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20 NiSAN 1937 SALI 

3 üncüde 

Almanlar İspanyol Fasın
da tahkimat yapıyorlar -

Kontrol başladı 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Şark Demiryolları 
1 

nasıl satın alındı? 
1 Başbakanımız. Yugoslavya içindeki seyahatlerinde 1 

Bayındırlık bakanımız dün 
Kamutayda bu işi anlattı 
Kamutay dün Bay Refet Canrtez (Burs~) nm reisliğinde ~o.plan· 

mıştır. Giresun mebusu B. Hakkı Tarık Us un mua~el~ ~ergısı hak
kındaki suali, kendisi iki defadır celsede bulunmadıgı ıçın sakıt ol· 

mu~tuı·. 
Radyoloji, radyom, elektrikle 

tedavi ve diğer fiziyonerapi mü
esseseleri hakkındaki kanun pro· 
jesiyle, Başbakanlık teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanun pro
j esinin ikinci görüşülmeleri yapı
larak kabul edildi. 

Bundan sonra şark demiryollan im
tiyazı ile şirkete aid malların satın a· 
lınmasına aid kanun projesinin görü
şülmesine başlandı ve Bayındırlık Ba
kanrmız, Kamutayca büyük bir alaka ile 
dinlenen şu izahlarda bulundu : 

''- Geçen sene bir arkadaşımız, bir 
şirketin satın alınması müzakeresini 
yaptığımız sırada şark demiryollarının 
satın alrnrp alırunıyacağını sormuştu. 
Kendilerine hali müzakerede bulundu· 
ğumuzu söylemiştim. Hakikaten .o ta. 
ri'hten itibaren müzakere devam etti. 

Başbakanımız Sofyaya hareket ettiler 

ismet Inönü Sofya'da da 
muhtelif temaslar yapacak 

Belgrad, 19 (A.A.) - Yugoslavya'daki seyahatlerinin sonunda 
Başbakan ismet lnönü ile Dr. Aras, yanlarında B. Stoyadinoviç, Har~ IFransa dış bakanıl 

Bayındırlık Ba!canrmrz B. Ali 
Çetinkaya Kamutay kürsüsünde 

biye Bakam general Mariç ve diğer bazı bakanlar olduğu h~de1 
bugün Vajevoya gelmişlerdir. Bayan ismet İnönü de refakatınde 
Bayan Stoyadinovıiç ve Bayan Mariç olduğu halde bu sabah Vajevo-

Yugoslavya mektubları: 3 

Sergimizde 
Falih Rıfkı AT AY 
Belgrad - 15 nisan. 

Kulağıma eğilerek: 
d '"":- !lu sergiyi açmanız ne ka· 
Sar !Y• oldu bilmezsiniz diyordu. 
ergıde son on .senelik türk res

J:ninden örnekler, bir kitab, bir 
gaı:ete, bir de mecmualar serisi, 
Camekan içinde yeni tezhib ve 
~ild işleri·nden birkaçı hepsi buka
dar ! Fakat bunlar yeni Türkiye 
kültür değerini gösterir. Yeni 
Türkiye ancC\k bunlarla fikir ve 
sanat eserleriyle garb alemi için· 
dedir. Ve yeni Türkiyenin ancak 
garb alemi içinde olduğu kadar 
tnanası vardır. 

- Çünkü ne kadar yazılsa ve 
ıöylenilse gözle görülen bu eser~ 
ler kadar hiç bir şey eski Türki
}"enin hayalini zihinlerden silip 
onun yerine yeni bir Türkiye ha
.Yali koyamaz! 

Doğrudur: ve yüreğim titriye-
ı-ek en aşağı 50 milyon kişinin do· 
laşacağı Paris sergisinde tü~k b~y
rağını taşıyan bir kulübemız bıle 
olrnadığını düşünüyorum. . . . 

( Sonu 4. üncü sayfada ) ya gelmittir. 

LQrd Loyd in sözleri 

.. rk-lngiliz işbirliği 
gittikçe inkişaf ediyor 
Türkiye Avrupada büdcesi 
az devletlerden biri, belki 

mütevazin pek 
de birincisidir. 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Birkaç gündenberi şehrimizde hulun~ 
makta olan İngiltere'nin tanmnut politika adamı Lord Loyd bu ak
şam ekspresle Loııdra'ya hareket etmiıtir. Lord Loyd kendisiyle gö-
rüşen gazetecilere şunları söylemiştir: 

l 
Lord Loid 

"- 17 martta bir İngiliz harb 
tayyaresiyle şarkta bir tetkik se
yahati yapmak üzere Londradan 
ayrılmıştım. Seyahat maksadım 
tark memleketlerindeki İngiliz 
mekteblerini teftit etmekti. Bu 
münasebetle Atina, Kıbrıs, Filis
tin, Maverayİ Şarki Erden' de İn
giliz mekteblerini gezdim. Ve ta· 
lebeyi teftit ettim. Şarkta bulun
duğum bugünlerde çok sevdiğim 
memleketİ'nizi de görmekten ken· 
dimi alam~dığım için lstanbul'a 
geldim. Şimdi, doğruca Londra-

·d· ,, ya gı ıyonım. 
Lord bundan sonra Akdt:niz vaziye

ti, Avrupada bugünkü durum, türk ingi
liz mı.inasebetleri ve İngilterenin silah· 
Ianması meselesi üzerinde de şu cevab-

larr vermiştir: 
"- Avrupanm bugünkü vaziyeti, 

her halde pek iyidir denilemez. Fakat 
düzeleceğini ümid ederim. Akdenizin va
ziyeti de eskisine nazaran daha iyidir. 

Naib Prens Pol türk sergısının 
açıhş resmine şeref verdi. Kültür 
Bakanının ve elçimiz Haydar Ak
l>ay' ın nutuklarını dinledikten 
6oma büyük bir alaka ile dek~
l'asyon, neşriyat ve resim eser~e~ı
ll'ıiı:i tetkik etti. Sanat eserlerının 
~aşlıca tamyıcı ve meraklıların· 
dan olan prensi·n hiç umulmadık 
hir manzara karşısında bul?_?.D1a~- 0 0 0 u unu =·- n "' ...... 
tan duyulan zevkle hislendıgı aşı- P 
kardı. Prens sanat ve kültür genç
ı!~lderini ve tezahürlerini ~evi~or. 
~et ordunun gururu kendı mılle· 
·~1~e aiddir ve birçok işlerde .de 
JJoyledir: fakat cihanşümul ve ın· 
;8ani sanat gururu herkese aiddir. 
Dnun için milletleri biribirine sa
~at ve kültür eserleri kadar aevdi

Türk ingiliz münasebetleri kabil ol
duğu kadar iyidir ve günden güne inki
şaf etmektedir. Türkiyedeki büyük te
rakki hamleleri İngiJterede pek samimt 
bir sempati ve alaka ile karşılanmakta-

'ı en sanatkarlar, ve kültür adam· 
· . ~ı kadar tanıtaın, yakhıştıran t•lli şöhretleri üniverselleştiren 
'- lr şey yoktur. 

Irak 
• • 

vezırı 

hariciye 
geliyor 

Haber aldığımıza göre, Irak hariciye 

. . D Naci Afil büküllıetize resmi 
vezırı r. . 

b
• . ette bulunmak üzere 26 rusan 
ır zıyar 

. .. .. Aııkaraya gelecek ve 29 
pazartesı gunu 

. kadar ııehriınizde kaldıktan sonra 

gfb -· 
nısana ~ 

Bağdada dönecektir. · 
7 

u Naib Prens Pol bazı gençleri-
( s . b •• 

onu S. ınci sayfada ) 

dır. 
Büdce muvazeneai 

Bugün Türkiye Avrupanın en şayanı 
dikkat bir memleketi haline gelmiştir. 
Hükümetiniz, çok büyük bayındırlık iş
lerini ba~arırken ve yer yer fabrikalar 
kurarken büdcesini de tevazün ettiriyor. 
Bence üzerinde durulacak en mühim 
nokta budur. Diyebilirim ki Türkiye Av
rupada bildcesi mütevazin pek az devlet-

( Sonu 3. üncü sayfada ) 

V ajevo halkı, doıt ve müttefik 
Türkiyenin devlet adamlarının 
gelişini büyük bir sevinçle selam
lamış ve şiddetle alkışlamıştır . 
İsmet lnönü1 B. Aras ve Stoyadi
noviç, sokakları dolduran halkın 
tezahüratı arasında Orduevi·ne 
varmışlar ve oradaki kabul töre
ninde bulunmuşlardır. 

Belediye reisi, hararetli bir nutuk 
söyliyerek Yugoslavya milletinin mi
safirlerine samimi surette "hoş geldi
niz,. demiştir, 

Muhterem misafirler, bundan son
ra Belgrada harekte etmişlerdir, 

Veda ziyaleti 
Belgrad, 19 (A.A.) - Bu akşam, 

Başbakan Stoyadinoviç, türk misafirler 
şerefine büyük bir veda ziyafeti ver
miş ve sonra istasyona gidilmiştir. 

Başbakan İsmet İnönü ve Hariciye 
( Sonu 6. rncr sayfada ) 

B. Dclbos radikal sosyalist gençleri 
kongre~imle Fransanın dış politika
srnr anlatmıştır. Bunu tafsilatiyl• 

S. inci sayfamızda bulacaksınız. 

Siyasal Bilgiler 
Hamid içiıı 

mektebinde 
tören yapıldı 

Hamid için halkevinde yapılacak töreni tesbit eden heyet 

Sıyasal Bilgiler Mektebi talebe si dün mekteblerinin ko f , 
l d t 1 ak 

· A b" h . . n erans la· 
onun a op anar ıamımı ır a va ıçınde Lüyük şair HA • d · · 

bir tören yaptılar. amı ıçıo 

Hamid için Halkevlerinde ya
pılacak töreni tesbit eden heyetin 
toplantınna aid talailat ikinci 
ıaylamızdaJır. 

Tören ıaat yirmi buçukta pro
f esör doktor Fuad Ko" p .... ., .. . ru unun 
hır konferansı ile baıladı. 

Sayın bilginimiz bu konferansında 
tanzimat devrinden, Şinasiden bahsettik• 
ten sonra sözü Hamide getirmiş, onun 

(Sonu J. üncü sayfada) 



=2 ULUS 

OüsünüslRr .. 

Kültür ve sa a 
Halkevlerinde 19 Mayıs şenlikleri için 

sergileri Hamid günü hazırhklar devam ediyor 
Resim ve neşriyat sergimizin, Atina'dan sonra, Belgrad'da da bü

yük bir alaka uyandımHf •e çok takdirle karşılanmış olduğunu 
öğreniyoruz. Kendimiii, yabancı mem1eketlerde sanat ve ~ltür ha
yatımıza aid aerlerle tanıtına yolunda _yapılmı~ ?lan hu ılk teşeh· 
büslerin verdiği çok öTiihneye değer neticeler, bizı, bu yolda daha 
geniş ve esaslı bir çalışmaya teşv~ ed~e~ 1?ahiyettedir. 

Amerikayı lıatti. timal mıendeKetlenm bir yana bırakınız, fakat 
daha yakrn bir mazide, aynı devlet sınırlarının içinde yaşamış oldu
ğwımz balkanlı doMlaramız.ın bile bizi ne kadar az ve ne kadar yan
ı .. tamdıldarmr anlamak için ba bir meyahat kifidir. 

"'7 Kend. . . ı.e,. fınatbın ilıtifade ederek uzak yakın bütün millet-
ımızı, __ L-__, • • ı..__ • • • b" _ _!C fere taDJtmak milli --=---ÖllllZ Ye uaysıyetimız namına il' y~e 

ol aıtur. F abt, be tanıtma pym}erinde, kültiirel ilerleyitimizi 
örneklerle s~ .,..,.... bir ebe.niyeti Yardır. Çünkü en fena 
ve ea yaalq oluak tpmlan tarafımız badm. 

J);lrbtimize çarpan ~ hir ~· _B_elsrad'da sanat ~izi 
göımiif olaJa lairzat kendi ...a..uuleııımızm, amuclJarmm ü.atünde 
bir manzarayla brplqtı]danm, bundan hayret Ye eerinç cluytlukla
rrm Wirtmeleridir. Demek ki kültür Mhaunda, yabancılara olduğu 
kadar, bt tel .e bhiliyetimizi kendimize de tamtmak için yapılacak 

• ....1.. :-~: • .ardır 
;ua ~ kitab: helli batlı hir iki büyük tehrimiz i.tima ediline, 
topla olarak, memlekette hiç siril miyen teYlerdendir. Bir resim ser
gim aeJrelm it deiil, laatti böyle hir teYiıa ricwhmdan haberdar ol
!MIWlf ilice ~ halli aydın Y&tandaflarmuz bulunclu
jmm l..triaa çıkaramayız. Sama, kjtaha ~ y~~~ ehemiyeti, 
wsilr:T tertiı.i wetiyk ı.nm ~ ~ ~sıauu memleke
te yaymak için faydah 1Jir ... ene çahfmak blrilclir. 

Yabancı fakat dost muh~tlerde türk kültürü ve sanatı hakkında 
çok ıüzel temler 1aırakmıt olan aergiyi, memleketin her tarafmda 
dolqtırmalı pek yerinde bir laiz• et olurdu. Kendimi• giyeni artır
mak sanal hareketlerinden mahrum muhitlerde kültür canlılığı ve 
alik~sı uyandırmak içiın, böyle bir letebbüsten ehemiyetli neticeler 
beklenebilir. 

Çorumun 
Kalkınma 
Programı 

YQfar NABi 

Halkın 

topraklandınhnası 

i~in ~malar 
Finans bakaıılrğı vilayetlerde rWD

lardan metruk kalan lıağ, bahçe, fidan. 
lılc, arsa gibi yerlerin borçlanma sure. 
tiyle göçmenlere ve yerli halka satıla.. 
bileceğini defterdarlıklara tamim etmiş. 
tir. Bu suretle ha1knnrzm topraklandı. 
nhnası temin edilmiş olacaktır. 

Esasen bazı vilayetlerde bulunan 
metruk era.zinin göçmenlere ve yerli 
halka dağıtılması daha evvel kararlaş.. 
tırılmıştı. Geri kalan vilayetlerde sat .-ş 

dışında kalan topraklar takdir edılecek 
bedelleriyle dağrtıhnası talimatname ve 
göçmenler hakkndaki kanun hükümle. 
rinden bulunmaktadır. 

Çar~amba günkü 
törenin programı 

tesbit edildi 
Bundan evvelki uyılarmıızdan bi

risinde nisanın 21 inci günü akşamı 

bütütn balkevlerinde Abdülhak Hamid 
töreni yapılacağını yazmqtık. Bu mak
adla düıı Ankara balkevi,nde de töre
nin nasıl yapılacağını görüfiip karar
laştırmak üzere bir komite toplanmq 
ve bunda Euurum Mebusu 'ft Külttir 
Bakanlığı Siyut llüatqan Bay Nafi 
Atuf ıtansu. Kayseri mebusa Profe
•ör Fuad Köprülü, Siird Mebmu Bay 
lmıail Müttak Mayakon, İzmir memı
au Bay Hasan Alt Yücel, lçel Mebusu 
ve Ankara Halkevi bafkanı Bay Ferid 
Celil Güven, Trabzon Mebmu Bay Ha
lı1 Nihad Boztepe, Kültür kurulu baf
kanı Bay lbsan Sungu, Muharrir BB. 
Ercümend Ekrem Talu, Nasuhi Bay
dar, Sadri Ertem. Nurettin Artam, Ya. 
.-r Nabi ile öğretmen Enver Behnan 
Şapolyo bulmımuflardır. 

Verilen karara göre çall2Dlba gUntl 

akşamı saat dokuzda başlıyacak olalı 

törende muhtelif hatibler Himidin ba

yat ve 'ahsiyetinden, eserlerinden 

bahsedecekler, büıyük ı;airin kendi eser. 

teri ve onun için yazılmı§. şiirler okuna

cak, ondan sonra balkevi temsil kolu ta

rafından Eşberden bir kısım temsil edi

lecektir. 

Bir idari harita baZD"landı 
İç bakanlığı idari taksimatı göste. 

rir 1.200.000 ebadında bir harita butır
mııtır. büyük emeklerle hazırlanmış o.. 
!in bu haritada genel müfetti,likler, vila 
yet ve kazaların hududları son değişik. 
li.klere göre tanzim edilmiştir. Nahiye 
ve köy adları, demiryolları, köprüler, 
ve kara yolları açıkça gösterilmiştir. 

Adları değişen nahiye ve köylerin eski 
adları da yanına yazılmı~r. 

Kamutay Çağrılan 
Arzuhal encümeni bugün Parti Gru.. 

pu i~timaından sonra toplanacaktır. 

* Ziraat encümeni bugün saat 15.30 da 

toplanacaktır. 

Jimnastik 
• • 
ıçın 

bayramının çok güzel olması 
g.eniş ölçüde çalışılıyor 

19 mayıa teıılikleri için hazırlıklara den.m olunmaktadır. Dün 
.Ankara'cla idman hareketlerine ittirak edecek mektebliler Hipodro
naın ıeçid rami pistinde saat 16 da toplanarak ilk provalarmı yaPo 
mıtlardır. Bu ilk provada çocuklarımız muvaffak olmuılardır. Maa· 
mafih bayramın muntazam ve ıüzel olması için bu provalar birka9 
kere daha tekrar edilecektir. 

Diğer Yili~ _ılerimizcle de ten
lik hazırlıkları aynı tekilde yapıl
maktadır. Bunun için vali ve kay· 
makamlarm reislikleri altında ko
misyonlar tetkil oluıunufbır. 

Bundan başka, 19 mayısın büyük ma· 
na ve ehemiyetine değer bir ı;ekilde 

kutlamnaaı ipn kurulan büyük komis
yon da bazı kararlar vermiştir : 

Mayısın birinden .itibaren Ankara 
ve lstanbul radyolarında akşam emis. 
yonlarında kültür ve ıpor sahasında ta-

ihracatın 
kontrolu 

Ekonomi bakanlığı tağ§ifin meni 

kanununa ek olarak çıkarılan ihracatın 

mürakabesine dair olan kanun hüküm. 

Ierine uygun faaliyetinde devam etmek.. 

nınmıı; zatlar tarafından onar dakika tedir. 
devam etmek üzere söz söylenecektir. 
Hatibler bu söylevlerinde 19 mayıs ten· 
liğinin tarihi, içti.mal, lliyui baknndan 
tahlilini yapacaklar ft apor mevzuu ü
zerinde komıpcaklardır. 

Bayram günü bütün ıehirlerimirde 
idman hareketlerinden başka futbol 
maçları ve türlü spor müsabakaları ya.. 
prlaeaktır. Ankara ve İstanbul radyola
rı bu maçtan bütün memlekete yaya. 
caklardır. Sporcular o gün eaki Ye ta
nınmıı; aporcuları, pebliYanları ve be· 
den terbiyesi iı;lerinde tanınmış otlan 
ziyaret edeceklerdir. 

Beypazarında parti binası 
Beypazarı kazasında yeni yapılan 

parti ve halk okuma odası binaaı dün 
törenle açılmıştır. Bu münasebetle pıırti 
önüne toplanan beypazarlılar partiye ve 
rejime bağlılıklarını meydana koyan gös 
terilerde bulunmuşlardır. 

Kaymakamlar arasında 
İç bakanlığı memurlar intibah en. 

cümeni dün müateşar B. Sabri Çıtak'ın 

reisliğinde toplanmıftır. Bu toplantı. 

da zaruri sebeblerle yerleri değişecek 

memurlarla şarkta müddetleri dolan ba. 

zı kaymakamların nakillerine aid karar. 

name projesi hazırlanmJftır. 

Son üzüm kongresi kararlarına gö. 

re hazırlanan nizamname projesine 90Q 

tekil wrilmiftir. Bugünlerde resmi for. 

maliteainin bitirilmesine baflanacaktır. 

lç ticaret ecnel direktörünün biını: 
çevreıinde alikalılarla temumdan ıon.. 

ra hazırlanan palamut nizamnarneai pro. 
jeai üzerindeki etüdler de ilerlemiftir. 

Bakanlık biitiin ihracat maddeleri. 
mU eibi pamufwı ihraç i§leriU: kontrol 
etmek Ü%ere bir niumname ha.zırlaya.. 
caktır. Bu madde üzerinde de tedkikler 
yapılmaktadır. 

1 K.UÇlJK iÇ b.Aısdll.t: R 1 
X lki kazenee )'elli lldllln: - Diyar

bekir vilayetine bağlı l:;rgani, Osmaniye 
kazasının adı Ergani, :Eıaziz vilayetine 
bağlı Ergani madeni kazasının adı da 
Maden olarak değiştirilmiştir. 

X Orm.n pael direktcie-li: - Ziraat 
bakanlığı orman gene! direktorhigimc 
vekaletinde bulunan B. Fahrinin tayini 
yüksek tasdike arz e.fümiltir. 

X Vatandaılığımıza gırenler : -
Hicret ve sığınmak suıctiyle yabancı m .. 
kelerden yurdumuza gelen 1753 kişinin 
vatandaşhğnmza alınması bakanlar he. 
yetince kabul olunnnı,tur. 

Çorum viliyeti 1937 büdce projesi 
t~ Balranlığa gelmiştir. Proje geçen se
neye auaran 54.527 lira failasiyle 
542663 liradu. ProJeye göre 86746))4 li
ra hususi idare iflerine, 199198 lira Ba
yındırlık iflerinc. 162524 lira kü!tiir _it
lerine, 7330 lira ziraat baytar iflenne 
47630 lira saglık işlerine 39234,96 lira 
da tiidii iflere ayrılmıştır. Viliyetiıı 
bef senelik programına göre: hususi i
dare ifleri : 1937 de Fiğaııi lı:apbcaaı 
ınp 'ft merkezde bir kütüphane tesis 
edilecektir. 938 de vHaye.t matbaası için 
ana iatimlil: olunacak ve kütüphane -
nin noksan infaatı tamamlanacaktır. 
1939 da viüyet evi için arsa istimlik e
dilecek. 940 da riliyet evinin noksan -
lan tamamlanacak. 941 de Fiğani hama.. 
mının ikinci kısmı inşa olunacaktır. 

VANKIL:A .R . - - . . 
, . ·~ . • · . "" - ~ . . ·~ ... :,-' -~: : :·. . \~/ . , . ::!ı; -~-- ·.~~ .... . -_ . 

,lı. '.. ': • . : • • • • ., . • • ' ·_ ~~ • ~ '. ·•• '. . ~ ~ 

X Orman mütebaıııaalan: - Ziraat 
bakanlığı orman geneJ direktörlügü için 
Almanyadan BB. Bernhart, Heskc adh 
iki orman mütehassısı ge..irtmelrtedir. 

X luanhul vilayet biidceai: -latan• 
bul Tilayet ve belediyesinin 1937 büd· 
ce projesi iç bakanhLa gchnİ§tir. Bele· 
diyenin büdceei 6.33 7.335.22 lira, vili· 
yet büdceai de 4.622 586 liradır. 

· Beş senede Sungurlu • Çerikli, Ço· 
rum - Alaca -Yozgad, Çorum - Me· 
eidözü - Amasya, Çorum - Merzifon. 
Çorum - Osmancık, Çonım - İskilip, 
İskilip - Çankırı, Osmancık - Gümüş 
Hacıköy, lırkilip - Tosya, Alaca -
Sungurlu, Mecidözü - Merzifon, Os • 
mancık - Hacıluma:ıa yo11an yapılacak 
diğer yollar tamir effilecektrr. 

937 de mektebi olmıyan köylerd.en 

14 ünde ve Sungurluda ınekteb yapı • 

lac:ü. Jlecidöri. İskilip '" Alaca mıek
teb1criDıe yardım ~ektir 93B ae ~ 
laa 14 1löy mektebi bet mmfa çıJranı. 
cak lüilipte yeni bir JRkteh ~ -
cakttt. 139 da Jlecidörinde bir ..,.•ıep 

yap•laca'.ı:. köy mekteplerine yanbm • 

dilecektiı. MO '" '41 meae'Jerindc m -

kea '" miUbakatta yaptm1acak mektı:l>
lere 1mmm mwelr, Jleciaöri hze'-

nm Dneci köyünde yatılı me1rteb infa 
oı.......vm. 

IJ7 - ariu depom. c)amızlık mır

lan iDfa olamacak, 938 de )'UJf we KrCi 
yerİllİll ~ ile mqp1 oha -

n..ar. dl-mhk ayp ~Thohmacaktır. 

931 da 1loi-. tiftik ilesi mmaok. N 
da hayvan ıslahı için tohumluk cins hay. 

van getirilecek. 941 de bitün bayYan 

ci.mkrllıin mlahma çallfllacaktır. 

Sağlık işleri 

1937 de ha&tancye bir pavyon ekle -

necek, yatak adedi arttarılacak, 93i de 
sıtma, 939 da firenci ile mücadele ecli • 
lecek ~ da kazalarda diıı.panserlere 

yardtm edilecek. 941 de Trahom hntıı
lığı ile miicadde olmw:aktır. 

Giael Jıculın 

Dün akşama doğru, yenişehirden 

şehre dönrekeıı bindiğim kalabalık o. 
tobüsün sağdaki tek kanepesiııde bir 
genç kad.ın, giyinişi, süslenişi, ve hele 
hal ve tavriyle, dikkatimi çekti. Bu, 
muhakkak, güzel bir kadındı. 

Güzel bir kadındı bu, ve, ne yazık ki, 
giattJUime de kamdi. 

Kadın, güzel olupta güzelliğine i. 
nanwıı bulunur.s.a, bilirmisiniz, M kor. 
kunç ohlT! 

imdi, otobüsteki kadının saçları a. 
pk arı ~ .bnım bvrnııdz; kirpikleri 
siyab " tw ,.., ldııt gös bqatlan 
Jııer .-d6ı ae, mor.la bzıJıJI ımlaizaae 

i•i•• • ...ı •• bau1 olımrf pd ...... 
lııiı' 7abe itli. Ba m.- Jmıd. ya. 
.-,_. lııiı' • hJıat ıeMriz edad ""
dalianla erpnmlefiyor w ~ 

- elJerUde ,.mtJquı tır.uı.nla iae 
h7a bwww 6ir miae lulilli a1ı,_rıa. 
Arhpnda ae ~vdz? pd batuuaila de.. 
iil- Ba P-1 .btha diifiiai1or _. Mfil Sa····-. laluıt Jüç p.rlda_ı,.. .. 
B~ia .IBdl'Üll'r .utuw 

~eldi: 
Çizgilerin JUini deiiftiren llme

kcttal nefret eder. 
Ne ağlar ne de gii1erim. 
Otobiisten ~ K"'Ç htlm, "ir 1"r 

tarafa başım çevirmeden, fakat her ha. 
liyle: "bm görihriiz ve haynn olunuz!,. 
diye diye, karpki sinemaya gizdi. 

Bir Wmden rm ~imıştı? N. B. 

E•ki tramvay arabaltn"I ne olııryor? 

Büyük tehirlerde halk, ve otomo· 
bil çoğaldıkça tramvay raylan da sö
külüyor. Paris ba ıehirlerden biridir. 
Paris sokaklarmdan durmaksızın kal. 
dırılan tramvay arabal ....... ae ol.._ 

ğuau merak eclen bir gazeteci, yap· 
tığı tetkik neticesinde tunlan öğren· 
mİ§tİr: Tramvay arabalarından yeaİ· 
leri, yeni yeni tramvay ıirketleri ku· 
ran aömürgelere; eakileri, aökülüp 
hurda demir halinde, bu gibi iflerle 
geçiaenlwe; bazıları da tehirlere ya• 
kın yazlıklarda tarlatan olup da he
nüz ev yaptıramanaq olan orta halli 
ailelere, bunları tale haline koyup ya· 
zı ıeçinneleri için aalılmaktadır. 

Y e11i bir Wine 

Nazırlar medisi, yani vekiller he· 
yeti, bir batka tabirle kabine. laalin 
icabına ıöre türlü vasıflar alabilir: 
istihale kabinesi, temerküz kabiaeü 
ve saire gibi. 

Bu aefer ~e yeni bir kabine mey· 

et- .,eli,...; ~ ---·= bu
k..-., fllyM Bay W. a.-dıaiR'"m 
ilsi ainiitii fikir, en kfla, İç harbi 
yapmalarca lıaW etlilecek .a--, la 
panyada kurulacaktır. Ea •i ,,. -
H8ar bir taraf ..tilerelı .._ merkez. 
ca.nlen lefeklıül eclec:elı olllD iMi ka

bine, aiyaai hiç ltir id .. ·--Ü ....... 
meluizita, ahr aenetle, ~ilan •i-
rilliriyle bariilfbiac:akbr. 

HüiJr-ı ? 
Fakat güa dof-a•an. .. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
~ Bilinıniyen insan~ 
• • 
: Ulm ıerciinaeler lriilüplaanai- : 
! 11i11 h yeni cibliııi : 
: ~-~ : • • • 
: Okumadınızaa keadi hakkı- : 
: Dızdaki bilginizin 11okauı : 
• oP··~·-a emin olunuz : • \M65UU e 
~ ........................... . 

:---······-··-------····--· ...... . 
i Haıırlıyor rww:z? i 
f r! L-~ j i 1 - .-ıwMS __. .. _. iN ~,_. ! 
i açıldı ? i 
i 2-A•nıf t. .,......_ ...... , 
:.., .......... ~ .. ... . i_.......,.1 : 
1 3 - AWıiır6'ia TÜi.ı.,. aii- i 
i ~..., "*'". -ıil lf .. i 
:rilıi...-1 1 1 4-aüiacilllıiillıi ....... ___ 

i - ;asdıll 1 i i s s.•_,. _,..,._ .ı ..... i 
=• .. ....... 1 ı 

1 o- Li ....ııen. caNlhl .... : i 
ıl _: nr: ?Cemiyeti ne -- ı . 

C-Zvikiaci~ROde. r 
i S - Milletler Cemiyetim ae 1 1--woWU 1 
i c - ıı ıemmu nı de. 
i S - Milletler Cemiyetinde kaç 1 
i c1met laidır 1 
· c-sı. i 
1 S - Japonya Milletler Cemiye- J 
J tinden ne zaman çekilmiştir ? i 
l C - 1.1 mart 935 de. i 
i S - Anadolu selçuk devletinin i 
J kuruluş tarihi nedir ? J 
! C - 120ıf de. i . . \....... ··-·-··-·-.............................. . 
Ezeli dava 

lspaaya4aki İç harbe aial haber· 
leri okumağa devam ediyormu&unuz? 
Bu suali, be[ii bu hazin itten sizin de 
brkmıı olclağunuzu düıünerek aora• 
y.,..... Dün ~bjım p•etelwdea bi
riade g ... fll he,w.ı- bqıl-,...,: 

K.ı.z.dlar her tarafta pükiİrlülmiİflÜr. 
Yandaki sütunda da bu baıı.k Yardı: 
A&iler her tarafta püakürtülmüttür. 

X Tirkofiste teftiıler: - Türkofiı 
Ahnanyadaki tefkilitmı teftit için mu
.rakı"b komi1erJeTden B. Nabiyi Alınan• 
yaya göndermektedir. B. Nabinin teftit 
ıeı:iai iki ay ıürecektir. 

x Huda demirlerin aatqı: - Bazı 
mile11eselerin .e tirkrtlerirı ellerinde b"9 
lunan hurda demir gibi malzemeyi dlf 
ülkelere satmak iatedıkleıi anlaplouftlt• 
Bakanlar heyeti verdiii bir kararla g.. 
mutayda bulunan kanun pro3esiııin ka
nunluk keabctmeaine kadar pratik bil 
tedWr olarak harda demir ve ttensed 
maddelerin yurd dıpna çıbrıtmaaroı: 

menctmiftir • 

i····· ·· ·················· ··~ HAV A ............................. 
Hava yağışlı ve bulutlu 

geçti 
Dün tebrimiade lıava kıamıea ..ııs• 

Iu aeçmif. kaç pndeebed de•- -
kuvveUi rmpr aafülemip. ı.ı -'!"' 
cak 11 dereceye kadar sıkal>iı.i~ 
Meteoroloji ifleri ıenel direktörlüıiilt'° 
den verilen mal6mata göre dia Y: 
dun ,ark ~ hatb yel'ld 111 
pah ve yaiJ,U ıeçmiftir. Yai~ 
kare metttye blraktıkları au Siki 
Kocaeli. Sinobta 4, Eclirnede 18, ~~ 
seride 17, laWıiyede 22 kilo ı;: ,._ 
En dütük ıu sıfırm altında 0 ~ 
zere J[ayaeride 2 derecedir. Sil Jiİ ı-i' 
ısı lstanbulda 13, Antaıyada 19• 
ve AAenada 21 derecedir. 
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ıevelt ile mahkemenin arası açılmıtbr• 

Anayasanın her iki ıek.lde de tefsire 

rnüsaid olduğunu gören cumhur baıka-
dan .nki-

nı Roosevelt, mahkeme azasın 1 

labcı bir zihniyetle hareket etmelerini 

bekliyor. Ve mahkemenin genç azalan 

da böyle bir zihniyetle hareket ettiği İ· 
çindir ki mahkemeyi gençle§tİnneğe ka· 

rar vcnniştir. Mahkemeyi gençleştirmek 
kanunu henüz ayan meclisinin bir encü

meninde müzakere edilmektedir. Wag· 

ner kanunlarının anayasaya uygun olma

dığı hakkında verilen kararın cumhur 

başkanını, giriştiği teşebbüsü ileri gÖ· 

tüı"tllekten men edeceği ıüphelidir. Ma· 

anıafib m:ıhkeme te~kilatının değiıtiril· 
memesine taraf dar olanlar bu karan si· 

lah olarak kullanmaktadırlar. Bunlar di
Yorlar ki mesele ge11çlik, ihtiyarlık ıne
ıelesi de~ildir. Anay~sayı tefsir itidir. 

Wagner kanunlan hakkındaki tefsir 
·· . k. "ht. hakimler de senç 

Coıterıyor ı ı ayar 
kafalı olabilirler. Eğ~ .. bu vaziyet malı· 
._ .. 1 'ne mani olursa, 
11;ernenin genç!eştın mesı . 
ileri f'k· ı · ilhaıniyle verilen bır ka· 

ı ır erın __ .1.· 
•b' JJU1AU1 

t'ar, geriliğe hizmet etmek gı 1 

bir netice doğuracaktır. 
A. ş. ESMER 

General Fon Galvitz 
85 yaşında öldü 

Napoli, 19 (A.A.) - Atman ge. 
nerallerinden fon Gallvitz dün bir sana· 

.. 1 
toryomda 85 yaşında olduğu halde 0 • 

rtıUştür. 

Fon Gallvitz, umumi harbte Hinden
burg"un kumanuası altında şarki Prus· 
Yada 12 inci orduya kumanda etmi?, 
Sırbistanı istila eden ı ı inci orduyu ı
c are etmiş ve nihayet garb cephesinde 
kcn<li ismini taşımış ulan grupun başın· 
<la bulunmuştur. 

miştir. 

Tayyare muharebe.i 
Bilbao, l9 (A.A.) - Asi tayyare.le

. dün bir kaç kerre Biskayo cephesın-
rı .. . d 
deki hükümet hatlarının uzerın e u· 
uşlar yapmışlardır. Bir hava mu~ar~be-

ç. da hükümet tayyarelerı üç 
51 esnasın . 

.. 1.. 
1
.ki dücı.m;ın tayyaresıne karfl motor u r·-

. 1 .. le ate11 ederek bu tayyareler-
mıtra yoz y • • • • d ba 

b. . . du'"şürmü• dıgerını e u-den arını T 

ra uğratmıştır. 

k • kaldı 

A Ü • bı'r taarruzu a ım 
ı erın H 
Kordobe cephesi, 19 ~A·.A_·> -: a-

muhabiri bıldırıyor • 
a1·ansının vas v·ııaharta mıntak:ı.sm· 

Asi kıtaları, ı . 1 rse de 

d 
iddetli bir t arruza geç~ış e . 

a ş . ide edememışlerdır. 
hiç bir netıce e geçen milisler 

Mukabil taarruza k Mediko te· 
hatlarını yarara 

duşman y muvaffak olmut-
pesini işgal etmege 

Hama, 19 (Hususi) - Haleb'te Ba

bulhadid, Bıyaze, Osmaniye camilerin

de medrese talebcai tarafından vaazlar 
verilmektedir. Bu vaazlara mukabil sof
talara büküınet tarafından ikramiyeler 
dağıtılmaktadır. Camilerde verilen bu 
vaazların hedefi Türkiye aleyhine tel
kinler yapmaktır. Softalar camilerde a
lenen ıu cümleyi kullanmaktadırlar: 
''Türkiyeye tarafdar olan İslamların kat-

li helaldir·" 
Cinayetler bu suretle mabedlerden 

idare edilmek istenmeictedir. 

tardır. Bu suretle Bevmez mıntakasın· 
daki cumhuriyet kıtalariyle bağ temin 
edilmiştir. Asiler 'imdi yan taraftan 
tehdid edilmektedir. 

Hareket sahasının diğer bir kıs

mında Asi tayyareleri La Carolina'yı 
boınbardmıan etmişler ve birka~ kişi 

öldürmüfle_!dir • 

Lord Loydin 
sözleri 
(Başı 1 inci sayfada) 

!erden biri ve belki <le birincisidir. 
Bugün Bulgaristandan geçerken Bel

graddan dönmekte olan başbakanınız 

İsmet İnönüne trenlerımizin karşılaşma

sından istifade ederek saygılarımı sun
mak fırsatını bulabilirsem çok bahtiyar 
olacagım. 

İngiltere sulhun istikrarı için çok 
çalışmaktadır. Biz silahların bırakıl
ması için ne kabilse yaptık. Fakat ne 
yazık ki bizi yürlidüğümüz bu yolda 
ta)cıb eden olmadı. Onun için İngilte
re şimdi büyük bir hızla silahlanmak
tadır. Eskisine nazaran çok daha faz. 
la kuvvetliyiz. Ve daha da kuvvetlene
cegiz. 

Maamafih İngilterenin geniş mik
yasta silahlanışı gene sulhun muhafa
zası içindir. Buyük Britanya dünya 
sulhunun istikrarını gordliğiı vakit 
mesud olacaktır." 

1--

Hamid Töreni 
(Başı 1 inci sayfada) 

eserlerinde klasik unsurlardan ziyade 
romantik unsurların mevcud olduğunu 
asıl büyük eserlerini kırkına kadar ver
diğini, dilinin bugünkü dil, ifades.inin 
bugünün ifadesine uymamakla beraber 
onun başka memleketlerde nazım saha
sında bir kaç nesil tarafından yapılabf. 
len bir inkilabı bizde Hamidin tek ba. 
şına yaptıgını, eserlerinin paydar ka
lacagını söylemiştir. 

B. Köprüluden sonra mekteb profe
sörlerinden muharrir Ercümend Ekr~ 
Talo, gu el bir müsahabc yapmış Ab
diılhak Molla ailesini, Hayrullah efen
dinin evleni(ni. Hamidin dünyaya ge
lişini, ve butiın hayatını "maksadı eser
lerinden dcgil, müessirlerinden bahset,. 
mek oldugunu sôyliyerek büyük üsta
dın hususiyetlerinden bahsetmiş ve Hl. 
midin hasta hasta dil kurultayına gel
digini soranlara "Emir aldım, O beni 
mezardan çagırsa gelirim,. dedigini an
latmış, Hamidin son giınlerıni ve son 
sözlerini de anarak miısahabesini ta
mamlamıştır. 

Bu musahabeden sonr mektebin ta
lebelerinden Ertu 'rul, Burhan, Sakib, 
Bedri, Yaşar, Mesud tarafından Hami
din m n um ve mensur e erleri okun
muş, Eşber'den kiıçilk bir parça temsil 
edilerek törene nihayet vcrilmittir. 
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Bayı dırı bakanım zın kamutaydaki izah arı 
(Başı 1. inci sayfada) 

Şark demiryollarının macerası 
Şark demiryollarının imparatorluk 

tarihinde ve zamanımızda mühimce bir 
macerası vardır; onu hülasatan arzeder
sem heyeti celileye karşı vazifemi yap
mış olurum. Aynı zamanda nesli hazı
rın da bir takım noktalar üzerinde fi
kir edinmesine vesile olur zannediyo

rum. 
Şark demiryolları Avrupanın yahud 

garbin şarka doğru on dokuzuncu asır 
sırasında gerek imparatorluk tarafın. 
dan şimendlifer yapılması lüzumu ve 
gerekse garbin şarka doğru olan muva
salasının zaruretiyle hadis olmuş bir ta
kım siyasi, mali meseleler neticesidir. 
19 uncu asırda malumunuzdur Avrupa
nm teknik inkişafı, sınai inkişafı do
layısiyle şarkta bir takım pazarlar te
darik etmesi ve mallarını mübadele et. 
mesi zanıretini tabii olarak icabettiri

yordu. 

Politik rekabetler 
Onun i~in büyük devletlerin, bilhas

sa siyasi rekabetleri dolayısiyle bir ta
raftan Akdenizden Hindistana doğru 

yol açmak arzusu ingilizler tarafından 
takib edildiği gibi, diğer taraftan gene 
avusturyalılar tarafından Eğe denizi
ne, SeUiniğe doğru inmek zaruretiyle 
bir takım siyasetler takib edildi. Bunun 
neticesi olarak da şark demiryolları im
tiyazı verildi. Mahlmdur ki Rumelide 
büyük bir sahai arazi memleketimizin 
aksamından bulunuyordu. Hakikaten 
Avrupanın böyle mühim bir kısmının 

muvasalaııız kalması bizim için bir me. 
sele olduğu gibi, devletler için de söy
lediğim noktai nazardan bir mesele idi. 
Fakat imparatorlu~un tabii inkişafının 
esas branşları kafi surette temin edil
mediği iç.in ş:mendüfcr yapmış olmak
la istenilen neticeyi elde etmek müm
kün değildi. Tabii olarak emperyalizmin 
tesiri altında bir şimendüfer yapılma
sı zaruri vaziyette idi. İşte bu gibi si. 
yasi sebebler ve mali zaruretler altında 
1872 de "ark demiryolları imtiyazı ve
rildi. 1969 da Baron Hirş'e verilen imti. 
yaz bunun tarafından başka birine ve
rilmek istendi. Fakat hükümet kabul 
etmedi ve in aat sermayesi devlet ta

rafından verilmek üzere 1872 de gene 
Baron IIir :n in ~at ve işletme şirketi. 
ne imtiyaz verildi .• 

AnlCJ§mn §artları 
O vakit yapılacak hatların tahmin 

yekunu 3000 kilometre olacaktı. Ve hat. 
tın imtiyaz müddeti de hatların bitme
siıyJe beraber başhyacaktı. Raşa hak. 
kında hiç bir kayıd, şart yoktu. İmti
yaz müddetinin neticesinde mevcud eş 
ya mütehassıslar tarafından, ehli hibre 
~arafınclan tetkik ve kıymeti tesbit edil. 
dikten sonra devlete intikal edecekti,böy 
le bir takım esaslar verdı. 1872 de yapıla 
cak hatt n kilo metre başına şirkete 12000 
!hükümetc 8.000 altın frank verilecekti. 
Kllo metre başına varidat 20.000 fran
ğı gecerse fazla;ı yarı yarıya paylaşıla. 
caktı. Mukavelei esasiye bu suretle ak
tedilmişti. Zamanın ve devletin mali 
vaziyetin~n fena gitmesi dolayı&iyle 1885 
de 23 milyon altın franklık bir istikraz 
daha yapılıyor. Ve bu yapılan istikraz 
da gene inşayı ve işletmeyi deruhte e
den şirketin ve hükümetin haklarını 

değiştirmeye vesile oluyor. Bu sefer 
kilometre başına 7.000 frank şirkete 

veriliyor geri kalan hasılatın %55 i şir

ketin% 45 i de hükümetin oluyor. Ya
ni evvelki esas biraz değişmiş oluyor. 

Yapılan istikrazlar 
Sonra, 1894 de 40,000,00 altın frank 

hk bir istikraz daha yapılıyor. Bu is
tik:-azın 21,000,000 nu eski istikrazın 

bakıyesine tahsis ediliyor ve hüküınete 
ödeniyor. fstikrazm öden•ne mitrldeti 
64 sene olarak tesbit ediyilyor. Maama
fih imtiyaz müddeti henüz tesbit edil. 
miş vaziyette olmuyor. Yaln z bu :istik
razın 64 senede ödenmesi esas' kabul 
edilince, demekki 1894 tarihinden itiba. 
ren 64 sene imtiyaz müddetini bükü. 
met zimmen kabul etmiş oluyor. Ve ha. 
kikatcn imtiyazın 1908 den itibaren 
50 sene olması kabul ecliEyor. Ynı 

imtiyaz müddeti 36 senesi imtiyaz baş. 
lamadan geçen müdcte~ olmak üzere 86 
sene oluyor. 1908 de elli sene imtirz 
müddeti kabul edilince 1958 e kadar 
şark demir yollarının işletilmesi imti. 
yazının devamı kabul edilmi1 oluyor. 
Bunu rr.üteakib yanı n eşrutiyetir. ilanı 
iızer:n~ .. ark demiryollarının bir kısmm:n 

bulgarlar tarafından işgal edilmesinden 
sonra 1909 da meşrutiyet hükümetiyle 
akdettikleri bir mukavele ile 1894 de 
akdedilen mukavelenin ahkamı değişi. 
yor ve şirket kilometre başına 10,333 
frank alıyor aynı zamanda artanın yüz. 
de yetmişini ~irketin ve yüzde otu-.u 
hükümet:n ~luyor. 

Laz.an' dan sonra 
Lozan muahedesi akdedildiği vakit 

cumhuriyet hükümeti şirketle adapta. 
siyon mukavelesi yapmak üzere, diğer 
şirketlerle olduğu gibi, ufak bir anlaŞ
ma yapıyor. Diğer imtiyazlı şirketle. 

rin murahhası olarak Türkiyeye gelen 
Mr. Veyil isminde birisi bu şirketin de 
murahhası olarak cumhuriyet hüküme. 
tiyle temas ediyor ve o ııirket namına 

1923 de bir mukavele imza ediyor. 
Bu mukaveleye göre paranın düş. 

müş olmas:ndan dolayı tarifelere 5 mis. 
li zammedilmesi ve alacak verecek hesa.. 
blarının tetkiki için bir komisyon teşkili 
kararlaşıyor. Bu komisyon aynı zamanda 
1929 ititaflarının esasını hazırlıyor. Da. 
ha sonra 1927 senesinde B. Behiç za. 
mantarında o tarihe kadar Nafia veka. 
Jetinin müsteşarı Bürhaneddin ismin. 
de birisi tarafından hazırlanmış olan bu 
lliyiha 1927 senesinde büyük meclise 
sevkediliyor. O layihaya göre şirketin 
borcu 5,5 milyon altın frank olarak kabul 
ediliyor. Aynı zamanda kilometre başına 
13000 altın frank ve hasılattan da% 75 şi 
şirkete, % 25 şi de hükümete aid olmak e 
sası teklif ediliyor. Fakat bu kilometre 
başrna 1300 frank ve % 75 hasılatı gayri 
safiyenin şirkete % 25 in hüküımtin ol. 
ması hususunda ayrı bir de şirketin his
selerinin işletme masrafları çıktıktan 

sonra 1,227,152 altın franklık meblağı 

temin etmesi şart koşuluyor. 
Görülüyor ki ta 1872 de başhyan iş~ 

letme imtiyazı gittikçe şirketin lehine 
hükümetin aleyhine dönü}'or. 

1929 dan sonra 
Bu layiha büdce ve maliye enclimen

lerinde iki sene kad:tr kalnuştır. 1929 
senesinde Recep Peker'in Naha vekilliği 
zamanında yeniden tahrik edilerek şu e
uslar dahilinde bu mukavele yapılmış
tır. Şimdi ona takaddüm etmek üzere 
hattın kaç kilometre olduğunu arzede
yim: Hattın asli yani şirket tarafından 
arzettigim düyunu umumiyeye kalbe
dilmişborçlarla yapılan hatların yekunu 
289 kilometredir. Ondan sonra Alpullu 
Kırklareli ( 46) kilometre ve 3 kilometre 
de Karaağaç • Edirne hattı var. Bir de 
Sirkeci • Yeşil köy ikinci hattı 18 kilo. 
metre ki hepsinin yekunu 356 kilomet. 
re<lır. 

Şimdi hattın esasında prensip olarak 
beşte biri şirketin parasını ihtiva ediyor. 
Beşte dördü de devletindir. Yani inşaat 
parası 4 5 tir. Yani 29 senesinde müza. 
keresi yapılmış ve zamamınızda imza e
dilmiş olan bu mukavelenin teyid ettiği 
hatbizimdir Yani asg•tri 20 • 25 milyon 
paramızı, sermayemi.zi ihtiva eden bir 
h,attır. Buna mukabil şirketin bilahare 
yaptığı nizamnamede tesbit edildiğine 
göre 1931 de 6.400.000 mevaddı mütehar

rike ve eşyasının kıymeti, 1.600.000 de 
nakid olmak suretiyl~ ceman, 8.000.000 
sermayesi vardır. Bu esasta olan hattın 
akdedilen itilafnamesi mucibince kilo
metre başına 12.000 altın frank verile
cek, ondan sonra hasılatı gayri safiye
nin % 7 5 i şirketin, % 25 i de devletin 
olacak. Fakat bunun yekunu da, binne. 
tice şirketin masarifi umumiyesini, ihti
yat akçasını, Kırklareli taksitini ve his
sedarlara verilecek temettuu karşılamak 
üzere 227 .152 franga iblağ edilecekti. 
Esas budur. Bunu taht: emniyete alabil
mek için bir madde kabul edilmiş. Buna 
göre bir "intizar hes.ıbı" açılacak. Yani 
bu para elde edilcmi•·~cck olursa "inti
zar hesab"ına açık d:ye bir kayıd geçi
lecek. 

Açık olursa ..• 
Devlete verilecek ' " 25 te aynca bir 

bcsab altına alınacak Bunlar da açık 

olursa intizar hesabına c cı 5 faiz konacak. 
Bu esası bir madde he şöyle teyid edi
yorlar. Açık devlet tarafından ödenecek. 
Yani senede 1.227.152 frank elde edi
lemezse "intizar hesaLma" alınacak açı
ğı devlet ödeyecektir. Bu a~ğı karşıla
mak için tarifeyi istediği gibi şirket art
tırmak hakkım da almıştır. Halbuki za. 
man itibarla bu tedbir açığı kapamak 
değil bilakis açığı arttırmak manasında 
demektir. Devlete a;d olan % 25 de 
devlete verilmivecek o da mahfuz kala-

cak ve intizar hesabına karşılık tutula
caktır. Yani şu hal:le 20 - 25 milyon lira 
kıymetindeki hat devletin eline on para 
geçmeden işlemekte deva..-n edecektir. 
İmtiyaz müddeti de hattın inşasına 1872 
de başlandığı halde 1908 den başlamak 
suretiyle 1958 'e kadar devam edecektir. 
Şu halde aradan otuz altı sene bir ker
re çıkıyor. 1958 sene ... i imtiyaz müddeti
nin sonu olarak tesbit edilmiş oluyor. 
Raşa için de mukavelenin hiç bir madde
sinde tesbit edilmiş bir şey yoktur. Dev. 
let hangi tarihte bunu satın alabilir, bu
na dair hiç bir kayıd yoktur. Şimdi bu
raya kadar tafsilatı arzettikten sonra, 
satın almağa doğru hareketimizi ve ne
tayicini arzedeyim. 

Belki 10 - 15 milyonluk bir para 
Biz o vakit arkadalıımıza cevab ver

diğimiz zaman şirketren bu intizar he
sabının ne olduğunu sorduk. Bizim an
ladığımıza göre birisi işletme sermayesi, 
birisi de hattın asli sermayesi var. Hü
kümet hattın esasının sahibi olduğuna 

göre bir akid yopılıyor. Bu en nihayet 
hattın kazancına ve ı:aranna taalluk et
mesi lazım geliyor. Şirketin mukavele
sinde, 1929 da yapılan mukavelede o 
suretle hükümet borcu olarak bir fıkra· 
nın oraya geçmiş olmasını biz hoş gör
medik. Dikkatimizi celbetti. Bunun üze
rine, şirkete bir hareket yapmağa mec
bur olduk. Şirket, ·mukavelede olduğu 
gibidir. Vaziyeti başkaca izaha lüzum 
görmüyoruz, cevabını verdi. O halde biz 
bu vaziyeti arkadaşlarımıza tetkik ettir
dik. Başvekalete, bunun binnetice devle· 
tin büyük bir zararın:ı müntehi olacağını 
izah ve teklifte bulunduk. Çünkü bu in
tizar hesabını doğuran 1.227.152 altın 
frank ilk senesinde yahud ikinci sene· 
sinde temin ediliyor. Şirket diğer sene
lerinde açık vermeğe ba§lıyor. Ve bu a
çık bizim işi gorüşmeğe başladığımız sı
ralarda mühim bir yekuna baJiğ olmuş 
bulunuyor. 1929 dan 1958 senesine ka
dar intizar hesabını altında ve hükümetin 
ödemeye mecbur olduğu bir borç olarak 
belki 10.15 milyona baliğ olacak bir para 
olacaktı. Yani şirket ibtediği kadar işle
tecek, istediği kadar kazanacak: yahud 
memleketin menfaati aleyhinde buluna
cak; neticede de böylt: bir para almak 
vaziyetinde ve devlet te bunu ödemek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Tetkiklerin neticeai 
Bunu biz devletin menfaatiyle kabi. 

li telif görmediğimiz için bu suretle Ü

zerinde ısrar ettik ve bir teklif ile hii
kümete arzettik. Vekfiletlerin hukuk mü 
şavirlerinden mürekkep olmak üzere bir 
hukuk heyeti teşkil edildi. Bu vaziyeti 
tetkik ettiler. İntizar hesabının hukuk 
esasları itibariyle devletin borcu olması
nın doğru olmıyacağını, varid olmadığı. 
ndan binaenleayh bunu hükümetin red. 
detmesi muv<1fık olcağını söylediler. 
Bunun üzerine bi.z şirkete bu esas üzerin 
de ısrar ettik. Dedik ki intizar hesabını 
kabul etmiyoruz. lcabederse mukaveleyi 
yeniden tetkik ederiz. Onun üzerine şir
ket te ayni vaziyette israr etti. Şimdi bin
netice belki bir hakeme gitmek gibi bir 
şey olabilirdi. Fakat hatların şirketin 
elinde kalmasının esasen doğru bir va. 
ziyet olmadığı kariaatinde bulunduk. 
Çünkü Avrupa ile olan muvasalamızı 

temin eden bu hat böyle vaktiyle siyasi 
tesir:er altında mali tesirler Jltında çı. 
ğırından çıkmış bir vaı:iyette ve şi:ketin 
nihayetıfazla para koparabilmek ve mem. 
Ieketin umumi iktisadiyatını nazarıdik
kate almıyarak işletme vaziyetinde bı
rakmak memleketin menafii ile kabili 
telif değildi. Diğer hatlarda yaptığımız 
gibi bu hattı da almak lüzumu vardı. 
Onun için bunu şirkete açık olarak 
söylemeğe başladık. 

T rakyanın ehemiyeti 

Trakyanrn ehemiyeti siyasiye ve as
keriyesini siz de görüyorsunu~ burası 
bizim için lıayati bir meseledir. Burada 
sh.in böyle yarrm yamalak alat ve ede. 
vatla çalışmanrz3 zamanrn tahammülü 
yoktur. Biz kendi hatlanmıu sizden 
daha iyi işletiyoruz. Bunu yerli ve ya. 
hancılar da görüp söylemektedirler. ls. 
terseniz bu noktai nazarımızı bir müte
hassıs heyetten de oğrenebilirsiniz. Hattı 
işletmiyorsunuz, biz daha iyi işletiyoruz 
eski manevi şerait de bugün zail olmuş
tur. Onun için hattı namusunuzla bize 
bıraku r;ekilir gidersin "z dedik. Şirket 
de bunun üzerine ısr3r e.ti bunda çok 
dayatlllar. Fakat hakıkaten icldimnızda 

haklıyız. Bugün iftiharla soyliyebili. 
riz ki hatlarımız her halde balkan dev. 
Jetlerinin hatlarından ve A vrupanın bir 
çok yerlerinden daha iyi bir şekilde 

işlemektedir. ve daha iyi işliyecegi te. 
min edilebilir. (Alkışlar) Onun için 
bu suretle iddia etmekte hakkımız var. 
dı. Nihayet müzakereye gelmek esasını 
kabul ettiler ve müzakereye başladık. 
Heyetlerini gönderdiler. Şimdi muzake· 
rede esas olan şey mevcut ve onlara aid 
olan eşyayı, makineleri, vagonları, ne. 
leri varsa satın almak. Bunun için 
şirket toptan takdiri kıymet teklif etti. 
Biz takdiri kiymetten evvel karşılıklı 
ayrılacak ikişer üçer kişilik bir komis. 
yonla bu eşyayı bir defa go den ge~iri. 
riz. Tarafeyince maddi bir kanaat ve fi. 
kir hasıl olduktan sonra tekrar görüşe. 
biliriz dedik. 

R'lfa ve firketin sermayesi 
Bunda mutabık kalındı. Buna tekad

düm eden bir hadise şu idi: Bizim elimi% 
de bulunan fİrketin nizamnamesine gö. 
re sermayesi 8milyon liradır. Kendile. 
rinin tahriri tekliflerine göre 11 milyon 
türk lirası istiyorlardı. İmtiyaz müddeti 
nin tazminini de ayrıca istiyorlardı. Ya. 
ni 1958 senesine kadar olan zaman için 
bu tazminatı istiyorlard. Raşa varmı 
yokmu? Biz bunu tanımıyoruz. Devle. 
tin her halde hakkı vardır. Mukavele. 
nin 36 senesi geçtiği halde 50 sene da. 
ha istediğiniz gibi müddet koydurmuş. 
ıunuz. Şu ve bu ıebeble uzatılmış onun 
için Raşa üzerinde konuşmayınız Taz. 
minat için de konuşmak istemiyoruz. Çün
kü siz imtiyazın sonuna kadar kazana
cağınıza bizim zararımıza olmıyarak bu 
İfi devam ettirebileceğinize eminmisL 
niz dedik. Zaten ilk seneden itibaren 
verilen açıklar :yüzünden münakaşa baş. 
lamı,tı. Bir bükümet sıfatiyle hattı sa. 
tın alarak hissedarlarmm da lehine bir 
harket yapmış ve onları tasfiye yapmak 
auretiyle kurtarmı' oluyoruz. Tazmi
nat olarak hiç bir şey vermeğe teraftar 
değiliz. Bu iki esası her fırsatta onlar i
leri sürdüler, biz reddettik, onlar iıırar 
ettiler. En nihayet müzakerenin sonun
da bir daha rezerve ederek görü,ülme
si suretiyle müzakereye başladık. 

Heyetin tetkikleri 

Söylediğim gibi, esaslı mal makine. 

ler, vagonlar mevaddi muharrike ve 

mütdıa.rri.kedir. İki kiş.i onlardan, iki 

kiş.i bizden olmak üzere dört kişilik bir 

heyet gönderildi. Onların ilk defa is
tedikleri 4.200.000 türk lirast idi. Bunu 
yalnız makineler, muvaddı muharrike 
ve müteharrike için istemişlerdi. Ko
misyonun tetkiki neticesinde miktar 
2.692.000 liraya .indi. Ehli hibre ve iki 
tarafın fen mütehassısları karşılıklı o
larak her parcayı gözden geçirdiler. Bir 
makine ne kadar &ürer, ne kadar daya
nabilir? Bunu tesbit için gotar denieln 
beynelmilel &istem kullanıldı. Bu uaul 
ve görüşe göre dört milyon küııür lira
lık miktar 2.692.000 liraya ind.i. Motör. 
ler, mobil edevat ve büroların eşyası için 
onlar 380 bin lira istemiflerdi. O da 235 
bin liraya indi. Sonra müstehlik maddeler 
810 bin lira istemelerine kaqılık bu da 
399 bin liraya indi ki bu müstehlik mad
delerin "tabiatiyle iki taraf için de mu
teber mal olduğunu kabul ettik. Mese
la kömür, yağ ve saire gibi, ne varsa 
faturalarına göre hesab edilecekti. Bu 
suretle 810 bin lira 390 bin liraya indi. 
Sonra Alpullu - Kırklareli hattının tak
sitleri vardı. Bu zaten mukavelesindeki 
formüle göre tesbit edilmiş olduğu ~çin 
bir değişiklik yapmak tabii varit olmaz. 
dı. Olduğu gibi kabul ettik. Bu hat şir
ket tarafından yapılmıştı. Parasını öde· 
mek zarureti vardı. 

Bir milyon lira .meseleri 
Alpullu - Yeşilköy ikinci kısmı son

radan yapılmıştır. Bunun için 957 bin 
lira istiyorlardı. 929 mı•kavelesinde eski 
borçlar<lan dolayı tarafeyin yekdiğerini 
ibra edecekti. Halbuki bir mil
yon lira tutan bu parayı tekrar istiyor· 
lardı. Bunu reddetmek için dosyaları· 
mızı karıştırdık. Bunun için bize epey· 
ce zehmet ettiler. Hatta müzakere bir 
iki gün durdu. Nihayet vesikalarımızı 
bulduk. Bu paranın temamen ödendiği. 
ni ve hiç bir esası bulunmadığını tes
bit ettik. O suretle o da 954.000 lira o. 
}arak çıkarıldı. (Bravo sesleri) 

Sonra isHihat ve tevsiat için güya 
hattı esasiye ilave en 880.000 liralık bir 
şeyler yapmışlar. Yaptığımız tetkikat 

neticesinde bu da 130.000 liraya indi. 

Hatta gelince ... 
Sonra ufak tefek karşılıklı hesablar 

var. "Verecekli ve alacaklı., Bunu da 
320.000 lira olarak ileri sürdüler, 210 00 
liraya indirdik. Şimdi kala, kala k ldı 
hattın aslı. Bunu, bize sa lam ve old k• 
ça ıslah edilmi , temiz bir vaziyette 
işletilmesinde sakatl k çıkmayacak de
recede emin bir şekilde te Ilın edilme
si lazımdı. Mukavelenin esasına göre 
bunun için iki taraflı bir komisyon gön .. 
derildi. Vaziyeti tetkik ettiler. geldi
ler. Bizim komisyon hattın köprü, tü. 
nel, ray travers ve sairesinde iki milyon 
küsur liralık bir tazminata lüzum oldu
ğunu söylediler. Onların tarafından da 
250.000 lira kadar bir tamir ve ıslaha 

ihtiyaç olduğu ileri sürüldü. Biz iki 
milyon küsur lira diyorduk. Onlar 
250.000 lirayı ileri sürüyorlardı. Bu, ta' 
bii iki t&ıraf için de münakaşa mevzuu ' 
oldu. Belki bizim arkadaşlar t.arafından 
tesbit edilen miktrda da biraz mübala
ğa olabilirdi. Fazla bir gayret göster
mek üzere gönderdiğimiz mütehassıs 

arkadaşlarmıız .böyle bir şey yapmış o· 
labilirler. 

On bir milyon yerine altı milyon ..• 
Nihayet bunun müzakeresi epeyi 

uzun oldu. Onlar bir milyon 300 bin 
liraya çıktılar. Biz ise 2 milyon 300 
bin lira istiyoruz. Bunun neticesinde 
mukavele müddetinin tazmini mesele· 
ıi tekrar edildi. Bunun üzerine bu iki 
hesabı karfılaştırmak suretiyle yani 
müddet tazminiyle beraber intizar he· 
sa.hı açığı da vardır. Bu açık da bizim 
% 25 olan hissemizi terkettikten son
ra bir milyon küsur bin lira daha öde· 
mekliğimiz lazımdır. Bunların hepsi· 
ni birleftirerek nihayet bir milyon li
ra ile kapatmayı teklif ettik. Ve onlar 
da .ıanıri olarak kabul ettiler. Şu hal· 
de intizar hesabı açığı, imtiyaz müd
detinin tazmini ve Raşa'nm vakti gel
miş mı~ gelmemiştir meselesl bit 
tarafa bırakılarak bir milyon lira ile 
bunlarrn hepsini kapattık. Şu halde 
hepsi 6 milyon lira eder. Onlar 11 mil· 
yon lira istemişlerdi. 6 milyon liraya 
onlar da tamamen tatmin edilmiş ol
dular. Yani bunlarrn sermaye olarak 
ortaya koyduklarım, iddia ettikleri 8 mil!
yon liraya mukabil 6 mily.:m lira ile işi 
bitirmiş oluyoruz. O vakit 8 milyon 
lira eşyaların takdir kıymeti olarak 
konulmuştur. Halbuki eşyalarra böyle 
tadad edilerek kıymet takdir edilerek 
yapılmadığını da biliyoruz. Onun için 
6 milyon lir,a. ile, hak ve adalet nokta• 
szndan, Türkiye cumhuriyeti tamamen 
vazifesini yapmış bir vaziyette işi bİ• 
tirmiş oldu. Bu suretle mul:.aveleyi im· 
u ettik. Bu 6 milyon liranrn sureti 
tediyesini 3 5 faizle arkada~Jarımız, 

bilhassa Bay Sırrr başta olduğu halde, 
usulüne tevfikan 20 senede ödemek 
üzere yaptılar, hazırladılar. Ba suretle 
mukavelenin bütün esasları tamamefl 
bitmiş oldu. Bimeaaleyh memleketin 
üzerinde bir bar gibi olan en soa şark 
demiryolları işletme imtiyazını kaldır• 

mış olmakla Nafıa Vekaleti vazifesini 
yapmıştır, zannediyorum. (Bravo ses· 
leri, şiddetli alkışlar) •. 

AnltJ§manın değeri 

Sürekli alkışlarla karşılanan Ba· 
ymdırhk Bakanımızın izahlarından 
sonra söz alan birçok mebuslarımız, an" 
taşmanın yapılmasında gösterilen ba~· 
rıya işaret ettiler. Trakyanm rneınl~ 
ket bünyesindeki ehemiyetli yeriııl11 

değerlendirdiği bu hattın millet eJirı; 
geçmesinde, çetin müzakereleri, örne 
olacak bir liyakatle neticelendire~ ;: 
milli menfaatlerin gerçekleşınesın 

11 
takdire değer bir hassasiyet göstert a 
Bayındırlık Bakanımızı, millet adıll 
tebrik ve teşekkür ettiler. ri• 

. . addele 
Bundan sonra pro1enın ın }<a• 

ne geçildi ve maddeler görüşi.ıiereiccalr.• 
bul edildi. Kamutay yarın toplana 

tll. 

JJeler 
Almanyadan gelecek ırlD 1 .ı. 
Cumhuriyet Merkez bankasın;.cıaıı 

4.937 tarihinden itibaren, Alınan 
gelecek kredili müvaridatta. jrin uç a'/ 

1 - İstihlak mac ... eleri r-

vade, rnaddeteC: 
2- Bunlar hariciı•Je ka}an .adeW 

için mukavelelerinde muhar~r ·ııı>eıcte• 
ri kabul etmekte olduğu bil ırı 
ciir. (A.A.) 
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,--m-a _.~-=-:-:r-~=-rn Yus:;~:i~de / Polonya'da Radikal sosyalist kongresinde. 

B. Delbos Fransanın 
dış politikasını anlattı 
B. Delbos Cenevreye olan 

güvenini teyid ediyor 
K k 19 (A 

A ) _ ''Radikal sosyalist gençfer" kongresi, bir 
ar ason, · · . · B t krird zcümle takı " l"i ittifak ile ve alkıtlarla kabul etmıştır. 0 a e e 

şunlar istenilmektedir: 

1. - Doktriıılerin açık olarak 
teeyyüd ve tezahür etmesini ~~lay· ıuı a-.ıır •a• .... •••-• • ._. 

ı~aks:; :~ .. ·::r..,:ı,..ıu. f•- Sosyalistlerin 
fiatlerinin karlflklık çıkarmak 
için yapmakta oıd~· ~vetl~- mı·ııi meclisi 
re kar§ı demokruı burrıyetlerı-
nin müdafauı~ 

3. - Büdcenin intiı:ama sokulması, 
frank kıymetinin yeniden dü~ürülme-
mesi. 

4• _ Orta ınnrflarm müdafaası. 

5. _ B. Delbosun diğer memleket-

lerin iç işlerine müdahaleden kaç~ak 
suretiyle barışın korunmasına hızmet 
etmekten ibaret olan politikasına de-

vam edilmesi. 
Parlamento dış encümeni reisi B. 

Jean MistJer, kongreye riyaset etmiş 
ve bir nutuk soyliyerek ıslahatın tatbi
kinde fazla acele edi:tmesiııe muhalif ol. 

duğunu söy1emi~-tir. 
Kongre kapandıktan sonra bir ı:iya-

fet verilmi~r. Eski başbakan B. Al
ber Saro ve B. Delbos, söz almrJlardrr. 

B. Saro, radikal sosyalistlerin halk

çılar cephesine bağlı Jra1mı~ olduldan
nı, fakat katiyen marbiame doğru git. 
mek niyetınde olmadıklarını söylemit
tir. Halkçılar cephesinin programı, an
cak bütün parti mensublarınm muvaf

fal:ati ne geni§liyebilir. 
Natib, demiftir ki : 
Biı:ler, komünist değiliz:, kanuni ni

zama, ve parlamentonun usulü dairesin· 
deki işlerine hürmet ederiz. Ve n e ka
dar süratli olursa olsun her türlü iler. 
leyisi i stiyen radika] demokratlarız. 
ko B. ı,.on Delbos, Fnınsanın sulhu 

rttrnak · • . . ha 
1 

ıçın Fransa dış polıtıkasının 
ş ıca direı...·n . . ~TI ennı saymıştır. 

M· 1 - Karşılıklı yardım paktlaıiyle 
hi 1 11 e_t1~r Cemiyetinin kuvvet ve sala· 
Yetının yen.iden kurulması. 

• ~· - İspanyada ıııkı bir kontrola 
~abı bir karışmazlık planının yürürlii· 
ge konu!maıı. ecnebi gönüllülerin ge· 
ri almm<:?!lı ve ispanyol iıtiklilinin tc· 
nıini için bir arabuJma yapılmuı. 

3. - Uç büyük dnnokrasinin mu· 
hasım ideolojik bloklarm teşekkülüne 
ı:ıani olmak suretiyle, barıfın korun· 
ması için çalışma birliğinde bulunma-

ları. 

4. - Fransaaın fimdiki do&t1uklarr· 
nm ve btlhassa SoyYet Rusya. Lehistan 
ve küçiik anlaff'13 ile olan dostlukları: 
nın muhafaı:ası, büyük millctlerle yenı 
dostluk bağlan kurulması. Ancak ye
ni anl~maı:bkların bugünkü anlaşma
ları tehdid etınemcsi ,arttır. 

5. - Silahların genel surette tahdi· 
di bu maksadla Fransa. bütün mcmle· 
kt

1

tler silahlanmalarının kontrol edil-

Pariı, 19 ( A.A.) - Sosyaliatlerin 

milli mecliai. dün P"'to belediye daire
sinde çabpnaya Da§laUUJbr. 

B. Pal For, disipho meselelerinden 
bahsederek ve bilbusa ihtilalci sol ce
aahdaki disiplia qlerini ileri ıürmüıtür. 

B. F a1, ibtil&Jci •ol c.eoahıo partiye 
kartı bir ihanet y~ta, cinayet iıle
melde olduğwau .Oywıniflir 

HatiD, K1İ§İ hiclis 1.eri dolayıs.iyle ih-
tilalci ıol cenah meıısublarındao afiı
ler yapbrlDlf olmaktan mesul olanların 
partiden pkard.mııwnı bildirmlJ ve ha· 
riçte dYpıanlann fa.Uiyetlerinden ve 
Troçki tarafdarları ae münuehetler
dea Mloısetmittir. 

Blum hükümetine güven 
Paris, 19 (A.A.) - Meclis 483 mü .. 

tenkif ile 25 reye karp 4.573 reyle bir 
takrir kabul etmiştir. Bu takrirle bükü-
mel ve biThassa Blum ve Dormoy'ye 
karşı tam bir itimad beyan ve •jhb18Jci 
50( cenah" teşkilatının ilgası ıraleb e
dilmektedir. 

Gece celsesi esnasında iç bakanı Dor
moy, Klişi hadiselerini doğuran sebeble

ri izah etmİf ve kendisinden aonra söz 
alan ba~an lan Blum da ezcümle 

şanlarısöylenüşt:ir: 

'' - Biz bir memleketin büküınetini 
tetkil ediyonm. Bu nwmlekettek.i auuf
lann .hiç birinin ae..ı..t&.riai ilmlal 
edemeyiz. Bizim yapmaia medwr oldu
ğumuz tel' memleketin ~i sdahati
ni iade etmektir. Hiıkümet darbeai :PP
..ır niyeti.de değiliz. Bu kaaun dair• 
aiıMle mem!eketi Mlare etmek istiforuz. 
Hiikimet pera bVYeti karıpamda eiil
...q.ecektir. 

taV4U = • ta .................... _. .......... . 

mesini ve silihlanmağa aid maffimatm 
ncşrolunmasınr teklif edecelrrir. 

6. - Enternasyonal ticarete tekrar 
revaç vermek ve B. Va.a Zeelancf'm ta
hakku kettirmeğe utrqtığı bütün mil· 
letler arasında barış dairesinde ifbirli· 
ğini temin eylemek suretiyle otarp re. 
}imlerinin yavaş yavaş ortadan kaldı· 
rılması. 

B. Delboa. buyiık harb müttefikle
rinin aşırı istekleri ve eski diifmanlar 
urafıudan muahede ve nuıkavelcler ah
ümının haksız olarak bozu.iması yü· 
zü.ndcu Milletler Cemiyetinin büyük 
müşkülata maruz kalmıt olduğunu ııöy· 

mur~r~:~k~~:::lı;~~~:r:~;s~r~r:-53-1~_.- FaliJ. RJlu ATAY kanlı bir 
daki Ziy ırmağı taşmıştır. Demir yük· (Başı ı. inci sayfada) •• • 
rn iki hayvanla Karahisardan Alucra gosterJ O d 
ya gitmekte olan 13 yaşlarında Dursun mizin hususiyetleri üstünde dik-
ırmağa duşerek boğulmuş cesedi birgün katle durdu. Akademide Leopold 
sonra Karahisara bağlı Mıhra Iı:öyü ~~vr~~in resim hocası olduğunu Varıova, 19 (A.A.) - Havasa 
altındaki bir deginnen bendinde bulun- ışıttagı vakit yanındakilere: smm muhabiri bildıri}or: Halkçı k 
muştur. . ~ :- Hani Pa.ris'te atölyesini gez partisi tarafından yapılmak istenıJen r 

Şarki K ara hisar' da agaçlar - dıgım ressam! diyordu_ gösterinin yasak edilmesi uzerine çıka 
Şarki Karahisar kasabasına kısmen B ) meyva ağacı olmak ü zere 800 fidan ile e grad'daki türk aergainin bir arbede neticesinde polis numay ,cj. 

S bin ceviz dikilmiştir. başlıca meziyetlerinden biri doğ- !erden iki kişiyi ö1dürmü ür. Bu kan} ha· 
Ankara - Kastaaıonu caddesi _ ru olmuıdır. Buraya ne kitabla- diseler kamoyu pek muteessir etm" t r. 

Ankara - Kastamonu caddesinin Çan . rı~ ne. mecmuaların ve ne de ga- Hükümet halkçı köylü partısinin içtima-
km içinden geçen kısmına parke taşı ze.telerı~ g

0

üzelleri seçilip getiril- Janm mcnederkcn komünist elemanların 
döşenmesine karar verilmiştir. mış degıldır. Hepsinden örnekler hulülü dolayısiyle böyle tedbirkr almak 

lemiş ve demiştir ki: 
"- Yalnız Mi11etlcr Cemiyetinin 

önüne geçememiş olduğu fenalık, yap· 
mış olduğu bütün iyilikleri unuttur
mamalıdır. 

Eğer Milletler Cemiyeti olmasaydı, 
Avrupa ne hale gelecekti? Milletler 
Cemiyeti, barışa hizmet eden şeniyet· 
!erin en iyisi ve en emini olarak orta· 
da durmaktadır. 

Askerlikten sıyrılmış olan bölgeye 
aid hükümlerin bozutmuı olmasma rağ
men, iyi komşuluk kaygı1armı meşru 
teahhüdlerimiı:e ve genci barış hakkın
daki arzumuza olan sadakatimirle telif 
etmek istediğimiz garb Avrupası için 
yeni bir tesviye sureti bulmak yolunu 
ihtiyar ettik. Biz her tiirlü müzakere
lere, ortalıktaki gerginliğin ortadan 
kaldırılmasını temin için her türlü a
raftırmalara amade bulunduk ve gene 
de amadeyiz, yalnız bütün bunların te
ahhüdlerimize a kın ohna.maııı vıe hiç 
kimseyi tehdid ~tmmıesi icabeder. Ka
rışmazlık cephesinie hasıl olan çatlak
lar, çok tehlikelidir. Fa.kat kapı, yek
diğerinc rakib miıdahalelcrc ardına 

kadar açık bırakrlrll1' olasydı, hal 
olacaktı?• 

B. Delbos, Fransanın vaziyetinin 
zayıf olduğu idcfiasmı red ve böyle 
bir hali inkar etmek 911retiyle sözlerini 
bitirmiştir. 

Radikal. aoıyalütlerin kaTarı 
Karkason, 19 (A.A.) - Audı radikal 

soslayist fedarasyonu aşağıdaıti şartlar 
altında halk cebbainden aynlmıyaca.. 
ğını bildiren bir takrir kabul etmiştir. 

ı - Htwiımetİll ..... •ürriJııetc p.. 
ı,,.... hürriyetine ve toplantı Wi.rd .. 
yeriae riayet etlillllesi içia JaumgeleD 
tedbirleri alması Jbunclır. 

2 - Halk toplama programı bütün 
akid tarafların m1m1ffabti atlıaddtan 
sonra değifmen veya gcniflemeai.dir. 

3 - Orta srndlarm himaye edilmesi 
ve mali vaziyetin diittni n memlekte 
güven ve refah gehne1ri için Miyiik ça. 
lıpaJar sarfedihne fidir. 

B. Alber Saro ve B. ~Jbomn harrr 
bulunduğu 3,300 lcifilik büyü bir riya. 
fette radikal ııosyaliııt kongresine mlra.. 
yet verilmiıtir. 

Radikal aoıyaJiat gençliği reisi Mar. 
ol Sableua ziyafetin sonunda bir mrtulr 
ıöyliyerek demiştirki: 

''- Biz kendimize llznn ohm fikir. 
leri ve dirketiflcri ne MoskoYada ne 
Bcrlindc ne de Romada arryonn. Biz 
hiç bir mutlakiyet prcntripi ıstemif'"UZ. 
Şahısların malları ve ailclm için temi. 
nat otmryan bir yttde demolrrua de 
yoktur. 

alınmııtır. Meseli aa.zeteler ara- mecburiyetinde kaldıgıru ileri sunnüştur. 
aında en uzak vil&yetlerde basıl- Muhalif gazeteler ise bu tedbirlerin mu-
makta olanlar da vardu-. Serginin halif partr1eri gözden dii§ürmek ve faalı-
bu tarzıdır ki hemen kuvvetli bir yetlerine mani olmalt maksadiyle itti-
inanduıcılık veriyor. Daima dedi- haz edihni§ olduğum.: iddia ctmekted·r-
ğimiz gibi biz kim.eyi aldatmak ler. 
iatemiyoruz: hakikatimizi bildir
mek davaauıdayız. KuaurlarllllJzı 
sayanlar onları bizim kadar bil
mezler ve onlardan bizim kadu 
bahsetmezler. 

Sergi bütün Belırad' da müı
teSına bir cazibe oldu. Sanatçı, a
likalı ve hassas olan cenub isla v 
tenkidcileri onu ve onun vaııta
ıiyle yeni türk hamlesini halk yı
ğınlarına daha iyi tanıtacaklar
dır. Yeni Türkiye kültür ve sa
natını Belırad ve dost Balkan 
payıtahtlarına haber vermekte o
lan Salah Cimcoz'u ve yardımcısı 
Selim Nüzhet'i, fakat en bqta 
kendilerine bu fınatı vera Kiil
tür BakanllDIZI telriı etmek bor
cumuzdur. 

Batbakan lnönü sergiden IOD· 

ra tayyare meydaıauu aitti. Bu 
me,dan hem aakeri hem ıiriWir, 
ukeri kulüble he.U.in girip çddJ. 
ğı yolcu salonu kartı karııy• 
dır. Yalmz tayyareci ukerlerin 
girebildiği hanıarlarla ecnebi 
tayyarelerinin uğuıdıkları pek 
az mesafe ile biri birlerine kom
fUdurlar. 

Birçoldan sihi heni de tokak
ta tapfcaaız bırakan 80a de..,. 
fiddetli bir rüzair ·Tuna9yı yata
jmd•n koparıyor. Triyeate boruı 
ıibi ineenlar bir 7ere tutuDPMu
lar ıüriildeaip sidecekler. Ancak 
en U9ta tayyarecilerin uç- haya. 
ııdır. Buna rağmen yuıo-la..- ka
nadlıları batbakanın kartısında 
hem uçutlarım, hem akrobaaileri
ai yaptılar. Ve tüPfıeaiz lnönü'
nün e.kİ ukeJ' ruhnen teftdendir-
diler. 

Öfle )'tlllleiilli Harlaiye Hum 
n yagoslav Bathakam ile t.irlik
te kufübte yedik. 

İnönü akp.ma kadar bazı zi
yaretlerde bubındnkt•n aonra St.o
yadiaOTiç'i• h•WMi yemeiiDde 
INlwmlcak Ye ıece yum pek 
mahdad maiyetiyle Saraybe.na'. 
ya hareket edecektir. Sarayboına 
türk bqbakamna eısiz bir karıı-

Polonyada grev hareketi 
genişliyor 

Varşova, 19 (A.A.) - Grev hareke
ti bütün Polanya'da vahim bir ıekil al
maktadır. 

Yukan Silczyada ''rcia İmoacicki." 
maden oc:aklannda 1.400 amele grev 
yapim§tu. Orevc.iler yevmiyelerinin yüz
de 10 - ıs nisbetinde arttmlmaunı iste
mekte ve olma.ı11a açlık grevi yapacakla· 
rmı söylemektedirler. 

Bi.anly&ıok dokuma fabrikalarındaki 
(l"CY 12 niaandanbcri <levanı etmektedir. 
Diler taraftan muhalif propuli&t n sos. 

yaliat muhitlerinde ycnideıı tevkif ya
pdaıııtır. 

B. Titüleskoyu öldürmek 
istiyen bir teşekkül 

Biiknf, 19 (A.A.) Demir mubafız. 
Jara menNb on lejyonerin muhakemesi 
esnunıda §AhWlerdm biri lejyonerlerin 
Titülesko'yu öldürmek istediklerini söy
Jtmiftir. Mununlar bir kaç ay evd, mtr 
Mlif bir grup kurmuş olan Michcl Ste
le.tto'yı öldünniiıtlerdi. Şahid, Stclesco'
nun demir muhafızlar tcşkiltiındın tar
dedilmiı olduğunu ve Titülcako'yu öl
fürdiifii takdirde tqlnlita alınacağını• 
lrendi • • ,,...Jdifinl .ııylemiftir. 

ı---------.. A vrupadan dönen 

AFiFE 
Yeni ppka kolcbiyonu miles· 

sesesinde gCi9termeye baflmııştır. 

1-1682 

lama hazırbyor. 

Ba~muharririmiz 

Yugoslavya için bir 
kitab hazırlıyor 

B'lfmrıharririmiz F alilt Rılltl 
Atay YrıroJIJV7a laaltlmtJa bir 
cilcl kitab )'(Umalr üzere ve müt
tefik yugoslC111 ltiiltüm\!finin Ja
wtfiıi olaralt Jtılıa bir ay /tadar 
Yugoslavya'Ja kalaeakhT. 

•• Şaptal cervesinde nasıl iyi kahve pişirildiÇi
ni size öğreteyim, dedi. Ve sonra, bu usul ~le 
kahvenin nasıl pişirileceğini anlatmaga 

- Bana sadece Charles, deyiniz. yorswıuz ha? Ve kekelemeksizin devam 
EugCnie: etti: "Tabii, kedi damlarda gezerken fare-

.. - Ay sizin adınız Clıarles'mı? Ne güzel ler de evde ra.kseder." 
ısımJ Bu evin adet ve usuJlerinin neler olduğu. 

ugenie 
Grandet 

Y 
. Honore de Balzac 

azan. N h" Baydar 
'."';jr' ceve çeviren: asu ı 

.. 1 iş 
- Bakınız anne, ne gu.ze · 
Nanoıı kahveyi getirirken: . 
- Oh, dedi, çok çok para gelıyor. 
Charlcs gülerek sordu: 
- Bu da ne? 1 · i sırlı ke
Ve böyle derken, dışı boya_ 1' ~.ç i ~rdu 

nar kül. ı·· b' t ak tencereyı goster y 
ı u ır opr nadrkça 

ki içinde, hala kaynamakta ve. k~Yb. kah-
da taneleri görünmekte olan sıya ır 
ve ' rdı. 

Nancn: d · ceva· 
- Biz buna kaynama kahve, erız. 

hını verdi. dan 
- Ah yenğeciğim, demek ki ~ura • 

geçişimin hayirli bir eserini bırak~a~~ r:ı~ 
vaffak olacağım. Sizler oldukça gensınız · r 

başladL 
Nanon, hemen söze karıştı: 
- Oh! ala! böyle kahve pişirmek ıçın 

umür tüketmek laıım ! ben bunu yapamam. 
Yalnız kahve ile bu kadar uğraşacak olur
sam bizim ineğe kim ot hazırlar sonra? 

Eugenie: 
- Ben hazırlarını. 
Madam Grandet kızına bakarak: 
- Çocuk! dedi. 
Bu söz, bahtsız delikanlının .~şına ge-

lenleri hatırlattığı için olacak kı uç kadın, 
birden sustular ve ona merhametle bakma-
ğa başladılar. w •• 

Charles, bu hal dikkatine çarptıgı ıçuı, 

sordu: ,e._. , 
_ Neniz var Eugcnıe. w. 

Madam Grandet, kızının cevab verecegı· 
ni anhyarak atıldı: . . . . 1 • 

_ Sus Eugenıe, bilıy~ kı .~ ~ 
hakkında Mösyö ile konu&magı baban uzen-

ne almıştı. 
Parisli genç: 

Hissedilen felaketler hemen daima vuku nu tahmin edemi yen Charles, mırıldandı: 
bulur. Eski fıçıcmm geri döneceğini titre - - Bayram mr? 
~eden düşünemıyen Madam Grandet, Eugc- Gra.ndet, Nanon'a: 
nıe ve Nanon, çıkardJğı sesin aşinası olduk- - Bardağımı ver, dedi. 
lan bir tokmağın kapıya vurduğunu duydular. Eugenie bardağı getirdi. Grandet keme . 

Eugenie: rinden kemik saplı ve geniş ağrzh bir bıçak 
- İşte babam 1 dedi çıkarıp ekmekten bir dilim kesti, tabaktan 
Ve sonra, masa örtüsünün üzerine birkaç biraz tereyağı ahp ihtimamla ekmeö-ine sür-

parça şeker bırakarak şeker kasesini kaldır- dü ve sonra, ayakta, bunn yemeğe b basladı. 
dı. Nanon yumurta tabağını aldı. götürdü. Bu sırada Charles kahvesine şeker koyu
Ma~am Grandet ürkmüş bir dişi keçi gibi yordu. Baba Grandet şeker parçalarını gör
ayaga kalktı. Hulasa öyle bir panik oldu ki dü. Kansına dikkatle baktı, kadın saranp üç 
Charles sebebini anlamakiuın hayretle ba- adım öteye gitti. Fakat Grandet, zavallı ka-
ka ~ldL dının laılağma eğilip: 

Ni.lıayet aordıı: - Bu kadar şekeri nereden buldunuz, 
- N,e ?1uyorsunuz? - Nanon gitti, bakkaldan aldı. Kal~-
Eugenıe: mıştı da ... 
- Babam geliyor, işte.. Bu sessiz sahnenin bu uç- k d .. · d 

G 1
. 1 , . . _. ,.. ' a m uzenn e 

-.. e __ ırse ne o ~r. . . . . tevlıd ettıgı alakayı tasavvur etmek imkan-
Mosyo Grandet ıçerı gırdı. Acık renk göz- sızdı: Nanon mutbaktan ç . b · · 

terini masaya çevirdi ve her şeyi gördü. netice vereceöini görmek ı ~ı 'd. ~ ı ın ne 
- Oh! oh! yeğeniniz için bayram yapı- na bakıyordu b ma (sS ıy e sa) o. · onu var 



·- - ~ - - --~--------- - - . 

====6============================================ ULUS 20-4-1937 == 

[Hikaye!] aşbakanımız Sofyaya hareket ettiler 
Cami satan adam 

Kıyafet ve edasiyle eski saraylıları 
hatıra getiren elli yaşlarında bir bayan· 
dr. Bir davamı takib için girdiğim ad
liye sarayının koridorunda karşılaştığı
mız zaman, kendisini hiç tanımadığım 

halde, eski devirlerin zihniyetine has 
bir laubalilikle yan :ma sokuldu: 

- Evladım, dedi. Benim hacetimi 
görüver. Bir saattir, oradan oraya koşu· 
yoıum, bu istidayı nereye vereceğimi 
bir türlü b.ılaınadım. Bir şey değil, ev
de dolma tenceresini ateşte bıraktım. 
Yanıp kül olmuştur, Allah bir. Hizmet
çi izinli, kızım da teyzesine misafir 
gitti. Evde yapa yalnız kaldım. Ev işi· 
ne mi bakarsın, yoksa o kör olası heri • 
fin başıma sardığı bu derdle mi uğra • 
şırsın, ben de şaşırdım, kaldım, evla • 
dım. 

Baktım, ses çıkarmadan dinlersem, 
hacetini unutup bana, evi, hayatı ve 
komşuları hakkında uzun bir konferans 
vermeye başlıyacak. Sadede girmek için 
sordum: 

- Müşkülünüz nedir, teyze hanım? 
Pırlanta roza yüzüklerle pırıl pı· 

rıl yanan parmaklarını baş örtüsünü dü
zeltmekten kalan bir itiyadla şapkası • 
nın kenarlarında gezdirerek, en can ala
cak derdine do ltunmuşum gibi, atıldı: 

- A evlad, müşkül bir tane mi? Han· 
gi birini sayayım. Zaten Bey rahmeti 
rahmana kavuştu kavuşalı, evin erkeği, 
avukatı, doktoru, her şeyi benim. Oğ· 

lum bari yanımda olsaydı. Bir tahsildir 
tutturmuş, altı senedir, Almanyada pa
ra yemekten başka bir şey yaptığı yok. 
Ne uzun tahsil bu, anlamadım ki, a 
dostlar. Bu yaşta, insan anasını, dört 
toruniyle hallu hamur olmaya bırakır 

mı? Barı güveğim insan ç.ksaydı, me -
ğerse evimizin betini bereketini tüket • 
meye gelmiş mendebur. Başımızdan def 
ettik de, bir rahat nefes alabildik. A, 
doğrusu, erkeğin ahlaksızına da erkek 
diye ·em. Böyle birine müdahane et • 
mektense, kendim erkeklik etmeye ra
zıyım. Razıyım ama, gel gelelim, artık 
eski gençlik kuvveti de kalmadı. Böy· 
le çarş larda, hükümet dairelerinde iş 
peşinde koşacak kadın mıydım ben? 
R hmetli hakkını yemeyeyim, bana, şu
ra lan şuraya adım attırmadı. Şimdi ele 
güven olmıyor ki, Bey evladım, kime 
bir iş emanet edeyim dediysem, bin ke
re pışmıın oldum. 

Baktım, gene, konuşma çığırından çı. 
k yvı . Biraksam, akraba ve taallukatı 

il e hep birden içli dışlı ahbab olaca~ız. 
H lbııki bizim davanın da saatı yal.la -
şıyor. Sabır ve nezaketi biraz tahdid 
eımek ı. zım: 

- Size bir yardımda bulunabiliısem 
me 1nun olacagım, dedim. 

Sozümiı tamamlamama imkan bırak
madan Hif agzımdan aldı: 

- Eıı:sik olma, evHidım, zaten görür 
görmez hayir sahibi bir zat olduğunu 

an!adım da sana ricada bulunayım, de • 
dim. Allah, böyle hayirseverleri ek:;ik 
e.rr.esın. Eh, bugüne buradaysak, yarma 
nerede olacagımızı kimbilir. Öbür dün
yada herkes yaptığı iyiliğin mükatatı· 
nı görecek. 

Gördünüz mü işi, bu defa da fazilet 
ve iy ili gc dair uzun bir mevize dinle • 
memiz icab edecek. 

- Yalnız, sizin müşkülünüzün ne 

<ılduğunu anlamad m. 
- Anlatayım, evladım, anlatc1yım. 

Ah, bu başıma ne uğursuzluklar geldi. 
Rabbim hakkı için, böyle bir belaya 

benden başkası çatmamıştır. 

Efendim, ne olacak hep hazır yiyo • 
ıruz. Rahmetli öleliberi, emlak ve akarı
mızı birer mirer elden ç.kardık, yedik. 
Tek baş.ma olsam bir lokma bir hırkaya 
kanaat ederim ama, çocuklar, sağolsun· 
lar, söz dinlemezler ki 1 oğlumu da hay
laz, tahsilsiz bırakacak değildim a 1 Kı
zımın cihazı da bir yandan, elimizde ne 
var, ne yok hepsini süpürdü. Baba ya • 
digarı bir hanım·z kalmıştı. Mercanda. 
Artık o semt rağbetten düştü, para et • 
miyor diye aklıma girdiler. Hem, artık 
bina da hani epiy harablamıştı. Kiranın 
}arısından çoğu tamire gidiyordu. Gü
nün birinde temelden çökerse, neyle 
kaldır rım diye düşünerek, ahbabların 
aklına uydum, yok pahasına koca hanı 
elden çıkardım. Ah, sebeb olanlar se • 
bebsiz kalsınlar, bu çocukluğu etme • 
seydim, başıma bu felaket de gelmiye -
cekti yal 

Neyse oğlum, başını ağrıtmayayım, 
biz hanı sattık. Paralarım bir çıkın et-

tim. Bu sefer de, hazırdan yeyip bitir
meyim diye, başladım, iradı fazla bir 
emlak aramaya. 

İki kapı aşırı eve yeni kiracılar ta -
şmmıştr. Beyi için emlak komisyoncu • 
su diyorlardı. Komşudur, belki bana 
iyilik eder, yol gösterir, diye gidip bir 
danışayım, dedim. Hay dan.şamaz olay
dun. 

Büyük kıtada, demode çantasmdan 
çıkardığı renkli ipek mendille yüzünün 
terini silip mendili itina ile çantasına 

yerleştirdikten sonra devam ett: 
- Gözü kör olası herif, meğerse, 

malın gözüne rastlamışım. A evlad, böy
le cerbezelisini de ömrümde görmedim 
ki. Bana öyle nezaketle muamele etti, 
öyle kibar ve akıllıca konuştu ki, doğ
rusu ya hiç şüphelenmedim. 

Teyzeciğim, dedi, tam zamanmda 
geldin. Üç gün sonra olsaydı, büyük biı 
fırsatı kaçıracaktın. Tam sana göre, ke
lepir mi kelepir bir iş var. Bir duyt 'sa 
kapışana gider, fakat mal sahibi çok sı
kıntıya da düşmüş, yarı pahasına elin
den çıkaracak, dedi. Hem, çok maruf 
bir ailedendir. Adının duyulmasını da 
istemiyor, benden bir müşteri bulmamı 
rica etti. Esasen on senedir vekilliğin; 
yaparım, dedi. Komşumsun, gel, yaban
cıya gideceğine, bu iyiliği sana yapa • 
yım, dedi. Bari irad getiren bir şey mi, 
dedim. Lafi ağzımdan aldı. Ne söylü -
yorsun, verdiğin parayı bir yılda çıka
rırsın dedi. Apartıman mı? Diye sor· 
dum. Yok, dedi, bilemedin, hem kırk 

yıl düşünsen, gene bilemezsin. Sana bir 
cami alacağız, demesin mi? Tepem attı, 
oğlum benimle eğleniyor musun, dedim. 
Yok valide, ne eğlenmesi, vallahi çok 
ciddi bir iş deyince, ben bu işte yokum, 
evladım, dedim, cami alıp savab kazan
mak iyidir, ama, ben fimdi kamım·zı 

doyuracak bir irad arıyorum. Öyle de
ğil, valide, dedi, bu camii yok pahasına 
alacaksın Vakfın da bu işte pramagı yok 
Mütevellisi satıyor. Zaten yol üstüne 
çıktığı için belediye yıkt.racaktı, yeri
ne sana güzel bir apartıman yapayım. 

Beyoğlunun en işlek yerinde, bir daire
sinden ayda altmış lira alırsın, dedi. Ne 
tevbe, estağfurullah, ben öyle günah 
işleyemem, diyecek oldum. Allem etti, 
kallem etti, nih~yet beni kandırdı. Ca· 
mii beş bin liraya almaya beni razı etti. 
Ertesi günü, beraber gidip gördük. 
Doğrusu, yerine diyecek yoktu, yanın
daki bir apartımana beni götürdü, kapı· 
cıya kiraları söyletti, eh, işin karlı ol • 
duğuna benim de aklım yatmaya başla
mıştı. Apartımanı sekiz bin liraya çı • 
karacak, yalnız peşinen iki bin lirasını 
alıp, üstünü beş senede kiradan ödeye
cek, böylelikle, yedi bin liraya otuz bin 
liralık bir apartıman sahibi olacaktım. 

Hemen ferağ muameleı;ine başladı. 

Eve gidip geliyor, nüfus tezkeremi alıp 
götürüyor, bana kağıdlar imzalatıyor, 

muamelenin süratle yürüdüğünü söylü· 
yordu. 

Bu arada kimseye de bir şey söyle • 
memi-'?tim. Böyle bir kelepirin, duyula
rak ,elimden gitmesinden korkuyordum. 
Nihayet birgün geldi, valide, paraları 

yan.na al, bugün takrir verilecek, dedi. 
Ev sahibi nerede, dedim. O gelmez, sa
na söyledim, çok maruf bir ailedendir, 
onlara gidemem diyor. Zaten ben ve. 
kili deiğlmiyim, yerine takrir verece
ğim, dedi. 

Kalktık, beraberce tapu dairesine 
gittik. Elinde kocaman bir çanta, bütün 
odalara girip çıktı, hademelere kağıd • 
lar verip takib ettirdi, iş bitti, dedi, şu 
odadan beş dakika sonra seni çağıra • 
caklar, senedini alacaksın. Yalnız siz 
lütfen parayı verin de, sahibine götüre. 
yim; dedi. Ne bileyim ben, zahir usul 
böyledir, dedim, çıkardım, beş bin lira
yı eline saydım. Hemen sırra kadem 
bastı. Gidiş o gidiş 1 

Bekledim, bekledim, beş dakika de
ğil, yarım saat oldu. Ne arayan var, 
ne soran, içeri girdim. Oğlum bizim iş 

ne oldu, dedim. Hangi iş, valide dediler. 
Şu bizim camiin işi dedim, meseleyi an
lattım. Hepsi kahkahalarla güldüler. 
Neye uğradığımı şaşırdım. 

Gidip evinde keratayı bulayım, de -
dim. Megerse, herif, daha önceden eşya
sını toplayıp evden çıkın~. Yok, ara ta
ra, yok. Beş bin liram, gitti, beş bin Ji. 
ra bu, şaka mı? 

Bu hazinliği nisbetinde gülünç hi· 
kayeyi, gülmemek için dudaklarımı kı· 
sarak dinledim. 

(Başı 1 inci sayfada) 
Vekili Dr. Aras istasyonda, Başbakan 
Stoyadinoviç ile bütün diğer yugoslav 
nazırları teşyi etmiş ve mızıka ve san
cak ile bir ihtiram bölü~ü selam töre· 
nini yapmıştır. 

Vaktin geç olmasına rağmen, büyük 
bir kalabalık, türk devlet adaml<'rın ı J 
hareketlerinde şiddetle alkışlamış v~ 

dost ve müttefik Türkiyenin Başbaka
nı ile Dış İşler Bakanını Sofyaya gö
türecek olan hususi tren, alkışlar ve 
"Yaşasın Atatürk,. ve ''yaşasın Türki· 
ye,, ve "yaşasın türk - yugoslav dost
luğu .. sesleri arasında Belgraddan sa· 
at 23 de hareket etmiştir. 

Bulgar gazetelerinin yazdıkları 
Sofya, 19 (A.A.) - Türkiye Baş 

bakam İsmet İnönü ile Dış İşler Baka· 
nı Dr. Tevfik Rüştü Arasın Sofyaya 
gelişlerinin aıi fesinde gazeteler, bu zi
yareti, çok sempatik bir surette karşı· 

lamaktadır. 
İki komşu milleti biribirine bağlı· 

yan dostluk hissiyatını hatırlatan 

Dnes gazetesi balkanlardaki genel va
ziyet hakkında diyor ki: 

"Avrupanın gösterdiği genel tered
düd vaziyeti içinde balkanlar, iftiharla, 
bu mıntakanın bir barut fıçısı değil, 
fakat Avrupanın en barışsever bir bo 
gesi olduğunu söyliyebilirler. Bu mın· 
takada, barışsever bir hayat yaşamak 
ve kültürel ve ekonomik kalkınma yo· 
}unda gelişmek hususunda sözleşmiş 
küçük milletler, huzur içinde, ya~a

maktadır. Başbakan İsmet İnönü ıle 
Dr. Arasın bu ziyareti, türk • bulgar 
dostluğunun yeni bir bürhani olduğu 
gibi aynı zamanda Avrupada barışı~ 
kuvvetlenmesi gayelerinde de kıymetlı 
bir yardım teşkil eylemektedir. 

Parol Bulgare gazetesi ise, Başba
kan İsmet İnönü ile B. Tevfik Rüştü 
Arasın bulgar • yugoslav paktı hakkın
daki lehde düşüncelerini kaydederek 

diyor ki: ,.. . 
"Şarktaki komşumuzun en salahı-

yettar mümessillerinden gelen bu dü
şünceler, Türkiyenin, gerek Yugosla~· 
ya ve gerek Bulgaristan tarafından gu· 
dülen barış politikası hakkında tam 
doğru bir Jikir edinmiş olduğunu gös· 

termektedir. 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 

mevcud ilgilerin mahiyeti, türk hükü
metinin bu dostça hareketini tabii kıl
maktadır. Türk • Yugoslavya münase
betlerinden sarfınazar şurasını hatırla
malıdır ki Türkiye, harbtan sonra, bü
tün diğer balkan komşularımız arasın· 
da bize dostlugunun hakiki delilerini 
ilk olarak göstermiş olan memlekettir 
ve ilk dostluk paktımız, 1925 de Türki

ye ile akdolunmu tur. . 
Az zamandanberi, bu pakt esasları ı-

çinde, iki memleket arasında iyi. bir .dost
luk inkişaf etmiııtir. Omid ederız ki bu 
dostluk, gerek iki memleketin gerek 
bütün balkanların menfaatine olarak 
daha ziyade kuvvetlenmekte devam ey
liyecektir. Türkiye Başbakanı ile Dış 
Bakanının Sofyadaki duruşları, çok kı
sa olacaktır. Fakat memleketimiz kamo
yu bundan samimi surette bir memnu

niyet duymaktadır. 
Zira, bu suretle, iki dost memleket 

arasındaki bağlara yeni bir bağ daha 

ilave olunacaktır." 
Yugoslav gazetelerinin yazdıkla1·ı 

Belgrad, 19 (A.A.) - Yugoslavya 
gazeteleri, İsmet İnönü ile Dr. Rüştü 
Arasın, Yugoslavya dahilindeki seyahat
larına aid geniş neşriyatta bulunmak

ta devam etmektedirler. 

Vreme' nin makalesi 
Vreme gazetesi. türk devlet adamla

rının seyahatleri hakkında uzun ve ha
raı·etli t;tfsılat verdikten başka, ayrıca 
"İsmet İnönüne veda ederken" başlıklı 
bir makale neşretmektedir. Vreme bu 
makalesinde ezcümle diyor ki: 

İsmet İnönü ve B. Aras, Sofya yolu 
ile Ankaraya dönmek üzere Yugoslav
yayı bugün terkediyorlar. Başbakan İs
met İnönünün Yugoslavyadan başbakan 
Stoyadinoviçin ayni zamanda bütün yu
goslav milletinin aziz misafiri olarak ge· 
çirdiği bu on gün gerek Yugoslavyanın 

Fakat, kadıncağızın burada ne ara
dığını hala anlamamıştım. Meğer, git -
miş bir sivri akıllıya istida yazdırmış, 
şimdi onu verecek mahkeme arıyor. 

Kendisine, mahkemeye değil, polise me
seleyi haber vermesini söyledim. Mah
keme saatim gelmişti. Şaşkın şaşkın 
yüzüme bakarken, bir hikftye daha din • 
lememek için usulca .kalabalığa karış. 
tun. HIK.A YECİ 

gerek Türkiyenin tarihlerine altın harf
lerle yazılacaktır. İsrr.et İnönünün Yu
goslavyada türlü bölgelerdeki seyahati, 
bir büyük zafer olmuştur. Ken
disi bütün seyahati boyunca yal -
mz Türkiyenin büyük bir d ev 1 e t 
adamı olarak değil, fakat ayni zamanda 
Yugoslavyanın da büyük birdostu ola
rak selamlayan halkm gösterileri hak
kında denilebilir ki böyle içten bir ka
bul, son zamanlarda, ancak Çekoslovak
ya başbakanı B. Hodza'ya ve daha ya
kınlarda Çekoslovakya cumhur reisi Dr. 
Benes'e yapılmıştır. 

Yugoslav milletinin İsmet İnönü
ne ve Bay Benes'e karşı yap
tığı heyecanlı tezahürat, bütün Yugos.
lavyanın, küçük antant ve Balkan ant
antı ittifakımızı tasvib eylediğini göster
mektedir. Bu ayni zamanda dış siyaset 
bakımından Avrupayı demokrasi ve oto
riter rejim olarak ikiye bölmemek ha
reketini de tasvib demektir. 

Rejimler 
Rejimler. her devletin kendi dahill 

işidir. Bizim dostumuz gerek iyi za
manlarda ve gerek fena zamanlar da bi. 
zimle beraber olanlardır. Gerek Çekos
lovakya gerek Türkiye, bizim için cid
den müşkil anlarda bize ellerini uzat
mışlar ve dostumuz olduklarını göster
mişlerair. Bu suretle yugoslav milleti, 
üç dıs bakanının iki nisan tarihli teb
liğini de sarih surette teyid eylemiş. 
tir. Başbakan İsmet İnönü, bu unutul
maz sayahatinde, Yugoslavyanın haki
ki çehres.i, kuvveti ve büyüklüğü hakkın
da tam bir fikir edinmiştir. Memurla
rımızla görüşmüş, ordu ve donanmamız
la temas etmiş, tersanelerimizi gezmiş. 
tir. Ve bu suretle yugoslav milletinin fa. 
aliyetini açıkça görmüş anlamıştır. 

Balkan antantı ve küçük antant, 
bedbinlerin zannettiklerinden çok daha 
kuvvetli çıkmıştır. Eger küçük antan
tm son taplantıları, bazılarını hayal in
kisarına uğratmışsa kabahat küçük an
tantın değil, fakat küçük antantın ve
rebilece ğ.inden daha fazla şeyler ümid 
edenlerdedir. 

Küçük antant ve lngiltere 
Küçük antant tam hayallere sapma. 

yacaktır. Küçük antantın bu vaziyetini 
B. Eden, tamamiyle tasvib ederek kü
çük antantın son toplantısı tebliğinin 

ingiliz politikası ile tam bir ahenk ha
linde bulunduğunu bildirmiştir. B. E
den ve İsmet lnöniı, Yugoslavyanın 
sulh ve iyi komşuluk siyasetindeki 
gayretlerini takdir etmişlerdir. İngil
tere ile İtalya arasındaki gerğinliğin 

izalesinden sonra, Yugoslavya zamanın
da İtalya ile bir sulh devresine başla. 
mıştır. B. Dr. Şaht'ın delaleti ile ya
hud da sulh lüzumu ve sulh aşkı yolu 
ile Fransa ile Almanya arasında kati 
bir uzlaşma vukua geleceğine ve Avru
pada gerğinliğin izale olunacağına ina
narak zamanında Almanya ile dostluk 
ve karşılıklı hürmet münasebetleri de 
Belgradda iki dost başbakanının konuş
malarına mevzu teşkil eyle~iş ve Tür
kiye hükümeti reisi bu anlaşmaya karşı 
tam bir anlayış zihniyeti göstermiştir. 
B. Stoyadinoviç"in Ankaradan dönüşün. 
de yaptığı gibi, Belgraddan sonra Sof. 
yada duracağı ve orada kıra} Boris ve 
başbakan Köseivanof ile görüşmelerde 
bulunacağı keyfiyeti Türkiyenin bal· 
kanlarda tahkim ve aklıselim siyaseti
ne hrşı gösterdiği tasvibin bir nişane
sidir. Esasen ancak böyle bir tahkim 
ve aklıselim politikası iledir ki sulh te

min olunabilir. 

Evvelki günkü ziyaretler 
ANADOLU AJANSININ NOTU: 

Havanın fenalığı ve Belgradla te
lefon görüşmelerinde bozukluk, dün 
başbakan ve dış işler bakanının Yu
goslavyadaki ikametlerine aid haber· 
leri almaklığımıza mani oldu. 

Buna binaen, esbabı mücbireye 
müstenid olan bu gecikmeden dolayı 
özür dileyerek, dünkü ikamet günü
ne aid haberleri aşağıya dercediyo-

ruz: 

Belgrad, 19 (A.A.) - Dün Türkiye 
başbakanı İsmet İnönü ve dış işleri ba
kanı B. Rüştü Aras, yugoslav harbiye 
ve bahriye bakanı B. Meriç ile birlikte, 
Kataro tersanesinin d ... nizaltı üssünü zi
yaret ettikten sonra Herseğe dönmüşler 
ve vali tarafından şereflerine verilen zi· 

yafette bulunmuşlardır. 

Vali ziyafette söylediği nutukta, dost 
ve mtittefik milletin ~üzide mümes.sille-

rini halk adına selamlamış ve iki kahra
man milletin çalışmalarını yalnız Bal
kanlarda değil, bütün Avrupada barı§Ul 
muhafazası için ve devamlı bir işbirliği 
temimine bağlamakta olduklarını kay-" 

detmiştir. 

BCl§bakanımızın cevabı 
Başbakan İsmet İnönü bu nutka ver

diği cevabta, Yugoslavyadaki seyaha.
tmdan silinmez hatıralarla dönmekte ol
duğunu bilhassa kaydetmiş ve her taraf. 
da gördüğü hararetli kabulden dolayı 
teşekkür ederek demiştir ki: 

- Aranızda geçirdiğim unutulma.s 
güzel günlerden dolayı sizlere bütün 
kalbimizle teşekkür ederiz. Götürdüğü
müz intibaların bütün Türkiye için miif
terek olacağına inanmanızı rica ederim. 

Kataro boğazının çok güzel oldu.. 
ğunu biliyorum. Fakat ancak bugün 
gözlerimle gördükten EOnradır ki. bun
ların hakikaten Adiryatik denizinin in.. 
cileri olduğunu anladım. Bütün memle
ketlerden turistlerin oraya gelmelerin
deki tehalükü çok iyi anlıyorum. Bura
da her türlü eğlence kendilerini bekle
mektedir. Bununla beraber, güzel ve 
zengin memleketinizde seyahat ve e§ıis 
tabil güzelliklerini hayranlıkla temaşa 

ederken, Yugoslavyanın, birinci derece
de ehemiyeti haiz bir amil haline geldi
ğini Adiryatik ve Akdenizde ki mevki.. 
inin ehemiyetini de gördüm. 

Başbakan nutkuna şu ıuretle devam 
etmiştir: 

- Menfaat ve mukadderatımız sıla 
bir surette biribirine bağlıdır. Doatluğu
muz sarsılmaz bir dostluktur. B. V aH 
size ve Kataro ahalisine hakkımda ve 
arkadaşlarım hakkında göaterdiğinü sa
mimi kabulden dolayı teşekkür ederken 
geçtiğim her tarfata milletinizi hayran
lıkla takdir ettiğimi kaydetmeliyim. A
ramızda, karşılıklı bağlarımızın ne kadaa 
samimi, dostluğumuzun ne kadar sar
sılmaz ve sağlam temellere müstenid ol
duğunu hissettim. Türk milletinin de ay .. 
ni hissiyatı ve karşılıklı teşriki mesai· 
miz lüzumuna olan ayni imanla müt .. 
hassıs ve muttasıf olduğuna inanınız. 

Başbakan nutkunu srrbçe ve hırvat· 
ça olarak ''Yaşasın Yugoslavya" sözle
riyle bitirmiştir. 

Türk misafirler geceyi Hersekde , .. 
çirmişler ve sabahleyin Dubrovnik'e 
gitmiştir. Orada da candan törenle kar· 
şılanmışlardır. Mümtaz misafirler bah
riye mektebini ziyaret etmişlerdir. Ta
lebe misafirler üzerinde en iyi bir inti
ba hasıl etmştir. Mektebin teftişinden 

sonra kahvaltı edilmiş ve misafirler sa
at 10 da Dubrovnik'den Vostere hareket 
etmişlerdir. 

Ba.'fbakanımız Voıter'Je 
Güzid~ misafirler saat 14 de V oster'ı 

varmışlardır. Halk kendilerini unutul
maz bir coşkunlukla selamlamıştır. Şeh
rin bütün halkı sokaklara dökülmüş ve 
misafirleri sürekli ve devamlı bir suret.. 
te alkışlamıştır. 

Dq l1ler Bakanımızın beyanatı 
Burada, Türkiye dış bakam B. Riit

tü Aras "Vreme'' gazetesinin muhabiri· 
ne şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Başvekil İsmet İnönü ile ben v«r 
bütün yanımızdakiler bu fevkalade gü
zel beldeleri görmek fırsatının bize ve
rilmiş olmasından dolayı pek ziyade bah• 
tiyarız. Güzel yurdunuzdaki ikametimiı 
esasında, kendimizi memleketimizde 
hissettik." 

BO§bakanı.mızın beyanatı 
Uros şehirde öğle yemeğini yemif 

ve orada başbakan İsmet İnönünü poli
tika gazetesinin hususi muhabirine şu 
beyanatta bulunmuştur. 

"- Bu güzel ve romantik bölgeleri 
görmek için bana verilen fırsattan dola
yı pek bahtiyarım. Memleketinizde ya~ 
tığım ziyaretten silinmez hatıralar go
türüyorum. 

Bu ziyaret esnasında bir Türkiye 
milleti ve cumhuriyeti misafirlerine katı 
şı bütün yugoslav milletinin büyük ve sa 
mimi dostluğunu pek yakından his~~t
tiğimiz için bahtiyarlığım daha bUyU~ 
tür. Milletin, dostluğumuzun daha '~ı 
yade kuvvetlenmesine ve daha ku~et ıs 
olarak tezahür etmesine hadim oıdugu~ 
gördüğümden dolayı bilhassa rnesud 
Yaşasın türk _ yugoslav dostluğu yaşll' 
sın Yugoslavya.,, 

Gümrüklere gelen ınallar ...:;'-
•• ('ll• .... ~ 

15 şubat 93 7 tarihine kadar gu _1e• 
• [llCIW 

]ere gelmiş bulunan her han~ oefaf' 
ket menşeli bilumum mallar bır ·thal o
mahsus olmak üzere memlekete ı 
dilecektir. (A.A.) 
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Müzik öiretmen Ukulu / 
DirektörlfieOiinden: 

1 - Ankara müzik öi7retmen okulunda yap)cuılaca~tutramirat açık 
ek ·ı · ., l' 85 ru.., • sı tme ıle yapılacaittrr. Keşif bedeli 690 ıra . ,,;;nü saat 3 

2 p . . tlayan pazartesı & --
d - azarlık 26-4-937 tarihıne ras . nda yapılacaktır. 

e okullar sağıı.ı.rnanlıamda teşekkül eden konıı5!0 1 an .,,.;;n ve sa-
:;- "' . le tayın o un "-

3 - İsteklilerin % 7 .5 güven paralanY 
•atte komisyona gelmeleri ... k ··gretnıen okulu di-

4_ - Keşif projesini görmek istiyenler muzı 
0 

1-1553 
l'ektorfüğüne baş vurmaları. (898) -Elektrik pazarl1k ilanı 

Ünye Belediyesinden .. . 
. . . rni dört bin dokuz yuz ymni 

.. Musaddak projeleri ~ucıb~~l~e ,?eı~apalı zarf usuliyle. e'·sn:ıe· 
dort lira bir kurus bedelı keş~ uı s gazeteleriyle ıJan edıl • 
y k . . C hurıyet ve u dd . . . ~ onulan ve şerait! ~m 'k tesisatına eksiltme ınü etı ıç.ın-
tnış olan Ünye beledıyesı elektrı d itibaren bir ay müddetle pa • 
de talip çıkmadığından 12-4-937 en 
zarlığa bırakılmıştır. b günü saat 15 de Ünye be • 

Pazarhkla ihalesi 12-5-93~ ç~~rımol~nur. (983) 1-1702 
fadiye encümeninde yapılacagr 1 an -Ankara Belediyesinden: .. 

. ı alanlar haziran yoklaması ıçın 

T k 
.. h..., ve eraınıl aıaaş . 

e aut, ey.._.. · et edeceklerdır. 
aşağıdaki yazdı maddelere r~ay el eleri gelemiyecek derecede 

· l ·nin bızzat g m • v kilJ 1 - Maaş sahıp erı öndermeleri ıazımdrr. e er 
hasta olanların Doktor ra~~ru g almaya salahiyettardırlar. Bura-

! 
. · ıı:ıaa"'armı --,_: l · · ya nız müekkillerının ala da bulunan maaş -...up erının 

da ve ba!}ka vilayetlerde ve barkazi t: bu1unanlar o mahallin beledi· 
Yoklamalarını yapan azalar ç 

• • • v mecburdurlar. Yesıne tsdık ettırmege Av lar fotoğraflı bir nüsha olarak 
2 - Getirilecek yok!~ li~ılı ~ususatm doğru olduğunu 

tanzim edilecek ve bu kaıpdda Y ra belediyede bulunan mıntaka 
muteber iki zatın şebadetınden son 

d"k" · havi olacaktır. ınemurunun tas ı ını . 1. evabı karşısına yazılacak 
3 - Yoklama kiğıdındaki her s?a ın c 

.. . . . .1 geçilmeyecektır. ve musavı ışaretı ı e • .. eselerde rnüstahdem 
4 - Devlet teşkilatında ve hususılm~.ess tli ve yevmiyeli ol • 

b 1 
- alanlar maaş ı, ucre .. 

u unup da tekaut ınaa~ . h e e zaca.klardrr. Maa11. uc • 
duklarım ona göre tahs:~ e?11.~nk;ı:u~ k~ilmesi ayrı ayrı olduğu 
ret, ve yevmiyeden tekaud ıstı 1 

için biribirine karıştırılmamalıdır. tahkikat 
5 - Yoklama kağıdları hakkında belediye~il~y:ı:a dördüncü 

yapılacak ve yukarda yazılan maddelere k v~drv t:kdirde yokla -
maddeye aykırı bir hareket. meydana çıd ar~ f 1 

hazinesine zarar 
nı.ayı tanzim edenler ve· şahıtler hakkın ~ e'-: e\ ılacalrtrr. 
getirmiş nazariyle bakılarak derhal kanunı takiba yap 

(984) 1~1703 

Anl(:ara Valiliğinden: 
Muha~n bedeli Dipozit 

Cinsi 
80 modeli Kreysler markalı otomobil 
(5 adet yedek .malzemesiyle) 
Benz Mer&edes markalı otomobil 
Linkolen markalı otomobil (11 adet 
yedek malzemesiyle) 

Lira Kr. 
100 00 
100 00 

200 00 

Lira Kr. 
7 50 
7 50 

15 00 

928 Modeli Buik markalı otomobil 
(3 adet yedek malzemesiyle) 150 00 • 11 25 
nü !~rr:ıa--.f.z y&Zil.ı clQ,rt adet otomobil 25-4-937 pazartesi gü· 

t d
.d d"l e. ~tılmaJı:: ıibere 16-4-937 tarihinden itibaren on gu .. n 

em ı e ı mıştır. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen dipozito makbuz· ı ·· -.. D ft d 1 k . ıy e sozu ge-
çen gun ve saatte e er ar r satış komısyonuna müracaatı 

( 8 ) 
arı. 

9 6 l-1704 

Milli Mfülafaa Vekaleti Satrnalma ı 
Komi"yonn llanlan ------------ ------------~ 

BİLİT 

E EV AT antası: 125 takım komple büyük e~evat ~antası mü-
1? ç hesabına al:nmak üzere açık eksıltmeye konmut _ 

teahhıt ~. ve . 1830) Iiradrr. Evsaf 'Ve şartnamesi muhabe
tur. He~sının ıı:tarı. k( ve nümunesi ise fen sanat umum müdürlü
:~. şubesı.~~.en a ıı:accı !hal si 3• v.937 pazartesi günü ıaat on bir· 
gunde gorulec7ktır.. 

37 
~ira 25 kurustur. Eksiltmeye girecekler· 

dedir. İlk te.nınatı · 1 
90 1 kan~un .2 3 üncü maddelerinde 

den ilgili bulunanla!~~ saıtı~e gün ft 'vaktmda M. M. V. sa-
istenen belgelerle hırlı t

1
e .e: (937 ) J-1626 

tın alma kornisyonuna ge sın r. 
!LAN 

, h hına alınacak olan :ve hepsine biçi-
l - Müteahhit n:mı ve 

1
esa 66 000 tane çelik parlak halka açık 

len ederi 284 lira 79 _teuruŞ 0 a~ d~ azarlıkla alınacaktır. 
eksiltmelerine ;istekb çıkınadı1ın k v: örneklerini görmek iıtiyen-

2 - Şartnamesini parasız a ına. 
ı . h .. ko ·syona geltnelen. enn er gun mı . r 36 kuruştur. 

3 - İlk teminat mıktarx 21 .1r~. ü saat ıı dedir. 
4 - İhalesi 3-5-937 iP. E.rtesı gun ıLı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
5 - Pazarlığa greceklerın 2490. sa~ rı ile birlikte tam ihale sa-

delerinde yazılı vesikaları ilk temıı:ıa aleri (951) 1-1648 
atında M. M. V. Sa. Al. l{o. na getırme · 

ssoo liradır· 1LAN . 4 _ thalesi 26-4-937 pazarte-

1 - Her bir metresine biçi· ' si günü ı;aat .:ll dedir. 
1 

. 
len ederi 26 kuruş olan 200 ila 5 _ Münalı:asaya .girecek erın 
350 bin metre çamaşırlık bez ka- , 2490 sayılı kanun. 2 ve 3. ~ade
Palr zarfla alınacaktır. : 

1 
. de yazıh vesikaları ılk te· 

2 - Şartn:ırnesini 455 kur~~ : ~ın tları ile birlikte teklif mek
aıtnak ve örneklerini görınek ıstı- ınına dan en az 
}'enlerin bergüıı komisyona gel· tublarını ihale sa.atı~ Sa ALK.o. 
hlelerı·. , biT saat cvel M.M. . . 499 1 . (845) ı-1 

3 - İlk teminat mikdarı ı na verme erı. 
- M .. ı·· .ı··o-u Satıoalnıa 
Askeri Fabrikalar Uınunı u< uı u .... 

Komisvonu Uan:;l:.:::•:.rı:,_ ____ ... 

ıtüTEAHHİT NAM VE HESABINA 10 TON G~MÜŞ KU~~ 
T 1" ol yukarda mıktan ve cınsı 

}' ahnrin edilen bedeli (8~0) ıra an M"' dürl{.\ğii Satın Alma 
ıt~1~1 nıalzeme Askeri Fabri.k~r y~aı:ıı u e a ık eksiltme ile 
ih~ısyo?unca 26-4-937 pazartesı gunu sa~t 1~o~is:ondan verilir. 
l'aı-e ed~Iecektir. Şartname parasız olara. e 2490 ınumaralı ka -
nu ıplerın muvakkat teminat olan (60) ~ıra v k~r gün ve saatte 
ko~~n 2 ve 3 üncü madde!crindeki vesaıkle mez u 1_ 1699 
~syona müracaatları. (978) 

1 
PEK YAKINDA 

Jlalk l(ahı~aınanları ............ ____ =-===---=---------

Türlüye Baııkasındaıı: is , 
Milli Bayram dolayısiyle 22 Nisan perşembe (yalnız öğleden 

sonra) ve 23 Nisan Cuma günü Bankamız gişelerinin kapalı bulu-
nacağını saı m müşterilerimize bildiriri7.. 1-1709 

MUT ASLİYE HUKUK IIAKİMLİGİNDEN: 
M.utun Malya köyünden Koca ihr.ahim oglu Mehmcdin ıımumi 

seferberlikte askere sevkedildigi ve olvakıttanberi hayat ve me -
mattndan haber almmıyarak ka1 p bulundu u müddei aynı köyün
den Koca İbrahim mirascıları kaı sı Ayşe ve kızı Emiş vekili ka
s.abadan Mnsut Ünal tarafından iddia edilmekte ve yapılan il:in ve 
köy namına göndcr"len davetiye neticesiz kalmıış ve dinleni en 
şahitlerle müddei aleyhin umumi seferberlikte askere giderek ol
valrittanbcri h yat ve mematmdan haber almamadığma şahadet et
mis ve su suretle Koca 1brahim oglu Mehmedin askere sevkcclil
difi 330 ve yahut 331 se!1esinden itıbaren beş seneden fazla bir 
müddet geçmiş oldugundan kayrp hakkında maliimatı olan herhan
gi bir kimsenin malfımatmı 1-3-938 tarihinden .evvel Mut mahke-
mesine bildirmesi itan olunur. (9 9) 1-1706 

ANKARA ASL1YE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN 
Niğde'nin Kayabatı mahallesinde Ropeşte muhacirlerinden 

bakk2I Osman oğlu Yaşar nezi1inde kardeşi Recebe: 
Kar.ııuz Ankarada 1smetpaşa ma~allcsindc Ulucak sokağında 

13 .numaralı hanede İhsan Jazı Necmıye ile 4-4-934 tarihinde Anka
r~ bc'h:d~esinde evlen:r.ek evlili.~ten bir sene sonra kendisiyle ve 
hır çoc~gun~u terkedıp tagayJ:"lp etmiş olduğunuzdan aleyhiniz
de hancı zeVClye~e av~et etme~z hakkında ihtar davası açıldığın
dan b~ husu~~ ~a~ arzu~ı Y?kardaki adre5inize tebliğ edil • 
!11ek uz:re gonderılrnış ve mulıa~ır tarafından yapılan tahkikatta 
ıkame~ızın meçhul bulundugundan bahisle bila tebliğ iade 
kılınmıştır. Davacı Necmiyenin talebi ve~hile işbu arzuhalin ila -
nen tebliğine ve muhakeme günü olarak ta 17-5-937 pazartesi saat 
15 de icrasına karar verilmiştir. 'Mezkfır gün ve saatte Ankara As
liye l.ıirinci hukuk mahkemesine gelmeniz ve yahut musaddak bir 
vekil göndermeniz ve işbu davaya on gün v.arfmda çevab vermeniz 
aksi takdirde hakkınızda gıyap karan ittihaz kılınacağından ar
zuhal suretiyle bir1ikte davetiye makamına kaim olmak üzere H. 
U. M. K. 14Z inci maddesine 'tevfikan ilan olunur. (987) 1-1705 

Nakliyat ilanı 
Ankara inhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
Baş .müdürlüğümüz namına şimcndüferle gelecek olan dolu tü

tün, ;içki .sandıkladyle ispirto bidonlarınm barut ve patlayıcı 
maddelerin vagondan alınarak istasyon ambarma: gazhane ıve hatip 
çayı depolarına nakli ve bu .maballer~n de merkez .atı' ambarına 
taşmmaSt, boş sandık ve mahfazaların da v~ona iadel!i ~i şart
namesi vechile açık eksiltmeye konulmtlftur. 'Nakliyat bir :acne de
vam edecektiT. Açık eksiltme ve ihale 4 - mayıs • 937 tarihinde sa
at 16 da idaremizdeki komisyon ma~ifetiyle yapılacaktır. Elailtmeye 
iJtirak edeceklerin teminat paralarıyle kom.isyana ve ,eraiti anla
mak istiyenlerin de her gün satış şubemize müracaatları ilan olu· 
.ııur. (948) 1-1643 

Ankara Valiliğinden: 
tdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 33, 35, 39, 41, 4-67, 

No. lu dükkanlarla 37 No. lu .?ahçe -ve Anatart11lar cadd~inde 6, :8, 
10 12 No. lu dükkanlarla Oksuzce mahal1C61.3 No . .lu..zalıide Hanım 
m~dresesinin 937 mal'i yılı icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tev-

fikan açık artrrmaya konulmu~t~r. .. . .. .. 
İhale günü 17 mayıs 9~7 tarıhıne musadı f perşembe gunu saat 15 

d 
·ı~ et da·ımi encümenı huzurunda yapılacaktır. e vı ay . k~ "h t ·1ı::. 

th 1 
ictirak etmek istiyenlerın mez ur tarı ve saa te vı dyet 

a eye 'f" 1 · ·· k · · 
d 

· • um·· eni salonunda bulunma arı ve şartnameyı gorme ıstı· 
aımı ene ~"ı.-:ı ··d·· l"' - ·· ·· ~-~-
enlerin hususi idare tahakkuk ve l&llaM ınu ur ~une mW'-• et· 

.!ıeıeri ilin olunur. 973) 1-1692 

en 

KİRALIK BAG 

Aktepcde otoui.ıs durağında 
tahtani bir buçuk o alı ba" evi 
ile kiralıktır. Zt>n~irli Cnmi 
ar1casınaa 'Gerber J\li'ye miira-
<:"'1at. 1-1708 

Kiralık Küçük Daire 
Atatürk Bulvarı üzerinde iki 

oda, bir büyük hol tam konfor 
Sümer Bank inşaat servisinde 
Nihat Arele müracaat. 1-1621 

Satılık Ev 
Ankara Musevi mahallesi ıt

tisalinde Öksüzce mahalJesinde 
eskici oğlu camii yanında eski 
icra veznedarı Ali Nurinin yek· 
diğerine muttasıl ve biri beş ve 
diğeri altı odalı ve her biri sofaı 
mutfaklan ve he rtiirlü konforu 
haiz iki hane acele satılıktır, 
Talip olanların Anafarta)ar cad• 
desinde :Ateş hanmda avukat Ali 
Rıza Dince müracaatlan. 

1-1623 

idrar yolları hastalıkları 
müteha.urar 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
l\~uayenehanesini Çocuk 

Sarayı caddesinde Niyazi Ka
suk apartımanmda 3 üncü da
ireye nakletmiştir. Hastaları
nı pazardan maada hergün 
saat on yediden yirmiye ka
dar kabul ve tedavi eder. 

Telefc,n: 1769 

Denizli Belediyesinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

.. 1 - .E~ksi!tmeye konan iş: Denizli belediyesine aid l!' baha ve 
muştemılatı ınşası. (Keşif bedeli 12797) lira 66 .kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak iunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele 'Projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - 'l'esviyci turabiye, şose ve köprüler inşaatrna dair fenni 

şartname, 

E - Hususi ,artname. 
F - Met!aj cetTeli, keışif cetveli, 
G-Proıe 

. İstiye?l.er bu şartnameleri ve evrakı Denizli beJediye rcislig-inde 
ınceleycbılırler. · 

.3 .- Eksiltm~. B:'.'-937 tarihinde~ i~ibaren otuz gün olup 7.5.937 
tarihınde cu'?a gun~.saat .16 da Denızlı belediye dairesinde teşekki.ıl 
edecek bele~ıye encumenı huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksı.ltme kapalı zarf usuHyle yapılacaktır. 
~ - Eksılt~eye girebilmek için isteklilerin 975 lira muvakkat 

temınat vermesı bundan başka aşağıdaki vesikaları hai ı ·· 
mene göstermesi Hizımdır. z 

0 
up cncu-

A .-. Nafı~ Vekiiletinden 937 senesi yapı işleri irin alın ·· 
teahhıtlık vesıkatıı, :s mış mu-

B - Ticaret odası vesikası, 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yaz 1 

bir saat e r lcad D • 1· b . ı ı saatten . vve ıne . -~~ enız ı eledıye dairesine getirilerek "Ck ·ıt-
me komııronu .. reısl!gtne makbuz mukabilinde verilecektir. ın 

Posta ıle gonderılecek mektupların nihayet s ün ·· dd d 
nh aaatc :kadar gelmiş olması ve dış zarfın .. h.. cu ma . e e ya. 
tılm 1 IA d mu ur mumu ıle kapa ış o ması azım ır. Postada olacak gecikmeler kah 1 d"l • (907) u e ı mez. 

1-1563 

Katip Aranıyor 
Bir Avukat Katibi isteniyor. 

~dH _muamelatı ve daktiloyu' 
bılmesı ve kefalet göstermesi 
şarttır. Her gün saat 17 den 19 
za .. kadar Koç apartımanı No: S 
muracaat. 1_ 1657 

UWS'un :fLA"fll ŞARTLARI 
Beher 

Santimi 
~ayfa Kuruş 

z .soo 
... 150 
6 80 

Beher 
Santimi 

Sayfa Kuruş 

3 200 
5 100 

1 ve 8 JO 

1 - Hayır itierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid i11nlardan 
% 15 tenzilit yapılır. 

2 - Zayi ilin !bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür. ev· 
lenme, "ttfat n keti alin 
ilanlarından maktuan bet lira 
atmır. 

ABONE ŞARn.ARI 

.Müddet D~hilde 

Seneliği 17 Lira 
6 Avhğl 9 " 3 Aylığı 5 • 
Telefon: 

Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve illn: 

Hariçte 

30 Lira 
16 

g 

1063 
1062 
1064 

... 
" 

~ 

~ 
!I 

Kiralık Oda 
.. Işıklar C. de ayle yanında 

moble ve banyolu bir oda. bayan 
veya kan koca i_çin .• Tel: 1420 

l-1679 

Saçları 

dökilleııf er 

XOMOJEN 1tANZUlt 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmcsıne ve la:· 

pekleruneaine mani olur. Komo
ıen. uçların köklerini kuvvetlen· 
dırır ve besler. Komo1en saçla· 
nn gıdasıdır. Tabii renklrrini 
oozmaz Hafif bir rayihası vardır, 
Komoıen ıkanzuk saç ck&iri ma
ruf eczanelerle ıtrıyat mağazala· 
nnda buimurr. · 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No : 111Telefon.1230 

Hava Yollan Devlet işletme 
idaresinden: 
ı - Ankara - İstanbul arasında: •W .. • 

A • Cumartesi günü hariç haftanın dıger gunlerınde: 
JCalkış \Tarı' 
S. D. S. D. 

İs tan bula Ankaradan 
İstanbul dan 

ıo 00 
ı5 00 

11 50 
ı6 50 Ankaraya günlük se

f erlerimiz vardır. 

B • Cumartesi günleri 
Ankaradan ı4 30 ı6 20 

C • Pazartesi günleri 
İstanbuldan 7 00 8 50 

2 - Şehir gezinti uçuşları (ihtiyari): 

İstanbula günlük bir 
seferimiz vardır. Cu
martesi günü İstan· 
buldan Ankaraya av
det seferimiz yoktur. 

Ankaraya ilave se -
ferimiz vardır. 

Ankara - ı8.4.937 
tstanbulda - 25.4.937 den itibaren başlıyacaktır. 

S. D. S. D. 

Ankarada - ıs 30: 16 30 devam eder. İdare otobüsü acente 
binası önünden saat 15 de hare
ket eder. 

Yeşilköyde: 15 00: 16 00 devam eder. İdare otobüsü acente 
binası önünden saat 14 de hare-
ket eder. 

Acentelerimzden gezinti uçuşu bileti alanların meydanlarımı
za gidiş ve dönüşleri idare otobüsü ile parasız yapıl~r. 

Ankara acentemiz - Bankalar caddesi P.T.T. bınasmda 
Tel. No. 3682 

İstanbul acentemiz - Karaköy P.T.T. binasında Tel. No. 41137 
(933) 1-1641 

İran transit · yolıı 
,inşaat müdürlüffeüaden: 

7.4.937 çarşamba günü ihale edileceği ilan olunan Trabzon İran 
Transit yolunun Ağrı vilayeti dahilinde ~aç tepe ile Kızıly~kuş ar.a
sında kısmen hazırlanmış ve kısmen harıçten gelecek taş ıle yenı • 
den inşa edilecek olan 17 kilometrelik şose ile tesviye ve imalatı sı
naiye ve tamiratı mütem~diye ~e eki~ bina~a~ınm. no~s~nları~ın 99~89 
lira 84 kuruş bedeli keşf ı üzerınden ıkmalı ınşaat gorulen luzum u
zerine yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka.rılmıştır. Ek
siltme 30-4-937 cuma günü saat on beşte hükümet binası içinde Nafıa 
Müdürlük odasında Transit yolu inşaat komisyonunda yapılacaktır. 
Evrakı keşfiye ve şartname ve mukavelenamesi ve buna müteferri 
bütün evrak Erzurum ve Ağrı vilayetleri Naha Müdürlüğünde gö
rüleceği gibi 500 kuruş mukabilinde Erzurumda İran Transit yolu 
inşaat müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminatı 6245 liradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7-S-937 gün ve 3297 sayılı nüshasında çı -
kan talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesikaları ihti
va etmek şartiyle 2490 sayıh arttırma ve eksiltme kanununun 38 in
ci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektup· 
lrını 30 • 4 - 937 cuma günü saat on dörde kadar Transit yolu inşaat 
komisyonuna vermeleri lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edil....,n. (880) 1-1525 

rı.arıeıye ' 7 elialetindcıı: 
Hariciye Vekaleti matbuat şubesi için almanca mütercim alına· 

caktır. Kendisine verilecek aylık müsabakada göstereceği liyaka
ta göre tesbit edilecektir. Müsabaka nisanın 21 inci çarşamba gü
nü yap lacaktır. Taliplerin kanuni vesaik ile beraber 20 nisan ak
şamına kadar Hariciye Vekaleti zat işleri dairesine müracaatları 
ilan olunur. (936) 1-1625 

Nafia Vekaletinden: 
Betonarme Köprü Inşaatı Eksiltme ilanı: 

26. 4 - 937 tarihlı pazaıtesi günü saat 15 de Nafıa Vekaletinde 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 68.000 lira 
keşif bedelli Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar ve Ko
yulhisar - Reşadiye yolları üzerinde Yukankale ve Aşağıkale beto
narme köprüleri inşaatı kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye ko-
nulmuştur. • 

ı: ''tme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 4650 liradır. Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir teahhüdde en az 30.UOO 
liralık k;)prü ve buna benzer inşaatı eyi bir surette yaptıkhrını iı
bat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 26-4-937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
komisyonumuz reisliğine vermeleri lazımdır. (830) l-M77 

Nafia V r.kaletinden: 
ı - 2 haziran 1937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda üç grup 4 parça atelya tezgahının 
grup grup ve kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhammen bedel ve 
muvakkat teminat mikdarları: 
Grup AJet: Cinsi 

I : 1 : 200 silindir honik 
tezgahı 

II : 2 : 500 X 60 Takım zımpara 
tezgahı 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. 
7980. 00 

980. 00 

3290. 00 

Muvakkat 
teminatı 

Lira kuru3 
598. 50 

73. 50 

246. 75 ili : l : 500 X 200 Üniversal ta
kım bileme tez
gaJu. 

3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola
rak Ankarada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayrı tanzim edecekleri tek
lif mektuplarını 2 haziran 937 çarşamba günü saat 14 e kadar An
karada vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

5 - Yalnız birinci grup için teklif mektuplarını resmi gazete· 
nin 7.S.936 T. ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre 
ahnmış 937 senesi müteahhitlik vesikası raptedilecektir. (922) 

1-1640 

Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğünden: 

Umum 

Kırşehir vilayeti merkez kasabasının plansız tapu tahririne 
başlanılacağı kadastro ve tapu tahrir kanununun 8 inci maddesine 
.ıcvfikan ilan olunur. (921) 1-1697 

Kayseri Valiliğinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayseride yeniden yapılacak mem-
leket hastanesi binasıdır. 

Keşif bedeli (81367) lira (86) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır ı 
A - Eksiltme şartnamesi, 
D - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D - Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata dair tenni şartname 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
G - Projesi, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankara, İstanbul, Kayseri 

Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 
3 - Eksiltme günü 6-5-1937 perşembe günü saat 14 de Encüme

ni vilayette yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilecekler için şimdiye kadar yüzbin 

lirahk iş yaptıklarına dair Nafıa vekaletinden ehliyetname ile ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz edecekler ve mesul 
bir diplomalı mühendis veya mimar göstereceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten iki saat ev
vel encümeni vilayette makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale tarihinden iki 
saat evveline kadar gelmiş olmalan Hizımdır. Postada vuku bulacak 
gecikmeler kabul edilemez. 

7 - Pul, dellaliye ve buna aid sair masraflar müteahhide aittir. 
(874) 1-1522 

Nafia Vekaletinden: 
17 Mayıs 1937 pazartsi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Veka

leti Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3000) lira muhammen 
bedelli (20) ton lama demiri açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankara
da Malzeme Müdürlüğünden ve Haydarpaşada Vekalet Tesellüm 
memurluğundan verilecektir. 

Muvakkat teminat (225) liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat 15 de 

Malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. (736) 
1-1319 

Nafia Vek~aletinden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 

ı. İstekli çıkmamış olan Diyarbekir Nümune Hastanesi Pavyon 
inşaatı aynı şartlarla yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 111.634.03 liradır. 
2. Eksiltme S. S. 937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa \Tekaleti 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 5S8 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 6631.70 liralık muvak
k:ıt t~minat ~er.mesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ve en az yüz 
bın hralık hır ış yapmış olduğunu gösterir müteahhitlik vesikası 

ibraz etmesi lazımdır. 
5 .. İsteklilerin. teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat

ten hır saat evvelıne kadar makbuz mukabilinde komisyon reis); • 
ğine vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (968) 1-1688 

Büro Teknik Y ENi 

İzmir Beledivesinden ! ., 
Belediye hava gazı fabrikasının bir senelik ihtiyacı olan dört bin 

yediyüz elli ton Zero Dis lave Zonguldak maden kömürü kapalı zarf. 
h eksiltme ile 27-4·937 sah günü saat on altıda belediye daimi encü
meninde ihale edilecektir. Bedeli muhammeni beher tonu on lira 
on kuruştan kırk yedi bin dokuz yüz yetmiş beş liradır. Şartnamesi 
iki yüz kırk kuruş bedel mukabilinde hava gazı müdürlüğünden aa· 
tılmaktadır. Taşradan istiyenler şartname ve posta ücretini peşin o
larak göndermelidirler. İştirak icin üç bin beş yüz doksan ıekia lira 
on üç kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat meı.. 
tubu ile birlikte 2490 savıı. kanunun tarifi dairesinde hazırlanır •• ., 
tekli"e .. ihale uiinii c'w 27-4-937 salı günü saat on beşe kadar İz. 

• · .... · · • •a: ~ ı· ~ · . ,_ · :..lir. (1027) 1-H~ ~ 

d 
KUfU.J("' OUUr'. 

( .aıra-aıl ~ 

l\lanisa Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 
1 - Manisada keşif tutan (50000) lira tahmin olunan bir mclG

tep inşası vahit fiatlar üzerinden kapalı zarf ıuuretiyle eksiltme • 
ye konulmu~tur. 

2 - Bu işe aid keşif evrakı ve teferruatı (130) kuruş be~l 
mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İhalesi Mayısın altıncı perşeme günü saat on birde \TilA • 
yet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Nafıa \Tekiletinin tasdikinden geçecek keşif tutarı mu• 
teber olmak şartiyle muvakkat teminat muhammen bedel üzerfn. 
den 3750 liradır. 

S - Bu eksiltmeye ğireceklerin Nafıa \Tekaletinden alınmış eh
liyet vesikası ve 1937 yılma aid ticaret odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuz veya mektuplarım kapalı zarfın içine koymalad 
ve zarfın ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şart
lara bilhassa riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 6-5-937 per• 
şembe günü saat ona kadar Manisa valiliğine verilmesi ve posu 
ile göndereceklerin kanunun 34 üncü u.ddesine riayet etmeleri 
lüzumu ilan olunur. (982) 1-1701 

Hariciye Vek:aletinden: 

' 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmey e konulan iş: Tahranda ve civarındaki Şimrand• 
yaptırılacak yazlık ve kışlık elçilik binaları keşif bedeli 223,7SJ 
liradır. 

2 - 12.4.937 tarihinde yapılan münakasaya talip zuhur etmedi
ğinden işbu eksiltme ıs gün daha temdid edilmiştir. 

Eksiltme 28.4.937 tarihine müsadif çarşamba günU saat ıs el• 
Hariciye vekfiletinde müteşekkil komisyon odasında kapalı zarf U
auliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayıııt 
dırhk işleri genel şartnamesi, inşaata aid umumi ve hususi şar~ 
meler, keşif cetveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi Hariciya vekt' 
leti levazım müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 15.000 lira muv~ 
kat teminat vermesi ve kanuna uygun müteahhitlik vesikası ibra' 
etmesi ve 150 bin liralık iş yapmış olması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı aaatte11 

bir ı;aat eveline kadar Hariciye vekaleti levazım müdürlilfilO' 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikı1Je1'1 

• kabul edilmez. (962) ı-ı654 ~ 

Bir ~lemur Alınacak 
Türk Hava Kurumu Merkez muhasebe şubesi için (90) Ura ar 

hk ve (15) lira mesken bedeli ile en aşağı Orta Ticaret Okulu ·::i 
zunlarından imtihanla bir memur ahnacak, lise ve ticaret h ti 
mezunları tercih edilecektir. İsteklilerin şu vesikaları a:erirıncl0 
ve yaşlarının 30 dan fazla olmaması lazımdır. 

1) Tahsil vesikası, fotoğraflı sıhhat raporu 
2) Askerliğini bitirdiğine dair vesika, ~ 
3) Eskiden bulunduğu işlerde ilişiği olmadığını gösteren 

ka ve belediye<len tasdikli hüsnühal kağıdı. ~ 
İstekliler nisanın 26 mcı pazartesi günü saat 14 de yapı ... 1 ,. 

imtihana girmek üzere bir dilekçe ile Kurum Başkanlığına ıııiit 
caat etmelidirler. ı-1700 ~ 

SlNEl\11ALAR HALI\ 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

Yol ve inşaata müteallik her 
nevi hesabat, proje, şartname 

tanzimi fenni malilmat ve istişa
re kontrol ve itçilik teahhüdatı Bu senenin en nefis eserlerinden HUSUSİ TEŞKİLAT 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara • Yenişehir No: 17 

1- 1471 

İmtiyaz sahibi ve BafmU· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

KADINLIGIN SIRRI 
( Fransızca Sözlü ) 

Kuvvetli bir mevzu taşıyan bu film aşk 
ve his itibari~le emsalsiz bir 

şaheserdir 

Baı Rollerde ı 

ROBERT TA YLOR - İRENE DUNNB 

İlaveten: 

EN YENİ PARAMUNT DÜNYA 
HABERLERİ 

S • ·ı • • d • b' -UU iJ• eyırcı erını erın ır ... 
sürükliyen emıalsiz bit beyec•ll 

kaynağı 

AYRICA: 

CANLI FİLM 
\TE 
'd yapıla" 

Büyük Şair Abdülhak Haau e 
Cenaze töreni 

. ı ı2 ıs d• 
Tenzilatlı Halk Matınes • • · etı Bir Kadının HaysıY 


