 

ne olduğu gibi eski hesablardan ehemi
yetli tasfiyeler yapılmış olmakla bera
ber 936 da daha geniş bir plasmanla e. 
saslı bir çal:şmaya girildiğini bildir
mektedir. 

Bu sene banka ile Adapazarı beledi
yesi arasında uzun zamandan beri bir 
anlaşmazlık mevzuu olan Adapazarı e
lektrik şirketi meselesi gerek bankanın, 
gerek belediyenin isteklerine uygun 
bir şekilde halledilmiş bulunmaktadır. 

Bankanın İ.§tirakleri 
Tamamen ödenmiş olan 100.000 

liralık "Bolu orman işletme türk 
anonim şirketi,,nden bankanın hissesi 
olan yüzde 54 den başka, diğer ortakla
rın hisselerinin çoğu da alınmış ve bu 
firketin adı ''ticaret türk anonim şirke
ti''ne çevrilerek merkezi Ankaraya taşın. 
mıştır. Şirketin çalışma mevzuları da 
genişletilmiş, ticari, sınai, zirai bütün 
muameleleri yapabilecek ve her nevi ta. 
ahhüdlere girebilecek bir vaziyete gir. 
miştir. 

Bugün bankanın elindeki iştirak ve 

Hatırlıyor musunuz? 
1 - Halk Fırkası, Cumhuriyet 

Halk Fırkası adını ne .zaman 
almıştır ? 

2 - Bakır yolunun yapılmasına 

ne .zaman başlanılmıştır ? 
3 - Tarihçi Naima ne .zaman öl

müştür ? 
4 - 936 olimpiyadında dünya bi

rinciliğini hangi millet al
mıştır ? 

5 - Yeniçeri ocağa hangi tarihte 
kaldırılmıştır ? 

Dünkü mailerin cevabi arı: 

S - Türkiye Büyük Millet Mecli
si ne zaman açıldı ? 

C - 23 Nisan 1920 de. 
S - Ekber Şah ne zaman Türk • 

Hind imparatoru olmuştur ? 
C - 1556 da. 
S - Aşar ne zaman kaldırılmıştır ? 
C - 27 Şubat 1925 de. 
S - Ana yurdda türklerin göçe 

baslamaları hadiseleri hangi 
tarihe rastlar ? 

C - lsadan önce 20.000 
S - Tütün rejisi ne zaman satın 

alındı ? 
C - 1 mart 925 de. 

le durup konuıurken Ksantip karşıları
na çıktı. Fena halde sinirli idi ve Sok· 

rat'a aöylemediği lakrrdı bırakmadı. File· 
zof, dostlarının yanında çok kötü bir 

vaziyete düşmekle beraber aesini çı. 

karnuyordu. Kadın, bu ağır sözlerle de 

öfkesini yenemiyerek oracıkta duran bir 

su güğümünü yerden kapbğı gibi ko
casının üzerine fırlattı. 

Hazır cevab Sokrat gene ıakindi 

ve ıu cevabı verdi: 

- Bu kadar gök gürlemesinden ıon· 

ra yaimur gelmesi beklenirdi! 

ticari teşebbüslerin hemen çoğu yerim· 
li bir haldedir. Banka, karlarının ehe
miyetli bir kısmını bu sahadan temin 
etmektedir. 

Adapazarındaki fabrika mükemmel 
bir hale getirilmiştir. Bugün muayyen 
bir mevzu üzerinde çalışan fabrika se. 
ri halinde çalışmaya başladık an sonra 
azami randımanını verecektir. 

İdare meclisi, bankanın diı,er işleri 
ni şöylece anlatmaktadır. 

"-Mim banka ve mücsseselerim'z 
tarafından 500.000 lira sennayc ile bu 
sene teşkil olunan ve şimdilik yalnız 
dörtte bir sermayesi ödenmiş "Ankara .. 
sigortasına % 15 nisbetinde iştirakımiz 
hakkındaki teklifi bankam z menfaatine 
uygun görerek kabul eyledik. 

Ankara merkezi 
Merkezimizin Ankaraıya nakli 8Ira. 

sında acele tutmıya mecbur olduğumuz 
bina servislerimizin ihtiyacını temin 
edemiyecek kadar küçük, kirası ise çok. 
tu. Başka yer aram.ağa mecbur olduk. 

Bugün umumi müdürlüğün ve An. 
kara muamelelerinin yerleşmiş bulun. 
duğu bu binayı, İstanbulda Harbiyede 
vali konağı caddesi ile aynı adada Süley• 
man Nazif sokağındaki arsalarımızdan 
cem'an 970 metre murabbaında dört 
parça yerle ve karşılıklı 25000 lira de
ğerle başabaş değiştik. 

lıtanbal fabesi ve diğer ıabeler 

İstanbul şübemizce işgal edilen dör .. 
düncü vakıf hanındaki mahallin ihtiyaca 
kifayetsizliğine rağmen icar bedelinin 
senevi 9,900 lira radesinde olması ·ıe bu 
bedelin indirilmesi için sarfedilen gay. 
retin bir neticeye varmaması üzerine, 

civarında ve aynı cadde üzerinde bulu· 
nan Taşhanın zemin katında bir banka 
holü olarak kullanılmak ve direktörlük 
odalarını da ihtiva eylemek üzere hazır
lanmış bulunan mahal ile üzerindeki al
tı odayı 6.400 liraya isticar eyledik. 

1936 başlangıçlarında mevcut bulu· 
nan 16 şubeden rantabl vaziyete gir· 
meye elverişli görülmiyen Biga şübesi
ni 18 temmuz 1936 da ve Kütahya şübe
miz 30 temmuz 1936 da kapatılmıştır. 

29"9 sayılı bankalar kanununun be• 
şinci maddesi mucibince mevduat ka• 
bulüne izinli olabilmek için ekonoaıi 
ve maliye bakanlıklarına birer bcyanııll• 
me ile müracaat eylemek icabediyordU· 
Takdim ettiğimiz beyannamelere ce\ftl· 
ben maliye ve ekonomi bakanlıklarında• 
alınan tezkerelerde bankamızın mevduat 
kabulüne mezun bulunduğu bildirildi. 

Müessesemizin bu günü dünündcl'I 
daha iyi ve daha emniyet verici bir va· 
ziyettedir. Yarının da daha iyi olacağ • 
nı ümid ediyoruz. 

Bunu, halkın alaka ve iyi göriirJüğiıtıt'ı 
cumhuriyet hükümetimizin sahabet vcil• 
himayesine, milli müesseselerimizin b 
yük yardımına, kanaatli ve fedakar ıne· 

gıı· murlarım zm gayretine borçlu oldU • 
muzu arzederken gösterdikleri 1ıus01

51 

".-J e 
alakaya en fazla temaslarımız itibarıv 
şahit olduğumuz muhterem ikti t v~ 
maliye vekillerimize, İş ve Ziraat. ~~ı 
kalarımıza karşı da şükran bislerj,ıı)I 
bir kere daha, zevkle ifade ederiz.,, 

• •• 
Bankanın bu seneki hakiki ıcar 1t" 

kfınu 179.986 lira 40 kuruştur. Bu ~: 
radan 99 küsur bin lira eski idare '-İti 

k"'sur .., 
manından ayrılan işlere, 32 u . pli' 
lira amortismanlara, 44 bin lira _es~usı.ır 
man meşkuk alacaklara ve 3 bıll a'/· 
lirası da 934 senesinden kalan bOrca 
rılmıştır. faali 

İdare meclisi, bugün banka11•1b~ .,al• 
d - gı ı .1 

yetinin. kuruluşunda ol ugu bU...ıirı a·-· ve eo
nız bir şehre inhisar etme ıgı ınil ol· 
bu faaliyetin bütün memleket: ~rı (~da· 
duğunu göz önüne alarak isrnırı)ı reriııe 
pazarı Türk Ticaret bankası ) 01,ııJJ• 
yalnızca (Türk Ticaret bankası 
sını kararlaştırmıştır. 
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Harb sanayiinin 
devletleştirilmesi 

K apitalist devletler arasın~~; 
harb sanayiinin devletleıtınl• 

rnesi fikrini ilk olarak ileri atan ve 
bunu tahahkuk ettirmek için teşebbil· 
se geçen Amerika'dır. Amerikada bu 
fikir her şeyden ziyade, sulha ya~dı~ 
tedbiri olmak için ileri süriilmu~tu· 
A . .. .. b iıtirakıne 
rnerıka'nın buyuk har a 

&.rnil olan sebebler etrafında ha~:~: 
sonra yapılan tahkikat, bunda sı ;.. 
Ve harb malzemesi fabrikalarını: u· 
YÜk nıikyasta rol oynadığını ~ey. ana 

'k eınnıyeb as • 
çıkarmııtı. Amerı anın f 
la bahis mevzuu olmadığı halde sır 

· · kurtara • 
medeniyeti ve demokrasıyı .. de 
cağız diye giri•ilen t>u kanh muca -

,. · · ınen· 
lenin hakikatte bir takım sınsı ld 
faatlerin entrikalarından ibaret 

0 
hu· 

~ 'k kaJDOYU ta • 
gu anlaşılınca; Aınerı ~ . b "' ı bir 
k

. . . 'I sını ve oy e 
ıkahn derınleştırı me .. .. . 

f d ha tekerrurune manı 
vaziyetin bir de a a hükümet· 
c.lacak tedbirler alınmasını .. rİ 
ten ısrarla taleb etmişti. Bun;n u;.~.~ 
ne bir komisyon teşkil edil ı. 1 

a. 
· .. den geçı· 

fabrikalarının defterler• goz . . 
rildi. Ve müdürleri sorguya çekildı. 

Açığa vw·ulan hakikatler o der~ 
ınüheyyiçti ki, lngilterede aynı tal • 

bazı gazete er 
kikatın yapılmasını d b 
istediler. Mesele parlamentoda ab a• 

'h et har aa• 
his mevzuu oldu. Ve nı ay k. l 

1 . ·ı esi im an arı 
nayiinin devlet eıtırı m 
aranmaya başlandı. 

A ·ka ve lngiltere'de harb aa• 
mera . • . d ki 

.. . d letle•tirılmeıı lehın e 
nayunın ev "' . 
cereyan gittikçe kuvvetleşnıekte ıse 
de bu memleketlerde henüz bu gaye
ye doğru müsbet adı:n atılmış değildir. 
Fakat Fr nsa'da Blum hükürneti bu 
adımı almı~lır. Geçen hafta franıız 
hükümeti, Fransa'nın, hatta belki de 

dünyanın en eski silah fabrikaların • 
dan biri olan Schneider • Creusot fab-

. . s·ı·h fab
rikasını devletleştirmışbr. ı a 
rikalanm de~lctleştirmek esaaen halk 
cephesi pro"'ramının maddelerinden 
biri idi. Fakat harb sanayii milli mü
dafaa gibi, her milletin büyük hassa-

siyet gösterdiği bir meseleye dayan
dığından kolay kolay başarılacak İş 
değildir. llır defa birçok menfaatlere 

dokunur. Yüksek maaş alan müdürler 
V•rdır lda I' . • l k . y · re rnec ısı aza arı, omıı· 

.. ~~cular vardır. Sonra bu sırada tec
• uf e ynpıirna. na samimi olarak ta • 
ra tal' olrnıyanlar vardır. 

Bu İtib.:.rlrı.drr ki Blum'un göster • 
digi cesaret harb sanayiinin devlet • 
leştirilrnesine taraflar olanları seviıı· 
dirnıiştir. Gerçi bu mesele 'ı.::erinde 
geçen yazdan beri tetkikat yapılmak· 
ta idı. Ve böyle bir adınıJn a•·lnıaııın-

da tehlike olınıyacagı anlaıılmıt ola
cak.n· ki harbiye nazırı Daladier ge-

çen kanunu sani ayı içinde hüküme
tin harb sanayiini devletleıtirmeğe 

k rdı.g~1•0j ve bu arada Scbnei-
arar ve . . 

d C t 'nun da devletleştırılece-er • reuso 
~. . b·ıd· . tı' Maamafih Bluın'un 
gına ı arınış · .. l . 
bundan sonra sağ cenah zuınre enn 

· dTk sol cenaha 
taz}iki altında şım 1 1 

• • 

inal olan bir takım tedbirlen tatbık • 
t ••. b'ld" ·1mi•ti. Harb sa· en vazgeçtıgı ı ırı " · ·ı · hakkında-nayiinin devletleıtırı meıı ~ 
iti tedb" · de bu meyanda oldugu sa• 

ıran h lk 
nılıyordu. Anlaşılıyor ki Blum, a 

h 
. t tbikten vazgeç· 

cep esı programını a 
b·1 erme· ftlerniş. Hatta buna fasıla ı e v 

ibiş tir. 
Schneider • Creusot gibi ehemiy:l· 

li bir fabrikanın bilhasa& bu ıır~ a 
devletleştirilmesi dikkate tayan ır. 
,.... ında bir 
~Unkü büyük devletler ara• , 
•il"h V Fransa da 
1
,..a yarışı başlamıştır. e k .. 
Udcenin ürte birisini ıilahlanına ıçuı 

aa ,. .. h kkın· 
r, c rnck,t.:c:r. Harb sanayii a 

,,ı_, • b~1·-tıoa ge-
'"4ll<a kararın bu sırada tat ..-
Çİlr. • k. f brikaların 

ncaı de gösteriyor ı a 
devl .. t • . verimle • "i "" c ııne geçer geçmez, ki 
• ilden kaybedecekleri hakkında 
iddia d . . Ev b noktada a yerıızdır. ger u 
•n f bu atı~u ak bir ıüphe olsaydı, Fransa:. 

-1ı Yarışman ortasında bir tecrube-
)e ıri...: d-ı İn· . • •trıtezdi. Fransanm bu a .... 
tdte~· ~ k ile lıı: de ve Amerika'da ala a 
t:' -.,ldanrıtıttır. Bu menılekederin 

.. _I\ • • • •• 
.._ 16 daki tecrübenin netıce&IM go-

.t.., ba..eket edecekleri anl&fılınakta· 
~~er halde öyle görünüyor ki her 

'•ttiti~kett_e harb sanayiinin de~let .. 
' ll\esı artık uzak olınıyan bır za· 

ll\eaelesidir. A. Ş. ESMER 

Hükümetci tayyareler asi 1 f/111.oırtlıl!lffj 
Fransanın Hatay 

askerleri bombardıman etti F .. :~~ .. p!!~~;~:.;d=.~!:. 
Milisler Madrid 

cebhesinde 
ilerliyorlar 

Londra, 31 (Hususi) - Bugün İs-
anyadan gelen haberler, bilhassa, hü-

p . ku l . 
kümetçilerin hava ve denız vvet erı-
nin faaliyetini bildirmektedir. Hükü· 
metçi tayyareler isi mevzilerini bom· 
bardıman etmişlerdir. Aragon cephe· 
sinde hükümet tayyareleri asiler ta
rafından bomba yapılmakta kullanılan 
bir fabrikayı yıkmı,lardır. 

Dün sabah Andujorda hafif bir ha· 
va harbı olmuştur. Burada 30 kadar tay• 
yare çarpışmış, milisler kendilerinden 
fazla olan asi tayyarelerini kaçmaya 

mecbur etmişlerdir. 
Bu cephede milisler ileri hareketle

rine devam ederek Villa Nuova del Du
gu kasabasını almışlardır. 

Asilerin buradaki mukavemeti pek 

zaif olmuştur. 
Milislerin Kordue cephesindeki ha

reketlerine tayyareler de tesirli bir su
rette yardım etmişlerdir. Son günler i· 
çinde hava kuvvetleri durmadan düş
man mevzilerini ve bilhassa Montoı 
Penarroya, Pueblo • Nuevo del Terri
bile ve Villa del Rio'yu bombardıman 
etmişlerdir. 

Alkalacejoa civarında asilere aid i· 
ki kamyon kolu iki defa cumhuriyet 
tayyarelerinin taarruzuna uğramıştır. 

Alkalakepis ve Villa Nueva de Du
gue'de Franko hatlarının tayyareler ta
rafından bombardıman edilmesi asile
rin bozulmasında büyük bir amil ol
muştur. 

Asi kaynaklara göre 

Asi kaynaklara göre hükümetçiler 

Guadalajara cephesinde taarruz etmiş· 

ler, fakat muvaffak_ olamamışlardır. Ja

rama cephesinde bütün gün topçu dı. 

losu olmuştur. 

Salamankanın umumi tebliğine gö-

re asi filolar Andujor cebhesinde 12 

hükümet tayyaresini tabrib etmiştir. A· 

siler bu cebhede ilerlemektedirler. 
Royter ajansı muhabiri, general Fran 

koya suikasd yapıld ğı haberini 
yalanlamaktadır. Halbuki Tancadan 
gelen yabancılar suikasdcıların 1000 ki. 
şi kadar olduklarını söylemektedirler. 

V alansiyada ıevinç 
Valansi.ya, 31 (A.A.) - Pozoblando 

zaferinin ilanını burada büyük bir se. 

vinçle karşılamı,tır. Halk esirlerin 

mikdariyle zabtedilen barb malzemesi

nin neden ibaret olduğunu hemen öğren. 

mek istemektedirler. 

Salahiyetli mahfiller, milislerin fimdi 

azim ve metodla dovüpıesini öğrendik. 

lerini cumhuriyet hava kuvvetlerinde 

görülen üstünlüğün gün geçtikçe belir

mekte olduğunu ve bir kaç haftadan 

beri düzgün bir vaziyette kalan cumhu

riyet filosunun da savaşa tesirli bir şe. 

kilde iştirak etmeğe başladığını kay. 

detınektedirlcr. 

Hindistand a 
Deyli H eralda göre vahim 

hadiseler beklenebilir 
Londra, 31 (A.A.) - Deyli Herald 

. Hindistan vaziyeti hakkında· 
gazetesı, 

ki bir yazısında ingiliz Hindistanı eya· 

. lı'lerine şiddetle hücum et~ek· 
tetlerı va 

l 'lere karıı.ı lüzumundan fazla 
te ve yer ı T • • 

. d l k gösterınişlerdır. Vazıyet, bu· 
ına cı ı . ı· 

tehlikeli ve ehemıyet ı 
"o 0 derece 

gu • k.i valiler, artık güçlük-
b' r hal almıştır ' . 

ı .
1 

k vaziyette değildir. Nı· 
l i ycnebı ece . . ı 
er • edebilecek otoriteyı haız o.a• 
zamı ıade . k Hindistan bakanı 

b "n bır te • 
rak ugu . Mo-,.miyle ve katı 

vazıyet,~ 
kalmıştır. . bu bakanın baıeke-
kötüleşınedcn once, 
te geçmesi lizımdır. 

Asilerin bombardımanları neticesinde Madridde harsb olan binalar 

Japon hükümeti 
diyeti dağıttı 

Japon 

imparatoru 

mi ili 
elbiıeıiyle 

Tokyo, 31 (A ... 
A.) - Teşrii top .. 
Jantı devresinin u .. 
zattlmasına rağ .. 
men partilerin, tek· 
lif edilen . kanun 
projelerini görüş .. 
meye yanaşmama .. 
sr üzerine hükü .. 
met diyet meclisi
ni dağıtmaya ka. 
rar vermiştir. 

Diyetin dağıl

ması kararı, bü
yük bir sürprizle 
karşılanmıştır. Zi
ra, daha pek ya. 
kın zamanlarda 
hükümet ile parti
ler arasındaki iş 

birliği, Hayaşi ka

binesinin bir başa· 
nsı gibi alkışlan· 
nuıtı. Gerçekten 
lıilkümet partilere 
kartı büyilk feda· 
karlıklarda bulun· 
maya mecbur kal
mıştı. Lakin dün 
bir kerre daha, partilerin ültimatom 
şeklinde, diyetin toplantı devresinin ye
niden uzatılmasını istrmeleri ve ancak 
bu takdirde, toprak ıcanununun ekono
mik kontrolü hakkındaki proje ile se
çim kanunu ve askeri sırların saklan. 
masana dair olan kanun projesi gibi e· 
hemiyetli teklifleri görüşebileceklerini 
bildirmeleri üzerine ordu ve donanma 
diyetin feshini istemiştir. Politika mah
fillerinin belirttiğine göre, partiler, 
hakiki vaziyetten t<1ınamiyle habersiz 
ve kendi vaziyetlerini kuvvetlendirmek 
ve devlet ıslahlari projelerini akım bı
rakmak hususunda Hayaşi kabinesinin 
uzlapna zihniyetinden sonuna kadar 
faydalanabileceklerini sanmışlardır. 

Yeni seçim tarihi, 30 nisan olarak 
tesbit edilmiştir. Siyasi mahfillerin tah
minlerine göre, bu yeni seçimlerde iş

çi partisi ale bazı küçük gruplar biraz 
daha kuvvet kesbedecek, fakat büyük 
partilerin vaziyetinde değişiklik vukua 
gelmiyecektir. Netice olarak yeni diye
tin umumi terkibi de hemen hemen es. 
kisinin ayni olacaktır. 

Hükümetin seısicilt:r Üzerinde bazı 
tesirler :f.tpmak niyetinde olduğu sanıl
maktadır. Kabine, ukerlerin ve bazı 
milli teşekküllerin yardımiyle yeni bir 
parti kurmaya çalı,acaktır. Bununla 
beraber, hükümetin bu hareketinin ba
şarı ile neticelenmesi şüphelidir. 

Yunaniatanın alacağı kurşunlar 

Oslo, 31 (A.A.) - Yunanistan ta
rafından 15 milyon kurşun için bir hü
kümet fabr.ikasına yapılmış bir sipari-

şin ilk dört milyonluk kısmının gönde

rilmesi Norveç ınaJtamları tarafndan 
durdurubnuştur. Haber alındığına göre 
hükümet, Bunların Yunanistandan tek
rar ihraç edilmiyeceği hakkında inanca 
ihtiva eden vesikalar gdinceye kadar 
bu sevk itini geri bırakacaktır • 

lngiltere ve 
Italya 

Roma'ya göre İngiltere 
italyan imparatorluğunu 

tanıyacakmış 
Paris, 31 (A.~.) - Pöti Parisien 

gazetesi, Roma muhabiri B. Guyondan 
aldı~rı şu telgrafı neşrediyor: 

Romadaki kanaat, İngiliz gazetele· 
rinin hücumlarının İngiliz hükumetinin 
hakiki politikası ile hiç bir suretle ala
kalı bulunmadığıdır. Hatta, burada, İn
gilterenin İtalya imparatorluğunun hu
kukça tanınması meselesinin halli hu
susunda isteği olduğu, ümidle kayde. 
dilmektedir. Romadan sanıldığına göre, 
24 mayısta ısırın C.enevre kurumu
na girmesi işıni tetkik için toplanacak 
milletler cemiyeti asamblesi toplantıla

rında bu yolda bir adım atılacağı görü
lecektir. Hatta bazı mahfiller İngiliz 
hükümet mahfillerinin 24 mayısta kati 
bir teşebbüs yapmak niyetinde olduğu 
kanaatindedir. 

Bu İtalyan mahfillerinin söyledikle
rine göre, bu hususda diğer Avrupa 
hükümetleri ile görüşmelere dahi baş
lanmış bulunmaktadır. Bu hükiimetlerin 
bir çoğu ise şimdiden böyle bir teşeb. 
büse muvafakatlerini bildirmişlerdir. 

8. Corc Klerk tkeaüd oluyor 

Londra, 31 (A.A.) - İngilterenin 

Paris elçisi B. Corc Klerk emekliye ay. 
rrlmak üzere vazifesinden 5 nisanda kati 
surette ayrılacaktır. 

de biribirine taban tabana zıd iki poli
tika takib etmekte olduğuna dikkati çe. 
kerek, fransız hükümetinin, türk dostlu· 
ğuna ehcmiyet verir gibi cörücıiirkca 

Hatay davasında bize kartı hiç de dü
rüst davranmamış, datınct iıi ıürünce

cye dökmeye ve bir yanda nda bize 
karşı Suriyede tahriklerde bulunmaya 
çalıımıt olduğunu kaydediyor Ye Tür
kiyenin bu iki ölçülü dostunu uzaktan 
dikkatle seyrettiğini, franın politikası
nın bu entrikalarını anlamayacak kadar 
ahmak olmadığımızı ve bu yüzden iti
madımızın sarsıldığını, netice itibar'y e 

e vaziyetin Fransanın aleyhine oldu
ğunu tebarüz ettiriyor • 

* KAÇAKÇILIGA KARŞI MÜCADELE 

AKŞAM'DA Akıamcı, huıuıiyle e
roin ve diğer zehirleyici maddeler ka
çakçılığının umumi ıilıhate ve nlun aai• 
lamlrğına kartı ne büyük bir suikast tet
kil ettiğini ıöyliyerek bu afete brp 
cemiyetin korunmaıı ıçin mücadelenia 
daha ırkı tutulma11 lüzumunu belirtiyor. 
Muharrir, bu1ıün mevzu cezaların Wi 
olmadığını, ölüm cezaııaıa bile bu hu.. 
ıusla kullanılmaıı teklifleriai yerinde 
bulmıyor, ıuçlan te2vik eden nokta. 
nın cezaların azlığı değil, yaka!uunamak 
emniyeti teıkil ettiğini sürüyor, ba ib
barla kaçakçılıia kartı takib tqkilatı. 
nın kuvvetlendirilmesi ve daha müessir 
bir hale konulma11nı lüzumlu buluyor. 

* BELGRAD MOLAKATINDAN 

SONRA 
CUMHURlYET'de Yunua Nadi, 

son zamanlarda İtalyan politikaımda &Ö

rülen inkipfı kaydederek, Belırad mQ.. 

lakatrndan ve anlaıınaımdan aoara, l
talyanm yalnız Y ugoıla'V)'a ile değı1 
bütün Balkan ve Akdeniz devletleri 
le iyi geçinmek politikaaıru takib etti. 
ği meydana çıkmıı olduğunu ve Roma• 
nın, Belgradla yaptığı anlaşmaya ben
zer anlaşmalarını diğer Balkan devlet· 
leriyle de yapmaH beklenebileceğini, 
bütün bu temayüllerin sulh yehine yeni 
bir garanti olduğunu ileri ıürüyor. 

* KAFA SPORU 

TAN'da Ahmet Emin Yalman. ga. 
zetesinin liıe ve üniverıite ıençliğimi
zin toplu ve dirije münaka13larla kafa 
ıporuna alıştırılması husuıunda ortaya 
atmıı olduğu fikrin, Ankara devlet ve 
münevver mahfillerinde çok iyi karşı

lanmıı; ve büyük alaka uyandırmrı ol· 
duğunu ıöy!iyerek. baZJ maruf zatıann 
bu huıuıtaki mütalealnrmı anlatıyor. 

Küçük Antant 
askeri bir ittifak 

yapıyor 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

" Almanyanın bütün Avrupa ile 
uzun sürecek bir harbe girmesi ihtima· 
1i olmadığı herkesçe bilinmektedir. Ha
beşistan, hatta İspanya bahia mevzuu 
olduğu müddetçe Fransa atiJ bir vazi-

yette kalabilir. Çünkü bf:n memleketler O• 

nun müttefiki değildir. Fakat memleke
timizin bahis mevzuu olduğu zaman it 
değişir. Ya İngiltere dış bakanı B. E
den 'in ::ı ıam kamaras ı la ki su l r' 1 • o
kudunuz mu? SovyetJer birliği ile kJ· 
çük antantı hesaba katmadınız mı Hat. 
ti Polonya ve Belçikayı da unutmama
lısınız. Alman ileri gelenleri, memleket
leri hemen hemen tecrid edilmiş bir va-1 
ziyette bulunduğu şu sırada bir serüve
ne atılmıyacak kadar ihtiyat sahibidir
ler.,, 

Tuna memleketlerı hakknda Krofta, 
Avusturyanın genişlemek istiyen Al
manya tarafından tahdid edildiğini ve 1-
talya tarafndan da kafi derecede müda.. 
faa edilmediğini ve bunun için komşu
larına dönmek ihtiyacı karşısında kaldı· 
ğını söylem' ştir. 

Bakan, Macaristanın da ayni isteği 
göstcrnuye başladığını kaydederek şu 
sözleri ilave etmiştir: 

"- Bana inanınız, Paris ve l..ondra 
diplomasilerindc yeni:ien doğmaya bat· 
lıyan şiddet sayesinde sulh tarafdarlan 
ıçin artık korkulacak uir ıey kalmamış
tır.'' 



( Yabancı basında okuduklarımız J 
~---------------------------------,j 

SDanva a ırı mış e e 
S ililhlara veda ismi altında güzel bir harb r?

manı yazarak ıöhret kazanmıf olan edıp 
Ernest Hemingway lspanya'yı çok sever. Şimdi bu 
sevdiği memlekette yapılan sivil harbı takib etmek 
üzere Madrid'de bulunuyor. Bu muharrir, Guada
lajara cephesinden Oeyli Herald gazetesine gönder
diği mektebta diyor ki: 

V ağmurlu ve karın serpelediği bir günde Gu
adalajara cephesine vardım. Burada batta

niyelere bürünmüş İspanyol askerleri ile esir edil
miş İtalyan askerleri vardı ve ti ileride Brihuega' • 
da da kaçan İtalyanlarla temas haline gelmek için 
harekete devam olunuyordu. 

GıLı Yalan 
ölüler 

Hükümetçi piyadeler, Saragossa yolunun sol 
tarafında mukavemetle karşılaşutışlardı ve Utande 
kuvvetli bir topçu ateşine maruz bulunuyordu. 

Bunların dışında Madrid haritasını değiştirme
ğe karar verecek taarruz etmit olan düşman kuv
vetlerine karşı devamlı bir ileri hareketi yapılıyordu 

İspanya hükümeti bir iki 
aya kadar taarruza 
geçecek genç ve dinç 
bir ordu hazırlıyor 

Yolların üzerine bırakılmış makineli Madride karşı sald ırdığı faslı as -
tüfekler, t ayyare topfar., gülleler, ma- kerleri yıpranmış ve tükenmiş olan 'Ge-
kincli tüfek cephanesi sandıkları yığıl- neral Franko, fimdi bu işi başarabilmek 
mıştı ve bozulmuş kamyonlarla hafif için• italyan kıtalarına da güvenemiye -
t anklar ve otomobiller iki tarafı ağaçlı ceğini anlamış bulunuyor. 
yolun· kenarlarına çekilmışti. Trijuek muharebelerinde başından 

Harb meydanının üzerinde Brihııe- sonuna kadar bulunmuş olan on birin • 
ga'da birçok k5ğıd parçaları, aletler yı- ci hükümet livası subaylarından birisi 

~ 
ğ ılmıştı ve her tarafta ölülere rastgeli- ile konuştum. Bana dedi ki: 
niyordu. Sıcak hava bütün ölüleri biri- - Asilerle beraber çarpışan yaban-
birine benzer bir hale koyar. Fakat so - cı askerler bizim müdafaa hatlarımıza 
ğuk yağmur altında buralarda serilip doğru dört sütun halinde ilerlediler. 
yatan ölüler balmumu rengi almış çeh- Bunların hiç bir müdafaa ve mukave • 
releriyle pek küçük görünüyor, pek mete uğrıyacaklarını hatırlarından ge • 
acınacak bir hal arzcdıyorlardı. çirmedikleri anlatılıyordu. Biz atq aç-

Bunlar. insan cesedlerine benzemi - tığımız zaman karma karıŞ:Jk oldular. 
yorlardr. Bir yerde bunların üç tan:si Ondan sonra yabancı esirleriyle gö-
üzerindc bir gülle patlamış ve kalan rüştüm. Bunlar Malaga'ya hiç bir mu-
parçalar, k rılmış bebek paıçalarını an- kavemete uğramaksızın girmişlerdi. Ve 
dırmıştı. Madrid'de mukavemet görmiyecelderi 

Bu bebeklerden bir tanesinin ayak- kendilerine ıöylenmitti. 
ları kopmuştu ve zavallı ifadesiz kalan Bunlar ,taarruzun ikinci günü Gua • 
yüıli\'H: uzanmış, yatıyordu. Bir baş - dalajara'ya, üçüncü günü Alkala de 
kasmın başının bir kısmı kopmuştu; ü- Henares'e varacaklarını, dördüncü gü • 
çüncüsü ise cebinizdeki bir çokola çu - nü de Madrid kuptılmasmı tamamlı-

buğu gibi k rılmıştr. yacaklarını umuyorlardı. 

Cephe irtifalı bir arazide meşe or • Bana denildi ki: 
manları içinden gc-iİyor ve her t'l:afta - İlk iki gün yabancı gönüllüler 
bir ricat hareketi görülüyordu. Guada- iyi harbettiler. Fakat iıpanyol aslı:erle-
la1ara'daki asi za) ıatını tam olarak sa- ri ısrarlı bir mukavemet gösterip, is • 
yıp söylemek mümkün değildi. 2000 panyol tayyareleri bombard mana bat • 
ile 3000 arasında olü ve yaralı ta11min layınca bütün moralleri kırıldı ve bi • 
ediliyordu. zim kıtalarımız taarruza kalkınca kaç-

Bı.. muharebenin esaslr neticesi yal- mağa başladılar. 

nız Guada1 ... ' ara yolunu almakla kalma-
mış. aynı zamanda sekiz aydan beri bir 
yabancı isti1iisına karş koymak ve mü
dafaada bulunmak ü zere milleti bir ara
ya toplam k i ş.iy le ubraşan hu metçi
leri bu ma sadlarma kifay - tli bir hale 
< ~etirmiştir. y eni orduya kura efradı alm.ı fa. 

aliyeti hararetli bir devrey~ gir
m,i .ir. 

Valansiya'yı sabahieyin saat beşte 

terh:ettiğim zaman askerlik şubesinin 

önünde 2000 den fazla genç, şubenin 

açılma5!JU bekliyorlardı. 

Biitün memleket içinde büyük bir 
heyecan ve alaka havaaı esmektedir. En 
ufak kasaba ve köylerde oturanların bi
le verdiği hediyelerle erzak her gün bü
yük kamyonlarla Madride tafmmakta
dır. Bu arada harb eden askerlerin de 
morali her gün biraz daha yükselmek • 
tedir. 

G uadalajara ve Valansiya'nın ce • 
nub yolu için yeniden şiddetli 

muharebeler olacağı beklenmektedir. 
Hükümet askerlerinin moralleri o 

kadar yüksektir ki bu yüzden fazla nik
binlik göstermeleri tehlikesi bile var -
dır. 

Şuras nı da hatırlamak gerektir ki 
Madrid, kötü olan ikliminden ve eko • 
nomik vaziyetinden dolayı değil, Kas
tilya yaylasının ortaaındaki askeri va
ziyetinin mükeımnel oluşundan dolayı 
hükümet merkezi olarak seçilmiştir. 

Madrid, bugün o kadar fula tahkim 
edilmiştir ki onu doğrudan doğruya bir 
hücumla zabtetmek imkansızdır. Ar
ganda'da Madrid ile Valansiya arasın • 
daki yolu kesmek için yapılan ilk te • 
şebbüs General Franko'ya kanlı bir mağ
lUbiyete mal olmuştur. 

Guadalajara yolunu kesmek için ya
pılan taarruz da yabancı gönüllülerin 

Kaporetto'dan sonra uğradıkları en bü
yük bir hezimet ile neticelenmiştir. 

Bununla beraber eğer kilometreler • 
ce süren tabii arızalardan faydalanarak 
müdafaası mümkün olan Arganda ve Al
kala da zabteailseydi gene tanzim edil
miş ikinci derecede yollar vasıtasiyle 

münakale temin olunabilirdi. Bu suret
le Madridi Valansiya'dan ayımıağa im
kan kalmazdı. 

Franko, harbı kazanabilmek için 
Madrid'i ne pahasma olursa olsun ta
mamiyle muhasara etmek mecburiyetin
dedir. 

Fakat hükümet, ordularını Kastilya 
yayh•ında toplu bir halde bulundur • 
dukça orada esaslı bir muharebeye tu
tuJ1Dak zarureti vardır. Aynı zamanda 
bülı:ümet, her gün yeniden malzeme al -
makta ve bir iki ay içinde büyük bir ta
arruz hareketine geçmeğe muktedir genç 
bir Ol'du yetittirmektedir. Guadalajara 
cephesinde malı:ineli yabancı kıtala

rm bozğuna uğramasından sonra lspan
ya•da harb taliinin istikametini değiş -
tirmit olduğuna hükmetmek lazımdır. 

ISTANBULDA 

Ula• tayyme ile her sabah 
'stanbula •evkeJilmekte
rlir. Sabahki Ulu• öğl ~)'İn 

l•tanbulJaJır. 

ISTANBULDA ULUS ~ATILAN 
YERLER 

Köp:-iide: Kadıköy iskeleaatde 
Beyoğlunda: Haşet ıubelerinde 

Bayazit meydanında: Aksaray Top-
kapı tramvay yeri tütüncü Hamdi lıbak 

Sultanahmet Ayaaofya karıısmda: 

Tram~ay durağında tütüncü Kimil. 

1 BiBLiYOGRAFY.A 

Tasarruf 
lstanbul. Aydınlık Ba•ımevi. 
Sayla 176. Fiatı 120 kuru§. 

İktısad tahsilini Avrupada yapmış 
kıymetli gençlerimizden B. Said Emin 
Özbek, iktısadi hayatımızın en mühim 
mesele le i .Jen birini mevzu olarak alan 
çok faydalı bir tetkik eseri meydana 
getirmiştir. , 

" Tasarruf - ekonomi ilminde yeri • 
Türkiyede tasarruf hareektleri,, adını 

taşıyan bu eser iki kısma ayrılmakta • 
dır. Birinci kısımda müellif ekonomi 
ilminde tasarruf bahsini umumi bir şe
kilde gözden geçirmekte, ve muhtelif 
büyük dünya ekonomistlerinin bu mev
zu üzerindeki nazariye ve fikirlerini 
hulasa etmektedir. 

Çok iyi izah edilmiş olan bu faslı 

okuyanlar, hatta hiç ekonomik nosyon
lara malik olmasalar bile, tasarrufun 
ekonomideki ehemiyeti ve ortaya çı -
kardığı türlü meseleler hakkında etraf
lı bir fikir edinebilirler. Bu kısımda ta
sarrufun tarihi, tasarrufun sebebleri, 
<:harles Rist'e göre tasarrufun tasnifi, 
sermayeyi yaratan tasarruflar, irad ve 
masraflar kfffısmda tasarrufun yeri, 
kim tasarruf etmelidir?, tasarruf san -
d klan, Türkiyede tasarruf sandıkları, 
Fransada tasarruf sandıkları, İngiltere, 
Almanya. Avusturya. İsviçre'de tasar-
ruf sandıkları. i 

Muhtelif devletlerde tasarruf hare

ketlerini istatistik rakamlariyle izah 

ettikten sonra müellif, kitabın ikinci 

kısmında ''Türkiyede tasarruf hareket· 

leri,. mevzuunu işlemektedir. 

Bu kısım da şu fas:.lliı.ra ayrılmakta

dır: Osmanlı imparatorluğu devrinde 

neden inkişaf edemedi?, Cumhuriyet 

devrinin ekonomik tarihine bir ~kış, 

yeni Türkiyede ulusal tasamıf karşı • 

srnda devlet, milli bankaların lruruıuş 

ve inkişafları, başl ıca büyük milli jan

l·alar, Türkiyede tasarrufun m'!sud in

kişafı. 

Görüldüğü gibi burada müellif, ha

kikaten güç bir travay yapmı,tır. Çün

lı:ü, çalışmalarında faydalanacak pek az 

mehaze malikti. Ve kitabın asıl kıyme

tini de, bu itibarla, bu ikinci k sım teş· 

kil etmektedir. 

Cumhuriyetten sonra, tasarruf saha

sında, kısa zamanda büyük neticeler el

de etmiş bir milletiz. Ancak, her --~a

da inşa işlerimiz günden güne çoğal · 
maktadır. Bütün yeni işlerimizi envcsti 
etmek için ise milli tasarıuftan başka 
dayanacak sağlam bir kaynağımı~ yok
tur. 

Şu halde memlekette tasarrufun in
kişafına yardım etmek için her vasıta
ya baş vurmak ve bütün imkanlardan 
faydalanmak bir vazife olmuştur. 

B. Said Emin Özbek'in eseri. bu iti
barla büyük bir davamızın izah işini ü
zerine almış ve bu i'i mükemmel bir 
fekilde bafannıttır. 

Umumi şekilde veya aad«e yurd 
çerçevesinde tasarruf meseleleri konu
tulurken fimdi elimizin altında kıy -
metli bir mehaz mevcud olduğunu her 
fırsatta hatırlayabilirsiniz. 

Müellifi, milli kütiiphanemize hedi
ye ettiği bu değerli eserden dolayı teb
rik etmeliyiz. 

Bahçeli 
evler 

kooperatifi 
Mayıs içinde Çiftlik 

yolunda yapıya 
başlıyor 

1935 de resmen teşekkül etmiş olan 
Ankara bahçeli evler yapı koopeıatifi, 
ikinci yıllık umumi heyet tıoplantısını, 
dün saat 18 de Halkevi salonu da yap
mıttir. 

Nizami ekseriyet mevcud oldu ~u 

tesbit edildikten sonra umumi heyet re• 
isliğine Antep mebusu Bekir Kaleli 
acçilmiş ve iki katip intihal.> edilmiştir. 

Genel Sekreter Affan Ataçeri, ida· 
re heyeti raporunu okumuştur. 

Bu raporda, kooperatifin, bir sene 

zarfındaki çalışma1arr, ve gerek senna .. 

ye bulmak, gerek inşa müsaadesi aJ .. 

mak hususunda yapılmış olan çalıı;;ına· 

lar anlatılarak. Çiftlik yolunda alınmıf 

olan ananın imar hududu haricinde 

bulunması ve şehre uzak telakki edil· 

mesi dolayıaiyle geçen sene inşaatın ya• 
pılamadığı fakat bu defa 17 martta 

Bakanlar heyetinden çıkan karar muci• 

hince arsa nuntakasmın şehir imar hu· 

dudu içine alındığı ve inşa müsaadesi 

verildiği bildirilmekte ve Emlak ha :ı• 

kaaiyle hazırlanmış olan mukavelenin 

imzasından sonra geçen acne ~takla& 

tarafından verilmi§ olan beyannameler 

mucibince yapr iflerine gidfileceği ve 

a_ene sonuna kadar projenin tahakkuıi 

ettirilmesi umulduğu, eksiltmenin pek 

yakında açılacağı kaydedilmektedir. 

Rapordan sonra bilanço, kir ve za

rar heaapları, mürakipler raporu okun

DWf, ve hepsi tasvib edilerek eski idare 
heyeti ve mürakiplerin ipkaaına. ve keıı.o 
dilerine, göatermiş oldukları mcsaideo 
dolayı teşekkür olunmasına umumi he• 
yetçe karar verilmiştir. 

Geçen sene verilen beyannamelere 
göre evler şöyle taksim edilmektedir ı 
4000 lir .. lık tek kat, dört odalı, ikiz ev• 
ler 50, 5740 liralık bitişik çift kat, dört 
odalı ikiz evler 20, 8000 liralık, çift kat 
ikiz 6 odalı evler 10, 6800 liralık S oda-o 
lı bitişik çift kat ikiz evler 65, 9500 li• 
ralık 7 odalı bitişik çift kat ikiz evlet 
5 ki ceman 150 evdir. 

Mahallenin ana yolu, su ve elektrik 
tesisatı belediyece yapılacak, tali yof.. 
tar kooperatif tarafından yapılacaJı. 
ayrıca kooperatif, mckteb, bahçe ve sa
ire gibi umumi menfaati alakadar edell 
itler için llıım gelen arsaları kendisi 
verecektir. 

Nisanın ilk haftasında ekailtmcnid 
açılacağı ve mayıs içinde yapı işine li
len baf)anacağı umulmaktadır. Bu son• 

baharda, Ank.aramız, Çiftlik yolu üsO" 

rinde yeni ve modern bir mahalle k&'" 

unmıf olacaktır. 

Dünkü toplantıda Atatürk'e Abdül

halik Renda'ya. bmct 1nönü'nc. B~ 
lara ve Ankara Vili ve Belediye Reilİ" 
ne saygı telgrafları çekilmesi karar1"' 

tırılmıştır. 

Tefrika !,o: 17 
eserime vermiştim. Evvela Normanlarla 

-------------------~, Saksooların üstüne düştüm; Pamcsius daha 

K d • sonradan geldi. Bu, eski fenike demir ocağı-e n 1 m e nın üzerindeki ormandan çıkıyordu. Bundan 

1 

sonra ''Puck of Pook' e Hill" deki bütün hi -

D 
• kayeleri biribiri ardınca yazdım. a 1 r Babam, Y..iQ.ıma gelir, "Hal of the Draft" ı 

dinler ve "~ards and fairies - mükafatlar 
-------------------:.verilir.'' deki ''The Wrong Thing - yanlış 

'l'anuh#!ım ve tanınıadığuıı doMtlarıma şey·" ipek beğenirdi. Buna dair İtalyan tar

rihtedir ki kazı (hafriyat) yapanlar böyle 
bir kuyuyu meydana çıkardılar. Fakat man
tık bunu böyle icab ediyordu. Lazım geldi
ği zaman bütün ihtiyaçlarım temin edecek 
bir şatonu!l kendine mahsus bir kuyusu da. 
bulunmak lazım gelirdi. 

Bir defa da Roma hikayelerini yazarken 
otuzuncu Roma lejiyonunun surlar karşısın
da mevzi alıp Piktlere karşı ok attıklarını 
anlatmıştım. Senelerce sonra oralarda yapı
lan kazılarda bulunan öldürücü Roma okla
rında benim işaret ettiğim lejiyonun i~aret
leri çıktı. 

"Mükafatlar,, kısmında ''Eğer,, ba§lıl'ıı. 
bir manzume vardı ki bu kitabın içinden$. 
karak bütün dünyayı dolaştı. Bunda 11 

mesi kolay öğütler vardı. Bu manzume, ~ 
tün mekteblere yayıldı, yazihanelere, ya a5' 
odalarına levha olarak asıldı. Sözün kJS il· 
yirmi yedi milletin yirmi yedi diline çe\ff 
di. 

Yazan: 
Rudvard Kiµling 

Çeviren 
Nurettin ARTAM 

tekrar hatırıma geldi. Onlara yedi tane daha 
ilave ettim. Artık eseri işliyordum. "Baykuş
larla ve eiderhalaral kardeş olarak.,, 

Bu sırada annemle babamın oturduğu 
Wiltshire'e gelmiştim. Orada büyük bir oda
da hep beraber oturur, tütün içer, konuşuı -
duk. Biraz sonra babam benim için yaptığı 
bir Lama ile kücük Kim'i oymağa başlar, an
nem eline bir iş alır; yahud ikisi de birer ki

zında bir fresk de yapmıştı. 
Kendisinden utanmıyacak kadar mem

nun olduğum "Dymchurch Flit,, hakkında 
bana şu suali sormuştu: 

- Bu şimşeği nereden aldın? 
Kendi kendine geldiğini söylemiştim. 

"Soğuk demir,, i, "Hazine ve kanun,, hika
yesini de sonradan yazdım. Sonuncusunu 
çerçevelemek epiyce güç olmuştu. 

Bu hikayeleri yazarken bir de kendili
ğimden bir keşifte bulunmuştum. Miladın 
1100 senesinde yapılmış olan Pavensey şato
sunun içine bir kuyu yerleştirmiştim. Çünkü 

tab okurlardı; ben de çalışırdım. 

Burada .. şayanı hayret ülke,. deki 
gihi her şeye arkamı çevirip kendimi, 

böyle bir kuyuya orada ihtiyaç vardı. Arke
Alice oloji bakımından ise 1935 senesine kadar 
yem böyle bir kuyu mevcud değildi. Ancak o ta-

Bir şehir mektebinde yetiştiğim için ilk 
önce bunda bir hile bulunduğundan şüphe 
ettimse de sonradan doğru olduğuna dair 
bana inanca verildi. 

:(. :,.·. :(. 

·'Mükafatlar ve periler,, - İkinci kitab -
da iki türlü fikirle hareket etmiştim. Anlatı
lacak çok hikaye vardı. Fakat ne kadan ha
kiki, ne kadarı uydurma olmalı idi? 

Kitabı bir takım hayaller ve mübalega
larla da süsledin:. İçine tarihi bir hikayenin 
süsü olması lazım gelen birkaç manzume de 
kattım. 

• "'~ J{•" 
1907 senesi yazında gemiye binerek eÇ". 

nadaya gittik. Aradan bu kadar zam~ ~Jilı 
tiği halde ortada göze çarpar bir degıŞ 
olmamıştı. . t;tJ-• 

Onbeş sene önce evlenme seyahatın~c
tığımız ,zaman, karımın bir bavulun~ k3~ 
miş sonra buldurmuş olan şimenc;ill.er .,ti' 
panyasının şeflerinden Sir Willi::ileri" 
Horne gene burada Kebek'te idi. E atW'-
acısını çıkarmak üzere bize bir p~ o04 
bası ve renkli hamallar tahsis ettı '~ 
larla dolaştık. Gittiğimiz her yerd~lJlll~ 
bizi görmeye geliyordu. Bazı dur::- da 
şehirlerde öncedeıı hazırlanmış nu 
söyleniyordu. "'') 

(Sonu 



A~~:im şirketler genel 
heyetleri toplaa!Jları 

S
·gorta Şirketi Ergani 

Mı.ll"ı R ·· An dolu 1 
eassurans a. . Qenel Heyeti toplandı 

Bakırı Türk Anonim Şırk etı 

Anadolu 
. . G ı Heyeti ve Ergani bakm Türk Anonim şirketi 

S ·gorta Şırketı ene 1 Genel Heyeti top/:: ntısrnda bulunanlar. 

· k onim sirkcti 
Mmi reassürans tur an . .. sa 

alelade hissedarlar genel heyetı dun • 
bah saat 11 de İş bankası umumı rr:er
kezinde yapılmıştır. Umumi h~yet,. ı~a
rc meclisi raporunu kabul etrn1ş, bılan· 

._,,, arar hesabını tasvib ederek ço, ,..ar ve z 
. • . "b etmı' ı:: ve idare mec-
ıdare heyetını ı ra :r 

1
. • ··t kaı'd kaymakamlar· 
ısı azalıgına mu e . 

• •1 · · ş·rket 1936 dan B. Emın seçı mıştır. ı 

1 .• d 142 724 40 lira safi kar te-yr r ıçın e • · .. 
min etmiş ve bundan hissedarlara yuz· 
de 8 temettü verilmesi umumi heyetçe 

kabu~ olunmuştur. 

Anadolu sigorta tirketi 
umumi heyeti 

Anadolu sigorta şirketi genel heye

ti dün akşam saat 17 de İş Bankasında 
idaie meclisi reisi B. Fuad Bulcamn 

ba~nhğında toplanmıştır. İdare mec-

lisi ve mürakib raporları okunarak ka

bul olunmuş, bilanço, kar ve zarar he· 

•bları taavib edılerek idare meclisi ib. 
ra olunmuştur. 

kura ç k"I . c ı mek sureti} le yapılan se· 
çımde idare meclisi azasından B. Cev· 
det Nasuhi mürakibliğe intihab olun· 
muş, onun yerine de mürakiblerden B. 
İhsan Ab' din seçilmiştir. Umumi heyet 
1936 yılı için beher hiss senedine 150 
kuruş temettü verilmeaini kabul etmiş· 
tir. Şirketin 1936 yılındaki safi karı 
60-380.32 liraya ba\iğ olmuştur. 

Ergani bakırı türk anonim 
şirketinde 

E 
· '--'-ırı türk anonim firketi 

.rganı Ui:lA • 

1 h eti dün şirket merkezınde sa-
gene ey .. 
at 15 de toplandı Cclseyı ıdare .. :~~~ 
lisi azasından Eti Bank umum. mu uru 
B. İlhami Nafiz paınir açtı ve ıdare et· 

ti. 1 
Ö 

"dare meclisinin 1936 yı ı ınu-
nce ı kun 

amele ve hesablarına dair raPoru o • 
du. idare meclisi raparunda inşaat ve 

. 1 d·· .. gun geçen 

bekleme ticvresinden bahsettikten son
ra, .izabe tesisatını tetkik ettirmek üze
re Berlinde Şarlottenburg yüksek tek
nik rıektebi profesörü Kohlmeyer'in 
getirtildigini, imtiyaz mukaveleı:ne 
göre yapılacak işleri, jeofizik araştır
malardan niçin vaz geçildiğini bildir· 

mektedir. 
Rapora göre, 1938 senesi ortaların. 

da işletme devresine geçebilmek için 
tesisat ve hazırlıkların büyük bir kısmı 
1937 senesi içinde yapılmış olacaktır. 

Geçen sene işletme ve idare masrafla· 
rında mühim tasarruflar temin edilmiş· 
tir. Bu sene zarfındaki kir ve zarar he
sabı zimmet bakyiesi 1935 senesine na
zaran 45.432.20 liralık lehte bir farkla 
88.871.83 lira tutmuş ve genel kar ve za

rar hesabının zimmet bakiyesi ise 1936 

senesi nihayetinde 915.332.48 ).1raya ba· 

li ğ olmuştur. 

Rapor okunup idare mecliı>i hesab 

ve muamelelerinden ibra edildikten 
sonra mevcud iki mürakibe ilave sureti· 
le Eti Bank muhasebecisi B. Fuad 
Dönkeç mürakibliğe seç.ilmiştir. İdare 
meclisi aza sayısı kafi görüldüğünden 

müddetleri biten, BB. Ziya Öniş, Hüs
nü Özalp ve Nurullah Sümer yeniden 

seçilmişler ve azalarla mürakiblcrin 

huzur hakları tesbit olunarak celseye 

nihayet verilmİftir. 

Tramvay ıirketinin 
yeni direktörü 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Tram. 
vay 'irketi genci heyeti bugün toplan
dı. Geçenlerde ölen genel direktör B. 
Hansenin yerine B. Dölakruvayı seçti. 

Elektrik ıebekesi üzer.inde tetkik· 
]er yapan komisyon tetkiklerini bitir
miştir. Raporunu bu günlerde bakanlı· 
ğa verecektir. 

inönü 
- Yıldönümünde -

lnönü anayurdun bir küçücük köyiidür, 
Onun küçük admı iki sava§ büyütür. 
latiklal harbindeki ilk zafer orda olcu, 
Düpnanı lnönünde yenmişti milli ordu. 
Düşman tekrar saldırdı, bu sefer daha çelin; 
Sarsılmadı imanı orduauna milletin. 
Ölümden acı geldi esirlik Türk oğluna, 
Türk döğüştü, vuruştu istiklali uğruna. 
ikinci lnönünde yeni bir ün kazandı, 
Her nefer bu savaşta bir adsız kahramandı. 
Atatürk bu zaferi lnönüne kutlarken 
Bir sahife yolladı yarattığı tarihten. 
Bo.km onda ne diyor, ne ı>Öylüyor din1eyin, 
Dinlerken başınızı saygıyla öne eğin: 

"Çok az.dır siz.in gibi böyle ağır bir işi 
'' Başarmıı kumandanlar; araştırsak geçmişi._, 
"Milletin isliklcili, hayatı, hepsi siz.in 
''· Kumandan, zabit, neler _ bütün askerlerniz.in 
"Yurt seven yüreğine gönülden dayanıyor; 
"Kumanda etliğiniz. orduya inanıyor. 
' 'Siz., orada yalınız. düşmanı değil, Türkün 
"Ters bahtını yendiniz; buna candan öğünün!.:' 
"Öğünün, şimdi vatan, düşman ellerindeki•' 
"Parçaları beraber, bir bütün varlık gibi,. 
"En Ücra yerinde de bu z.aleri kutluyor, 
"Siz.in kaz.andığınız. bu savaıı mutluyor ... 
''O kadar büyÜktür ki bu z.alerin manası;" 
''Düşmanın Q11ayurda saldırQll azgın hırsf 
"P L • arça parça olmuştur, uaşını vura vura 
''Az.miniain kırılm~ yalçın kayalarına .. :· 
'' A dınız.ı tarihe lahrile, fQnla ya.&an" 
"Ve milleti ıükranla kendiniz.c bağlayan•· 
''Bu benz.erai~ z.aleri ben de tebrik ederken .. 
"Söylemek isterim ki, durduğunuz tepeden.,. 

''O size gösteriyor ünlü bir harp meydanı,~ 
"Ve yine gösteriyor l§ık dolu yarını. 
''O yarın millet için, siz.in için muhakkak· 
''Yükseklik güneşleri doğan bir ulk olacak/' 

lnönü Atatürk'e ıu cevabı veriyor, 
Bu cevapla tarihin huzuruna giriyor: 

"Zulmün ve istibdadın en yırtıcı, en azgın 
"Hücumlarına karıı yapa yalnız. ve ŞO§kın • 
••Kalan milletimi~in bütün maddi, manevi· 
''Kuvvetlerini birden yüksek varlığındaki 
''Ateıle toplayan ve •.. harekete getiren, 
'"Ona kendi ruhundan yepyeni bir ruh veren 
"Büyük Millet Meclisi yüce ıanlı başkanı" 
"Mwtala Kemal Paşa! .• 

lnönünde düımanı -
''Yere seren aakerler, zabitler ve onlarla·· 
''Omu~ omuza gelip tci avcı hatlarında'' 
"Vuruıan kumandanlar namına mefharetle • 
"Ar.zı ıükran ederim yüksek tebriklerniz.e! .. , 

Bu cevap yurdu &aran kara bulutu deldi, 
Metrestepe üatünden Çankayaya yükseldi. 
İnönü deyince ben bir vatan kö,esini 
Tarihe tanla ceçen bir aavaıın sesini 
Ve üçüncü olarak bu vatan kö~esinde~ 
Tarihe tanla geçen bu zaferin sesinden 
Ayrı bir ıey olmayan ioaaru habrlanm • 
Ona Öz yüreğimden aevgilermi yollarıO:. 
Böyle inanmıımıdır: İki lnönü harbi 
Şimdi dinlediğiniz ıu iki yazı gibi 
Yüce tarihimizden iki ıerefli yaprak; 
Az olur onun için ne söylesek, ne yazaak f ••• 

Haıan • Ali YÜCEL 

1 RADYO 1 __ __. 
ANKARA 

taıfl ANKARA 
Genç bir hukuk 
talebesinin ölümü 

Hukuk Fakül
tesi ikinci amıf 

talebelerinden E
sat Haaırcıoğlu 

dün tedavi edil
mekte bulundugu 
Nümune hastaha· 
nesinde ölmüş· 

tür. Ccnazeı: bu· 
gün aa.at 12 de 
hastahaneden kal

Öğle Neşriyatı: 

12,30 - 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 
12,50 - 13,15 Plak: türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13,15 • 13,30 Dahili ve harici 
haberler, 17,30 • 18,30 İnkılap dersleri 

(Halkevinden naklen), 

Akşam Neşrjyatr: 

18,30 • 19,00 Muhtelif plak neşriyatı, 
19,00 • 19,30 Türk musikisi ve halk şar· 
kılan (Makbule ve arkadaşlar), 19,30 • 
19,45 Saat ayarı ve arabça neşriyat, 19,45 
Z0,15 Türk musikisi ve halk şarkıları, 
( Hikmet Rıza ve arkadaıları ) 
20,15 - 20.30 Konferaıuı Kb.ım Nami 
Duru (Terbiye), 20,30 - 21.00 Pllktla 

aana muaikiai, 21,00 - 21,15 Ajana ha -

berleri, 21,15 - 21,ss Stüdyo salon orkea

traaı, (1 - Honegger Roi Pausole, 2 -

Pau1 Lincke Luna, 3- Auber Fra Dia

vlo, 4 - Rubinstcin Danse deı Fianc& 

5 - Rossini Stabat marter, 6 - Lehar 

Paganini), 21,55 - 22,00 Yarmki prog • 

ram ve istiklal martı. 

tSTANBUL 
Ôğle N~riyatı: 

12,30 Plilda türk musikisi, 12,50 Ha

vadis, 13,05 Muhtelif plak neşriyatı, 

14,00 Son. 

Ak.pm Nepiyat: 
18,30 Plakla dana musikisi, 19,30 Kon

ferans: Doktor Fahrettin Kerim irade 

dfı, 20,30 Sadi ve arkadaşları tarafın· 

dan türk musikisi ve halk farkıları, ıo.so 

« ULUS » un haf talık 
Fransızca nüshası 

1 Nisan tarihli 159 uncu aayıınnı 
okuyunuz 

Bu nüshanın başlıca yazılan r 
Belgrad'da (Falih Rıfkı Atay) 

Kömür Sergimiz 

İş Bankasının senelik faaliyet raporu 

metni. 
• Trakyanın kalkınması 

Hafta haberleri 
Türkiye .ile Hol.laada arasında lıma· 

lanan ticaret anlaflD&ları. 
Orta Aaya'da tilrk kadınları 

''Mavi ve siyah,. (Halid Ziya) 
Ankara Tiyatro Mektebi 
İran transit yolu 
Haftanın karikatörleri 
Haftanın resimleri. 1th."' 

Sekiz büyük sayfalı ve 
resiİnli nüshası her yerde 

5 kuruşa satılır. 

Ömer Rı.za tarafından arabça söylev, 

20.45 Saüye n arkada,}arı .tarafından 

türk musikisi ve halk prkıwı, Saat 

ayarı, 21,15 Orkestra, 22,15 Ajana ve 

borsa haberleri ve ertesi günün prog • 

rapu,22,30 Plakla sololar, opera ve ope· 

ret parçaları, 23,00 Son. 

dıı . arak l' :ıkulte önüne getirilecek ve 
Hacıbayramda namazı kılındıktan son· 
ra Cebeci kabristanına gömülecektir. 

Genç yqmda bayata &inlinil yuman 
Eaadın kederli ailcaine ve aıbdıt•arı• 
na başaagıv dileriz. 

Ula• tercümeler lıütüpltanainin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuması 
lazımgelen bir eser 

Bilinıniyen İnsan 

Çıktı 

Yazan: Doktor Alelısi Karel 

Türlcçeye çniren: Nasubi Baydu 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 

23 Nisan 1 
Çocuk Haftasınm ba~lang1eıdır. -------

:sa 
tesisat işleri dolayısıy e • -

;?~e:f~r:ik~a~h~o~:;2;4_._. ................. ~ 
Ve amuca, yeğeninin evinde misafir ol

duğunu unutarak ilave etti: 
- Bizim kadınlar neredeler? 

mcmişti. 
Papas Cruchot Madam des Grassins'e: 
- Koluma ginnek şerefini lütfen bana 

verir misiniz, madam, dedi. 

Bu akşam bir ayva gibi sapsan idi. 
- Siz de bu müşahedenizden kızın yeğe

nine hemen bahsettiniz, değil mi? 

e.ugenie 
Grandet 

Ya.lan· Honore de Balıac . Baydar 
· · . Nasuhı 

Türkçeye çevıren. . •. 
·m. sana tevdi ettıgım 

Allaha ısmarladık kardeşı ' bul ettiğin cö-
"c senin de - hiç şüphe etmem - kad razı olsun 
llıe d 1 Allah sen en r ce visayctten d1J ayı . . ~i ve benim da-

Giiniin birinde herkesın gıdeceg d senin için 
ha . 1 d g·um §lem e şımdiden içinde bu un u ktır 
du . fes bulun3ca · 

rrııadan dua edecek bır ne . me Grandet" 
"Victor. Ance - Guıllau ki" • O'i· 

B d'kkatle es sı b 

b' aba Grandet, mektub~ 1 
1 ştirdikten 1 katlayıp yeleğinin cebıne yer e 

sonra · 
·
0 

unuz? dedi. 
~ emek ki konuşuyors 1· bir tav1r-
z c;. · 1 • ve tevazu u la h ocnıne ce nngen ki heyecan-

ı akarak ve bu bakışında da san . 
arını ve hesabJarını gizliyerek sordu. 

- Isındınız mı? 
- Evet amnca. 

Bu sırada Eugenie ve Madam Grandet 
sal-Ona döndüler. 

Adamcağız, eski sükunetini td:rar bula-

rak: 
- Yukarda her şey hazır mı? 
- Evet, baba. 
- Öyle ise yeğenim, eğer yorgunsam~ 

N anon sizi odanıza g-Otürsün. Sanmayınız kı 
odanız bir lord odasıdır. Bizim gibi meteli~
siz bagcıları mazur gör~rsünüz. Vergi.le: eh· 
mizden nemiz var, nemız yoksa hepsını alı-
yor. 

Banker: 
_ Grandet, artık sizi rahatsız etmiyelim, 

dedi. Yeğeninizle gör~şecekleriniz vardır. 
Allaha ısmarladık, dedı. . . 

Bu sözler üzerine herkes kalktı ıhtı~~ 
"dip kapının altından aldığı f enennı 

noter gı G · '1 · km k için geri dönerek des rassıns en 
yal .a kadar götünneği teklif etti. Madam 
ev eG~:ssins, o akşamk~ toplantıyı ~öyle 
des . den evvel sona erdırecek olan hadıse
v~tıb~ ~aklına getinnemiş ve uşağı da gel
yı ta ıı 

Madam, soğuk bir tavırla: 
- Teşekkür ederim, oglum yanımda, ce

vabını verdi. 
Papas hücuma geçti: 
- Kadınlaı, koluma girmekle ,itibardan 

düşmezler. 
Mösyö des Grassins, ısrar eder gibi: 
- Haydi, kolunu Mösyö Cruchot'ya ver. 
Papas madamın koluna girdikten sonra 

onu çabucak kafilenin ilerisine doğru çekip 
götürdü ve: 

- Bu delikanlı pek mükemmel, diye söze 
başladı. Şu bağcı şarkisinin ''külelere veda 
edelim, bağlar bozuldu,, dediği gibi siz de, 
artık, Madmazel Grandet'ye veda etmelisi -
niz Eugenie, muhakkak ki parislinin olacak; 
yeğen bir parisli kıza çoktan aşık değilse 
Adolphe onun en ciddi rakibi ... 

- Canım bu taflan bırakınız. Parisli 
genç Eugenie·nin bir budala, taravetini kay
betmiş bir kızcağız olduğunu yakında anlı -
yacaktır. Eugcnie'ye hiç dikkat ettiniz mi? 

- Ve şunu da söylemekten çekinmediın 
ki ... 

- Daima Eugenie'nin yanında oturu
nuz; o zaman, delikanlıya amucasmm kLzı 
aleyhinde söyliyeceginiz bir şey kalmaz : 
Kendi kendine yapacağı mukayese .... 

- Hemen haber vereyim: obür gün bana 
akşam yemegine gelmeği vadetti ... 

- Ah Madam, e er is tese idiniz ... 
- Ne istese idim ? Yoksa böylelıkle bana 

kötü nasihatler de mi bulunmak niyetind • 
siniz? Ben otuz dokuz ya ıma kadar elham
dülillah lekelemedi«im adımı, Cengiz'in im
paratorluguna mukabil olsa bile, bundan 
sonra mı kirletecegim? Siz ve ben, o yaşlar
dayız ki ne konuştugumuzu biliriz. Bir din 
adamı için fikirleriniz cidden acaibclir. Boy
le fikirler Faublas'a yakışır. 

- Demek ki siz Faublas'ı okudunuz? 
- Hayır, tehlikeli münasebetlerden bah-

setmek isteyordum. 

(Sonu var) 



"' ;:m-- fi 

(Hiköye) 

Eski devirde bir o 
ı 

ul 
Öğretmenlik hayatına "dayak cen • 

netten çıkmıştır.,, .zihniyetine karşı 
mücadele etmek azmiyle atılmıştı. Mek
tebini bitirince, çekilen kurada onun 
payına memleketin ücra ve tenha kasa
balarından biri düşmüştü. Oraya çelik
ten bir irade ve ateşten bir ruhla gitti. 

Her ne olursa olsun, umusaya kapıl
mamak ve ümidsizliğe düşmemek kati 
niyetiyle yola çıkmış olduğu için, iki 
köylü ile beraber indiği ıssız istasyon
dan kendisini kasabaya götürecek bir 
yaylı bile bulamayıJına fazla aldİrış et
memişti. 

Bahçesi bir mezarlığa bitişik olan 
taş yapılı okulun, bir hapishane harabe
sini andıran kasvetli manzarası da onu 
yıldırmamıştı. Lüks ve süs aramıya -
caktı. O her şeyden evvel, ruhların üze
rinde işliyecek, toprak rengi pasların
dan ayıkhyarak taze dimağları birer 
mücevher halinde cemiyetine ve mem
leketine hediye edecekti. 

Altmışını aşmış bir malUl gazi olan 
direktörün, her türlü yenilik hevesi ve 
projelerine karşr, "adam sen de oğul, 
bu böyle gelmiş böyle gider, dünyayı 

değiştimek sana mı kalır?,, felsefesi 
önünde, mekteb sıralarında inkılabcı 

pedagogların bileği taşlarında keskin -
leşmiş idealist k.lıcını kınından sıyır· 

ımştı. 

''Ben yeni bir çığırın mümessili -
yim ?" diyordu. 

Büyük harbrn bütün şiddetiyle hü • 
küm sürdüğü bu yılların sefalet ve ıstı
rabları arasmda gı.inünü ka.ı:asız akşama 
erdirmekten başka bir dileği olmyan 
ihtiyar mütekaidin, mütemadiyen iki 
yana sallanan sinirleri bozuk yuzune 
bir gülümseme gelmişti: "Biz senin gi
bileri çok gördük., der gibi bir eda ile: 
''Elbet, oğul, ona ne şüphe, demişti, bi
zim bir ayağımız çukurda, ne gelirse, 
sizden gelecek . ., 

Genç öğretmen bu sözlerdeki istih • 
za ve m~ J' .:an okuyu§U sezmemiş değil
di. Karş:sında açık bir mücadeleci ka
rak• ini ,bu güler yüzlü ve mütevekkil 
ı . lr~rl ~a tercih eJecekti. 

Fakat sınıf, karşısına, içinde yer al
dığı binadan daha garib bir manzara ile 
çıkmıştr. Her yaştan ve her çeşidden 

çocuklar, kalın kalasların bir araya ge
tirilmesinden meydana çıkmış sıralarda 
yan yana dizilmişlerdi. 

Genç öğretmen, bir yılının her gü
nünü içinde geçireceği bu sınıfa daha 
ilk adım att ığı zaman, garib bir uğultu 
karşılamıştı. Bu toy ve körpe çocuk 
muydu öğretmen? Bu uğultu, sınıf n 
ilk hayretine tercüman oluyordu. İlk o
kulun üçüncü sınıfı olmasına rağmen, 

dershanede, on yaşında yavruların ya • 
nında bıyıkları terlemiş delikanlılar 

oturuyordu. Muhitlerinden aldıkları 

kabadayılrk dersi icabı, ancak kendileri
ne dayak atanların önünde eğilmeye alış· 
mış bu külhanilerin, kendi boylarında 

bir tüysüzü, karşılarında öğretmen ola
rak görmeye ve kabul etmeye hiç de 
niyetleri yok görünüyordu. 

Onları yola getirmek için, ilk gün • 
den itibaren mektebte ezberlemiş oldu
ğu terbiye metodlarmı tatbika başladı. 
Müşterek hasbihaller tcrtib etti, manevi 
cezalar haz rladı. Kötü göreneklerin 
tesiri altında asli safiyetlerini kaybet
miş bu genç ruhlarda onur ve gurur his
lerini tahrike, ve bu vasıta ile onları va
zife ve mesuliyetleri1.1i idrake alıştır -
mak için çok uğra~tı. 

Fakat, diğer ögretmenlerden en kü
çük bir sebeble sille tokat yemeye al ş -
mış olan çocuklar, bütün bu ince takti
ği yeni öğretmenin korkaklık ve aczi
ne hamletmekte ve bu yüzden de, baş
kalarının derslerinde kursaklarında ka
lan şımar:khkların acısını hep onun 
ders verdiği saatlerde çıkarmakta ge • 
cikmediler. 

İhtiyar müdür, birçok defalar bu 
toy öğretmene, dayağın cennetten çık • 
mışlığmı iddia eden sözdeki hikmeti 
anlatarak kendiı.ine nasihatlerde bulun
maya, ve tek başına giriştiği tecrübenin, 
sırf tek kalması yüzünden de olsa, ne • 
ticesiz kalmaya mahkum olduğuna onu 
iknaa çalıştı. Fakat o, bir granit fazilet 
heykeli gibi, bu şeytani telkinlere karşı 
hareketsiz ve metin kalıyordu. 

Halbuki bir yandan da onun peygam
berce sabri karşısında sınıfın huysuz • 
luğu bir rezalet halini alıyordu. Öyle 
bir .zaman geldi ki, ders vermesi adeta 
imkansızlac;tr ve bu vaziyetin sonu ne 

olacağı düşüncesi, genç öğretmeni ı:id· 
di surette işgal etmeye, ona gece uyku· 
tarını kaçırtmaya başladı. Müfettişlerin 

bu kadar kıt olduğu bir sırada uzak bir 
ihtimaldi ama, ya kasabaya bir müfettiş 
uğrarsa, onun sınıfında otoritesi'li te -
nis edememiş olmasını aczine ve <lira -
yetsizliğine hamletmiyecek ve diğer 

öğretmen arkadaşları da bu kanaati tak
viye etmiyecek miydiler? 

Hele bu s;nıfta, şunarıklık hususun
da talebeye elebaşılık eden bir azılı var
dı ki kendisine hiç bir fenalığı dokun
mamış olan genç öğretmeni kızdırmak 
için elinden geleni arkasına koymuyor
du. Yirmisine yaklaşmış olmasına rağ
men, k.sacık boyu ve çelimsiz bir vücu
du vardı. Öğretmene türlü oyunlar ter· 
tib ediyor, onu çocuklar önünde kepa
zeye çevirmekten büyük bir haz duyu
yor ve üstelik marifetlerini bütün ka • 
sabalıya yayarak, okul'" dışında da ona 
itibar namına bir şey bırakmıyordu. 

Yalnız genç öğretmenin değil, bütün 
zayıf ve acizlerin can düşmanıydı. Sı
nıfın yaşca kendisinden küçük çocuk • 
larmın ondan çekmedikleri kalmıyor • 
du. Onun herhangi bir sebeble derse 
gelmediği günler sınıfta bariz bir salah 
alameti görüliirdü. Öyle ki, öğretmen, 
bu çocuk olmasa, sınıfın kötülük mu • 
kavemetini kırabileceğini haklı olarak 
düşünüyor ve bu yüzden, yavaş yavaş 

bütün proje ve ideallerinin suya düş -
mesine sebeb olan bu çocuga karşı için
de kin duymaya başlıyordu. 

Bir gün, haylazın bütün ş:mankhğı 
üstündeydi. Türlü hokkabazlıklariyle 

dersi sıksık kesiyordu. Genç öğretmen, 
içinden lahavle çekerek, prensipini boz
mamak için bütün iradesini topluyo. • 
du. 

Bir aralık, onun bulunduğu sırada 

hafif bir şırıltı sesi geldi, arkasından 

yanında oturan çocuk çığlığı bastı. Bu 
çığlık o kadar keskin çıkmıştı ki öğret· 
men, ihtiyarını kaybederek yerinden 
fırlamıştı. 

- Ne oldu? diye sordu. 
Yan.ndakinin tehdidi altında titre -

meye baş.lryan küçük kekeledi: 
- Efendim şey, çantama .•. 
- Çantana ne oldu. 
Çocuk, üzerinden san ve müstekreh 

mayi sızan çantasını öğretmene göster
di. 

Bir anda, genç öğretmenin beyni at
tı. Bu artık edelısizlik haddini de aş -
mıştı. Yüz.üne ağır bir darbe yeaıış gi
bi sendelemesi bir saniye sii.rdü. İkinci 
saniyede elini mütecavizin kıpkırmızı 

kesilen yüzünde buldu. Fakat ayni an
da, kendisi de çenesine bir yumruk ye
mişti. 

Bu, bütün prensiplerin iflas .ettiği 

andır. 

Birden bire pazularında ummadığı 

bir kuvvet hisseden öğretmen, onu, en
sesinden yakaladı ve bir kedi yavrusu 
gibi sırasından çekerek ayaklarınm al
tına aldı, kuvveti tükeninceye kada:: 
vurdu, vurdu. Sonra, deli gibi smıftan 
çıkarak muallimler odasına koştu. 

Biraz sonra, odanın kapısını açan 
hademe, her zamankine nazaran daha 
hürmetkar bir tavır takınarak: 

- Geçmiş olsun, beyim, dedi. Ama 

Allah vere de ardından bir iş çıkmasın. 

Bu s marık çocuk, jandarma kumanda· 

nının oğludur. 

Jandarma kumandanı mı? Gördünüz 

mü belayı şimdi. Halbuki onu astığı, 

astık, kestiği kestik merhametsiz bir 

adc>m olarak tasvir eden bir çok hika -

yeleı dinlemişti. 

Zihni, şimdi karşısına çıkan bu ye

ni bela ile meşgul bulunurken, biraz 

sonra hademe tekrar içeri girdi ve ar

kasından gelen bir zabiti göstererek, 

- Jandarma kumandanı bey sizi 

görmek arzu buyurmuş; dedi. 

İş büsbütün çatallaşmıştı. Genç öğ -

retmen, iri yarı jandarma kumandanını 

karşısında görünce, benzinden kanın çe

kildiğini hissetti. 

Jandarma kumandanı, kar~smda 

dimdik durarak sert bir selam çaktı. 

- Bizim oğlanın leşini sermişsiniz, 

dedi. 

Bu dobra başlangıcın arkasından 

sözün fena bir mecraya dökülmesinden 
titreyen öğretmen, büY.ilk bir mazeret 
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Maliyede yeni 
tayin, terfiler 

Ankarada yaya tahsildarlığından a
çıkta BB. Halid Kırıkkale askeri fahri· 
katar muhasebe katibliğine, Ankara İn
hisarlar başmüdürlüğü muhasebe me· 
muru Abdülkadir muntazam borçlar u
mum müdürlüğü ikinci mümeyyizliği
ne, Tahsilat müdürlüğü ikinci mümey. 
yizi Kadri merkez tahsilat kontrol me· 
murluğuna, hukuk mezunu Azade tah
silat müdürlüğü ikinci mümeyyizliğ!ne, 
Mardin varidat müdürü Kazım Yozgat 
varidat müdürlüğüne, açıktan Şehriban 
ve Latif nakid işleri umum müdürlüğü 
memurluğuna, hesabat müdürlüğü me
muru Refik Afyon tahsil şefliğine, Sey
han tahakkuk memuru Ali Rıza Ba n

lık milli emlak müdürlüğü memurlu· 
ğuna, Üsküdar tebliğ memuru Sata.had
din Bakanlık zat işleri memurluğuna, 

açıktan Necdet Bakanlık maliye mu
hasebesi memurluğuna, Corum muh<'
sebe müdürü Ahmed İçel muhasebe mü· 
dürlüğüne, askeri fabrikalar ikinci mü. 
meyyizi Halid terfian fırka muhasebe
c.iliğine, Hadım malmüdürü Halil Eğir
dir malmüdürlüğüne, Demiryollar teka
üd sandığı memuru Tahir ikinci sınıf 
veznedarlığa, muhasebat umum müdür· 
lUğü memuru Yunüs terfian ikinci mli
meyyizliğe tayin olunmuşlar ve Naz.illi 
pamuk üretme çiftliği mesut muhasibi 
Ali, üç numaralı tahrir komisyonu re
isi Remzi, Seyhan kazanç .itiraz komis
yonu reisi Ahmed Ramis, hukuk müşa· 
virliği memurlarından Kemal, Maarif 
Vekaleti muhasebe daktilosu Melahat 
birer derece tefi ettirilmişlerdir. 

Ereğli şiketinin 
s.atınalınması 

( Başı ı . inci sayfada ) 
''- Kendilerinden bir şey rica ede. 

ceğim: Bu enerji ve servet kaynağını 
her işe tercih ederek yapsınlar ve cihaz
lasınlar.,. 

B. Halil Menteşe ş.imendüfer inşa

sının durmuş olduğunu işittiğini söy
ledi ve liman üzerindeki yabancı grup
larla yapılan görüşmelerin ne safhada 
olduğunu ve işçi meselesini sordu. 

3.5 milyon mu, 35 milyon nın? 
Zongulda~:ı gittiğ.i zaman gördüğü 

ve değerinin 50 • 60 milyon olduğunu 

öğrendiği bütün şimendüfer, bina ve di
ğer tesislerin, 3.5 milyonla satın alın
ma hadiseE.inin iktisad encümeninde te
reddüd uyandırdığını ve hatta telefon
la bunun 3.5 milyonmu yoksa 35 mil
yonmu olduğunun sorulduğunu söyli
yen B. Emin Sazak (Eski!=ehir), kömür 
havzasında kalan tek yabancı şirketin va. 
ziyetine temas etti ve vahdetin sağlan
masını istedi, Ekonomi Bakanına ve ar
kadaşlarına teşekkür etti. 

Anlaşmadaki teknik incelik 
Bu anlaşmadaki teknik inceliklere, 

hiçbir mukavelede rastlamadığını anla
tan B. Mithat Aydın (Trabzon), muka
velenin değerini yükselten vasıflardan 
birinin de türk parasının esas tutulmuş 
olması bulunduğunu söyledi ve bundan 
dolayı Ekonomi bakanına teşekkür et· 
ti. Yalnız satın alınacak malzemeye ve
rilecek kömürün bedelinin bugünkü fi
at üzerinden mi, yoksa o senenin rayici 
üzerinden mi ödeneceğini sordu. 

Bundan sonra kürsüye Ekonomi Ba
kanımız geldi. (Ekonomi Bakanımızın 
bu mevzu üzerindeki değerli izahları 

birinci sayfamızdadır.) 
Ekonomi bakanımızın konuşmasın

dan sonra reye konan proje müstacelı
yet karariyle kabul edildi. 

Kamutay yarın saat 15 de toplana
cakt.r. 

addettiği ve muhatabını biraz olsun yu· 
muşatacağmr umduğu hadisenin sebe -
bini anlatmak istedi. 

- Müsaade buyurursanız izah ede
yim ... 

Fakat, yüzbaşı, gene sert bir hare -
ketle sözünü kesti: 

- Hacet yok canım. 1 tin ne mal ol -
duğunu bilmez miyim. Onu iyi muame
lenizle şimdiye kadar şımarttığınız için 
doğrusu size içerlemiyor değildim. Bu-

gün, sizinde yola geldiğinizi ve cennet
ten çıkmışı kullandığınızı işitince doğ· 
rusu memnun oldum. Yalnız sizden bir 
ricam var, sopayı çekin ama, pek de öl
düresiye vurmayın, eh, ne de olsa, oğul, 
insan ölmesinden korkuyor. 

Nakleden: Hikayeci 

B. Celil Bayar kömür 
politikamızı anlattı 
(Başı ı. inci sayfada) 

faiz ve bedeli kömür teslim edilmek su. 
re tiyle tesviye olunacaktır. Esas budur. 

Mith.at Aydın (Trabzon - sualime 
cevab vermiş vaziyette misiniz? 

Ekonomi l?_akanı - Evet budur. 
Mithat Aydın (Trabzon) - on tak. 

sitte tediye edeceğiz, gelecek sene veya 
üç sene sonra kömür bedeli düşmüş ve. 
ya yükselmiş olacak olursa ne olacak. 
tır.? 

Ekonomi bakanı - alış kısmındaki 

mallar bugünkü rayiç üzerindedir. Satış 
meselesine gelince, mukavelede yazar. 
Fob kıymeti kömür satışlarının o sene
ki rayiçi üzerinden yapılacaktır. 

Ve bunu böyle olmasını da iltizami 
olarak kabul ettik. Çünkü kömür fiat
ları bütün dünyada yükselmek istida. 
dını göstermiş ve halen de yükselmeğe 
başlamıştır. • 

Ereğli şirketinin mevkii 

Ereğli şirketi hepimizin bildiği şe
kilde havzada birinci derecede mevki 
işgal eden bir müessesedir. Bugün bav. 
zanın 3/ 4 ne sahiptir., denilebilir. En 
zengin damarları kendisinin imtiyazı 

veya ruhsatnamesi dahilindedir. Tahmin 
olunan ton mikabı 400 metre derinliği, 
ve umkuna nazaran 400 milyon ton rad
desinde dir. Ve bunlar satıhdadır. Bu 
satıh işlendikten sonra daha aşağıda 

suyu geçtikten sonra nasıl bir manzara 
göstereceğine dair henüz kati bir fikrimiz 
yoktur. Belki ya zengin bir cevhere te
sadüf edilebilir, veyahut bitmiş olabi. 
lir. Ereğli şirketi bugün dahi istihsaıatı 
dolayısiyle havzada birinci dereceyi iş. 
gal etmektedir. Senevi istih.sal mikdan 
600,800 bin ton aras,nda tahalüf etmek. 
tedir. Tesisat kuyular ve bütün lavala· 
rı, fabrikalar, liman:, şimendiferi ve 
bütün aktifiyle 3,5 milyon türk lirasına 
satın almış bulunuyoruz. Bunun bari. 
cinde kalan kısım kasasındaki parala. 
riyle halk üzerindeki matlubatıdır. Bu. 
mın iyi bir iş olduğu hakkında encü. 
menlerin ve bu arada söz söyliyen hatib. 
lerin teveccühkar sözlerine bilhassa teşek 
kür ederim. Havza hakkındaki bu temayü 
lü gördükten sonra memleketimizin milli 
ekonomisi üzerinde çok büyük kuvvet 
ve tesiri olan kömür meselesi üzerinde
ki dikkatimizi arttıracağız, teksif ede
ceğiz . ., 

Havzamızın kıymeti 

Havza kıymet itibariyle nedir? bu
nun her halde ekademik müzakereler
den politik münakaşalardan ziyade 
mahiyetini mütehass .sların lisanına bı_ 

rakmak lazım gelir. Otorite denilebile
cek ve beynelmilel şöhreti haiz olan a. 
!imlere havzayı teknik noktai ndzardan 
tetkik ettirdik ve bunların raporları e
limizdedir. Bize tavsiye ettikleri şey 

mevcut işletme sistemini bırakmak ve 
yeni bir işletme sistemine dahil olmak
tır. Havzayı üç üniteye ayırmak, fakat 
bu üniteleri bir elden idare etmek. Bu
nu yaptığımız takdirde bugünkü mali. 
yet fiatı üzerinden takriben iki iira ka. 
dar istifade edebileceğimizi bu müte. 
hassıslar ifade etmektedirler. Havzayı 
cumhuriyet hükü.meti eline aldığı za_ 
manda istihsalatı 500.000 ton raddele. 
rinde idi, Bugün 2 milyona vasıl olmuş. 
tur. Ve bunun yarısına yakın olan mik. 
darını harice ihraç ediyoruz. Evvelce 
harice ihraç mümkün değildi. Havza. 
nın bugünkü istihsatatmı arttırmak i. 
çin sadece rasyonal bir şekilde çalış

mak kafi gelmemektedir. Aynı zamanda 
sayın mebus Halil Menteşenin buyur
dukları gibi amele meselesini de ehemi
yetle ele almak lazrmdır. Amele mese. 
lesinde bu sene sıkıntı çekilmiştir. Fakat 
esas sıkıntı amelenin gelip zaman zaman 
çalışması ve bırakıp gitmesi değildir. 

Kalifye amelenin bulunmamasıdır. E

sas amele Avrupa diğer memleketelrinde 
ki ameleye nazaran kafi derecede ve is

tihsal noktasından memnuniyetbahş 

derecede randıman vermemektedir. A
meleyi, esasen muhitlerinde müreffeh 
bir hayat yaşamıyan bu vatatandaşlarunı
zı sıkı bir nezaret altında bulundurmak: 
ve amele hayatına uygun koforü de ih
tiva etmek suretiyle havza dahilinde 
iskan etmek kendilerini mesleki terbi
ye altında bulundurmak zarureti vardır. 
Bu bizim programımızda dahildir. 

Elemanlarımızın değeri 

Havzanın isti~alatını arttırmak i-

çin ele alman mevzulardan birisi de iL. 
man ve şimendiferdir. Aynı zamanda ila.. 
ve edeyim, büyük tonda gemilerdir. Bü
tün bunlar kül halinde teknik esaslara is 
tinad etmek suretiyle tahlil ve tetkik e. 
dilmiş ve bir karara varılmıştır. Bu ka. 
rarın icrası için şartı esasi olan kuvveyi 
müey,yide yani para, devletin umumi 
büdcesine dayanmaktadır. Bu da her se.. 
ne varidatımız arttığı cihetle, ümitba-. 
hıştır. Ereğli şirketini ele aldığımız za. 
man ümid ediyoruz ki, hali hazır vazi
yeti ile hüsnü idare edebile~ğiz. Yine 
ümid ediyoruz ki, bugünkü vaziyetin
den daha iyi olacaktır. 

Böyle büyük işletmelerde lazım ge. 
len evsafı haiz elemanlarımız vard.r. 
Memleket çocukları işin idaresinde ve 
tekniğinde bu işi başarabilecek liyakati 
haizdirler. Bunu bu kürsüden iftiharla 
söyliyebilirm. ve temin edebilirm. (Al. 
kışlar) 

Kapitalizasyon sistemine girmedik 
Bizim mukavelemizin şartlarından 

birisi de şimdiye kadar hakikaten yap. 
tığımız mukavelelerden başkaca bir sis
temi ihtiva etmektedir. 

Mühendis ve mebus arkadaşlarımız 
buna işaret buyurdular. Biz kapitalizas
yon sistemine girmedik. Bunu uzun se. 
nelere bağhyarak, faizlerini de üzerine 
ilave ederek bir anüite esasına varmak 
istemedik. İlk teklif te bize bö.yle vaki 
olmuştu. Bu teklifin terkedilmesi li. 
zımgeleceğini kendilerine söyliyerek 
vasıl olduğumuz bu neticeyi kendile. 
rine bildirdik ve kabul ettirdik. İlk tek. 
lif 14 milyondu. Bunun% 7,5 unu faize 
35 senede ödemeği ve bu mikdarı kapita 
lize ederek senede bir milyon 200 bin 
lira anüite teklif ediyorlardı. Bu bir mil 
yon 200 bin lirayı 35 ile zarbettiğimiz 
zaman mali kıymetinin 40 küsur milyonı 
çıktığını görürsünüz. Bir defa sitem İ
tibariyle vaki itirazımızı kabul ettirdik
ten sonra arzettiğim veçh.ile bütün milll 
fabrikaları, madenleri ve bunlara daya
nan hakları rıhtım ve şimediferleri ve 
Türkiyede olan aktifleri ve mallan yal
nız portföylerindeki senet ve para hariç 
olmak şartiyle 3 buçuk milyon lira mu. 
kabilinde devlete intikal etmiş bulunu
yor. Bu 3 buçuk milyon 10 senede ve 
10 müsavi taksitte bila faiz oonecektir. 
Ve mukabilinde kömür verceğiz. Kö. 
mürü de şu şartla veriyoru: Suriye ha
riç olmak üzere, çünkü Suriye bizim kö
mür pi} .. samızdır. Nefsi Fransa ve Fran 
sa müstemlekelerine kömür satılacak. 

tır. Bu suretle kömürlerimiz için de 
yeni bir piyasa temin etmiş oluyoruz. 

Anla§madan memnunuz 
Biz bu mukavelenin hük.mlerinden 

memnunuz. Bize bu malı satanlar dahi 
memnundur. Mütekabil memnuniyet 
içerisinde bu mukaveleyi huzurunuza 
getiriyoruz. Kabulünü rica ederim. 

Havzada esas prensib, işletmekte vah 
deti temin etmektedir. Rasyonel bir ha· 
rel«:t ancak bu suretle vücude gelebilir. 
Fakat bunu yaparken hiç kimseye yer· 
li olsun yabancı olsun gadretmiş de· 
ğiliz. Onların tabii haklarını gözeterek 
netice almak isteyoruz. 

Memnuniyetlerimizden birisi ek bu. 
nu bize satan Ereğli şirketinin her han

gi bir tesir altında bunu satmağa mecbu1 

olınası gibi bir his yoktur. Buna bilhat
sa dikkat ettik. 

Tcveccühlerinize teşekkür .ederinl 
(Alkışlar) 

Gümrük' er Müsteşarı .. 
nm tedkikleri 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Güınriilc 
ve inhisarlar müsteşarı B. Adil okul

daş bugün limanlardaki tetkiklerine de• 

vam etti. İç ticaret eşyalarının satışı i• 

çin yapılacak tesislerle meşgul oldU. 

Ölüm .. 
. . ktörıı 

B. M. Meclisi zab:.t kalemı dıre r• 
- pıe 

B. Zeki Öğretmenoğlunun validesı, 
• •11 re• 

hum mütekaid albay B. Hüseyını • 111 
fikası Bayan Lütfiye ?ğre~~=üt• 
dün vefat etmiş ve Cebecıye goın 

tür. h yırse'" 
Kendisi değerli, ahlakli ve a 

ver kadınlarımızdandı. . . diler'" 
Merhumeye allahm rahmetinl 

ailesinin kederlerini paylaşırız. 



1 - 4 - 1937 

Nafia Vekaleti . 
Samsun Su İşlen Sekizinci Daire 

Müdürliiğünden 

Kapalı ?.arf usuliyle 

/Orman_ Amenajman 
Ü ci· ncü Grun .. 

Başın ühendisliğ.! nd e _ 
· ilaoı eksıltme . ndan olmak üzere 

ıına a.ıneJıyatı r at ve in-

Tahmin olunan bedel Muvakk;ıt 
Adet Cins mecmuu Fiatı tl"minaı 

1 - Çarşamba ovasının kurutu "re yapılacak ame ıy f 
Aptal Irrrı:ığmın ıslahı içi°: ~rojesi~~ ~~n ınüddetle ve kapalı zar 
şaaat 25. 3. 937 tarihinder. ıtıbaren 

( 1 I s 
L. Kr. Lira K. 

Yazıhane 

usulile eksiltmeye konuJmuş~ur. 12 kuruştur. 
2 ~Keşif bedeli 3242l Jı~ şunlardrr: 

Bu insaat için mevcut evra ·.ınJeri 
· · t resı 

A • Ameliyat veA ın~~e if cetvelleri 
B • Keşif ve hul~saı . ~nel şartnamesı 
C • Bayındırlık ışlerAı g name . . . 
D • Hususi ve fennı. şart k 162 kuruş mukabılınde Su İşlen 

. . addede yazıh evra 
3 - İkıncı m ·k dilebilir. · · · 1 • 

müdürlüğünden tedar~ e . in Nafıa vekaletinden bu gıbı ış erı 
4 - Eksiltmeye gıı:nek ıç 'k na malik olmak laz·mdır. 

d · ehlıyet vesı ası · .. ·· saat 15 
yapabileceğine aır tarihine rastlayan pazartesı g_unu 

5 - Eksiltme 26.4.93~.d .. l"g~u"nde toplanacak komısyon buzu-
. l r· mu ur u · ı· k d de Samsunda Su ış e ı . 'h 1 aatinden bır saat evve ıne a ar 

Talıpler ı a e s .k h 1 ı-unda yapılacaktır. .. .. . öre usulüne tevfı an az r anmış 
2490 sayılı kanurtun huku~lerın:ug işleri müdürlüğüne makbuz mu
ve mühürlenmiş Qlan zar ~r~n Bu saatten sonra gelecek teklifler 
kabili~de verilmiş bulunma 1kt~lacak teahhürler nazarı itibara ahn
kabul edilmez. Ve postaca va 
maz. kkat teminat mikdan 2431 lira 50 kuruş-

6 - Bu ameliyatın nıuva 
tur. . .. hhit yüksek vekaletçe ihalenin tasdik o-
7 - İşi üzerıı:e. alan mu~~a tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün 
lunduı?;U kendısıne ya:ı \ e kati teminata ibia;a ve aym müddet 
içinde muvakkat . temın~.~~:n tescile mecburdur. {612) 1-1085 
içinde mııkııveleyı noter ı 

Polatlı Belediyee Reisliğinden: 
. k kes.if bedelli Cumhuriyet suyunun beton -

l - 3488 Iıra BO f ur~hor~larla kasabaya getirilmesi 26-3-937 ta • 
d_aı: depo. i!1şası v~5 °?.

11 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

rıh.inden ıtıbaren .l"u şartname ve keşifnameyi görmek isti yenler 
2 ~ Mevc~t prtol JreLnde Polatlı belediye dairesinde görebilirler. 

her gun mesaı saa e · · b'l kl · d · 
3 _Münakasaya gireceklerin su işle;ın~ yapa ~·~~«; erıı:~ ı3ır 

ellerinde salahiyettar fen heyetleri tara ın an tas ı ı vesı a arı 

bulunması şarttır. .. ·· 16 d d -
4 - İhale 9 nisan 937 cuma gunu saat tam ~ ır. . 

T l' 1 · 261 lica 66 kuruş muvakkat temınat akçelerıyle 

b
. l~k- a ~p e~ın an gün ve saatte Poltah Belediye dairesine gel -
ır ı te tayın o un 1-1297 

meleri ilan olunur. (754) 

Diyarıbekir Vilayetin den : 
Çeltik zerine mahsus ve mah~lli idar~re aid Sil~an ka~as.ı dahi

linde Farkin namiyle maruf v~ u~ sen~lıgı 24081 lıra sabıklı. gene 
Silvan dahilinde 21900 lira sabıklı Bayık Barkuş ve merkez kazası 
dahilinde 18003 lira sabikli Madrapha Yiamit Madrap suların.n 937, 
938, 939 senelerine aid icarları 5 nisan 937 pazartesi günü saat 14 de 
kadar kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. Muvakkat teminatı yüz
de 7,5 dur. Taliplerin Daimi encümene müracaat eylemeleri. 

{1651) 1~1250 

Etlikte Baytari Merkez . 
ahoratuvarları . 11irktörlüğünden 

zarl -
1
1;.aboratuvarlar yolu menfezi ve kanalizasyon işleri kapalı 

2 ~u ıyie ~ksiltmeye kon.ulmuştu_r. Tahmın edilen bedelı (9340 lıra) 5 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (700 lira 50 kuru~) olup banka mektubu 

ve>:a vezne makbuzu ile ticaret odası vesikası ve nafraca musaddak 
ehlıyeti fenniye vesikasr. . A • 

4 - İhalesi 2.4.937 cuma günü saat 15 de Zıraat Vekaletı Muha
sebe Direktörlüğünde toplanacak olan komisyon.?a yapılacakt~r. • 

5 - İstekliler teklif mektuplarım muayyen gun ve satten bır sa
at evvel makbuz mukabilinde komisyon riyasetine vermiş. buluna
caklardır. 

6 - Bu işe aid fenni ve umumi şartname ile keşif varakası be
delsizdiı. 

7 - Yapılacak işi ve p15.nm: görmek ve fazla izahat ile adları 
bildirilen kağıdları almak ıstiyenler hergün için müessese direktör-
lüğüne miir:?~~-ıt ed::1ıilirler. (631) 1-1112 

lstanbui Naha ıvıudürlüğünden; 
12-4-937 pazartesi günü _saat 15 d.e ~stanbulda nafia müdürlüğün

de (llı2 .:>3J lira keşif l.ıedellı florya ıltısak yo.lunda y~pılacak (2500) 
metrelik asfalt şose inşaatı kapalı zarf usulıyle eksıltmeye konul-

muştur. d 1 k . 1 . 1 h A f A 
M k 1 ksiltrne baym ır ı ış en gene , ususı ve ennı şart-

u ave e e · .. f · d · ~ k 514 k nam~leri ı:roje keşif hüiasasıyle ~unakrn~te errı ıger evra u. 

k b.1. de dairc.:inden verılece tır. rus mu a ı ın ~ • 
'Muvakkat teminat (6392) lıradır. . . 
1 ·ı · t klif mektublarmı ve en az (100,000) lıralık bu ışe 
st~klı erın~ e d 'r nafia vekaletinden almış olduğu mii~e2Jı1'it

b_enzer ı~ yapt~~~n~ aı havi kapalı zarflarını 12-4-1937 pazartesi gü_ 
lık ve saıre vest a ar .m b 1 N ra müdürlüğüne vermeleri 
nii saat 14 e kadar Istan u a 

1 
(l474) 1-1177 ---

Trabzo;-Defterdarlığından: 
Kapalı Zarf Usulile Gayrimenkul 

Satış Arttırma İlanı : 

Mahallesi Sokağı Nevi 

Tahtani Esvak Sıramağazalar 
ve fev· 
kani 

Metruke 
No. 
247 

Muhammen 
Kapı Kıymeti 
No. Lira 
148 20.000 

mağaza . kulün mülkiyeti peşin pa -
ı - Yukarda evsafı yazılı gar,rı ~le~onosu ile ödenmek ~rtiyle 

ra ile satılmak ve bedeli gayrı lll:bagu"n müddetle arttırmaya çıka-
1-4-1937 tarihinden itibaren on eş 
rıinııştır. "nü saat 14 de Trabzon Def • 

2 - Arttırma 15-4-937 perşembe gu alı zarf usulile yapılacaktır: 
terdarlığı sat·ş komisyonu odas~n~ ~aktilerin % 7,5 teminat alcçe.;ı 
. . 3 - Arttırmaya girebilmek ıçmıs e esi lazımdır. . 
ıçın nıakbuz veya banka mt>ktubu verm ya banka mektuplarırie 
t 4 - İsteklilerin teminat makbuzla~~rr: saatten bir saat evve.ı;e 
keklif mektuplarını ikinci maddede Y k~bifirıJe vernıes_i ~uktazı ~· 

(20 il S Yazıhane 
1 ( 1 I S Orta masası 

( 1 I S Kütüphane 4499 337,43 
( 2 I S Siğara m;isası 
( 1 I S Etajer 
( 1 I S Telefon masası 
27 

Adet Cins 
( 4 III s Yazıhane 

2 (23 iV s 
" 3035 298.~8 

( 3 v s 
" 30 

Adet Cins 
(17 il s Siğara nıa sası 
(24 f s Kartoniver 

3 (21 I s Büro dolabı 59~0 446.25 
(14 il S Etajer 
(13 11 s Orta masası 
89 

Adet Cins 
( 1 I S Yaz hane koltugu 
(19 lI s ,, ., 

4 ( 8 HI s .. 2880 216.00 ,, 
(14 l s Maroken koltuk 
(42 1 s .. !';andalye 

84 

1 - Yukarda cin.sleıi yazılı dört parti eşya ayrı ayrı eksı 
konulmuştur. Tahmın olunan bedeller hizalarına yazılmıştır. 

2 - İstekliler eksiltme, umumi ve hususi fenni şartnameJc , ı 
~uk.a~~ele projesi ve resimleri üçüncü grup baş mühendisliği mu;; 
vınlıgınden. parasız alabilirler. Ve her hususta izahat isteyebilrlrı 

A 3 - Eksıltme 12 nisan 1937 pazartesi günü saat (15) de Ankarad 
Hal ar~asıncla ten keciler soka<• nda bolupalas b.im:sında Ormaı 
Amena1r_nan üçüncü ı:r::ı.ıp baş mÜhendisliği otlasmda toplanacak o 
lan komısyonda olacaktır. 

4 - Eksiltme (K.ıp_ah zarf usuliyle) yapılacaktır. . . 
5 -:- Muvakk~t teı:ıın.at miktarı yukar~aki cetvelde her b~r parlJ 

eşya _hı~a~ında gosterılmıştir. Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsıne bır
den ıştirak edecek isteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ve 
şartnamede de aç kça yazıldığr şekilde bu teminatı vermeleri la 
zımdır. 

6 - İstekliler ayrıca 2490 numaralı kanuna göre ve şartnameler 
de de vazıh ~- saiki vereceklerdir. 

7 - Teklıf mektupları 12 Nisan 1937 pazartesi günü saat (14) te 
~a~ar -~ıra numaralı makbuz mukabilinde komisyon reisliği yapan 
uçuncu gru~ baş mühendisliğine verilecek veya gönderilecekdr. 
Postada vakı olacak gecikmeler kabul edilmez. (704) 1-1221 

Belediye Reisliğinden: 
Cumartesi, pazaı h:si ve perşembe günleri Ankaradan lstanbula 

hareket eden Toros ekspresi için biri Emniyet meydanından ve di
ğeri Lozan meydan ndan istasyona saat 6,30 da iki otobüsün hareket 
ve istasyondan aynı yerlere avdet edeceği sayın halka ilfin olunur. 

(764) l-1309 

Harjta Genel Direktörli4,.Tiin~ en: 
ı - Harita kıtasında mevcut 100 ila 150 araba gubre açık arttır

ma ile satılacaktır. 
2 - İstekliler 5 • Nisan· 937 pazartesi günü saat 10 da Cclıecicle 

Harita Genel Direktörlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(762) 1-134~ 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLU(JUNDAN 

İpotek olup paraya çevrilmesine karar verilen Ankaranın Kavaklı 
Dere mevkiinde ta.punun 1122 ada ve 138 pafta 63 parsel numarasında 
Cemil Zühtü namına kayıtlı 995 metre murabbaı ve beher metre mu
rabbaı beşer (5) lira kıymet.indeki ceman 4975 lira kıymeti mııham
mineli bir kıta arsa aşağrda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere 
açık arttırılmaya çrkarrlm~tır. 

1 - Satrş peşin para ile olmak üzere s.~.37 tar:.1inde ~arşamba 
günü saat 14 • 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış memur. 
lu~unda yapılacaktır. Talipler bu gayri menkule takdir edilmiş kıy• 
metin % 7,5 buçuğu nisbetinde pey akçe ı veya mim bir banka m te
minat mektubunu veyahud teminat olarak kabulü lazım gelen hazine 
tahvili vereceklerdir .. 

Tapu ve dellaliye harçları müşteriye a.ıddır. Tayin edilen günde 
yapılacak artırmada gayıi menkule teklif edilen bedel takdir edilen 
kıymetin %75 ini bulduğu takdirde ve 3 defa nida ettir.ılclikten son
ra en çok arttıran üzerine ihale edilecektir. 

Bulmadığı takdirde birinci aı tırmndaki en yüksek teklif de bulu
nan müşterinin teklifi baki kalmak şartiyle 15 gün sonra 20-5-37 ta. 
r~hine müsadif perşembe gün~ saa~ 14.16 ya kadar yapılacak ikfoci 
hır artırma sonunda gene tek1ıf edılen bedelin gayri menkule takdir 
edilen kıymetin %75 şin.i bulmak şarti}•le ve 3 defa nidadan sonra 
en çok artırana ihalesi icra kılrnacaktır. 

Bu ikinci artırmada da teklif edilen ~del mukadder krymetin 
%75 şini bulmadığı takdirde borç 2280 No. tu kanun ahkamına tevfi
kan ödemnek üzere 5 sene müddetle tecile tabi tutulur. Ve satış geri 
bırakılır. Bu takdirde artıranlar teahhüdlerinden kurtulmuş olur. 

Her iki artırmada ihale yapıldığı takdirde müşteri bedeli ihale
yi tamamen teslimi vezne etme~le mükelJeftir. 

Talep vukuunda 7 gün mchıl verilir. Bu müddet zarfında da ve
rilmediği takdirde mal yeni_d~n 15 gün _müddetle artırmaya çıkarılır. 
Ve en çok artırana ihale ~dılır. Evvelkı artırma ile yeniden yapılan 
artırım. arasındaki farkı ıhale ve masraf ve sair hükme hacet kalmak
sızın birinci müşteriden tahsil edilir. 

2 - İpotek sahibi ola~hlar~a diğer ala.k.adarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususıle faız ve masrafa da.ir olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeler.i aksi 
halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin payla~
masmdan hariç kalacaklrdır . 

3 -Artırmaya iştirak edenle~ gününden evvel artırma şartname
sini ve gayri menkulün tapu ve ımar vaziyetlerini ve bilhassa satış 
şartlarını görmüş okumuş ve bunları kabul etm:il ad ve itibar olunur-

adar komisyon reisliğine makbuz :u ların nihayet ikıncı ~ad~~ e 
S - Posta ile gönderilecek rne tup f n rnühür muınu ıle ıyıce 

}'az11 . 1 ,,e dış zar 1 
k 1 saate kadar gelınış o ınasl 
ap~tılrnası lazımdır. . l r kabul edilmez. (685) ı-1343 

Satışa aid şartname 93+172 o. ile herkesin görmesi için 20-4-.37 lar. N . 1 
tarihinden itibaren dairede açık bulundurulmaktadır. Keyfiyet ilan 
olunur ii-1361 

0staıla vukua gelecek gecıkme e 
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~ TURK HAVA KURUMU ~ - -
~ BUYUK PiYANGOSU ~ - -- -Şinulh e katlaı binlerce kil?İYİ zengin etmiştir. § 
- 6 cı ke.,ide 11 Ni.,an 937 dedir. § - -- Büyük ikramiye 200.000 liradır § 
':'. Ayrıca : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra- $ 
:§miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükifat vardır ... §5 -l)i){l{af: ~ - --- Bilet alan herkes 7 Nisan 937 günü akşamına kadar biletini §3 
- değiştirmiş bulunmalıdır. = - = _ Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 5 
-11111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111mnuii 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
ı .. - An'~r~'da Vakıf Şengiıl hamam nm teslim gününden itiba

re.~ uç seneI:k ıcarı kapalı zarfla 1-nisan-937 den itibaren yirmi gün 
muddetle muzaye~eye konulmuştur • 

1 
2 - İhale 21nısan.1937 çarşamba günü saat on beşte ikinci Va. 

kıf apart maı!rntla v .. rıclat ve ta11silJ.t müclürlüğünde olacaktır. 
d 3 - Teklıf mektu~.ıa~ı ikinci maddede yazılı saate kadar vari. 
at ve tahsılat mli rlugune m kbuz mukabilinde verilmiş olacak ve 

bu saatt01 ı;onra.yapılacak teklifler kabul cdilmiyecektir. 
4akk ç (senelı~ muhammen krymeti (2~ 1000) lira olup teminatı 

muv ate 525) lıradır. • 
. 5, - Şc\<Lİti görme_k ve daha fazla izahat almak istiyenlerin An· 
kara ~~ Y~ . .'ı~~ar Va_r~dat Miidürlüğünden ve İstanbul'da Vakıflar 
Başmudurıugunden ogrenebilirler. (737) ı-1341 

Ankara BcJecliye Rchsliği 1Janfaı·ı 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1038 inc.i ada.da 8 numaralı parselde 131 metro 
ınurnbbaı arsa 15 gün müddetle aç k artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhamen bedeli 327.5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 24.5 liradır 
4 - Şartnamesini görmek istiycnlcr hergiin yazı işleri kalem.'ne 

ve isteklilerin 16 Nısan 937 cuma günü ı;aat on buçukta B e 
Encümenine müracaatları. (793) 1-1368 

!LAN 

1 - Yenişehirde 1080 inci adada 11 parselde 66.20 metre mura4 
bbaı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 331 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 24.5 liradır. 
4 - Şartnamesini gi.irmck istiycnler hergün Yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 16 Nisan 937 Cuma günü saat on buçukda Beledi. 
ye Encümenine müracaatları. (792) 1-1367 

!LAN 

1 - Yenişehirde 1082 inci adada 10 parselde 78.20 metre murab-
baı Belediye malı arsa 15 gün miiddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bede1i 156.40 liraddır. 
3 - Muvakkat teminatı 11.73 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün Yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin de 16 Nisan 937 Cuma günü saat on buçukda Belediye 
Encümenine müracaatlarr. (795) 1-1366 

İLAN 

ı - Yenişchirde ı ı ı J inci adada 17 parselde bulunan 173 metre 
murabbaı arsa 15 gün müddetle Cl!fık artırmaya .konulmuştur. 

2 - Muhamm n hl"deli ·132.5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 32.5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler lıergün Yazı işleri kalemine 

ve isteklilerin Hi Nisan 937 Cuma gıinü saat on buçukda Belediye 
Encümenine müracaatları. (794) 1-1365 

ı•ggeaım KİZLAR MEKTEBİ ::1 
Simone Simon - Herbert Marchal ti--------Ankara Valili!!inden: 

2901 sayılr kanunun hükümlerine göre Ankara merkez kazasında 
çalışan 2 No. lu arazi tahrir komiı;yonu bir nisan 937 gününden iti
baren aşağıda _yazılı ınah~llatta arazi tahririne başlıyaca~ından aHi
kadarlara malumat husulıyle bu mahallatta arazisi bulunanların ta
pu senetleriyle birlikte tahrir komisyonuna müracaatları ilan olu • 
nur. 
Yeni ismi 
Tabakhane 
Bentderesi 

Öztürk 

İnkilSp 
lsmetpaşa 
Bozkurt 

Eski ismi. 
Tabakhane 
Ahi yakup, İzzet

tin, Börekçiler 
Hacıbayram, Ahi-

zafer 
Tülü inkilap 
İsmet paşa 

Bozkurt 

'Gün 
7 

3 

4 

2 
6 
3 

24 
(.780) 

Tarih 
1 nisan 8 

8 12 

12 16 

16 19 
19 28 
28 1 

1-1335 

ANKAl{A ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ RE
İSLİÖİNDEN : 

Ankaranın Atıfbey mahallesinde Telsi:ı Caddesinde (792) ı;ayı
lı evde Divanı Muhasebat Kapıcısı Arif Yanında Geredcnh1 Men • 
gen nahiyesi İshak köyünden Mehmet kızı Behiyeye: 

Kocanız Ankarada devlet demiryollar npa Travers memuru Ne
cip vekili Ankara avukatlarından Reşit Muhlis tarafrndan S-2-937 
gününde mahkememize açılan boşanma davasını mutazam.mın dilek
çesinin bir ömeği oturduğunuz yerin nıeçhuliyeti hasebiyle tiize 
tebliğ edilmemi\! ve bu sebeble mahkemece ilanen tebliğat ifa.sma 
karar verilmi~ olduğundan tayin olunan (19-4-937) pazartesi günü 
saat 14 de mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekil göndermeniz 
Jazrmdrr. Aksi takdirde H. U. M. K. (401) (402) inci maddesi muci
bince hakkınızda gıyap kararı verileceği davetiye tebliği yerine geç-
mek üzue ilin olunur. l-1358 

Jandarma genel komutanlı~ 
Ankara sabnalma komisyonundan: 

1 - EldeJ? örnek ve vasıflarına uygun olmak ~rtiyle 53 tek ya
ta.k.11 ve -~3_7 çı~ yataklı karyola 16.4.937 cuma saat 15 de açık ebilt· 
me uıulu ıle &atın alınacaktır. 

~ - Şart~amesi .k~misyon_umuzdan para.sır alınabilecek olan bu 
eniltmeye gırmek ıstiyenlerın 328 lira 76 kuruşluk tcrnhtat tn;lk • 
buz veya banka mektuplarını belli gün ve saate kadar ırom· ' 
vermiş olmaları. (768) 1_

1375 
tsyona 



===- UL U S 1 - 4 - 1937 

~ILCO radyolarını bizden arayın Hali l N aci Anatartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

lUilli ı.\l üdafaa Vekaleti Sa tmalma 
Komisyonu tlan1arı 

İLAN 
Madeni Barometre: 27 tane madeni barometre açık c-ksiltme ile 

satm alınacaktır. Hepsinin tutarı: 1214 lira 79 kuruşutr. Enaf ve 
şartnamesi komisyonumuzdan ahnacakt·r . İhalesi: 13 • iV - 937 sa
lı günü saat on birdedir. İlk teminatı: 91 lira 10 kuruştur. Eksilt • 
meye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun ~. ;, üncü 
maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktmda 
M. 1 u , .. ,~ ııı alm'l lrnmisvonuna gelsinler. (743) 1-1283 

İLAN 

Vekalet ihtiyacı için üç tane 
kütüphane ile bir tane kitap do· 
labı, üç tane döner koltuk, 6 tane 
portmanto ikel ve ayna, iki tane 
spar ton mar .a buz dolabı, 5 tane 
yemek masası, l tane subaylar için 
yemek masası, 2 paravana, 2 tane 

elektrik ütüsü, üç tane kolis, 200 
tane meşin ayrı ayrı pazarl:kla 
satın alınacaktır. Pazarlığa gire
ceklerin 2.4.937 cuma günü saat 
11 de M.M.V. Sa. Al. Komisyo-
nuna gelmeleri. (765) 1-1315 

Ankara Levazım Amirliğ"i Satrnalma 
Komi,•yonu Uanları 

lLAN 
ı - Kapalı zarfla münakasaya konulan Askeri hastanede yeni

den yapılacak bir pavyon ile koridora eksiltme gününde talibi tara
fın~an teklif olunan fiat komisyonca mutedil görülmediğinden 
27.3.1937 den itibaren bir ay içinde intaç edilmek üzere pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - İlk pazarl ı~ ı 7. nisan. 937 çarşamba günü saat 10 da yapı-
lacaktır . 

3 - Keşif bedeli 28219 lira 1 l:uruştur. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün, pazarlığa iştirak 

edeceklerin de muayyen gün ve saatte Erzurum kor satın alma ko-
misy onuna müracaatları. (769) 1-1338 

l A~kcri Fabrikalar Umum ~lüdiirli.iğü Satmalma 
Komisyonu İl:lnları 

MÜTEAHHl 'f NAM VE H~SABINA 10 'ı'UN GÜMÜŞ KUMU 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yaz ılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma ko
misyonunca 16 - 4 - 1937 cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komis yondar. verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (781) 1-1336 

l\'laliye Vekaletinden: 
70 lira \.~ ,e tli münhal daktiloluklar için 20 nisan 937 de Ankara

da bir müsabaka imtihanı açılacakt r. Memurin kanununun beşinci 
mad<lesindeki evsafı haiz bulunan taliplerin fotografl ı nüfus tezke
res i, mekteb şehadetnamesi ve arzuhalleriyle nisanın 17 sine kadar 
Zat i«ler· .,...i· ' ü rli.iö-üne mü.racaatları. (774) 1-1340 

An iara 
Mü es 

Merl~ez Hıfzıs~ıhha 
Müdürlüo·ünden~ 

~ 

• 
esesı 

1 - M ucssese gübre deposunda teraküm ttmiş olan 120 ton güb-
re paazrlık suretiyle eksiltmeye konmuştur • 

2 - Pazar) k 10-4-937 cumartesi saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Tahmin bedeli 180 liradır. 
4 - İ steklinin 13 lira 50 kurus muvakkat teminat. hudud ve sa

hiller Sıhhat Umum Müdürlü0iin~ veznesine yatırarak makbuzu ib-
raz ı liizırndır. (778) 1-1337 

Tiirl{ · Hava l\..urumu Genel 
J erk.~z Başkanlığından: 
Ere;ı i (Kon} :J ) şubemizde kayboıan 2680 sayıl . ve 100 yapraklı 

hiç kullanılmamış bir cilt vezne makbuzunun kurumumuz tahsilat 
işleri nde kul'a•v l'lrm"~ üzere hiikümden iskat edildiği ilan olunur. 

1-1351 

An ~ara Birinci Mıntaka 

I\a,la!'1tr o Müdürlüğünden: 
Keçiören nahiyesi merkezinin kadastrosuna başlanılacağı 25.3.937 

tarihinde ilan edilmişti. 
Bu_ nahiyenin bir semti olan Etlik bağlarının da kadastrosu ya

pılacagmdan oradaki gayri menkul sahiplerinin itan tarihinden iti -
haren beş gün zarfında idareye müracaatla beyanname alarak kanu
nun tayin ettiği bir aya kadar doldurup iade eylemeleri ilan olu-
nur. (763) 1-1344 

Nafia V ek~filetinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı· 

1 - Zksiltmeye konulan iş: Ankarada Dahiliye Vekaleti bina. 
sının garp tarafında yapılacak nöbetçi kulübesi ve pergola inşaa
tıd · r. 

Keşif bedeli: 20349. 77 liradır. 
2 - Eksiltme 16.4.1937 tarihinde cuma günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti yapı işleri Umum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eks!ltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 102 kurus be • 
del mukab ilın<le yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir · 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1526.23 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden al.nmış ve en az 
~0.000.00 liralık iş yapmrş olduğunu gösterir müteahhitlik vesikası 
ıbraz etmesi lazımdır. 

İstekli~erin teklif me~tuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat. evvelıne kadar komısyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
mesı muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(738) 1-1339 -------
Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden · 

Sivasta yapılacak olan 28493 lira 53 kuruş keşif bedelli vali evi 
15:4·937 r,erşembe günü sat 14 de vilayet daimi encümeninde ihale 
~dıl~ek uzere 24-3-937 den itibaren kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 

onu ~uştur. Muvakkat teminat 2137 liradır. Proje, keşif ve şart· 
n~me~ı her. z~m~n Sıvas Nafıa dairesir.de görülebilir. Ekslitme e 
~~~ebılmek ıçın ıste~lilerin müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir te~h
re~!!e en az 15i~OOkllıralık _bina ve buna mümasil inşaatın iyi bir SU• 

y~pmış 0, .u arını ıspat etmeleri sartt ı r. 
kad Tal?~er. te;cl~_f mektuplarını 15.4.937' perşembe günü saat 13 çe 

ar aımı necumene vermeleri Iaz:mdrr. (1747) 1_ 1349 

Saçları 
diikii leıı ler 

"r;~~"J (lr J ı 
~)·l. -
I ' ...,. 

V·"''..;.;, ~, I 
~ ' 

. . . 
/ 

< 
KOM l ,, 

Saç 
Sal(laı ın dökülmesınc ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerim kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komo1en saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerim 
t-ozmaz Hafif bir rayihası var.:iu 
Konıo1en kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında buiunur. 

UCUZ ve TAKSİTLE 

Sa trlık Arsalar 
Yenişehirin kibar ve itina ile 

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

B AHÇ E 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at s· ğır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
~ekilde verilir. Hal No. 3 Ti. 1425 

1-1004 

ZAYİ 
Askerlik terhis tezkeremle 

nüfus cüzdanımr ve şimdiye ka
dar vermiş olduğum yol ilmüha
berleri bulunduğum depayde 
paltom ile çald:rdım. Yenisini 
çıkaracağımdan bunların hü
kümleri olmadığı ilan olunur. 

Çankırı caddesinde 113 No. 
mahrukat deposunda lt ~ır.a
liyeli Hasan ı .J \;l 

KiRAL IK 
Yenisehir Isme. ..ı c ... d-

des i 74 N .J. lu aparl... . .. ~ _.nin 
kat üç odalı daire. Üst kata u.;i. 
racaat. Tel. 2731. 1-1357 

KİRALIK 
Her türlü kon! ... . - haiz bü

yük bir apartunan katı kiralık
tır. Kalöriferi, muşambası mü
tead<lid balkonları, büyük salo
nu, dört oda, bir hol emsalsiz 
manzarası vardır. Yenişehirde 
Kızılay memurlar apart ·manı 
karşısında Düzenli sokak No. 15 
Tel: 3063 1-1334 

Ankara Esnaflar 
Cemiyeti 

Mürakipliğinden 
Furuncular cemiyetinin yeni 

idare heyeti intihabı 3.4.937 cu
martesi günü saat 15 de istas
yondaki Ekmekçiler şirketi bi
nasında yapılacağından bütün 
ekmekçi esnafmın gelmeleri ri-
ca olunur. 1-1360 

Ankara Esnaflar 
Cemiyeti 

Mürakipliğinden 
. ~rrdavatçılar cemiyetinin 

yenı ıdare heyeti intihabı 2.4. 
937 cuma günü saat 15 de Hacı
bayram caddesindeki esnaflar ce
miyeti binasında yapılacağmd<n 
mensupların mu~yyen saatte 
gelmeleri ilan olunur. 1-1359 

Kiralık Daire 
İki büyük oda, bir geniş hol. 

Tam konfor. Bahçe. Ziraat ban
kası me~ur_lar . apartımanr y it· 
nında. Musaıt fıat Yenişehir: 
Tuna caddesi: 24. Tel. 37c'i 

1-1363 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Umumi neşriyatı idare tden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Karadeniz Ereğli Kayma kamlığından : 
Ereğli köyleri için aşağıda müfredatı yazılı 10 kalem telefon ve levazımı kapalı zarf usuliyle sa-

tın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3535 liradır. Muvakkat teminat 26(i liradır. 
İhale ~6.4:937 pazartesi günü s~t -~4 de ~r~ğli köY. işl~ri müşterek komisyonunda yapılacakt· r. 
İsteklılerın mufassal şartnaıneyı gormek ıçın hergun bızzat veya posta ücreti kendilerine aid ola-

rak teahhütlü mektupla kaymakamlıktan istemeleri g : rektir. (1643) 

Evsafı 
Tutarı 
Lira K. 
1875 

450 

Miktarı 

15000 kilo 
4500 a ·et 

3 M/M En birinci nevi 
yedi santim yüksekliğinde 

200 
90 

720 
50 
11,50 

1 adet 
3 adet 
24 a~'et 

Tarto marka 937 model 

1 adet 
1 çift 

.. " 
" " ,, ,, 

Avrupa malı 

" 
" .. 
,, 

" 

48 60 adet 
Laklanşe fransız malr, hakiki 
A. D. marka 

30 
60.15 

3534.65 

3 adet 
20 kalem 
YLkiın 

Tarto marka 
müteferrik 

Erzurum İmar Birliği Başkanlığından : 
Erzurum şehri dahilinde imar birliğine aid bir apartıman ka -

palı zarf usuliy le eksiltmeye çıkarılmıştır . 
l - Bedeli keşfi yirmi dört bin iki yüz sekiz lira üç kuruştur. 
2 - Evrakı keşfiyesini görmek istiyenler İstanbul ve Ankara 

nafıa müdürlüğünde ve Erzurum imar birliki eksiltme komisyonun· 
da okuyabilirler. 

3 - Eksiltme on dokuz nisan 937 pazartesi günü saat on beşte be
lediye binasında imar birliği odasında yapılacaktır. 

4 - İstekliler bir defada on beş bin liralık iş yaptığına dair na
fıa müdürlüğünden alınmış bir vesika ile senesi içinde ticaret oda
sından alınm · ş vesikayı ibraz etmesi mecburidir. 

5 - Muvakkat teminatı bin sekiz yüz on altı lira olup üçüncü 
maddede yazılt saatten bir saat evvel teklif mektuplarını ve evrakı 
sairesini komisyon riyasetine vermesi lazımdır. (1773) 1-1347 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana su baskınında evleri yıkrlan

lar 18 dairede dörderden 72 ve bir dairede de 3 ki ceman 75 ev yap
tırılacaktır. 

Keşif bedeli "32602" lira elli iki kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ~artname, 
H - Keşif hulasası. 
F - Proje, 
G - Hususi şartname 

İstiyenler bu evrakı (163) kuruş bedel mukabilnide Vilayetten 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 13 · nisan - 1937 tarihinde salı günü saat on birde 
vilayet odas ·nda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "2445" lira "19" ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi' gazetenin 3297 sayılı nüs
hasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar vilay ete makbuz mukabilinde vermeleri mukta -
zidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfları mühür mumu i
le iyice kapatılmış olması lazımdrr • 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, (1754) 1 ...... 1350 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden : 
Koyulhisarda yapılacak olan tam devreli ve beş sın ı flı ve 14284 

lira 42 kuruş keşif bedelli ilk mekteb inşaatı 15.4.937 perşembe günü 
saat .14 de Sıvas daimi encümeninde ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usulıyle 24:3.1937 güt:ıünden itibaren eksiltmeye konulmuştur. Mu
vakkat temınat 1071 lıra 33 kuruştur. Proje, ke~f ve şartnamesi her 
zaman Sıvas nafıa dairesinde görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikas ı ib
raz _ve.Ya _bir teahhütte en az 10.000 liralık bina ve buna benzer inşa
atı ıyı ~ır surette yapmış olduklarını isbat etmeleri şarttır. Talip
le~ t«:klıf .?1ektuplannı 15-4-937 perşembe günü saat on üçe kadar 
daımı encumene vermeleri lazımdır. (1748) 1-1348 

Nafia V elcruetinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı: 

1 - Eksiltmeyt konulan iş: Ankara kız lisesi kalorifer tesisa -
tıdır. 

Keşif bedeli: 22484.51 liradır. 
2 - Eksiltme 16.4.1937 tarihinde cuma günü saat 16 da Nafıa 

Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eks~l~e şartna~esi. ve buna müteferri evrak 112 kuruş 
bedel muka~ılınde yapı ışlerı umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - _Eksıltmeye girebilmek için taliplerin 1686.34 liralık muvak
kat_ temınat v:ermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik 
vesıka~u~ı ~aız ol.ması ve 10.000.00 lira de ğerinde bir kalorifer tesi
satını ıyı bır şekılde yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi la
zımdır. 

İstekli~erin teklif me::tuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evvelıne kadar komisyon reisliğine makbu z mukabilinde ver -
mesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (732) 1-1342 

Y ENi ~ i N E 1\1 A 1~ . .\ R 

Cinsi 
Galvanizli tel 
Fincan. deve boynu demiri ile 
beraber 
20 lik santral 
Masa telefonu 
Dıvar telefonu 
Seyyar telefon makinası 
Mahmuz maa bel kemeri 

Kompilepil 
Mikrofon 
Telefon malzemesi 

1-1242 

Satılık 
BUlK SPOR OTOMOBiLi 
"2004'' telefondan arayınız. 

1-1311 

Kiralık Oda 
Yenişehirde konforlu bir oda 

kiralıktır. Havuzbaşı Himayei 
Etfal apartımanında idare ıne· 
muru Bay Osmana miiracaat. 

ı-1355 

Yazı lst anbulda 
geçireceklere 
Şişhane yokuşunda caddede 

Merkez apartnnanında beş odalı, 
mefruş radyo telefonu bulunan 
nezaretli No. 11 daire 3-6 ay ki
ralıkt ır. Beyoğlu Tel. 42052 

1-1353 

2 
4 
6 

3 200 
5 100 

7 ve 8 30 

1 - Hayır işierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid irn.nlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri ~ 
maktu 130 kuruştur. 

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

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 
-----

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Avlığı 9 ., 16 .. 
3 Aylığı s ıt 9 .. 

~ Telefon: 
Başmuharrir: 
Yazı işleri : 
Abone ve ılan: 

SATILII{ 
Ankara ve Yenişehirde bü· 

yük apartunanlar inşasına elve• 
rişli arsalar, yüksek iratlı apat · 
tnnanlar Her tarafi;a p:ınellen• 
miş yapıya hazır arsalar. 

Hayri Dilman emlak koınis• 
yoncusu. Yeni sinema yanı 19 

Tel. 3893 I-1J54 

İdrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

D OKT OR 

Mecit Sayan 

HALK 
BU GECE 

Halk Opereti Tarafından 
BUGÜN BU GECE 

Büyük barbın en büyük aşk ve 
ihtiras romanı 

Bn. Zozo Dalmas'ın iştirakile 

FLORYA 
(Operet 3 perde) 

Gündüz saat 4.30 da tenzilatlı tarife 

TARLA KUŞU 
OPERET 3 PERDE 

Saat 14 de 

ŞANGHAY 

ZAFER YOLU 
Frederic March - L. Ban-yınore 

W. Baxter 
1laveten 

EKLER JURNAL 
HALK MATİNESİ 

Saat 12.15 de 

Çellininin Maceraları 


