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Ankarada 

ı ı ·· ·· G ı K" un xz alp ve B. Abdülhalik Ren da ile beraber 
smel nonu enera az v 

İsmet İnönü Ankara gann da ken(liJerini karşılayanlar arasında 

Başbakanımız törenle karşılandı 

Atatürk Bakanlar heyetinin 
IBu~ltlın çocuk 
lb>©lyır©ımo v©ıır 

toplantısından sonra 
başbakanımı~ı kabul ettiler 

.....___ Yugoslavya Başbakanı ve Dıı İtleri Bakanı doktor St d' · · b"kü et k · · oya ınovıç
ın u.. m. mer ezımıze yapmıı olıduflı ziyareti iade ıgalu"d' Je d~t 

~ 

23 Nisan 
23 nisan 1920 ... 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
ılk defa, bu tarihte toplanmıttır. 

Bu, Türkiye cumhuriyeti vatan
tfaşları için ebede kadar ehemiye
tini ınuhaf aza edecek en mutlu ha· 
<liselerden biridir. 

16 ınart 1920 de lstanbulun it-
. ''A k IJ alA gal edildiğinı ve n a!a ".a • a-

ve nıuttefık memlekete yaptıkları •pile«tea ...... 4ön6il..-m ele 
konı§U Bulgaristaru ziyaret etmit olan Bapkan Jamet Jnönü ile refi
kaları ve Dış işleri Bakanımız Tevfik Rüıtü Araa dii'D t 1.30 da Anka-
raya gelmişlerdir. 

B t kamutay başkanı Abdülhalik 
qa ~· 

Renda olduğu halde başbakanlık ;e f~ ,.. _......_a"1"1• ~-... 
Sağlık ve sosyal yardım bakanı. e B u g u·. n 
Saydam, İç işleri bakanı ve part.ı genel 

k 
. Ş"krü Kaya diğer bakanlar, meb 

se reterı u . h 16 
uslar, cumhur reisliği bq yaverı ve u. 
ausi kalem direktörü, balkan an~tı 
ve küçük antant elçileri ve kor dıpl<>- sayfa t · - · dig-er bir kısım iza]arı, başba-ma ıgın . • .. 
kanlrk müsteşarı, vekiletler aıyası muı. 
tepcları sivil ve askeri erkin, Ank.ara. ........._.. 9YSJa"1t u•a..., 

Bugün çocuk 
haftasının ilk gii· 
nüdür. Bu m!.ina• 
sebetle b ü t ü n 
memlekette oldu
ğu gibi, şehrimiz· 

de de alakalı ma· 
kamlar tarafından 

hazırlanmış olan 
gllael 1Nr pro&'raın
ıa bayram kutlana• 
caktır. 

Bugün saat 10.30 

da Ulus Meyda· 
nında şu okullar 
toplanacaklar ve 
geçid resmi yapa• 
caklardır: İsmet 
İnönü Kız Ensti• 
tüsü, Kız ve Erkek 
liseleri, Ticaret li· 
sesi, kız ve erkek orta okulları, Sanat
lar okulu, Müzik öğretmen okulu, in. 
şaat usta okulu, ilk okulların beşinci 

1 
1 

sınıfları. 

Meydanda toplantı tam olduktan 
(Sonu 13. üncü sayfada) 

lıiyeti fevkaladeye .malık. bır mec
ı· . uru milletı tedvır ve ma-
ı•ın, um . . ,, t 

rakabe etmek üzere ıçtım.aı nl~ e-
ın · k adiyle bu nıeclıse ıva-

ın ma s b 1 nması 
lardan aza intihabına aş ~ er 

valisi ve belediye reisi, Vekaletler ılerı 
gelenleri Ankara mevki ve merkez ku.. 
mandaları ile emniyet miidürii ve kala. 

(Sonu JJ. i1nci1 sayfada) 
Cumhuriyetin güzel bir eseri Çocuklarımız 

hususunun, Ancıdolu "e • um ' 
b··J f . H kuk Cemiyeti namıncı 
•rıuaa aaı u • 9 art 
lfuatala Kemal iınzasıyle, 1 : 
1920 tarihinde, bütün nıeml ete 
tebliğ edildiğini hatırlarız. d 1 

O ·· .. Ankara a 
23 nisan 192 gunu, M"l' t 

B .. "k ı .e 
toplanan Türkiye uyu . . .... ... ecı· . . ı'ttı'fakla reıslıgıne 
nı ısının - . . · 
&Pr • ld ~ Bu··yük Şefıınızın 
-~mış o ugu . d · 

teklifi ile - salahiyetlerı~e a~~ 
kabul ettiği takrirde ''~~rkıye. Bu: 
l'iik Millet M ecliıi teşrıı ıJe ~craı 
•-'Ah• . ·d· Meclı1ten "'a ıyetlerı camı ır. 
telrik ve te11kü edilecek bir heyet 
u · ·· t eder Mec-muru hükümetı ruye ; .d. ,, 
liı reiıi bu heyetin de reııı ır.l 
d. . d kuvvete 

1Yen umdelerı e aynı 
hatırlarız. ( 1) . . d 

Bugün on yedinci 23 nısanı 1
• -

.... ._ . ' · .. k devletı· 
~ edıyoruz. Y enı tur 

bın eşsiz kurucusu başıını~da~ır · 
Saad~timizin büyüklü~U 01t 
,bıek ıçin geçen on yedı yılı ~~ 
~Ura-n ve her biri bir millet ıçı~ 
. atlrbaşına gurur vesilesi teşkı! 
edebilecek kadar büyük ve ıerefh 
olan inkılabımız safhalarını göz· 

(Sonu 13. üncü sayfada) 

h" ~.ı) Bu esaslara müstenid olan bir 

1 
u~~metin mahiyeti, sühuletle anlaşı: 
a~ılır. Böyle bir bükümet bakimiyetı 

~ılJiye esasına müstenid halk hüküme· 
~dir. Cumhuriyettir. [Nutuk, birinci 

bı, sayfa 277]. 

Kömür 
Yeryüzünde güneşin, yer altında 

onundur 

Yürüyen, j/erliyen duraklamıyan 
ömür; 

Kazma onu kazdıkça bacalar kal· 
maz bodur. 

Işığm, hararetin büyük anası 
kömür. 

-
Dalgalarla çarpışan gemilerin hı:~ 

Lokomotif ıslığı ahengi ondan 
a/lr 

Çalışan f abrikanrn eşi yok yıl dm 
o; 

0 
o/masa bu dünya gittiği yoldan 

kalır. 

-
Ç 

lik kollu işçinin koptukça kaz-
e ınasmdan, 

d k O
lur 0 simsiyah 

B · yur a ışı ır parçalar; 

V 
tan derinliğinin bu kara elmas

a ından 

gerek ufuktaki 
Gerdanlık assa 1 baca ar .• 

N. A. 

~~· 
·····~···~······· .. 

Enternasyonal kömür 
sergisi bugün açıhyor 

Cuınhuriyetin ilk enternasyonal sergisi olan "Ankara beynelmilel 
kömür ve kömür yakan vasıtalar sergisi'' bugün saat 17 de açılacak
tır. 

Ekonomi Bakanlığı, açıı töreni 
için bir program hazırlamıştır. 
Sergiyi Bqbakanmnzın açması ve 
bir nutuk söylemesi muhtemeldir. 

Kömür sergisi evveli 23 martta a. 
çrlacak iken sergiye ittirak için müra
caatların çok olması dolayısiyle 23 ni. 
sana bırakılmıştı. 

Müracaatın ve alakanın umulandan 
çok yüksek olduğunu gören ekonomi 
bakanlığı serginin güzel bir eser ola. 
bilmesi için çok esaslı hazırlıklar yap. 
mıt ve bilhassa bu bir aylık zamandan 
faydalanarak sergiye gelecek enternaı. 
yonal şöhreti olan firmalara memleke. 
tin yer altı servetlerini tanıta~ak imkan. 
tar bazırlaınıt bulunmaktadır. Sergiyi 
gezecekler, garb medeniyetinin temeli 
olan kömürün modern bayat alemi için. 
deki türlü türlü tezahilrlerini, endüst. 
r.iye, ev hayatına tatbik fekillerini gö. 

rebileceklerdir. 
(Sonu ıı. üncü sayfada) 

Hatay anayasası 

Eksperler 
çalışmaya 
başladılar 
Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah eksperler komiksindeki 
türk delegesi B. Numan Menemencioğ
lu ile Milletler cemiyeti nczdindeki da· 
imi delegemiz B. Necmettin Sadık, Mil· 
letler cemiyeti genel :-ekreteri Avenol'ü 
ziyaret ederek komitenin çalışma tekli 
hakkında fikir değiştirmişlerdir. 

( Sonu 13. üncü sayfada ) 

N. BAYDAR 

Hakimiyeti Milliye bayramı, biz
de, yedi gün süren Çocuk haftaamm. 
pek yerinde olarak, ba§lanğıcı sayıl
mıştır. istikbalini kurmakla uğraf&D 
milletlerin gayesi çocuklarının saa· 
detinden başka ne olabilir? Çoğal -
mamız doğan çocuklarımızın yap
malarına, sıhatli büyümelerine, ve. 
ilerliyen medeniyete ayak uydura
rak refah içinde ,gelişmemiz ise gene 
onlann memlekete faydalı unsurlar 
olmalarına ve bu suretle yetişmeleri· 
ne bağlıdır. 

Türkiye, doğum nisbeti az olnu
yan memlekctlerdendir. Çocuk ölü
münün önüne nasıl geçileceğini de 
bıliyoruz: bu, bizim i~in henüz bir 
mesele ise ijiyen, kültür ve ekonom
ya seviyesinin yükselmesi ile büyük 
ehemiyetini yavaş yava§ kaybetmek· 
tedir. 

Köy ebeleri, sıhat mücadelesi 
seyyar hekimler teşkilatı ve benzer: 
leri, köy eğitmenleri sistemi, bu me
selenin meçhullerini ortadan kaldıra
cak ;ımillerdir. ljien ve kültür en 
ki.içiik köylerimize girdikce onlann 
ekonomik kalkınması do. hir hakikat 
olacaktır. 

Vasıtalarımız, birer birer çoğal • 

( Sonu 13. üncü sayfada ) 
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Günün icinde: 

23 
Çocuklar, o, büyük, şanlı ve şe -

refli bir gündü: coğrafya kilahla
rmızı, atlaslarınızı açıp bıtgünkü 
yurdunuzun güzel renklere boyan
mış dağlanna, kırlarına, şehirleri
ne, kıyılarına ve onu çevreleyen 
denizlere bakınız. Her yer huzur 
ve sükun içindedir; sizin yaşınız
daki küçüklerden, kır saçlı baba -
larmıza ve ak saçlı dedelerinize 
kadar her türkün başı dik, alnı ak 
' ! reği sevinçlidir. 

U büyük, ıanlı ve ıerefli gün 
tarihin karanlık ufuklarına bir 
meşale halinde ışıklar serperken 
bu güzel yurdun birçok bucokla -
rında yangınlar çıkarmışlardı. Tür
kün dik başını, kardeş kaniyle su
lanmış vatan toprakları üzerinde 
iki büklüm iymek ve bir daha 
iJk bayrağına renk veren gökyüzü
ne kaldırmamak için dipçikliyor
lardı. Gurur diniyordu; sevinç sö -
nüyordu. Anaların gözlerinde öğü
ren çocukların tasasından, babala
rın kalbinde çöken memleketin 
yasından siizülüp damlayan göz 
yaşlan vardı. 

Vatan, bir in geldi ki, kapka
ranlık oldu; vatan, bir in geldi ~ri, 
yabancı avuçların kundakladığ1 
yangınların kıpkızıl alevlerinden 
sarkan gölgelerle ağacından ko -
pup düıecek son güz yaprağı gibi 
titredi. 

Çocuklar, o günlerde vatanın 
birçok bucaklarında gururumuzu 
dindirmek, sevincimizi söndür -
mt'k ir. yeı ·~r- ina. ".~..ilil din
mediğini; 

Vatanımızı simsiyah ve kapka
ranlık bir ülkeye çevirmek dile
ğinde olanlara ogün yüreklerin 
heyecanından tutuşmuş bir me~:ı.
leyle karşı geleceğini söyleyen ~11 
büyüğümüz, İstanbulda" kapıları 
ebediyen kapanan mebusan mecli
sinin yerine Ankarada Büyük M;ı. 
let Meclisinin ebediyen kapanmı
yacak kapılarını açıyordu. 

Size 1920 yılının 23 nisanm
dan bahsediyorum. O gün doğa::ı
larmız bugün on yedilerine bcuı -
yorlar. Dışardan düşmanla.· sal -

Londra piyasasında 
afyonlarımız 

Londracla çıkan The Chemist and 
Druggist mecinuası ZJ mart 937 tarihli 
nüshasında afyonlarımız hakkında şun

ları yazmaktadır: 

Piyasa sağlam ve normaldir. Mevcud 
türk konsinye afyonları piyasayı kapla
mıştır. Türk afyon inhisarı piyasayı eli
ne almak istediği his~ini vermektedir. 
Bu hal piyasayı daha ferm bir vaziyete 
getirmiştir. 

Türk afyonlarıııırı lıbre morfin beher 
derece kıymeti İran afyonlarma nazarar 
daha üstün tutulmakta ve daha yüksek 
fiata satılmaktadır. 

Tevk.ifhaneden 
il{i k.atil kactı 

...> 

İstanbul, 22 (Teldonla) - Galata 
postahanesi veznedarı Hüseyin Hüsnüyü 
öldüren Abdullah ile gene katil suçlula
rından Tevfik İstanbul tevkifhanesinden 
kaçmışlardır, zabıta k-.?ndilerini aramak. 
tadır. 

Halkevinde konferans 
Ankara Halkevi müze ve sergi şu

besinin tertib ettiği seri konferanslar
dan sekizincisi dün, 17.30 da Tarih, 
Cografya, Dil Fakültesi klasik filoloji 
profesörü B. Rahde tarafından veril
miştir. 

Konferansın mevzuu, romahlar ta. 
rafından Mağna Mater adiyle andan 
tannya aiddi. Fakülte doçentlerinden 
Dr. Şükrü Akkaya tarafından tercüme
si yapıldı. 

Profesör en eski çağlardanberi Ana
doluda yerleşmiş evrensel di§İ tanrılar 
zümresinden olan kendisine Pessinus'• 
da Kübele adiyle yapxlan Mağna mate. 
ri ilmi esaslara dayanarak çok güzel 
anlattı. Ve kendisini dikkatle dinleyen 
il im, tarih ve filoloji meraklıları tara
fından U?'l'n uzun alkışlandı. 

• 
1 
dırıyordu; içerdeki düşmanlar az· 
ğmlaşıyordu. Bir dağın çökmesi, 
bir adanın batması, bir şehrin sar
sılması, bir köyün yaımnası ne ka
dar korkunçtur, tasarlayabilirsi -
niz. Halbuki o günlerde bütün 
dağlariyle, adalariyle, şehirleri ve 
köyleriyle bir vatan çöküyoı, batı
yor, sarsılıyor ve yanıyordu. 

Halbuki 0 1 1920 yılının 23 ni
sanında Ankarada Büyük Millet 
Meclisinin kapılarını açarken tür
kün ve beşerin tarihine de yeni bir 
devir açtığını biliyordu. 

Çocuklar, bugün o büyük glı -
nün on yedinci yı?dönümüdür. 0-
güne kadar ve o günden son~a bir
kaç mevsim, biz yaıta.kiler, yur -
dun köıesinde bucağında yaban<.ı 
çizmeler altında deve dikenleri 
gibi çiğnenmenin unutulmaz ac•sı
nı tadanlardanız. Vatan yaagınla
rmın korkunç yalazlan karıısmda 
kamaşan gözlerimizde hali uf ak 
bir kızartı, bir yanık kalmıştır. 

Sizse mini mini gözlerinizi 
düpnanlan ıürülmüı, yangınlan 
söndürülmüı, zelzeleleri durdu -
nılmut bir vatanın ufuklarrua doğ
ru açtnıız. Onyedi sene evvel bu
gün bizim nesillerimizin kara bah
tı İstanbul mebusan meclisin?n ka
pıları gibi kapanmıı, sizin nesill~
rrnizin daima şen ve daiına ~ahti
yar talii bir çiçek gibi açılmıştı. 

Çocuklar, yaver taliimizin bir 
çiçek gibi açtığı o bahar giınün -
den mayısın başına kadar geçecek 
haftayı, onun için, size veriyoruz; 
bu hafta çocuk haftaaıdır, diyo -
ruz. 

Yaşınız ilerleyince size de va
tan bahçelerinde Kemalizm gül -
lerini koruyup üretmek vazıiesi 
düşünceye kadar, bu haftaM71 se
vinçle, gururla ve iftiharla geç~ -
rin; bu size en büyüğümüzün ar -
mağan ettiği bir haktır çocuklar. 

Nurettin ARTA 11 

Çağrı 
Arzuhal Encümeni 26 - 4 - 937 pa

zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

' Kümür •ergisi 

Beynelmilel kömür sergimiz bugün 
açılıyor. Belki her milletten fazla bi
zim için ehemiyetli olan kömür davası
nı sayrn Başbakanımız sergiyi açarken 
salalıiyetle anlatacakur. 

*~:ç. 

Geçenlerde bir akşam, sinemaya gi
derken bindığim otobüste, yüksek ses
le söylendiği için dinleyicisi olduğum 
buna dair bir muhavereyi de ben nakle
deyim. 

Renk renk ışıklarla aydınlatılmış o
lan sergi evine yaklaşıyoruz. Arka sı. 
rada oturan çiftin kadını: "Burada ne 
var?,, decli. Erkek cc\•ab verdi: "!(<). 

mür sergisi açılıyor ... Ve ilave etti : 
- 1 ki yüz elli bin lira harcamışlar! 
Kadın mırıldanır gibi: 

- Şimdi bunun ne lüzumu vardı 

sanki? 

••• 
Biliyordum ki kömür sergisi için bu 

paranın üçte biri bile sarfedilmemi!jtİr 
ve gene biliyorum ki bu paranrn yüzde 
yüzü memlekette kalmıştır. Lüzumuna 
gelince: sergiyi göriip kömürün ne de· 
m.•k olduğunu öğrenecek olanlar böyle 
bir serginin E 1 z e m olduğunu tasdik 
edeceklerdir. 

Fakat, yalnız böyle öğretici sergiler 
için değil, memleketimizde ekonomik 
hareket ve faaliyetler yaratacak fayda
lı her te~ebbüs için iki yüz elli bin li
ra değil, iki buçuk milyon lira ve daha 
fazla harcayabildiğimiz zaman vatan
daşların ne dediklerini bilerek konuşa
caklarına inanmalıyız. - N. B. 

Kuı - adam. 

Önümüzdeki pazar giini\ Pariste 
Vincennea'de yapılacak olan h'1va 
bayramında, kuı-adam deni'en ame· 

Ankara da 
gezinti 

uçuşları 
Devlet Hava Yolları 
şehir uçuşları başladı 
Bayındırlık bakanlığı devlet hava 

yollan idaresinin geçen yaz tertib edip 
büyük bir rağbet kazanan şehirdeki ge-. 
zinti uçuşları bu sene de geçen pazar 
gününden itibaren başlamıştır. 

Havaların henüz müsaid olmamasına 
rağmen: Geçen pazar günü; daha er
kenden şehrimizin tanınmış aileleri tay
yare alanını doldurmuşlardır. Ukin bü
tün arzulara rağmen: bu sene ilk defa 
uçmak zevki; genç harbiyelilerimize na. 
sib olmuştur. 

Çiftlik üzerinden başlayarak; Yeni
şehir, Cebeci; Keçiören; Baraj da dahil 
olmak üzere hemen bütün Ankara muhi
tine pmil olan 15 dakikalık gezinti u. 
çuşlan esnasında şehrimizin tarihi ve 
bedii en güzel manzaralarını semalardan 
zevkle seyretmek mümkün olmaktadır. 

İki lira gibi, nisbeten küçük bir ücret 
mukabilinde erişilen bu büyük zevke mu
kabil; hava yollan idaresinin postahane
deki acentesinden gezinti UÇU§U bileti 
alanların; tayyare meydanına gidit ve 
dönüşleri de idare otbüsleri tarafından 

parasız olarak temin edilmektedir. Bu 
güzel gezinti uçuşlarının her pazar sa
at 15.30 dan 16.30 za kadar bir saat sür
mek üzere bütün yaz mevsimince devanı 
edeceği memnuniyetle haber alınmıştır. 

Ankaralrlara: Ankarayı semalardan 
seyretmek fırsatını kazandırdığı için de 
B. Ali Çetin Kayaya teşekkür etmeği 
bir vazife biliriz. 

19 ~Jlayısa hazırlık 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Atatürk'· 

iin Samsunda karaya çıktığı 19 mayı

sın yıl dönümünü bütün İstanbul sine· 
malan programlarla kutlayacaklardır. 

Eyüb kazasında belediye teskilab 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Eyüb ka· 

zasında yeni belediye teşkilatı için ma· 
yısın dokuzuncu günü halkın reyi top
lanacaktır. 

rikalı Clem Sohn bir takım mP.haı·et -
)er gösterecektir. Bu genç, k'>Harına 
ve bacaklarına taktığı ıea .• aJ ŞE''din
de bezler sayesinde, tıpkı pir norlE'l" 
gibi, havada uzun zaman l..a•mc kta, 
Jı va cereyanlarından istif.tele •:C:erE'k 
inip çıkmakta ve istediği za ~n, aır -
tındaki paraşütü açıp kola.;t:a yere 
inmektedir. 

Kuı - adamın neler yaptığıru ra • 
zartesi ırünü öğreneceğiz 

Torunlarının torunları 

Yunanistan'da Pigres'de geçenler
de, 120 yaııoda ölen Yani Filopulos, 
en küçüğü seksen yatında alb oğul, 

46 torun, 85 torun çocuğu ve 26 to
run torunu bırakmııtır. 

Biraz daha gayret etseymiı, Filo
puloı, kendi bafma bir kabile kurabi
lecekmiı. I 

Çocuk mantığı 

- Hüseyin söyle bakalon, yamyam 
kime derler ? 

- Bilmem. 
- Cannn, nasıl bilmezsin? Mese-

la, ananı babanı yeseydin, sen ne o 
lurdun ? 

- Öksüz. 

lngiliz haznesinin güçlükleri 

Bay Baldwin'in yerine geçeceği 

kuvvetle rivayet olunan maliye veki
li Bay NeviJJe Chamberlain, yeni büd
ceyi hazırlamaktadır: Yeni milli mü
dafaa büdcesi 220 milyon, beden ter
biyesi vekilinin teklif ettiği yeni ka
nun projesine göre bazı sihat servis
leri kurulmaaı ve bir takmı itçilerin 
&<>syal kanunlar hükümlerinden fay
dalandırılm .. ı için 35 milyon lazım
dır. Bu masraflar bar.gi gelirlerle karıı
Janacakbr? 

Dönen rivayetlere göre kazanç 

Istanbulun beş yıl L" 

kalkınma programı 

lstanbulda beş sene içinde 
ne gibi işler başanlacak? 
lstanbul vilayet ve belediyelerinin 1937 büdce projeleri ile beş :ıl

lık çalışma programları iç Bakanlığa gelmiştir. Vilayetin büdc ; i 
4.622.586 lira, belediye büdcesi de 6.337.335,22 liradır. Vilayet biıd
cesinin 729,300 lirası hususi idare itlerine, 2.041.449 lirası kültür ~ş
lerine, 97.450 lirası bayındırlık işlerine, 43.761 lirası ziraat ve baytar 
itlerine, 137. 767 lirası sağlık ve hayır itlerine, 400.986 lirası türlü iş
lere, 1.171.871 lirası da mütterek masraflara ittirak hissesine ayrıl
mıştır. Belediye büdcesinin 340.742 lirası ekonomik işlere, 13.728 li
rası evlenme itlerine, 848.324 _lira11 sağlık, . 25.032 _lir.ası . bay~ar, 
2.376303 lirası tamirat ve tezyınat, 450.648 lırası temızlık ıtlerıne, 
1.437.773 lirası muhtelif masraflara, 294.180 lirası ihtiyat akçesine, 
750,605 lirası da müşterek masraflara iştirak hissesine ayrılmıfbr. 

Hamidiyenin 
ziyaretleri 

Haber aldığmııza göre Hamidiye 
mekteb gemimiz Yunanistan ve Yugos
lavyanın muhtelif limanlarını ziyaret 
etmek üzere haziran başında btanbul
dan hareket edecektir. 

Suad vapuru 
karaya oturdu 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Sadık za
de Nazımın iki bin tonluk Suad vapuru 
Tekirdağmda karaya oturdu. Vapurda 
2000 ton buğday vardır. Suvari bunu 
karaya oturmaya sebeb olarak göster
mektedir. Vapurun kurtulması için bo
şaltılması lazım gelmektedir. 

Yabancıların yurdumuz
da gezme ve oturmaları 

Emniyet işleri gen:J direktörlüğü ya
bancıların yurdumuzda gezmeleri ve o
turmaları hakkında yeni bir kanun la
yihası hazırlamaktadır. Layiha bugünkü 
şartlara uygun esasları ihtiva etmekte
dir. 

ı································ ............ ···········: 
i Hatırlıyor mu.unuz? i . . 
: : 
i 1 - Cebelüttarık ingilwer ta- i 
i rafından ne .zaman .zabtedildi ! 
i 2 - Amerikada matbuat hü- ! 
i riyetinin ilan tarihi nedir ? i 
i 3 - llk CJ§ı hangi yıl tatbik e- i 
i dilmiftir ? i 
i 4 - lapanyad.a engauyon ~u- i 
i lümlerini11 baılad.ıiı tarihi bili- i . . 
: yormuaunuz ? i . . 
i 5 - ilk uapar Atlantiki hangi ! . . • ? • : tarihte geçmiştir • 

! i: İ Dünkü •uaUerin cevabları: 
: : 
~ S - Şehrimizde müze önünde· i 
i ki Atatürk heykeli ne zaman dikil- l 
~ di ?C - 4 ikinci teşrin 927 de. i 
i S - Zirai kredi kooperatifleri i . . 
: kanunu ne zaman kabul edildi ? : . . 
: C - 8 haziran 929 da. i . . 
i S - Mersin • Adana şimendü- i . . 
~ ferleri ne zaman satın alındı ? ~ 

i. C - S ikinci Hnun 929 da. i 
• S - Topraksız çiftçiye toprak • . . 
~ verilmek kanunu ne zaman kabul ~ 

i edildi ? i 

~:=:. ~ = !ı~~;i~:~~~ ~a. tasarruf ~::·:. 
cemiyetinin kuruluş tarihi nedir ? 

C - 30 ikinci kanun 930. . . .......................................................... 
vergisi biraz arttırılacak, lira batına 
5 tiline çıkarılacaktw. Pul ilsakı au
retiyle tahsil edilen bazı vasıtasız re
aimlcrin yükseltilmesi de düşünülmek· 
tedir. Fakat, çayın vergiye tabi tutu- ' 
lacağı haberi en çok dedi koduya se
beb olmaktadır. Çünkıi, her İngiliz, istiı-

nasız olarak, çay içmektedir ve çay• 
dan vergi almak tetebbüsü İngiltere• 
de ekmekten vergi almağa kalkıtmak 
gibi telakki edilmektedir. 

Vilayet umumi meclisince ka· 
bul olunan bq yıllık programa gÖ· 
re: 

Kültür ifleri 
Vilayet hududu içinde 4 yatılı 

ilk mekteb açılacaktır. Büdcenin 
müsaadeai nisbetmde ilerde bu 
mektebler arttırılacaktır. Bu mck· 
teblere gelecek talebe yiyecekleri· 
ni köylerden bulgur, un, yağ, fa• 
1Ulye gibi gıda ef YUI olarak geti· 
receklerdir. Son on yılda yapılan 
150 ilk mektebe ilave olarak bet 
yıllık programın devamı müdde· 
tince vilayet büdcesinde elde edi· 
lecek fazlalık ve tasarruf mekteö 
binası yapılmasına ayrılacaktır. 

BayınJırlık ifleri 
Halen yürürlükte bulunan 3 yıllılC 

bayındırlık programının kalan iki yılı 
için 926.000 lira aarfolunacaktır. Bu pa• 
ra ile 1937 yılında Maltepe - Kartal yo
lu inşa olunacak, Selamiçeşme - Malte• 
pe, Yalova - Hamam yollan esaslı su
rette, Kazlıçeşme - Bakırköy - Üskü· 
dar - Şile yollarının da lüzumlu yerle• 
ri tamir olunacak, yol ve köprülerin 
mütemadi tamiratı yapılacaktır. 

1938 yılında Üsküdar - Şile esaslı 
şosesinin tamiratı yapılacak, Maltepe " 
Kartal yolunun beş senelik programdaıı 
eksik kalan asfalt kaplama ve tamiratı 
yapılacak, Edirnekapı - Dağyenice, Ya
lova • Bursa şosesinin tamiratı yapıla .. 
cak, Kartal - Yakacık yolu asfalt kap
lanacak, Büyükçekmece - Çatalca yolıı 
tamir olunacak, Üsküdar · Beykoz şo• 
sesi esaslı surette tamir olunacaktır. 

Ziraat ifleri 
Çok mikdarda fidan yetiştirilecek 

ve her sene bu iş için 25-30 bin lira har• 
canacaktır. 

Köylerin kalkınmaa 
Köy ihtiyaçlarına cevab vermek üze• 

re köy işleri için programın devamı 

müddetince her sene 132598 lira 
harcanacaktır. Bu paranın 3000 lirası 
ziraati himaye, ıslah ve teşvik için, 750 
lirası mahsullere arız olan hastalıklar 
için, 2500 lirası haşerelerle savaş için, 
11560 lirası çiftçiye rehberlik ve mü
cadeleyi. idare etmek üzere yapılacak 
teşkilat masrafları için, 29460 lirası a
ğaçlama sahaları ve fidanlığı için ya• 
pılan teşkilat ve masraflara, 2880 lira· 
11 kümes hayvanlarının ıslahı için. 
33168 lirası vilayet içinde sığır ve at 
ırkının ıslahı için yapılan teşkilat ve 
damızlık aygır ve boğa satınalma mas· 
rafları için, 49280 lirası da yemişçilik 
enstitüsü ve fidanlık için harcanacaktıtı 

Diğer ifler 
Bunlardan başka ziraat aletleri 118 

tohumluk almak için her sene büdceY• 
20-30 bin lira konulmasına çalışılacak• 
tır. Kasabaların ileri vaziyet ve plan-

. . d . . her sene 
larının tanzımıne yar un ıçın . 

sı· 
3500 lira, kasabaların elektriklenıne 

· ba-ne yardım olarak her sene 6000 ııra. 
. · alı• 

va taarruzlarından korunmak ıçın 
nacak tedbirlere de 25000 lira harcana· 
caktır. ____.. 

r···-·--.:;··;:··::;;··;:··-···~~~~~ 
: .......................................... . 

"dı Faydalı yağmurlar yag tarak 
Dün şehrimizde hava genel 0 ce-

k l .. • 1 . ısı 21 dere . apa ı ve ruzgar ı geçmış. 0ı0jı 
1 meteor ye kadar çıkmıştır. Dev et rilell 

işleri genel direktörlüğünden ,,e her 
al • .. d'" dun hemen m uma ta gore un yur ~ ıııış· 

nııntakasına faydalı yağmurlar ;:kıarı 
tır. Yağışların kara metreye bı~ursB 91e 

su lstanbulda 15, Kutahya, . arında 
k cı" Muğlada 9, Boluda 6, An ara 

ve Eski§ıehirde 3 kilogramdır. 
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rJDi lJiim.t ı M ad r i d ş eh r i t o p ç u v e 1 f/Mn"1ilitffiJ 
Mussol:~ı:~~~scbnigg tayyare ateşi altında si:~::~~:~;:n:ğı 
B aşbaaknlar :ve dış bakanlar ara· e s a s l a r 

sındaki görüşmeler o ka~ar sık
laştı ki bu ziyaretler silsilesinin prog
ramını takib etmek hayli güç bir me
aele oldu. Ciano'nun Belgrad ziyare
tini ismet lnönü'niin Yugoslavya se

yahati takibetti. Şimdi Stoyadinoviç
in Romayı ziyaret edeceğinden bah
sediliyor. Tataresko da Ankaraya 

Asilerin Bilbaoya karşı yaptıkları taarruz 
havaların fena gitmesi yüzün den akim kaldı 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
Belgradda yaptığı temaslar neticesi. 
memleketin idaresi hususunda göze 
çarpan noktalara itaret ettikten son
ra Yugoslavyanm küçük Sırbistan ha· 
Jinde iken başlıyan bir asırlık mazi
sinden büyük harb sonuna kadar ge
çen tarihi zamanı anlatıyor. Milli
yet fikrinin ilk defa Srrbistana, Avu.
turya ile ticari münasebetlerde bulu
nan insanlar tarafından sokulduğu

nu söylüyor. Avusturya - Macaristan 
ve çar!ık nüfuzunun Sırbistan üzerin. 
deki tesirini anlatarak, Yugoslavya
nın ilk önce Fransa.ya kar§ı bağlılığı
nı ve sonra bu bağlılığın nasıl gevşo
diğini izah ediyor. 

1 k P 
.. .. Ed n Brüksele 

ge ece • azar gunu e 
gidecek. Bugün de Avusturya Baş~e: 
kili Schuschnigg Venedikte Muuolını 
ile görüşüyor. . 

Bu ziyaretlerin bazısı eskı dost : 
lukla?"ın takviyesi için bazısı da yenı 
d 1 k ... aksadiyle yapılıyor. 

oat ar araına ••· ... 
Bazı vekiller de politika vaziyetı u~e-
rinde izahat almak için seyahat edı -

Yorlar. . . 
Bugünkü görüşmenin hedefı ış.te 

budur. ltalya, Avusturya ve Macarıs
tan Roma protokolunu imzala: an. dev
Jetlerdir. Üç devlet arasında sıyası ve 

b . ı· ~· kur 
iktısadi sahalarda emek ır ıgı -
mak maksadını güden bu protokolun 
. d b . Avrupa politikası 
ıınzasın an erı . . 
çok ehemiyetJi istihaleler geçirınıştır. 
Fransanın A•rrupadaki ittifak şebe -
1 _ • • d' lt ı dı"' politika.,.esı haylı gevşe ı. a ya " 
aının siklet merkezi Orta A vrupada~ 
Akdenize ve Afrikaya intikal etti. 
Akdenizde İngiltere ile karşı karşıya 
gelen ltaiya evvela Almanya ile So~
ra da küçük antant ile anlaşmak ıu
Yasetini takib etmeye başladı. Al -
rnanya ile anlaşmak için Avusturya 
Üzerinde fedakarlık yapınak mecbu
riyetinde kaldr. Habsburglarm geri 
getirilmelerine yardımdan vaz geçti. 
Bu, mahm.isi olan Avusturyayı müş
kül vaziyette bıraktı. Küçük antantın 
devletlerinden Yugoslavya ile anlat
ınası diğer mahmisi olan Macarista
nın hoşuna gitmemekle beraber, ma
carlar hala Roma p rotokolunun can -
lılığmdan bahsetmektedirler. Fakat 
eğer İtalya küçük antant ile anJaş-

t k Ro -
tnakta ikinci bir adım a ara k 
- ·ı u·'çüncÜ bir adım atara 
...... anya ı eve I 
da. Çekoslovakya ile anlaşacak o ur-
ııa, Macaristanı kaybetmiş olacaktır .. 

işte Schuschnigg bu meselel~rı 
g.<>ı-ü~rnek içindir ki Venediğe gebnıt
i;;· A.vuaturya ile Almanya arasında

teınnıuz 1936 anlaşınasından son
ra ltalya eski mahmisini alman!arın 
eller:n b . .. ·· ·· r Ge-' e ırakmış gibı gorunuyo · 
Çenlerde alman dış bakanı von Neu
ra.th'ın Viyanayı ziyareti sıralarında 
Yapdan tezahürat Avusturyada nazi 
hareketinin kuvvetini tebarüz ettirdi. 
Bu tezahürat o gündenberi devam e
dip gitmektedir. Geçen hafta Hitle
rin babasının mezarına çelenk koyan 
bir avusturyah hakkında tertib edi -
len ceza alman gazetelerinin şiddetli 

n 
. t yapmalarına ve alman hükü-

e!;rıya . 
. • d protestosuna vesıle olmuş

me tının e 

tur. d A 
Hitler'in doğuın günü e . vus-

t d b
.. "k tezahürlerle tesıd e-

urya a uyu 
di.miştir, Almanya, Habsburg ~ane-
danının geri getirilmesine ra.zı o mı -

· · gırecek o-
Yor Avusturya kabınesıne . . · ·ı " hrbı 
lan vekiller hakkında bı e soz şa .. 

olmaK iddiasını ileri sürüyor. Ve ~l~: 
tün bunlarda Avusturyanın ist!klla .•Dl 

iç ış erıne 
tanıyan ve Avusturyanın 
karışmamayı teahhiid eden 1.1 te . . : 
hluz 1936 itiJafnaınesiyle telif ~d?ı
Yor. Schuschnigg bugün Ven~~klte 
... d d"kmuş o a. 
u1ussoloni'ye haylı der 0 

• '· ı:rr. 
A. Ş. ESMER 

B. Beli Bül{reşte 
Bükres, 22 (A.A.) - Polonya d~ş 

bakanı B. 'Bek ile refikası, saat 17 e 
buraya gelmişler ve Romanya ve ~o
lon . .. ı nmiş olan ıs· 

Ya bayrakları ıle sus e . 
tasyonda dış bakanı B. Antonesko ı~e 
tef'k B d ı sko barı· 

. 1 ası, müsteşar B. a u e • 
cıye erkanı ve Polonyanın Bükreş el-
çisi tarafından karşılanmıslardır • B. 
aek, hemen saraya giderek

1 

deftere is
tnini kaydettirmis ve sonra B. Antones· 
k ' . 

oyu ziyaret etmistir. B. Antonesko bır 
ın- ~ . 

Uddet sonra bu ziyareti iade eylernış-
tir. 

.. Paris, 22 (A.A.) ·- övr gazetesine 
~ore, B. Bek, B. Titüleskonun tekrar 
ıkt' :Bu ı~ara g~çmesine engel olmak ıçın 

1 reşe gıtmektedir. Bu seyahattan 
~ nra kıral Karol Varşovaya, Mareşal 

Ydz-Smigly ve Polonya cumhur reisi 
de B"' . u :re~e gıdeceklerdir. 

Londra, 22 (Hususi) - Hükümetçi 
kaynaklardan bildiriliyor: Madrid cep
hesinde hafif çarpışmalar olmuş, asi 
topçu ve tayyarelerin bombardrınanları 
şehirde birçok ölümlere yol açmıştır. 
Temelde mevzilerini tahkim eden cum
huriyetçi kuvvetler, Çeladasda yeni mev· 
ziJer elde etmişlerdir. Şimal orduları a
silerin muhtelif nokt:ılardan yaptıkları 
hücumları bunlara zayiat verdirerek püs 
kürtmüşler ve bir asi tayyareyi düşüre. 
rek diğer asi tayyareleri kaçırmışlardır. 
Asturi cephesinde topçu düellosu olmuş
tur. Cenup cephesinde Kordobanm şi
malinde hükümetçiler mevzilerini ıslah 
etmişler, Minojosanm cenubunda 60 a
siyi esir etmişlerdir. Greneda cephesin· 

de bir asi bölüğü isyan etmiştir. 
Madrid'in üniversite mahallesinde a

siler kendilerini Kasa del Kampo asile
rine raptetmiş olan köprüyü tamire uğ
raşmışlarsa da bu teşebbüsleri akim kal-

mrştır. 

Bask cephesinde 
Asi kaynaklar, Bilbaoya karşı yapı

lan taarruzun fena hava yüzünden akim 
kaldığını, fakat Durango bölgesinde bir 
çok hedefleri ele geçirdiklerini bildir-

mektedirler. 
Bilbaodan gelen haberlerde ise asi-

lerin dün iki noktada yaptıkları şiddetli 
taarruz karşısrnda cumhuriyetçi Jotala
rın mukabil taarruz için elverişli bir za
mana intizaren mevzilerini muhafazaya 
muvaffak oldukları Kalaınas cephesinde 
ise başka bir asi taarruzunun, bun~ara 
400 ölü ve yaralı verdirilmek suretıyJe 
püskürtüldüğü bildirilmektedir. Lekeito 
bölgesinde topçu düellosu olmuştur. Sa
hil bataryaları asi gemileri kaçırmışlar
dır. Elorrio cephesinde asiler şiddetli 
bir taarruzdan sonra yeni mevziler elde 
etmişlerdir. Biska}" ve Burgos cephele
rinde kayda değer bir şey yoktur. 

Asilere göre 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: Ara
gon, Madrid ve Avilla cephel.erinde top-

ınuharebeleri olmuştur. Bıskaya cep. 
çu . h . 
h 

. d sükun vardır. Asturı cep esı-
esın e .. 

nin iki noktasiyle Kordoba cep~esının 
muhtelif noktalarında hükümetçı ku~
vetlerin yaptıkları taarruzlar püskürtiıl-
müştür. 

Kadiks'teki ita/yanlar .. 
Kadiks deniz üssünden kaçan uç as-

ker bu şehre 50.000 italyanın crktıgıru 
b. k 'talyan yarah-

teyid etmişler ve ırço 1 

Asi askerler 

tarının da memleketlerine gitmek üzere 
hastahane gemilerine bineceklerini söy
lemişlerdir. 

ispanyadaki ingiliz. gemileri 
Dün Avaın kamarasında Sir Bor'a 

İspanyol sularındaki ingiliz gemileri 
hakkında birçok sualler sorulmuştur. 
Sir Hor bir mebusa cevaben asilerin ve. 
lev kara suları içinde olsa dahi bir İn
giliz gemisine taarruz ve onu batırmak 
~ak.kını kabul edemiyeceğini bildirmiş
tır. Başka bir suale cevab veren Sir Hor, 
ingiliz ticaret gemileri kara sularının i
çinde ve dışında asi gemiler tarafından 
hasarat ve zayiata uğradıkları takdirde 
İngi~terenin general Frankoyu mesul tu
t~cagını kendisine bildirdiğini söylemiş
tır. 

Zehirli gazlar ve gönüllüler 
meselesi 

İngiltere hükümetinin zehirli gaz kul-

istiralıatta 

!anılmaması hakkında Valensiya ve Bur
gos hükümetlerine gönderdiği notalara 
Valensiya hükümcti itminan verici bir 
cevab göndermiştir. Burgos hükümetin
den henüz ccvab gelmemiştir. 

Yabancı gönüllülerin geri çağmlma. 
sı işini tetkika memur eksperler komite
si yarın toplanacaktır. 

Frank düşüyor 
Paris, 22 (A.A.) - Dün Faris 

borsasında frangın yeniden düşmesi, 

beynelmilel eshamın mahsus derecede 
yükselmesine sebebiyet vermiştir. 

Fransız eshamı, düşmüş ve bu düş
me bazan pek mühim olmuştur. 

İngiliz lirası, 111 de kapanmıştır. 

Evvelki gün 110.45 idi. 

Bu sabah frank gene düşük olarak 
111,18 üzerinden açılmıştır. 

Trabzon- ahran-Hera 
yolu törenle açı dı 

Türk - İran konuşmalarından 
resıni tebliğ neşredildi 

sonra 

Tahran, 22 (A.A.) - Dün 610 kı"l t ı v d k" T T h H t I ome re uzun ugun a 1 rabzon _ 
a 

8
ran - era ~o unun açılış resmi yapılmıştır. • 
u yol, Herat tan ayrılan b" k J ·ı T" k. H" d" ·ı ç· , .d 1ct• ır o ı e ur ıstan ve m ıstan yolu 

ı e m e gı ece ır. 

Türk - lran konuşmalarından sonrn 
bir resmi tebliğ neşredildi. 

El{ODOIDİ 

şeref ine 

bakJ1nımız 

bir öğle 

B. J(arlinsl{i 
. ..., . 
yemcgı verdi 

Tahran, 22 (A.A.) ....._ Pars Ajansı 

bildiriyor : 
Türk - İran konuşmalarının sona er. 

mesi dolayısiyle neşn:dilcn bir tebliğde 
nulasa olarak şöyle denilmektedir: 

Ekonomi Bakanrmızm dünkü ziyafetinde bulunanlar 

Ekonomi bakanı B. Celal Bayar tara-

d 
Londrada tndüstri Facilities cor-

fxn an, . k .. .. B S 
. Litd genel dıre toru, · · 

poratıon · k l"b" d 
1
. k' şerefine Anadolu u u un e 

Kar ıns ı ' ali-

b
. "ale yeıneg~i verilmiş yemekte m 
ır o.,. · 

B 
Fuad Ağralı, ekonoını ve 
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mizdeki ingiliz sanayi ve finans gruplar. 
delegeleri ve Karabük fabrikasına ilave 
olarak bir de Lokomotif fabrikası tesis
lerini teklif etmekte olan ingfüz grupu 
direktörleri hazır bulunmuştur. B. S. 
Karlinski, Karabük demir • çelik fahri· 
kalan işinde ingiliz hazinesi ile Export 
credit Guarantee department ve "City" 
arasında irtibat vazifesi görmüş ve mali 
anlaşmanın hazırlanmasınıla esaslı rol al-

mıştı. 

Bir müddettenberi hükümetle Türki
ye heyeti arasmda yapılan konuşmalar 
muvaffakiyetle bitmiş ve aşağıdaki mu
kaveleler imza edilmiştir : 

İkamet mukavelesi, sınır bölgesi em
niyetine ve bu bölgede vuku bulan hadi
selerin ve anlaşmazlıkların halline dair 
mukavele, sivil ve ticari saha::la adli yar
dım mukavelesi, suçluların iadesi ve ce. 
za sahaı..ında adli yardım hakkında mu
kavele, stnır gümrük'ı>rinin çalışmaları
nı tanzim eden anlaşma, telgraf ve tele
fon hatları hakkında anla ·ma, hava sey. 
riseferi mukavdesi, Trabzon - Tebriz
Tahran yolu üzerind:n Kraşılıkl1 tran
sit ve nakliyatı kolayJı:ıştırmaya matuf 
anlaşma, baytarlık işleri hakkında mu. 
kavcle, ticaret ve sevrisefain mukavele-
si. 

Yukarıda sayılan mukavelelerden baş
ka, iki taraf, araların•~aki işbirliğini ge
nişletmek için müşterek menfaatlere mü
tellik bazı meseleler hakkında da anlaş
mışlardır. 

Müzakereler esnasmdr, samimilik, ve 
açık teşriki mesai havası hakim bulun
muştur. İki taraf ve iki hükümct delege
leri arasındaki görüş teatisi daima, iran 
ve türk milletlerini bağlıyan kardeşlik 

bağlarını kuvvetlendirmek lüzum ve ka
naatine dayanmıştır ve iki kardeş mille
tin iki büyük Şefinin basiretli fikirlerin-

Fransayı diyor, Yugoslavyaya kAl'
şı sinirlendiren, Yugoslavyanın İtal
yanlarla dostluk yapmak istemesidir. 
"Yugoslavyanın yeni unsuru Fransa• 
nın sinirlenmesinden müteessifdir. B• 
u~sur .. Fransa ile dost olmak istiyor, 
Ç~nku Fransadan iylik görmüşler
dır. Fakat kendi memleketlerinia 
serbestçe İtalya ile dostluk yapmala
rından dolayı Fransanın sinirlenme
ğe hakkı yoktur. Yugoslavyannı ar
tık bütün milletler gibi müstakil bir 
~ayat sahibi olması zamanı gelmit
tır, demekte tereddüd etınivorlar . J .,, 

CUMHURlYET'te, dost Yugoalu
yanın en büyük gazetelerindea biri 
olan Pravda'nın haf muharriri B. 
Sokiç tarafından yazılmıf ve "Bal
kan sulhunun mihveri,, başlrğm1 t.a
§Iyan bir bat makale vardrr. 

Uzun senelerdenberi balkan antaa-

tınm ve türk - yugoslav dostluğunun 

en ısamimi müdafilerinden 'biri olıua 

B. Sokiç makalesine : 

"Dünya kurulalrdanberi yer yü

zündeki devletlerden hiç birin.in taa

lisi; Kemalist Türlciyenin on dört ae

ne zarfındaki taali ve terakkisi ka-

dar cihan efkarı umumiyesini meurul et

memiştir.,, Satırlariyle başlamakta ve 

on dört seneye sığdırdığımız büyük 
hamleleri bir bir saymaktadrr. 

Pravda'nın genç ve değerli baı 

muharriri makalesini fU sözlerle bi. 
tinnektedir: "Balkan antantiyle "bal
kan; balkanlılarındır,, mefkuresine 
ayak bağı olan zincirlerin krrılıp a
tıldığını ve bu gaye uğrunda milletle
rimiz arasında hakiki ve samimi tet
riki mesainin temin edilmiş olduğunu 

meserretle görüyoruz.ı, 

B. Daladye Londra' da 
Londıa, 22 (A.A.) - B. Daladye şe

refine bugün B. Eden tarafından SavoJ'" 
Hotel'de bir ziyafet verilmiş ve bun
da bir çok büyük şahsiyetler bulunmut" 
tur. 

Bu seyahatten bahseden Figaro ga
zetesi, B. Daladyenin Londrada Belçi
kanın tarafsrzlığr meselesiyle İspanya
daki yabancı gönüllülerin geri ahnması 
ve silahlanma masraflarının karşılıklı 

olarak bildirilmesi işlerini konuşacağı
m bildirmektedir. 

Belçikanın Lokarno teahhüdünden 
ibrası hakkındaki İngiliz - fransız be. 
yannamesinin metni henüz hazırlanma
mıştır. Bıı metni gözden geçiren Bel
çika hükiimeti, hir takım feri nokta
larda değişiklik yapılmasını istemiştir • 

Düzeltme: - 21 nisan tarihli gazete
mizde Profesör Bayan Afetin İsmet 1n
önii kız enstitüsü talebeleriyle ana kuca
ğını ziyaret ettiklerini yazmıştık Bu zi
yaret kız enstitüı:;Ü talebeleri}'·le olmayıp 
Ankara kız liscsı talebdcriyle olmuştur. 
Bu yanlışı duzeltiıiz. 

den ve kudretli arzularından doğmus 0 • 

lan dostluk münasebetleri, bu mukavele 
!erin akdi ı:;ayesinde sarsılmaz temeller 
üzerıne istinad edecek ve İran _ tiirk i 
birliğinin biıtun ı:;ahalarında inkişaf ed ş-

k
. ~ 

ce tır. 

Heyetimiz. şereli;..e :ziyafet 
.. Tahran, 22 (A.A.) - Pars ajansı bil. 

dırıyor: 

Pek yakında Ankaraya gidecek olan 
türk heyeti murahhasast reısi B. Cemal 
Hüsnü şerefine dış bakam tarafından 
cuma günü bir ak ·am ziyafeti verilecek
tir. 
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Atina mektubları: 19 -·---........ ......... [ 
Beynelmilel 1 Hikaye] 

Ha al ve 
Könıür 

1 Turist göziyle Atına 
Sergisi 

• 
ın ' a 

e 
T avern'ler: 

Atina tavernleri viyanalıların Heu
riger'lerine, alınanların Weinstube'leri
ne benzer. Yapısı, müziği, yemeği, içki
si, neşesi, havası, her şeyi memleketli· 
dir. Bunlardan biri kü~ük köy kilisele
ri gibi yapılmıştı. Birinde de dük de 
Vindsor'un, buraya geldiği zaman kul
lanı.lığı yemek ve içki takımları küçül: 
bir vitrine yerleştirilmiş, duvara par· 
lak misafirin imzalı bir fotoğrafı asıl -

mı~tı. 

Atinahlar turistlerin tavernlerde 
eğlenmeği tercih ettiklerini söylediler. 
Ucuz, bol içki, iyi yemek ve hepsi bu
kadar 1 ne süs, ne servis .. 

Tavernlerde başta gelen yemek ba -
lık, başta gelen içki de uzu ve reçineli 
şarabtır. Uzu kokusu alınmış rakiya 
benziyor, fakat reçineli şarab .• Bu his 
bir şeye benzemiyor. Birinci bardak, 
insana tatlı ve kokulu bir likör tesiri 
veriyor. Üçüncüden sonra, mide, kun -
dak sokulmuş bir tahta ev gibi yanma
ğa başlıyor ve yangın tesiri gittikçe 
artarak, sahası gittikçe genişliyerek sa
atlerce ve günlerce devam ediyor. 

Tavern, kadını benzemediği için 
bar'a benzemez. Atina'nın en lüks lo
kantalarından biri olan Pantheon'da en 
pahalı olarak et yemekleri 20 - 25 mu -
tavassıt olarak da sebzeler ve hamur ye
mekleri 9 • 14 drahmi (bir drahmi elli 
para hesabiyle) dir. 

Oteller: 
Atina'da bizim oturduğumuz otelin 

(ki Atina'nm en Jüks ve en pahalı ote -
lidir ve Perapalastan çok daha büyük
tür) Üç büyük salonu, lokantası, ban 
ve 220 odası vardı. Servis, eşyalar: 

fevkalade mükemmel ve fiatlar (se
zon fiatlan): hususi banyolu oda
larda sabah, ikindi kahvaltıları, öğ

le, akşam yemekleri dahil bir kişi 
için 550 - 660 drahmi idi. Bu Ati
nada en yüksek fiattır. Servisi aynı 

derecede mükemmel ve ismi bizimki ka
dar meşhur olan Akropolde ise bir tek 
oda, aynı şartlarla 325 - 375 drahmiye 
kiralanıyordu. Birinci ve ikinci sıntf 

otellerde fiat (pansiyon komple) 380 -

110 mutavassıt ve normal olarak, 200 -

300 drahmi arasındadır. 
Atina otellerinde yabancılar itiyad

larından hem bir türlü feda!<:arlığa mec
bur olmaksızın kendi memleketlerinde 
ve kendi evlerinde gibi yaşarlar. Müeı; 
sese sahi\Jleri, memurlar yabancı iti • 
yadlara düşman, hatta Iakayd bile değil
dirler. Misafiri tatmin etmek için ya • 
pabilecekleri her şeyi yaparlar. 

Yunanistanda yabancıların gezebile· 
cekleri her yerde ve yunan turizm te~
kilatiyle mahalli belediyelerin kontrol
leri altında oteller vardır. 

Yunan turizmini oteller mi kolay -
Jaştırır, otc ller mi yunan turizminin in
kişafına yardım eder? Tavuk mu yu
murtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? 

Eski Adliye Vekili sayın Profesöı 
Yusuf Kemal'in bir gün dostlarına; 

Te 1 rika No. 13 

ve ler 

Erkek kadını barda haysiyetsizce soya
rak, dişile~tirerek; tavernde kendi se -
viyesine çıkararak eğlenir. Barda soyu-

• nan ve soyan kadın, tavern'de yer, içer 
ve konuşur. Uzaktan baksanız; bu hep 
bir ağızdan şarkı söyliyen, yüksek ses
le konuşan, kahkahalarla gülen ve nadi
ren başlarını biribirine dayayan çiftle
ri iş saati dışında eğlenen büro insanla
rı sanırsınız. 

Lokantalar: 
Atina'nın dört büyük - Pantheon, 

Averof, Kosti, enternasyonal - ve burı
lardan sonra gelen altı birinci sınıf lo • 
kantasının İstanbulda ve bütün Türki
yede benzerleri yoktur. Bu lokantalar
da Öğle ve akşam yemekleri müziklidir 
ve hepsinde her zaman en az elli masa 
doludur. Atin-a lokantalarından hiç bi
rinin - hatta üçüncü sınıf lokantaların -
vitrinleri mutbak içi gibi değildir. Ha
valan yemek kokmaz. 

Lokantalarda bilhassa tabağa kona· 
cak yemek miktarını belediye kontrol 
eder. Hiç bir lokanta tabağa 75 dirhem 
den daha az et lioyamaz. Fiat lokanta -
nın sınıfına göre değişir. Mikdar ve 
kalite değişmeksizin daha ucuz yemek, 
daha basit lokantalarda yenir. 

Et, yağ gibi belli başlı gıda madde
lerinin hariçten - bilhassa Türkiyeden -
ithal edilmesine ve toptan, perakende 
yiyecek fiatlarının İstanbuldan çok da
ha pahalı • ve ilave ediniz binanın, ser
visin mukayese edilemiyecek kadar zen
gin ve mükemmel - olmasına rağmen en 
lüks Atina lokantası en iptidai İstan • 
bul ahçısından daha ucuza yemek verir. 

Londrada iken hangi ingilize Tür -
kiyeyi geziniz, dedim ise; bana memle
ketinizde otel ve konfor yok cevabınr 

verdiler. 
Dediğini hatırlarım. 

Türkiyede otelcilik işleri belediye -
leştirilemez mi? Yahud belediyelerin 
icab eden yerlerde tazminat vererek, 
icab eden yerlerde de hizmetler muka
bilinde muafiyetler temin ederek otel -
cilerle beraber çalışmaları temin edile • 

':> mez mı .. 

Mağazalar: 
Atina'da mağaza büyük, vitrin zen

gin ve mal kalitesi yüksektir. İstanbul 
ile Atina arasında mal fiatları yüzde 
yüzelli - hatta iki yüz - ve mal kalitesi 
yüzde bcşyüz Atina lehine değişir. 

,.Şimdiye kadar bizde küçük, büyük 
bazı sanayiciler milli siper arkasında 

yerli mal kalitesini düşürmek için el
ler:nden geleni yaptılar. 

Sayın Celal Bayar'm son müdahale
lerine kadar, kadınlarımız en yük:;ek H
atla ödedikleri yerli çorablan bir gün
den fazla ayaklarında taşıyamıyorlar · 
dı. Ve nisbeten iyi yapılan kumaşları 

yerli fabrikalar - müstehlike yerli sana
yiin muvaffakiyetsizliğini isbat etmek 
isterlermiş gibi - yabancı markalar ko -

yarak satıyorlardı. • 

Dış pazar Hatları + nakliye + ko
misyon + gümrük ve ithal~t resimleri 

GAZETESi 
Memleketimizin en tanın

ml§ yazıcılarının makaleleı·iy
le üç renkli olarak bugün çık
mıştır. içinde Sadreddin En
ver, Abidin Daver, Nasuhi Bay
dar, Sadri Ertem, Bürhan F e
lek, Peyami 'Seda, Behçet Ke
mal Çağlar, Cemal Kutay, M. 
Turhan Tan'ın çok güzel yazı
lan vardır . 

Sade kömür ıergiıi ve kö
mür davamızla alakalı vatan
d<J§lara bilhassa tavsiye deriz. 

"Ulus'' un fnmsızca nüshası 
162 inci sayısı çıktı 

İÇİNDEKİLER : Milli hakimiyet 
bayramı, İsmet İnönü Belgradda (Ya. 
zan: Falih Rıfkı Atay), Başbakan İsmet 
İnönü'nün Yugoslavya seyahati, Anka
ra kömür sergisi, Abdülhak Hamid için 
(yazan: Dahiliye vekili ve C. H. Par
tisi genel sekreteri B. Şükrü Kaya). Yu
nanistan mektubları (Yazan: Neşet Ha. 
1i1 Atay), Hafta haberleri, Cumhuriyet 
tarihi (Kronoloii), Karabükte: B. Bras
sertle (Mülakat). 

Türkiye - İngiltere ticaret müoase
betleri, Abdülhak Hamid sayfası: Ha. 
mid'den iki manzume, Hamid'in hayatı, 
Hamid'in ölümü, Türkiyede ilk tahsil, 
Dünya piyasasında türk fmdıkiarı, Haf
tanın resimleri. 

Sekiz sayfalık nüshası her yerde 
beş kuruştur. 

Teşekkür 
Annemizin acıklı olümü müııasebe. 

tiyle taziyet ve cenazeye gelmek lütfun
da bulunan akraba ve taallukata, dost
lara ve merhumu yakından tanıyan yurd
daşlara karşı borçlu olduğumuz teşek.. 

kür ve minnetdarlık ödevini ayrı ayrı 

yerine getir.neğe imkaıı bulunmadığın
dan bu husustnki minnet duygularımızın 
sayın gazeteniz delaletiyle sunulmasını 
dilerim. 

Profesör Dr. Server Kamil To'q~öz 
Merkez Hıfızsıhlıa müessesi ikinci 

direktörü 

+ faizler + antrepo kiralan + masraf· 

lar + kontenjan tahdidleri = İçpazar 

fiatı. 

'Gibi garib bir iç pazar fiatımız var

dı. 

Eşya kalitesi düşkünlüğünün gittik

çe artan bir zevk düşkünlüğüne ve bu 

düşkünlüğün cemiyet içindeki diğer 

manevi düşkünlüklere sebeb olduğu 

hakkındaki iddialara bilmem siz de 

inanıyor musunuz? 

Pudrayı, ruju, çorabı, ince keten 

mendili bilhassa şöhreti beynelmilel o

lan mahdud kalite eşyasını, kontenjan

tahdidlcriyle hudud dı•pnda bırakmal<

tansa, bu nevi mallar üzerinde konten

jan tahdidlerini kaldırarak memleket 

sanayiine aynı zamanda kalite temin et

mek mecburiyetinde olduklarını anlat

mak daha faydalı değil midir?. 

NEŞET HALiL ATAY 

Bu şirin fakat gezecek yeri mahdud 
kasabada, vakit geçirmek için, yegane 
tanıdık olan eski bir ahbahımın d:ik
kanmda akşamı etmek üzere pinekle -
mekten ve mUşteri nadiren uğradığı 
için işi olmıyan dükkan sahibile dere
den tepeden konuşmaktan başka çare 
yoktu. 

Romatizmaya birebir gelir diye ça -
murlu banyolarını tavsiye ettikleri bu 
kaS?baya geleli henüz bir hafta olma • 
dan, mahallin hemen bütün alakaya de
ğer simalarını birer birer dükkan müş
terisi sıfatile karşımda görmüş ve dos
tumun ayn ayrı her biri hakkında ver. 
diği mufassal malfunat sayesinde, adeta 
bu muhitin eski bir aşinası haline gel
miştim. 

Fakat o gün, dükkana kıyafeti kadar 
şekli de garip bir adam girdiği zaman, 
dostum kulağıma eğilerek : « aman, 
dikkat et, demişti; bundan enteresan 
tip tasavvur edemezsin. Nasıl oldu da 
onu şimdiye kadar sana tanıtamadım >. 

V P sonra, dükkanın kapısında kan .. 
dilli bir temenna çakarak içeri giren 
garip müşteriye döndü : 

- Ooo t Bay Fanfan, hoş geldin 1 
Ayol bunca zamandır nerdesin ? Yü • 
zünü gören ne olur, bey mi, pa~ mı ? 
Hoş artık beylik te, paşalık ta kalktığı 
için bunlardan hiçbiri olamaz ya ! 
Yahu, sahi neredeydin ? Bir hafta -
dan fazladır, görünmedin • .• 

Bu, ufak tefek, kara kuru bir adam -
dı ki, bir mustatili andıran yeşilimtrak 
yüzünün ortasında kocaman bir karga 
burnu taşıyordu. Meşrutiyet devri züp
peleri tarzında giyinmişti. Boynunda 
yüksek bir tek yaka ve geniş bir siyah 
kravat, karavatı üzerinde bir suni el -
mas iğne görülüyordu. Sırtında, yaka
ları havı uçarak yeşermiş, kendi bovuna 
göre yapılmamış olduğu ilk bakışta an
laşılan eski bir istanbulin ve kolun.la, 
beyaz kemik saplı bir şemsiye taşı • 
yordu. 

Yazın en sıcak günlerinde bulundu -
ğumuz için her şeyden önce bu matemi 
kılık ve hele lıu ; ağmur şem::ıiyesi, bü
tün garabetile gi:>ze çarpıyordu. Hakiki 
isminin RuJ o!Ju~ .. nu ve bildiği beş 
on fransızca kelimeyi, her cüm!esinde 
bir kibarlık alameti gibi tekrarlamaya 
ah~ık olduğu için kendisine « Fanfan.t 
adı verildiğini sonradan öğrendiğim 

adam, manalı bir şekilde gözlerini kır. 
pıştırarak, mühim bir sır tev<li edecek
miş gibi dükkan sahibinin kulağına 

kadar yaklaştıktan sonra, an gözle 
süzdüğü bana da i~ittirecek kadar yük
sek sesle : « Ah, monşer, dedi, bilmez
sin başıma gelenleri. Ah, şu femmeler 
yok mu dostum, ah, şu çapkınların elin
den benim çektiğim. Bu defa, amma 
söz aramızda ha, öyle birine çattım ki, 
hani bir kusur bulmak için boupe'le 
bakmak lazımgelir. O ne endam, o ne 
gözler, o ne parfüm • • • 

Dostum, bu ballandıra, ballandıra 

tasvirin daha pek uzamasından kork • 
muş gibi atıldı : « A, Fanfanciğim, 
bilmez miyim ben senin ne zevk sahibi 
olduğunu 1 Elbette ki sen, öyle ta • 
ponlara tenezzül etmezsin. Eh, gül gibi 
delikanlısın, kadınlar sana bakmaya • 
caklar da benim gibi moruklara mı il -

tifat edecekler ? > 
- Amma, bu hepsinden başka türlü, 

sana daha uzun boylu anlatırım sonra, 
şimdi beni bekliyor. anlarsın ya, bir 
dakika benden nynlmaya tahammül 
edemiyor, hiç bu derece düşkününü 

görmemiştim. Sen bana şuradan bir 
şişe esans, bir iki paket ~okola ver, eh, 
bir haftadır, ilk defa sckağa çıkıyorum 
nazenine bir şeyler gütürmek lazım el
bette, gönlü kmlmasın .•. 

Bay Fanfan, dildadesine giitüreceği 
kıymetli hediyeleri, buyük bir itina ile 
cel..ılerine yerlet::tirdikten sonra, gene 
kandilli bir temenna ederek ve beni de 
baştan aşağı bir kere daha süzerek, sal· 
lana sallana uzaklaştı. 

Ve onun dükkanın eşiğinden ayağınr 
aymnasile arkadaşımın kahkahayı bas
ması da Lir oldu. Kendine bakim olmak 
için uzun bir müddet uğraştıktan sonra 
bana döndü : 

- Gördün mü, herifi, dedi. Ooo, 
görmiyeli işi müthiş a.ııt111rş ! Şim • 
diye kadar macerayı aşikaneleri bir iki 
saat, nihayet bir iki güne inhisar eder. 
di. Şimdi zavallıcık, aşk sahasındaki 
muvaffakiyetlerinin şöhretini artırmak 
için kendisini bir hafta evine hapsene. 
cek dereceye gelmiş. Vah zavallı Fan• 
fanciğim, vah 1 

Hayatta yegane zevki bn 1 Muhay• 
yel aşk maceraları yaşayıp, bunu önü• 
ne gelene anlatmak. Herkes bu garip 
zafını bildiği için, sözlerine inanır gibi 
görünür ve onun bunun oyalanma im • 
kanına sed çekmez. 

İşte böyle hergün gelir, yeni bir 

kızla tanıştığını heyecanla anlatarak, 

sevgilisine götürülmek üzece öteberi 

alır, eş dost, kime rastlarsa, tahammülü 

derecesinde ona muhayyelesinin son 

mahsullerinden bir mikdar sunar. 

Asıl merakımı m:.ıcib olan nokta şuı 

Acaba, hayalinin uydurduklarına ken • 

di de inanıyor mu ? Söz!erinde o de• 

rece bir samimiyet edası var, ve mu • 

hatabında en küçük bir şliphe izi gö • 
rünce o kadar müteessir oluyor ki in• 
sanın neredeyse buna inanacağı geliyor 

Fakat zavallının bir de hazin mace • 
rası var. Onun bu zafını bilen kasaba 
delikanlılarından iki muzip, günün bi• 
rinde, ona bir oyun oynamışlar, bun • 
lardan biri çarşaf giymiş ve Bay Fan· 
fan'm yolunu beklemiş. Sesini incel • 
terek ona ilanı aşk etmiş. Bizimki, an· 
cak hayalinde nail olduğu vusletleri11 
bu sefer hakikat olacağını görünce aklı 
başından gitmiş, sahte kızı takip etrniŞ 
ve beraberce girdikleri evde, iki hay • 
laz tarafından eşek sudan gelinceye 
kadar bir dayak yimiş ••• 

İşte gülünç olan bu hikayenin tele 
hazin tarafı da bu 1 

Y~ar NABi 

Malatya kombinası genel 
direktörlüğü 

Ziraat, İş ve Sümerbank tarafındaıt 
kurulan şirket tarafmdan yaptırılacak 
olan Malatya mensucat fabrikası uınunı 
müdürlüğüne Emlak ve Eytam bankası 
umum müdür muavini B. Ziya tayin e• 

dilmiştir. 

Yazanlar: Çeviren: 

Peri kıralı ile kıraliçesi, aşıklarla güzel 
bayanları, bulundukları yerin pek yakı
nında çayırların üzerine uzanmış, uyur bul · 
dular. Çünkü Puk daha önce yapmış olduğu 
yanlışı tamir edebilmek için büyük ve kur
nazca bir gayretle hepsini, hiç biribirlerini ta
nımaksızın, bir araya toplamıştı. Aynı za -
manda Lisander'in gözündeki usarenin tesi
rini de kıralın kendisine vermiş olduğu bir 
tılısımla ortadan kaldırmış bulunuyordu. 

larında rakiblik kalmamış olan güzel bayan
ların dostlukları yeniden kuvvetlenıni~ti. A
ralarında geçen bütün acı sözler unutulmuş
tu. Şimdi, bu vaziyet karşısında yapılacak 
en iyi işin ne olduğu hakkında biribirlerine 
akıl danışıyorlardı. 

onları gözetliyen ve aşıkların arasında ~e ; 
çen hikayenin bahtiyar bir sonuca vardıgı~ 
görüp sevinen periler kıralı ve kıraJiçesı: 
maiyetlerindeki bütün perilerin birçok da~5• 
lar ve oyunlarla bu düğünü kutlamasını a 
rarlaştrrdılar. Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Orta - yaz gecesi rüya.~ı 
Kıralı. uzun zamandanberi almak isterli

ği çocuğu alıp kendi maiyetine soktuktan 
sonra, artık, Titania'nın haline acımağa 
başlamıştı. Gözüne başka bir çiçeğin usare
sini sürdü. Bundan sonra onun kaba saba 
bir herifi karşısında görünce ne hal alacağı
m görmek istiyordu. 

Oberon, herifin üzerinden eşek kafasın~ 
da kaldırıp onu kendisinin ahmak kafasiyle 
bıraktı. Köylü hala uyuyordu. 

Artık Titania kendine gelince Oberon, 
ona aşıkların onların gece yarısı yaptıkları 
kavgalarin hikayesini anlatmağa başladı. 
K ıraliçe, bu maceranın nasıl sona ereceğini 
görmek için kıralla birlikte oraya gitmeğe 
karar vrr ııisti. 

İlkönce Hermia gıözünü açıp biraz ötede 
uyuyan vefasız sevgilisi Lisander'i gördü. 
Biraz sonra Lisander de gözlerini açtı. Artık 
gözlerindeki usarenin tesiri geçmiş oldllğU 
için aklı başına gelerek sevdiği kıza muhab
bet dolu gözlerle baktı. İkisi de biribiriyle 
konuşuyor, ikisi de gördüklerinin korkulu 
bir rüya olmasından şüpheleniyorlardı. 

Helena ile Demetrius da bu sırada uyan
mış bulunuyorlardı. Tatlı bir uyku Helena
nın bozulmuş sinirlerini yatıştırmıştı. Biraz 
sonra Demetrius ona aşkından bahsetmeğe 
başlayınca bundan hoşlanmış, bu hislerin 
samimi olduğuna da kanaat getirince büsbü
tün zevk duymuş bahtiyar olmuştu. 

Geceleyin dolaşmaya çıkmış ve artık ara-

Nihayet şöylece anlaştılar; artık Demct
rius'un Hermia için beslediği hiç bir his kal
madığı, onunla evlenmekten vazgeçtiği için 
bu delikanlı, ktzm babasına gidip onun hak -
kındaki ölüm kararım kaldırtacaktı. 

Tam Demetrius, bu dostça karan yerine 
getirmek için Atina'ya gitmeğe hazırlanıyor
du ki hepsi de büyük bir hayret içinde kala -
rak kızının peşinden ormana kadar gelen 
Egeus'u, Hermia'nm babasını karşılarında 
gördüler. Egeus artık Demetrius'un kendi 
kıziyle evlenmiyeceğini anlayınca Hermia'
nın Lisander ile evlenmesine razı olmuştu. 
Yalnız dört gün sonra evlenmelerini şart 
koşuyordu. Çünkü ancak dört gün sonra kı -
zma verilen mühlet bitmiş oluyordu. Aynı 
günde Helena da artık kendisine gerçek. ~i~ 
sevgi ile yeniden bağlanmış olan sevgılısı 
ile evlenecekti. 

Ormandakilerin gözlerine görünmeden 

Şimdi bu peri hikayelerini cıkuyarı_1~;, 
bunlara inanmıyarak tuhaf bulacak, belk

1 la" 
böyle inanılmaz şeyleri anlattığnnız için Ji" 
.zacaklardır. Yalnız böyle düşünenler, ke~da 
lerinin uyku uyuduklarını ve . ~y~~ı.~r~Ul'l" 
bütün bu maceraları gördüklennı duş~Jl kı.ır· 
ler: böyle olunca öyle ümid ederim .kı orta, 
!arımdan hiç birisi böyle zararsız bır 0

1 
kt -

yaz gecesi rüyası gördüklerinden dol~rarctır· 
zacak kadar mantıksız davranmıyaca 

ı~···············~~~ 

1 
K~ A ~~:r,1 1 

.. b'r hik&Ye ~~ 
Sekiapirden nakledilen guzel 1 

.,.,.,.,., ..................... 
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Könıurun Ro anı 

Yazan: Cemal Kııtay 
1827 senesının başlarında idı la. 

tanbulun bütün mahalle bekçileri. d~ 
vullarım tıkırdata tıkırdata, en ücra 
sokaklara kadar dolaştılar ve halkı m.~ 

ma gu.. yınsm ilk haftasına rasthyan cu 
nü sahile toplanmaya davet ettileı. O 
gün ilk defa olarak İstanbul balkı, bu. 

, b misini yakın. 
harla işliyen bir har ge 
dan görebilecekti. 

İmparatorluk, daha pek y~ın . z~~ 
1 d .k. bu··yük hadise geçırmıştı. man ar a ı ı . 

Yeniçeri ocağı kaldırılmıştı, Navarın 
deniz harbı olmuştu. ~ 

Bilhassa ikincisi imparat~rıugun 
· kuv uzun kıyılarının korunması ıçı~. • 

vetli bir donanmanın ne kad~r .luıum.. 
lu olduğunu bir daha belirtmıştı. Kuv: 
vetli bir donanma ... fakat kalyon ı.J~vrı 

. . Şimdi artık gemıler 
çoktan gcçmıştı. . . d , .. ..r 
buharla Miyordu. Bunun ıçın e Komu , 

:ı k" ·m~na 
taş kömürü 13zımdı. Halbu ı o Za 

d "'de kadar imp::ratorluk toprııklarrn a -
d ·-· halde yanan mir cevherine benze ıgı 

b . esne" ye henüz rastlanma-u acayıp n 

mıştı. k .. ek )eri 
Halk, yelkeni olmıyan, uı . 

bulunmayan, yalnız bacasından kapka
ra bir duman çıkararak suları yaı"•P gı-

·ı · meyi çok me. den buharlr gemı erı gez . 
d"" .. ncesı ise rak ediyordu. Sarııy n uşu 

büsbütun başka idı: halka, taş komuru
nü gvı>tcrip, onu memleketin dört ouca
ğmda aratmak .•. çunkü zaten bomboş 
olan hu' umct kasası, dışardan geıen 
köm.ıre para yetiştiremiyordu. Ya taş 
kömürünü memlekette bulmak, ya bu
harlı gemilerden vaz geçmek Jıizımdı. 

· t bu 1827 mayısının ilk cuması, ış ve 
sebel.ılerden, İstanbul halkını bogaz.n 
iki kıyısına toplamıştı. Evvela buharlı 
gemiler önde Mahmudiye ve arkasın
da SeraJı Bahri, bacalarından kara du
manlar savura savura kıyıJarı dolşttlar 

.k. sahile yakın yerler· ve sonra ı ı 

l tlaJk sandallarla de demir attı ar. . . 
. d emileri gezdı. Bır-

ve akın halın e g .. .. . kö.. 
d ha yeni gorduklerı ta§ 

çokları, a ld 1 r .. .. f k ufak parçalar a ı a . 
murunden u a - d 
Gernilcrdekiler, bahriye nazırlıgın ~n 
"e kaptan deryalıktan aldıkları emır-
ı k b anan taş hak-er dolayısiyle, hal a u Y .. 
kınua bahat verdiler. Onu bulanın bu-

.. k . d" h tara-
Yu ıkrarniye alacağıııı, pa ışa . . 
fzndan taltif edileceğini, zengin ve ıtı
barlı olacagını uzun uzun anlattılar. 

Gemılcrden ayrılan halk, Sultan
ahmetl meydanında toplanmaya başla
mışt •. Bugun bu gemiler için bölükler. 
den asker ayrılacaktı. Her kıta, J.endi 
askerleri arasından en güzel ve saglam 
vücudlularmı, denizde safra tutmaz, 
ciğerleri sağlam, güçlü kuvvetlilc:rini 

Ştı Halk gemiler kadar, belki 
ayırmı · ' 

.1 den fazla Anadolunun bu ya.. 
gemı er · 
~ .. 

1
.. Jevend çocuklarını seyretme-

gız yuz u, d · Böyle fırsatlar o evır. 
ye koşmuştu. . 
lerde bincle bir ele geçerdı. 

Bahriye nazırı ve Kaptanderyd, ar
. L şr asker safları ara-

lcalarmda hekım a ' d 
or ve bu arslan yapılı e. 

smda dolaşry ' 'ri arılarını, 
likanl.lar arasından en ı y k 

ı d Koca kavu -
birer iki er ayırıyor ar ı. 
lu ve sı~ah elbiseleri arasında bbır~z 

.. .. k n uzun oyu 
daha 11 i yapılı gozu e 

1 
da rocuk 

b·1 yan arın :ı bahriye nazırının 1 c .. k .. dlu tur 
gibi kaldığı bu heykel vucu ·1 . doğ 
çocuklarının sıralardan her. ı en h • 
ru rıkışlarında halkta takdır ve ay-

:s du o akşam 
ranhk sesleri ~ıkartıyor · · 

. lı'l · ·ıe evıerı-
İstanbul halkı iki yenı 1 gı 1 b .. 

l r amanın eıl u
ne döndüler: evve a, z 

· · lan buharlı ge. 
yük keşiflerinden bırı 0 t 

. 1 di Sonra, sı -
nıiyi görmüşler, gezmış er . b k msız 

h t 1 kların a 1 -
nıanın salgın as a 1 ' 

• _ kasıp kavur -
lrğın ve huzursuzlugun .. k 

h · · asırlar tur -
duğu Anadoluda ta rıpçı ' 

·şti Onu ze
lüğün yapıs nı yenememı · 
delemiş, sarsmıştı. Fakat öz ve ana ye-

rinde duruyordu. 
*Jt.Jf. 

Kestaneci 
Karadeniz Ereğlisinin 

köyünden olan Uzun Mehıned, gemi

ler için asker ayrılacağını duyduğu 
.. . buba· lı harb gunden, o zamanın en yenı • . 

gernilerinden sayılan Serajı Bahrının 
tayfalarından oluncaya kadar hayatı: 
hın en heyecanlı gün !erini geçirmiştı. 
kendisi bir deniz çocuğu idi. Çocuklu. 
ğu deniz kıyılarında geçmişti. Evinin 
az ötesinde deniz görünürdü. Onun yo
~un kokusuna, sQJ"t rüzgarına, ızatle 
değişen havasına, tuzlu suyuna, iyi ve 

K{milr hazinesi Zonguldağrn genel bir görünüşil .... 

h V ·u· cudu yaban. ' ,. kötü taraflarına ru u ve . 

d w ·1dı" Çocukluğunda, denız kıyı. 
cı egı • ·· 

o u o o 

Uzun Mehmet etrafına bakındı : kimsecikler 
yoktu. Belki bu sarp ekin ekilmez, ve bağ yetiş -
mez olan yere ilk gelen insan oğlu kendisi idi. 
Değeneğinin uciyle siyah taştan ufak parçalar 
kopardı. Onları koynuna ve ceblerine yerleştir -
di. Akşam oluyordu. Siy ıh taşın üzerini toprak -
la · örttü. Hazinesini saklamak hakkı idi. 

Iannda oynarken, cins bir at kad~ı. ıu. 
ıatli olan bir vasıtanın günün bırınde 
denizlerde de bir tarafını göremediği 
sahilleri biribirine bağhyabiJeceğini 
dü§ünürdü. Asker olup tali kendini 111-
tanbula attığı zaman, buharlı gemiyi 
görünce çocukluğunu ve Karadenizin 

asi suları karşı.sındaki hayallerini ha. 
tırlardı. O artık bir hayal değildı Bu, 
iki tarafında suları yararak kendine yol 
açan, kazan nı dolduran kara taşı ateı 
haline getirip, bacasından kara duman 

savura kıyıları biribirine bağlı. 
savura . 

. nun içın ideal nakıl vasıta.. yan gemı, o 
1 

. 
. bir attan daha çok hız ı gı. 

sı olan cıns 

diyordu. d 
. - .. d ·ık namzedler arasın a 

Bölugun en ı ld"k-
h d meydanına ge 1 

ayrılıp Sultana me V kıa 
. . · sıgmıyordu. a !eri zaman ıçı ıçıne .. .. Ü 

. muzları iri yapısı, yagız yuzun 
genış o ' uğu ol 

"renler belki onun bir kıyı çoc .• 
go d Fakat ya dık. 
duğunu anlıyacaklar ı. . 

E kendı yanından kat etmezlerse... ger 
. mazlarsa cezası ne olur. 

geçıp onu ayır ' .. 
sa olı;un, derdini muhakkak soylemeye 
karar vermişti. Kaptanderya, tam ya. 
nından geçerken, yalvarır gibi onun 
yüziine baktı ve kendisini işaret eden 

eli sarılıp öpmemek ıçin zor tuttu. 
Artık uzun Mehmedin talii açıL 

mıştı. Onu, Serajı ~ahr.~'de evvel~. a.. 
·ılig-e vermişlerdı. Gunlerce, kure. 

t .:s 'd . 
ğinin ucundan kazana kayıp gı en sı • 

h kömür parçalarının nasıl kızıllaştı. 
ya · f b ğını seyretti. Bir gün bır ırsatmı u. 

...... .-. • --= .... u ---- _,.___.,.._., 

lup, makınalardan birini tamiıe gelen 
galatah bir ustaya, bu siyah taşın nere
den ve nasıl çıktrgını sordu. İlk ogren. 
dikleri bilgisini tamamlamak için te. 
cessüsünü kamçıladı: acaba yerın altı
na, böyle yüzlerce, binlerce, on oinler. 
ce kazan dolduracak kadar ucsuz bu. 
caksız kara taşı kim saklamıştı? Evvela, 
yer sarsıntıları, yer kaymaları gibi se. 
beblerle toprağın altına giden orman. 
ların, binlerce sene geçtikten sonra kö. 
mürleşeceğini hiç aklı almadı. Sonra 
aklına köyünün etrafını çevreleye;ı sık 
ve ihtiyar ağaçlar geldi. Bir gün, ihti. 
yar dedesine bu ağaçların kaç yaşında 
olduğunu sormuş, o da: "- Ben, se. 
nin kadarken de bunlar böyleydi .. " de. 
mişti. Kim bilir, belki daha dedesinin 
dedesi dünyada yokken köylerinin or. 
manları da yerin altına saklanmış, ora.. 
da kömür haline gelmişti. Bu böyle ol. 
sa bile o nasıl meydana çıkarılacaktı? 

Artık o, durup dinlenmek .bilme. 

den, bir dev iştihasiyle kömür yutan 
kazana makinalaşmış bir hiyadla .kara. 
taş parçalarını atarken hep bunu dü. 
şiınüyordu. Haydi bir ihtimalle, köyü. 
nün ormanları, binlerce sene evci top • 
rağm altına saklanıp orada kömür ha. 
line gelmiş olsun ... fakat onu nasıl bu. 
lacak? .. 

Nihayet bir gün gene bilgisine pek 
inandığı galatalı ustaya bunu da sor. 
du. Usta, filozof bir adamdı: ''- Eğer 

bulacağın varsa yoluna çıkar ... taliine 

güven ... " dedi. 
Artık uzun Mehmed için bir hayal 

alemi başlamıştı. Askcrligini bitiriyor, 
tezkeresini alıyor, köyüne gidiyor, or. 
manların arasından dağları, tepeleri, 
bayırları dolaşıyor; günün birinde sa. 
rı toprak ve beyaz taş yığınları ara. 
ıında bir siyahlık görüyor, kazmasının 
ucuyla 'öyle bir dokunuyor. Siyah da.. 
mar genişliyor, büyüyor. Kazmasını 

vurdukça güneşin ışığı altında pırıl pı. 
rıl yanan karataş paraçları kilmeleşi. 

yor ... 

.tju ruya onu o kadar ııarmıştı ki, 
kendı kendıne: ''- Bu karataş parça. 
ları beni kara sevdaya sardı .. .' dıyor. 

du. Gunler ve aylar birıbırını kovalı. 

yordu. Her geçen gun, ona, komur ıçın 
bir yeni bilgi getırıyordu. lstanbula 
komur getıren vapurların nereden gel. 
dıklerini, kömürün nasıl s;ıkarrldıg.nı, 

ocakların nasıl i§lendığini oldukça ög. 
renmişti. Nihayet gunı.in birinde gemi. 
deki askerlerin terhis olacagı haberi 
yayıldı. Onları, gemınin guvertesine 
toplayan kaptan, memleketlerinde en 
belli başlı işlerinden birinin kömür a. 
ramak olduğunu, onu bulanın zengin 
ve itibarlı olacağını, padışah tarafın. 

dan taltif edileceğini söyledi. Uzun 
Mehmed bunları heyecanla dinledi. Ko. 
yüne bir an eve! kavuşmak, anasının 

babasının elini öptükten sonra, heybe. 
sini omuzuna atıp dag tepe aşmasını 

o kadar özlüyordu ki ... sanki koınürün 
nerede saklı olduğunu biliyordu. 

..a Lft len dumanlar. 
Kömür havzıın1sdı T • ..-e 

Terhiı tezlı:ereıini koynuna koyup 

arkadaşlariyle vedalaştıktan sonra kara 
yoliyle köyüne doğru koyuldu. O za.. 
man Zonguldağa daha çok karadan gi. 
dilirdi. Eğer, içinde yıllarca hizmet et. 
tiği bu koca gemi, onu Ereğliye ndar 
götürmeye kalksa gene karı.ı yo.unu 
tercih edecekti. 

Yollarda siyah damar'.ar aıaya ara. 
ya köytine kadar geldi. Galatalı ııstryı 
hiç hatırından çıkarmıyordu: "- Tali. 
ine güven, bulacagın varsa o senin kar. 
şına çıkar. Yeter ki cesaretin kırılma. 

sın. " 
Cesareti hiç kırılmam ştı. Gönlün. 

de kömürü bulacagı o kadar yer etmiş.. 
ti ki ihtiyar babasına bunu bir sır ve.. 
rir gibi anlatmıştı. Anadolunun gun 
gönnuş ihtiyarları, her şeyi bd :ırmış 
olan bir milletin çocugu olmanın ver. 
digi nefse güvenme havası içıPa~diıler. 
Uzun Mehmcd, babasından arzu·unu 
kamçılayan şu cevabı almıştı: "- .ua.. 
yan o hım. Başarırsın .. .'' 

-~~ 

Elindeki uzun degneğinin ucundaki 
demir parçasiyle kayaların iızerini ka
zıyan Uzun Mehmed; tarlasını sürüp 
ekmekten geri kalan vaktini, köyiınun 
etrafındaki ormanlığın s;evrcsindc, kim
senin çıkmak ve aşmak cesaretini gös
teremediği dağ tepelerinde geçiriyor
du. Aradan aylar geçti. Artık bir çolc 
yerlerde onun sivri uçlu degncginın i
zi gözuküyordu. Köylüler, gomu mü a
rıyorsun, diye soruyorlar, o, gunlin bı
rinde muhakkak bulacagına inandığı 

kömürün sırrını anlatacak bir şey söy
lememek için hiç cevab vermiyordu. 

1829 senesi ikinci teşrininin 7 inci 
günü idi. Uzun Mehmed, arabasına yük
lettiği iki çuval buğdayı öğütmek i
çin köyünden çıkmış, Zonguldak yolu· 
nu tutmuştu. Köylerinin unu, Zongul
dağın yakınındaki Köıeağzı denilen ve 
sarp yamaçların araamdaki degirmende 
öğütülürdü. Buradan Niren deresi, ıu
larmı köpürte köpürte, dik kayalıklM· 
dan akar ve tam şelale halinde vadiye 
döküleceği yerde yapılmış olan değir
menin büyük taşlarını biteviye döndü
rürdü. Tam 19 köy buğdayını, çevrenin 
bu en büyük değirmeninde öğütür<lü. 

Uzun Mehmed, uzun yolunu gene def· 
negiyle etrafı yoklaya yoklaya gidiyor
du. Galatalı usta ona 1stanbuldan ay
rılacagı gün: "- İçime doguyor. Sen 
kömürü bulacaksın •. Kayalıkların üze
rinde gözüne ilişecek siyah damarlan 
foyle bir kazı. Ummadıgın taş baş ya
rar ... ,, demişti. Bundan dolayı o, gozü. 
ne siyahlaşmış görunen ne varsa elinde
ki sivri demir uçlu degnekle şöyle bir 
dokunuyordu. Kömürün oldugu yerde 
bu siyahla~anm alt tabakalara doı;ru 

indikçe çogalacagını biliyordu. 
Degirmene yaklaştığı zaman bol ve 

sağnak halinde bir sonbahar yağmuru 
etrafı ıslatmaya başlamıştı. Arabasını 

hızlı sürdü ve değirmenin avlusuna gir
di. Kendinden evel gelmiş birçok köy
lülerin sıra bekledigini gördiı. Çuvalla
rını degirmenin içine taşıdı, tarttmlı. 

Burada tam iki giın beklemek lazımdı. 
Kıtlık unlarını yaptırmaya gelen kcn. 
dinden daha yakın köylüler, günlerden 
beri bekliyorlardı. İkindiye dogru yağ
mur dinince, gene degne~i elinde, tepe· 
leri dolaşmaya başlad1. Un öğütmeye 
daima babası gelirken hu sefer kendi 
gelmesinin sebebi biı de buralarda a
raştırmalar yapmaktı. Kendi koyunun 
çevresini çok gezmiş, dolaşmıştı. Ken
di kendine: •·- Bir de şu derenin ya
maçlarını dolaşayım ... ,. dedi. 

İnce bir keçi yolunılaıı dere boyuna 
indı. Yagmurun rengini koyulaştırdığı 
sularla dere kı.ıbarmış. kayalık olan iki 
tarafı yalıyarak akıyordu. Uzun Meh
met bu kayalıklara dikkatle baktı. Bir 
şey göremedi. Degrimenden belki bir 
saat uzakta ve Niren deresinin kayna
ğına yakın bir yerde yol birdenbire ke· 
siliyor, sular buraya yirmi metre kadar 
yükseklikte bir yerden akıyordu. Uzun 
Mehmet "- Acaba burada neden bir de.. 
girmen yapmamışlar, sular burada taşları 
çevirebilir,, diye duşundu, sonra sula
rın yukardan getirdigi taş parçaları ve 
molozları eşelemeye başladı. 

Birdenbire, dalgın gozlerinin önü
ne, evvela hayal zanncttıği si
yah bir taş parçası ılıştı. Evvela in.. 
namadı. Titreyen cllerını gozlerıne go
türdü. Gene baktı. Hiç de hayal değil-

( Lütfen sayfayı ~eviriniz) 
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di. Yukardan dökülen suların köpükle
rinin beyazlığı arasında, taınamiyle gö· 
remediği bir siyah taş parçası parıldı· 
yordu. Bir müddet bu siyahlığa gözle
rini alıştırdr. Sonra yavaş yavaş. sanki 
taş.ın gene yer yarılıp da kaybolmasın· 
elan korkarak, ağır ağır ilerledi. Yarı 
beline kadar suyun içine girmişti. DL 
!eri titriyor, gö2leri kararıyordu. Ev
vela elini ona dokundurdu. Sonra par
mağını güneşe tuttu. Evet .• Bu bir ta~ 
kömürdü. Kendisi SeraJı Bahride tayfa 
iken, kazana attığı kömürler de elind1: 
böyle bir iz bırakırdı. 

Taşı sökmek, kaldırmak istedi. Bu 
bir parça değildi. Suların tesiriyle top
raam üst tabakaları kalkınca meydana 

b 

çıkmı§tı. Bu hal Uzun Mehmedi daha 
çok sevindirdi. Boğazı tıkanıyor gibi 
oldu. Galatalı ustayı hatırladı. Onun 
sesi hala kulaklarında idi. 

"-...• taliine güven, ama cesaretini 
kaybetme .•. ., 

Etrafına bakındı. Kimseler yoktu. 
Belki de bu sarp, ekin ekilmez ve bağ 
yetişmez olan yere ilk gelen insan oğlu 
kendisi idi. 

Değneğinin demirli ucu iJe siyah 
taştan ufak parçalar kopardı. Onları 
koynuna ve ceplerine yerleştirdi. Ak
şam oluyordu. Siyah taşın üzerini top
raklarla örttü. Hazinesini gözlerden 
saklamak hakkı idi. Değirmene geldi 
ve ununun öğütülmesini beklemeye 
başladı. 

Uzun Mehmed bulduğu siyah taşm 
kömür olup o1ma<fığmı anlamak ve ken
di kendini inandrrmak ateşiyle yanı
yordu. Herkesin uyuduğuna kani ol
duktan sonra yerinden yavaşça doğrul
du ve değirmenin ocağının yanına git. 
ti. K imse görmeden cebindeki kara 
taşları ocağın içine attı. Dakik--alar, o
nun ömründen yıilar alıp götürüyordu: 
h;te ateş o siyah taşı evvela allaştırdr, 
sonra kızıllaştırdı. Uzun Mehmet, ci
ğerlerini yağlı ve madeni bir kokunun 
dol<.lurduğunu. yüzünü odun ateşine hiç 
benzcmiycn yakıcı bir sıcaklığın yala
dığını hı setti. Gözlerinin önünde si
yah t - p- rçaları kıpkızıl ateş parçaları 

halini almıştı. Gözlerinden damlayan 
ya.,lar, kız.;m yanaklarında sıcak izler 
b,rakarak bu ateş parçalarının üstün 
ı.l"' .. tülcr; uzun süren rüya, hakikat ol
muştu. 

Uzun Mehmed o gece, buğday çu

va'larının f.zerintle mcsud ve şen bir 

uyku uyudu. Yanmda yatanlar. içinden 

ge~enler anl~lmıyan bu gneç köylü

nün kendi kendine bir şeyler mrrddan

dıgını duydular. O, uykusu arasında 

anla.yılmayan şeyler ösylüyor, bolbol 

gii1 i.iyordu. 

Sabah erkenden kalkınca, buğday 

ı;:uvallarından birisini aldı ve gene ses

siLce derenin içine indi. Artrk gideceği 

yeri biliyordu: siyah taş parçalarının 

bulunduğu yere gelince çuvalını yere 

koydu ve beraberinde getirdiği kazma 

ile ondan büyük parçalar çıkarmaya 

başladı. Bu çok &ahmetli bir i§ti. Çün· 

kü yağmur sularının ;;;.ııp götürdüğü 

toprak parçasından sonra onun gördü. 

ğü siyah kısım biraz sonra bitmiş, ge· 

ne toprak ve toprakla karışık çürüme

ye yüz tutmuş ağaç parçalan meydana 

çxkmlştı. Uzun Mch.med, kaygulu daki-

kalar geçirdi. Kazmayı bırakıp parmak

larınm ucunu kanatarak toprağı eşele~ 

meye devam etti. Nihayet siyah dama -

rm toprağın derinliklerine uzandığı ye

ri buldu. Bunun etrafını ka:ıdı. Artık 

kazmasını nueye vursa bir siyah taş. 

yani taş kömiirii, demiri eriten, maki

neleri döndüren, gemiyi yürüten kömür 

parçalan çıkıyordu. 

Uzun Mhe.met. büyücek bir yığın o

lan kömürleri çuvalına doldurdu ve ge. 

ri kalan parçaları da gene toprağa göm

dü. Artık bu yere gözü bağlı olarak da 

gelebilirdi. Sırtladığı çuvalmr, değir

menin yofu üzerindeki bir fundalığın 

içine yarleştirdi ve unlarını almaya git

ti. Hazırlanmış olan un çuvallarını ara

basına yükletti. Değirmenci ve değri

mende olanlar,. geldiği zaman düşünce

li ve hiç konuşmayan gencin, iki gün 

sc • ' ·;. iine giderken neden bu kadar 

•• " . 
zu Mehmet kendisine uzatılan bu 
eh· r i e eği şüphelenmeden yedi 

Mütesellimin adamları o gece ortadan kaybol -
dular. Artık işleri bitmişti. Efendilerinden bir 
kan ve can karşılığı atiye alacaklardı. Ertesi gü
nü hancı, Uzun Mehmetli yatağında ölü olarak 
buldu. Dudakları morarmış ve şişmişti. 

şen olduğunu anlayamadılar. Uzun 
Mehmet, bu değirmene, ilk defa olarak 
bir türk köylüsünün bir köy değirme
ninin ocağında yaktığı türk kömürünün 
küllerini batıra olarak brraktL Ne de
ğirmenci ve ne de değirmendekiler; bu 
aslan yapılı delikanlının bir büyük ki
ıif olduğunun farkına varamamışlardı. 
Aradan bir asır geçtikten sonra cumhu
riyet çocukları, kurduktan millet en
düstrisinin canı ve kanı olan kömür ser
Tctini bulan Uzun Mebmede bir şükran 
anıtı diktikleri zaman ona aid bütün 
hatıraları da topladılar. Bu değirmen 

ve Uzun Mehmedin geçtiği yol, kömü· 
rü bulduğu yer, hepsini biliyoruz. Bu 
toprakların bahtiyarlık vasıflarından 

biri olan kömür servetini bulan Uzu• 
Mehmedin feci akibeti; bu değerli türk 
kaşifinin inkılap gençliği tarafmdan 
tanınıp sevilmesini bir şükran borcu, 
bir memleket borcu yapıyor. 

Bundan sonra okuyacağınız satırlar; 
bu memlekette mesud olmak için en bü
yük imkanlardan birini veren temiz ve 
asil ruhlu kahraman Uzun Mehmedin; 
istibdad ve saray tarafından, eserine 
mi.i.kafat olarak, nasrl kanının döküldü
güdür. Şehid Uzun Mehmed, cumhuri
yet çocuklarının tanıması ve sevmesi 
lazım olan bir kahramandır. 

* Arabasında değerli hazinesi, köyü • 

ne döndükten sonra Uzun Mehmet için 

yeni bir hayat fasJı başladı. Yollar ka -

palı, mevsim kıştı. Karadan İstanbula 

gidemezdi. Kışı, köyünde geçirmek la

zımdı. 

İçinde kömür bulunan çuval, köy e -

vinin gözi:ıebeği gibi saklanan kıymetli 

varlığı olmuştu. Uzun Mehmet, kış ge

celerinde ara sıra çuvaldan ufak par -

çalar çıkartır, ocağa atar, onların nasıl 

kızararak evvela ate§> sonra kül haline 

geldiğini seyrederdi. 

Sıkınt1lı bir bekleme devresinden 

soma nihayet bahar geldi. Uzun Meh· 

med, yol hazrrlrklannı yaptı. İçinde 

kömür dolu bulunan heğbe:sini omuzu

na attı ve İstanbul yolunu tuttu. Aske· 

re giderken ve dönerken iyice öğren -

diği bu yol, ona, bu seferki kadar uzun 

görünmemişti. Yolda planlar hazırh • 

yordu: Evvela gemisinin kumandanı • 

nı görecekti. Sonra onunla Bahriye Na

zırlığına gidecekler, kömürleri vere -

teklerdi. 

Uzun Mehmet işin btrndan ötesini 

düşünemiyordu. Serajı Bahri'de çalışır· 

ken; yalnız tek başına bu geminin bile 

yoğalttığı kömüre ne kadar pata veril -

diğini öğrenmişti. Eğer bu geminin bir 

yıllık köıuüı:iine harcadığı para kendisL 

ne verilecek: olursa, tUı.m. Mehmet hem 

köyün en zengin adamı olacak, hem de 

damardan bol bol kömür çrlrarabiJecekti. 

Bulduğu danıarm nerede bittiğiru ken

di de bilmiyordu. Yalnız damar. l er 

kazmayı vurdukça genişliyor, geni.Jli • 

yordu. 
Nihayet bir akşam İstanhula vardı 

ve Mahmut Paşa'da bit: hana indi. Us. 
tünü başını temizledi ve kömür çuvalını 
alarak doğruca gemi kaptanına gitti. 

Kendisine eski askerlerinden. biri
nin geldiği haber verilen Serajr Bclıti. 
kaptanı; Uzun Mehme.di. elinde kömür 
çuvalı ile görünce, onu uz.un zamandan
beri bekliyormuş gibi karşıladı. Kömür 
örneklerini aldı ve hemen Bahriye Ne
uretine koşta. 

Hadise, derhal padişaha bildirildi ve 

bütün İstanbula yayıldı. O zaman halk 
taş kömürünün ne büyük bir servet ol
duğunu bilmiyordu. Çünkü memleketin 
bütün milli varlıkları yabancılar elin • 
de idi. Kapitülasyonlar memleketi ka -
sıp kavuruyordu. Fakat ba balafUn bü
yüklüğünü galatab taraflar ve yaba~ 
cı sermaye mümeuilleri anlamakta ge
cikmediler. Daha kömür havzası tahdid 
edilmeden imtiyaz alma mücadelesi baf-
lamıştı. 

Bir taraftan da kömürler tahlil e -
dilmek Ü.Zere Avrupaya gönderilı:nifti. 

Netice merakla bekleniyordu. Uzun 
Mehmede, Padişah 5000 kuruf ihsan 
etmiş ve ona kaydü hayat p.rtiyle 600 
kuruş da IDa3f bağlamıştı. O; bulduğu 
kömürün memleket için ne büyük bir 
aervet olduğunu. İatanmula geldikten 
sonra anlamıştı. Artık etrafını alan ga
lata bezirganları, taraflar onu durma • 
dan sorguya çekiyorlar. Damarm bü • 
yüklüğü hakkında izahat istiyorlardı. 

Yurdsever türk köylüsü, kendi şuuriy -
le bu memleket servetinin yabancı el -
lerde sömürülmesinin günah olduğunu 
anlamıştı, Fakat saltanat idaresi, hadi -
seyi Uzun Mehmet gibi bile düşünme • 
mişti. Avnıpaya gönderilen nümuneler 
merakla bekleniyordu. Eğer örnekler, 
istenen vasıflarda ise, saray için yeni 
bir gelir ve para bulma imkanı elde e. 
dilmiş olacaktı. 

Nihayet beklenen raporlar geldi. 
Türk kö}"lüsü Uzun Mehmedin buldu

ğu kömür, en iyi vasıflarda bir kömür • 
dü ve ne Akdeniz çevresinde, ne de ya
kın şarkta bu kadar değerli bir kömür 
yoktu. 

* Bu haber, aradaki uzun mesafeye 

rağmen, Ereğliye kadar uzandı ve E -

reğli mütesellimi Hacı İsmail Ağanın 

kulağına kadar gitti. 

Sultan Mahmudun müteselliminin 

kafası, bu hadiseyi bir türlü hazmede · 

medi. Kendi mıntakası içinde bir köy-

• lü, vapurlari işleten, makineleri yürüten 

değerli bir nesne bulsun ve onu kendi

sine haber vermeden Padişaha takdim 

edip ihsan görsün buna imkan yoktu. 

Uzan Mehmed İstanbala götürdü. 

ğü kömür örneklerinin neticesini bek • 

lerken, Ereğli'de bir başka hadise cere

yan ediyordu; mütes.cllimin. adamları. 

nbtiyelerle birlikte köyü ba.smı§lu, 

çevrede kömür arıyodardr. Bütün tepe

leri, tarlaları alt üst ettiler. Uzun Meh

medin babasını, yakınlarını sıkıştırdı· 

lar döğdülcr. Kömür bir türlü buluna -

mıyordu. 

Sultan M.ahmudun miites.elliminin 

batırma bir başka şey gelmişti.: kömü -

rün yerini öğrendikten soma Umn 

Mchmedi öldürmek... kararını verdi ve 

adamlamıdan en emin olduğu üç kipyi 
İ stanbula göndereli. 

Hacı İsmail Ağ;m.ı:n adamları Uzun 

Mch:mcdi, İstanbuldaki Lir banda bal -

dolar ve onunla çabuk dost oldıılilr. Fa

kat Uzun :Mehmed, köim.ilrün yerini bir 

türlü söylemiyordu.. Çünkü. hiikümct 

vaziyeti yerinde tetkik etmek için bir 

heyet göndermişti. Onların dönmesini 

bekliyordu. Kendisi de bı.ı büyük bulu

şunun yalnız 600 lmrwJ maaş ye 5000 
kuruş ilısa:n ile kalmıyacağma kani.eli. 

Hacı: İsmail Ağa, Ercğliye bir heye• 
tin geldiğini haber alınca onları belde-
d i ve onlarla beraber kömürün buiun -

duğu yere gitmeyi kararlaştırdı. Bu, 

hepsinden doğru olacaktı. Kömürün 

yerini öğrenecek ondan sonra Uzun 
Mehmedi öldürecekti. 

O tarihlerde dünya yeni bir inkılap 
içinde idi: buharın gemilere tatbiki 
dünya ekonomisine ynei bir hız getir -
mişti. Kalyon devri tarihe mal olmuş
tu. Artık Sinop, İstanbul, İzmit tersa -
nelerinin kıymeti, yaV'af yavaş kaybolu· 
yordu. Yelkenli gemi, nihayet yakın 

yerler arasına inhisar ediyor, uzun se -
ferler, muhakkak, buharlı gemilerle ya
pıllj'Ordu. 

Navarin deniz harbmm Ü.Zerinden 
henüz iki yıl bile geçmemişti. Yeniçe
ri ocağı kalkalı daha üç seneyi doldur
ıııamıştı. Böyle bir zamanda bile saray; 
ta; kömürünün bulunuşuna layık oldu
ğu alilayı gösteremedi. Evveli Uzun 
Mehmede inanma.k istemediler. Onu bir 
maznun gibi aıkı sıkı sorguya çektiler. 
Nihayet. Eregliye bir heyet gönderme
ye karar verdiler. Bu kararda tersane 
ümer.wnın ıarariyle oldu. O zaman 
saraya verilen bir raporda "tat kömür 
diye tevsim edilen bu nesne., olmazsa, 
yeni gemi inşasının hemen hemen im -
kinsı.z: olduğu ve buharlı gemiler için 
dıprdan kömür almak için verilecek o
lan paraya hazinenin takatinin kafi gel
miyeceği bildiriliyordu. 

İşte yalnız bu bakımdan saray, Zon
guldağa giden heyetin dönmesini heye
canla ve ümidle bekliyordu. Nihayet 
gidenlerden haber gelmişti: kömürün 
yerini bulamamışlardı. 

İş nihayet büyük türk köylüsüne 
düşmiiftÜ. O, İstanbuldan kalktı ve 
Hacı İsmail Ağanın adamlarr yanında 
yola çtktı. Hiç bir şeyden şüphelenmi • 
yordu. Sultan Mahmudun Ereğli müte -
selliminin; kendisini öldürteceğinden 

hai,ri bile_ yoktu. Buna nasıl imkan ve
~iJirdi ?· Kendisi, senelerce süren pir 
tabiatla cenkleşmeden sonra kömiirii 
bul,Pıu!ttı.ı. Bu hem Ereğli için, hem de 
ınemleket için büyük bir kazan~tı. 

Devle.tin bu işe verdiği ehemiyet, 
Ereğli mütesellimini büsbütün çileden 
çıkartıyordu. Bu köylü gencini kendi -
sine rakib görüyordu. Kömürün büyük 
değerini, ondan hazinenin kazanacağını 
düşündükçe, tehlike gözünün önünde 
büyüyordu. 

O da, saltanatın her türk şehrini 

eline bıraktığı zorba ruhlu, iptidai ve 

vahşi bir adamdı. En büyük serveti kö

mür <>lan Karadena kıyılarının değeri 

o zaman biç yoktu ve hiç denecek kadar 

az paralarla bütün gelirleri, halkın ha

yat ve varlrğı "mütesellim,, denen bir 

aürü zorbanın keyfine brrakıhrdr. 

Hacı İsmail Ağanın senelerdenberi 

biricik hakimi olduğu bu topraklarda 

J'atan böyle bir servetten §imdiye kadar 

nasıl haberi olmamış.tı.? Yobaz mütesel

li~ btı hadiseyi de Uzun Mehmedi kö

tületmek için yeni bir fırsat bildi. A

damarlariyJe kasabanın içinde ~y~ bir 

9ayia çıkarttı: ... _Uzun MeJımet, fs -
tanbulda askerlik yaparken gavur ol -

muş ... Cinlerle, şeytanlarla konuşması· 

m öğrenmiş. Şeytanlar ona Padişaha 

n hülrümete bir kötüliilr olsun diye bu 

kara taşlarnı ıyerini göstennişler~. Za. 

ten bakara taf1ar c;ehenn.emin taşlan -

dır. Yoksa taı hiç yam:r mı?- Bu Umn 

Mdmıdein katli faxxclır ve itam helil • 

dir--.. 
Zouguldağa gelen Uzun Kebmed. 

yanında sarayın acJamlariyk beraber 

Zongaldağm Köaeapx mcvkiinde ve 

Niren deresi içinde bulduğu kömürün 

damaımı heyete göctenli Te heyet, bu 
servetin onun aıılattığmdan çok büyük.. 

ölçiilemiyecck kadar büyiik olduğumı 

tesbit etti. Uxwı llehmed daTasmı b

z:amwştr.. 

Haa lsmaiı Ağa, knrdıığu bütün 

plinlara rağ~ U:nm Kehmedin blı 

mıınffak oluşu kaqısmda büsbütün çi

leden çıktr. KOmür gerçekten .ardı. Ve 

bu bir servetti. Adamları köy köy dola-

şıyor: ..-1. l'lferın:edi nerede bulursa-

nız öldürünüz. Katli için fetva çıktı. 

Bu adam şeytanlarla konuşuyor. Yerin 
altmda ne kadar cehennem taşı varsa 
hepsini bizim köylerimizin altında top
lattı. Yakında bu taşlar hep birden 
alev alacak ve biz de diri diri yanaca • 
ğız,, diyorlardı. 

Fakat mütesellim kurnaz bir adam
dr. Uzun Mehmedi kendi yakınlarına 

Ereğlide öldürtmenin tehlikeli olabile
ceğini düşünüyordu. Onu, başka bir 
yerde, başkalarma öldürmeli idi. 

Ereğli müteseJIİminin işi kendi ken· 
dine yoluna giriyordu. Talisiz Uzun 
Mehmed, hiç bir ~yden haberi olma -
dan İstanbula gitti. Arkasından çok geq 
meden Hacr İsmail Ağanın adamları da 
onun pe'inden imparatorluğun payitah
tına girdiler. Onlar biliyor ki, o zaman· 
lar İstanbulda bir türk, bilhassa bir 
köylü, hatti bu köylü memlekete büyük 
bir hizmet etmif birisi dahi olsa gene 
kolaylıkla öldürülebilir ve onu biç kim-

se sormaz. Onlar da Uzun Mehmedin 

eski hanına misafir oldular. Uzun Meh· 

med; tanışmış olduğu mütesellimin a· 

damlaruu görünce gurbette yakınlarını 

bulmuş gibi sevindi ve memnun oldu. 

Onlar da, kendisini öldürmek için bir 

fırsat kolluyorlardı. 

Yabancı sermayenin imparatorluğu 

sarmakta ve memleketin milli gelirle -

rini sömürmeye başladığı bir zamana 

rastlryan bu hadiselere saray, ecnebile

rin ıs.ra.riyle ve onların bu mevzu üze -

rindeki alakaıs.ı dolayısiyle bir ehemiyet 

veriyordu. Bir de kömürün buJunuş.u, 

hazineyi dışardan getirtilen kömürlere 

verilmekte olan paralardan tasarruf e -

dilecekti. İşte o kadar ... 

Büyük facia, işte bu zihniyet içinde 

oldu. 

Ereğli müteselliminin adamları; bir 

gün Uzun Mehmedi yemeğe davet etti

ler. Temiz kalbli. türk köylüsünün etra

fında dolaşan tehlikeden haberi yoktu. 

Katilleriyle beraber yemek yemeği ka • 

bul etti. Onlar, Hacı İsmail Ağanın 

kendisi gibi vahşi ve kalbsiz adamları, 

kömürü keşfeden kahraman Anadolu 

yavrusunu bugün öldfumeye kati ola • 

ıak karar ve.rmi.flerdi.. Onu zehirliye • 

ceklerdi. Bu arslan yapılı delikanlı ile 

merdce döğüşmeye kıyrşamryorlardr. 

Uzun Mehmed, kendisine verilen 

.zehirli yemeği; biç şüphelenmeden hu

:ıur içinde yedi. Bütün hayatı. kalbi 

gibi tertemizdi. Kendisine :zehir suna • 

cak biç biı düşma.r:u olmadrğmı zanne

diyordu. 

Mütesellimin adamları a gece orta

dan kayboldular. Artık işleri bitmişti. 

Efendilerden birkan ve can karşılığı 

atiye alacalı:lardı. 

Ertesi gün. hancı~ Uzun Mehmedi 

yatağında. ölü olaiia.k buldu. Dudakları 

moqrı:nış ve ~ti. Zehirlendiği, bir 

cinayete kurban gittiği ~sbelli idi. 

Kimse bu İşin iç yüzünü kartftırma· 

dı ve hesab sormadı. Kömürü bulan 

türk köylüsünü, o zaman istanbulda ö

len veya öldürülen birçok türk köylüle· 

ıi giıbi, bir hayir sahibi hiıinme.ii bir ye

re gömdürdü. 

* Uzun Mehmedin şerefle başlayan 

hayatının feci ve yürekler acısı sönüşü· 

nün hikayesi işte budur. Uzun Mehıne· 

de. ölümünden tam bis ~ır sonra cucn • 

huriyet çocuklan Zonguldakta b.ir anıt 
dikmişlerdir. Hu sene burada, kurınak· 
ta olduğumuz endüstrinin karunr. ten~ 
di kanı pahasına bulan Uzun :Mehrned 

için bir tören yapıln, onun köyüne gi

dilir ve bu kahraman tü.Ik çocuğu se"'· 

gi ve saygı ile anıJn. 
. ! rnil'fi Bugün havzamız tamaınıy e 

d. o~ 
aayin ve milli sermayenin elinde ır. 

-2- n ~1· .. ._~ 11· 1· tsıııail Ağa. rau.a ne r.ıeg t mul-<d>e ım 

ne de 'Galata.h banker var. Eiziın, ueuıı 
içinde 

Mehmede, onu mezarında Jıı.ı.zıır .,, 
;;.anını

uyırtacak olan en büyük arınaı. 

budur. 
(BiTTi) 
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Ablası kardeıinin ne ele güzel burnunu siliyor 

Miniminilerin 
şefkat kaynağı 

•••••••••••••••• •••••••••••••••• 

Kreı te rahat ve sakin uyuyan rocuklar 
l Çocuk Esirgeme Kurumu j 

Kref te ma111a yiyen çocuk •. • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : 
· .. .. t•• !ı- i11 yapabılme • 

ve annelerıne uzun us""' T 

Çocuğun hayat içinde sevi~ir ve .sa
yılır bir va .. lık oluşu, cumhurıyetle :.ıe-
raber bıışlar. 
Ço~uk bayramında, reJımın çocuk • 

!arımız için kurduğu müesseselerden 
yalnız birisinin; çocuk esirgeme kuru
munun çocuklarımız için kurduğu mü• 
esseseleri ve bu sahadaki faaliyetini an

latmak çok faydalı olacaktır. 
Çocuk esirgeme kurumunun bu iş 

için çalışan şubelerinin kurduğu mü -
esseselerin yekunu 122 dir. Bunlardan 

· · ·• d .. bakım 
ikisi ana kucağı, sekızı gun u~ .. . 

. d k "t damlası yirmı dordil 
evı, o uzu su • . . 

b .. dog·um evi, yırmı 
muayenehane, ırı 
sekizi aşhane, on biri şefkat yurdu, 
iiçü yetimler evi, yirmi ikisi çocuk ba_h: 
çesi, altısı banyo, altısı sinema, bırı 
okuma odası. oiri de çocuk bakıcı ınek-
tcbidir. 

Çocu'ktarın geceli gündüzlü ka.t~ık • 
ları }'eti 1 . c:efkat yuvası ısıro • 
1 

m er evı, ., • 
. erini taşıyan yerleri de ana kucagı 
ısmj altında toplamak mümkündür. 

Ana Kucakları'nın takip ettikleri 
gaye süt çağından itibaren kimsesiz ve 
bakıma muhtaç yavruları mektep çağına 
kadar bakmak ve sonra yatılı mektep • 
lere devretmektir. 

Ana kucaklarının büyüğü Keçiören • 

deki müessesedir. Buranın kadrosu 150 

çocukludur. Yalnız Ankara için değil, 
yakın vilayetlerin de kimsesiz kalmıf 
bebeklere burası sıcak bir yuva olmak-

tadır. 
Keciören müessesesinde birkaç sene 

cvvelw bir çocuk b:ıkıcılık mektebi ku • 

rulmu!;tu. Bu mektepten çıkan bayan • 
~ • 1 a· m• ıa-

lara evelki sene merasım e ıp 0
• ". 

~ lm b suretle memleketımızde 
gıtı ıc: ve u :ı • • fli bir aıes • 
bayanlar içın yenı ve şere 1 

B d n mezun o an 
lek hazırlanmıştı. ura a 

1. f üesseselerde ve 
kızlarımız, rnuhte 1 m 
evlerde vazifelerini yapmaktadırla~. 

İse giden kadınların sokaklarda. un

sesiz kalan kuçük çocuklarını hıınaye 

t 

}erini temin maksadile açılmış olan 
gündüz bakım evleri ( Kreşi.er ), mu • 

bitte büyük bir alika ve s~vınç. uyan • 
dırmışlardır. Sabahleyin lfe gıderken 

- mu·· esse&eye bırakan anne bil· cocugunu _ 
;ün gün yavrusuna iyi bakıldıgıru ve 

1 d·~ .. go .. rmekte ve kazancından 
bes en ıgını . 
cüz'i bir kısmını da müesseseye sevınç• 

k d
. Kadınların ve kadınsız 

le verme te ır. 
kalmış çocuklu babaların se~best ~e 
huzur içinde iş görebilınelerinı tenıın 
eden bu müeaseselerin çoğalması yurd 
için büyük faydalar taşımaktadır. 

Süt Damlaları : Çocuk esirgeme ku· 

rumunun süt damlası müesseselerine 

gelen gıdasızlıktan dolayı zayif düş • 

müş, yahut annelerinin hastalığı yil • 

zünden süt alamamış çocuklarca takim 

edilmiş sıhht ıüt ve gıda temin edil • 

mektedir. Kurumun idare ettiği 9 liit 

damlası müessesesinden böylece herglin 

yüzlerce çocuk faydalanmaktadır. _ 

Daha büyük, bilhassa mektep çagm-
. t:mek 

daki çocukların gıdasını temın e . 
.. im ş olan 28 aş evinin faatıyet-
uzere açı ı f 
leri cidden teşekküre değer muvaf a • 

Ö • 1 zamanlarında 
kiyet kazanmıştır. g e . 
sıcak birer kap yemek yiyen fakı~ ç~ 

A k a'da görülen hallen bil
cukların n ar 
tün yurddaşlara ferah verecek kadar 

güzel neticeler vermektedir. 

Çocuk Bahçeleri : Son senelerde 

fazla alaka uyandırdığı görülen çocuk 

bahçelerinin sayısı 22 dir. İlk görü • 

nüşte çocukları yalnız oyunla sevin • 

dirmek gibi bir gaye güttüğü zannı 
hasıl olan bu bahçeler açık birer mek· 

tep halindedir. Burada çocuk bütün 

oyun aletlerinden istifade ederken sıra 
takip ederek arkadaşına hürmet etmek 

ve kendisine hürmet ettirmek yollarını 
öğrenmektedir. tık bahçeye giren ço • 

• 
Bu çocuk çok 

afacan bir ~ye 
benziyor. iki ya· 
nağını avuçları· 

nm içine almıt 

da bir fey düıü
nüyor zanneder· 
ıiniz. Hayır, bu 
yavru arkadaşı 

ile başladığı bir 
münakaıaya d~ 
vam etmektedir. 

• 
cukla, aylarca bahçede bulunmuş ço -
cuk arasında büyük farklar görülür. 

Sokakta mikrop yuvaları arasında 

körpe vücudunu yıpratan çocukla bah

çede temiz havada bir mürebbinin ne • 

zareti altında vücudu ve dimağı tekem

mül eden çocuk arasındaki fark şüp • 

hesiz pek büyüktür. 

Bu bahçelerin sayısının bütün mem

lekette çocukların sokaklarda kalma-

dan terbiyevi ve hissi vakit geçirebile

cek sayıda olmasının lüzumlu olması-

ru, idare amirleri de anlamıştır. Çocuk 

Esirgeme Kurumunun örnek olarak 

kurduğu bahçelerdeki vasıflara uygun 

olarak birçok bahçeler kurulmaktadır. 

Ayrıca Çocuk Esirgeme Kurumu 

Ankarada genel merkezinin .yanında 

yeni bir bina yaptırmaktadır. Bu bL 

na da 500 kişilik bir tiyatro salonu da 

• 
Hayırlı sabahlar! 
Sarı saçlı, mavi 
gözlü, mini mini 
yavru mahmur 
mahmur uyku
dan uyanıyor ve 
belki de gece hu
zur içinde geçen 
uykusunda gör
düğü tatlı rüyayı 

hatırlıyor .. 
Sabahın ha

yırlı olsun mini 
mini yavru! 

• 

bulunacaktır. Bu salonla, çocuklarımı. 

zın en belli başlı ihtiyaçlarından biri 

olan sahne ihtiyacı tatmin edilecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu. bu yıl ço. 

cuk bayramına çoouklarımıza böyle gü. 

zel bir tiyatro salonu armağan etmek 

müjdesi ile giriyor. 

"' "' "' 
Bütün bu müesseseler, yalnız çocuk 

esirgeme kurumunun faaliyetine aid 

olan kurumlardır. Ayrıca Kızılayı ve 

Kızılay'ın gençlik teşkilatını rla bu I(~ 

dar geniş bir proğramla, yavrularımıza 

karşı gösterdıği alaka ve özenin güzel 

orneklerini vermiş müesseseler olarak 

yanımızda buluyoruz. 

İlk okullarda kimsesiz talebeye yi

yecek ve mekteb levazımı temin eden 

yardım teşkilatı; mekteblerde okuyan 

yavrularımızın sıhatleri bakımından 

çok faydalı neticeler vermektedir. Bir-

çok vilayetlerimizde Halkevleri bu de

rin çalışma ile işbirliği etmişlerdir. 

Husuııı idareler ve belediyeler de ken

di büdcelerinden imk!in nisbetinde bu 

hayırlı işe yardım etmektedirler. Ha. 

yır kurumlarımızın elbirliği c.:tt'rek 

çocuk davasının halli yolundaki çalış. 

malariyle memleket, şen. neşeli, gurbüz 

bir çocuk neı;linc kavuşmaktadır Bu. 

nu da inkılabın ve cumhuriyetin en 

büyük eserlerinden biri olarak 'i ı.ınan

la anmayı; çocuk bayramım kutl:ıdığı

mız bugünde yerine getirilmesini mu

kaddes saydığımız vaz.ifelerd~n biri ad. 

derliyoruz. 
Bu yıl. çocuk bayramında bütün 

memlekete yeni bir müjde veriyoruz : 

her türk çocugunun, mureffeh bir aile
nin tek evHidı gibi, bakımlı, dikkatli ve 
ideal bir hüviyet içinde yetişmesini bir 

rejim meselesi olarak ele almış olan 
Başbakanımız İsmet İnönü, bütün ha • 
kanlıklara bir tamim yapmış ve devle
tin şefkat ve himayesinden başka bir 
dayancı olmıyan kimsesiz çocukların 
yetiştirilmesi için neler duşi.indüklerini 
sormuştur. Bakanlıklar bu mevzu üze
rinde tetkiklerde bulunmaktadırlar. 

811 küçük yavru gaUba mer.-klı bir 
şey gordıı. llem bakıyor, hem Jnlama
ğa çalışıyor, lıem de hayretle güliiyor. 
Çocuk Esirgeme Kurumu bütün ba 
kimsesiz çocuklara i~te şefkat kucagı

nı açmıştır. Onlara Anakucağında sut • 
damlasında, çocuk bahçesınde bütüa 

yardımları yapmaktadır. 
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B irçok Avrupa mil· 
letleri askerlerini 

makineleştirmek için 
son senelerde bir hayli 
masraf ettiler. Bu ba· 

Deyli Telgraf gazetesinin Madrid muhabiri 

Guadalajara harbına dair neler yazıyor? 

kündür. Bunun 
için de iyi bir ku
mandaya ve harb 
etmek hususunda 
kuvvetli bir he • 

kımdan Guadaja • 
lara'nm üstünde • 
ki dağlık arazide 
General Franko 
askerleriyle bir • 
likte hareket e
den tamamile ma 
kinclcşmiş ve sü
ratli hareket ka -

pany 
makine vetle yecana lüzum 

vardır. 

Makineli nakil 

biliyetini haiz kı
taların mağhlb ol
ması bütün mil -

....................................................................... ~ .......... ._. ................ ~. 
vasıtaları çok de
ğerli iş görmüş -
)erdir. Nakil va· i isapnyadaki iç muharebe gelecekt 

!:~i::;:r~~;r\:t: i harblarda kullanılacak motörlüi 
sıtalannı ve as • 
ker toplanan yer
leri makineli tü • 

~~;zu d:f::,tu~~r i vasıtaların ve saire1ıin bir tecrübe i 
nel~;~~şan ::~ : ~ t a h tas ı va z i f e s i n i g ö r d Ü i 

fek ateşine tutan 
bir nevi "hücum 
tayyareleri,. için 
atlı vasıtalar fe. 

na surette hedef larm ne derece • f • .......................... i ,,. , ........................ . 
ye kadar fayda verebileceği me - iE.., t l i olmaktadırlar. Top takımları da, küçük 
selesi ortaya çıkmış oluyor. Şimdiye i ger mo or u ve ma- i traktörlerden daha fazla hedef teşkil 
kada~ b~ yabancı kıtası kadar ~ine - !kineli kuvvetler piya- ! ediyorlar. 
leşmış bır ordu Avrupada bır harb t t Tayyarelerin uzun mesafeden maki· 
yapmış değildi. Burada büyük ve küçük ide kuvvetleriyle bes- i 
kamyonlar, tanklar, topçu traktörleri i i 
kullanılmış ve bütün piyadeleri süratle ilenmeden hareket ede- i 
taşıyabilecek motörlü nakil vasıtaları i i 
bulunduğu için at tamamiyle ortadan iCek olurlarsa, bunlar i 
kaldırılmıştı. i, k h ı· i 

Yabancı askerlerin esas hedef ve f lafC et a ınde bulu- t 
maksadları Algora'dan hareketle Gua. ·.:nan orduyu müşkül ·.: 
dalajara"ya yukardan aşağı kırıcı bir 

darbe indirmekti. Burası Madrid- Sara- ·.:vaziyete sokabilirler.·' 
gossa yolu üzerinde ve 35 mil mesafede 
bulunuyordu. 

İki yandan iki kol Kogulludo ve 
Brihuega üzerine hareket ediyordu. 

Bu harekete iştirak eden askerlerin 
say;sı 25 bin ile 30 bin kişi arasında 

tahmin olunmaktadır. Bir günde yapı
labilen en büyük ileri hareket 8 mil o
labilmiştir • 

Hükümet görmenlerinin görütlerine 
göre asker taşımağa mahsus olan kam • 
yonlar, piyadeleri çeyrek mil kadar ge
riden takib etmi~ zırhlı otomobilkr!e 
tanklar bunların başında gelmiş. sonra 
piyadeler vasıtalara bindirilerek büyük 
bir siıratle yukarılara doğru harekete 
geçilmiştir. 

Bu kıtaların faydalarına mukabil, 
zararları da pı olmuştur: Bir defa bu 
kamyonlar, hukümet tayyarelerı içın 

gayet iyi hedef olmuş, sonra ~siJerin 

vaziye.ıni de açıga vurmuştur. Ya1 _ •• ::ı 

askerlerin ·bu hareketleri piyadelerle 
diger kıtaların hareketlerini kanttır • 
m.ştır. Bu suretle ilk batta topçularla 
piyadeler biribirine karış.r.uıştır. 

Öte taraftan hükümet kuvvetleri, 
kullandığı taktik sayesinde birkaç gün 
sonra harekete geçerek harbın taliini 
al.sine çevirmiş ve bu yabancı askeıle. 
ri ta kalktıkları yere kadar siirmüftür. 

Hükümet kuvvetleri de bir derece

ye kadar makineleşmiştir. Bazı topları 

çeken atlardan ve bir süvari kıtasından 

başka bütün nakliyat motörlü vasıtalar

la yapılmaktadır. Yalnız bu vaaıtalar, 

askerleri uzunca mesafelere ta,ımak 

için kullanılmakta ve hücumlarda kul

lanılmamaktadır. 

Muhtelif vesilelerle hükümet kuvvet

lerinin ilerleyişini ateş hattına gayet ya. 

kın mevkilerden takib ettim. Hiç bir 

nakil vasıtaları kafilesi buraya yaklaş

mamıştır. Bu hareketlerde topçu yolu 

açmış. tanklar hücum istikametine doğ

ru ilerlemiş ve piyadeler bunların ar • 

kasında yaya olarak ve bir vaziyetten 

sonra lazım gelen diğer vaziyeti ala • 

rak ilerlemişlerdir. 

Cephenin birkaç mil gerisinde yal· 

nız hasta otomobilleri, haber motosik · 

Jetleri, cepane kamyonları ve buna ben· 

;er zaruri bir takım motörlü vasıtalar 
görülebilmiştir. Öteki motörlü vasıta • 

lar, cephenin çok gerisinde düfman tay

yarelerine karşı güzelce peçelenmiş ve 

örtülmüş bir halde bulunuyorlıırcJı. 

Hükümet kuvvetleri, piyade ve 

tankların beraber hareketiyle hücuma 

kalkmışlardır. Piyadeler, bu hareket -

lerde kendilerini giıllelerin isabetin

den konıyabilmek için mevzi almışlar, 

bu s r da tanklar topçu mevzilerini, ma

kine.i t fek yuvıılarmı, düşman muka-

1 .................................................... . 

vemetinin derecesini anlamak üzere ma
nevra yapmışlardır. 

B u kuvvetler gi.bi makineli lı:uv • 
vetler, ancak mukabil bir taar • 

ruz bahse mevzu olmadığı takdirde i' 

görebilirler. Böyle kuvvetler bir uc ha-

tinde ilerlemeli, arkasında zabt ve tah

kim edilen yerler de piyadeler tarafın. 

dan tutulmalıdır. Halbuki bu, yapılma

mıştır. Bu hareketlerde yalnız makine 

süratine güvenilmiş ve 
1

hükümet kuv -

vetleri bu ilerleyişi durdurunca bütün 

tasavvurlar alt üst olmuştur. Sonra böy

le bir harekette yolları takib etmek za

rureti de hasıl olmuştur ki bir takım st

ratejik noktaların feda edilmesine se -

beb olan bu hareket yabancı askerlerin 

aleyhine netice vermiştir. Halbuki di

ğer taraftan tanklarla birleşik bir su • 

ıette hareket eden hükümet piyadeleri 

arazinin bir çok hususiyetlerinden isti

fade edebilmişlerdir. Yabancı k.talarm 

hafif sahra topçusuna tanklardan daha 

ziyade ehemiyet atfettikleri de görül • 

müştür. Bu sebeble birçok sahra batar

yaları ve traktör kullanmışlardır. Fa • 

kat bu topların gülleleri gayet kati ve 

mükerrer is:ıbet olmadıkca tanklar üze· 

rinde fazla tahribat yapamamıştır. Bu

na mukabil mani ateşi hükümet asker

lerini hayli sıkıştırmıştır. 

Umumi harbta Jarama'da bulunmuş 

olan subaylarn bana anlattıklarına gö -

re, asilerin yaptıgı bu mani ateşler, bü

yük harbta yapılanlar kadar ustaca ol -

muştur ve hükümetçiler birçok ölü ve 

yaralı vermişlerdir. Fakat gene hat tu -

tulmuştur. Gudalajara'nın öte tarafın • 

daki daha yüksek mıntakalarda tank • 

lar daha iyi iş görmüşler ve General 
Maiaja bunları düşmanlarınkinden da

ha iyi ve faydalı bir şekilde kullanmış
tır. 

A l~~r.~ia muhareb~s.i hakkında kati 
hukum vennek ıçın iki taraftan 

da malCımat ve tafsilat almak lüzumlu 
olmasına rağmen f(jyle bir sathi bakış)a 
alınabilecek ders şudur: Eğer motörlü 
ve makineli kuvvetler, piyade kuvvetle
riyle beslenmeksizin hareket edecek o
lurlarsa bunlar, hareket halinde bulu • 
nan orduyu müskül bir vaziyete düşü • 
rebilirler. , 

Tabii, birçok şeyler gene askerlerin 
omuzlarındadır. Maneviyatı kuvvetli 
olan askerler, birçok muvaffakiyetler 
kazanabilirler. Eger motörlü bir kıta -
nın maneviyatı yerinde ise kendilerini 
ileriye götürmüş olan vasıtalardan isti
fade ederek geriye çekilmeleri de müm-

neli tüfekle ateş edebilmeleri, vaziyeti 

gayet çabuk değişen muharebelerde bi-

le eğer açık arazide vukua geliyorsa sü

vari kullanılmasını güçleştirmektedir. 

Bütün bu işleri tankların yapması 

lazım gelmektedir. Modern bir muha -

rebede siper dışında bulunan bir kim.se

nin sağ kalabilmesi gayet güçtür. Bu 

böyle olunca üstelik bir de altında at 

bulunan bir askerin kendini koruyabil-

mesi imkansızdır, denilebilir. 

y abancı kıt~lar tarafından kulla • 
nılan ve bır kısmı bükümetçilerin 

eline geçmiş olan nakil vas.talarının ya. 

vaş giden vasıtalar olduğu görülmilştür. 

Birçoğu sert tekerlell:lidir ve hepsi de 

italyan ordusunda ku1lanılan tiptedir. 

Hükümetçilerin kullandıkları nakil va· 

aıtaları ise lastikli ve süratli amerikan 

kamyonlarıdır. Bunlar, sivil harb çık

madan İspanyada kullanılan motörlerin 

aynıdır. Bunlar daha fazla işe yarıyor. 

lar Bir kere siıratleri sert tekerlekli 

kamyonların hemen hemen iki mislidir. 

Sonra bunlar, yol biraz geçilebilecek gi

bi ise, dağda kırda da kullanılabilmek . 

tedir. 

Hükiimet sistemi gayet güzeldir: 

·Geride gayet hafif ve süratli nakil va -

sıtaları kullanmak. Bu günlerde na -

kil vasıtaları ne kadar süratli olursa ha

va tehlikesi o kadar tesirsiz kalmakta

dır. 

Sonra küçük ve süratli bir kamyon, 

icabında, herhangi bir ormanda gizle • 

nebildiği halde, beş tonluk sert teker . 

lekli bir kamyon kolayca saklanamaz. 

Arkada nakil işleri böyle bir sliratle 

temin olunduktan sonra piyadelerle 

tankların cephede hareketleri beslen -

miş ve kolaylaştırılmış olur. 

Sözün kısası, Alkarria muharebesin

den çıkarılacak netice şudur: bu turliı 

motörlü vasıtalar harbı ilerletecek yer. 

de gerileştirmiştir. 
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Bir ekonomik ve mali 51hatle tirme 
politikasının takib edilecc ~ine dair or -
tada dönen ve gitgıde sarih vakalarla 
teeyyiıd etlen rivayetlerin menşeinde 

tabiidir ki 26 eyhll 1936 tarihli fran -
sız - ingiliz - amerikan para anlaşması • 
nm tesiri aranmak lazımdır. Bu üç ta
raflı anlaşmanın bir mabadi olmak ge
rekti. Bunun neticesi tedrici surette 
gümrük duvarlarının indirilmesi ola -
caktı. Fakat bu mabad henüz beklen -
mektedir. 

Bununla beraber, ana istikamet göz
den kaçırılmış dı:ğildir ve maziden alı
nan derslerin icab ettirdiği ihtiyatla, 
demokrasiler ağır ağır mantıki hal tc· 
killerine doğru yürümektedirler. 

Vafingtonda temaslar yapıldı. BB. 
Runciman, Jorj Bone, elçi B. Bullit, 
Cumhur Reisi B. Ruzvelt istikbalin ge
reklikleri üzerinde görüşmelerde bu -
lundular. Ve d~vlet sekreteri B. Kor
del Hul, ikinci defa olarak, otartinin 
kötülüklerini, milletlerin yiyecek ek -
mek bulamazlarken silahlanmalarından 
doğan tezadları söyledi. 

Londra'da, ingiliz devlet adamları 

BB. Nonnan Davis ve Spinasse ile gö -
rüttüler. 

Nihayet Brüksel'de B. Van Zeeland, 
Fransa ve İngiltere hükümetleri tara -

fmdan, "enternasyonal mübadelelere 
karşı mevcud manilerin tahdidini elde 
etmek imkanlannı,, ara§;tırmakla tavzif 
edildi. 

Muvallakiyet ıanaları. 
Evvela f(>yle bir prensip suali ha • 

tıra gelir: 

Ekonomi sahasında hakiki ve de -

vamlı bir gayretin bugün daha fazla 

muvaffak olmak ihtimali var mıdır? 

Yalnız "serbest memleketler., göz • 

önünde tutulursa evet cevabını verir -
dik. Çünkü fiat yükseli§i hemen 1. .. r 

yerde, ve yalnız harb endüstrisinin 
kullandığı hammaddeler de değil, bil • 

tün maddelerde tezahür etmektedir. 

Böyle olunca, eskisi gibi "satıcı., 

değil, alıcı piyasalar karşısında bulunan 

müstahsil devletler, hususiyle müsaid 
bir vaziyette bulunmaktadırlar. 

Serbest dövizle karlı fiatlaı elde et
mek mcvkiinde olan satıcılar, artık 

"bloke" markla tediye edilmek ve kli -
ring sisteminin tahdidlcri içine girmek 

istememektedirler. 

Halbuki, Doktor Şaht'ın tasarlamış 
olduğu sistem, kendisi için avantajlı o-

lan kliringler ve ucuz hdmmedde fiat
larına istinad ediyordu. 

Şimdi problemin çizgileri birden bi 

re değişmittir: dövize malik olmıyan 

Almanya için doğrudan doğruya satın 

almak imkiinı kalmamaktadır. İmkanla
rı hududsuz olan İngiltere için ise iş 

başka türliidür. 

İşte burnda günümüzün ekonomik 
dramı karşısında bulunuyoruz. İngilte

re silahlanmasına gerekli hamm:ıddele· 
ri piyasalardan bolca toplarken, Berlin, 

bir çıkmaza girmiş bulunmaktadır. Mu· 

vazenesi bozulmakta, dört yıllık planı 
artık hedefine ulaşamaz olmaktadır. 

Fakat, Almanya için, politik rejimi· 

ni tehlikeye sokmadan, güçlükle kur -
muş olduğu bir binayı yıkmak nasıl 

mümkün olacaktır? Diğer bir tabirle, 

Almanya, doktrininden vazgeçmeden, 
üç taraflı anla~nın akidleri olan İn· 

giltere, Fransa ve Amerika ile nasıl it· 
birliği edebilecektir? 

Kısaca, Almanya ne yapacaktır 

Almanya' da vaziyet: 
Geçen akpm Berlinin tiyatroların

dan birinde, Şillerin bir piyesi oynanı • 
yordu. 

Metne sadık bir aktör, onu f2hid 
gösterir gibi yüzu aalıneye dönük ola

rak şu suali soruyordu: "Sir, bize ser • 
bestimizi ne zaman iade edeceksiniz?" 
Ve halk derhal o kadar heyecanla el 

çırptı ki, bu sualin manasını tebariız t
tirmek istedi i sanılabilirdi. 

Bir zamandan beri de, gizli gizlı "al
man hürriyet partisi., adına işçi mahal
lelerinin mührünü taşıyan beyanname· 
ler dağıtılmakta batta bunlar posta 
vasıtasiyle gönderilmektedir. 

Bu parti, programını uzun boylu an
latmakta, ve ifin garibi, ordunun başlı· 
ca teflerine istinad ettiğini de iddia et• 
mektedir. 

Gerçi, bu kadar küçuk teferruatla uij 
rapmk bir bati olur. Bununla berabe~ 
Almanyada bazı kımıldanmalar hisse• 
dildifi de büsbütün asılsız değildir. 

Hayat pahalılılının mütemadiyen artc 
ması, bir yandan ücretlerin bu hareketi 
takib etmemesi, tehirler halkının yiye• 
cek maddeler bulmakta çektikleri güç• 
lilk, katoliklik ile yeni paganizm ara• 
sındaki mücadeleler, bütün bunlar ten. 
likeli bir hava yaratmaktadır. 

Fakat işçi hoşnudsuz ve endüstriıır 

yel, dört yıllık planın, ekonomik şart • 
lar dolayıı;iyle akamete mahkum bu • 
lunduğunu müdrikse, ordu da yolunu aı 
raştırmaktadır. 

Ordu, Fübrerin Ludendorfla barış • 
masını ve İspanyada sürüklenilmek is~ 
tendiği maceranın durdurulmasını em • 
poze etmiştir. 

'Şimdi de, otar~inin ifratlı bir şekil· 
de uzatılmasının harb halinde lüzumu 
olan piyasalardan kendisini mahrum et• 
mesinden endişe etmektedir. 

Ordu, Almanyayı, malf kontroldan~ 
ekonomik diktatörlükten azade serbest 
memleketler sırasına getinneye muk • 
tedir olacak mrdrr? 

Henüz bu hususta bir hüküm veri • 
lemez, çünkü nazi militanları boyun ef• 
mek niyetinde görünmliyorlar. 

Ne de olsa, bu vahim anlaşmazhgın 
devamı karşısında, generallerin tekra!j 
Rusyaya teveccüh etmelerinden başka 

çare kalmıyacaktır. 

Yarının imkônları: 

Almanyanın, gerek ~konomik, geretiı 
se mali sahada sulhu tazelemek için ya• 
pılacak gayretlere iştirak etmediğini 
farzedelim. 

Bu prtlar içinde, B. Van Zeeland• 
ın anketi, zaruri olarak muvaffakiyet • 
sizliğe mi uğrıyacaktır? 

Bunun aksi kanaat hikimdir. Çünkü 
hammaddelere az malik olan veya biç 
olmıyan küçük devletler bunlardna mah 
rum kalmak istemiyorlar (Polonya, Ro• 
manya), 

Öte yandan, imparatorluk himayeci " 
liğine ve Ottava anlaşmasına ne kadar 
sadık kalırsa kalsın. İngiltere seri bir 
fiat yükseliıinin mali kalkınmasına ve 
silahlanma programına karşı bir mani 
teşkil ettiğini farketmcktedir. 

Nihayet, Fransa, İngiltere ve Arne· 
rikadaki sosyal karışıklıklar iyi niyet 
sahibi devletlere müşterek bir aksiyon 
empoze etmektedir. 

Gerçekten, B. Baldvinin söyledigi 
gibi. şimdilik ancak müzakereler, son• 
dajlar ve araştırmalar safhasında bulu• 
nuyoruz. 

Bununla beraber, yürüyüş başlaını~" 
tır. Hiç bir kötü tesadüfün, önünde bııl 
mani tefkil etmemesini temenni ede." 

lim. Çünkü Avrupa ve dünya ekonodl
1
" 

si sıhatlettirilmedikçe bütün manaei>'
1
e 

sulh mevcud olamaz. ,..-. 
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Saltanatta kömür Cumhuriyette kömür 
Türk köylüsü Uzun Mehmed, Zon· 

guldak kömürünü 1829 senesinde keşf· 
etmişti. Saray bu buluşun büyüklüğü • 
nü ve değerini anlıyamaclı: Havza, tam 
19 yıl gene yüzüstü brrakıldr. 

Bilhassa, "donanmai humayun" un 
muhtac olduğu bu madde, 1848 tarihin
de birinci Mecidin onuncu yılında, bir 

" ithal emirle ''emlaki Şaho.ne meyanına 
ile idaresi ''hazinei hassaya,. havale e • 

·ıı tin madildi. Bununla beraber bu mı e . .
1 

b. d · perdcsı ı e 
lım çalma işinin de ır ın . . 
örtülmesi unutulmadı. Havzadan ıstıh 

1
• 

al d'l ,. k k .. mür vakfedilerek " yo 
s e ı e~e o t .. be 
maktaası" da tekkelere, şeyhlere, ur • 

lere zaviyelere teberru edildi. 
Halkın hurafelerle dimağı uyuştu • 

rulmuştu. 

300 lira ,mukabilinde: . .. . 
'h' de ı·şıetmesine bılful vazı· 1848 tarı ın 

yet eden hazinei hassa havzayı y~~da 300 
altınlık bir "bedeli menafi" ile tür~ ol
mrnan galatalı bir sarraf grupuna ılzam 
-; la hakiki 
etmişti. Bu çalışma baş ngıcı A 

bir karışıklık ve tamamiyle fennı olmı-
H . ei Hassa ve yan şartlar içinde, azın . 

müteahhitler arasında, havza 17 sene bı.r 
tecrübe sahası olmuştur. Bu müddet ı
çindeki senelik üretim en çok 5o.ooo ~1<>-1~ b. t raftan bu mı ı nu aşmadığından ır a 
servetimiz tahrib olunurken, diğer ta.: 

· 'ht' acı olan ko-raftan da memleketın 1 ıy . 
.. . k d r dan tedarık e-mur, para verılere r7ar 

dili.yordu. 

B 1 . haAdı"'enin millette bıraktı-u 1azın w • •• 

~ f . . 'lmek üzere 1865 tarıhın-
gı ena tcsırı sı 
de havzanın idaresi Bahriyeye devre.· 
dildi. Havzada bahriye idaresi ci~di bır 
varlık göstermiştir. Bahriye mirlıvala • 
rından Dilaver Paşa Ereğli livası kay -
makamı ve Madeni Hümayun Nazın 
sıfatiyle işe başlamasından sonra. kö. -
mür çalışma işlerinde bir disiplin te.ının 
eden 8 fasıl ve 100 maddelik 8 nısan 
1283 (1867) tarihli bir nizamnaın~ yapt~. 

Nizamnamede bilhassa ocak ıdaresı, 
· -· t 'ni memurla • amele, maden dıregı eını . . . 

rın salahiyet ve vazifeleri tesbıt edıldı· 
ği gibi madenlerin devlet nı~lr bulun • 
d ~ · ı hakkm bir imtıyaz olına-

UbTU, ~er: enld gu~ tasrih edilmekte, 
Yıp amıllık o u .. 

f "tarafı mırı • 
hatta icabında masra ın . . 
den" verilerek ocaklardan ıstı~dadı ca· 
~ ld ' da isaret edilrncktedır. o u0 ı , 

Den· · · · l' de· •zeilenmızın e ın · 
Bir harabe halinde hazinei hassad.~n 

bahriyeye geı;:en havzada o zamana go • 
re nıühim sayılacak b~rçok tesis ve t:ş· 
killer yapılmıştır; bilha~a vali Bey ıs· 
n.ıindeki kıymetli bir bahriye zabitimi
zin teşebbüsü ve gayretile ''kok" fırın
ları ve toz köı:nürlerden istifade edil • 
mek üzere briket fabrikası meydana ge
tirilmiştir. Çünkü havza ilk çalışma 
devrelerinde "1882 tariaine kadar" çı • 
kan kömür miri fiat olan kantarı 4 ku • 

'oa uiye idaresine satılırdı: Şatı
ruştan 

.. .. ler de yalnız parça olup toz • ]an komur. . • . . 
d 
.. Jı· . bu da mıllı servetın ıs-

lar terke uır • _. . 
• ba ka bir şey degıldı. Bundan 

ranndan ş . . .. toz nis • 
dolayı: damarın cınsıne gore 1 • ve 

b . d :T"en ve mühim bir ye cun 
ctı e0ı.,. . . ·· e'-' ve 

1 
k"mürlerimızı gun T 

servet o an ° k k hatalı 
l' • tahribine bırakma pe 

se.ıerın .. 1 ·ş olmak 
.d. Bunu on emı 

bir hareket ı 1• • • • hiç 
için kok ve briket imalinın t:mı~~, ha 
.. h . kayde ve takdire deger ır • 
şup esız • 
<lisedir. 

Yabancı akını: 
üretiminin 

1882 tarihinde havza . 
·ı h kkı verıl· 

yüzde kırkına ihraç edı me a 
· · dikkat ve 

tnesi yabancı sermayesının ~ 
. a bu varlrgr da 

alakasını çekmış ve saray 
• • J 'le başlamıştır .. 

sömürebilmek ıçın hu u . .. 

fl e hiyanetı yu· 
Sarayın mutat ga et v 

.. k fena şartlar· 
zünden havzayı sömurece 
la muhtelif sirketler kurulmuş.tur. Buk 

' . maye 0lara 
arada en ehemiyetlı ser . 

. . . 1892 tarıhınde 
havzaya Ereğlı Şırketı 

. ·ınarı Yan· 
osınanh hüküm~ti bahrıye mı 

k da bir liman o Beyin Ereğli bavzasm . 
. . . ame ile dahil 
ınşası için aldığı ımtıyazn 

olmuştur. 

d 10 temmuz Deniz idaresi Havza a 

meşrutiyet devrine kadar devam etmi~ • 
tir. Bu tarihten sonra havza ida.cesinın 
n~ • da Nafıanın .. ı r ... ya raptı kararlaşmışsa 
devri teslimi sırasında bu karardan vaz· 
gc:çiierek Tic2r<;t ve Ziraat Nezaretine 

devredilip yeni bir idare kurulmuş v~ 
ilk müdür olaı. k Bay Hüsein Fehınl 
tayin edilmistir. Bu suretle idare rner• 
kezi Kozlucl;n Zongulda~a nakledile • 
rek bir ''heyeti fenniye" teşkilatı ya • 

had bir devreye girmiş olmasrdrr. Bit.. 
tabi bu fiat düşüklüğü bizim drş 
6adaki satış fiatrmız üzerinde de tesirli 
olmuştur. 

Hariç piyasalara satrlan Zonguldak 
kömürlerinin senelik vasati fiatı : 

1929 da 778, 1930 da 869, 1931 de 
695, 1932 de 467, 1933 te 399. 1934 de 
342, 1935 te 369 kuruşa çıkmıştır. 

Bu fiat düşıilclüğüne ra me·ı ya. 
hancı vapurlara ve memlel·etlere sat. 
tığımız kömür miktarının artışını a a • 
ğıdaki listede görüyoruz : 

1929 da 157.979, 1930 da 275.360, 1931 

de 299.259, 1932 de 335.553, 1933 te 
479.360, 1934 de 692.266, 1935 te 749 960. 

Kömür bayramımızın bir tarihciği 
Saltanat devrindeki sömürme 

ve bugünkü büyük Üretim 

Burada, iktisat kitaplarının ölçülü 
kanunlarına uymıyan bu vaziyetin, an
cak hükumetin dış ticaret için almış 

olduğu kati tedbirler sayesinde hadis 
olduğuna bir kere daha işaret etmeli -
yiz. Bizim gibi memleket müdafaası ve 
refahı için sanayi kurmak, ve aynı za-
manda kendini geçindirmek mecburi • 
yetinde olan bir memleket -diğer ül • 
kelerde olduğu gibi. arz ve talep ka -
nununa uyarak fiat dü1Jük1üğü nisbe • 
tinde istihsalat ve ihracatını mecburi 
bir tenkise tabi tutmuş olsa idi, döviz 
ihtiyacı bilhassa 1929 dan aonra cid -
den felAketli bir netice verirdi. Bundan 
başka satış azalışı iş hacmini küçültc-
ceğinden Zonguldak iş hayatında veya 
kömür ticaretinin mütemmimi diğer ti
caret şubelerimizde yaratacağı tesir his 
te temenniye şayan bir iktisadı hadise 

pılmıştır. 

Dünya harbında: 
Cihan harbında havzada alınanların 

üfuzu hakim olduğunu görüyoruz. 
~avzada teşekkül eden "kömür harb 

k 1 
... namı altında bir askeri ko • mer ez . 

misyonun riyasetine bir al~an mıralay 
. ·ıd· ~. gibi mühim vazıfeler de al-

getırı ıgı . .. . 
b. 1 • . "yedi emanetıne tevdı man za ı t erının 

edilmişti. 
Bu tarihlerde, rus donanmasınm 

birçok defalar bombardıman etmesi~e 
rağmen, havza memleketin muharrık 
kuvvet olarak ihtiyacı olan kömürü te • 

min etmiştir. 
Zonguldak kömür havzamızın en 

karanlık günleri, mütarekenin yaslı 
günleridir: o zaman havza, koynunda 
beslediği büyük servetle, birçok yaban· 
cı hırs ve arzuları kendine doğru çek • 
rniştir. Zonguldak limanı, yabancı do • 
nanmaların bir fırsat kollama yeri ol • 

muştu. 
Havzanın cumhuriyete kadar olan 

gönül karartıcı tarihi işte budur. 

Üretime celince: 
Cumhuriyetin ilanına kadar'.. ~~65 

kömur ure~ 
den 1922 ye kadar ha\'zanın 
timi şudur: 

Ton 
Sene 

61,145 
1865 

64,347 
1870 

142,321 
1875 

55,801 
1880 

79,221 
1885 
1890 148.540 

1895 150,944 

1900 420,460 

1905 622,165 

1910 764,397 

............. _ .... un# 

Saltanat 65 yılda yabancı sermaye 
ve yabancı teknik ile 7 .491.000 

ton kömür çıkardı. 

• Cumhuriyet 10 yılda milli sermaye 
ve milli teknik ile 18.888.000 

ton köınür çıkarmııtır. 
..._ u b ---- o .... ..._. 

1915 420,326 
1916 208,202 
1917 158,203 
1918 186,056 
1919 380,901 
1920 569,370 
1921 342,041 
1922 410,944 

Havza kömürlerimizin memleket c· 

konomisinde saltanat devrine ait üretim 
vaziyetini gösteren bu tablonun tetki • 
kinde iki nokta dikkati çekmektedir. 
Birincisi, miktarın azlığı, ikinci•i de bu 
mktarların muntazam olmıyan deği§ -
mesi. 

Bir kömür havzasına değil ancak 
bir ocak sömürmesine bile yetmiyecck 
kadar az olan miktar 1865 senesinde 
61.145 ton iken 1875 de 142.321 tona 

çıktığını, 1800 de ise tekrar 55.801 tona 
düştüğünü görüyoruz. Üretim zikzak • 
lan bu işin ne kadar fena idare olun • 
duğunu, hiçbir ihraç politikası takip 
edilmediğini gösterir. Bundan sonraki 
senelerde aynı karışıklığa şahit oluyo
ruz: Mesela 1895 tarihinde 151.000 ton 
olan kömür ihracatımız 1900 senesinde 
420.000, 1910 da ise 764.397 tonu bulu
yor ki saltanat devresinin en yüksek 
ihraç senesidir. Umumi harpta gene, 
üretim, 157.000 tona kadar dü9tüğü gi
bi 1921 de 342.000 tonu ancak buluyor. 

Bugünkü kömür havzamızclan bir görünü§ 

Memleketin bu büyük serveti için 
insana ümidsizlik veren ve eski devir
lerin bu mlllet ekonomisiyle yakından 

alakalı meselede de kayıdsızhklannı 

anlatan izahlardan ve rakamlardan son· 
ra bir de cumhuriyetin bu sahadaki fa . 
aliyetini tetkik ediniz: Çıkaracağınız 

tek başına bu netice bile yurdsevcr ·bir 
insanı, bir rejime bağhyacak kadar kuv· 
vetlidir. 

Cumhuriyette kömür 
Cumuriyet kömür havzasrnda yara -

tıcı programının tatbikine başladığı 

zaman dünya buhranı kara elması da 
sarsmaya başlamıştı: 

1929 tarihinde 1.332.600.000 ton olan 
umumi istihsalat, 1932 de bir milyarın 
altına düşmüş 1933 te 1.006.300.000 

1934 te 1.100.000.{)00 tonu ve geçen 1935 

yılmda 1.130.000.000 tonu bulmuştur ki, 
1932 ye nisbeteıı % 15 kadar bir yı.ik • 
selme olı:nakla beraber el'an azami is • 
tihsal yılı olan 1929 istihsalatından % 
12 kadar noksandır. 

Dünyanın bu umumi vaziyetine rag
men bizim kömür istihsaJimizin mun
tazaman arttığını söyledik, bu hususta 
tam bir fikir elde edilebilmesi için 
Cumhuriyet devrinin ihracat ı,;rafıgini 
tetkik etmek kafidir. Şunu da ilave 
edelim ki, havzada osmanlı hiiküırıeti. 
nin altmış senelik faaliyet devrinde 
ancak 16.17 milyon ton kömür istihsal 
edildiği halde cumuriyet devrinde ise 
13 yıl içinde (1923-1935) 19.004.528 ton 
tuvenan kömür istihsal edilrlıiştir. Bu 
müddet zarfındaki imraratımız ise 
13.907.690 tondur. Burada ehemmi • 
yetle üzerinde duracağımız nokta : 
1924 senesinde başlıyan kömür fiatın • 
daki düşüklügün 19l9 <lan sonra daha 

olmazdı. Esasen kömürümüzün maliyet 
fiatlarını indirmek için hükumet ciddi 
tedbirler de almıştı. Bilhassa ihraç edi
len kömüre prim vermesi, patlayıcı 

maddeler fiatmdan ve resimlerinden 
fedakarlık etmesi bunların başmda ge
lir, Zonguldağın makineleşmesi ve ras
yonalismi için kanuni himayeler de az 
değilair. Her şeyden önce havzada a -
mele randımanı kayde değer bir tarzda 
artmıştır. Beş, on sene evveline kadar 
500 kilo kadar tahmin edilen bir ame • 
lenin kömür çıkarma kabiliyeti 1932 de 
610, 1933 te 661, 1934 te 724, 19.15 te 

711 kiloyu bulmuştur. Bu adetleri di • 
ğer memleketlerle mukayese edersek 
daha bizi tamamen tatmin edecek ka • 
dar yükselmemiş i:se de herhalde son 
birkaç senelik terakki de roemnuniye-

~ timizi uyandıracak mahiyettedir. Hat
ta ıunu da ilave edelim ki bugün Sak. 
sonya Kömür Havzasında da altı sene
lik amele randımanının vasatısı 758 
kilo tutmaktadır ki aradaki fark pek' 
büyük değildir. Fakat 1930 dan 1935 
senesine kadar kömür amele .. inin ran
dımanı Rur havzasında 1629, Yukarı 

Silizyada 1811, Aşağı Silızyada ise 
1016 kilodur. Bu mikdar lngiltere'dc 
1200 kilo kadardır. Bundan dolayı bu 
adetler bize Havzadal:i işçi melekesinin 
daha çok artması icap ettiğini göster • 
mekteclir. Zaten bu çığırda saglam a
dımlar1a ilerlemekteyiz. Bunun için 
havzanın 10n senelerde makineleşme 

vaziyetini gii6teren elektrik kuvveti 
sarfiyatının artı~ını gözden geçirelim: 
Zonguldakta 1932 senesinde 7 .026.100 

kilovat saat elektrik sarfiyatı olmu~ken 

1933 te 9.029.898, 1934 te 18.229.l:\08, 

1935 tc ise 19.070.503 e b3liğ olmuştur. 
Bunu kömür istihsal yekıınumuzla kar
şılaştırırsak 1932 de beher ton kömüre 
441. 1933 te 4.08, 1934 te 7.97, 1935 te 
ise 8.14 kilovat saat elektrik sarfiyatı 
diiştiiğünü <:nlarız. Bu adetler makine
leşme ve rasyonalısm yolunda havza • 
daıu inkişafıınızı belig bir surette ifa
de etler. 1936 yılında ve mütcakıp sc • 
nelerde kömür madenciliğimizin daha 
geniş mikyasta makine le. ecec.iııi iddia 
edi~imiz, kehanete degil, yeniden Y<l • 
pılmakta oian makine ve elektrik tesi
satına dayanmaktadır. 

Kömur polıtlkamı.ııı verimli ve hayır
lı net:cclerini şu rakamlıır bize çok 
güzel anlatmaktadırlar. 

936 set•nsinin ilk aymJa 3.978 ton 
o1:ırak kômur istihsali, aynı yılın ikinci 
teşrin ayında 6.424 tona çıkmıştır. 

Linyit istihsaline gelince : 935 sc • 
nesinde 4610 ton olan linyit istilıs:ıli, 

936 da, yani on bir sene sonı a, 20 misli 
fazlasile 95.818 ton olmuştur. 

Gelecek yıllar bu artışı r da azım _ 
sayacağız. Kömür politik ınız, dıinya 
milletlerinin metlen · et sev· yeleriııın 
l,ömür yatma derece&ınc öle 1 -
dü w iı bir devir ,le cunı 

dev adımlarla idealine d 



---· ı"I 

Ha'-'Za'da türk 
antrasit 

fabrikası 
Kömürü bir miUet davası olarak ele dlan 1 •. ıl.11. udvet. 

keııdi yanında ve kendi faaliyetine muvazi olaral{ mim ıı

kalan ve bu arada bilhassa İş Bank.asını bulmuştur. l:; .l:sdn
kc.sı, kuruluşunun daha ikinci yxhnda kömür mev·mu Uzerın
de çalış.naya başla •.. ıştır. 

İş Bankasx 926 yılında ilkin Zonguldakta bir milyon lıra 
sermaye ile (maden kömür işleri türk anonim <şi letı) ni 
kurmuş, daha sonra ~ 6 ikinci kanun 926 tarihind~ be~yi' zlı tı 

lira sermayeli (Kozlu istismar merkezi madeni) ni t"sis 
etmiş ve bu işletme böle,e:>inde bır saatte seksen ton tüvenan kömür yıka-
nisan 929 tarihinde üç milyon lira ser· yan Rheolaveurler lavullrında bazı m>-

maye ile Kozlu kömür işleri türk ano- difikasyonlar yapılmış, modern be n 
nim şirketini kurmuştur. Muhtelif mü- ve elektrik lambahaneleri meydana ge-
esscse ve şahıslara aid olan Kilimli c:ir- tirilmiştir. 

ketini ve 934 yılında Kireçlik bölgesini İhsaniye ocağının kömürlerini la • 
&atın almak suretiyle ve gittikçe iş vuora getirtmek için saatte yüz ton kö· 
hacrnıni genişleterek havzada çalrşmaya mür nakline kabiliyetli 830 metre uzun-
baş1amıştır. luğunda bir hava hattı kurulmuştur. 

Banka bu suretle dört şirket kura • Ocakların her birinde başlı başına 

rak havzaya girer girmez faaliyetir. n birer kıymet olan lağımlar (taş içinde 
siklet merkezini i'.i prensipte toplamış- ana yollar) sürülmüş ve bilhassa İhsa -

tır: niye ocağrnın bütün üretimini ihraç 
ı - Teknik ilerilik için mail' bir kuyu açdmasına başlan • 

2 - S:>syal ilerilik. mıştır. 1929 yılında 1200 kilovatlık bir 

ra! 
Bu prensiplerin gerçekleşmesi şu 

,'-rla ve bu şekillerle görülür: 

Türki~;: 

Teknik ilerilik prensiplerinin ger • 
çek .!7·nesi iç :n bir taraftan ocaklar i
çin ele imalat ve ilı ·~ı 'arı teknik esasla-

ra d~yandrrırken, öbür taraftan da o • 
caklar makineleştirilmeye başlanmış -
tır 

Maden kömürü işleri Türk Anonim 

Şirl.ı.; li; Türkiş'<le ocakların makine· ~

mesi yolunda ydpılan tesisatın ! .. _, me • 

ti, 9.26 yılında 1.266.193 lira iken her 
sene d-imi bir artıs ile 93G da 4.388 . .'i05 

lirayı bt•'muştur. 

Bu yeni tesisler ari!sında 780 metre 
sahayı işgal edc!n tamirat atöl:·::si ya • 
ptlmış ve eşi memleketimizde çok az o-

lan 3500 kilovat amperlik bir transfor. 

matör, ocaklar içinde tazyik edilmiş ha

va veren 260 kilovat amperlik ve 6 at
mos ferlik bir k:>mpresör ve birçok y.:!ni 
makineler vardır. Zonguldaktan Kil: li 
bölgesine kadar 2500 metrelik bir tünel 
aç · ıştır. 

Kömüriş: 

Kömüriş, kurulduğu tarihten itiba -

ren 929 senesi sonuna kadar arama1ar 

ve hazırlam2larla uğraşmış ve 930 yı • 

lm~lan itibaren de kömür üret: ... :.1c 
ha:: •• ııştır 

Şirketin faaliyete geçtiği 929 ydnı
da mih~ni ki tes · s ı eri 2.544.349 lira kıy-

met' nde iken, ar:"~n geçen yıllarla .ie
vamlı ilavelerle 936 senesinde 3.961.096 
liraya varmıştır. Bu ilavelerle kömütiş 
en 1.10 1ern tesislere sahih olduğu gibi 

Skoda türbininden ibaret olan elektrik 

santralına 1932 • 1933 senelerinde 2200 
kilovatlık bir Simcns türbini ve 934 se-

nesinde de bir epuratör ilave edilmiştir. 

Son iki ydda yeni bir türbin ile ısıt.,.a, 
soğutma, su alma tesisleri yapılniiştır. 

Bu suretle vücude getirilen elekt • 
rik santralı, Kömüriş şir!{c~ine lazım 

olan enerjiyi sağladıktan başka, Zon • 
guldaktaki müesselerin enerji ve ten -

viratını temin etmekte, ve kabiliyeti iti
bariyle havzanm üretimi dört milyon 

tona varıncaya kadar da lazun olacak 
bütün elektrik ihtiyacını karşılayacak 

kudrette bulunmaktadır. 

Havzaya ilk defa olarak şirket ta;a
fından sondaj aletleri getirilmiş, lSO 

metre derinliğine kadar arama yapd -
mış, çay damarı tabakası kesilmiş ve 

bütün bu yaptlanlardan sonra alınan 

müsbet ve çok sevindirici neti::elerd('n 
sonra işler proğramlaştırılmıştır. 

Kilimli kömürleri türk anonim şit -
ketinin de tesisleri yekunu 322.183 !ita
yı bulmuştur. 

Ayrıca Kireçli i~Jetme bölgesinde cl.e 
934 yılında İş Bankası tarafından 3Gıl.OOO 
lira sermayeli bir şirket kurulmuştur. 

Sosyal ilerilik: 

Banka havzaya girdiği zaman türk 

amelelerini çok geri ve iptidai şartlar 

içinde yaşar ve çahşrr bir vaziy<'tte 
bulmuş ve hemen amelenin refah sevi • 

yesini yükseltmek, yaşayrş şartlarım 

ileri bir hale getirmek işini programm 
birinci kısmına almıştır. 

Bankanm havza müesseseleri kel'J.di
lerine aid hiç bir şey yapmadan iş'.::Ye 
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Kömür 
havzasında 

• 

• 
yenı 

tesisler 
Az emekle 
çok randıman 

• 

• 

duş yerleri, sıhi ve ucuz aşevleri, ya • 
takhaneler, sinema, amele çocuklr.> a 
mekteb, çocuk bahçesi, orman parkı ve 
saire yaptırmrş ve bütün memur ve a· 
mele için içtimai yardım teşkilatı kur -
muş.tur. 

Büyük gelişme: 

Bankanm havza müesseseleri, bu 
teknik ve sosyal ilerilik sayesinde hav· 
za üretiminin artmasına tesirli olmuş • 
tur. Bu müesseselerin rasyonel ve iyi 
organize deilmiş çalışmaları ile mem -
lekete sağladığı menfaatler şu rakam
larda çok i} i görülmektedir: 

Üretim artmıştrr: 

Havzanın faaliyete geçtiği 1865 yı· 

lmdan İş Bankasının havzaya gir
diği 1926 senesine kadar geçen 61 
yıl içinde resmi kayıdlara göre havza
dan 7.491.000 ton kömür çıkarıldığı ~al
de 1926 dan 936 yılına kadar on sene 
içinde 18.888.000 ton kömür çıkarılmış
tır ki, bu üretim artışında İş Banlrası 

müesseselerinin iki rolü vardır: 
a) Doğrudan doğruya fazla üretim 

yapmak, 
b) Bu fazla istihsali gören diğer mü

esseseleri de rekabet vesilesiyle fazla 
istihsale sevketmek; 

İş Bankası müessese.erinin istihsal 
artımına iştirak nisbetleri aşağıda yazı
lıd ır. Bu müesseseler, imtiyaz bölgele
ri itibariyle diğer şirketlerle kıyasla -
mrsa, bu nisbetin kıymet ve ehemiyeti 
daha çok belirir. 

Havzanın umum istihsaline göre İş 
Bankası müesseselerinin artıma iştira! 
nisbetleri şudur: 

927del4.91;928de 15.10; 929da 
17. 74; 930 da 20.99; 931 de 22.29; 932 de 
27.67; 933 de 28.36; 934 de 32.72; 935 de 
33.28; 936 da 37 .25. 

Bu rakamlar,_ kömür istihsalimi.zin 
artışında İş Bankasının yerini kafi lıir 
vüzuh ile anlatmaktadır. 

Devlet gelirlerine müsbet tesirler: 
Bankanın havza müesseseleri devlP.t 

gelirine vasıtalı ve vasıtasız yaptrğı 

\ 

j 
i 
1 

.....; 

Türk sanat inkilabmda bir güneş olan 

türk kömür havzası bir taraf tan türk 

endüstrinin gelişimine lazım olan ener 

iiyi vererek onu kuvvetlendirirken ö -

bür taraftan da hergün artan bir hızla 

kendisini kuvvetlendirmektedir. 

Kömür havzamız. 

da açılan kömür 

fabrikalarımızdan 

biri çalr~ma 
halinde 

müsbet tesirler her yıl mikdarrnı arttır· 
maktadır. Türkiş ve Kilimli şirketleri 
1926 senesinde 56 bin lira vergi vermiş
lerken bu mikdar 936 senesinde 380 bin 
lirayı bulmuştur. Kömüriş !Prketinin 930 
senesinde verdiği 78.900 lira vergi, 936 

senesinde 256.100 liraya çıkmıştır,. 

Türk antrasit fabrikası: 

Birinci beş yıllık endüstri planım;. 
zm mevzularından biri olan türk antra-

sit fabrikası 11 ilkkanun 935 tarihinden· 
beri çalışmaktadır. Bu fabrika ile, türk 
kimya endüstrisinin temeli altılmış ol-

maktadır. Bu fabrikamızın bir hususi -
yeti de ormanlarımızın korunması yo -
lunda, mühim bir varlrğm kurulmuş ol
masıdır. 

Ekonomi Bakanlığının mütehassı'> -
launa yaptırdığı tetkiklere ve tecr:ibe
lere göre türk antrasitinin yerli kokla 

kıyaslanma nisbcti yüzde 40 ve yaban· 

cı koka göre yüzde 23 yüksek bulun -
maktadır. Türk antrasiti dumansız yan
makta, koku ve zift yapmamaktadır. 

Türk antrasitinin kuru olarak kalo
risi 6800 • 7100 arasında değişir. Bu Ka· 

lori nisbeti, en mükemmel bir rakamdır. 

Türk antrasit fabrikasının kim
yevi istihsalleri: 

Türk antrasit fabrikasının kimyevt 
istihsalleri şunlardır: Tayyare benzulu. 

-

motör benzolu, ağır benzol, kreozot, 
krezilol, antrasen yağı, zift, yol katranı. 

Bu istihsaller arasında bilhaı-.sa yol 
katranı hususi bir ebemiyet taşım.> J• 

dıır: türk antrasit fabrikasının bulun 1 t• 

ğu Zonguldakta fabrikayx şehr~ l:;~ğla· 
yan yol tamamen katranlanmıı? ve k::tt· 

ranlı yolun diğer yollara göre büyiilr 
üstünlüğü görülmüştür. 

Bu yol katranı dışardan getirtlif!iıniı: 
asfalttan ucuz ve daha dayanı:tJıdıt. 
Yol katranı yolu yağmur ve sellere ıar
şı dayanıklı hale koymakta, yolun ötn

rünü uzatmaktadır. Emin ve sağla.Ol °" 
lan bu yol üzerinde nakil vasıtaıarı eıı 
fazla süratle gidebileceklerinden k:ıt· 

.. ·t 
ranlanmış yol ekonomik ve askerı t}• 

bakımdan, diğer yollara tercih co•!IT'c:.k· 
tedir. 

Antrasit fabrikamız, işleme}'C b~Ja· , nı 
dığr gündenberi ideal halk yakac~gı 

w w vas~ 
çıkarmıştır. Dogrudan dogruya ve bitL 
tasx ile elde edilen maddelerden her 
memleketin büyük bir ihtiyacını .karşı
lamakta ve onu millielştirmektedır. 

* 
Türk sanat inkılabında bir güneş o-

lan türk kömür havzası bir taraftııD 
• o -

türk endüstrisinin gelişimine lazııxı di .. 

1 . . . k kuvvetlen 
an eneqıyı verere onu .. artan 

rirken öbür taraftan da her gun ··~. 
bir hızla kendisini kuvvetlendirıne .. 

dir. 
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-. r·i\i~k·i···~d·~··~·~·d~~n eğitim 1 
Fransada g~rip bir dava 

20 sene doktorlu 
yapan sahte beki 

. y ....................... . 
• •••••••••••••••••• .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 

A atür 
b·r öğr ... 
ugun unyanın ~ B - d.. bir bir yerinde 

Türkiyenin karşılaştığı pedag~· 
jilt meselelerden daha büyüğü oımadıgr 
gibi hiç bir yerde de kimse taraf mdan 
bu hususta cwnhur Reisi Kemal ~~ 
türk'ten daha kati ve cesur teşebbus-

--YAZAN: 

Hest:er o.Genkins 
F elsele doktoru 

lere girişilmcmeJrtedir. . 
1923 senesinde, yeni cumburıyet 

rejimj kurulduğu zaman Atatürk. ge
rek toprakların elden çıkması, g~rek 
tnübadele ve sair sebebler dolayıs_ıy~ 
rn~Iekcttcn aynlmıJ binlerce hı_:ı5 .. 
Yan ekalliyetin o zamana kadar gord~ 
ğü işleri devir alacak, fakat dünya du .. 

§iinüş ve ticaret hareketle~~en habe.. 
ri olımyan, ekserisi üınmı bır ha1km 
b~ma geçerek onları mutlalriyet !da.. 

dil .. ıda.. 
resinden çıkarıp kendi ken erını . 
reye muktedir bir ha.le getirmek vaz~ 
feaini üzerine aimıştL 

Bu halkın müsliiman dini dolayı. 
siyle asrr.larca arab nüfuz ve tesiri aL 
tında kalmı' olduğunu gören Au~k. 
de~leti hililetten aymnak suretıyle 
nu11ete tabii ve ırki esaslar üzerinde 
bir İnkişaf imlinı bağışJanı;ş oluyordu. 

O, muvaffakıyetli Avrupa metodlarmı 
tanı bir lllrette tatbik ederek yüksek 
bir türk kültürünün inkişafını arzu e

diyordu. 
Türkiye ''garbh olmamış'' tı; o, 

Yalnız kendi mi1Ii karakterinin ve 
nıemleketinin inkişafı için ''garb'' ı biı: 
'\Tasıta olarak kullanmaktadır. 

Geçen yaz. Ankaraya gittiğim za.. 
illan türklere tam bir eğitim verilebil. 
nıesj için girişilmiş olan işi heyecanlı 
bir surette müşahe-:fe ettim. Bu asrm 
başlarında lstanbul'daki amerikan kız 
koUejinde profesörlük etmiştim- O za. 
Inanlar türk eğitimi pek geri ~ir halde 
İdi Ç kl caıni aıe!cteblenne de. . ocu ar, . . b" 
~l'll ederlerdi; orta tedrisat ı.çı~ ır-
ka~ askeri ve öğretmen mektebı bır ta. 
kırn da medreseler vardı. Üniversite 

i~ anc:aıc adı ile mevcuddu. Doğru dil. 
~st bir talı ·ı almak istiyen türkler, 
huk·· . sı .. ~ ·· 

Uınetın şüpheli görmesine gogus 
gerebilirse, yabancı mekteblerine giri.. 
Yorlardı. 

. Bütün imparatorlukta yalnız aıne
rikan koJJejleri bulunuyordu; kızlara 
.tııalısus biricik kollej de benim profe
ıiÖrlüğünü yaptığun mektebti. Fakat 
sultanın despotik idaresi garb usulün.. 
de tedrisattan korktuğundan mü&lil
nıanlarm bu melrteblere devamını ya.. 
lak etmişlerdi. 1908 inkılabı üzerine 
tnck:tebleriıniz takdir edilmeğe başlan.. 
tıu b da öğretmenlik öğrenmek üze_ 

ş, ura ll b 
re buralara talebeler yo anmış. ~ 
elan mezun olanlar da memlekette bır 
takını mektebler açmışlardı.. . im-

Lakin Türkiye Gumhu:1yetı, -
n .. - t 1 gun· külleri üzerınde yukse
~ a or u , . . ret. 
lip hayret verici bır azlJil ve cesa 
le . b" w•tiın sistemi kurmaya baş.. 

'Yem ır egı . tadan 
laYtncaya kadar tıarb, beı: ~yı or 

kaıdınmştr. ~ 
Atatürk yüksek sesiyle şunları soy-

lcnıişti: 
• tl" ve en "Hü.k. .. ...:.. en chemıye ı umet,..l.U .. 

__ 1· • _ .. .,,rif işlerını 
8eınere verici fiil<Llıyeti ........... ·ı.. 
eJe ... 1 __ ._.._ B ..1_ muvaffak olabı 

ouu...,...uı:. UllUiıl • • al 
lllcJı: için bugünkü vaziyctimue, sosy 
17e hayati ihtiya~larımrza. aynı ı:am~ 
da içinde yaşadığıınız devre ve,, muhite 

' 1Ygun bir program bulmalıyız. 

Ş mb iyet Hallı u satırları da Cu ur . 

P . . . _.. .... ından ikt)bas 
artısının progı ...... 

Cclcceğim: 

"MiUi eğitimde baflıca prensiple. 

tinıiz şur:ılardır = Kültürel poıitlkamt... 
ı.... . . bal · ....... dan kaldır. 

•q ana çızgısi ce etı 01. ... 
th.,,L.. ,.. __ 1 -- ..:- --'"-~ .. .nda daha 

Nevyork Herald 

Tribün gazetesinden 

den uzak .lralmalıdır.,. 
Ankarayı. bu büyük eğitim labora. 

tuvarınr ziyaret ettiğim zaman bu nok.. 
talardan bazılarınr inceliycbilmek fu_ 
satını ele geçirdim. Orada ana mekteb
lerinden tutunuz da üniversiteye ka. 
dar her dereceden mektebler kurulmuş... 
tur. Bunların değeri gerçekleştıkten 
sonra öteki şehirlere, kasabalara ve 
köylere teşmil olunmaktadırJar. Bu SU

retle bütün memleketi mekteblemrk 

maksadı güdülmektedir. 
Binalar, Avusturya modem mima.. 

risine göre yapılmış sade, dört köşe, 
pek temiz, gün"eş ve hava al.r ve en ye
ni techizata malik binalardır. İcab eden 
yerlerde alınan ve ingiliz öğretmenler 

kullanılmaktadır. 
İJk tahsil beş sene, mecburi. parasız 

ve muhtelittir. Liselerde (burada orta 
tedrisat için bu fransızca kelime kuL 
lanrlmaktadır) talebeden para alınmaz. 
üniversite talebesi de para vermiyecek 
bir halde iseler, parasız okuyabılirler. 

ı T .. k"ye d~;,....,, de. 
Milliyetçi o an ur 1

• ~--:. 
mokrattır. İhtimal ki tabıallerı ıtıba.. 
riyle tü.rklerdeo daha demokrat, hicı bir 
miUet yoktur. Hatta eski sultanlık de. 
virlerinde bile en aşağı" tabakadan olan 
bir kimse, eğer istidad ve kabiliyet sa.. 
bibi ise, en yüksek memuriyetlere ka. 
dar yükselebilmiştir. Bu mekteblerde 
de demokrat bir ruh ha.kimdir. B ir ta_ 
]ebenin sosyal vaziyeti ile ailesinin 

serveti kendisine hiç bir imtiyaz ve 
hak vermez. Hatta bunu mekteb a !.-a.. 
daşlariyle öğretmenler bilme.zJc:r biie. 
Mekteblerde takdirname ve mükafat u. 

sulü de yoktur. 

Ü rinde durulması gereken nokta. ze . . 
1
_ 

d b. · 1· bu eg- itim karakteıının a-lar an ırıs . . 
.. "d" Bu eg- itim karakten, dın-ik bunyesı ır. _ 

sizliğın okutulduğu Rusyada oldugu 
"bi değildir. Bu, dııha .ziyade ayrıca 

gı b" ·ın mek.. 
din dersleri okutulmıyan ızı 
teblerdekine benzer. Camiler aç.ı~tır ve 
herkes istediği gibi ibadet edebılır. Fa. 

k .. 1:. ...... n dininin devlet kakat artı mus ....-
nunlarında yeri yoktur. . 

Y ba mektc:bleri de devlet ıde. a ncı . 
11 . .. tensik edilmiştir. Amerı-a erıne gore . • 

kan ve sair yabancı nıekteblerind.e dını 
tedrisata müsaade edil.Jnemektedır. Bu 
değiŞme, hükümctin direktiflerine g-ö
re hareket eden bizim kollejde bilhas.. 

sa göze çarpmaktadır. 

T ürkiyede vukua gelmiş enteresan 
değişmelerden birisi muhtelit 

tedrisattır. Yeni cumhuriyetin en Cay. 

dalı annağanlanndan birisi de erkek.le 
kad:ma müsavi haklar vermesi olmuş.. 

tur. 
Program diyor ki: "Parti, vatan. 

da lara hak ve vazife vermek hususun.. 
ş k .. tm .. 

da biç bir far goze e:z. 
Türk kızı, pek çabuk olarak erkek 

d Yanında bütün mekteblere 
arka aşının 

baslamış, bütün meslek ve sa.. 
devama . . · d 
nat mektebleriyle üniversıtenın, on ~n 

b··..;; hizmet ve ıneslekluın 
sonra da U•un 

kendisine açık bulmu~tur. 
kapısını 

bunları Ankaraya gitmeden 
Bm bi" kl .. d b·ı· ordum. fakat zım o -

on~ e 1 ~ -
. . d~ .... .,,kıfü örtünmeden sokaga 

Ie1ın a ...... - · kl d ·ı ]erindeki erke er en 
ıkınayan, aı e 

u 
almanca bilmiyor, 

tadan kalkmış olduğunu hayretlerle 
gördüm. Ankara sokaklarında peçesiz 
gezen kadınlar, hiç de göze çarpmamak.. 
tadır1ar. Kadınl<ır, atletik: terbiye gör. 
mekte ve erkek sporlar.na iştirak et. 
mektedicler. 

Almancadan tez varmış 
hekimlik okumuş Paris tıb 

nerede olduğunu bir türlü 
fakültesinin 

hatırlıyarmyor 

Fransanm Sen _ Kenten vilayetinin 
bir kasabasında harbtan beri doktorluk 
eden Rone Heker isminde bir adam 
birkaç ay önce, hekimlik dip.lomasr gö;_ 
teremediği için sahtekarlık auçiyle tev. 
kif edilmiş ti. Kasabada çok sevil~ ve 
kendisine çok itimad edilen bu adc.mm 
doktorluğunun sahte çıkması muhitini 
büyük bir hayrete düşürmüştü. 

zikretmi} olduğu muhayyel kimseler. 
dir. Mesela bunlar arasında aJbay rüt_ 
besinde bir kuzen vardır ki izini buL 
mak mümkün olanıaımştır. 

Burada stadyomda bir jimnastik 
gösterisinde kızJarm erkeklerin yanr. 
başında başlan, kollan ve bacakları 
çıplak olarak erkek ve kadın seyirciler 
önünde bu hareketlere iştirak ettikle.. 
rini gördüğüm zaman. az kalsın, göz.. 
Jerimc inanamıyordum. 

Ta~ddüdü zevcat kalktıktan ve ka.. 
d nlara tam bir hürriyet verildikten 
sonra. tabii, bunları kendi kendilerini 
geçinuirebilecek bir ~ekilde yetiştir. 

mek lazımgeliyordu. Bunun için Tür. 
.lıdyenin muhtelif yerlerinde kızlara 
giydikleri modern elbiseleri ve peçe 
yerine başlarına giydikleri şapkaları 
nasıl yapacaklarını öğreten bir takım 
sanat rncktebleri a~ılmıştır. 

Bundan başka had nlara ev İfleri 
ve büro hizmetlerini ö"retccelı: ınekteb-o 

ler de kurulmuştur. Artık müslümanJL 
ğın fö:erlerine koyduğu kayıdlar kalk.. 
tığından bunlar, musiki ve resim ae 
tclısil etmekted:r?er. 

Kızlar bunC:an baş!.a, çiftçilik, bah
çecilik, hukuk ve tıb da öJreniyor:ar. 
Hulasa, erkekler için a:sık olan her 
yol, kadınlar için de açıiı.ur. 

K;ıd nlar, bu suretle her türlü tah
sili alabildik'erinden dolayı bailtiyar 
olmuşlar ve Bü.1ük Millet Meclis:ne 
aza olacak kadar da liyakat gös~eırriş.. 
lerdir. 

Oniarın nası l inkişaf ettil:lerıni ve 
bir insanın eski talebelerin"n bugün 
mebuslar ve memurlar arasında bu un.. 
duklannı görmek sevin çli bir ~e, olu
yor. 

.ı ürklerin tarihlerine kaqı talnıı. 

dıklan vaziy et de dikl~.e de..,er. P ro
gram diyor ki : 

"Parti, vat..uıdaşuı kendı buyük ta.. 

rih"m"zi ö.;renmcsine büyük bir .?1 emL 
yet verir. Bu bilgi, türkü:ı mılli varlı
ğını, kudret ve t~L--atini, nersine karşı 
olan güvenJıi tehlikeye koyabi.lecek 
bütün cereyanlara karşı g:;s: e receği 

mahvedilemez mu~ddes mukavemeti 
~sliyecek bir esastır.'' 

A tatürk, bütün memlekete nt"fse 
güvenmek f'ğitimini vermek işi.. 

ni üzerine almıştır. Türkler, harbtan 
mağliibiyetten \'e onun netice>ı olan 
yoksulluktan sonra bu kaliteden fena 
halde mahnım kalmışlaı dı. 

Bu maksada hizmet edecek vasıta
lardan birisi de türklerin tarihinı ye
niden yazdırmak olacaktı. 

Atatürk, aralarında biı takım ya_ 
hancılar da bulunan bilginlerdt-ıı mü.. 
rekkeb b;r komisyona türklerin anjini 
ve es':i medeniyetler üzerinde ne gibi 
tesirleri olduğunu tetkik edıp yazma. 
lan için emir verdi. Bu çalı~larm 
sonunda dört cild tarih kitabı meyda
.la geldi ki yab:ıncı mcktebleri dı: dahil 
olmak üzere bugün bütün mekteblcrde 
bunlar okutulmaktadır. 

Bu eser, turanlılarm eski ve uzun 
mazilerini meydana çıka~akta ve ze. 
ki bir besabla milli gururun uya.una.. 
sı için bundan faydalanmaktadır. 

D~n: lelıilir ki, tıb ve adliye tarih.. 
leri şimdiye kadcır bu derece garib ve 
meraklı bir hadise kaydetmemi,tir. 

Müspet şahidlerse basit ve müteva
zi insanlardır ki, onu 22 ikincileşrin 

1890 da Paris'te bir terzi ailesinden 
doğmuş olduğunu söy1emektedirler. 

Sahte doktor Heker, harb esnasın. 
da. lstrazburg üniversiteı.inden mezun 

olduğunu ve almanlardan kaçtığını söy. I 
liyerek fransız ordusuna iltica etmif 
ve sözlerine itimad edilerek kendiai 
bütün harb deV7m.mca orduda bekim 
ve subay olarak hizmet görmiiftür. 
Harbtan sonra. askerlik vesikasına İL 
tinad ederek hekimlik etmeye başlamı! 
olan bu ad~mm sahtekarlığı ancak yir. 
mi sene sonra meydana çıkın ştır. Ken.. 
d:si, itham edildiği suçu şiddetle inkar 
etmekte ve aleyhindeki kati delillere 
rağmen in'..arda ısrar f'tme:.-tedir. 

Bundan başka maznunun bazı eski 
İ§ arkadaşları vardır ki onu vaktiyle 
hurdavatçı ç;rağı, ve muhasfü olarak ta. 
rumışlard ır. 

Maznun - Hepsi yanılıyorlar, di· 
yor. 

Hakim - Kollcktif bir yanılma ola· 
cak: diye alay ediyor. 

Fakat sahte doktor Heker'in askeri 
vesikası da onu muhaaib olarak göeter
mcktedir. 

Heker, barbdan eve] alınanları al· 
datmak için askeri kaydmı bu fekilde 
yazdırmış olduğunu söylemektedr. 

Hakim soruyor - Askeri vesikam. 
zı alman makamlarına göstermeye ne 
ihtiyacınız vardı? Hem nasıl oldu da 
alınanlar sizin askeri hizmetinizi Fran· 
aada yapmanıza müsaade ettiler l Lö Jur gaı:e esi, 'imdi gorülmüş o. 

lan mahkemesinin tafsilatını ~J le an. 
}atıyor: 

S:ıhte doktor Heker, Sen Knıten 

ceza mahkemesi huzuruna girdigı za
man bir doktordan ziyade b:r hastaya 
bcnz yordu. 

Röne Heker solgun, asabi idi ve 
tiklerini güçffıkle zaptedebiliyordu. 

M "hkeme sanıaları adli vaziyeti 
kadar sıhi halini de veiAimleştirmekten 
başka bir şey yapmadı. 

Hakim Greiş'in çok mahir sorgu
lan altında Heker adeta bir işkence
ye s::ıkulmuş gibiydi. Herkese merha.. 
met telkin eden bu adamın yegane te_ 

sellisi kendisZne Fla1ıri - Lö • Martel 
h:ılk ndan bazı kimseler tarafından ge. 
tirilmiş olan ç:§ieklerdi. Her şeye rağ. 
men kendisini seven ve takdir eden1e
rin bu hareketi dıkkate şayandır. 

Hakim. sorguhırma başlamadan ön
ce, kendis"ne doktor yerine Bay piye 
hi.ah etme • mecburiyetinde olduğu i. 
çin özür diledi. 

Bundan sonra hakim, lstrazburg'. 
da Kleber lisesinde tahsil etmi~ oldu
ğunu iddia eden maznunun, bu lisenin 
alman devrinde adı ne olduğunu ve 
müdürünün kim bulunuuğ11m .. hatırla.. 

madığına işaret etti. Aynı zamanda es. 
ki profesörlerinden veya sınıf arka· 
d·şlarından birinin de adını sövliye
mediğine dikkati çekti. 

Hakim kendisine tıb fakültesiyle 
sivil hast;;ıhanenin şehrin hangi tara.. 
fmda bulunduğunu sorduğu zaman bL 
le cevab veremiyor. "Aradan bu kadar 
zaman geçti, hatırlamıyorum, diyor.,, 

Hilı:im atılıyor: 

- Ben Pariste hukuk fakültesinin 
nerede olduğunu hala biliyorum. 

Maznun İstrazburg'da tıb tahsilini 
almanca yapmış ve bu lisanla frengi 
hakkında bir tez vermiş olduğunu id. 
dia etmesine rağmen almanca bir kelL 
me söyliyememektedir. Bunun sebebi 
sorulunca heyecanla şu izahatı veriyor: 

- Yaptıkları zulümler dolayısiyle 

almanJardan nefret ediyorum ve artık 

onların dilini asla kullanmamaya vak
tiyle yemin ettim. 

Heker bütün bu sualler karşısında 
sükuttan başka yapacak şey bulamıyor. 
Telr istinad ettiği delil harb esnasında 
yardımcı hekimlik etmiş olmasıdır. Fa· 
kat, o zaman fransrz askeri makamları, 
düşman elindeki mekteblcrden alınmış 
olan diplomaların kaybolması halinde, 
yeminle tevsik edilen söze itimad edi· 
yorlardı. 

Bundan başka, maznunun harb esna
sında hizmet görmüş olduğunu iddia 
ettiği bir hastahanenin hekimleri ken
disini tanımadıklarını söylemişlerdir. 

Heker bu cevablara karşı: - Tabii, de· 
miştir, o zaman güzel bir çamaşırcı kız· 
la meşguldüler, ben onlarla alay ediyor. 
dum. Bana kızgındırlar. 

Hekcrin askeri vesikasında ıahib ol· 
dugu tek diploma nalbandlık diploması 
olarak gösterilmektedir. 

Maznun 1919 da. diplomasını ara. 
mak üzere askeri makamlardan izin ala
rak Strazburga gitmif fakat orada dip
loma meselesiyle meşgul olmamış ve L>u 
husus a kimse ile görüşmemiştir • 

1920 de, düşman isti!asından yeni 
kurtulmuş olan Sen • Kentf'n mmtaka~ 
sında muhasib olarak işe girmiş, bura. 
da doktor olduğunu söylemesi Ur.erine 
o zaman hekime duyulan büyük ihtiya~ 
dolayısiyle kendisi Flavi - 1ö • Martele 
tayin edilmittir. 

1935 de kabul edilen bir kanun mu

cibince bütün hekimlerin diplomaları. 
m ibraz etmeleri mecburi tutulunca, 
kendi mmtakas nda diplomaların mua 

yenesi esnasında, Heker'in sahtekarlı
ğı meydana çıkmı9tır. 

istintak esnasında Heker'in hiç al. 

manca bilmediğini tesbit etmif olan 

doktor Göbbels müphid olarak malı. 

keme huzuruna gelince, hakim, maznu • 

nu bir tecrübeye tabi tutulmaya razı et. 

mck için bir kere daha gayret etti: 

- Şerefiniz mevzuubahistir. Bu 

lı:adar kati bir lüzum kar91aında alman. 
ca konupıamak husuaundaki yemini. 
Dizden dönebilirsiniz. 

Fakat Heker, n ben almanlardan 
nefret ederim, teranesini tekrar ediyor. 

Bu eser, pedagojinin bir şaheserL 
dir. Gerçekten, Atatürk büyük bir öğ, 
retmendir. O, nıilletini eski turanlr ec. 
dadlarına bağlamak suretiyle arab nü
fuz ve tesirinden de kurtarm.ştır. Ru 
maksadla o, dil üzerinde de, bunu "mü. 
kemmel ve muntazam bir mim dil" ha.. 

line sokmak için, çalıfmıştır. 

:Fakat ltfünce - fen grupundan lise 
tabaiJini ikmal ettiğini iddia eden bu 
adam nasıl oluyor da bir kelime latince 

bilmiyor? 

Hakim, peki diyor, almanca lı:onuş. 
mryac:a.ksınız, size almanca bir metin 
okunacak ve siz bunu franaızcaya ter
cüme edecebiniz. 

Maznun. almancarun adını bile işit. 
mek istemediğini aöyliyerek bu tekli fi 
de reddetmiştir. 

~ur. ~e ogreu.uo .....,.....-
Çok Çoc.uk vatandaf okutup yetiştirmek 
~u tak:ib eder. . 

Eğitimin her safhasında t.u\<Vetlı 
~Unıhuriyctçi, milliyetçi, devletçi ve ıa. 
tl, "•tandaşlar yetiştirmek.-

ç h" bir kiınsc ile konuşmıyan, 
başka ıç .~· be'L· de 

ailelerinin seçtıgı. Ui.I 
daha sonra - .. .. 

ka kanları e>lan bir erkekle yazunu 
baş 1 en eski tütk krzlatının 

Atatürk, evvela mik:roskopik Ye o
kunmaz bir alfabe olan arab haı fleri-

· n erine latin alfabesini getitmjştir. 
nı y . dT 
ve dünyanm en mükemmel fonetık ı ı 
olan türkçenin sesleri, bu yeni alfabe-

Hakim şahidleri iki kuma ayırıyor, 
menfi şahidler, müspet pihidler. Men.. 
fi phidlcr, Röne Hekerin. lstruburg. 
da tıb tahsil etmi=J olduğunu ispat için 

la kolay bir hale gelmiş ve ümmilik ge
niş bir ölçüde ortadan kalkmı.ştrr. illi
buki ben, türkçeyi ilk öğrenmeğe çal1'
tığım sıralarda dilde, yığınlarla arab 
ve fars kelimeleri bulunur, hatta bir 
sayfalık türk tarihinin yarısı bu keli.. 
melerden ibaret olurdu ki bunlar, bu. 
rada kendi kaidelerini muhafaza eder. 

)erdi. 

Bundan sonra, !sttazburg tı:b fakül. 
tesi dua.yeni Forster maznunun iddia 
ettiği gibi bir imtihan olma feklinin 
inanılır bir 9ey olmadığım söylemi§. fa. 
.kültenin beraberinde getirdiği sicil 
defterinde bir tek Heker ismi bulun. 
madığ nı anlatmı§tır. 

Fikri ink:isaflara olduğu kadar be.-
dcllA o > k 1 ınkisaflara ehemiyet verme ve b• . 
~ ~lhassa büyük tarihimizin ilham etti-
gı Yüksek karaktere uygun bir karakter 
}·aı-atnıak .• maddi hayatta muvaffak!yeti 
ta "hyauıc bir ~tod vermek.. Eğitim 
t~ks:::k, m:ııı, vat.:ınse .r•!rce olmalı ,·e 
··~ :; ,. · ' itikadlarla ycıl>aııcr fikirler-

.. eden ev en . 
gorm k k bir hademe görünce çı-
bah"ede er e 

>' wlJt, ne de olsa, batırını-
kardıkları çıg . d" b yeni oıekteb. 

lcınlYordu. Şun ı u 
dan ç.ı rkek çocukların yanın.. 
1 de onları, e 
er nı kitabları okur ve aynı 

da oturur. ay tl hazırlanırlarken 
1 k ve sana ara 

ınes e 

gördüm. . ke - in bir kadına karşı 
Şarkta bır er g . 1 r 

d - tavrın tamamıy e o • 
eskiden takın ıgı 

ok uygun gelmektedir. 
ye ç di . . b" .. w 

Bu m.aksadla o, ken sını ır og. 

retmen haline getirerek birçok ye.rleri 

dolaştı ve halk yığınlarına nasıl ımza 
atacakfar :nı öğretti ki sonradan bun. 
lar, talebe olarak oıekteb sıralarına la 

geldiler. . . 
Bu suretle dil, eskısınden çok faz_ 

Bu ezici ithamlar altında Hekerin 
mahkumiyeti artrk kati bir şekle gir. 

mi' bulunmaktadır. Mahkeme karara 
kalmıştır. 
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Kömür medeniyetin hız kaynağıdır Eti mangalını sırtında taşıyan bir eti 

SERGlDEN GÖRÜNÜŞLEf{ 

• 
Sergide gösterilen son sistem bir 
lokomotif - Sergide dünya petrol 
yataklarını gösteren güzel bir ha-
rıta - Serginin umumi görüı1 .:..işü -

Sergide panolar ve sergiden 
bazı köşeler 

Dört Eti ma·len kömürü r.ıar .~:ılzm kaldırıyor 
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Musolini - Şuşnig ko'!uşması 

Bu konuşma dostluğu 
g ·· ste en şel!~!~ Y'~~~~~:~ı .. 

Viyana, 21 (A.A.) - Başbakan B. 'lk konuşma saat 19 a kadar sur· 
Şuşnig, yanında B. Şmid olduğu halde y~~ t~r. İyi haber alan mahfiller ko· 

· · :Hare· ınuş · · d dün Venediğe hareket ctınıştır. şmanın samimi bir hava ıçın e cere· 
ketinden önce gazetecilere beyanatta nu ettig·ini bildirmekte ve iki devlet 

. . . A· yan k 
bulunan başbakan, B. Musotınının . damının her mesele üzerinde uyuştu • 

dım ettı· a lı h 'k' 
vusturyaya birçok defalar yar . 

1
• tarını sanmaktadırlar. Yarın sa a 1 ın· 

-· . A t ya ıstıkla ı· l kt gını hatulatarak, vus ur . ci bir konuşma daha yapı aca ır. 
. . olan ehemıye• 

nin bütün Avrupa ıçın N l k IJ ? · · · · e er onufU u. 
tını kaydetmıştır. 

Roma protokollarının sulhçu ruhuna Venedik, 22 (A.A.) - Royter bildi· 

ak 
bunların A vus· riyor: . . . işaret eden başb an, 

. tli dostluklar kazandır· 
turyaya emnıye ı 
dığını kaydetmiş, İtalya ile Yugos ~v· 

da Yapılan anlaşma dolayısıy· ya arasın . D 
le memnuniyetini ızhar eylemıf ve u· 

· ·· senedenbe· 
çeye yapacağı ziyaretın uç 
. R a Budapeşte ve Viyana tarafın· 

rı om , va 
d 

··d··ımekte olan ibhamsız ve • anguu _ .. 
z:h politikayı teyide yanyacagını soy· 

}emiştir. • 
B Musloini Venedikte . . 

Rom~ 22 (A.A.) - B. Musolını 
tayyare iie Forliden Venediğe barek~t 
etmi tir. Bu seferki Musolini • Şutnıg 

ş · · 1 ketin dostlu· 
konuşmasının, ıkı mem e . . _ 
ğunu tezahür ettirecek bır şenlık ma 

h
. . . 1 ag·ı söylenmektedir. B. Mu-
ıyetını a ac . 

soliniye Kont Ciano ile birçok ıtalyan 
ricali de refakat edecektir. Konuşma· 
lar Mefekturluk sarayında yapılacak 

'k' baqba-
ve akşam yemeğinden sonra ı ı T • 

kan büyük kanalda yapıla~ak denız 
şenliklerini seyrcdeceklerdır. 

C 
.. •. San Marko meydanın· uma gunu • 

da büyük bir nümayiş yapılacaktır. B. 
Musolininin bir nutuk söyliyeceği, fa· 
kat bundan siydseten heyecan uyandı· 

- .. len-
racak neticeler çıkmıyacagı soy 

mektedir. 
B. ŞuJnig V enedikte . 

B. Musolini ile beledıye daıresınde 
.. ,.. saat süren konuşma esnasında Bay 
U:s •• 
Şuşnig, her şeyi açıkça izah. etmıştır. 
Öğrenildiğine göre, B. Şuşnıg, İtalya 
harici siyaseti değişmedikçe Roma pro
tokolları mucibince Avusturyanın da 
değişmeden işbirliğine devam e!liy~
ceğini bildirmiştir. Avusturya, hıç bıı 
ittifaka veya bloka, ne alman • italyan 
blokuna, ne de herhangi bir alman a
leyhtarı bloka girmek aı:z~sunda d.~· 
ğildir. Avusturya siyaset~_nın .esası, bu
tün komşularına karşı musavı ~ostluk· 
tur. Sanıldığına göre, B. Şuşnıg, Ha
bsburgların yeniden tahta avd~ti mese 
lesinin halen nabemehal oldugunu ka-

bul eylemekte, B. Musolini ise muka· 

beleten bu meselenin yalnız Avustur-

1
1::kadar eden dahili mesele oldu-

yayı a ~ . . 
ğunu, halbuki Almanya. ıle bırleşme· 

. . enternasyonal bır mesele oldu· 
nın ıse • .. 
- kabul etmektedir. Sanıldıgına go· gunu .. . d 

'k' ba bakan bu esaslar uzerın e 
re, ı ı ş • . 
son anlaşmazlıkları gi~ermış~er ve R~· 
ma protokollarının saglamlıgını yenı· 
den teyid eylemişlerdir. A~sturya, 
Avrupa siyasetlerinin oyuncagı olm~k: 

H 1 Avusturyanın, ıyı-
tan çıkmıştır. a en . . 

. d'l ., kendisine has bır sı-
ce tayın e ı mı . 
yaaeti vardır. :Hiç bir tebliğ neşredıl-
memiıtir. Konuşmaya yarın sabah de· 

vanı olunacaktır. 

Veneuik 22 (A. A.) - B. Şuşnıg 
Venedige ~elmiş ve dostluk tezahürle
riyle karşılanmıştır. Avustur~a Bafba· 
kanı şehri gezdikten sonra hır tokan-

l\Ieınlekette Hllmidj E n t e r nas yonal 
. . ılan ihtifaller ticaret odaları dele· 
ıçın vap l . li . 

..:> Yur~un her tarafından gelen telg· ge ert ge yor 
raHarda büyük şair Hamidin hatırasını İstanbul, 22 (Telefonla) - Enter. 

"~rnak için halkevlerinde ihtifalJer ter: nasyonal ticaret odaları reisi ile ingiliz 
tıb ediJcıi·< büyük ölünün hayatına a alman grupları delegeleri ve oda ge· ·a gı, .. l r okun· ve 
1 nıüsahabeler yapıldığı, şıır e .

1 
nel sekreteri Türkiye milli komitesi ile 

dugu ve piyeslerinden par~alar teınsı t k üzere 27 nisanda İstanbula 
k r temas e me . edildiği bildirilmektedir. Bir ço ye • teceklerdir. Milli komıte garb banka-

lerde kalabalık yüzünden halk toplan· ge • mıc: c:ahsiyetlerinden olan . . c.ılıgının tanın s s . . • 
tılara ayakta iştirak etmıştır. . F Rissinken ile ınemleketımızın 

Ekspres mandalar ıezdi 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bu sa· 
bah 1stanbula gelen ekspresin onune 
Çatalca ile Sinekli arasında bir manda 
.. .. • 11-ış ve tren durdurulamadı· 

surusu Ç t<>•" 
• bir rnanda tren altında kal. 
gından on 
mıştır. 

Martha Eggerl ve J_an Kipura 
lstanbula gelıyor 

İ bu
l 22 (Telefonla) - Kızı.la~ 

stan • . a artıstı 
1 ı;ınem 

kerm•sine tanmm ş K' ra' - . Jan ıpu • 
Martha Eggert ıle kocası . 

1 
•• haber verilmektedır. 

nın ge ecegı 

l atar anayasası 
., 

( Başı ı. inci sayfada ) 
bu devrenin ilk 

Komite öğleden sonra .. 
Çalışmanın su· 

toplantısını yapmıştır. , 
b. ticeye varması 

ratle ilerlemesi ve ır ne . 
. , d genel ıekilde fı· 
ıçin anayasa hak:cın a 1 
kir teatisinden sonra bau esaslı me~~ .. e• 

.. k fransız mu.e-
terin tetkiki için tur ve . 't 

• • , iri' ·ı iki tali komı e 
hassıslarının ıştıra 1 e . 

·1 · t r kurulmasına karar verı mış ı · bh 
. . . . giliz mura a

Komitelerden bırısı ın 
sının başkanlığı altında ana yasanın 

1 d murahha-
tanzimi ve diğeri de Ho an a . 

'k ve fi
sımn başkanlığı altınja ekonoını 
nansal meselelerin teknik kısımları bak· 
kında rapor hazırlıyacaklardır. .. -ı den son-

Komite yarın sabah ve og e .. a 
ra toplanarak ana yasa hakkında ınuz; • 

k r:.-'ere başhyacaktır. 

B. Suad Davaz B. Delboı'la 
görüştü 

Paris, 22 (A.A.) - Hariciye nazırı 
Der ::ıs Türkiye Büyük Elçisi Suad Da

\azı l -.lml etmiştir. 

reıs on . b zat· . • ali mahfillerıne mensu 
tıcarı ve m . · 28 nisan
larını biribirine tanıtmak ıçın 'b t 
da ticaret odasında bir toplantı tertı e -

F Ri.ssinken hazır 
miqtir. Toplantıda on . 

s al tıcaret odası· 
bulunanlara enternasyon • 

f 1
. tı' _ ticari mübadeleyı alaka. 

nın aa ıye .... 
!andıran meseleler baklanda konuşacak· 
!ardır. . 

Millf komite misafirleri şerefıne 28 

nisan çarşamba günil öğle üze~ Par~ 
otelinde ve akpın Perapalasta bırer zı· 
yafet verecektir. 

lstanbulun otobüs işleri 
lstanbul, 22 (Telefonla) - Beledi

ye otobüs işler~ne 300 bin lira ~ır~ı. 
İşe başlamak içın gelecek otobuslerın 

ümrük muafiyetleri hakkındaki müsa
!de bekleniyor. Fen müdürhiğil oto
büslerin işleyeceği hatlar hakkında bir 

proje bazırtaroaktadır. 

Soğuk hava depoları 

Tür kof isten bildiriliyor: ~zmirden 

ba 1 ak memleketin muhtelıf yerle· 
ş ıyar . ~ 

rinde tesisine karar verılen soguk ha· 
d potan hakkında alakadarların 

ve e · 1937 
teklif yapmaları için 30 • nı~ • 
tarihine kadar iktisad vekiletı tarafın· 
dan verilmiş olan mühlet 15 mayısa ka

dar temdid edilmiştir. 

Belediye işlerinde kolaylık 
İstanbul, 22 (Telefonla) - ~azar

. .. .. belediyede toplanacak bır ko· 
tesı gunu kal 

. b tediye işlerini ınınta ara 
rnısyon e .. k· b 

h 
. tı da şubelere bolece , u 

ve ta sısa r 
suretle yeni büdce tasdikten ge ınce 
bu şeklin derhal tatbikine başlanacak· 
tır. 

UL US ---==-========================================13==== 
1 Gündelik 

23 Nisan 
(Başı 1. inci sayfada ) 

den geçirmeli ve memleketin o 
giinkü hali ile bugünkü vaziyetini 
kıyaslamalıyız? 

Şerefinin jeniıiııe inanmış bir 
millete ve milleth~in kudretini bi
len bir şefe ölmemek, yaıamak, 
saygı ve hayranlık telkin ederek 
yaşamak iradesi neler yaptırabi
lir? İşte 23 nisanı yaratan Atatürk 
ve milleti, bu on yedi yılda, bütün 
cihana bunun cihanda tek örneği· 
ni vermi~lerdir. 
Durmayıp devam eden türk in

kılabı, 23 nisan hakikatrnde, ken
dine daima lazım olan ileı i ham
lelerin hızını bulacaktır. 

Ç ocuk larımız 
(Başı 1. inci sayfada) 

maktadır, ve biz, çocuk doğumu ve 
ölümü meselelerinin halli yolu üze· 
rinde ilerlemekteyiz; zaman yardım
cımızdır. 

Büyük davanın yanında bunun 
feri olan ve yapılması hepimize dü
şen vazifeler vardır: yoksul, öksüz, 
ve yetim yavruların ıztırabını hafif
leterek onları sevindirmek, neşelen -
dirmek, yaşama zevki ile teçhiz et • 
mek vazifesi ... Bunun içindir ki ço· 
cuk haf tasına bazı memleketlerde 
"iyilik haftası" adı verilmiştir. 

Para ile olmasa bile onlara mal 
ile geniş yardımlarda bulunabiliriz: 
Azçok varlıklı olanlarımızın çocuk • 
larma artxk yaraştınnadıkları eski 
kunduralar, eski rubalar, eski çama· 
şırlar temizlenip tamir edildikten 
sonra çıplak yavrular için birer bay· 
ram hediyesi kadar sevindirici olabi
lir. Vaktimizin bir kısmını onların 
iyiliği emrine koyabiliriz.: çocukla
ra yardım işinde çalışmak hangi va
tandaşa en temiz zevk ve gururu ve· 
recek bir meşgale değildir? 

Biz, bu hususlarda teşkilatlanmış 
bulunuyoruz da: Çocuk Esirgeme 
Kurumu·muz, büti.in diinyada, ilk 
tesis edilmiş çocuk koruma teşekkül
lerinden biridir. Bu kurumumuzun 
580 merkez ve kolu iyiliksever yurd
daşlann yardımlarına kapılannı aç
DU§tır. 

Milletlerin medenilik derecesini 
ölçmekte türlü unsurlar göz önünde 
tutulur. Fakat, hiç şüphesiz, sosyal 
dayanışmada ileri gitmis, fercUeri 
kalblerinde biribirine karşı şefkat ve 
muhabbet hisleri besliyerek kütleleş
miş medeni milletlerin medeniyet 
kudreti, bunlardan mahrum olanlar· 
la kıyaslanamıyacak kadar büyüktür. 
Bu kudretimizin ifadesi olan eski ve 
yeni eserlerimiz meydandadır. Bun
lardan birinin, Çocuk Esirgeme ku
rumunun ihdas etmiş olduğu ~cuk 
bayramında ve çocuk haf tasında ço -
cuklanmızın yüzlerini güldürmeğe 
çalışalım. Çocuğun §akrak kahkaha· 
sı kadar insanı neşelendiren ne ola • 

bilir~. 
N. BAYDAR 

Edirnede Türkku,u bugün açılıyor 

Edime, 22 - Edirne'nin türkkuşu'
nun yarın yapılacak olan toreni müna
sebetiyle bugiın tayyare müfettişı Emin 
Ali ile birlikte tayyareci Vecihi, paraşüt
tü Yıldız ve iki planör gelmiş ve tayya. 
reci Vcc.hi bu sabah Edirne üzerinde u
çuşlar yapmıştır. Aynca türkkuşunun 
Almanyadan satın aldr~ı 10 motöriü mek
teb tayyaresi bugün 12.45 de Balkanlar 
üzerinden Edirneye gelmiştir. Bu tayya
reler de yarınki törene iştirak edecekler. 
dir. Umumi müfettişlik ve hava kurumu 
bu büyük törende istiyenlerin hazır bu
lunmalarını temin maksadiyle tören 
programını bütün Trakyaya dağıtmıştır. 
Bu münasebetle Trakyanın her tarafın· 
dan heyetler gelmeye başlarruştır. 

İzmir fuvarı için bir orkestra 
getiriliyor 

lzmir, 22 - Brüksel enternuyonal 
fuvarında birinciliği kazanan meşhur sa· 
natkar viyanalı Dr. Rozenfeldin idare
sindeki dokuz Bayandan mürekkeb bir 
orkestra heyeti İzmir enternasyonal fu
varının devamı müddetince fuvar gazi.. 
nosunda ve şehir gazinosunda çalışmak 
üzere angaje edilmiştir. Bu heyet sekiz 
mayısta ıchriınizde bulunacaktır. 

1 Başbakanımız Ankarada 
(Başı 1. inci sayfada ) 

balık bir halk kütlesi başbakanımızla 

drş işleri bakanımızı seliimlamak için is .. 
tasyonda bulunuyorlardı. 

Milli renklerle süslenmiş olan is. 
tasyonda başbakan İsmet İnönü ile re. 
fakatinde bulunanları getirmekte olan 
hususi trenin duracağı yerde mızıka oldu 
ğu halde muhafız alayına mensub bir ilı .. 
tiram kıtası .ile bir polis müfrezesi mev. 
ki alınış idi. 

Tren durur durmaz hazır bulunanların 
alkışları arasında vagonlarından inen 
başbakan kendisini karşılamaya gelen 
terin ayrı ayrı elledni sıkmış ve ihtiram 
rasimesini yapan askeri teftiş eylemiştir. 

Başbakan İsmet İnönü ve refikası 
istasyondan doğruca köşklerine gitmiş. 
terdir. 

Bakanlar heyetinin toplantı•ı 
Dün şehrimize dönmüş olan baş-ha. 

kan İsmet İnönünUn bafkanhğmda ve 
başbakanımızın Çankayadaki köşkledn. 
de Kamutay başkanı Abdülhalik Renda.. 
nın da iştirak ettiği bir bakanlar heyeti 
toplantısı yapılmıştır. 

Bu toplantıyı müteakib Çankaya 
köşkünde Atatürk tarafından kabul e. 

Bugü n 
çocıık. bayramı 

( Başı 1. inci sayfada ) 

sonra talebe bando ile birlikte İstiklal 
ve çocuk marşlarını söyleyeceklerdir. 
Bunun arkasından verilecek işaret Uze· 
rine hep birlikte and içecekler ve söy
levler vereceklerdir. 

Toplantı ve söylevlerden sonra ha.
zırlanan sıraya göre geçid resmi yapı
lacaktır. 

Yürümeye başluk:e:n Çocuk Esirge· 
me Kurumunun hazırladığı büyük çe
lenk Atatürk anıtına konacaktır. 
Öğleden sonra okul talebeleri arasın. 

dan ayrılacak bir heyet otomobillerle 
büyüklerin ziyaretine gideceklerdir. Ge. 
çen yılJarda olduğu gibi büyüklerimiz 
küçükleri kabul edeceklerdir. 

lstanbulda çocuk bayramı 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Yannki 
çocuk bayramının mükemmel bir ıeki1. 
de kutlanması için İst:ınbulda zengin bir 
program hazırlanmıştır. Yann Beşiktaş 
- Beyoğlu kazaJan içindeki ilk mekteb. 
ler saat on birde taksimde; Eminönü, 
ve Fatih kazalarındaki mektebler de Fa. 
tih parkında toplanacaklar ve bayramla. 
§ataklardır. Beyoğlu tarafındaki mek
tebler için Beyoğlunda Tepebnşı, lstan. 
bul tarafındaki mektebler için çocuk kü
tüphanesinde şehir ileri gelenleriyle be. 
raber yemek yiyeceklerdir. Bir haftalık 
programda. konferanslar da vardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
kutlama&ı 

Çocuk Esirgeme KUntmu Genel Mer
kezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi 23 nisan çocuk bayramiyle ço• 
cuk haftasını bütün memleket yavrula. 
rına kutlar. Hepsine sağlık, dirlik ve 
canlılık diler • 

Ataturk çocuklarının ulusal egemen
lik bayramiyle birlikte kendi bayramla. 

rını ~ok neşeli ve sevinçler içinde geçir
meleri kurumumuzun en kutlu dilegidir. 
Cumhuriyet çocugunun neşesi ve saglı. 
ğı yurdun tükenmez kuvvet ve kıvan

cıdır. 

Resmi devair ve 
müessesat için elverişli 

kiralık bina 
Cocuk sarayı caddesinde halen pos

ta işJ,.ri müdürlliğilnlin bulunduğu bi

na 1 haz.İran 937 den itibaren kiralıktır. 

Binada kalorüfer ve su mevcuddur. Gör

mek ve görüşmek iatiyenlerin Çocuk 
Esirgeme kurmu genel merkezi hesab 
işleri direktörlüğüne müracaat etmele· 
ri. 

Satılık ucuz taş 
Çocuk sarayı caddesinde çocuk e

sirgeme kurumunun yeni yaptırmakta 
olduğu inşaat arasındaki tahminen 100 -
150 metre mikap taş acele satılıktır. 
Almak istiyenlerin çocuk esirgeme ku
rumu genel merkezi hesab işleri direk
törlüğüne müracaat etmeleri. 

dilmiş olan başbakan 1 met İnönü Cum. 
hur Reisine mufassal maruzatta bulun. 
muştur. (A.A.) 

BQ§bakanımızın Sofya yolculuğu 
ve elen basını 

Atina, 22 (A.A.) - Atina ajansı bil. 
diriyor: Gazeteler, Türkiye Başv kılı 
met lnöniınün bulgar ga etecil c 
yaptığı beyanata, sulh yolunda b .ık 

bir ehemiyet atfetmektedir. 

Katimerini diyor ki: "Balkanlıların 

bulgar • yugoslav paktını ne der ce 
sempati ile karşıladıktan nazarı dikkate 

alınırsa, lnönüniın Balkan idealıne ve 
Balkanlararası müna.ebetlerinin salahı

na olan imanına istikrar kesbetmiş sul. 

hum, umumun refahı için yarım adanın 
bütün devletlerini ihata etmesini gör
mek isteyen bütün müttefiklerin de iş· 
tirak eylemekte olduğu anlqılır • ., 

Proia diyor ki: 
"İsmet İnönün, bu beyanatında, aynı 

imana sahip olan ve Butgaristanın da 
pek yakında Balkan antantına iştirakini 
görmek ümidinde bulunan Balkan dev· 
!etlerinin dış politikalan!Mh esas mihve· 
ri teşkil eden prensipleri bildirmiştir.,, 

Cumhuriyetin güzel 
hir ese ri 
( Başı 1. ind sayfada ) 

Serginin bir başka ı.uausiyeti de 
mahrukat kanunu projes.inin yürurliığe 
girmesinden sonra, bazı bölge!er için 
kanuni birmecburiyet alacak olan o
dun yerine kömür yakma meselesinde 
vatandaşa en pratik, en ekonomik ve 
en elverişli soba tipinin tesıbit ve tayi. 
nidir. 

Ekonomi bakanlığı ulaihiyetli bir 
jürinin seçeceği bu sobanm memlekete 
gümrUk muafiyetlerinden faydalana
rak sokulması ve hatti memleket için
de yapılması meselelerini t tkik ede
cektir. 

Sergi dolayııiyle İsveçten bir gü. 
reş ekibi getirtilmektedir. Ayrıca at ko. 
11uları için bir de kupa konulmuştur. 

Serginin devamı müddetince haftada 
bir de gazete çıkarılacaktır. 16 sayfa 
olan ve 3 kuruşa verilen bu gazetenin 
ilk sayısı bugün neşredilmiştir. 

Serginin; yeni Türkiyenin ilk en
ternasyonal sergisi olması ve mevzuu· 
nun ehemiyeti dolayıaiyle Ankaraya 
birçok ziyaretçi toplıyacağı muh~kkak
tır. Gclsterilen yolculuk kolayhklnrın
dan faydalanarak, cumhuriyet Türkiye· 
sinin başşehrini görmeye gelecek bir
çok yabancılardan başka, yurdun her 
tarafından gelecek bir kalabalığın Au
karamızın hareket ve canlılı~ını artıra
cağı umulmaktadır. 

Ziraat 
gü7.tCl 

eııstitü ünde 
bir toplantı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü son sınıf 
talebeleri dün gece enstitü salonunda 
bir ayrılış toplantısı tertib ettiler. Top· 
lantıya ba ta Adliye Bakanı Şükni Sa· 
racog1u olduğu halde birçok tanınmış 
kimseler, Ankaradnki yüksek mekteb 
ler talebeleri ve diger davetliler gel· 

ınişlerdi. 
Sabah dôrde kadar devam eden top

lantı çok samimi ve neşeli bir hava için
de geçti. Milli şarkılar ı;öylendi, mılli 
oyunlar oynandı. 

•• •• • • •••• • • •• •• • •• • ••• • •••••• 
: RADYO • ....... ....................... 

ANKARA: - Ögle ncşrıyatı: 12.30-
12.50 Muhtelif plak neşrıyatı:. 12.50 • 
13.15 Plak: 1 urk musikiGi ve halk şar. 
kıları. 13.15 • 13.30 Dahili ve haricı ha
berler. AKŞAM NF.ŞRİY ATI: 18.4 5 • 
12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 18.45 • 
19.00 .ıngilizce den (Azime İpek) . 
ı 9.00 • 19.~0 Türk musikisi ve halk şar
kı lan (Ferıd Tan ve arkadaştan). 19.30 
• 19.45 Saat ayarı ve aralra neşri}'at. 
19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hıkmet Rıza ve l\rkada ları). 
20.l 5 • 20.30 Konferans: Parazitolog 
Nevzad. (Sokucu haşerelerin hastalık 
naklinde rolleri). 20.30 - 20.45 Plakla 
dans musikisi. 20.45 - 21.00 Çocuk haf
tası munasebetiyle konferans. 21.00 • 
21.15 Ajan.s haberleri. 21.15 • 21.55 
Stüdyo salon orkestrası. 

1 - Puccinl Madame Butterfiy. 2 -
Fetr«ıs Flux de Vals"s. 3 - Manuel 
Dans L'alba'cin No. 1. 4 - Kalman Die 
Zirkusprinze in. 5 - Manuel Fete 
No. 3. 6 - B liinı Norma 

21.55 • 22.00 Yarı ki pr..>gram v İs· 
tikldl marşı. 

• 
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1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 

Komisyonu tlanları 
~--------------- -----------------

l 
B 1 L t T 

273 Km. Galvanizli demir tel 
2250 Tane mücerrit fincan 
2250 Tane düz fincan demiri 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı üç kalem muhabere malzemesi
nin açrk eksiltmesine (nam ve hesaba ahnmak üzere) istekli çık -
madığından ikinci eksiltmesi 3-V-937 pazartesi günü saat on beş~ 
bırakılmrştrr. Hepsinin tutarı: 3260 liradrr. Evsaf ve. şartnamesı 
muhabere şubesinden verilecektir. İlk teminatx: 244 lıra 50 kuruş
tur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanu -
nun 2, 3 maddelerinde istenen belgelerle birlikte. eksiltme gün ve 
vaktmda M. M. V. satın alma komisyonuna gelsınler. (1015) 

1-1759 

B!LtT 
1 - 51 kalem otomobil malzemesi açrk eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2885 lira 85 kuruş olup ilk teminat 

parası 217 lirn"'rr. 
3 _ t ' •c:i ıo - mayıs • 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayrlı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. V. 
satm alma komisyonunda hazır bulunmaları. (1014) 1-1758 

BİL İT 
1 - Bir adet C. F. R. motoru ile 37 kalem malzemesi açık ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2810 dolar olup ilk teminat parası 

210.70 dolar veya 263 lira 40 kuruştur. 
3 - İhalesi 10-mayıs-937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılr kanunur: 2. 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatm
da M .M. V. satın alma Ko. Rs. hazır bulurunalaı r. 

(1013) 1~1757 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 30.000 ila 

100.000 metre çamaşırlrk bez kapalı zarfla alınacaktrr. . 
2 - Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneklerini görmek ıs • 

tiyenlerin her gün komisvona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdan 1950 liradrr. 
4 - İhalesi 4-5-937 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 saydı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarrnı ihale saatından en a?: bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na Vl'l"TT'"' 0 -; (Olj~) 1-1675 

iLAN 
1 - Herbir çihine biçilen ederi 460 kuruş olan 10.000 çift erat 

kundurasr kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-

yen1erin hregün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarr 3450 liradır. 
4 - İhalesi 4-5-937 slaı günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılr kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazıh vesikalarr ilk teminatlar ıile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na verTT'eleri. (954) 1-1676 

İLAN 
1 - Herbir çiftine biçilen ederi 200 kuruş olan 5.000 çift ye -

meni kap~lı zarfla alınacaktrr . 
2 - Şartnamesini parasrz almak ve örneklerini görmek istiyen-

lerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 750 liradrr. 
4 - İhalesi 4-5-937 salı günü saat 14- dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

ma delerinde yazılı vesikalarr ilk teminatlar ıile birlikte teklif 
me .• tuplarınr ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (952) 1-1674 

lLAN 

1 - Her bir metresine biçi
len ederi 26 kuruş olan 200 il~ 
3. u bin metre çanıaşırlrk bez ka
pair zarfla alınacakt r. 

2 - ~art ıosini 455 kuruşa 
a 1 ~ •,.ve lsn:ıeklerini görmek isti
ycrı'e rin 1-ıer,,.iin komisyona gel
melf"ri. 

3 - İlk teminat mikdarı 
580ıJ 'iradı ı. 

4 - İhalesi 2.J-4-937 pazarte
si günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 
2490 sayılı kanun. 2 ve 3. madde
lerinde yazılı vesikaları ilk te· 
minatlarr ile birlikte teklif mek
tublarrnı ihale saatmdan en az 
bir saat evel M.M.V.Sa.Al.Ko. 
na vermeleri. (845) 1-1499 

'J'ürkiyP Ziraat Banliasından: 
1-.tünhal bir silo şefliği için Ankara ve İstanbulda bir müsabaka 

imtihanı acılacaktrr. Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz bulunmaları 
lazrmdrr. 

1. - Türk olmak; 
2. - Hiç bir veçhile mahkümiyeti olmamak; 
3. - En a .. ~,,,, lise derecesinde bir fen veya sanat mektebinden 

mezun olm· 1 

4. - Otuz yaşından aşağı ve elliden yukarı olmamak; 
5. - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni arıza 

ve hastalıklarla mal fil olmamak; 
6. - Buhar ve elektrik makinelerinde ihtisası olmak. 
Yukardaki maddelerde yazılı şartları haiz olup aynı zamanda 

silo, fabrika, değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare et • 
miş olanlar ve Ziraat mühendisi diplomasmı haiz olup ta makineci· 
likte ihtısası olanlar tercih edilir. 

Kazanana, mesleki bilgisine ve imtihanda göstereceği muvaffa • 
kiyet derecesine göre (150 - 175) lira ücret verilecektir. 

İmtihan; buhar, elektrik, değirmen maki.1eleri nazariyat ve ame. 
liyatrndan olacak ve 10-5-937 tarihine müsadif pazartesi günü yapı-
lacaktır. 1-1720 

Anliara Belediye Reisliğinden: 
Ankarada, belediyece gösterilecek yerde bir ekmek fabrikasx 

yaptırrlacaktır. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek verebilecek ka· 
biliyette olacak, yerli kömürle veya şehir cereyaniyle çalışacak • 
tır. Alakadarların tekliflerini, şartlarını ve bu fabrikaya ait re • 
simlerini mayıs 937 sonuna kadar Ankara Belediye reisliğine ver-
meleri ve yahut göndermeleri ilan olunur. (1019) 1-1760 

ANKARA ASLİYE B!RINCt HUKUK MAHKEMESi 
REİSLtôtNDEN 

Ankaranın Atıfbey mahallesinde Telsiz caddesinde (792) sa • 
yılı evde Divanı Muhasebat Kapıcısı Arif yanında 'Geredenin Men
gen nahiyesi İshak köyünden Mehmet krzı Behiyeye: 

Kocanız Ankarada Devlet Demiryollarmda Trravers memuru 
N_e~ip vekili Ankara avukatlarından Reşit Muhlis tarafından aley
hını.ze açılan boşanma davasının (19-4-937) pazartesi günü saat 14 
de~ı -~~ruşmasmda bulunmanız için Ulus gazetesiyle ilanen tebliğ 
edıldıgı halde gelmediğiniz veya bir vekil de göndermediğinzden 
bu sebeble ~uhakeme 19-5-937 çarşamba günü saat 15 de gene gel
mez veya bır vekil de göndermezseniz hukuk usul muhakemeleri 
kanununun (401) ve (402) inci maddesi mucibince gryabmrzda du· 
nışmaya devam olunacağınm mahkeme kararı iktxzasından bu • 
lunmakla gıyap kararı tebliği yerine geçmek üzere il§.n olunur. 

1-1764 

ULUS ============================================23 / 4 / 1937 

Maden mühendisliği tahsili 
için A vrupaya gönderileceli 
talebe meyanında yapılan 
müsabaka imtihanında ı~aza-

nanların listesi 
Derecesi Numarası Adı Mezun olduğu mektep 

1 33 Şahabettin Taluy Senjozef 
2 105 Necdet Uran 

" 3 40 Saim Yurdakoş 
" 4 113 Salahattin Alatan Gazi Lisesi 

5 117 Nejat Oklar Haydarpaşa 

6 65 Nevzat Tiner İzmir 
7 58 Bedrettin Sarp 'Galatasaray 
8 88 Saiahattin Engez Kabataş 

9 72 Kiizrm Ergin Gaziantep 
10 20 Mahmut Kirazcı Ka:..ataş 

11 63 Şahap Kocatopcu Galatasaray 
12 145 Fuat İsman İstanbul 
13 118 Suat Seyhun Kabataş 

14 95 Hamza Batuk G.,, . ·· aray 
15 67 Vedat Aytaman 
16 86 Sezai ::::ankut An.,ara 
17 120 Ziya Kirm~n İstanbul 

18 50 Hamdi Bozbağ Trabzon 
19 11 Kasım Önder ~. 3.S 

20 45 Macid Çaycı Kabataş 

Jeologluk tahsili için Avrupa'ya gönderi -
lecek talebe meyanında vapılan müsabaka 

imtihanında kazananların listesi 

Numarasr Adı Derecesi 
1 122 Mehmet Topkaya 

Mezun olduğu mektep 
Balrkesir 

2 21 Necip Tolun Pertevniyal 
3 76 Ekrem Göksu Konya 
4 77 Şahin Ayanlar " 5 64 Pertev Bediz Galatasaray 
6 55 İzzet Mühürdaroğlu Senjozef 

İzmir 
Gaziantep 
Galatasaray 
Kayseri 

7 16 Necat Acun 
8 54 Süleyman Türkünal 
9 60 Galip Sağıroğlu 

10 28 Nuh Tilev 
(1012) 1-1756 

1 Ankara Belediye Reisliği İlanları 
;. ___ --

!LAN 
1 - Yenişehirde 1068 inci adada (15, 16) numaralı parsellerde 

70 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık artrrmaya ko. 

nulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (245) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (18.40) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazr işleri kale

mine ve isteklilerin de 30 Nisan 1937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (935) 1-1619 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1068 inci adada 13, 14 numaralı parsellerde 

27 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen beedli (94,5) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kale-

mne, isteklilerin de 30 Nisan 1937 Cuma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (934) 1-1618 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1056 ıncı a

dada 11 parselde 87 metre murab
baı belediye malı arsa on beş 
gün müddetle açık artrrmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (217 
lira 50) kuruştur. 

3 - Muvakka teminatı (16,31) 
liradrr. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 27 nisan 
937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat-
larL (896) 1-1548 

!LAN 

1 - Yenişehirde 1037 inci a
dada 2 numaralı parselde 90 met· 
re murabbaı belediye mah arsa 
onbeş gün müddetle açrk artır
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (270) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (20 
lira 50) kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 27 nisan 
937 salı günü saat on buçukta be
lediye encümenine müracaatları. 

(897) 1-1547 

İLAN 

1 - Su idaresinin müracaat 
ve tahakkuk kısmı için bastrrı
lacak 150 cilt rapor, 50 cilt keşif 
raporu, 20 cilt su tahakkuk bor
drolarx, 150 cilt su ihbarnamesi 
5 tane abone defteri ve dört ta.ne 
döküm defteri on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş• 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (350) 
liradrr. 

3 - Muvakkat teminatı (26 
lira 50) kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri kale· 
mine ve isteklilerin de 27 nisan 
937 sah günü saat on buçukta be
lediye encümenino müracaatla-
rı. (895) ı-154g 

IGralıli Ev 
Kavaklıdere Sümer Bank ev. 

leri yanmda yol üstünde su elek
trik mevcut bağlı ev kiralıktır. 

Taliplerin Dahiliye Vekale
ti mutemedi Ahmed Hamdi Yağ
cıoğluna veya Kağıtçı Halil Na-
ci'ye müracaatları. 1-1722 

TERCÜME İŞLERİ 
Bilumum ticari muhaberatı 

almanca, fransızca ve rusça ola
rak tercüme eder. İhtiyacı olan
lar mektupla Basrmevimizde G. 
M. rumuzuna yazmalarr. 

1-1730 

EMLAK-ARAZİ 
Almak ve satmak istiyenle

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

1-1333 

En hoş meyva tuzu dut. Inki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Askeri 'Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sahnalma 
Komisvonu banlan 

------------------
Müteahhit nam ve hesabına 1000 kilo KİBRİT ANTİMON 

Tahmn edilen bedeli (1500) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazrlr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko. 
misyonunca 5.5.937 çarşamba günü saat 14 de pazarlık ile ihale edi· 
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (112) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkftr gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (963) 1-1683 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK SU TESİSATI 

Keşif bedeli ( 40000) lira olan yukarda yazılı tesisat Asked fab
rikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 8-6-937 salı gü
nü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o • 
lan (3000) lirayı havi teklif mektuplarmı mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte k<r 
misyona müracaatları. (977) 1-1714 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
5u0 KİLO CAM TOZU 

1000 KİLO KLORAT DÖPOT AS 
Tahmin edilen bedeli (1550) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılI malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma k<r 
misyonunca 7-5-937 cuma günü saat 14 de pazarlık ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu• 
vakkat teminat olan (116) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatlarr. (985) 

1 500 Kilo Toz şeker 
200 ,, Zeytin yağı 

1 000 ,, Sade yağı 
450 ,, Sabun 

1 000 ,, Patates 
1 000 ,, Makarna 

500 ,, Şehriye 
2 000 ,, Pirinç 
3 000 ,, Bulgur 

500 ,, Kuru üzüm 
Tahmin edilen bedeli (2831) lira (25) kuruş olan yukarda mik. 

tan ve cinsi yazıh erzak askeri fabrikalar umum müdürlüğil satın• 
alma komisyonunca 7-5-937 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (212) füa (35) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfir gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1000) 1-1728 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma 
Komisyonu llanlan 

--~~~~~~--~ -~--------------
1 LAN 

1 - Iğdır garnizonu için 200 bin kilo, Surbahan garnizonu için 
200 bin kilo ve Kağızman için 100 bin kilo askeri evsafında kapalı 
zarfla un alınacaktır. 

2 - Iğdrra aid unun tahmin bedeli 34000 lira, ilk teminatı 2550 
lira, ihales 7 mayıs 937 cuma günü saat 10 da; Surbahana aid unun 
tahmin bedeli 34000 lira, ilk teminatı 2550 lira, ihalesi 7 mayıs 937 
cuma günü saat 11 de; Kağızman garnizonuna aid unun tahmin be
deli 15500 lira, ilk teminatı 1162 lira 50 kuruştur. İhalesi 7 mayg 
937 cuma günü saat 15 dir. 

3 - İhalesi Karakösede satm alma komisyonu binasında olacak· 
trr. Şartnameleri komisyondan ahp görülebilir. Talipler şartname• 
nin 4. üncü maddesi mucibince ve 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 cü 
maddeleri ahkamma tevfkan teklif mektuplarını ihale saatinden bi
rer saat evel komisyonumuza verilmiş bulunacaktrr. (970) 1-1691 

İLAN 
Cinsi Miktarı 

kilo 
Tahmin bedeli 

Lira Krş. 
Muvakkat Müddet 
teminatı 
Lira Krş. 

İhalenin 
şekli 

2842 99 Bir senelik Kapalı 

zarf 
1 - Islahiye akbez krtaatile Fevzi paşa konağının ihtiyacı olan 

un yukarda yazrldrğr veçhile eksiltmeye konulmuştur. 

Un 280790 37906 65 

2 - Eksiltme 12. Mayıs 937 çarŞııımba günü saat 11 de yapıla
caktır. Teklif mektuplan saat 10 da komisyon başkanlığına veril
miş olacaktir. 

3 - Şartname komisyondan alınacaktrr. 
4 - İsteklilerin hüviyet varaka ve ikametgah vesikalarile bir

likte Islahiyede Tuğay karargah binasında Tuğay satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1010) 1-1754 

!LAN 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Muvakkat Müddet İhalenin 

kilo Lira Krş. teminatı şekli 
Lira Krş. 

Un 162000 21870 00 1640 25 altı ay kapalı zarf 
ı Islahiye, akbez kıtaatiyle Fevzi paşa konağının ihtiyacı 

olan un yukarda yazrldrğı veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 12 Mayıs 1937 çarşamba günü saat 15 de yapıl~ 

caktır. Teklif mektupları saat 14 de komisyon başkanlrğına ve
rilmiş olacaktrr. 

3 - Şartname komisyondan alınabilir. İsteklilerin hüviyet v_.a
raka ve ikametgah vesikalariyle birlikte Islahiye Tugay karargah 
binasında Tugay satın alma komisyonuna gelmelexi. (1011) 1-1755 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatI ih

tiyacı icin 9000 kilo srğrr eti a
çık eksiltme ile münakasaya 
kon:nuştur. Münakasa "'26 nisan 
937 pazartesi günü saat 16 da ya
prlacaktrr. 

2 - Teminatı muvakkate 135 
liradır. Taliplerin mezkfir gün 
ve saatte Polatlı mal sandığma 
yatırılmış teminatı muvakkate 
rnakbuzlariyle alay artırma ek
siltme komisyonuna müracaatla
rı. 

3 - Şartnameyi görmek isti
yen taliplerin her gün öğleden 
sonra komisyona müracaatları. 

(882) 1-1541 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu krtaat 

hayvanatı için 450000 kilo arpa 
veya yulaf 27.4.937 salı günü sa
at 15 de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 18000 lir_a 
olup muvakkat teminatı 1350 h· 
radır. Yulafın tutarı 20250 Jira 
olup muvakkat teminatı 1518 li.ra 
7 5 kuruştur. Şartnamesi koIJllS" 
yonda parasız görülür. 

3 - 1steklilern kanunun 2. 3 
üncü maddelerindeki vesika ;e 
teminat makbuzlarını havi zar: 
larını yazrlr gün ve saatten ~~ 
saat eveline kadar levazım aın• 
liği satın alma komisyonuna v;''" 
meleri. (876) ı-153 

PEK YAKINDA 

Ölmeyen Melodiler 

Maliye Vekaletinden: 
.. hal (50) 

Maliye Vekaleti umumi evrak müdürlüğünde mun 'faliP 
lira ücretli daktiloluğa imtihanla bir memur alrnacak_~ır:. lii;;uoe 
olanların 3/ Mayıs / 937 tarihine kadar Hususi Kalem ~udur.k; ile 

l 
fotografh nufus tezkereleri, tahsil derecelerini gösterır vesı 
birlikte arzuhal ile müracaat etmeleri ilan olunu. 

İmtihan 4/ Mayıs / 937 Salı günü saat 10 da yapılacaktır. 1739 
(1002) ı-



Eksiltme temdidi 
Türk Hava l(urumu 

Genel Merkezin~rn:. 
. . . ,.. . . d talibi zuhur etmıyen bır 

1 - Evvelce eksıltmesı ılan edıl~p e Merzifonda inşasc, ke-
tayyare hangarr ile bir yatakhane bı?.a~~n.~~rek yeniden kapalı zarf 
şifleri son piyasa vaziyetine göre degış ırı 
usulü le kesiltmeye konulmuştur. ler Ankarada Türk Hava 

B . . . k if ve şartname • 2 - u ışe aıt pro3e eş 1 b lda Türk Hava Kurumu şu. 
Kurumu genel merkezinden ve stank u 
b · · ·ı ek almaca tır. eşınden (10) lıra ven er . k bT de proje keşif ve şartname 

3 - Evvelki ilanda bedelı mu a ı l~ak Ankarada genel merkez-
alanlara yeni muaddel evrak parasız 0 

• 

den verilir. 
1 

h gar ve yatakhane binasının keşıf 
4 - Eksiltmeye konu ~n an 

bedeIJeri tutar~ (136.239) ]ıradı:· e a mühendis olması ve inşa-
t 1. . diplomalı mımar v y d d 

5 - stek ının ~ . ıtlı bulunduğu ticaret o asın an 
at müteahhidi olduguna daır, ~ay ı'mdiye kadar bir defada en az 

1 • "k göstermesı ve Ş • 1 b a ınmış resmı vesı .a . b' . şası işini muvaffakıyete aşar· 
Yiizbin lira kıymetınde bır ına ın. arttır 
nuş olduğunu vesika ile isbat etm~.sı __ ş saat iı de Ankarada kurum 

6 - Eksltme 5 - mayıs • 937 gunu 
genel merkezinde yapılac)arır. (93) kuruşluk muvakkat teminatları. 

7 - İstekliler (10.217 ıra . tırarak alacakları makbuzu ve 
nı kurum genel merkez v:eznesın~ky~rı kapalı zarfla birlikte 5 ma
beşinci maddede talep edılen ;~s~ :ıava kurumu genel merkez baş-
yrs-937 günü saat ona ~a.dar ur 1-1613 
kanlığma teslim etmelıdırler. -

Hariciye Vekaletind~n: _ A • 

Kapalı Zarf Usulile Eksıltme Il~~ı. 
. . Tahranda ve civarındakı Şımranda 

1 - Eksiltmeye konulan ış. 1 ilik binaları keşif bedeli 223,753 
Yaptınlacak yazlık ve kışlık e ç 

liradır. . . a ıJan münakasaya talip zuhur etmedi· 
w. 2 - 12.4.937. tarıhınde .r P temdid edilmiştir. 
gınden işbu eksıltme 15 ~u~ da~sadif çarşamba günü saat 15 de 

Eksiltme 28.4.937 t~~ıhın_ek~~ ·syon odasında kapalı zarf u
liariciye vekaletinde muteşeK ı omı 

suliyle yapılacaktır. . si mukavele projesi, bayın-
3 - İstekliler; eksıltme _şa_rtname ~ d mumi ve hususi şartna

dırhk işleri genel şar~na_m~sı,. ınşaata f1 u projeyi Hariciye veka· 
ineler, keşif cetveli, sılsıleı fıat c7tve ~ ~~1 . 1 
leti levazım müdürlüğünden tedarık .e eklı.lır ~nr. 15 000 lira muvak· 

4 . · b"lmek için ıste ı en · . - Eksıltmeye gıre ı .. t ahhitlik vesikası ıbraz 
kat teminat vermesi ve kanuna uygun ınu : d 
etmesi ve 150 bin liralık iş yapmış 0~1D:ası. lazu~ıd;~e yazılı saatten 

İsteklilerin teklif mektuplarını ıkıncı. ma ··dürlü<lüne 
b · H · · ekaletı levazım mu <> ır saat eveline kadar arıc~ye~ v d p tada olan gecikmeler 
ınakbuz mukabilinde vennelerı lazım rr. os 

1
_ 1654 

kabul edilmez. (96,:2~)------------------

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: . 
. ''37800" lira olan "900., ton mazot 27 - nı-

Tahmin edilen bedelı 1 ··nu saat 14 de pazarlıkla alnıa -
san - 937 tarihine rast.layan(~:3

1

5)~ira olup şartnamesi komisyon · 
cakt M akkat temınatı .1. ır. uv T d her gün ven ır. 
dan (189) kuruş ınukabı ın ~ da yazılı vesikalarla berabe~ ve 

İsteklilerin 2490 sayılı an~n b lunan komisyonumuza mü -
belli gün ve saatte Kasımpaşa a u ı-1744 
:racaatı 8) ~.(222 

I\iitabva Vilayetinden: 
Kapau zarf usuliyle eksiltme ilan_ı 

leket bastanesı kalo -
. 1 - Eksiltmeye konulan iş: Küta~ya mem tur 

rıfer tesisatıdır. Keşif bedeli: 15402 !ıra 20 k~ruJ s~t (15) de Kü • 
2 - Eksiltme 30. 4. 937 tarihinde ~u~ gu~ h urunda ka-

tahya vilayeti hükümet konağında Daıını Encumen uz 
pal; zarf usuliyle yapılacaktır. A • • kalo-

3 - Eksiltme şartnamesi, hulasai keşif, Nafıa Vekal~~ının Na
rifer talimatnamesi ve buna müteferri evrak bilab_e~el Kutahya 
ha müdürlüğünde ve encümen kaleminde görü1ebılı~. 

1 
k 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1155 lıra 50 k~.ruş 1~. kk t teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış m~ftea 
~u;~ a 'k smı haiz olması ve 10000 lira değerinde bir kalon er te· 

•
1t 1 ve~ı. ab. ekilde yapmış olduğuna dair vesika ibraz etme

sısatrnı ıyı ır ş 

si Iaznnd·r. . ktu }arını 2 inci maddede yazılı ihale sa · 
İsteklilerin teklı~_me k /ar yani tam saat (14) de daimi encümen 

atinden bir saat evve ıne ·t d verınesı şarttır. Bu saatten sonra 
reisliğine makbuz muka~ı 1~ci~eler kabul edilmez. (910) 1-1566 
Dlektup ve postada olaca g -

Nafia Vek:aletinden: 
Rapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : . 

. b k. Num·· une Hastanesı Pavyoo 
t . ı n Dıyar e ır . ı. steklı çıkmamış o a. eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1DŞaatı aynı şartlarla yenıden 
Keşif bedeli Ul.634.03 liradır. .. .. aat 15 de Nafıa Vekaleti 
2. _Eksiltme 5. 5. -~3?. ç~x:_ş.~~:J:: ~omisyonu odasında kapalı 

Yapı ışleri umum mudurlugu e 
zarf usuliyle yapılacaktır.. na müteferri evrak 558 ~.ruş be-

3. Eksiltme şartnaı:ıesı . ve bu müdürlüğünden alınabılır. 
del mukabilinde yapı ışlen umum . l . 6631 70 liralık muvak· 

. k · in talıp erın · ·· 
4. Eksiltmeye girebılme ıç kAl tinden alınmış ve en az . yuz 

kat teminat vermesi ve Nafıa Ve a e .. · mu""teahhitlik vesıkası 
b· ld w u gostenr . ın liralık bir iş yapmış o ugun 
•hraz etmesi l~zrmdır. 

1 
"kinci maddede yazılı .sa~t-

5. İsteklilerin teklif mektup arını 1
kabilinde komisyon reısJ· • 

!~n bir saat evveline kadar makbuz mu 
gıne vermeleri muktazidir. . ( 968) 1-1698 

P . 1 kabul edılmez. lf ostada olacak gecıkıne e~W •ıııım~"lıııu ... ..-l-

Kalorifer 
.... .1;;;.; .. 1al!,:;s;s;~~ı:ıııw.:Sl!i""""~g.19... • 

Malzemesı 
*' 3 

'"" . K.. ..r Sergisinde gösteri-
Ankarada Beynelınılel oınu · den muhtelif -

I:n nıeşhur Strebel kalor.ife~ malzeı:,~~~:r tesisatı için _ 
cı·ns ve ebatta kazan radıator ve kal b Ida Gala:J 
~~.r cins borular ve bütii? malzeme ~ l~rı Ticaret
h Unel. caddesi No. 48 Mıhran Gesar 1~ 742 
anesınde satılmaktadır. 

l!'Jıl~~~~Alli!~,.. ....... ı 

ULUS ======================================~====15 

e n Halil Nacı Anafartalar Caddrsi 
No: 111 Telefon. 1230 

Ankara Valiliğinden: 
tdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 53, 57, 24-26, 28, 30, 

32, 38 numaralı dükkanların 937 mali yılı icarı 2490 sayılı kanun hü
kümlerine tevfikan açık artırmaya konulmuştur. 

İhale günü 13 mayıs 937 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 de vilayet daimi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istyenlerin mezkur taı"ih ve _sa~.tte vil~y~t 
daimi encümeni salonunda bulunmaları ve şartnameyı gorrnek ıstı· 
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et-
meleri ilan olunur. (974) 1-1693 

.. Jandarma Genel r omutanlığı 

Ank.ara satınalma k:o misyonundan 
Polis mektebi ihtiyacı için: 
ı _Eldeki örne ~i bez1erinden vas·fları dairecinde mamCıl olarak 

700 Nevresim battaniye kılıf, yatak çarşafı, ve 350 yatak kılıfı, ya
tak yüzü 350 yastı"< kılıfı ve 7.,J peçete ve yüz havlusu kapalı zarf 
usulü ile 24-4-937 cumartesi günü sa<ıt 10 da satın alınacaktır. 

ı - Tamam na 8309 k . .:t biçilen bu eşyaya ait Ş-•tnameler pa-
rasız c'arak komisvon J~n alınabilir. Örnekleri vardır. . . 

3 - Eksiltmesine v,irn::!k istiyenlerin 623.18 kuruşluk ılk temı· 
nat makbuz veva Banka mektubunu muhtevi teitlif mektuplarını ek-
siltme günü saat kac1::r komisyona teslim etmis bulunmaları. 

(817) 1-147 5 

Erzurum Va:ili ğinden: 
ı - 3 • mayıs - 937 pazartesi günü saat on beşte Erz~rum vila· 

yeti daimi encümen odasında elli yedi bin iki yüz otuz lıra seksen 
dokuz kuruş keşif bedelli cilt ve zühreviye hastanesi inşaatın n ka· 
palr zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid ker,if evrakiyle diğer teferruatı Ankara, İstanbul 
Erzurum Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat mikdaıı d5rt bin yüz on iki liradır. 
4 - İstekliler Nafıa Vekaletinden aldıkları ehliyet veisl.ası ile 

937 senesine malı sus ticaret vesifrns 111 ihtiva etmek şartiyle iki bin 
dört yüz doksan sayıh arttırma ve e!csiltme kanununun otuz se'dzin· 
ci madck~inr!e~i sa··:- 1·:ıt dairM;,,de tan iııı edecekleri teklif mek • 
tuplarrnı üç mavıs 937 pa~arter;i saat on d""rde kadar vilayet daimi 
encümen riyasetine vermeleri şarttır. 

Postana ·i l"ecikmesi kabul edilemez. (2044) 1-1594 

Ankara 
İdarei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 13 No. lu Şehir lo

kantası ile 19, 23, 25, 27, 31, 49 numaralı dükkanların 937 mali yılı 
icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık artırmaya konul
muştur. 

İhale günü 10 mayıs 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
· de Vilayet daimi encümeni huzurunda vauılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin m~ ~[ır tarih ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda bulunmaları ve şartnameyi bürmek isti
yenlerin husus! idare tahakkuk ve tahsil müdürlüği"ne müracaat et· 
meleri ilan olunur. (975) 1-1694 . ------------- .,. _____ _ 

ava Yollaıı 
·da resinden! 

l~v el s 
' 

ııe 

1 - Ankara - 1stanbul arasında: 
A - Cumartesi glinii b riç ha tan•n di;;er giinleriıırle· 

Kalkış Varış 

S. D. S. D. 

Ankaradan 
İstanbul dan 

10 uo 
1.5 00 

B - Cumartesi günleri 
Ankaradan 14 30 

C - Pazartesi günleri 
İstanbuldan 7 00 

11 :ılJ 
16 50 

16 ~o 

s ~o 

lstanbula 
Anl;:ıraya günlük se

ferlerimiz vardır. 

İstanbula gi.inlük bir 
seferimiz vardır. Cu
martesi günü lstan
lıuldan Ankaraya av
det seferimiz yoktur. 

Ankaraya ilave se -
ferimiz vardır. 

2 - Şehir gezinti uçu~ları (ihtiyari): 
Ankara - 18.4.937 
İstanbulda - 25.4.937 den itibaren başlryacaktrr. 

S. D. S. D. 

Ankarada - 15 30: 16 30 

Yeşil köyde: 15 00: 16 00 

devam eder. İdare otobüsü acente 
binası iinünden s:ıat 15 de hare
ket eder. 
devanı eder. İdare otobüsü acente 
binası öni.ınden saat 14 de hare· 
ket e<leı. 

Acentelerimzden gezinti ucuşu bıleti alanlar.n meydanlarımı
za gidiş ve dönüşleri idare otobüsü ile parasız yapılır. 

Ankara acentemiz - Bankalar caddesi P.T.T. binasında 
. Tel. N o. 3682 

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

ti 

Kuru~ o 11 ıu r-. 
y • [-lraal;; 

---YENi 
Sakarya 

AÇILAN 
E,·za han ıı.si 

Ulus meydanı: Halk sineması sırasında. 
Reçeteleriniz dikkat ve ihtimamla ihzar olunur. Fiatlar 

mutedildir. Rontken filimleri Istanlml fiatınadır. 

Anl{ara Valiliğinden: 
İdarei Hususiyeye aid Bankalar cadc'desinde 23, 35, 39, 41, 4164, 

No. lu dükkanlarla 37 No. lu bahçe ve Anafartalar caddesinde 6. 8, 
10 12 No. ıu dükkanlarla Öksüzce mahallesi 3 No. lu Zahide Hanım 
m~dresesinin 937 mali yıh icarı 2490 sayılı kanun hükümlerine tev
fikan açık artırmaya konulmuştur. 

İhale günü 17 mayıs 937 tarihine miisadif perşembe günü saat 15 
de vilayet daimi encümeni huzurunda yapılacakt~r. . • 

İhaleye iştirak etmek isti yenlerin mezkur tarılı ve .saa_tte vıl~y~t 
daimi encümeni salonunda bulunmaları ve şartnameyı görmek ıstı• 
yenlerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et-
meleri ilan olunur. (973) 1-1692 

D~ ı ı izli Belediyesinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konan iş: Denizli belediyesine aid mezbaha ve 
müştemilatı inşası. (Keşif bedeli 12797) lira 66 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesvivei turabiye, şose ve köprüler inşaatrna dair fennt 

şartname, 

E - Hususi şartname, 
F - Metraj cetveli, keşif cetveli, 
G- Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Deniz1i belediye reisliğinde 

inceleyel.ıilirler. 
3 - Eksiltme 8-4-937 tarihinden itibaren otuz gün olup 7·5-937 

tarihinde cuma günü saat 16 da Denizli belediye dairesinde teşekkül 
edecek belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 975 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup encÜ• 
mene göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden 937 senesi yapı işleri için alınmış mü
teahhitlik vesikas', 

B - Ticaret odası vesikası, 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Denizli belediye dairesine getirileıek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile kapa
tılmış olmt:s: lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(907) 1-1563 

Erzıncan vilavetiC.H.P. .. 
Ilvcinkurul .., 

Başkanlığrn dan: 
Erzincan Vilayeti Merkezinde yapılacak 

Halkevi binası eksiltme ilanı : 
1 - Erzincan şehrinde yapılacak halkevi binası kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (68000) liradır. 
3 - İstekliler bu inşaata aid proje ve planları ikiyüz kuruş mu

kabilinde parti yönkurulu heyet muhasibliğinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 14 - mayı s- 937 tarihine rastlıyan cum agünü sa

at 15 de Erzincan parti binasında toplanacak parti ilyönkurulu he
yetince yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat on ikiye kadar heyet başkanlığına tes
lim etmiş olmaları lazımdır. 

A - İsteklilerden 2490 sayılı kanunun 16 mcı ve 17 ci madde
leri mucibince 5100 liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü madde:ıi mucibnce eksiltmeye girmeğe 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D - Ehliyet vesikaları Erzincan nafıa müdürlüğünden tetkik 

ve tasdik edilecektir • 
6 - Teklif mektuplan ihale günü saat on dörde kadar makbuz 

mukabilinde komsyon başkanlığ.na verilecektir. Posta ile gönde
rilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. Bu iş hakkın
da fazla izahat almak istiyenler Erzincan halk partisi ilyönkurulu 
heyetine müracaat etmeleri. (940) 1-1632 

Aydın ili Daiıni Encümenindt~n: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinde memleket hastanesi 

pavyon inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli (21838) liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel prtnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif, metrai cetvelleri, 
F- Projeler 
İsteyenler bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. 
3 - Eksiltme 26-4-937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Daimi 

encümenındc vapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usııliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1637 lira 85 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olduğunn göstermesi Hl.zımdır. 

A - Vekaletten alman müteahhitlik vesikası. 
B - Bu gibi yapı inşaatmı yaptığına dair vesika, 
C - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. 
6 - İşi alan müteahhit 20 - maxıs - 937 tarihine kadar 4000 lira

lık iş yapmağa veya malzeme getirmeye mecburdur. 
7 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümene getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir 
Posta ile gönderilec.ek mektupların nihayet üçüncü madt.lcclc 

yazılı saate kadar gelmı~ olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul .edilmez. (908) l-l564 
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Ilğın Asliye Mahkemesinden : 
Akşehirin bermende köyünden Hüseyin oğlu Faik vekili Refik 

Özilin Ilgının Şehcarullah mahallesinden Tahir km Hediye ve 
Fatma ile küçük oğlu Mustafa vasisi Tahsin aleyhlerine açtığı Il
gının Çayağzı mevkiinde şarkan yol garben çay şimalen porsuk 
oğlu yetimleri cenuben Hacı Hafız vereseleri ile çevrili bir hek 
tar 930S - 30 ve Mahmut hisar yolunda şarkan garben yol şimalen 
Karaböcü Mehmet Ali cenuben Kağnıcı oğlu Hasan tarlalariyle 
çevrili iki hektar 2063, 20 ve büyük Kerhane mevkiinde şarkan yol 
garban hendek şimalen Hacı Süleyman vereseleri cenuben Şehza
de Ali tarlalariyle çevrili 4596,50 metre murabbaı tarlalar ile llgı
nın köşk mahallesinde kain 114,80 metre murabbaında sağı ve solu 
yeni hanesi arkası bahçe önü umumi yol ile çevrili hanenin şuyu
un izalesi davası sonunda dava edilen tarlaların taksimi kabil ol -
duğundan taksimi ve taksimi kabil olmıyan evin de açık arttırma 
suretiyle satıl~ şuyuun izalesine dair Ilgın Sulh Hukuk mahke -
mesinden 18-2-93 7 tarihinde verilen kararın mahkumun aleyhlere 
tebliği mümkün olamamış ve evvelcede gıyap kararı Iianen yapıl
mış olduğundan ikametgahları bulunamıyan mahkumun alevhlere 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1023) 1-1'/61 

Serveti fünun 

1891 
UYANI~ 

' Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 

1891 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabcvidir. Se-
nelik abone 10 lira. Say:_s ı 2~0_k_u_ru_.ş._. __________ _ 

====================== 23 / 4 / 1937 =====-ULUS 

Nafia Vekaletinden: 
ı - 2 haziran 1937 çarşamba günü saat ıs 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 ı Adet: Cinsi 

1 : 1 : 200 silindir honik 
tezgahı 

il : 2 : SOO X 60 Takım zımpara 
tezgahı 

111 : 1 : SOO X 200 Üniversal ta
kım bileme tez. 
gahı. 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. 

7980. 00 

980. 00 

3290. 00 

Muvakkat 
teminatı 

Lira kuru~ 

598. so 

73. 50 

246. 75 

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. 

S - Yalnız birinci grup için teklif mektuplarını resmi gazete· 
nin 7.5.936 T. ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre 
alınmış 937 senesi müteahhitlik vesikası raptedilecektir. (922) 

1-1640 

Jandarma Genel l{omutanlığı 

Ank~ara satınalnıa l{omisyonundan 
Polis mc.~ebi ihtiyacı için eldı.:!ci vasıf ve c. neğine uygun 350 

battaniye kapalı zarf usulü ile 24-4-937 cumartesi günü saat on bir 
buçukta satın alınacaktır. 

Bir tanesine on iki lira kıymet biçilen battaniye şartnamesi pa -
rasız olarak komisyondan al•nabilir. 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin 31S liralık ilk teminat makbu
zu veya banka mektubunu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektup::ırını belli gün saat on buçuğa kadar komisyona ver -
miş olmaları. (818) 1 -1476 

Müzil{ öğretmen ül{u]u 
Direktörl~Oiinden: 

1 - Ankara müzik öğretmen okulunda yapılacak tamirat açık 
eksiltme ile yapılaca~tır. Keşif bedeli 690 lira 8S kuruştur. 

2 - Pazarlık 26-4-937 tarihine rastlayan puartesi günü saat 3 
de okullar aağışmanlığında teşekkül eden komisyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin % 7 .S güven paralariyle tayin olunan gün ve sa
•atte komisyona gelmeleri 

4 - Keşif projesini görmek istiyenler müzik öğretmen okulu di-
rektörlüğüne baş vurmaları. (898) 1-1SS3 

ZAYİ 

933 senesinde Şi~i terakki li
sesinden aldığım ilk mekteb şe
hadetnamemi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Demirtepe Fevzi Çakmak 
sokak No. 13 

Bahaettin oğlu Arif 
l-17Sl 

MOREBBlYE ARIY ANLAR 
Almanca. Fransızca ve musiki 

bilen yabancı bir Bayan aileler 
yanında iş arıyor. Ankara Ana
fartalar caddesi cumhuriyet ote
li yanı No: 16 Bluth. 

.. 
iMAi' • 
IM.VSI 

~ 

1-17S2 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkılab sokağın· 

da beş odalı 13 N . hane satılık· 
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon No. 3231 1-17S3 

ZAYİ 

İmalatı Harbiye Usta mekte
binden almış olduğum mekteb 
vesikasını zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmil 
yoktuı. 

119 Remzi oğlu Abdülkadir 
1-1750 

YEN1ŞEHIADE KİRALIK 
ODA 

Ayle yanında, banyolu ve 
möbleli bir oda. Sıhhiye Veka
leti arkası Tuna asfaltı bitişi
ğinde Yiğitkoşun sokağı, No. ıs 

1-176S 

idrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

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

Telefon: 1769 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare c:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

YENi 

VATANDAŞ ... 
Beynelmilel l{ömür Sergisi 
• • •• • •• •• 

yırmı uç nısan cuma gunu 
Anlrarada açıldı. Sergiyi gör-

hem senin hem 
için faydalıdır. 

yur· 

De,·let Dt·ıııiryolları ve Limanları Umum 
l\liidiirlii~ii Satmalma Komisyoı:u llanlan 

23 Nisan 937 tarihinden itibaren Avrupa 
hattında mühim tenzilat 

Ana hatta; umumi yolcu ve muhtelit trenlerde, yalnız gidif 
seyahati yapan yolculara tatbik edilmekte olan yüzde otuz tenzi· 
Jat yüzde elliye ve aynı trenlerde, muayyen bazı münasebetler• 
münhasır olmak üzere gidiş - dönüş seyahati yapan yolculara ma~ 
sus olan yüzde elli tenzilat da bütün münasebetlere teşmil edil• 
dikten başka yüzde altmışa çıkarılmıştır ve yüzde altmış tenzilll 
gidiş - dönüş biletini hamil olan yolcuların, biletlerine fotoğraf 
yapıştırmak şartiyle ayrıca munzam bir ücret almmaksızm koO" 
vansiyonel trenlerinde seyahat etmeleri kabul edilmi~tir. 

2 - Banliyöde; Sirkeci • Küçükçekmece banliyösil, (İstanbul
Yedikule), (Yedikule - Bakırköy) ve (Bakırköy - Küçükçekmcce) 
olmak üzere üç mıntakaya ayrılmıştır. Mevki aırasiyle ücretler: 

Gidiş Gidiş - Dönilf 
1 il 111 1 il ili 

Yalnız bir mıntaka istasyonları 
arasında 12 9 7 17 13 10 

Bitişik iki mmtaka istasyonları 
arasında 16 12 9 23 17 ıs 

Bitişik olmıyan mıntakaların is-
tasyonları arasında 22 16 12 34 23 17. 

kuruştur. 
Bu ücretlere köprüler resmi ve nakliye vergisi dahildir. 
Ayrıca, her gün istenildiği kadar seyahate müsait olmak iUert 

ihdas edilen abonuman kartlarına da şu tenzilat yapılmıştır: 
ıs günlük kartlar için ıs gidiş - dönüş ücretlerinden % 20 
Bir aylık ,, ,, 30 ,, ,. ,, % 30 

Üç " " " 90 .. " ,, % 40 '" 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. ı-ı7o-

1LAN 
Muhammen bedeli (10800) lira olan 400 ton döküm kokd 

21-S-1937 cuma günü saat lS,30 da kapalı zarf usulü ile Ankaradl 
idare binasında satın ahnaca]ttır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 810 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S-936 T. 3297 No. 
lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alı~ 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reiab • 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesindeılıı 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(960) 1~1712 
iLAN 

Muhammen bedeli (50000) lira olan 2SOO ton suni portland ~ 
mentosu 3-S-937 pazartesi günü saat 1S,4S de kapalı zarf uıulil iM 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3750) liralık muvakkat teminat il~ 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.1936 gün ve 3J7• 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde r 
lınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.45 e kadar komisY°' 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde il" 
tılmaktadır. (959) 1-1652 

iLAN 
Muhammen bedeli (9000) lira olan 20 ton taafiye edilmf• ~ • 

muk yağı 3-S-937 pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf uıuHl i1' 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin {67S) liralık muvakkat teminat 11' 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S-1936 ~--: 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire.......
alınm·ş vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komitycı'I 
reisliğine vermeleri lazımdır. , 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, g.,
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, lzmirde Alıancak ~J:: 
zaıından Adanada altıncı işletme müdürlüğünden dağıtıl~~ 
dır. (904) 1-1638 

iLAN 
Muhammen bedeli (9700) lira intişar etmi, olan talima~ 

olan 230.000 tane marsilya hiçi.. dairesinde alınmıı vesika ve teJrıt 
mi kiremitle 10.000 tane aynı liflerini aynı gün uat 14,15' 
cins mahyelik kiremit 3.5-1937 k d k . · ·~ne ~ 
pazartesi günü saat ıs.ıs de kL a ar. omısyon reıaıı •• 
palı zarf usulü ile Ankarada ida.. mclerı lAzımdır. .; 
re binasında satın alınacaktır. Şartnameler paraaıs ~ d~ 

Bu işe girmek isti.yenlerin Ankarada Malzeme dairesil' SCfil 
(727,50) liralık muvakkat temi- Haydarpaşada Tesellilm ve!#.• 
nat ile kanunun tayin ettiği ve- Şefliğinden, Eskişehir ve ~ 
sikaları, resmi gazetenin 7-S.1936 de idare mağazalarından d~ 
gün ve 3297 No. lu nüshasında maktadır. (903) ı-1 ~ 

SiNEMALAR HALK 
BUGON BU GECE 

Macaristan Geceleri 

BUGON BU GECE 

En a.116İn .inema htıl,_, 
T iirlıp .öalü ilıi lilm 6irı/d 

Gayet müeuir bir me&1llu fGfıyan bu 
••r ka1111etli bir Qflı &1• ihtira 

Romanıdır 

Bat Rolde ı 

Maakeli Kadın Filminin unutulma.a 
yıldıııı 

PAULA WESSELY 
lliveten: 

EN SON DONY A HABERLERi 

DiKKAT: Gündüz aeanaları 
1, 2.45, 4.45, 6.45 Gece 9 da. 

HALK KAH~ANLARI 
BQftan bClfCI deh,.t oe heyeeOll 

lraynalı 

-2-

CANLI FiLM 
( Türkçe Sözlü ) 

Seamlara Dikkat: Güadiis~ 
1, 2.30, 4.30, 6.30 Gecel , .. 


