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.Dost Irak Hariciye Veziri ·I 

Ekselans Naci Elasil kömür sergisini gezerken ... 

Ekselans Naci Elasil 
dün sergiyi gezdi 
İsmet in önü J1ir çay ziyafeti v,e B. 
Sükrü Kaya bir öğle ziyafeti verdi .. 

!> 1 Bak C huriyet Halk Pa.rtısı 
• Ankara, 28 (A.A.) - İç şler .. anı veH ~ · Veziri Ekselans 
Cenel Sekreteri B. Ş~krü Kaya bukg~nkü~ra; b !'-r~.cg!fee ziyafeti vermiştir. 
Dr. Naci El Asil şerefme Marmara oş n e ır 0 İ 

Öğleden sonra .Ba.fbakan ... 
met İnönü de muhterem misafiri
miz şerefine kötklerinde bir çay 
ziyafeti vermişlerdir. 

'Gündelik 

Misafirimiz 
Gidiyorlar 

Irak Hariciye Veziri Eks~l8.f1s 
~aci El Asil'in, bugün ~ehrımız· 
elen ayrılacaklarını öğren!y~ruz. 

Muhterem misafirimızın An· 
lcaradaki kısa misaf ereti, iki kar
deş milletin birbirine karşı besle
bıekte olduğu derin muhabbet ve 
itimadın çok canlı bir tezahürü ol
muştur. Dış Bakannnızla Ekse· 
Jans Hariciye Veziri•nin teati ettik· 
leri nutukları tahlil edenler, yal· 
auz bunlardaki cümleleri değil, 
ayrı ayrı her kelimeyi bu karşılık
lı muhabbet ve itimadın samimi 
birer ifadesi saymakta haklıdır
lar. Türkleri ıraklılara ve ıraklıla
rı türklere bağlayan rabıtalar U• 

.... k yakın tarihin, iki memle ... .&.a ve v fA • • 

Irak Hariciye Veziri Ekselans Naci 
El Asil bugün saat 16 da Sergievine gel
miştir. Yanında. Dış Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras ve Irak Sefiri B. Naci Şev
ket bulunmakta idi. Sergi evinde Eko-

mi Bakanr Celal Bayar, sergi erkanı 
no f dan karı:ı.rlanan dost devletin Ha-tara m r . • 
riciye veziri sergiyi büyük bır alaka ıle 

. her nokta hakkında uzun u-
gezınış ve . 

d 
. ahat almıı:.tır. Sergıden çıkar-za ıya ız :ır • 

. ib soran Anadolu a1ansı mu-ken ınt amı 

babirine: 

"- Sergiyi çok güzel bul.d~. Kö-
·1 hemıyetı tak-mür meselesine verı en e . 

dir ve hayranlıkla müşahede ~~tı;· 
T 

.. k'ye cumhuriyetinin bu sergısı ı-
ur ı . d. bu 

hakkin iftihara değer bır eser ır, -

yurmuşlardır. 

* 
l "' Naci Elasil öğleden son-

Ekse ansa . 1o 
. E t•tüsünü gezmış ve a cı.• 

ra Zıraat ns 1 

d Enstitü hakkında malUınat 
kahlar an 
almıştır. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Cenubtaki 
hatlarımız 

29 NİSAN 1937 PERŞEMBE 

19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayranııdır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Fevzipaşa - Meydaniekbez 
Toprakkale - Payas 

hatları hükümete geçiyor 

Şark Demiryollan hakkında 
lnönünün pazartesi günü 

kamutaydaki izahları 
Ankara, 28 .CA.A.) - Kamutayın pazartesi günkü toplantısı esna

sında şark demıryolları imtiyaz mukavelesinin tasdiki hakkındaki ka
nunun ikinci müzakeresi münasebetiyle Receb Peker (Kütahya) ile 
Bayındı~lı~ Bakanı Ali Çetinkaya'nın yapmıf oldukları beyanatı dün 
neşretmıştık. 

1933 yılında fransızlarla yapılan an
laşma. ile Toprakkale - Payas, Fevzipa
şa • Meydanı ekbez, Çobanbeyli • Nu
saybin demiryollannın işletilmesi ce
nub demiryolları adındaki bir fransız 
şirketine verilmişti. Yapılan anlaş.ma 

mucibince şirket Toprakkale - Payas, 

(Arkası 5 inci sayfada) 

iç lşler Bakanr ve Partl Genel Sekreteri B. Şükrü Kayanın verdiği .ziyafette 

Güneş - Dil analiziyle etüdlerden: 

Sin-(syn) ve omo
( homo -) üzerine 

Terminolojide geni' bir yer tutan 
bu iki dil unsurunu (sin, omo sözlerini) 
aynı bir etht konusu yapmamız onlar· 
da gördüğümüz orijin birliğinden ile .. 
ri geliyor. Bu unsurlarm her ikisi bir 
çok mürekkep terimlerin yapısma ilk 
kısmı olarak girerler, adeta önek rolün
de bulunurlar. Diksiyoner ve ansiklo
pedilerde bu unsurlarla türetilmiş terim
ler uzun uzun sayfalar doldurmakta • 
dır.Bunlardan birincisinin grekçe syn 
''beraber", ve ikincisinin gene grekçe 
homos ''benzer, müşabih., sözlerinden 
başka bir şey olmadığını yazmakta bü
tün kaynaklar ittifak ederler. 

Not. - Bu iki unsurun imlasında iki 
usul kullandır. Bunlar: 1) fransızca, 

ingilizce ve almancanın tatbik ettiği eti
molojik imli ile (syn-, homo-); 2) ital
yancanın kullandığı fonetik imla ile de 

(•in-, omo-) 'ekHlerinde yazılırlar. 
Tilrk iınHisı fonetik olduğundan en s'n 
evolüsyonu aksettiren şekilleri tercih 
etmelidir. 

Sin - ve omo- ile terkip edilmiş te • 
rimler üzerinde bir fikir edinmek için, 
şimdiden bağzıları bizim de kültür di· 
limize girmiş olanların birkaçını göre
lim: 

a) "si-, sin-, sim-, sen-, sem-,, şekil • 
!eriyle: 

Simetri, simetrik; sempati, sempa • 
tik; sembol, sembolik, sembolizme, sen
foni, senfonik; semptom, semptoma tik; 
senkop; sendika, sendikal, sendika
Iizme; sinonim, sinonimi; sinoptik: 
sentaks, sentaksik; sentez, sentetik, sen· 
tetizme; v. b. v. b. 

b) om (o)- ile: 

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

Başbakan İsmet lnönü'nün ay
nı mesele hakkrndaki beyanatla
rını da ehemiyetine binaen aynen 
neşrediyoruz: 

"- Şark şimendiferleri mukavele.. 
sinin meclisten geçmesi münasebetiyle 
açılmış olan müzakereye bugün de de. 
vam ediyoruz. İlk müzakeresinde yok. 
tum. Mesele ile vazifesi dolayısiyle a. 
lakadar olan, eski ve yeni vekiller biri
birlerine birçok mevzularda temas et
miş bulunuyorlar. Bugün memnuniyet. 
le müşahede ediyoruz ki, arkadaşları.. 
mızın biribirlerine karşı şahsi infiale 
varacak imalr ve tarizli sözleı i yoktur. 
Bunu kaıydetmek bizim için memnunL 
yettir. Ondan sonra eski ve yeni mu.. 
kavelelerin bazı mevzuları üzerinde ar. 
kadaşlann tenkidlerini dinledik. Efkt. 
rı umumiyenin ve büyük meclisin bit
noktada bilhassa meserret duyması lL 
zımdır. O da memleketi alakadar edeıı 
bir mevzuda bir prensip takib eden, ek. 
seriyetle bir partiye mensup arkadilf
lar olduğumuz halde, memleketin men.. 
faatini müdafaa etmek için yekdiğeri. 
miri tenkit etmekten, fikirlerimizi miL 
let huzurunda açık söylemekten salatı.. 
mıyoruz, (Bravo sesleri, alkışlar). 

Zannediyorum ki ~irket mukaveleleri 
meselesinde tasavvur edilebilecek bli. 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

Fıkra 

Hatıralar .. 
Belgrad 24 Nisaa 

Biz 23 nisanı yeni türk devletiaüJ 
kuruluş günü olarak kutluyoruz. Son 
osmanlı kumandanı Belgrad kalesinin 
anahtarlarını Prens Mişele 23 nisanda 
teslim etti. [1867]. Bizim 23 nisanda 
olduğu gibi yugoslav 23 nisanı da fO
culc bayramıdır. 

Sırplılarla türkler arasrnda ilk mu
harebe 1312 de olmuştur [lstafanya
na]. [1]. Sıon muharebenin tarihi 1911 
dir. [Komanova]. 

k t sındaki cogra ı vazıyetın, e ara ov• • ti . 
lıis ve fikir birlıgının zarure en-
air. Dış Bakamınızınel. udl?!:,t". hebr
gün daha kuvvetle b ır ıg!nı te -

. . ..... Ekselans Nacı El A-
§ır ettıgı ve d · et 
'I'' d bilhassa kayı ve ışar 

sı ın e ·ı · meved-
l d. v. arbi Asya aı esı 

ıey e ıgı g l k tleri ve ge-
'detinin şark meme e l sa 
lecek nesiller için refah ı ve o. 
adetli bir istikbalin başlangıcı. -

d k · kanaat ıse 
lacağı hakkıtı a ı kı kta 

Dünkü Kamutay toplantısında 

Dr. Aras Irakla yapılan 
moka veleyi izah etti 

Haleb hapishanesinde 

işkence ve tazyik al tın

da inliyen hataylı 

türkler 

Tam altı asır! Bu zaman folkloru, 
mizaçları, ahl~k ve adetleri birbiriyle 
o kadar yoğurmuştur ki köylüde.a 
başlıca fikir- adamlarına doğru, bütÜD 
sınıflarla hemen anlB§ıp kaynaşryo

ruz. istiklal davasrnr kazanmak içia 
vasıta olan türk düşmanlığı, SIFp ru
hunda yoktu. Nitekim on dokuzunca 
asrın sonlarında, edebiyat :olarak da, 
ortadan kalkmıştır. Sırp mekteb t•· 
rihlerinde türk düşmanlrğı telkinleri
ne tesadüf edilemez. 

Jııemleketlerimizin ya nlhşar _ 
. 1 1 h atta su ve se ve beynelmı e ay t b ... 

lameti ideal tanımalarının a 
11 

bir neticesidir. . 
• Ekselans Vezirin Ankara zı~a· 
:tetlerinde hasıl etmiş oldukları ı~· 
libaların kardeşçe ve dostça bır 
'd' v • 'k" da Kamutayın, 
ıger mı asını . 

(Jünkü topla-ntısmda, Türkıye - l· 

rak hudud ve_ iy~ komşu~~~. ~:~: 
laşmasınm ikıncı faslı ~ükum d' 
hin, notalar teatisi suretıle, teI? ı· 
C:li hakkında hükümete ınezunıyet 
:Veren kanunu müstaceliyet kara· 
l'İyle kabul ettiği sırada Dı~ baka
lnunızın beyanatını süreklı alkış· 
larla tasvib etmesinde buluyoru~. 
Bu andlaşma 5 haziran 1 ~26 .tarı
lıinde Ankarada akdedılmış ve 
bahse mevzu ikinci faslı hükümle
s-i ise geçen sene temmuzunun 18 
ıinde münkazi olmuştu. Notalar, 
lcanun projesi·nde teklif edilmiş ol
d .. 1-u üzere, Irak elçimizle Irak ..... 

Kamutay dün B. Refet Canrtez 
(Bursa) nın reisl~ğinde top~an~ş-
t Emniyet işlerı genel dırektor-
ır. .. tah 

1 ...... ·· memurlar maaşı ve mus • 
ugu 8 b' ı· d mler ücreti faslına 2 ın ıra-
e ünakale suretiyle konulması

nın ın . .
1 

. h .. 
na aid olan proJe ı e, erazı ta rın 
hakkında 2901 sayılı kan~a .ek 
kanun layihası ve idare hey~t~nm, 
Kamutay memurlarının teşkilat ve 

( Sonu s. inci sayfada ) 

h 
. . de bulunan Ekselans Ha-

ııte rımız 1 v 

:s-. • • • le Dış bakan ıgımız 
rıcıye vezırıy . 

da teati edilecektır. 
arasın 

T'. kiye ile lrakın sükun ve se-
u~ . d p inkişaf et-

Iamet ıçın e yaşayı Ih 
k ve beynelmilel haya~ta su 

me dd t amili olmak ıradele-
v.e ~~:eker: daha teyid ede~ bu 
r~nı . .. zel hatıralarını daıma 
zıyaretın gu .... · d bizim ka· 

h f edecegın en 
mu a ~za l n Ekselans Hariciye 
dar emın ° a · d · :t- :t-
y_ .•• hu··rınetle teşyı e enz. 
ezırmı 

Hatay'da •e
bebsiz yere 
tevkil edilen 
ve kamçı ve 
dipçik darbe
leri ile, Haleb 
hapishanesine 
ıevkolu· 
nan hataylı 
türklerin acık
lı maceraları
nı yazmıştık. 
Yandaki SÜ• 

tunlarda Ha
tay türklerini 
Haleb hapis· 
hanesinde de· 
mir parmak· 
lıklar arkaıın· 
Ja görüyorııı· 
' nıız. 

Müşterek kelimelerimiz sayılmalc

la tükenmez: yorgan, yastık, kapı gibi 
ev eşya ve kısımlarından, mintan, çep
ken, tepelik, libade. gibi giyeceklere 
aid olanlar, sonra saat gibi esaslı ke
limeler ! Bir endüstri ve maden harta
sı ü:;ründe mesela şu kelimeleri gö
rürsünüz: şekerhane, bakır! Çiçek i
simleri arasında gül, sünbül, şebboy 

gibi birçoklarr müşterektir. Bülbül de 
öyle! Bu kelimelerin garipleri de vau 
Türkçede artık kullanmadığımız ve 
Sırpçada gezinti manasına gelen tefer. 
rüç gibi! 

Görüştüğüm mütefekkirler burada 
pek iyi neşriyatta bulunan tarih ve dil 
müessceseleri ile bizim tarih ve dil ce
miyetlerimizin temasa gelmesini isti• 
yorlar. Prgiı.za'daki osmanlr vesikala
rını tetkik ve neşreden bir zat, bu ve-
sikalardan birçoğunun osmanlı hazne
lerinde bulunmak ihtimali olmadığım 
bildiriyor . • Fatay 

[1] Sirozla Dr.una arasında bir köy 
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Günün içinden: 

eşriyat bolluğu 

yılında Belediye meclisinde 
Ara~i t~hrir Belediye zabıta talimatnamsi 

ışlerı müzakeresine dün başlandı 

1937 

Fırıncıyı iyi pişmemiş, tarbaı eksik ekmeği satmaktan belediye 
meneder: halkın sağlığını korumak için konulmuş yasalar, hiç bir sa
tıcının çürük çarık ve karışık mallarla müşterilerinin sıhatini tehlike
ye sokmasına göz yummamaktadın. 

Karnınız maddeten aç mıdır, onu doyurmak için baıvuracağınız 
pazarın kontrol altında bulunduğt.mdan emin .o!abilirsiniz; f~at ma
nevi açlı"!ınızı gidermek istediğiniz zaman, elmıze geçecek bırço·k· d~
ğerli cildlerin yam başında, bir takım abur cubura rastlamak talmzlı
ğinden henüz kurtulmamışsrnızdır .• 

Son dört ay icinde iki büyük pirini kaybeden türk gençliği bu i~ 
tabutun arkas nda içten gelen bir heyecanla yas tuttu. Bıyıkları yem 
tcrliyenlerin ağarmış sakallar için döktükleri yaşlar, gençliği değer 
bilmezlikle suçlayanları, hiç olma: ıa, bin defa yalanlamııtır. 

Simdi bu büyük isimler, onların hayat ve eserleri hakkında bir neş
riyat bolluğu başlamış bulunuyor. Kendisi hakkında güzel yazılmış, 
giizel basılmış bir kitab, bir şairin mezarına konulmuş bir çelenğin, 
dikilmiş bir abidenin yerini tutabilir. Fakat bu mevzular hakkında ya
zılıp da elimize ge)en eserlerden bir kısmını bilgisizliğin ve biran ev -
vel davranıp da para kazanmak için gösterilmiş bir acelenin damgala
riyle damgalanmıt görüyoruz. 

Halkın ölümüne acıdığı sanatki.rlann mezarına baldıran demetle
ri yığmanın, kerpiçten heykel dikmenin manası nedir? Bugün Yat•Yan
larla bundan sonra gelecek nesillere edebiyatımızın belli batlı çehre
lerini tanıtmak istiyenlerde "sıcağı sıcağına kitab yetittirmek" ve 
''ne bahasına olursa olsun sürüm yapmak" kaygılarından üstün me-
ziyetler aramak, hiç olmazsa, hakkımızdır. Kalitesi dütük eserlerle 
ki.ğıd istokumuzu harcayıp okurlann gözlerini yoranlara kağıdın pa
halanmakta olduğunu hatırlatmalıyız! 

Diyarbekir 
Irak treni 
Diyarbekir hattı ile birleştirilmeai 

istenen Irak demiryollanrun, Diyarbekir 
hattına nereden bağlanması muvafık o
lacağı ve takib edeceği yollar hakkında 
Irak mühendisleriyle fikir teatisi için 
lraka giden bayındırlık bakanlığı i.n§aat 
daireai reis muavini B. Ferdi ve Eliziz 
inşaat baş mühendisi B. Abbas Bağdad
da temaslarına devam etmektedirler. 
BB. Ferdi ve Abbas bir müddet daha 
Bağdadda kalacaklardır. 

Belediyeler ve hususi 
idareler muhasebe 

usullerinin birleştirilmesi 
İç bakanlıkta belcdıye ve hususi ida

re muhasebe usullerinin birleştirilmesi 
i ini inceelmek üzere teşkil olunan ko
misyon vilayetlerden bu iş üzerinde ba
zı maliimat istemiştir. Komisyon buma
lUmat gelintiye kadar toplantılarını ge
ri bırakmıştır. 

Ferik Abdullahm cenazesı 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Müte

kaid Abdull:ı.hın ceı. si bugün İzmir
de törenle kaldırılmış, Dumlupınar 

vapuru ile Ltanbula gönderilmiştir. 

İstanbul elektrik şirketinin davası 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Elektrik 

şirketinin k çakçılık maddesinden mu· 
} kemesine bugün ihtısas mahkemesin
de başlandı. Şirket idare komitesin
den Jan Lo yan ve belçikalı mühen
dis Jul dinlendi. Mahkeme sabahtan 
akşam geç vakte kadar devam etti. 
Suçlu olarak dinlenecek daha bef kişi 
vardır. 

stanbul konservatuvar binası 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Kon

servatuvar binasının keşif projesi 750 
biR liradır. Eksiltme mayısta açıla

caktır ve temmuzda ihale edilecektir. 

········································--·-·: . . 
: HAVA : : . ··········································•······· 

Dün hava yağmurlu geçti 
Dün şehrimizde hava açık iken öğ

leye dogru kapanmış ve gök gürültüsü 
ile birl"kte saganak halinde ~ağmur 

yağmıştır. Hava ak ama doğru yeniden 
açılmıştır. Meteoroloji işleri genel di. 
rektörlü ünden verilen malUmata göre 
dün yurdun Trakya mıntakası yağışlı, 
Ege ve Kocaeli m ntakaları bulutlu, 
diğer mınt"kalar kısmen bulutlu geç. 
mistir. En çok yağış Tekirdağında ol. 
muş kar .,, treye 10 kilogram su düş. 
miistür. Dün en di.ı ük ıssı sıfırın üs. 
tu ele V ıda 4, en yiiksek ısı da Ada
na ... a. 

Nurettin ART AM 

İstanbul valisi 8. Muhittin Ostün
dağın temasları 

Şehrimize gelen İstanbul vali ve be
lediye reisi B. Muhiddin Üstündağ vi
layet ve belediyeye aiJ muhtelif işler Ü· 

zerinde bakanlıklarla temasa başlamıt· 
tır. B. Uıtündağ şehrimizde bir hafta ka
dar kalacaktır. 

Eroin fabrikası tahkikatı 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Polis 

dün meydana çıkarılan eroin fabrika
sının tahkikatını bitirdi. Suç evrakı ih
tısas mahkemesine verilecektir. Fabri
ka sahibi Ohaves adında biridir ve ev 
suçlu Mustafa tarafından kiralanmış

tır. İkisinin arasında mutavassıtlık ya
pan gene Mustafa adında biri tahkikat 
sırasında ölmüştür. 

Çağrı 
Maliye encümeni Lugün saat 15 de 

toplanacaktır. 

Büdce Encümeni bugün saat 14.30 

da toplanacaktır. 
Arzuhal Encümeni bugün saat 15 

de toplımacaktır. 

Yeni§ehirde aabah 

Saat beşe doğru gözlerimi aç· 
trm. Taze yeşil yapraklı ağaçlarda 

kuş cıvıltılarınr, Yenişehir bahçele
riı den yükselen horoz sesleri örtü • 
yordu. Gürültüsü sayısız olmak ta
bii bulunan medeni bir şehirde en 
sakin zaman sabah dakika/arıdır. 

Geç vakitlere kadar çalışan şehirli· 
/er o dakikalarda sükun isterler. Bu
nun içindir ki belediyemiz, sabahın 

muayyen bir saatinden önce otonıo • 
billeri k.orne çalmaktan, gazetecileri, 
sütçüleri, sebzevatçı/arı satış yap • 
maktan ve Yenişehirde oturanları da 
kümes hayvanları beslemekten • pek 
haklı olarak - menetmiştir. Falcat bi
liyorum ki, hangi tarif olunmaz bir 
hayvan sevgisine gönül kaptırarak, 

oturdııklar.ı apart.ımanların mutba • 
ğında veya kilerinde bu gibi h3}van
lara ana şefkati gösterenlerımiz var. 
Bunun sebebi, yağlı tavuk eti veya 
taze yumurta yemekse bu, köylünün 
kazancma engel olmağa değer mi? 

lmdi, şehir şehir/ilerindir. Daha 
temiz, daha ıderli toplu, hulasa daha 
medeni bir şehirde oturmak, beledi
ye yasaklar.ına karşı gelmek usulle • 
rini keşfiçin zihin yormakla değil, 

böyle bir şehre liyakat kazanmakla 
ve karşılıklı haklara riayet göster • 
mekle kabildir. 

Horozları susturalım. - N. B. 

Ankara bircuı 

Ankara birasına reklam yapıyorum 

sanmayınız; fakat bütün prkta bundan 

daha ıüzel birayı ...-ede içtiniz? 

bitirilecek 
Finans bakanlığı 1937 finans yılı i· 

çinde arazi tahrir işinin bitirilmesini t~
min için azami faaliyet göstermektedır. 
Bakanlık mayıs ayı başından itibaren 
bir çok vilayet ve kazalarda yeniden 
tahrir komisyonları kurmağa karar ver· 
mi~, bu komisyonların kadro ve tahsisat 
cetvellerini vilayetlere göndermiştir. 
Bakanlık bu hususta vılayetlere gönder
diği bir emrinde işlerin daha çabuk gö
rülmesi için birden fazla tahrir komis
yonu bulunan vilayet ve kazaların mın· 
takalara ayrılmasını, kanun ve talimat
namelerin sarih hükmüne rağmen nok
san ve yanlış muamele yapan reis ve a
zalar hakkında cezai muameleler yapıla
cağını, tahrir işlerinin sıhhat ve seli· 
metle yürümesini ve en çabuk bir za
manda bitirilmesini temin için hususi i
dare direktörleriyle kaymakamların ve 
diğer ilgili memurların dikkatle bu işi 
takib etmelerini, etmiyenlerin ağır bir 
meıuliyet yüldeneceklerini bildirmekte
dir. 

Belediye Meclisi dün saat 17.30 da reis vekili B. Fevzi Kütükçü
nün reisliğinde toplandı. Geçen celse zabtı kabul edildikten v«: b~d~e 
muvazene kararnamesi tetkik edilmek üzere encümene gönderıldıkten 
sonra, icra makamınca hazırlanan ve teşkil edilen muvakkat encü
mneden geçen, belediye zabıtası talimatnamesniin müzakeresine baş
lanıldı. 
Bu talimatnamenin belediye ka

nunu ile diğer kanunların beledi
yelere yüklediği vazifeleri baıar
mak ve halkın sağlığını, rahatlığı
nı korumak için yapıldığı birinci 
maddede yazılmakta ve Ankara 
belediyesi sınırları içinde bulunan 
herkesin bu talimatnamede sayılı 
emir ve yasaklara uymağa mecbur 
bulunduğu kaydedilmektedir. 

Talimatnamedeki emir ve yasakları 
dinlemiyenler ve buna karşı gelenler 
hakkında (belediye itlerine dair ceza 
hükümlerini taşıyaıı kanun) tatbik edi
lecektir. 

Talimatnamenin maddeleri kitib Bn. 
Makbule Eldeniz tarafından birer birer 
okundu ve reis tarafından reye konarak 
olduğu gibi veya değiştirilerek kabul 
edildi. Birkaç maddede geçen müzake
re eaaalarma göre değiştirilmek üzere 
encümene geri verildi. 

yo, gramofon çalmak hususunda hu. 
suai vaziyetleri göz önünde bulundu. 
racaktır. 

Diğer hükümler 
Sokaklarda, meydanlarda seyyar çal• 

ğıcılığı, umuma mahsus yerlerde ve na
kil vasıtalarında girip çıkarken veya 
gişelerde bilet alınırken sıra beklemi· 
yerek geçmemeği cadde ve sokaklara 
ııübrüntü, pis sular dökülmesini yasak 
eden maddeler olduğu gibi kabul edildi. 

Yollarda, meydanlarda ve umumi 
nakil vasıtalarında ve halkın girip çt· 
kacağı yerlerde tükürmek ve balkı iğ· 
rendirecek geyler yapmak yasağı tali· 
matnamenin başlıca hükümleri arasında
dır. Azadan B. Kemal"- Cadde ve so
kağında tükürük hokkası ve süprüntü 
sepeti olmıyan yerlerde bu maddenin 
tatbiki adfilete uymaz" dedi. İcra maka· 
mı, bunun zamanla temin edileceğini 
söyledi. 

Kanun, nizamname ve 
talimatnamelerin neşri 

T alimatnameJeki mühim hükümler Sokaklarda mangal yakmak ve kapı· 
lardan pencerelerden, trasalardan hah 
silkmek yasağını koyan madde u
zun münakaşalar açtı. Azadan bazı· 
ları "baca" lar üerinde durdular. B. 
Mecdi Sayman linyit yakan kalöriferler 
hakkında ne düşünüldüğünü sordu. Mu· 
avin B. Tahsin reisliğin bu hususta al· 
dığı tedbirleri söyledi. Bu maddeler ol· 
duğu gibi kabul edildi. 

Vatandaıların bütün kanllll, nizam
name ve talimatnamelerden haberdar o
labilmeleri için bütün kanun, nizamna
me ve talimatnamelerın neşir ve ilinı 
kararlaşmıştır. İç bakanlık bu hususta 
vilayetlere bir emir göndererek neşir ve 
ilan işinde lakayd davranan memurlar 
hakkında kanuni takibat yapılmaaını 

bildirmiştir. 

Ziraat konmbinaları 
için alınacak tinaz 

Ziraat bakanlığı bu yıl kurulması ka
rarlaşan kombinalar için satın alınacak 

tınaz makineleri üzerinde incelemeler 

yapmak için Bulgaristan ve Romanya· 

ya bir heyet göndermektedir. Heyet zi

raat bakanlığı hususi kalem direktörü 

B. Servet Şefiğin reisliğinde Ankara zi· 
raat direktörü B. Hamdi ve makine mü
tehassısı B. Necatiden mürekkebtir. 

l'I. .... d .... .. o. ~ ..,:ı .ı oa" ... .tsi... ancak 
biz, çok az bira içen bir milletiz. Bira 
gibi, ıarab gibi besleyici hafif İçki!e .. 
bizde, birçok sebeblerle, henüz taam
müm edememiştir. Bu sebeblerin başın· 
da bu içkilerin pahalı olduğunu kaydet· 
meliyiz. Bira ve ıarablanmız daha ucuz· 
latdıa kilerlerimizdc biıkaç şi,e bira ve
Y.B şarab bulunabilir ve birçok sofrala
rımız bun\arsız kurulmaz. 

Son istatistiklere göre yıllık cihan 
sarfiyatı 130 milyon hektolitreyi bui
maktadrr. En basta • tabii olarak • 40 
milyonla Almany~, 36 milyonla İngilte
re, 14 milyonla Belçika, 11,4 mi!yonla 
Fransa, 7,4 nulyonla Çekoslovakya, 2,6 
milyonla 11\·cç gelmektedir. 

Geri kalan milyon hektolitreyi ve 
milletler sayısını hesab ediniz; bira içen 
bu mil!etler dı§ında kalanların ne kadar 
bira içtiklerini anlarsınız. 

Bir lil.ozol 

lngiltere bafbakanı olacağı rivayet 
edilmekte bulunan B. Neville Chamber
lain balık avını pe kıever. Bu merakının 
sebebini soran bir zat:ı İngiltere ba§ba· 
kan namzedi ıu cevabı vermiştir: "Ben 
aile ananalerinin sevkiyle parlamento 
hayabna karıtmıf bir adamım. Bilirsiniz 
ki parlamentoda güzel sözler ve beyhu
de nutuklar söylenir. Bundan dolayı ba
lıklarla bat bata kalmaktan biz duya. 
nm: Balıklar ağızlannr açar, fakat ko· 
nuımazlar .• .'' 

Beraet eden Q§ık - carih • diıçi 

Son günlerde Paris gazeteleri bir eli,. 
çi ile bir vali karısı arasında, di§Çinin 
kadını ve kendiaini vunnaıı ile netice-

Talimatname umuma mahsus ıyer
lerde ve şeylerde göz önünde bulun. 
durulacak noktalar hakkında mühim 
hükümler taşımaktadır; halkın sükı1n 
ve rahatını kaç:racak işler yapmak ve 
umumi edebe uymıyan hareketlerde 
bulunmak, kötü sözler söylemek ve u. 
mumi sıhati bozacak şeyler yapmak, 
gece yarısından sonra sabah istirahat 
zamanı sayılan saate kadar sokaklarda 
bina içlerinde bağırıp çağırmak, her ne 
suretle olursa olsun gürültü etmek, ay. 
nı saatler içinde, piyano, gramofon, 
radyo gibi musiki aletleriyle rahatsız. 
lığı mucib hallerde bulunmak yasak e. 
dilmiştir. 

Dördüncü maddenin münalıtı§ası 
Buna aid dördüncü madde epeyce 

müni}kaşa edıldi; azadan BB. Kemal, 
Rauf, Cafer Tayyar, Ekrem söz söy. 
lediler. Encümen adına B. Muhlis ve 
reis muavini B. Tahsin izahlaraa bu. 
lundular. Neticede madde encümene 
iade olundu. Encümen, (kötü söz, umu. 
mi edeb) kelimelerinin ihtiva ettiği 
manaıyı daha ziyade aydınlat<ıcak, r:ıd. 

·························································: i Hatırlıyor musunuz? i . . . . . . 
i 1 - Divanı-luğat-it-türk ne i 
i 11aman yazıldı ? i 
: 2 - Avarlar'ın Macaristanda : 
~ imparatorluk kurmaları hangi ta· l 
i rihe rastlar ? i 
i 3 - Hün orduları Çin Secldi- i 
? ni ne zaman a§trlar ? i 
i 4 - Etilerle mısırlıların itti- i 
i fak tarihi nedir ? i 
i 5 - Atilla ne .zaman impara- i 
l tor oldu? ~ 
i Dünkü suallerin cevabları ~ . . . . . . 
:. :. S - Timür hangi sene doğdu ? 

: C - 1336 da. : 
• S - İstanbul türkler tarafın· • . . 
: dan ne zaman alındı ? i : . 
: C - 1453 de. ! 
: . . k . : 
• S - Büyük hınd • tiır unpare.- ==:. 

torluğu ne zaman kuruldu ? 
C - 1526 da. • 
S ~ istiklal mahkemeleri ka· i . 

nunu ne zaman çıkarıldı ? ~ 
C - 31 temmuz 922 de. : 
S - Müdanya mütarekesi ne ~: 

zaman yapıldı ? 
i C - On bir birinci tesrin 922. : . . . 
:. .................................. ····················· 
lenmiş olan, bir sevda maceraıma aid 
haberlerle dolu idi. Bu sosyal skandal, 

mahkemenin di§çiyi tebrie etmesi ile ka
p:ınmı,tır. Fakat ortada kendisine acın· 

dığı kadar gülünen bir kadın, kanım

dan ayrılmak üzere olan bir erkek ve 
bu hadisenin ıstırabını ömrü uzunluğun· 
ca hissedecek bir çocuk kalmı§tır. Za
vallılar! 

Umuma mahsus yerlere ve nakil va
sıtalarına kirli ve fena kokulu e!biscle· 
riyle veya iğrendirici kıyafetle girilme· 
sini meneden maddenin işçilere şamil O• 

lup olmadığı münakaşa edildi. Neticede, 
bu hükmün yalnız fena kokular neşre· 
den kimseler için konulduğu anlaşıldı. 

Kümes hayvanları hakkında 
münaktı§alar 

Sehir içerisinde beeldiyeden izin al-
maksızın ve sıhhi, fenni şartı ra uygun 
kümes yaptırmadan kümes hayvanı bes· 
lenemiyeceğine dair madde ile evlerin 
bahçelerinde çamaşır yıkanmasını ve a
sılmasını yasak eden madde münakaşa~ 
lari mucib oldu. Bu münasebetle söz a
lan Bay Mecdi Sayman kümes hayvanı 
besleme işinin lıir prensip kararına bağ• 
}anmasını ve böyle vazih olmıyan bir 
madde ile bu işin halledilemiyeceğini 
söyliyerek ilave etmiştir : 

B. Mecdi Sayman'ın mütaleaları 
"- Vakıa kümes hayvani rmın ev 

iktisadiyatında mühim bir rol oynadı· 
ğını biliriz. Ve son zamanlarda bu hu
susta bazı tedbirler alınmıs olduğunu 
da gördük. Yalnız şurasını ehemiyetle 
işaret etmek isterim ki, bu işi kati bir 
karara bağlamak lazımdır. Ya hep, ya 
hiç. Kümes hayvanı şehrin huzuri nok. 
tasından muzur ise tamamen menedelim 
Degilse bunları besleyecekler hakkın· 
da vazih ve ameli hükümlCt" koyalım.,. 

Aynı mevzu üzerinde diger mütale
alarda dinlendikten sonra her iki mad· 
denin encümene iadesi kararlaştı. 

Yeni talimatnameye göre, sokaklar
da, caddelerde, meydanlarda hayvan oy• 
natmak ve döğüştürmek memnudur. 
Ağızlıksız, tasmasız köpek gezdirmeği 
meneden bir hüküm de konulmuştur. 

Dükkan vitrinleri 
Büyük meydan ve yollar üzerinde 

ve şehrin büyük ve güzel caddelerin· 
deki dükkanların camakanlarında işkem
be, paça gibi görünüşü göze batan şey· 
ler bulundurulmayacaktır. 

Belediyenin izin verdiği yerlerden 
başka yerlerde her ne vasıta ile olursa 
olsun seyyar satıcılık da yasak edilmiş-
tir. 

Belediyenin tayin edeceği yollar· 
dan başkasından hizmet kamyonlarını 
geçirmek yasagı üzerinde de görü!rn~· 
ler yap•ldı. Bu maddenin h1lkın ıh:ı
yacrnı tazyik değil, tatmin eder te~_ıl
de değiştirilmesi için encümene gon• 

derildi. 
Dünkü toplantıda 37 madde üzerin· 

de konuşuldu ve geri kalanların mu a• 
keresine devam için yarın S33t 17 .3o da 
tekrar toplanılması karar"<ı tırılarak 
19.30 da celseye son verildi. 
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'1/A~wlllmzl/ Bask cephesinde milislerin 

0 ~~;~!=~~:~~ükder- mukavemeti devam ediyor 
1 - Siyasi emniyetsizlik 
2 - Silah yarışı 
3 - lktısadi buhran. 
Devletler, zaman zaman, bu üç 

derde çare aradılar. Siyasi emniyet 
için önce Milletler Cemiyeti kurul • 
muştu. Sonra Kellogg misakiyle takvi
ye edildi. Lokarno muahedesi imza • 
landı. Küçük antant, Balkan andlaş
ması ... Fakat koJlektif emniyet çerçe
vesi içinde aranan gaye gittikçe u • 
zaklaştı. Her devlet, kollektif çalış • 
mayr bir tarafa bırakarak emniyeti • 
ni, önce silahlarında, sonra da ittifak
larda aradı. BugÜn her kaptan ancak 
kendi gemisini kurtarmaya çalışıyor. 

Silahsızlanma derdi için aranan çare 
de daha müsbet bir netice vermed~. 
Altı yıl hazırlıktan sonra 1932 senesı 
şubatında toplanan silahsızlanma kon
feransı, ertesi senenin sonbaharında 
inkıtaa uğradı. Bundan sonra Alman
ya silahlanmaya başladı. Harbtan ev
velki silah yarışı gibi, bu, kar§~ ~hrla· 

· d' o ı da sıla afı harekete getır ı. n ar 
rmı artırdılar. Bugün silah yarışı en 

hararetli bir safhasındadır. 

Londra, 28 (Hususi) - Hükümetçi 
kaynaklardan bildiriliyor: Asiler dün 
bütün uece Madridi topçu bombardıma• 
nına t:tmuşlar mühim h,asarlara ve bir 
çok kişilerin ölümüne sebeb olmuşlardır. 
Bataryaların yeri bulunamamıştır. Cwn· 
huriyetçi tayyareler Talavera del Taja 
civarında asi krtaları ve bir cephane 
trenini bombardıman etmişlerdir. Astu• 
i cephesinde asi taarruzları püskürtül-

r ,., . k 
.. t'' Kanarias ve Baleares ası ru

muş ur. 
vazörleri' Valensiyayı bombardıman et· 

mişlerdir. 

Bask cephesinde 
H ükümetçi kaynaklardan bildirili

or: Durango'da asilerin taarruzu pii&-
y • 'd hük• " t 'l A kürtülmüştür. Eıbar a ume çı er a• 
si taarruzlarına mukavemet etmektedir
ler. Bask ordusu tensik olunacak ve 
kumandan değiştirilecektir. Bütün 
harb levazımı endüstrisi seferber edile-

cektir. 
120 Asi tayyaresi Guernika'yı şiddet-

Bilbaoya yiyecek götüren ingiliz gemilerinden iiçününsen Sen fan 
dö Luz da alınmış resimleri 

,. 

Brüksel konuşmaları 

f/liJJitlliliıll/j 
Milletler A~ası iktisadi 

münasebetler 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi rnil

let1erarası bir iktisad konferansının top. 
lannıası etrafında görülen tcmayÜIJer. 
den bahsederek, klirinı; sisteminden do
ğan sıkıntıların git ~ide dünyayı rahat· 
sız ettiğini anlatıyor ve kliring sistemi-
nin mahzurlannr şöyle hülasa ediyor: 

1: Bir memleket mahsul ve mamul• 
ferinin çoğuna yalnız diğer bir memle
ketin müşteri olması doğru değildir. Çüa 
kü bu hal, salıcı memleketin dünya yii. 
zünde me\'cud ve muhtemel diğer müı
terilerinJcn mahrum eder . 

2: Bu hal böyle olabilmek için biz. 
den çok mal alan memleket malımıza 
fazla fiat verdiği kAdıır sattığı mallara 
da fazla fiat koyar. Bu paranın dolayı• 
siyle kıymetini indirme demektir. 

3: y ı.iksek natla fazla alınan mallan· 
mızın bedeli karşılanamadığı zamansa va 
ziyet içinden çıkılması kolay olmıyaa 
bir şekil alır. 

Demek ki kliring ayni zamanda ada 
takib olunmak lazım gelen cari bir besab 
da sayılabilirmiş. Bu takibin mesuliyeti-
ni hangi dikkat deruhte edecek? 

lktrsadi derde üç defa çare aran • 

tı 1922 senesinde Cenoa konfe. 
mış r. C e'de 

d 1927 senesinde enevr 
ransın a. d a ve 

1933 senesinde de Lon ra par 
ve H .. kon 
iktısad konferansında... er u~ -
ferans da netice vermeden dagılmış -

le bomLardtman etmişler, 40 metreden 
ucarak kacan halkı mitralyöz ateşine 
t~tmuşlardır. Bütün şehir, evrak hazine
si, kütüphaneleri ve müzeleriyle bir ha-

rabe halindedir. 

Asilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Du

rango kuşatılmıştır. Kıtalar~rz 20 
kilometre uzunluğunda ve 15 kılometre 

. ı· -· de bir ileri hareketi yapmak
genış ıgın 

lngiliz politik mahfilleri 
konuşmalardan memnun 

Brüksel, 28 (Hususi) - Kabine toplanarak Dış bakam Spaak'ın 
son konuşmalar hakkındaki izahlarını dinlemiştir. B. Spaak'm parla
mentoda perşembe günü Belçikanın yeni enternasyonal vaziyetini an
latması kararlaşmıştır. B. Eden hareketinden önce fransız elçisini ka
bul ederek kendisini yapılan konuşmalardan haberdar etmiştir. 

Bize aid vaziyetleri birer misal ola• 
rak kaydediyoruz. Bütün dünya af8ia 
yukarı ayni müşkilat içinde yüzüyor. 
Ne kadar fazla kayıd varsa o kadar faz. 
la zorluk var demektir, 

Dünya böyle gayri tabii vaziyetler i. 
çinde yuvarlana yuvarlana bir merhalo

ye geldi ki §İmdi hiç olmazsa konten• 
janbnan çeşidlerinin hepsi iflas etmiştir 
denilebilir. Normal ve hatta makül aa
rette himayekar gümrük kayıdlariyle iJc. 
tifa ederek serbest mübadeleye avdet 
zamanrnın artık gelmiı olduğu farzedi
liyoı-, Belçika başvekilinin tahkikini ij. 

zerine aldığı İ§ işte bu iştir. 

tır. 
Emniyet bahsi görüşülürken, dev • 

·ı Ah b hsi çıkıyor. letlerin karşısına sı a a . 
Silah bahsi görüşülürken emnıyet m~-

ık d selesi bahıs 
selesi çıkıyor. tısa me 
mevzuu olunca, her ikisi birden ~ıra: 

l · t meselesı mı 
lanıyor. Evve a emnıye ., 
halledilmelidir ki silahlar azalsın ·. 
yoksa silahlar mı azaltılmalıdır ~1 

. l in? lktısadi meselelerın 
emnıyet ge s d etmez 
h . . • mniyete yar un 
allı sıyası e . • ·yet mi te-
. ., y ksa önce sıyası emnı 

mı . o . . ki iktısadi meseleler 
~ssüs etınelıdır uk ur-

·ı · ., Me§hur tav yum 
halledilebı sın. .. .. "liir • 

h.k~ esı· Bu meseleler goruşu 
ta l ay . s· 
k da emniyetsizlik artıyor. 1 

• 
en ara d. buhran 

Uhlar fazlalaşıyor. lktısa ı 

da. genişliyor. d'· ta· 
·ı·h rışı ıger 

Bir taraftan sı a ya ' 'l Al 
!'aftan da Beri in mihveri denı en .• 

k b . ezonunun sı· 
llıanya ve İtalya om ın 
Yasi sahadaki taarruzları dev~ e
derke~, garbi Avrupa devletlerı v~ 
Amerika yeni bir iktısad kongresı 
fikrini ileri sürmüşlerdir. Malumd~ 
ki bir müddettenberi Oslo devletlerı 
denilen İskandinavya ve Belçika, rnil
letlerarası mübadelesinin genişletil -
mesi için çalışmaktadırlar. İngiltere, 
Amerika ve Fransada geçen sene 
frangın kıymetten düştüğü sıralarda 

müphem bir para itilafı yapmışlar -
dır. işte hareket noktası bu para an· 
laşması olmak ve Oslo devletlerinin 
teşebbüsiyle muvazi yürümek üzere, 
dördüncü bir iktısad ve para konfe • 
ransmın toplanması etrafında hazır -

· · ha Irk yapılmaktadır. Konferans açın . : 
.f · B ı ·k ba"vekıh zırlanma vazı esı e çı a y 

Van Zeeland'a verilmiştir. Tanı•·-:·~§ 
1 B 1 'k ba,.vekih, 

bir iktısadcı o an e çı a " 
'd' Rooyakınlarda Amerikaya da gı ıp 

sevelt ile görüşecektir. Loka~o n.ub: 
ahedesini yırttığı günden ben gar. ı 
A 

devletleriyle münasebete ~ı • 
vrupa 1 ın bu ık· 

. kt n çekinen A manyan 
rışme e . · · tirak et • 
tısad konferansı rnesaısılne ~!ıaktadtr 
ıneğe hazır olduğu an aşı . . . 

ık d 
kT Schacht Brükselı zıya -

tısa ve ı ı V Zeeland'a 
.•. ınan bunu an 

ret ettıgı za . •. 'bi Alman• 
sarih surette ifade etbgı gı ~ . _ 1.: • 

Rusyanın ıştırıuu 
yanın, konferans~ da bildirmiştir. 
ne taraftar oldugunu . . . ri La
Hitler de İngiliz işçi partısı lı~e .. l 
nsburi'e Berlinde aynı şeylerı soy e· 

miştir. 

Şimdilik konferansın toplanmasına 
kimse itiraz etmiyor. fakat topl~n-

1 k ? Geçen ık· 
dıktan sonra ne yapı aca • 
bsad konferansı göstermiştir ki iktı
adai buhran denilen hadise çok k.arı: 
şık bir takım siyasi iktısadi ve içtınıaı 
amillerin tevlid ettiği neticedir. Ve 
bunun halli yalnız siyasi emniyetsiz • 
Jiğe dayanan silah yarışından da daha 
zordur. Bir dereceye kadar siyasi enı
niyetsizliğin telkin ettiği korku ~l~ 
her devlet iktısadi kifayet siyasetını 

j takib etmeğe başlamıştır. Zir~at mem
leketleri sanayileşiyor. Sanayı mem -
leketleri ziraatleşiyor. Bunu temin 

ta.dırlar. Üç gün içinde 5.000 den fazla 
. 1 ınış ve 10 000 milis muharebe 

esır a ın · 
harici edilmiştir. Bütün cephede yüzler-

ce bask milisi teslim olmaktadır. 

Guernika bombardımanının 
talsilôtı 

Royter muhabiri Bilbao'dan bildiri
yor: Baskların mukaddes şehri olan Gu
ernika'nın asi tayyareleı tarafından tah
ribi, bunların kalbinde asilere karşı sön. 
mez bir kin uyandıracaktır. Tayyareler 
şehrin civanndaki çiftlikleri ve hatta ko
yun sürülerini ~ahi ateşe tutmuşlardır. 
Hastahane olarak kullandan bir manas
tırla başka bir hastahane içindekilerle 
beraber harab olmuştur. Hava hücumu 
kö lülerin mal satmak üzere pazara gel-

y 1m H .. 
dikleri bir sırada yapı ıştır. av~ mu-

daf toplarına ve tayyarelere malik bu-
aa . h' ı üdafaasxz bır şe ır o an 

lunmıyan m . 
10.000 nüfuslu Guernika, bır enkaz f'!

• .l d. Buradan kaçanlar Bıl-
ğım hahn;.ıe ır. . 
bao'ya iltica etmişlerdır. , • 

/ngiliz gazetelerinin hıddetı 
1 . bu bombardnJlaru 

İngiliz gazete erı ıJ ınışlardır. Tay-
hiddet ve infiaUe kar§ a Bilbao'yu 

. bombardımanın 
mis gazetesı . b "çin yapıldığım, fa. 
teslim olrnağa ıc ar ı kadar müdafaaya 
kat basklan sonuna Bır' amerikan he-

-· i yazıyor. 
sevkedecegın 'd k hükürnetçi ve 

. İ aya gı ere 
yetı spany lışacaktrr. Ayrıca !span-
~ · saflarda ça . 
ası .. . rnikdarda yiyecek ve elbı-
yaya muhıın . 

.1 ktir Yardım tamamen ın
se gönderı ece . . 

• mahiyettedır. 
sanı 

Asilerin tef.Jkif ettiği gemüer 

0 lo'dan bildiriliyor: Norveç, İsveç, 
. s ka ve Fenlandiya, kendilerine a. 

Danımar 

id gemilerin asi donanma tarafından tev-

kifini general Frankonun Lizbondaki de
le esi nezdinde protesto etmişlerdir. Ay
rı~a, Polonyaya portokal götüren iki 
İspanyol vapurunu da tevkif etmişlerdir. 

General Franko Bilbao ablokasının 
bozulması hakkındaki protestosunu Hen
dey'deki ingiliz elçisine göndermiştir. 
Franko 26 tarihli ingiliz protesto nota

sına ceva b vermemiştir. 

k . . gwnru" "k resimleri artırıldı. etme ıçın 

Kambiyo ve şanj kayd altı~a al~dı. 
K tenJ· antınanlar sistemlerme mura-

on d' m.ah 
caat edildi. Her devlet, ken ıne • 

sus bir iktısadi mekanizma. kurmU§~· 
F kat ziraat memleketlenne &anayı-

a 1.. unu telkin eden sebeb, 
Jeşme uzwn . . d ğil' 

ln bu siyasi ernniyetsızlik e • 
ya JZ • k. • 
dir. Harbtan evvel, servebn ta.~-
d anayi ile ziraat arasındaki m~-

e s 1 k d ehemiyetli bir sebebtir. 
vatsız ı a . · 1 

tak . d sc\nayi mümessıllerı ars an Bu sım e 
1 

. .. 
1 1 r Ziraat memleket erı so-

paymı a rnış a • . • Mill 
.. e vaziyetine düşmuşlerdır. et· 

rnurg . .. · · ki 
. t' istatistiklerı gostermıştır ' 

ler cemıye 1 • • • k 
. . . sinin maişet.im temın etme 

bir sanayı ışçı 'd' G" 
. • · --'· makta ı ı um-için beş ziraat ışçısı ~§ • • ti 

rük resimlerini indirmek ve bcare 

Romanya 
İtalya 
münasebetleri 

Bükreş, 28 (A.A.) - Havas muhabi
ri bildiriyor: İtalyanın Romanya ile 
bir anlaşma akdi için yaptığr istimzaç. 
lar Bükreşte makes bulamamışa benzi
yor. Maamafih İtalya, Romanyada çok 
müsaid bir havadan istifade etmekte· 
dir Salahiyettar romen mehafili Ro. 
manya ile İtalya arasında müzakereler 
cereyan ettiğine dair ecnebi kaynaklar
dan çıkan haberleri kati olarak tekzib 
etmektedir. Vakıa her iki taraf da biri
birine karşı müsaid temayüller göster

mekte ise de Romanya ile İtalya arasın
da İtalyan • yugoslav anlaşmasına mü
şabih bir anlaşmanın yapılması mevzuu 
bahis olamaz. Çünkü İtalya ile Yugos
lavya arasında mevcud meselelerin hiç 

birisi Romanya ile İtalya arasında mev
cud değildir. Binaen1Ieyh, günün bi
~.inde İtalyan - romen mukavelesine 

müsbet bir şekil verilmek icabederse 
yapılacak anlaşma Romanyanın dostluk 

ve ittifaklarına ve bilhassa Çekoslovak

ya ile olan esaslı menfaat ve rabıtala· 
rma katiyen halel getirmiyecektir. 

frak - Suriye andlaşması ve Filistin 
Kudüs, 28 (A.A.) - Irak ile Suri-

ye arasında dostluk akdi, bütün Filistin 

mahafilinde sevinçle tıelamlanmaktadır. 

Arab gazeteleri, bu muahedeyi, panarab 

birliğe doğru atılmış mühim bir adım o 

!arak telakki etmektedir. 

geni§lebnekten maksad, eski vaziye -
tin iadesi ise, buna imkan yoktur. 

Milletlerarasmm eski liberal mü • 
badele sistemi, her memleket hudud-

lan iç.indeki liberal sistem gibi artık 

arkada kaluuşt[l'. Eski mübadele sis
temi biraz da korsanlığa benziyor • 

du. Her memleket diğerinin ticaret 

yolJarmr kesiyor. Başkali'"lnın piya

aa)arını kapmaya çalışıyordu. Bu • 
nun yerine zamanın vaziyet ve ~tla 
rma daha uygun ve her memlekete, 

kendi yetiştirdiği eşya ve mahsulleri 
verip kendisinin ihtiyacı olan eşya 
ve m~hsulleri almasını tem.in edecek 
bir sistem ikamesi lazımdır. 

A. Ş. ESMER 

BB. Eden, Van Zeland ve Spaak 
Belçikanm bir batı paktı ç·erçevesi i
çinde alman garantisini elde etmek ü

zere elverişli zamanın beklenmesine 
karar verdikleri bildirilmektedir: Bel
çikanm bilhassa vadi alınmaksızın, bu 
hükümetin askeri gayretlerine devam 
etmesi ve Cenevre teahhüdlerine saygı 
göstermesi de kararlaşmıştır. Aksi tak
dirde İngiltere ve Fransa Belçikaya 
karşı olan tavırlarını yeniden güzden 
geçirip değiştirmek salahiyetine malik 
olacaktır. 

Havas'a göre, Belçika saHilıiyetli 

mahfilleri fransrz - ingiliz beyanname
sindeki tavrından dolayı Fransaya bil
hassa müteşekkir görünmektedirler. 
Çünkü Fransamn Belçikayı Lokarno 
teahhüdlerinden ibrada daha fazla çe-

• kingen görünmesi bekleniyo~du. Bu ha
reket, Brüksel - Paris dostluğunu kuv
vetlendirmiştir. 

Berlin mahfillerinin fikirleri 
Berlinden bildiriliyor: Brüksel ko

nuşmalarını dikkatle takib eden salahi
yetli mahfiller, Milletler cemiyeti pak
tının 16 mcı maddesinin şimdiye kadar 
umumiyetle kabul edilecek bir şekilde 
tefsir edilemediğinin bir hakikat oldu
ğunu, diğer taraftan Belçika ve Hollan
da istiklallerinin garanti altına alınma
sı için yapılan alman teklifinin de bir 
realite olduğunu söylemekte ve batı 
paktı hakkındaki 12 mart tarihli alman 
muhtırasının, Belçikanın istiklalinin 
batı paktının hükümlerinden birini teş-
kil ettiğini göstermekte olduğunu ila
ve etmektedirler. 

Fransız gazetelerinin tefsirleri 
Paristen bildiriliyor: Eko dö Pari 

gazetesi Belçikanın Almanyadan bir 
saldırmamak vadi almak için Milletler 
Cemiyeti paktını inkar etmek istemedi
ğini yazıyor. 

Övr gazetesi Fransa ile 1ngilterenin 
Belçikada hiçbir zaman bu kadar çok 
sevilmediklerini, Belçikanın şimdi al
man garantisini beklediğini yazıyor. 

Pöti Parizyen gazetesi de kurmay
lar konuşmaları hakkında şimdiki vazi
yetin muhafazasının kararlaştrğını bil

diriyor. 
/ngiliz gazetelerine göre 

Londradan bildiriliyor: Gazeteler u-
mumiyetle Brüksel konuşmalarından 

memnun görünmektedirler. Morning 
Post gazetesi bir batı paktı akdinin şim
dilik çok şüpheli olduğunu yazıyor. Dey
li Telegraf gazetesi de, komşularından 
biriyle bir harb olduğu takdirde millet
ler cemiyeti konseyinin toplanma yeri 
haline gelmek istemiyen Belçikanın, Ce
nevre paktının 16 ıncı maddesinden do
ğan vecibelerin tahdidini istediğini yazı

yor. 

Sergi hakkında 

General Kazım 
Ozalpın 

takdirleri 
Ankara, 28 (A.A.) - Akşam ilstO 

sergiyi ziyaret eden Milli Müdafaa Ba. 
kanı General Kazım Özalp ihtisaıs1an· 
nı Anadolu Ajansına şu şekilde hüU
sa etmişlerdir : 

" - Yüksek bir bilgi ve gayretle vil· 
cude getirilmiş olan bu sergi hakkında 
takdirden başka bir şey söylemiyece
ğim. Memleketimizin faydalanmasına 

çok hizmet eden bu eseri tertib ve tan
zim edenlere teşekkür etmek de vatan
daşlar için bir vazifedir.,. 

Kimya talebeleri geliyor 
Ankara, 28 (A.A.) - Türkiye genel 

kimyagerler kurumunun daveti ile 
İstanbul üniversitesi kimya enstitiisü 
talebelerinden bir grup kömür sergisi
ni ziyaret için b::ııhar bayramında An· 
karaya geleceklerdir. Bu vesile ile kim
ya talebesi Ankaranm muhtelif mües
seselerini de gezeceklerdir. 

X Roma - Geenral Göring Roma. 
dan ayrılnuştır. 

X Paris - Paris sergisi 25 mnyıstan 
25 ilkkanuna kadar devam edecektir. 

X Londra - Taç giyme töreninin 
resmi programı hazırlanmıştır. Ancak 
nakliyat vasıtalarının grev yapmak ni
yetinde olmaları dolayisiyle bu yüz. 
den törrn esnasında nakil vasıtalarınm 
atrl kalmalarından korkuluyor. 

X Londı·a - 1n5iilz Somalisinde 
1350 habe~ mültecisinin bulunduğu ha
ber verilmektedir. 

X Mo11kova - Tas ajaıısr, 20 nisan
da bir sovyet müfrezesinin Mançukoya 
girdiği hakkındaki Kuantung ordusu tel> 
liğini tekzib etmektedir. 

X Belgrad - İki nehrin taşması yü
zünden vukua gelen feyezan kaygı veri
ci hir şekil almağa başlamıştır. Halk 
feyezan bölgelcrni boşaltmaktadır. 

X Londra - Şeker konferansı, şe
ker yapan devletlere verilecek takribi 
kontenjan mikdarlarmı tesbit etmiştir. 

X Nevyork - Son feyezanlar neti
cesinde vukua gelen hasar üç milyon 
dolardan fazla~ır. 
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Güneş - Dil analiziyle etüdlerden: 

a 
O telinizde 

yatarken 
açık duran pen.. 
cereden silah ses. 

• 
rı 

.J 

e merikan 
romancısı 

Sin-(syn) ve om 
( homo - ) üzerin 
( Başı 1. inci sayfada ) 

-
lerini duyuyor. 
sunuz. Bu sesler 
sabaha kadar de. 
vam edecektir. 
Ondan sonra bir 
makineli tüfek a. 
teşi başlıyor; bu. 

Amerikan hastahanesinde 
yatan yaralılar arasmda 

Harbta şunu 

öğrenmiştim: ya. 
ralılar, yaralan. 
dıktan sonra bu 
yarayı nasıl al
dıklarına dair, 
çok defa yalanlar 
uyduruyorlardı • 
O, bana dedi ki: 

- Dos Passos 
ile Sinclair Lewio 

Omokarp "meyveleri bir", omokrom 
''renkleri bir'', omogam "cinsiyetleri 
bir", omogen ''tabiat ve mahiyetleri 
bir'', omograf "yazılışları bir,, omolog 
"durumları bir", omonim "okunuşları 

bir,, omofon ''sesleri bir,, v. b. v. b. 
İşte terminolojinin gayet geni~ öl • 

çüde istifade ettiği bu "birlik, beraber
lik, benzerlik'' anlamlı iki sözün türk
çeden kaynak almış olduğunu, son de -
rece dikkatli ve metodik bir araştırma 
neticesinde, sağlamış; bu önemli netice
ye de Güneş - Dil teorisinin dilciliğe 

açtığı ilimsel yoldan giderek erişmiş 
bulunuyoruz. 

zer, yani başkasiyle bir olan; 
her hangi bir'', (ğ) ama 

''birden, beraber''; ve "sert 
nefesi,, atarak: 

9. am - udis ''bir arada, beraber''. Bun· 
dan başka, bu temlerin şümul 
unsuru ( extensif) "v. 1.,, ile 
genişlemişleri vardır: 

4. (ğ) om- ilos ''toplantr, kalabalık,, 

ve eolien tipi, sert nefes işa
reti almaksızın, omilos idem; 
( ğ) amilla ''bir araya gelip 
biribirine karışma; çekişme, 
kavga,, ba~ta.ki "ğ,, unsuru .. 
nun "k,, sesine de değişmtsi 
vardır; faakt grckçede yal • 
nız bir mümessili tes.pit edil .. 
miştir; bu da eski bir: 

nun sesi daha yüksektir. Daha son. 
ra bir bomba patlıyor; arkasından bir 
:makineli tüfek yaıylımı daha .... 

Siz yatıp bunu dinliyorsunuz. Bu 
sırada üniversite mahallesinde bulun -
mayıp da yatağınızda bulunmanız bü -
yük bir şeydir. 

Aşağıda sokakta bir adam şarkı söy
lü) or ve sizin tam uykuya dalacağınız 

sırada üç sarhoş hararetli bir münaka • 
şaya girişmişlerdir. 

Sabahleyin de bir infilak sesi sizi 
uykunuzdna uyandırır. O zaman hemen 
pcnçereye koşarsınız; dışarda paltosu
nun yakasını kaldırmış ve başını önüne 
eğmiş bir adam, teHişla sokaklardan bi
risine doğru kaçmaktadır. 

Sırtınızda bonyo elbiseniz, ayakları
nızda gecelik terlikler, mermer merdi
venlerden aşağıya koşarsınız. Bu sıra
da derisinin üzerinden yaralanmış orta 
yaşlı bir kadın, işçilerin mavi sıgara 

dumanlarıyle dolmuş methalden otele 
alınmaktadır. 

Kadıncağız ellerini kavuşturmuştur 
ve parmaklarının üzerinden ince bir sel 
halinde kan akmakta, yere damlamak
tadır. 

Sokakta yirmi yarda ötede bir köşe
de biribirine karışmış harç ve çimento 
yığınlarının üstünde ölmüş bir adam u
zanmış, yatmaktadır. Elbisesi param
parça ve toz içindedir. 

Bir polise sorarsınız: 
- Kaç ölü var? 
O cevab verir: 
- Bir kişi, bomba biçimli bir yerde 

patladı bereket versin. Eğer sağlam bir 
dıvar üzerinde patlasaydı, belki de el
li kişi ölürdü. 

* * * M orata cephesinin arkasmda, is-
panyol demokrasisine dost olan 

amcrikalılar tarafından kurulmuş bir 
hastane vardır. Burası Valansiya yolu 
üzerindedir. Burada bana: 

- Raven sizi görmek istiyor, diyor
lar. 

- Ben kendisini tanıyor muyum? 
- Orasmı bilmiyoruz; fakat o sizi 

görmek istiyor. 

Yukarı katta kolunu uzatarak yatan 
ve fena halde inildeyen, yüzü kül ren
ğinde bir adama kan veriyorlar. Bu a
dam muntazam fasılalarla inildiyor ve 
bu ses sanki ondan gelmiyor gibidir. 

Sordum: 

- Raven nerededir? 

Üzeri battaniyelerle örtülü bir ya , 
taktan bir ses geldi. Raven: 

- Buradayım dedi. Burada iki kol 
görünüyordu. Yüz yerinde sarğılarla 

çepeçevre sarılmış bir kısım vardı. 
- Kimdir o? Diye sordu Raven. 

Dudakları yoktu; fakat onlarsız da gü
zel bir sesle konuşabiliyordu. Ben: 

Tefrika No. 18 
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- Hemingway, dedim, nasılsınız, 

ne haldesiniz onu görmeğe geldim. 
- Yüzüm çok fena. Bir bomba ile 

yandım. İki defa derim soyuldu. Fakat 
şimdi iyileşmeğe yüz tuttu. 

Dedim ki: 
- Biraz şişlik var; iyileşiyor. 
Fakat konuşurken adamcağızın yü

züne bakmıyordum. 

* * * 
A merika'da ne var, ne yok? İşler 

ne alemde? Burası hakkında ne -
ler düşünüyorlar? 

Dedim ki: 
- Hisler biraz değişti. Artık onlar 

da hükümetin harbı kazanacağına kana
at etmeğe başladılar. 

- Siz de bu fikirde misiniz? 
- Muhakkak. 
- Memnun oldum. Hadiseleri göre-

bilsem, bütün bu çektiklerime aldırış et
miyeceğim. Bu bana mühim görünmü
yor. Görüyorsunuz ıztırab çekmekten 
pervam yok. Yalnız bütün hadise ve va
kaları yakından takib edebilsem. Yal -
nız, bir işe yarayabilsem. 

Harbtan hiç perva etmedim ve çok 
iyi harbettim. Bir defa yaralandım, ge
ri geldim ve iki haftada iyileşip tek -
rar taburuma iltihak ettim. Arkada kal
mağa tahammülüm yoktu; sonradan ba
şıma bu geldi. 

Elini elime verdi. Bu bir İ§Çi eli de
ğildi. U zun ve muntazam parmakları • 
nm tırnaklarında kabalık göze çarpmı

yordu. 

- Nasıl oldu da bu yarayı aldınız? 
diye sordum. 

- Bir takım askerleri ıslah ettik -
ten sonra faşistlerle barba giriştik ve 
onları yendik. Dehşetli bir muharebey
di o, biliyorsunuz, fakat düşmanlarımı
zı mağlilb ettik. İşte tam o sırada birisi 
bu bombayı benim üzerime attı. 

Elini tutuyor ve söylediklerini din
liyordum. Anlattığı şekilde yaralanmış 
olduğuna inanmıyordum. Bu hikaye ba
na doğru gibi gelmiyordu. Herhangi 
bir asker bu şekilde yaralanabilirdi. 
Fakat inanmış görünüyordum. 

Sordum: 
- Nereden geldiniz buraya? 
- Pitsburg'dan. Orada üniversite -

ye gidiyordum, 
- Buraya gelmeden evvel ne iş gö

rüyordunuz? 
- Sosyalist bir işçi idim. 
Bunu da doğru bulmad m. Fakat 

şu var ki bu adam yaralanmrştı. 

ti. 

da buraya geleceklermiş, öyle söyledL 
ler . 

- Evet, dedim, geldikleri zaman bu
raya sizi görmeğe onları da getiririm. 

- Oh, dedi, bu büyük bir vaid. Bu
nun benim için ne demek olduğunu bi
lemezsiniz. 

- Onları da buraya getireceğim, de
dim. 

- İyi adamsınız siz Ernest; size 
Ernest diye hitab ettiğim için bana 
darılmıyorsunuz ya? 

Bu nazik ses, güneşte yuğurulduk

tan sonra üzerinde harblar yapılan bir 
tepeyi andıran bu yüzden geliyordu. 

- Hayır, dedim, yalnız beni dinle
yiniz, iyileşeceksiniz; o zaman radyoda 
konuşabileceksiniz. 

- Olabilir. Siz geri dönecek misi • 

niz? 
- Elbette döneceğim. 
- Öyleyse güle güle 1 
- Allahaısmarladık, dedim. 

* * * 
Aşağıya indiğim zaman bu adamın 

yüzünü ve iki gözünü kaybetmiş, baca.k
lariyle ayaklarından da ayrıca yaralan
mış olduğunu söylediler. 

Doktor diyordu ki: 
- Ayak parmaklarından bir kısmı

nı da kaybetti; fakat kendisi bunu bil

miyor. 
- Belki de ebediyen bilmiyecek, 

dedim. 
Doktor: 

- 'Galiba öğrenecek, 

iyileşiyor. 

dedi, çünkü 

Burada yaralanan siz değilsiniz; fa

kat bizim de bir zaman harbettiğimiz 

Pensilvanya'dan gelmiş bir vatandaşı -

nız yaralıdır. 

Sonra Raven'in zabiti Jock Cunnin

ghham'a rastgelip uzun uzun konuş -

tum. O bana bir asker ağziyle birçok 

hikayeler anlattı. O da kolunun üst kıs

mından üç kurşun yemişti. Anlattığı 

bütün hikayelerin içinde en enteresan 

ve mühim olanı neydi biliyor musunuz? 

Pitsburg üniversitesinden gelmiş ve ta

lim görmeden barba atılmış olan Ra -

ven'in bütün söylediklerinin doğru olu

şu. 

İspanyada eski harblardan farklı o
lan bir şey var: Burada inanabildiğiniz 
kadar çok şeyler öğrenebiliyorsunuz. 

Konser tehiri 
Filanıonik Orkestrası tarafından 

Müzik Öğretmen Okulu salonunda ve
rilecek konser, 1 mayıs bayramı dola
yısiy le 2 mayıs pazar günü saat 15.30 

za bırakılmıştır. 

Yürütmüş olduğumuz araştırmanın 

kısa bir sergeyini (ekspozesini) arzeclc
lim. Burada da, bundan önceki etütler· 
de gözettiğimiz sıraya riayet ediyo -
ruz: 1) Avrupa etimolojisinin vargda -
rrnı, 2) 'Güneş - Dil analizinin verimle· 
rini, 3) endüktif ispatın canlı tanıklar
la kontrolünü veriyoruz. 

* * * 
Boisacq (sah. 680) syn (dorien şek· 

li sun) "beraber" sözünü, grekçenin dr
şında, hiç bir dilde sağlam hiç bir mü
messile bağlıyaımyor; fa.kat Alois Wal
de, mukayeseli etimolojik lugatinde (1. 
Sah. 460, II. sah. 488) kom ve sem tem
lerinin izahında, sin (syn) ve (h) om 
(o) sözlerinin etimolojisini birleşti<e
biliyor. 

Hindöröpeen sayılan sem- teminin 
"bir, her hangi bir, bir arada, bir düzü
ye" anlamlariyle, muhtelif dillerdeki 
mümessil tiplerini Alois Walde'nin ic
malinden alıyoruz : 

Grekçede: 
Grekçe, orijine! sayılan sem- temi • 

nin baş sesini, eskiden hafifçe kendi'>i
ni işittiren bir "ğ" gibi söylerdi ve ha
la bu sesi "sert nefes,, (esprit rude) <le
nilen küçük bir işaretle yazar; bağzı 

tü~evlerde (müştaklarda) ise onu büs • 
bütün kaybeder; az aşağıda göreceği • 
miz gibi, bir çok dillerde, ''ğ - h/ s/ sı
fır'' deği~.imi vardır. Bu hadiseden 
(~. ğ) ana kökündeki "ğ,, unsurumın 
"orijindeki,, fonetik mahiyeti bir kere 
daha meydana çıkmaktadır. Aslı "ğ'' den 
ibaret olan, grekçede ''sert nefes,, le i
şaretlenen bu unsuru etimolojik imla 
dilleri ''h" ile, latin alfabesini kullan · 
mıyan Slavlar ekseriya "g,, ile yazar far; 
fonetik imla kullanan diller ise ihmal 
ederler; biz de, analizlerimizde, ketıdi 
işaretimiz olan "ğ,, ile tespit ediyoruz. 

Sem- teminin vokali birkaç şekle 

girmekte; tem, şimdi vereceğimiz türev 
tiplerini almaktadır. Bu hadise ile de 
Güneş • Dil teorisinin vokalik edevi 
(fonksyonu) v. ile şemalamak prensipi
nin doğruluğu bir kere daha sabit ol -

maktadır. 

İşte bu fonetik olguların (faits) 
grekçede canlı tanıkları olan türevler 

şunlardır: 

ı. (ğ) en "bir'' (cinssiz ''nötr,, tipidir 
ki, eril "müzekker,, ve di~il 

''müennes,, cinsleri olmryan 
türkçe için en çok bu tip 
önemlidir). 

2. ( ğ) om- os ve ( ğ) am-o- "aynı, beıı • 

5. kom - ios tan geliştiği sanılan koin
~s ''commun; hep bir, her ye•·• 
de bir,, sözüdür. 

syn/sin temi, grekçe, müsta 
kil olarak veya terkiplere gi· 
rerek, bol bol kullanılmış .. 
tır; sil (syl), sim (sym) ve 
sin (syn) şekilleriyle yapısı .. 
na girdiği sözler Bailly IUga .. 

tinde 50 sayfadan ziyade tu .. 
tar; müstakil şekli' 

6. sin (syn) ''bir arada, birlikte: bera .. 
ber,, demektir. Grekçede ~on 

dan m/ n sesinin düşmesi 

vardır: 

7. (ğ) a- plus = lat. simplus ''bir kadı~ 
yalınkat: basit., gibi. 

(ikinci kısrm yarınki sayımızda) 

fiiil ANKARA_ 
ULUS'un fransızca •nüshası 

163 üncü sayısı çıktı 
İçindekiler: Yugoslavya mektubla.. 

rr (Falih Rıfkı Atay); Enternasyonal 
kömür sergisinin açılışına aid hadise .. 
ler ve resimler; dost Irak Hariciye Na. 
zırı Ekselans Naci Elasil Ankarada; 
Çocuk haftası nasil başladı; Türkiye 
ile Mısır arasında aktedilen muahede. 
lerin metinleri; kıymetli bir sanat say .. 
fasr; arkeolog Remzi Oğuz Arık'ın de-4 
ğerli bir yazısı ve haftanın resimleri •• , 

Sekiz sayfalık nüshası heryerde 
5 kuruştur. 

Alaka kesilmesi 
Birkaç senedenberi yanımda maaşla 

çalışan kardeşim tsanm 1.4.937 tari .. 
hinden itibaren ticarethanem ve işle· 
rim ile alakası ve hic bir hususta be· 
nimle bir ilişiği kaln:i'adığını ilan ede· 
rim. 

İstasyon yeni eşyayı ticariye 
ambarı arkasında yakacak 
tecimevi sahibi Hüseyin Orak 

Acele Satılık 
Yemek Odası 

Yeni ve zarif bir yemek masasr, 
bir büfe, bir dresuar, ve mükemmel 
bir divan acele satılıktır. Talip olan· 
ların Havuzbaşında Kızılay karşısında 
Ragıp apartımanı kapıcısına müracaat-
ları. 1-1821 

mec= I· WS *S !& -

sının verdiği sevinç, kadıncağızın kalbinde 
mücadele halinde idi. 

Yazanlar: Çeviren: 

İhtiyar çoban, yola çıkarken Perdita'nın 
satılmayıp kalan mücevherlerini, siislü be -
beklik elbisesini ve göğsüne iğnelenmiş olan 
kağıdı da beraberine almıştı. 

Rahat bir yolculuktan sonra Florizel, 
Perdita, Kamillo ve ihtiyar çoban Leontes'
in sarayına vardılar. Hala ölen karısı Her
mione ile kaybolan çocuğunun matemini 
tutan Leontes, Kamillo'yu çok iyi karşıladı 
ve prens Florizel'e samimi bir kabul göster -
di. Fakat Florizel'in kendi prensesi olarak 
takdim ettiği Perdita kıralm bütün dikkatini 
kendi üzerine çekmişti. Onun ölen karısı 
Hermione'e olan benzeyişi kıralm derdini 
tazelemişti: 

yavrusunu kaybetmiş olduğunu öğrenince 
kızc::ığızı bulduğu tarihi şöyle kararlamadan 
bir hatırladı ve çocuğun üzerindeki elbise -
den ve mücevherlerden büyük bir aileye men
sup olacağmı düşündü. Bütün bunlara bakı
lınca çoban için kıralın kaybolmuş kızı ile 
Perdita'mn aym olmadığı neticesine varma
mak imkansızdı. 

Le~ntes, Perdita'nm kendi öz kızı oldu • 
ğunu anlayınca şimdi ona annesini göstere • 
memek acısiyle yüreği sızlayarak uzun za ~ 
man bir tek kelime bile söyliyemedi. Niha 4 

yet ağzından şu sözler döküldü: 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

I\. ıs masalı ... 
Kamillo, uzun zamandanberi Sicilya kıra

lı Leontes'in bütün yaptıklarına pişman ol 
muş olduğunu biliyordu. Her ne kadar şimdi 
kendisi kıral Poliksenes'in en gözde bir dos
tu ise de gene kendi ana yurdundaki hüküm
darı görmek arzusunu gönlünden çıkarmış 
değildi. Onun için Florizel ile Perdita'ya 
kendisiyle beraber Sicilya sarayına gitmele -
rini teklif etti. Orada kıra! Leontes'in her 
ikisini de himayesi al tına alacağını, ondan 
sonra kendisinin araya girmesiyle, Polikse -
nes'in de evlenmelerine razı olacağını söy
lüyor, teahhüd ediyordu. 

İkisi de bu teklife sevine sevine razı ol
a ular. Kaçmaları için her şeyi kendi eliyle 
hr:~ırlayan Kamillo, jhtiyar çobanın da genç
lerle •.: 1;·:te yola çıkmasma müsaade etmiş-

- Ah, diyordu, benim yavrum merha
metsizce mahvedilmiş olmasaydı, bu kızca -
ğız benim kızım olurdu. 

Sonra Florizel' e döndü: 
- Sizin yiğit babanızın da dostluğunu ve 

samimiyetini kaybettim, dedi, şimdi canım 
kadar sevdiğim o adamı o kadar görmek is -
tiyorum ki sormaym. 

İhtiyar çoban, kıralm Perdita'ya fazla 
dikkat ettiğini, sonra küçüklüğünde bir de 

İhtiyar çoban kırala, çocuğu nasıl bul -
duğunu ve ormandan çıkan ayının Antigo -
nus'un üzerine atılıp nasıl parçaladığım an
lattığı sırada Florizel, Perdita, Kamillo ve 
sadakatli Paulina orada hazır bulunuyorlar
dı. 

Çoban, o zaman çocuğun üzerine sarılmış 
olan zengin mantoyu gösterdiği zaman Pau
lina bunun Hermione tarafından bebeğe sa
rılan mantonun ta kendisi olduğunu hatır -
lamıştı. Ü zerindeki mülevheri de hatırlayan 
Paulina, çocuğun üzerine iğnelenmiş olan 
kağıddaki kocasının el yazısını gayet iyi ta -
mmıştı. Perdita kıralrn kaybolmuş sanılan 
lnzı idi; bu muhakkaktı. Zavallı Paulina ! 
kocaı;;mın ölümünden duyduğu ıztırap ile 
uzun z:ımandır, kaybolmuş olan kızın bulun
masınrn ve kahinin sözlerinin doğru çıkma· 

- Ah yavrum, annen, senin annen ... 
Bir taraf tan sevinçli, bir taraftan keder}i 

olan bu sahneyi Paulina'nın sözleri kest.ıS 
Paulina kırala büyük italyan üstadı JuhO 
Romano'nun yaptı.ğı bir heykelin ölen kır3: • 
liçeye pek çok benzediğini, eğer evine ~e~ıI?
onu görecek olursa Herrnione'un kendıs1?,1 

görmüş gibi olacağım söylüyordu. Bunun u• 
zerine hepsi oraya gittiler: Leontes, bu. ~~~
kelin Hermione'una ne kadar benzedıgı~ ' 
Pcrdita da hiç görmemiş olduğu annesintn 
çehresini görmek için. .. .. U 

Paulina, heykelin üstünü örten ortuY r 
kaldırdı. Heykel ölmüş kıraliçeye o kada .. 
benziyordu ki kıralın bütün matem v~ ızttte 
rablan yeniden canlanmıştı; bitk~n ?ır b:ıe 
girmişti ve uzun müddet tek bir kelıme 1 

söyliyememiş, yerinden kımıldanamanır~). tl· 
(Sonu var 
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Dünkü Kamutay toplantısında 

Dr. A ras Irakla yapılan 
mukaveleyi izah etti 

Maliyede 
-----

Yeni tayin 
terfi ve 
nakiller 
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ANKARA - Öğle neşriyatı: 12.30 

-12.50 Muhtelif plak neşr.iyatı. 12.50-
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici ha-
berler. l 7.30-18.30 lnkılab dersleri 
(Ha1kevinden naklen) 

Cenubtaki 
atlarımız 

(Başı 1. inci sayfada) 

Fevzipaşa - Meydanı ekbez hatl"rının 
işletilmesini üç sene sonra, Çobanbeyli 
• Nusaybin hattrnın işletilmesini de s 
sene sonra hükümetimize devrede e
cekti. Şirketten devralabilmek için h • 
kümetin üç ay evel haber vererek i t
meyi alac mı bildirmesi 1 m i
yordu. Toprakkale - Payas, Fevzip 
Meydanı ekbcz hatlarına aid 3 se 
işletme muddeti doldugundan B 
dırlrk b anlıgı bir mektupla bu 
hattın hükumetçe işletılece ıni ir 
bildirmi tir. 

(Başı 1. inci sayfada ) 

vazifeleri hakkındaki 2512 sayılı 
kanunda bazı değişiklikler yapıl
masına dair kanun teklifi ve satm 
alman fark demiryolları imtiyazı 
ile §İrkete aid malların teslim ve 
işletme muamelelerine dair kanun 
projesının ikinci görü§iilmeleri 
yapılarak kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Bolu mebusu B. 
İsmail Hakkı Uzman'ın avcılık 
hakkındaki kanun teklifinin görü-
r· rnesine başlandı. . 

· e e göre 1 ürkiyede yabanı ola-
rak yaşay n f ydalı ve zararlı hayv n
larm her türlü vasıta ile avlanması bu 
kanunun hükümlerine b lanmakta idi. 

Gene bu projeye göre av ha} va 1 " 
üç grupa ayrılmıştı: B rinci .grup h~r 
vakit avlanabilen gruplardır kı memelı· 
lerden vaşak, kurt, çakal, yabandomuzu 
pars, sırtlan, kaplan; kuşlardan karga
lar, yerde sürünenlerdcn yılanlar, kap

lumbağalar bu kısma dahildi. 
İkinci grup muayyen zamanlarda av

lanabilecek olanlardı ki, memlilerden 
(yaban kedisi, zerdeva, kokarca, sincab, 
sansar, susamuru, ceylan, gelincik, po~
suk, kunduz, tavşan tilki, karaca, dag 

keçisi, ayı). 
Kuşlardan: (keklik, yabani horoz, er 

kek sülün, tavus familyası, çil familyas:, 
bıldırcın familyası, yaban ördeği, sarı· 
asına, yalıankazı, kuğu kuşu. çulluk, tur
na ,toy, kuzgun, bataldık kuşları). buna 

dahildi. 
Üçüncü grupta avlanması yasak o

lanlardı ki, bu grupa da, memlilerden 
(Geyik, dağkoyunu, dağ keçisi yavrusu, 
karaca yavrusu, yarasa kirpi). 

Kuşlardan (Turaç, ehli kumrulaı·, 
kerkenez, çalıkuşu, gtıguk, ağaçkak,:ın, 
Çobanaldatan, dişi sülün, yaban uıvugu. 
biilbüI familyası, çekirge kuşu, kırl~gı~, 
leylek, puhu, baykuş, sığırcık). dahı~dı. 

Bundan sonra projenin maddelerıne 
geçilerek. bazı münakaşalardan sonra 

Itab\U edildi. 
On birinci madde görüşülürken av-

;ıltğı te~vik için verilen muafi!etler .a-
asında l>- D Fatma Memık (E<lır-

tıe ~yan r. 
) av köpeklerinden gerek devlet ge-

rek lliahaıu idarelerce hic bir suretle 
Ver · · • kl'f k gı alınmamasını teklif etti ve te 1 

abuı edildi. 

Dıf Bakanrmızrn ııöylevi 
Bundan sonra d ş işleri bakanı Dok

tor Tevfik Rüştü Arasm talebi üzerine 
ruznamede bulunan ve Türkiye - ingi
tere ve Irak arasında 5 haziran 926 tari-
hind .. k' e muna ıd hudud ve münasebatı 
haseneı· h · A d · · 'k' · emcıvarı muahe esının ı ıncı 

f~s.lı hükümlerinin karşılıklı nota tea. 
tısı suretiyle Türkiye ile İrak arasında 
teındidine dair kanun layihasının müs
taceliyetle ve takdimen müzakeresi ka· 
bu1 d"l · d · e ı mış ve bu münasebetle ış ış-
le · rı bakanımız şu beyanatta bulunmu~-
tur.: 

Arkadaşlarım, 
Bu muahede 1926 da Türkiye, İn-. ' 

gıltere ve lrak arasında yapılan mua· 
bedenin iyj komşuluk. münasebetlerinin 
~ • . d 
nıimine aid parçasıdır. 1936 ıçın e 

nihayet buldu. Esas muahede yapıldı· 
- ı vakit iki sene zarfında, iki taraftan 
g d·ı·-· d 6C birisi feshetmezse ken ı ıgın en on • 

ne devam eder denilmişti. . 
O tarihten itibaren iki taraf buna n-

ayette biribirine iyi komşuluga itibar ve 
temin etmekte 0 kadar heves ve onu . 

dikkat gösterdiler ki muahedenin, feshı 
şöyle dursun, on sene devam etti. Bu
giın miıddeti münkazi olan bu mu~hede
namenin ilerıde luzumuna g re, ıcabe· 
den hu ciimleri mahfuz tutmak şartiyle 
müzakeresini küçük b'r tadıl ile mev
cud olan ahkamın temdidini buyuk he
yetinizden rica ediyoruz. Bu temd!.d 
hususu Bagdad'da kom umuz Irak hu 
kiımeti ile elçimız va tasiyl aramızda 
müzakere olundugu vakit, tem d nota
ları orada kendi elçimi le Ir: bükü 
meti hariciye nezareti nrasmda yapllma 
sı derpiş edılmiş ve nota suretleri yük
sek heyetinizin ta vib ne bu suretle ar
zolunmuştu. Bugun iki komşu arasında
ki, her gün mütezayiden ilerl mekte o

lan dostluk müna ebatmm yeni bir te
zahürü olarak Irak hariciye veziri ara
mızda muhterem bir misafir olarak bu
lunmaktadır. İşte bu munaseb~tlc tasvi
binize iktiran ettigi takdirde bu notala
rın teatisi Bağdad'da elçımizle hariciye 
vezareti arasında olacak bır de müsaade 
buyurursanız Irak hariciye vezir_i ile 
hariciyeniz arasında yapılmasını rıca e· 

deceğim.'' 
Dış Bakanımızın izah1annd~n sonra 

okunan proje uzun ve sürekli alkışlar 
arasında kabul edilmiştir. Bu sırada a
ziz misafirimiz dost Irak Hariciye ve
ziri Ekselans Naci Elasil de müzakere

leri alaka ile takib ediyorlardı. 
Bundan sonra deniz hastahanesinin 

tamiri için 937, 938, 939 senelerine sari 
teahhüde girişilmesi hakkındaki kanun 
projesinin görüşi.ılmesinden sonra Yu
nanistanla aramızdaki ıs ikinci kanun 
937 tarihinde imzalanmış olan kaçakçı
lığın men ve takibi.ne dai~ ~lan t~rk -

unan ınukavelesinın t-asdıkme daır o
ian kanun projesi görüşülerek kabul ~
dildi ve Trabzon _ lran hududu transıt 

1 
.. ı"nde otobüs kamyon ve oto-

yo u uzer ' . 
mobil İfiletınesi hakkmdakı kanun pro· 

jesinin görüşülmesine başlandı. 
Söz alan B. Aziz Samih İlter (E~-

. ) bu yolun memleket ekonomı-
zıncan . .. 
. de ve bilhassa iki dost devletın mu-

sın . . r t' 
betlerindeki değerli yerını be ırt ı, 

nase . · 
ve vaziyeti rakamlarla izah ~~tı ve _yen~ 
. }etme ile memleketin jeolopk vazıye~ı 
ış bir bölgesinde düzenli bir nakı 
en sarp .. 

. . . kurulmasının kıymetını an-
5ervısının ı 
tattı ve maddelere geçılerek kabu e-
dildi. Kamutay yarın toplanacaktır. 

Letonyadan bir ticaret 
heyeti geliyor 

Hükümetiınizle bir ucaret anlaşması 
yapmak üzere ilk defa olarak J.~tonya 
dan şehrimize bir ticaret heyetı gele: 

kt
. Bu heyetin şehrimize gelmesı, 

ce ır. . 1 1 
Türkiycnin şimal memlcketl.erıy e o .an 
ticaretinin günden güne inkişafını gos· 

termektedir. 

Bolu hazine avukatlığına mahalli a
vukatlardan BB. Arif, Kuşadası hazine 
avukatlıgına mahalli avukatlardan Ah
met Hamdi, Gümiış Hacıköy hazine a
vukathgına mahallı avukatı rdan Agah, 
Kars hazıne avu th ına m halli a\ u· 
katlard n Zekfü, malıye muhasebe me -
muru Hicaz, askeri fabrika! r muhase
be rnemurluguna, maliye muha ebe me
mur namzedi Tahir Bayındırlık Bakan
lıgı muh ebe me ur namzedli ine, dı 
bakanlık muha eb i ikinci mümeyyizi 
İhs n terfian Finan Bakanlı ı mali
ye muhasebesi birinci mü ney} izligine 
Maden ama en titusü memurlarıııdan 
Mahmud maliye muhasebesi memur 
namzedlı ine, Dış Bakanlı< muhasebe
cisi Ziya maliye muhasebesi mcmurlu
guna, muhasebat genel direktörlüğü i
kinci mümeyyizi Osman Halid terfian 
Zonguldak muhasebe direktörlüğüne, 

Su hri malmiidürii Sami Pertek mal
müdürhigune, Üskiıdar malmüdürü 
Abdullah Eminilnü malmiidürlüğüne, 

muhasebat umum dircktörlügü birinci 
mümeyyizi Osman Fevzi terfian Ço -
rum muhasebe direktörlügiıne, Manisa 
muhasebe direktörü Gafur Kalecik 
malrnüdürlüğüne, Fatih malmüdürü 
Ömer Hulusi Üsküdar malınüdürlüğü -
ne, Kalecik malmüdürü Mustafa Ha -
dim malmüdürlüğüne, Açıktan İhsan 
muhasebat genel direktörlüğü memur -
!uğuna, Edremit malmüdürlüğünden ve
kalet emrinde bulunan Ali Riza Zon
guldak ereğlisi malmüdürlüğüne, Dev
let Demiryolları Balıkesir muhasibliği 
memuru Fahri ikinci işletme kalemi 
masa şefliğine, tahsilat direktörlüğü 
memuru Rıza muhasebei umumiye ge -
nel direktörlüğü memurluğuna, Gök
sun malmüdürü Celal Çumra malnıü -
dürlüğüne, Bursa kazanc tetkik itirazı 
komisyonu azası Riiştü t~rfian aynı ko
misyon azalrğına, lçel belediye azasın-

dan Sami İçel kazanç tetkik itirazı ko -
misyonu azalığına, Ankua tah•il kont
rol memuru Halid Varidat genel di -
rektörlüğü merkez konrölörlüğüne, va
ridat genel direktörlüğü daktiloların -

dan Mustafa tahrir şubesi daktiloluğu
na, Bursa tahsilat katibi Nezahet vari
dat genel direktörlüğü memurluğuna, 

varidat genel direktörlüğü daktilola -
rından Meliha ve Pakize terfian aynı 
genel direktörlük daktiloluğuna, vari _ 

dat genel direktöriüğü memurlarından 
Bedia terfian aynı genel direktörlük 
mümeyyizliğine, Ada varidat tahakkuk 
memuru Hasan Hulki Edirne tahakkuk 

şubesi şefliğine, a~azi tahrir şubesi 
daktilosu 1bsan varıdat genel direktör -
lüğü memurluğuna. İstanbul kazanç he
sab memuru Hüseyin terfian aynı vazi _ 

feye, varidat genel direktörlüğü ikinci 
mümeyyizi Kazım terfian aynı genel 
direktörlük birinci mümeyyizli- ıne, 
lstanbul varidat kontrol memuru Celal 
varidat genı:l direktörlügü kontrolörlü
ğüne, milli emlak direktöryiıgu memu. 
ru Sabahattin terfian mümeyyizlige, 

Akşam neşriyatı: 18.30-19.00 Muh
telif plak neşriyatı. 19.00-19.30 Tiirk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule 
ve arkadaşları). 19.30-19.45 Saat ayarı 
ve arapça neş.riyat. 19.45-20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Servet Ad
nan ve arkadaşları). 20.15-20.30 Ka
zı~ Nami Duru: (Terbiye). 20.30-20.45 
Plakla dans musikisi. 20.45-21.00 Ço
cuk h ftası rntinasebctiyle konfcr ns. 
21.00-21.15 Ajans haberleri. 21.15-21.55 
Stüdyo salon orkestrası. 21.55-22.00 
Yannki program ce istiklal marşı. 

İST__ANBUL - Ögle neşriyatı: 
12.30 Plakla türk musikisi. 12.50 Ha
vadis. 13.05 MuhteHf plak nşeriyatı. 
14.00 Son. 

Akşam ne riyatı: 18.30 P15.kla dans 
musıki i. 19.00 Çocuk Esirgeme Kuru-
mu namına konferans: Dr. Şukrü Ha
zım. 19.30 'Gitar solo: Maryo Parodi. 
20.00 S di ve ar! adaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları. 20.30 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
20.45 Safiye ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları: S at 
ayan. 21.15 Orkestra. 22.15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün prog
ramı. 22.30 Plakla sololar: Opera ve 
operet parçaları. 23.00 Son. 

1 KÜÇUK iÇ HABERLER 1 
X Ar§ive dair konferans: - Kültür 

bakanlığı tarafından getirtilen mütehas
sıs B. Fekete dün saat 1 7 de halkevinde 
bütün bakanlıklar memurlarına arşiv et
rafından bir konferans vermiştir. 

XDamga kanunu para ce:ı:alarr: -

Damga bnununda yazılı p;ıra cezaları

nın icra dairelerince tahsil edileceği il

gililere bildirilmiştir. 

X Lahide elçilik binası: - Hüküme

timiz Lahide bir elçilik binası satın a· 

lmmasrna karar vermiştir. 

X Merinos yetiıtirmesi: - Ziraat 

bakanlığı merinos yetiştirme iJleri üze

rinde incelemeler yapmak üzere Alman

yaya BB. Hadi ve Cemali göndermekte

dir. 

X Köy kanunu projeıi: - Köy ka
nununu değiştirecek olan kanun projesi 
son şeklini almı§tlr. Proje Kamutaya 
sunulmak üzere bugünlerde başbakan· 

lığa verilecektir. 

X Kaçakçılık kanunu: - Gümrük 
ve inhisarlar bakarilığı kaçakçılık kanu
nunu esaslı bir şekilde değiştirecek olan 
kanun projesi üzerindeki son inceleme
lerini yapmaktadır. 

X Gümrük tarife kanunu: - Güm
rük ve inhisarlar bakanlığı gümrük ta-

rife kanununun bazı maddalerini ve ba
zı pozisyonlara mevzu gümrük re1öimle
rini değiştiren bir kanun projesi hazırla

maktadır. 

milli emlik ücretli memuru Bayan Fe
riha milli emlak maaşlı memurluğuna, 

Erzincan tahsitat şubesi şefi Cemil 
terfian aynı şube şefliğine, Şe

refli Koçhisar varidat memur mu:ı\'ini 

Hilmi terfian Baknnlık Zat işleri di -
rektörlüğü memurluguna nakil ve tayin 
olunmuşlardır. 

Sofra örtüsü kaldırıldıktan sonra, Ma -
dam Grandet, kocasına: 

Haber .. dığımıza gore bu ıl i hat t m
muzun ilk on b~ giınu içinde d et 
demiryolları idaresine geçmış olacak
tır. 

BJum daha ağrı 1 ir 
politiJm mı güdeceJ ? 

Paris, 28 (A.A.) - Blum hiıkume. 

tinin orta sınıflarla emlak ve akar sa. 

hiblerini memnun edecek daha muha. 

fazakfir bir ekonomik politika güdmc. 

ğe hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Filhakika sol cenah parlamento 

grupları delegelerinin dünku toplantı. 

sı esnasında komunistler de dahil ol. 

mak uzere bütün azaları Kampinki'nin 

beyanatını tasdik etmişlerdir. 

Kampinki, bilhassa demiştir ki: 

"- Son 11 ay içinde yapılan ısla. 

hata, halk tamamiyle alışıncıya kadar 

sosyal sahada pahalıya malolan yeni 

hi~ bir değişiklik yapılmryacaktır.,, 

Sakin bir hava vücuda getirmek 

ve mali emniyetin avdetini temin et. 

mek üzere hiç olmazsa altı ay devam 

edecek olan bir nevi mütareke akdet

mek için bütün partilerin birleşmesi 

lizımdır. 

B. Blumun vaz.iyeti 

Londra, 28 (A.A.) - Evening Stan. 
dard gazetesi, Başbakan Leon Blun:'un 
vaziyetinin gayet sağlam olduğunu ve 
halk cephesinin güçlükleri yenmekte 
olduğunu yazmaktadır. 

Montrö'de nikbinlik 
Montrö, 28 (A.A.) - Fransız dele

gesinin avdctindenberi Montröde nik

binlik ziyadeleımiftir. Fransa, artık mad

delerin kati surette tesbitini istememek

tedir. Halen arzu edilen, Mısırın ika

met hukuku hakkında eaaalı beyantta 
bulunmasıdır. 

"Yabancı'' nın tarifi, halen bir takım 
şekillere sebebiyet vermektedir. Mısır, 

öteki memleketlerden ayn olarak Fran
saya karşı hususi imtiyazlar vermekten 
imtina eylemektedir. 

Mısır başbakanı, Kıra! Farukun tah· 
ta çıkııınm yıldönümü dolayısiyle, bu 
akşam bütün delegeler için bir kabul res• 
mi tertib eylemiştir. Bu akpm, Nahaş 
paşa ile B. Dö Tessan arasında görüş
meler vukua gelecektir. 

ugenıe 
Grandet 

meblağı bir araya getirmiş sayılabiliı di. 
O sırada altmışla yetmiş. fra~ aı asınd , sa
tılmakta olan devlet sehımlerın.deı;ı. _az za -
manda yüzde yirmi kaza~ıı~~' f ık~!n.ı. k~c_a
layıp duruyordu. Kardeşını~ ol~n:w1~ ?11~1! .
ren gazetenin kenarına - yegenınuı ışıttıgı, 
fakat dinlemediği iniltileri arasında - yapa
cağı spekülasyonu rakamla yazdı. . . . 

- Dostum, dedi. Yas tutmağa başlama
lıyız. 

- İşin doğrusunu isterseniz, Madam 
Gr:.n~le_t, siz, para)ıarcamak için ne icad ede
ceıp,nızı bilemiyorsunuz. Yas, elbiselerde 
degıl gönüllerdedir. 

mur'ü hayrete düşürecek olan hesablarla zih
nini yordu. O gün kimse gelip aileyi ziyaret 
etmedi. O sırada schir, Grandet'nin yaptığı 
el çabuklugu, kardeşinin iflası ve yeğenmin 
gelişi ile çalkanıyordu. Saumur'ün yüksek 
ve orta cemiyetlerine mensup bütün bağ sa
hibleri müşterek menfaatleri hakkında geve
.zelik etmek üzere Mösyö des Grassins'in e· 
vinde toplanmı.j ve eski belediye reisine da
ir en korkunç küfürleri savurmakta bulun
muştu. 

Yazan: Honore de Balzac. 
Türkçeye çeviren: Nasızlıı Baydar 

Madam Grandet cevab verdi: 
- Hayır, dostum. 
- Öyle ise ne yapıyor ? 

Eugenie : 
- Babası için ağlıyor.. . ak-

Grandet, söyliyecek hır kehme ~ul.am 
61ıın kızma baktı. O da biraz baba ıdı. Sa
~0nda birkaç kere dolaştıktan _sonra~.~~:-
et eshamma para yatırmagı . duşu • 
~ek üzere hemen odasma çıktı. Dıpten ~~
b~lnıiş olan 2000 arpent ormanı ona altı yuz 
d.ın frank getirmişti. Bu paraya ~ava~l~rın· 
ban yaptığı kazancı, geçen sen~~ın ve ıç_ınde 

Ulunulan senenin iradlarını. ılave edın.ce, 
~en Yaptığı muameleden aldığı iki yüz bı~ 
tank hariç, dokuz yüz bin frank kadar hır 

Nanon gelip dıvara vurarak efe~dısı~ı 
çağırdı: aksam yemeği hazırdı. Merdıvenı~ 
son basamaklarını inerken Granclet, kendı 
kendine: .. 

- Mademki paramı şimdiye. k.adar y~z. -
de sekizle faize veriyordum, b_~ ı~ı yapa~ılı
rim. İki yılda bir milyon beşyuzbın franbım 
olur ve bunu, Paristen altın olarak alırım. 
_Bizim yeğen nered~? 

Nan on cevab verdı: . _. . .. _ 
_ Yemek yemek istemedıgını soyluyor. 

Bu sıhhi değil. 
'- Fena mı, 0 kadarı da tasarmf tur. 
_ Evet, hakkınız var. 
- Haydi cannn, böyle ağlayıp duracak 

değil ya! açlık, kurdu ormandan dışarı 
sürer. . . 

yemek acaib surette sessız geçtı. 

- lyi ama, bir kardeşin yasını tutmak el
zemdir, esasen kilisede bunu .... 

- Peki, peki, aldığınız altı Lui ile yas el
bisenizi alım?.. bana da siyah bir krep veri -
niz. Yeter bu bana ... 

Eugenie bir kelime bile söylemeden, ba
şını gök yüzüne kaldırdı. Uyutulmuş, dumu
ra uğratılmıs, fakat birden bire uyanmış o -
lan cömerdlik temayülleri, ömründe ilk defa 
olarak, mütemadiyen inciniyordu. O akşam, 
onların yeknasak hayatlanmn zahiren bin 
gecesi gibi bir gece, fakat hakikatte en müt
his gece oldu. Eugenie başını işinden kaldır
madan çalıştı ve Charles'm birgün evvel is -
tihfaf etmiş olduğu iş kutusunu hiç kullan
madı. Madam Grand ·t kolluklarını ördü. 
Grandet, tam dört saat parmaklarım dön -
dürdü ve ertesi e'iin. neticeleri. bütün Sau-

Nanon iplik büküyordu ve salonun kül 
rengi döşemeleri üzerinde işitilen tek ses 
iğinin gürültüsü idi. 

İç kabuğu cıkarılmış bademler kadar bü
yük ve beyaz dişlerini göstererek: 

- Dillerimizi hiç eskitrniyoruz, dedi. 
Grandet, dalmış olduğu düsüncelerden 

adeta uyanarak: 
- Hiç bir şeyi esk.tmemeli cevabını 

verdi. ' 

. O sırad~ ~· kendini, üc sene i inde sekiz 
mılyon sahıbı olmuş görüyor ve bir altın 
denizi içinde y~z;.iyoı uu. 

(Sonu var) 



ULUS 

lnönünün pazartesi günü 
kamutaydaki izahları 

( Başı 1. inci sayfada ) 
tün teferruatı bu kadar açık yürekle 
teşrih etmek işlerin B. M. Meclisinde 
selametle cereyan ettiğini göstermek 
için büyük teminattır. 

Şimdi münakaşa nereden çıkıyor. 

937 de şark şimendiferlerini satın al
mak için mukavele yapmış bulunuyo. 
ruz. Bu mukavele bugün kabili istihsal 
olan, bütün menfaatlerimizi temin e
den iyi bir netice midir Mesul o
lan vekil bunu müdafaa ediyor ve 
m.i 1 faa e .en tabii olarak mu
ka~ cıcnin istinat ettiği mütekaddim 
mukavelelere ve bütün bir tarihe işa. 
ret ediyor. Tabii bizim zamanımızda 

ıyapılmış olan ilk mukavele 929 muka.. 
velesidir. 929 mukavelesinde eksik o
lan maddelere işaret etmek bugün alı. 
nan neticeyi kıymetlendirmek için bir 
vasıta addolunabilir. Bunu eski Na. 
fıa Vekili Recep Peker izaha muhtaç 
addederek o da eski mukavelenin ka. 
bili istihsal olan en iyi bir netice oldu. 
ğunu izah etmeğe çalıştı. Zannediyo. 
rum ki her iki arkadaşımızın esas nok.. 
tada hakkı vardır. Biri diğerinin işini 
hafif görmüşse veya bu manada telakki 
edilecek bir söz çıkarmışsa bir hata et
miştir. O da, o biri de her ikisi de ha. 
ta etmiş olabilir. Hakikat şudur: 929 

mukavelesi o şerait altında istihsali ka. 
bil olan azami bir neticedir. Bu muka
vele 927 de meclise verilmiştir. 

921 deki vaziyet 
927 daha bizim Anadolu hattını da. 

hi satın almadığımız bir zamandır. Hiç 
bir hattı satın almamışız, hiç bir şir. 
ketle temas etmemişiz henüz şirket!er. 
le Lozan muahedesinin mecburi mütem. 
mimi o!an readaptasyon ahkamını tat. 
bik etmek istiyoruz. 927, henüz aüyu. 
nu umumiye meselesinin kamilen açık 
olduğu bir zamandır. Yani düyunu u. 
mumiyenin altın esası üzerine tediye 
olunması ve bizim noktai nazarlarımız. 
ca kağıt para üzerinden tediye olunma. 
sı münakaşası 928 mukavelesiyle daha 
ilk neticesine varamamıştı. Bu şerait 
altında 927 de mukavele meclise M'!vko
lunmuştur. Meclis bunu tetkik etme. 
miştir. Yalnız hükümet tetkik etmiştir. 
denilemez. Bu mukavele meclisten 929 
da çıktı. Mecliste iki sene kaldı. Bugün 
mütalealariyle bizi pek müstefit eden 
arkadaşlarımın hepsi o zaman bu mu. 
kavele üzerinde çalışmış olacaklardı ve 
fikir söyliyebilecek mühim makamlar. 
da bulunuyorlardı, geniş mikyasta va. 
zifedardılar. B. Ali Çetinkaya parti 
grupu şefi ve büdce encümeninde idi. 
İki sene zarfında tetkik etmek ıçin el
bette vakit bulmuştur. Kayseri &a) lavı 

Hasan Ferid Nafıa encümeninde aza. 
dır. Şu kadar sene şark şimendiferle. 
rinde hukuk müşavirliği yaptıktan son
ra gelmiştir. Bu mesele üzerinde hi.1:. 
met edecek vaziyette idi. Mithat (Ay. 
dm) büdce encümeninde mazbata mu
harriri idi. Salih Vahid beyle beraber 
bu meseleyi tetkik etmek ıçın ayrıca 

memur edilmişlerdir. Raporları vardır. 
Bu arkadaşlar ve biz çok 'ükür hayat. 
tayız, senelerce tetkik etmiş bulunuyo. 
ruz. O şerait altında Büyük Millet 
Meclisine eski mukavelenin kabıli ia.. 
tihsal bir netice olduğunu söylemittik. 

·"Mukavele nankör bir ıeydir!" 
Ark=ıdaşlar, mukavele dznilen ,ey 

çok nankör bir şeydir. İmzasından bir 
dakika evel ya imza ediliyor veya kay. 
boluyor dendiği zaman bin müşkülat. 
la elde edilen neticenin kaybolmasını 
istemiyecek çokluk bulunabilir. İmza. 
sından bir saat sonra da yüzüne bakıl. 
maz bir şeydir, çünkü birçok kabili is. 
tihsal görülen şeyler istıhsal olunama. 
mıştır. (Alkışlar). Bugünkü mevzular 
üzerinde o zaman da çok münakaşa geç. 
ti. Satın alma hususunda sarahat yok.. 
tur. Niçin yoktur? Elbette bu muka. 
'Velede atiyen satın alma ihtimalinı dil. 
fÜnerek bir takrm hükümler koymak iyi 
olacaktı. Niçin konulmamış? Akla mı 
gelmemiş? B. Receb'in notu bu işte 

emek sarfedildiğini göstermektedir. 
Biz mukavelede, ilerde satın alma ih. 
timaline karşı devlete müsait olacak 
hükümler koymağa çalışmışız. Sonra 
hukuk müşaviri ile konuşan Nafıa Ve. 
kili gelmiş ve demiş ki, emek sarfet. 
tik. Şimdi satın alma hususunda bir 
hüküm koymağa kalkışmak devlet aley. 
hine bir neticeye müncer olabıHr. O 
halde satın alma noktasından bugün 

1 

devlete müsait hükümler koyınağa im. I 
kan görülmiyor, umumi ahkam dahi. 
tinde kalarak devletin esas hakkından 
istifade ederek satın alma meselesini 
başka bir zaman ileri sürmek yolunu 
derpiş edelim. Bu makul hareketi gör. 
memek haksızlıktır. 

R'lfa hakkı meselesi 
13 üncü madde için arkadaşlar ara. 

sında, bu madde satın alma hakkını ve. 
riyor veya vermiıyor gibi münaka5alar 
geçti. Bizim kanaatimizce 13 üncü 
madde üzerinde satın almadan bohso. 
lunması bizim için meseleyi tekrar 
mevzuu bahsetmeğe imkan verir. Bunu 
kabul etmemek zuhuldür. Satın almağı 
ilerde şu şerait altında yapacağız gibi 
bir hüküm konmaması B. Ali Çetinka. 
ya'ya hak veriyor ki sarahat yoktur. B. 
Receb Peker'in söylediği, biz o zaman 
frank meselesini kağıt para üzerinden 
hesab ederiz demişiz, onlar da altın Ü

zerinden demişler. Onlar demiş ki siz 
bu hattı şu zamana kadar satın alamaz. 
sınız, biz demişiz ki imtiyaz müddeti 
şu zamanda bitecektir, biz bunu satın 
alabiliriz. Her 

0

iki taraf bunları kabul 
etmemiştir. Fakat nasıl ayrılacağız? 

Ayrılırken hiç bah:;etmemek bizim tek. 
lifin reddi mi, onların teklifinin reddi 
mi mahiyetinde telakki olunacak? Hu. 
kukçuların tedbirleri çoktur. Nihayet 
hukukçular her iki tarafın bu sözleri. 
ni meviuu bahsettikten sonra bir ne. 
ticeye varılmadan ayrılmanın her iki 
taraf aleyhil\e bir mana çıkarmaması 
için iki tarafın noktai nazarını kaydet. 
mişlerdir. 

Bizim noktai nazarunız o demektir 
ki, devlet ilerde satm alma hakkını mu
hafaza eder ve onu mevzuu bahseder
ken frank hususu ortaya çıkarsa onda 
altın esası kabul edihniyerek diğer bir 
mevzu üzerinde c:evab vermek hakkını 
muhafaza ediyor. Bunlar hukuk müşa
virleri tarafından tabiatiyle alınan ted
birlerdir. 

Hükümet ve ıirketler 
Receb Peker müla.lıazatını söylerken 

devletin hakkı hükümranisine istinaden 
raşa hakkı gıbi zaif bir noktadan fazla 
bu nokta üzerinde israr etti. Söylemeğe 
mecburum ki devletin hakkı hükümrani
sine istinad eden esas satın alma hakkı 
zaif bir hak değildir. Belki bütün hak
ların üstünde gelen bir haktır. Onun i
çin hararetli münakaşalar esnasında, 

tasavvur ettiğimiz manalardan daha ileri 
gelen sözlerin mübalağa edilmemesini 
bu münasebetle mevzuu bahsetmek iste
rim. Kezalik şirketler hak.kında burada 
bir çok sözler söylenmiştir. Şirketlere 

şöyle yaptık, böyle yapacağız denildi. 
Arkadaşlar hepimiz size karşı mesul mev
kideyiz. Hepimizin vaı:iyeti, hükümetin 
vaziyeti, şirketlerin vaziyeti kanunlarla 
hükümlerle bağlıdır. Bizim bu mevzuda 
söylediklerimiz kanun!ann devlete ver
diği hakkı hulus ile takib edeceğimizden 
ibarettir. Bu vazifemizdir. O şirketler
den de mukavele ile bağlı olduklan va
zifelerini yapmalarını takib edeceğiz. 
Yani biz ve onlar umumi ve hususi hü
kümlerle bağlıyız. Ali Çetinkaya arka
daşımızın şirketler baklandaki siyaseti . 
mize aid olan sözlerden fazla bir ma.
na çıkarmamanızı rica ederim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Hepimiz mukavelelerin 
ahkamı dairesindeyiz. Bütün bu müna
kaşalar 937 mukavelesinin meclisin tas
dikine arzolunması münasebetiyle geli
yor. Nasıl 929 mukavelesinin münakaşa
sı bir gün B. M. Mecliaini ve efkarı u
mumiyeyi işgal etti ise 937 mukavelesi
nin de bir gün B. M. Meclisinde bir çok 
zevkli ve hararetli münakaşalara mev
zu olması mümkündür. Gerek Receb Pe
kerin ve gerek Ali Çetinkaya'run vücu
de getirdikleri işlerin iyi tarafları arka
daşlarımın, ama meaul taraflarına iş· 

tirak ederim ve onlardan daha evvel ge
lirim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo 
sesleri). 

Size 937 mukavelesinde, bizi ilerde 
nasıl tenkid edeceklerini görmüyor ol
madığımı ayrıca arzetmek isterim. 937 
mukavelesini pahalı alıyoruz. Bunu is· 
tikbal bize söyliyecektir. 937 mukavele
sini, gerek bunca senelik tecrübemize 
gerekse diğer hatlara nisbetle sıkı bir 
surette mukayese edecek müstakbel he
sabçı bu hattı bizim pahalı aldığanızı 

söyliyec:ektir. 

istikbaldeki suallere cevab 
Arkadaşlar, sermayeye, faize mali hu

suslara, mesela yüzde yedi yerine 
yüzde beş faiz gibi bir takım notlar 
vardır ki bir münekkid bu kadar tecrü
belerden sonra, bunu İsmet İnönü hü
kümeti nasıl yapmış diye &öyleyecek
tir. Bugün arkadaşımın verdiği izahat
tan da gördünüz ki 937 mukavelesi u. 
zun bir maziden gelmektedir. İstikba
lin tenkid edeceği bir nokta da şudur: 
İki vekil arasındaki münakaşalardan 

937 mukavelesinin her iki vekil tara
fından aynı şekilde ve iyi bir surette 
anlaşılmış olduğu efkarı umumiye na
zarında müphem, şüpheli kalmıştır. Her 
ikisinin anlamadığı bir takım yerler var 
ve tamamiyle anlamadıkları halde o 
mukaveleye istinaden gene müzakere 
idare olunmuştur. Bu şartlar altında 

tam ve en iyi neticelerin alınd:ğı dai
ma münakaşa götürür. İstikbalin bu 
suallerine cevab veriyorum: Biz 937 mu
kavelesini her şekilde satın alma hak
kı vardır, yoktur, frank altındır veya 
kağıddır taraflarını bilerek takib ettik. 
Bütün mütaleaları kıymetleri derece
sinde göz önüne aldık. Netice olarak 
vardiğimiz karar şark şimendüfer hat
tının size teklif ettiğimiz anlaşma ne
ticesinde alınmasının faydası vardır. 

Devlet bunca sene taahhür etmiş olan 
ve bu memleket için lüzumlu ve fayda
lı olan bu hattı satın almalıdır. İki, üç 
sene daha beklemekten hattın üzerinde 
vücude gelecek tahribatla daha fazla 
zararlı olacağız neticesine vardık. Çün· 
kü şirket gideceğim diye buraya fazla 
para sarfetmemiştir. Ve etmiyecektir. 
Bu beşeri ve tabii bir hadisedir. 

Bir gün eline geçecek olan bir ma
lı devletin bir an evvel alması onun 
daha ziyade tahrib olunmaması ıçın 
faydalıdır. Demek ki bunun satın a
hnma<Sında mali noktai nazardan da 
faydamız vardır. 

'' Muvallakiyet Kamutayın 
olacaktır.,. 

Arkadatlar, Avrupa hududundan ti 
Türkiyenin öteki hududuna kadar gi
den şimendiferin satın alma meselesi 
tesadüfen B. Ali Çetinkayanın, B. İs
met İnönünün, B. Recep Pekerin kendi 
marifeti olarak yapılabilmiş bir eser ol
maktan çok daha büyük bir şeydir. 
(Bravo sesleri). Anadolu hattı için dev
letler Türkiyenin eline geçmesin diye 
hayli siyasi tedbirler almışlar ve Ada
na mmtakasında bulunan bütün hattı 
satın aldığımız zaman bunu elde etmek 
için pekçok zorluklar çıkmıştır. Parayı 
ödediğimiz halde bunu filen işgal ede
bilmek için büyük güçlüklerle karşılaş
tık. Nihayet şark hattı kalmıştı. Cum
huriyetin 13, 14 üncü senelerinde bü
yük münakaşalardan sonra bunu da ta
hakkuk ettirmiş bulunuyoruz. Demek 
ki baştan nihayete kadar büyük bir ana 
damarın tamamiyle devlet eline geçme
si, cumhuriyetin ilk yılından beri takib 
olunan siyasetin, B. M. Meclisi ve onun 
icra kuvvetlerinin şuurla ve isabetle ta
kip ettikleri ana prensipin hem iktısadi 
sahada, hem siyaset sahasında tamamiy
le tasdik ve teslim edilmesi neticesinde 
almmıştır. Şimdi bu ıon hattın, uçsuz 
kalan şark demiryollarmın da bir an e
vel devletin eline geçmesi teahhuru ca
iz olmayan bir vazifedir. Bunu ele al
maktaki fayda, diğer bütün mülahaza
ların üstündedir. Bu hat askeri ve siya

si noktai nazardan da hususi bir ehe-

miyeti haizdir. Bu sözleri biz istikbalde 

- bizi dediğim zaman sırf kendimi kas
tediyorum - yapılan bu mukavelenin za-

yıf tarafları için tenkid lutfunda bulu
nacak nesillere cevab olmak üzere söy
lüyorum. Kendilerinin hatırına gelebi
lecek daha iyi ve daha etraflı neler var
sa bunların hepsini görmeye çalıştık ve 
eski mukavelelerde bana tealluk eden 
noktalardan anlaşılıyor ki vazife hari
cinde bulunduğumuz yerlerde de arka
da.ylarımızın hizmetine daima hazır bu
lunduk. Bütün bu şerait bir araya geti
rildikten eonra hulus ile, sıdk ile nasıl 
929 mukavelesinin çıkmasını Büyük 
Meclise teklif etmişsek 937 mukavelesi
nin tasdik olunmasını şark şimendifer 
hattının devlet eline geçmesini bu mem
leketin menfaatine muvafık iyi bir iş 
addediyoruz. Muvaffakiyet B. M. Mec
lisinin olacaktır. Bunu tasvib buyurma-
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Çocuk haftasıııın altıncı günü 

Dün gürbüz çocuk 
müsabakası yapıldı 

Birinci grupun birincisi ikinci grupun bı'rı'ncı'sı· O - ·· çuncu grupun birincisi 
9 aylık Giin Kut 14 aylrk Hasan Kaya üç yaşında Erdoğan 

Dün ç~uk ha~tasının altıncı günü idi. Birçok mektebler müsame
reler verdıler ve ılk mekteb talebesi sinemalara götürüldü. Öğleden 
s~nra saa~ 14 de Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merkezinde gürbüz 
turk çocugu müsabakası yapıldı. 
Müsabakaya yazılan 50-60 gür

büz türk yavrusu anneleriyle bera
ber Çocuk sarayında toplanmış
lardı. 

Dr. BBn. Hamid Osman, Fahriye ve 
Saim lsmailden mürekkeb jüri heyeti 
çocukları birer birer halkrn önünde seç· 
ti. Jüri çocukları 3 grupa ayırdı. Birin
ci grupta O yaşından 1 yaşına kadar ço
cuklar vardı. Bu çocuklardan sekizi se
çildi. Birinciliği 9 aylık Günkut, ikin
ciliği 11 aylık Budak, üçüncülüğü 6 ay
lık Saffet kazandılar. İkinci grup 1-3 
yaşlarında çocuklardan mürekkepti. 
Seçilen 14 çocuktan birinciliği 14 ay
lık Hasan Kaya, ikinciliği iki buçuk ya
şında Turan, üçüncülüğü bir buçuk ya
şında Eymür kazanmıştır. Üçüncü grup 
3 yaşından yukarı çocuklardan mürek
kepti. Seçilen 15 çocuktan birinciliği 3 
yaşında Erdoğan Serpil, ikinciliği üç 
buçuk yaşında Uğur, üçüncülüğü 8 ya
şında Şerife kazandılar. Çocuk Esirge
me Kurumu gürbüz türk çocuğu müsa
bakasında kazanan yavrulara güzel he
diyeler verdi. 

Kurumun ikinci çocuk balosu da 
dün Haolkevinde saat 15 de verildi. Bi
rinci baloya gelen davetlilerin hemen 
iki misline yakın çocuk bütün halkevi 
salonlarını doldurmuştu. Hepsinin çeh
relerinden sağlık ve neşe akan yavru
lar geç vakitlere kadar oynadılar, eğ
lendiler. Hazırlanan büfeye hayli ilti
fat ettiler. 

[_s __ P_O_R_ 
Ankara Gücü ve 
Gençler Birliği 

bu akşam gidiyor 
Ankara Gücü ve Gençler Birliği 

kulüblerimiz bu akşamki trenlerle mil
li küme maçları için İzmir ve İstanbu
la hareket edeceklerdir. 

Ankara Gücü, İzmirde Alsancak 
stadyomunda cumartesi günü Üçok ve 
pazar günü Doğan Sporla karşılaşa· 

caktır. 

Gençler Birliği, İstanbulda cumar
tesi günü Taksim stadyomunda Beşik
taşla, pazar günü Fenerbahçe stadyo· 
munda Fenerbahçe ile oynıyacaktır. 

Başladığı gündenberi çok entresan 
neticeler veren milli küme maçları için
de Ankara futbolu her suretle kendisi-
ni tan:ttırmış ve takımlarımız spor me
raklıları tarafından sevilmişlerdir. 

Alınan neticeler bazı karşılaşmalar
da talihsizliği göstermekle beraber, ta. 
kım teşkilindeki hatalar da yenilmele
re sebebiyet vermiştir. Umarız ki bugU. 
ne kadar yapılan maçlar her iki takımı 
yapanlara kafi derecede ders vermiş· 
tir. Bu nokta halledildikten sonrd, spor. 
cularımızın sahih oldukları kudret, 
bilgi ve tekniği yerinde ve zamanında 
kullanarak Ankaraya zaferle dönecek· 
lerine eminiz ve bunu bekliyoruz. 

nızı rica ederim arkadaşlar. 
Ümid ederim ki bütün bu münakaş2-

lar efkarı umumiyetle, meselenin etraf
lı tetkik olunarak B. M. Meclisinde hu
zurla karar verildiği hakkında yeni bir 
teminat neşesi husule getirsin ve Bü -
yük Meclisin hafızasında bütün bu mü
nakaşadan eğlenceli bir hatıra kalsın. 
(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al

kışlar.) 

Enternasyonal 
ticaret odası 
heyetine ziyafet 

Reis B. Fenbener bir 
nutuk söyledi 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Dün b
tanbula gelen enternasyonal ticaret o
dası reis ve azaları bu sabah Boğazda 
küçük bir gezinti yaptıktan sonra. 
Parkotelde türk milli komitesi tara
fından şereflerine verilen ziyafette 
hazır bulundular. Ziyafette şehrin e
konomi mahfillerine mensub zatlarla 
gazeteciler vardı. Karşılıklı nutuklar 
söylendi. Ticaret odasındaki salonda 
Dr. Fenbener tüccarlarla bir görüşme 
yaptı. Görüşmedeı cihan ekonomi va
ziyetini tetkik ettikten sonra enter
nasyonal ticaret odasının çalıf111311 

hakkında malftmat vererek bu teşek· 

külün 919 yılında Amerika ve Avrupa 
iş adamlarının ticari münasebetleri 
kolaylaştırmak, ekonomi ileminde el 
birliğini temin etmek için kurulmut 
olduğunu ve 920 senesinde odaya an· 
cak beş memleket iştirak ettiği halde, 
927 senesinde bu mikdarın otuz i
kiye çıktığını, odanın kendisine itti· 
hak eden memleketlerde milli ko
miteler vasıtasiyle çalıştığını, şiın

diye kadar enternasyonal ticaret 
aleminde yaptığı hizmetleri bilha9-
sa enternasyonal anlaşmazlıkların ha
kem ve sulh suretiyle halli, 'f/t" 

aikalar üzerine kredi usullerinin t~ 
biti, ticarı ıstılalrtarın birleştirilme6İ. 
telgraf ücretlerinin ucuzlatılması gibİ 
müsbet işler gördüğünü bunlardan batld 
da dünya ekonomik kalkınmasında 
ticari münasebetlerin daha kolay ve 
normal bir surette cereyanı için bir· 
çok şeyler yaptığını ve yapacağın• 
söylemiştir. 

Reis cihan ekonomik cereynalarıtıl 
ve para meselelerini gözden geçirdik• 
ten sonra haziran •ayında Berlinde toP
lanacak olan kongrenin ehemiyetindeO 
ve kongrede görüşülecek meseleler a
raaında paranın durluğu meselesinin de 
bulunduğundan bahsetmiş: kongreY' 
mümkün olduğu kadar fazla türk iktf" 
satçısının iştiraki için temennilerdi 
bulunmuştur. Reis gerek nutkund'
gerek bu hasbihalinde heyetin ıneııJt' 
ketimizde görduğü iyi karşıtanına~ 
teşekkürle bahsetmiş; Atatürk Tür~; 
yesinin büyük Şeften aldığı direkt:. 
lerle ekonomik sahada başardığı 0 
yük i'lerden takdirle bahsetmiştir· ~CI 
gece misafirler şeref ine milli kod" 
tarafından Perapalasta bir ziyafet .,r 
rilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı 
tayinleri .. ,. 

.Ereğli kömilr şirketinden satı1' ti"' 
nan havzanın idaresi için k.urutaıı s' 
ket direktörlüğüne tayin edılen t~eO" 
kası iştirakler direktörü mad~n 111 '(JllJOI 
disi B. Bekir Vehbinin yerıne k eri
iş müdürü B. Esad Kerim, onun 1-şıf 
ne de M.T.A. şube müdürlerin~en 
Nadir Hakkı tayin edilmişlerdır. 



J 
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Kalorifer 
Malzemesi 

Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde göster:i· 
len meşhur Strebel kalorifer malzemesinden ~uh~el_ıf 
cins ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesısatı ıçm 
her cins borular ve bütün malzeme lstanbulda ~lata 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğulları Tıcaret-

' hanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 

İktisad Vekaleti 

Türk ofisten: 

Soğuk hava tesi~atı 
. Jekctin muhtelif yerlerinde tesis edi· 

İzmırden ~aşlıyarak mem hakkında alakadarların teklif yap· 
lecek olan soguk hava dep~l~rı k d İkt"sat Vekaleti tarafından 
rrıaları için 30 Nisan 937 tarıhıne a ~hr. ~adar temdit edilmiştir. 
verilmis olan mi.ihlet 15 Mayıs 937 tarı ıne 

1030 1~1783 -
Ankara Reisliğinden: Belediye 
1 - Halde müddetleri hitam b•ulmayan 2. 4, 1~. 19, 21~:2~::;ı~~ 

numaralı dükkanlardan maada diger dükkanlar ıled s:r bcl~diyeye 
~ Koyunpazarında. Saraçlar ve. l!lucan~a~bçarşı~!1re~ sene için ki
aıt dükkanlar ı haziran 1937 tanhınden ıtı aren ı 
taya verilmek üzere açık artırmaya çıka_rılm-J.ttr·. şartnamelerini 

2 - Bu dükkanların ayrı ayrı tanzı~ ~ t~ ";~ler hergün hesap 
görmek ve her biri hakkında izahat alına ıs ı Y 
İşleri müdürlüğüne milracaat edebilir.ler. bedelinin yüzde 7,5 nisbc· 
. 3 - İstekli olanlar m~hammen kıra Jedi veznesine yatıra· 

hnde teminat paralarını ıhaleden evel Be ·ı ; berini encümene 
Ca.Jtıar ve mukabilinde alacakları makbuZ' ı mu a 
Ye • d rrnıı, olacaklar ır. .. .. t 10 l/2 de encümende ya· 

4 - İhale 7 mayis 1937 cuma gunu saa 
Pılacakt · 1 ır. b dükkanların şartnamelerıy e mu-
h 5 - Artırmara. çıkarıl~n u "kdarlannı gösteren cetveller ay· 
r ammen bedellennı ve te~~t ~ nu ah a ve hal içine a1ılnuştır. 
ıca da bcledive lra'>tsındakı ılan t tasın 

(9'') 1 1665 

Nafia Vekal~tinden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 

l ı . lı k" N"" e Hastanesi Pavyon · • stekli çıkmamış olan Dıyar e ır umun 
ırışaatı aynı şartlarla yeniden eksiltmeye ccıkarılmrşttr. 

Keşif bedeli tı l.634.03 liradrr. fa Vekaleti 
Y'a 2 . . Eksiltme 5. 5. 937 çarş!mba_günüksaat.;;o:: ~;a~ında kapalı 

Pı ışleri umum müdürlüğu eksıltme omı-,, 
~arf J" k Usu ı;rle yapılaca ·trr. b 

3 
mUteferri evrak 558 kuruş be-

de} 3· l:':sıitme ş1rt ını:1esı. ve U~< müdürlüğünden alınabilir. 
l'tl"ı'.c:ı • inde yapı ı~lerı ku?1~n taliplerin 6631.70 liralık muva_~

'- i. Eksiltmeye gırebılrnef çV k Jetinden alınmış ve en az yuz 
"ilt t . . ve Na ıa e ' hl . J"k ikası bin ~rnınat veı:nesı Idu,;unu gösterir mütea ut ı ves 
'br ltralık bir ış yapmış o ., 
ı a~ ~tınesı lizımdrr. "k" . maddede yazılı saat-
\t1' 

51.tlııtctclilerin teklif m ktuplannı 1k ~~inde komisyon reisF • 
gine "'t -ölat evveli e kadar makbuz ınu a 

p er tti mu;ttaııdır. ·ım (968) 1-1698 
----o tada olacak gecikıneler kabul~ed:ı:::ez:..·..:..--------

f , J. deniz merkez 

1 ıs• \"OllllDdaıı: ~ nna1nıa {ODl J k d · 
1 l du dahilinde batı emır 

Ve 2j; st~nbul ve İzmir lımanl•~1• hud~. v. binasında ~ü-~eşek· 
kil ko :ıerın denizden çıkarılma ışı l\L 937 p:ızartesi gunu saat 
14 de {;11s 0numı: z t:ıra ~ından 3 · 111ayıs • . 

2 apaJı zar! a e':siltmere konınuşt~r. . 1 ve şartnamesı 
d - U • · ır bın lıra o an ·ı na ahili murnı kı} meti ta nben e 1 . • }erin beher kı osu 
l'tdi hıde çıkanhp teslim e~ıle_cek bu zıncır 

3 _ ~ş ~ıymet ta~dir edıl~·ştır. ve tahlisiyecilikl':. ~.eş~ul 
\'e rrı ·· Eksıltmcye gıreceklerın d:ılgıç . . t bahriye mudurlu • 
gu.ı:ı.1 Uteh s .. ıs olduklarına dair İstanbul t~caıe 

"en rnü dd ·1 1 ı..ısı şarttır. . . 4 sa :ık vesıkayı hamı o n · · almak ıstıyen • 
lerin h 25~ kuruş bedel mul;abilinde şartı~_ame:~~~rı. 

5 er gun Ani arada komisyonumuza mur~c un mucibince 375~ 
lira1ı·-. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı a~ı vesikalarını havı 
teıtlit ·1k teminatları ve üçüncü maddede ya: saat on üçe kadar 
lconıi rnektuplarını tesbit olunan günde azamı verilecek mektup
lilrın s~ona vermiş bulunmaları ve bunda?. so~;~t gecikmelerin na· 
~arı a··abuı edilmiyeceği ve postadan mutev ı-1686 

1 ı. 'e a1 nmı cc C " ı (971) = 

lıiııgol - afia Müdürlüğündeı~:·· r-
3_5 .. . 1~ eti Nafıa mudu 

lu~ü -937 pazartesi günü saat 15 de ~ın~.01 ~1 a~edcli keşifli ç ... 
1-kçu odas~da 14800 on dört bin sekız yuz Iıra k'lonıetrcleri ara· 
llında ;- Bıngöl yolunun 37+ 000 ila 40 ~00~ ınc\i~e ameliyatı ka· 
lla]z sooo on beş bin metre mikap tesvıyeı tura 

-Kaarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. h f ·yatı 63 kuruş 
"' to Ya hafriyatı 114 kuruş, Kiiskülük kaya a rı . 

~ Prak hafriyatı 39 kuruştur. . buna rnüteferrı 
bUtiin\rraJn keşfiye, Ş3rtname mukavel~n~::'~ .. ~e görülebilir. 

M evrak Bingöl vilayeti Nafıa Mudurlugun e 
lst~va~kat teminat 1110 liradır. . 297 sayısında yaz:Jı talim klıler resmi gazetenin 7-5-936 tarıh ve 3 mütealıhitlık 

"esik atnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış ve eksiltme 
lcarıu alarını ihtiva etmek şartile 2490 sayılı. art~rr;1 tanzim ede· 
te~ıe~~nun 32 inci maddesindeki sarahat ~aı~~s~ ~at 15 şe kadar 
~<>ıtı· 1 teklif mektuplarını 3.5.937 pazartesı gun _ 1790 _ 
~na vermeleri ilan olunur. (1041) 1 

Nafia Vekaletinden: . 
ı _ . . d Çubuk bara1ında 

~Uıı .Eksıltmeye konulan iş: Ankara _c~varın a(k "f bedeli 9735 
1ıta ;;dısler evi önünde yapılacak ilaveı ınşaat: eşı 

2 kuruştur.) .. il saat ıs de 
~ilfı - Eksiltme 6-5-937 tarihine rastlıyan pe~şembke g~nyonu oda
'ıttd il 'Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü eksılme oınıs 
L 3a açık eksiltme usuliyJe yapılacaktır. . k keşfiyeyi Su· 
"t lJ - İstekliler; proje ve şartnamelerle saır evra ı 

i lllurn Müdürlüğünde görebilirler. . . 30) rra (19) ku • 
~ ıllk Eksiltmeye girebilmek için isteklılerın, (7 . ı3297 sayılı 
~ha muvakkat teminat vermesi ve resmi -~azet~~ı~k vesik sı ib -
~ ttsında çıkan talimatnameye tevfikan mut;ah ıt rveline kadar 
\. e• '!lesi ve ikinci maddede yazılı saatten. hır s~~\~~ müracaat et· 
~ ıtsııtıne komisyonu reisliğine vesikalarıyle bır 1 e 

~ımdır. (990) 1-1718 

l 
ULUS 

Ilgın Şarbaylığından: 
Ilgın Urayının Açık Eksiltme usulile 

Yaptıracağı Su İşleri İlanı : 
1 _ Menba üzerine yapılacak muhafaza havuzu ve kapta), 
2 _ İsale güzergahı hafriyatı ve boru va~iyetle~i 
3 _ Çelik isale boruları ve aksamı hususıyetlerı, 
Ilgın kasabasına isale edilecek olan i565 lira 71 k~r~ş bedeli 

keşifli su tesisatı 4 • mayıs • 937 ye tesadüf eden salı gunu ~aat 15 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuJtur. E~sıltmeye 
girebilmek için bedeli keşfin % 7 buçuğu nisbetınde temınatı mu
vakkate akçesi veya o nisbette banka mektubu veya 24?0 No. lu ka
nunun 17 inci maddesinde tasrih edilen esham ve tahvıllitla Nafıa 
Bakanlığından alınmış müteahhitlik vesikasını ihaleden evvel Il · 
gm şarbaylığına vermeleri lazımdır. . . 

Bu husustaki evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve şeraıtı mü
nakasayı anlaınak istiyenlerin Ilgın şarbaylrğına müracaat etmeleri 
ilan olunur. (994) 1-1724 

Kars Valiliğinden: 
Kağrzman kasabasrna 4 kilometre mesa/edeJ:i pınardan fond bo· 

rularla isale ve tevzi edilecek içme suyu inşaatı (21685.97) lira be
deli keşifle kapalı :r:arf usuliyle (45) ~ün müddetle münakasaya ko
nulmu,tur. 

1 - lbale lZ·S-937 tarihine müsadif çarşamba günü saat ıs de 
Kars vilayeti encümenince yapılacaktır. 

2 - İnşaat bir kül halnide münakasaya konulduğu gibi inşaat 
yerinde boru v~. m~~zeme teslimi ve boru keşif imalat icrası .işleri 
de ayrıca mevkıı munakasadadır. Her üç şıkka yapılacak teklıf ka
bul edilecek yalnız bu şıklann intihabı hususunda encümen muh· 
tar kalacaktır. 

3 - İnşaatın heyeti umumiyesinin keşfi l21685,97) lira olup 
teminatı (1626.44) liradır. Boru ve malzeme teslimi işi keıfi 8913,96 
lira olup teminatı (668.54) liradır. 

4 - Bonı k~i ve imalatın icrası işinin keşfi (12772.01) lira o
lup teminatı 957.90 liradır. 

İnşaatın istinad ettiği keşif, tahlili fiat. plinla.r münakasa ve 
fenni prtname. Bayındırlık işleri genel şartnamesi (100) kuruf 
mukabilinde Kan nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

5 - İstekli olanlar telr.lif mektupları ile teminat makbuzlarını 
ehliyet vesikalarını ve ticaret odası kayıt varakalarını mühürlü bir 
zarfa koyarak yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar encü
men reisliğine mkbu.z mukabilinde vermeleri ve teklif mektupların· 
da bütün inşaat nrakmı okuyup kabul ettiklerini yazmaları il · 
zımdır. (2043) 1-1595 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı zarf usuliyle Eksiltme ilam 

ı _ Eksiltmeye konulan İf: Malatya istasyon tesisatından o -
lan 535 metre ~zunluktaki. yolun parke taş kaldırım inşasıdır. 

Keşif bedelı (25 715) lıra (85) kuruştur. 
2 _ Bu işe ait evrak fUnladır. 
A _ Eksiltme şart~aı_nesi. 
B _ Mukavele pro1es1 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D _ Fenni şartname 
E - Silsilei fiat ve keşif hulasa cetveli. 
İstiyenler bu evrakı ( 130) kunı, bedel mukabilinde şose ve 

köprüler reisliğinden alabilir. 

3 .- Eksiltme 4-:·937 tari~in~y~ sah günü saat 16 da Nafıa Ve
k5letınde şose ve koprülcr reıslıgı eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içln taliplerin (1929) liralık mu,·ak
kat temiı.at vermesi' ve reami gazetenin 3297 .ayılı nOabaunda çı • 
k ı talımatnameye tevfikan muteahhitlik vesikası ibraz etmesi l:i
zımdır. 

1steklilerın •eklif mektuplannı üçüncü maddede yazılı santten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(942) 1-1672 

Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 
~apab zarf usuliyle eksiltme ilanı 

ı - Eksiltmeye kanuJa~ iş: Kasabaya tahminen iki buçuk veya 
üç kilometre mesafede Emır pınarı altında şose kenarında fenni 
mezbaha inşaatına aittir. 

Bu inşaatın keşif bedeli 14899 lira 44 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi, mukaveleı:ame, Nafıa işleri genel şartna

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

İstekliler bu evrakı Ereğli belediyesinden görebilirler. 
3 - Eksiltme4-5-937 tarihine müsadif sa11 günü saat 16 da 

Ereğli belediye dairesinde belediye encümeninde kapalı zarf usu
Jiyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1117 .. lira "46'' 
kunış muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ve 
en az: ''14000" liralık inşaatı yapmılf olduğunu gösterir müteahhit· 
Jik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

1stcldilerin teklif mektuplarını 3. üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar belediye reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edil"mez. 1-1645 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
75 lira ücretli Ziraat Bankası Buğd<iy şubesi daktilolugu için 

3.5-1937 pazartesi günü Umum Mudürlük binasında bir müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

Taliplerin askerlikle ilişi~i olmaması, _yaşlarının otuzu aşl:ın 
bulunmaması ve 1-5-1937 tarihıne kadar bugday şubesi müdürlüğu-
ne müracaat etmiş bulunmaları ş~rt~ır. . . 

Müsavi şerait dahilinde ecnebı lısan bılenler tercih edılecektir. 
1-1794 

Memur aranıyoı· 
Mutavassıt maaşlı bir vazife için. almanca ticari ~~habere 

ve tercüme yapabilecek bir memurla hır tezgahtar mnavını aranı. 

yor. Anafartalar caddesinde Halil Naci Mıbcıoğlu mağazasına 
müracaat edilebilir. 1-1813 --i\Dl{ara inhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
1 

· · ç altı Tuz Fabrikasında insan eli değmeden fen-
• dare~ızı~ ~ an sofra tuzlarımızın beher kiloluk poketi 13 

nı usuıı.er e az~ ::a b"r kolaylık olmak üzere Başmüdürlüğümü:r: 1 
kuruş fıatla ve a ak~de satılmaktadır. 
Satış ~barından pertt"kleri mit.darda satm alabilirler. Satış saat-

1stıyenler, arzu e .ı ( 1053) 1-1825 
leri 9 - 12. 13 - 15 dır. 

29 - 4 - 1937 

İran Transit yolu 
jnşaat . l\f üdürlüğüııt.~1 11: 

30-4-937 cuma günü ihale edilecegi yalnız Ulus gazetesinüe ilan 
olunan Trabzon İran Transit yolunun Ağrı Vilayeti dahilinde Saç
tepe ile Krzılyokuş arasında kısmen hazırlanmış ve kısmen h .. riç
ten gelecek taş ile yeniden inşa edilecek olan 17 kilometrelik ose 
ile tesviye ve imalatı smaiye ve tamiratı mütem~diye ve ekip b"na
larının noksanlarının 99889 doksan dokuz bin seki zyüz seksen do
kuz lira 84 seksen dört kuruş bedeli ke fi üzerinden i!.mali in .. atı 
görülen lüzum üzerine yeniden kapalı zarf u ... uli:> le e · 1 eye çı
karılmıştır. Eksiltme 17-5-937 pazartesi giınü sa t 15 de Er urum 
Hükümet binası içinde Nafıa Müdürlük odasında Tr. n it yolu in
şaat komisyonunda yapılacaktır. Evrakı keşfiye ve şar name ve 
mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrak Erzurum ve Agrı 
vliiiyetlcri Nafıa Müdüriyetinde görüleceği gibi be~ yüz kuruş mu
kabilinde Erzurum İran Transit yolu inşaat müdürlügünden alı -
nabilir. Muvakkat teminatı 6245 liradır. 

İstekliler resmi gazetenin 7-S-936 gün ve 3297 sayılı nüshasın
da _çı~an talimatnameye göre Nafıa Vek.lletinden alınmış vesikala
rı ı_htıya etmek şartiyle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
38 ıncı maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını 17-5-937 pazartesi günü saat on dörde kıdar Transit 
Y_?lu İnşaat Komisyonuna vermeleri liizımdır. Postada olacak ge -
cıkmeler kabul edilmez. (2359) 1-1841 

Aukaı-a • t1caret • ve sauayı 

odası riyasetindrn: 
S~cill} ~ica~etin 230 .num~rası?da müseccel bulunan Aksaray 

Azmı M~lh Turk Ano_nı'!1. Şı.rketı U1?umr heyetinin sureti adiye· 
de yaptıgı 30.3.937 tarıhlı ıçtımaına aıt zabıtname sureti ile mec -
lisi idare ve müraJı:i_p ~-porl.ar~~~n ve bilanço ve kar ve zarar hesapla· 
rmm ve 1937 senesı murakıplıgıne Aksaray Ziraat Bankası Müdü
rü Oaman Bakı Özdal'ın tekrar scçildiginin ve yedek mürakipliğe 
de gene mezkfu banka muhasebecisi İhsan Sanulmaz'ın seçildiği _ 
nin va.ki olan talebe mebni dairede mahfuz vcsaike müsteniden 
26.4.937 tarihinde tescil edilmiş olduğu ilin olunur. 1-1828 

Kars Cumhuriyet 
Halk Partisi Başkanlığından : 

1 - Kars şehrinde yapılacak 49323 lira 61 kuruş bedeli keşif
li Halkevi inşaatı kapalı zarf usuliyle 1-4-937 gününden itibaren 
20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Tayin olunan müddet 
içinde talip çıkmadığından ihale 4.S.937 sah günü saat 15 de yapıl· 
mak üzere on gün uzatılmıştır. 

2 - İhale Cumhuriyet Halk Partisinde toplanacak ilyönkurul
ca icra edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuruıtur. 
4 - Bu işe ait proje keşif evrakı, münakasa ~rtnamesi ve fen· 

ni şartname Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından parasız ve
rilecektir. 

5 - İstekli olanlar teklif mektuplarını 2490 sayılı kanuna uy • 
gun ş.ckilde hazırhyarak teminat mektupları ve ehliyet vesikaları
nı havi bir zarf içinde muayyen saate kadar makbuz mukabilinde 
Parti Başkanlığına vermeleri ilan olunur. (2352) 1-1843 

Polatlı Belediye Riyasetinden : 
1 - 7713 lira 97 kuruş bedeli keşifli pazar yeri inşası 1-5-937 

tarihinden itibaren 28 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Mevcut proje, keşifname ve şartnameyi görmek istiyenler 
her gün mesai saatlerinde Polatlı Belediye dairesinde görebilirler. 

3 - Münakasaya gireceklerin bu ~ibi işleri ba~armış veya ba • 
şarabileceklerine dair ellerinde s hibi saliihiyet makamdan tasdik· 
Ji vesikaları bulunması şarttır. 

4 - İhale 28-S-937 cuma günü saat tam 16 dadır. 
5 - 1stekllerin 578 lira 5S kuruş muvakkat te01inat akçelcriyle 

birlikte tayin olunan gün ve saatte Polatlı Belediyesi daimı encü-
menine gelmeleri ilan olunur. (2360) 1-1842 

Ankara llirinci nııntaka 

Kadastro nıiidürlüğündeu: 
Keçiören ve civarındaki gayri menkullerin tahdid.ne 12.5.937 

çarşamba gününden itibaren başlanılacaktır. Sınırları dıvar, çit, 
parmaklık gibi işaretlerle ayrılmamış ve harita ve röperli krokiler
le tayin edilmemiş olan yerlerin sahipleri tarafından bu tarihe ka-
dar köşe noktalarına işaretler konulması ve tahdit esnasında da 
hazır bulunulması lazımdır. Bulunmadıkları takdirde mevcut vesi
ka ve ehli vukuf erbabının beyanına göre tahdit yaplacağı ilan olu-
nur. (1032) 1-1781 

----~~--------------~--~--~-------------------
İnönü Türlckuşu k.ampında 

yaı)ılacak tesisat 
1) İnönü Türkkuşu kampnda üç yatakhane ile bir dershane ve 

yemekhane, bir idare binasiyle bir de~o ve tamirhane olmak üzere 
altı bina yaptırılacaktır. 

2) Eksiltme, 10 mayıs pazartesi giınü saat on heşte, Ankarada 
Hava Kurumu merkezinde yapılacaktır. 

3) Keşif bedeli (49.723) liradır. 
4) Muvakkat teminat (3.729) liradır. 
5) Münakasa şartnamesi, fenni şartname, keşif' evrakiyle mu

kavelename projesi ve planlar (5) lira verilerek Hava Kurumu 
merkezinden alınacatttır. 

1-1847 

Nafia \7ekal~tiuden: 
Vekalet Sular Umum Müdürlüğü kadrosuna i,kisi 120 ve birisı 

de 100 lira aylık ücretle iyi daktilografi bilen üç memur alın.ı_.Jc. 
tır. 

Şerait şunlardır: . 
Almanca, ingilizce veya fransı.ıca bılmek, 
Müsabaka imtihanı 7 mayıs 937 cuma giınü saat 9.30 da Sular 

Umum Müdürlügünde yapılacaktır. 
İsteklilerin dilekçe ve evrakı miisbiteleriyle birlikte 6 mayıs 

1937 akşamına kadar vekalete mtiracaatları ilan olunur. (1075) I-1849 

Türkiye lş Banl\:a ından: 
Bahar Bayramı dolayısile l Mayıs Cumartesi günü Bankamız 

gişelerinin kapalı bulunacagını müşterilerimize bildiririz. 
1-1812 

ANKARA BİRİNCİ İCRASINDAN: 

Mahcuz bir tal.lan halısı Gulustan i .i sedır halısı ve bir dıvar 
halısı ve bir dıvar saati ve bir ayna 30-4-937 cuma günu s at bı de 
b•lediye satış salonunda birinci ve 3-5-937 pa :ırtcsi gi.:nu a} nı ma· 
halde ve saatte ik"nci artırmaya çıharıl cal~tır. Mü erıl Jı mez-
kur salonda bulunmaları ilin olunur. 1-1845 
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PHILCO radyolarını bizden aravın Halil Nacı Ana fa rtalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

VATANDAŞ ... 
Beynelmilel l(ömür Sergisi 
• • •• • •• • • - yırmı uç nısan cuma gunu 

Ankara da acıldı. 
..> Sergiyi gör

hem senin hem 
için faydalıdır. 

Ankara Levazım Amirliği Saı.ı.nalma 
Komisyonu tlanları 

yur-

----------~--- İLAN ~----------~-
Tekirdağ kıtaları için 125000 kilo ve Malkaradaki kıtaat için 

70000 kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Tekirdağ etinin beher kilosuna 24 kuruş muhammen bedel muvak
kat teminatı 2250 liradır. Ve Malkaradaki kıtaat etinin beher kilo • 
suna 22 kuruş muhammen bedel üzerinden muvakkat teminatı 1155 
liradır. Tekirdağ etinin ihalesi 10. Mayıs. 937 pazartesi günü saat 
11 de Malkara kıtaat eti ihalesi aynı günde saat 16 dadır. Şartna
m elerini almak istiyenler her gün münakasaya iştirak edeceklerin 
teminat mektuplarını ihale zamanından bir saat evvel komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. (988) 1-1717 

lUilli l\lüdafaa Vekaleti Satmalına 
Komisyonu tliinları 

----------------- -----------------· BİLİT 
1 - 51 kalem otomobil malzemesi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2885 lira 85 kuruş olup ilk teminat 

parası 217 liradır. 
3 - İhalesi 10 - mayıs . 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayilı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatında M. M. V. 
satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (1014) 1-1758 

BİLİT 
PİL: 5000 tane sahra pili açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Hepsinin tutarı 5000 liradır. Evsaf ve şartnamesi parasız komisyo
numuzdan verilecektir. İhalesi: l 7-V-937 pazartesi günü saat on -
birdedir. İlk temniatı: 375 liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgi
li bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen bel
gelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. V.satınalma k<> -
misyonuna gelsinler. (1055) 1-1826 

Ankaı·a Beledivf' Reisliği İlanları 1 
ı------------~~- -----------------İLAN 

1 - İtfaiye uıeuıur, şoför ve efradı için 85 takım elbise 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1450) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (108,75) liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini görmek istiyenler her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerinde 14-mayıs-937 cuma günü saat on 
buçukta_ Belediye En::ümenine P'!Üracaatları. (1063) 1-1839 

İLAN 
1 - Yenişehirdc 1062 ada 2 parselde 1nkıl3.p sokağında Kazım

paşa caddes inde 65 metre murabbaı arsa on beş gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (195) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (14,62) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 14 - mayıs - 937 cüma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. (1062) 1-1838 

İLAN 
1 - Su idaı.esi depoları elektrik tesisatı 15 gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (1336) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (100,20) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale -

mine ve isteklilerin de 14-mayıs-937 cuma günü saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. (1061) 1-1837 

BİLİT 
1 - Cebeci Mezarlık bekçi kulübesinden çöp tarlasına kadar 

yapılacak adi kaldırım on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi (1440) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (108) liradır. 
4 - Şartnamesini ve keşif varakasını görmek istiyenler her 

gün yazı işleri kalemi.ne ve isteklilerin de 14-mayıs-937 cuma günü 
saat on buçukta beledıye encümenine müracaatları. {1060) 

1-1836 
!LAN 

1 - Su idaresi müstahdemini için alınacak 72 takım elbise ve 
61 takım tulum on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - :Muhammen bedeli (1565) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (113) liradır. 
4 - Şartname ve nümunelerini görmek istiyenler her gün yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 14-mayıs-937 cuma günü saat on 
buçukta Belediye Encümenine müracaatları. (1059) 1-1835 

BİLİT 
Belediyede mevcut 15 adet kullanılmış bisiklet 25-mayıs-937 

sah gününe kadar bir ay zarfında pazarlıkla satılacağından talip
lerin her cuma ve ~alı günleri saat on buçukta belediye encümeni-
ne müre.caatları. (1058) 1- 1834 

Müzik~ öğretmen Okulu 
Direlitöelüğünden: 

Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26-2-937 tarihinde ihale edil
miş ise de müteahhit, teahhüdünü yapmamış olması dolayısiyle 
tekrar müteahhit nam ve hesabına 14-5-937 pazartesi günü saat 3 de 
Okullar Sayışmanlığmdaki komisyonda açık eksiltme ile münaka
sası yapı lacaktır. 

Şartnameyi g örmek istiyenler Müzik Okul Direktörlüğüne baş 
vurmaları. (1056) 1- 1827 ... . 

Pazarlık ilanı 
Belediyesinden: Tosya 

24 - 4 - 937 de ihale edileceği ilan edilen ''7495'' lira 53,, kuruş 
keşifli hastane inşasına talip çıkmadığından 24-5-937 pazartesi gü
nü saat 14 de pazarlık suretiyle isteklisine ihale olunacağı ve talip
lerin o gün belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

(1064) 1-1840 

Anliara Vali ve 
.}Jelediye Reisliğinden: 

Çankaya kaazsında 1 - haziran - 937 den itibaren Belediye şu -
besi teşkili tekarrür ettiği ilan olunur. {1057) 1-1833 

ANKARA BİRİNCİ İCRA MEMURLUGUNDAN: 
· Mahcuz bir öküz bir dolma çifte ve bir kilim, öküz 30-4-937 

cuma günü saat yedide hayvan pazarında birinci ve 3-5-937 pazar
tesi de aynı saatte ikinci arttırmaya çifte ile kilim de aynı gün -
lerde belediye satış salonunda saat birde artırmaya çıkanlacağı 
ilan olunur. 1-1846 

Ankara Birinci Noterliğine; 
Ankarada Öksüzce mahallesinde Eğribucak sokağında 6 numa

r.alı hanede mukim Yusuf Kavasoğlu'na noterliğinizin 23.1.1935 ta
rih ve 614 numara ile vermiş olduğum vekaletten gördüğüm lüzum 
üzerine kendisini azlediyorum. Mumaileyh Yusuf Kavasoğlu ta
rafından yine noterliğinizin 23.1.1935 tarih ve 615 numarasiyle ba
na vermiş olduğu her türlü salahiyeti haiz umumi vekaletinden de 
istifa eyliyorum. 

Her iki hususun halen Ankarada Anafartalar caddesinde 113 
numarada Yusuf Kavasoğlu'na ve üçüncü şahısların malumu olmak 
üzere azil ve istifa keyfiyetlerinin Ankarada çıkan Ulus gazetesin
de neşir ve ilan edilmesine mütevakkıf muamelelerinin ifasını rica 
ederim. 

Adres: Anafartalar caddesinde 111 
numarada tüccardan Halil Naci Mıhcıoğlu. 

Dairede saklı aslına mutabık olan bu nüsha talep üzerine, talep 
mucibince ilan edilmek üzere Ulus gazetesine tebliğ olunur. 

Büro Teknik 
Yol ve inşaata müteallik her 

nevi hesabat, proje, şartname 

tanzimi fenni malfunat ve istişa· 
re kontrol ve işçilik teahhüdatı 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara • Yenişehir N o: 17 

EYi HABER 
BAYAN FİGARA 

Paristen en son getirdiği 
elbise ve şapkaları Ankara 
Palas'ta göstermeye başlamış
tcr. 1-1832 

Satılık Arsa 
Yenişehir Bakanlıklar karşı -

sında Çankaya Polis karagolu ar
kasında güzel bir arsa satılıktır. 
İstiyenlerin Kültür Bakanlığı 
muhasebe mümeyyizlerinden İs
met Arıduruya müracaatları. 

1-1822 

Kiralık Ev 
İki aile oturmasına elverişli 

memurlar kooperatifi arkasında 
Necati bey mahallesinde ma
kaslı apartıınan karşısında 13 
No: ev kiralıktır. 6 oda hava
gazı elektrik banyosu vardır. 
Görmek ve pazarlık için kınacı 
hanı yanında 39 No: lu işgören 
yurduna müracaatları. 1-1787 

idrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Mecit Sayan 

Sablık 
Anbalaj sandikaları 

Büyük bir makinenin amba -
laj yapıldığı sandıklar kilo ile 
acele satılacaktır. 1064 No. lu 
telefona müracaat edilmesi. 

Kiralık Bağ ve Hane 
Keçiömede Eczacı Şevket 

bağı namiyle maruf altı odalı bü
yük salonlu her türlü konforu, 
akar suyu, on iki dönüm üzüm • 
lük ve meyva ağaçlarım havi ha • 
ne ve bağı kiralıktır. Bekci Ali
ye ve 2521 numaralı telefona mü-
racaat. 1-1844 

EMLAK-ARAZİ 
Almak ve satmak istiyenle· 

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

1-1333 

(Kiralık Apartıman) 
Mal tepede: İstasyona beş da

kika mesafede yeni yapılan as
falt üzerinde üç daireli, on dört 
odalı, kalöriferli, sıcak su tesi • 
sath daire, mektep, hastane, mü
essese, ikametgah olmağa elve -
rişli apartrman toptan ve ayrı 
ayrı kiralıktır. Telefon: (3948) 

1-1830 

Satılık Bağ 
Harbiye okulu ile yeni yapı

lacak Meclis binasına pek yakın 
aşağı Ayrancıda nezaretli ağaç
lı ve üzümlü, ölü ayaşh Ali kızı 
Reıniyeye ait bağdan bir kısmı 
satılıktır. Mukaddem caddesin -
de (7) No. lu dükkanda Bay Ha-
lile müracaat. 1-1831 

Satılık Hane 

1 
Devlet Demiryollan ve LimanJarı Liwum 
Miidürlii~ü Satmalma Komi8youu ll~ııları ,_ 

!LAN 
Muhammen bedeli (44120) lira olan 3 muzaaf 10 basit makasla 

2 kruvzman 11-6-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın abnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3309) liralık muvakkat teminat ile k3 .. 
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 
No. lı nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın· 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 220 kuruşa Ankara ve Haydar Paşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1017) 1-1780 

Eczacı ve Tabip alınacak 
fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Ankara civarında Kayaş, Küçük Yozgat ve Erzurumda kulla .. 

oılmak üzere bir operatör ile iki tabib ve bir eczacı alınacaktır. 
İsteklilerin istida ve vesikalariyle Umum Müdürlüğe müracaat '" 
ları. (1025) 1-1823 ..• 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyac1 için (1150) adet Pelerin kapalı zarfla alına

caktır. 

2) - Muhammen bedel (12650), muvakkat teminat (948,75) li '" 
ra olup, eksiltme 14-5-937 cuma günü saat (15) de Ankara P. T. T. 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler teminatlarını idare veznesine yatırıp alacaklart 
makbuz veya muteber banka mektubu, kanuni vesaik, ve müteab • 
bitlik ehliyet vesikası lie teklif mektubunu muhtevi kapalı zarfı 
yevmi mezkurde saat (14) e kadar komisyon riyasetine tevdi ed~ 
cekleı·dir. 

4) - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, lstan • 
bulda Ayniyat Şubesi Müdürlüğünden parasız verilecektir. 

(1052) 1-1824 

Anl~ara ticaret 
riyasetinden: 

ve sanayi odası 

Sicilli ticaretin 230 numarasında müseccel bulunan Aksar81 
Azmi Mim Türk Anonim Şirketi Umumi heyerinin fevkalade ol"' 
rak yaptığı 30.3.937 tarihli içti.mama ait za.bıtnamenin vaki oJall 
talebe mebni dairede mahfuz vesaike müsteniden 26.4.937 tarihi~' 
tescil edildiği ve mezkur suretin aşağıda neşredilmekte bulundui" 
ilan olunur. 

Aksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi Umumi Heyeti •uı:' 
ti fevkalade olarak 30. 3. 937 tarihinde yapacağını i~ e~ği i~~ 
maını Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Türk Anonım Şırketı 
mum Müdürlüğü binasında mezlrur tarihte saat ikide toplll:"dı_~ 
kanuni nisap olan sermayenin üç ruhundan fazlasının yanı CeıJJ""' 
189.270 liralık hissenin temsil edildiği ve ilanların e~kiil ve meta ' 
simi kanuniye dairesinde yapıldığı vekaletnamelerin Ziraat BaJS" 
kasınca usulüne tevfikan tanzim edildiği ve bilcümle merasimi ~ 
nuniyenin ifa edildiği hükümet komiseri sıfatiyle hazır butun,-
Rıza 'Göksu tarafından görülmüş ve celsenin açılmasına manii ~ 
nuni kalmamış bulunduğu kendileri tarafından bildirilmesi U.zel' 
ne esas nizam.namenin 27 inci maddesi mucibince riyasete g~1 
idare meclisi reisi Kemal Gürol celseyi açmıştır. Katipliğe S', 
Hulki Al~s?ah ve .~e .. ytop~amağa ni~~name~n g~~e .. 2?. inci ~~ 
desi mucıbınce Buyuk Mıllet Meclısı Kavanın Muduru Bay Ri ...G 
ile Ziraat Bankası İdare meclisi reis vekili Bay Cevdet Sa\fl"" 
seçilmişlerdir. ,tf 

Hulki sermayenin % 40 nisbetinde tenzili . hak.kınd~i id ~ 
meclisi raporunu okuduktan sonra raporla vakı olan tekhf a1~ır 
kabul edilmiş ve o suretle muamele ifası hususunda i~are ~I· 
sine sal3.hiyet verilerek ruznamede başka madda olmadıgından ' 
seye nihayet verilmiştir. ,.,...,, 

Zabıtnameyi imzaya tevkil edilenler: .... ı 
B. M. M. Kavanin Müdürü Ziraat Bankası İdare MecJ.P' 

Rifat Gürsoy Reis vekili Cevdet SavraD 
Hükümet Komis~ri ~ 

Zabıtname münder·ecatının milzakerenın cereyanına uygun 
lunduğunu tasdik ederim. Rıza Göksu 

ı - 1829 ~ 

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

Ankara Palas Oteli salonlarında 
29 ve 30 Nisan günleri saat ondan itibaren ilkbahar ve J.8~ 

EL B 1 S E ve Ş A P K A modellerini teşhir edecegı~ 
sayrn müşterilerine arzeder. 1-177 

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

Yenişehirde İnkılab sokağın
da beş odalı 13 N. hane satılık· 
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon No. 3231 1-1753 ~ ---------------------------------------------------------
Telefc..n: 1769 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 
Yenişehir Düzenli sokağı Zi-

raat Bankası memurlar apartı

manları arkası No. 10. içinc!: h:i
lere müracaat. Telefon: 2676. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare tden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Y ENi SiN~:MAl~AR HALK 
BU GECE 

Ankara Sayrn Halkrnrn Sabırsız11kla 
Beklediği Harikulade Eser 

SEVİŞMEK ARZUSU 
Baş Rollerde : 

Marlene Dietrich - Garry Cooper 
AYRICA: İsmet İnönü'nün Belgrad 

Seyyahati İntibaları 

GÜNDÜZ 

PARİSLİ KIZ 
DANİELLE DARRİEUX 
Tarafından yaratılmış nefis komedi 

1 
BUGÜN BU GECE 

ZEHİRLİ SEVDA 
'h . K. . .k Vazif 6 Aşk ve ı tıras.. ın ve ıntı am .• 

ve fedakarlık hislerini bütün f 

canlılığiyle tasvir eden şimdiye kad~t 
misli görülmemiş bir heyecan kayrıaC 

JLAVETEN: Paramunt Jurnal v~ 
lsmet lnönü'nün Belgrad seyabatı 

intibaları 
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Ç 
• 8 Mayıs 1937 cunıartesi akşamı: Mevsimin en güzel ve eğlenceli bir gecesini yaşamak ıçın 8 Mayıs ı:f1 

, ıçek Balosu cınnartesi günü akşamr Halkevin'de Türk Maarif Cemiyeti tarafından verilecek Çiçek Balosuna hazırları 


