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HER YERDE 5 KURUŞ 
ON SEKIZtNct YIL. No: 5658 

Merkez Bankası genel heyeti toplandı 

Türkiye ekonomik kalkınma 
yolunda süratle ilerliyor 

Merkez Bankası İdare Meclisi B. Delbos 
raporunun mühim esasları dış vaziyeti 

l Ekselans Naci Elasil dün akşam 
lstanbula hareket etti 

Cumhuriyet Merkez bank~ı hiı~~~lar genel heyeti dün saat 15 1 
de idare meclisi reisi B. Nusretın reıshgınde t?dplandı. 1· • " raıka- an attı . . h ıh hakkında 1 are mec ısı ve mu 

Evvela 1936 betıncı esa~ Y .1 • M" aki ler raporu üzerine hi
be komisyonu raporları tetkık edbeı hdı. h~ P 645 kurut kir dağıbl-
1 d'k l duldan sonra er ısseye b anço tas ı o un . ' r si ibra olundu. Bundan sonra, 1 a-
ması kararlattırıld~ v~ ıdaı:e :ec 1 r . zibklarına seçim yapıldı. 88. 
ziranda müddet1Aher• b::d° M.. ~~ cec ~:· 8 sınıfı hisselerine aahib ban
Hakkı Saffet ve m nd un~ B N t Namık D sımfı hisselerine sa-
kalar ile ıirketler tarafı an, · uare rak 'idil 
bip hissedarlar ~rafın~.anki.daBre İecl~İi K~ı :la Cem~(1'o~~~ yeri· 

Müddetleri bıten mura ıp · smaı onı e be "d" .. B 
ne 8-C sınıfı hi1Sedarlan tarafındc:n eski maliye muh~ mu !1ru • • 
Kemal Ziya ve D aınıfı hiuedarlar tarafından da mahye kırtaaıye di-
rektörü B .Agah seçildiler. 

idare Meclisi genel heyete ver
diği raporunda· geçen yıl içinde 
:vukua gelen ve ekonomik ma~~ ~e
nel durumlara tesir eden muhım 
hadiseler hakkında malfunat ver
mektedir. Bazı kısımları huliıa o
larak yazıyoruz: 

Cihan genel duruma 
1935 den 1936 ya geçen italyan ·ha· 

beş silahlı anlaşmazlığı Afrikada sona 
ermeden Avrpanın bir ucunda patlayan 

· · lifin devamı• 
İspanya ihtilali, enınıyetsız be 
na sebeb olmuştur. Bununla bera. r 

ı . 'n ekonomik hareketlenne 
936 senesını 

ald rakamlar, 1935 de eko~oınik s;~ad~; 
lıai ~ık iyileşmenin daha zıyade g pnı 
0 1dutunu göstermiştir. · 

Ciha · eti de vaktiyle gır· 
n para vazıy 

~iş olduğu çıkmazdan henüz kurtulmuş 
Merkez Bankası genel direlrt6ra B. 

Salahaddin Çam 
de.ğildir. 1936 senesinin eylül sonl~.n· 
da fransız frangı kıymetten düş~~ülm~ş, -----------:-----
İsviçre frangı ve Hollanda filonnı de ı.s- Hatay· da 
ter istemez onu takib etmiştir. Ortada 
'nelçikadan mada altına bağlı memleket 

kalmamıştır denilebilir. Fransız frangı- 8 • k yeni• 
nın altına tahvil edilebilmek kabiliyetin· ır ço 
den uzaklaştırılması yalnız fransız ve 1 
liollanda paraları üzerinde tesir yap- karakol ar 
~kla kalmamış, inkisar biraz daha g~
nış sahalara doğru yayılarak, italyan lı· 
reti, Çekoslovakya koronu, kanuni .muh- kuruluyor 
tevalarından biraz daha kaybetmışler-
Üir .. Letonya ve Yunanistan paralan da 
eterlinge bağlanmıştır. 

'Bizde genel durum: . 
Buhranın en düşkün seviyeli hadlen 

1933 ve 1934 seneleri ile birlikte bizde I 
CSe artık tamamen arkada kalmış görü
nüyor; cihanın iktisadi gidişinde görü· 
len umumi kalkımrndan memleketimiz de 
hissesini alarak yürümektedir. Bu kal· 
kınma 1936 da daha mütebariz bir şe• 
kil almıştır. Zira! istihsalat itibariyle 
memleket iyi bir sene geçirmiştir. Yil
:rümekte olan sanayi planının başarıldı· 
1ğı nisbette sınai istihsalat inkişaf etme
ğe baslamış ve ticarete aid hareketler, 
heyeti~ umumiyesi dahilinde ~u .sene az 
çok fazla uyanmalar gösternuşt~r. Top
tan fiatlar biraz daha yükselmış. bu~a 
:rağmen hayat pahalılrğ_ı . yükselmemış-
ti·r d ·ı b'l'r ... •aliyemızın ternel taşını , enı c ı ı . ln • h t" lil 

h Ytı ıse er ur 
teşkil eden varidat ta sı a . . 
ll'lemfilun fevkinde zuhur etınıştır. 
:ı· ıraat: . veya 

1936 ılı i inde memleketın ~u 
b 

Y ç ,.. ·· id bır takım 
u kısmında görülen namusa . ,.. 

tevvi hadiselerin vukuuna rağmen z;ıraı 
İstihsalat çok iyi neticeler vermiş, eldC: 
ki rakamlara nazaran hemen her n~vı r nıs· lnahsuı itibariyle bir sene evve ın~ . 
betle mühim fazlalıklar elde edilrnıştır. 

Pek mahdud bir kaç istisnadan sarfı 
~zar olunursa, zirai mah~ulat fiatla
t'ttıda k d' · .. · Q olan yük' selnıe 
11 

en mı gostermı:r 
... 936 senesinde de devam etmiştir. Son 
•llın ka . ra mları bunu gösterır. .. 

liarice satışlarımız da t 936 da uç 

ff leb 29 (Hususi) - Son günlerde ' 
g·· t:ağı, ınıntakasmda yenidne faali-

utlr ı.sa1aınıAtır. Bülbül nahiyesine 
ye er uar T .. .. • 

wll Mahminde koyunde 9, Afrın ka-
bag k"' .. d 8 M _...ı. n Arappınar oyun e , ey-.. .,asmı . 

1 k
.. ünün Kevende mahallesınde 

danı oy .. 
Ekbe meydanında 8, Karababa ko-

8•.. d z ki zer i:ıındarmalık birer kara· 
yun e se ,--
kol açılmıştır. . . . . 

dan başka 20 şer kıf!lik bır hay-
B un 'l d'l .. müfrezeler teşlri e ı mıştır. 

1ı seyyar "d w h d d 
Bu müfrezeler Köpru agının u u a 

k
.. terinde dolaşmaktadırlar. 

yakın oy 
Yeniden kurulan bu karakıollar ef-

d 1 S
eyyar müfreze mensubları 

ra ı o sun, 
"t madi surette halk arasmda 

olsun mu e 
şapka aleyhinde pro.pagandalar yap-

k adırlar. Birdenbıre ortaya çıkarı· 
mı a bt nı' karakollar halkı ürkütmüş 
an u ye 

tür. 

Yugoslav Naibinin 
yıldönümü 

Belgrad 29 ( A.A.) - Naib Pre,.. 
Porun yılcİöniimü dolayısiyle dün 
Deligne sarayının kili.sesinde dini 

ayin yapılmı§tır. . . 
Ayinde valide kıraliçe Marıe il11 

Prens T omislav ve Prens Andre ha· 

zır bıılıınmaflardır. . d 
Diin sabah BelgraJ garm:.ıonan. a 

9 OOO kar' a efradı harbıye 
bulanan · M · •. r 

bahr
iye nazırı gen11ral arıt- ın 

ve . 1 d' 

Paria, 29 (A.A.) - B. Delbos, bu· 
gün öğleden sonra dıt komisyonunda 
uahatta bulunarak lapanyadaki enter• 
nasyonal kontrol ve BilbaO'daki sivil 
halkın tahliyesi için bir Bask heyeti 
tarafından yapıLan ıe,ebbüsü ve Fran· 
Anın icabında almaiı düşündüğü ted· 
birleri anlattıktan aonra enternasyonal 
ekonomi konferansının akdi için Bel
çika Başvekili Van Zeelanda tevdi o
lunan vazifenin şümulünü etrafiyle bil
dirmiştir. 

Irakla hudud mukavelesine aid kısmın temdidi hakkındakı' notalar teati olunur.bll 

Türkiye - Irak arasında 

Muaaolini • Şupig konuşmasına 
gelince, Delboa Venedik mülakatı ne· 
ticeleri hakkında Roma ile Viyana'nın 
ayrı ayrı tefsirlerde bulunmakta olduk. 

Tam bir samimiyet ve 
karşılıklı itimad vardır 

( Sonu 6. ıncı say/ ada ) 

Resm! tebliğ neşredildi : Türkiye ve Irak osmanh im para .. 
torlugundan aynlan memleketler milletlerinin tam hüküın
ranJık içinde inkişafını görnı ekle bahtiyarlık his ederler. 

------------------------------~ A~~~(A.A.)~hliğ-I~h~~ 
Güne~ - Dil analiziyle etüdlerden: ye nazm ekselans Naci Elasil, Ankara.. 

'J da ikameti esnasında, Ekselans Türki~ 

Sin - (syn) ve omo 
(homo-) ü2erine 

-
Arııttırdığımız sem teminin başka 

tipleri. 
Latincede : 
Bu dilde ''s'' sesi, araştırma konu

muz olan temde, muhafaza olunur, bağ
zan "k'' ve nadir olarak "h,, sesine de

ğişir; başlıca tipleri: 
1) Sem-per "bir düzüye, hep biı 

türlü (Kesilmeksizin ve değit
mekaizin devam anlamı): dai
ma"; 

2) Sim-itu "birden, hep birden; hep 
bir zamanda''; simpleıc "bir kat
lı: basit"; şümul unsuru "exten· 
sil'' "v.1.,, ile: 

3) Similis "benzerı başkalariyle 

bir", Sİlnul ve daha eskisi semul 
"hep birden", v.b. ombrik sume/ 
''hep birden''; 

4) Siaguli "bir olan"; ''k'' ile: 

il 
Yazan: Ahmet Cevat EMRE 

5) Kum (imlası: cum) ''bir arada, 
beraber~ ile''; önek olarak: 
kon-/kom- (con-,com-) idem. La
tinceden başka oskçe ve ombrik
çe gibi italik lisanlarda dahi bu 
şekiller vardır. "H" ile: 

6) Hama ''koğa: suyun biriktiği 

kap"; bu söz grekçe ( ğ) ame 
ve ame idem sözü ile identiktir. 

Hint -iran grupunda - Sanskritçede: 
Sam • ''birlikte, bir arada''; 
Sama • "l. herhangi bir; 2. aynı : 

başkalariyle bir"; sima • ''her, her bir"; 
Sama • "ayniyle, hep bir türlü'', 

sam' am "beraber, bir tikte'': saman • 
''tıoplant " 'k "ka b' 'b' · ı ; samı a vga: ırı ırıne 

girme"; 
Hama - (avesta, eskl farsça) ''her

hangi bir, her; hep": farsça heme "hep, 
(Sonu 4. üncü sayfada) 

1 
Macar ticaret heyeti geld~ 1 

Macaristanla aramızda yapılacak olan yeni ticaret anlatmalarınm esaa
larmı hazırlamak üzere dün ıehrimize bir macar heyeti gelmiştir. 

Heyet alakadar makamlarla görüımelere başhyacaktır. 
Yukardakİ re•imde macar delegelerini Ankara garında görüyorsunuz. 

Reisicumhuru tarafından kabul edilmit 
ve Başvekil İsmet İnönü ve haric~ ve. 
kili doktor Tevfik Rüştü Aras ile mil.. 
teaddid görüşmelerde l>ulunmuttur. 

İki da.t ve .lı:omtu memleketin -... 
let adamları, umumiyetle memlekıetlerl

ni alakadar eden meaelel~r üzerinde mu.. 
faısaal fikir teatisinde bulunmu§lar Ye 

kom,uları ile idame ettirdikleri ıulb 

ve iyi anlaşma siyasetinin müşterek L 
deallerine en iyi olarak tevafuk eden 
siıyasct olduğunu memnuniyetle miip
hade eylemişlerdir. 

Bilab,cre, daha hususi suret~ iki 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Fıkra 

• • 
yenı Eski 

Belgradllların en çok acrndıklarr 

şey, !jehı'rde eski hiç bir hatıra kalma
mış olmasıdır. [Kaleden başka!] Şimdi 
bura !jehirci/erinin harab ve pek de de
ğeri olmıyan bir tekkeye nasıl sarildd:
larını görseniz, §il Hacıbayram cadd,,. 
sindekı' camiin bile nasıl bir hazne old• 
ğunu anlarsınız • 

Şehirler yenlletirlcen, eskiyi ilci tir• 
lil korumak l§zım: biri maddeten yık
mamak! Osküdarda Siruın'ın bir eseri
ne yapıldığı gibi ... lkincisi manea yık
mamak! Bursada Muradiye Kapısınd .. 
ki latı'n harfli kireç kabir gibi ... Bu ki· 
reç parçası acaba hala orada mıdır? 

Onun için lstanbul, Bursa ve hatti 
bütün Türkiye şehirlerinde sanatHr
larla mühendisler birlikte çalrşmalrdır
lar. Sanatın kontrolunu tesis etmiyea 
belediyeler, keşke on parasız kalıp bir 
çivi çakamaz hale gelseler! 

Bir gün ltsanbul ve Bursa, ve ba 
iki !jehri içine alan eşsiz Marmara böl
gesi ile birlikte, dünya seyyahlarının 

akm merkezi olacaktır. Eğer çimento 
imarı tarih ve sanat eserlerini ve onla
ra çerçevelik eden peyizajlar: tahrih 
etmezse! 

·Hakikati. insanlan ve orılarrn ha
yatım d~ . pitorcs_k sermayesi içine 
~fa~ak bız_ı şark mt$kinliğinc hapsetmei 
ıstıren Pıycrloti ile, Karacaahmed ser· 
visini veya Bursa Mııradiyl'sini ipti
dailik zanneden beton miihcnrlisi ata· 
sında arayıp bulacağız. [Bu tabir İli! 
miihcncli.-;'~ri de '?il, nek iler; memleket· 
ler müstesna olmak üzere, her tarafta 
az çok hiikiim süren bir zilıniyeti kas
dedivorum!] • Fatay 

..._ ____ ._ _____ LS.Dm.ı.6 • ...ın ısa lada ) 
huzurunda yemin efrnıf er ır • 

• 
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Günün içinden: 

Türk atlıları 
Bir dostum Frankfurter Zeitung gazetesinin 24 nisan 1937 tarihli 

sayısında okuduğu şu satırları türkçeye çevirip bana göndermek lüt
funda bulunuyor : 

''Alman mvarilerine terettüb eden ağır vazifeler: almanlara en teh
likeli rakib italyanlar - en ziyade kollanacak rakibler de türklerdir. 
1935 senesinde Aachen'de ve binicilik olimpiyadlarında en ziyade 
nazarı dikkati celbeden heyet türUer olmuştur. Berlinde iıre o kadar 
gayri tabii bir talihıiiliğe uğradılar ki yüksek kabiliyetleri tam olarak 
görünemedi.,, 

Avrupa da yapılan son Konkur ipik' de bir subayımızın birinci ge
len dört atlı arasında bulunduğundan duyduğumuz sevinçi büyük bir 
alman gazetesrnin yukarıdaki satırları da bir kat daha arttırmakta-
dll'. .. 

Türk dilinin ilk kelimelerinde at, türk efsanelerinde üzerindeki 
binici ile birlikte bir yarı - kahraman gibi yer alan at, eski türk akın
larının öncüsü, zaferlerinin müjde:cisi olan at, tabiidir ki, en büyük 
hızını türle binicisinin altında gösterecektir. 

Bir zamanlar, bu hızın aksaması millet taliine kısa bir zaman için 
çöken kabusun baskısından ileri gelmişti: 

Türk atları ön sıralarda koıuyor ve türk binicileri Avrupa gazete
lerinde övülüyor dem':k, türkün fizik rönesansı tamamlanıyor de
meldir. 

Giresun'un 
kalkınina 
programı 
G:resun vilayetinin 1937 büdce pro. 

jesi ve beş yıllık kalkınma programı 

İç Bakanlığa gelmiştir. Büdceye göre 
varidat 533.305 lira, alelade masraf büd
cesi 350.032 lira, Fevkalade masraf büd
cesi de 183.273 liradır. Masraf büdce
sine göre 78.873 lira hususi muhaseöe 
işlerine, 12.720 lira bayındırlık işleri
ne, 148.407 lira kültür işlerine, 3.877 
lira ziraat ve baytar işlerine, 29.164 li
ra sağlık ve hayır işlerine, 76.988 lira 
da türlü işlere harcanacaktır. ViHiye
tin beş senelik kalkınma programına 

göre : 

Bayındırlık işleri 
Pirazize kadar 27 kilometre, 'Gire

şun Şibikar.ıhisar yolundan 40 kilomet-

re, Karahisar - Alucre - Gümüşhane 

hududu yolundan 56 Jı;ilometre, Kara

hisar - Sivas yolundan 19 kilometre, 
Giresun - ı:rabzon yolundan 95 kilo

metre, Alucre - Teştik yolundan 29 ki
lometre, Al:su - Dere yolundan 35 ki-

lometrelik kısım şose olarak yapıla

cak ve bu işe 200.000 lira harcanacak
tır. 

Baytar ve ziraat itleri 
V ilayet için damızlık aygır a.. 

lm:ıcak ve ay bır depoları genişletile

cektir. Fındık talimatnamesinin tatbi-

. ki temin edilecek ve müstahsiller fın

dık kurutma ve harman yapma işlerini 
daha pratik ve en doğru bir şekilde 

yapmaga alıştırılarak teşvik olunacak

tır. Talimatnamenin tatbikini temin i
çin yeniden memurlar alınacaktır. Fi
danlık bahçeleri fenni bir surette imar 

edilecek, iyi mahsul yetiştiren müs
tahsillere ikramiye verilecek, köylü
ye bedava vermek üzere aşılı fidan, to

•hum ve arı kovanı getirilecektir. 

Kültür i!leri 
Giresunda, Tirebolu, Ürele, Bu. 

lanacak, Şibinkarahisar ve Alucre kaza
larında birer mekteb yaptırılacak di
ğer mekteblerin tamiriyle uğraşılacak
tır. Bu iş için 75.000 lira harcanacak
tır. 

Sağlık işleri 
Karahisar ve Alucre kazalarında 

birer dispanser ve Giresunda da yeni 
bir hastane yaptırılacaktır. 

Ço(11Uk haf tasının 
•• •• son gunu 

Dün çocuk haftasının son günü idi. 
Birçok mekteblerde ve Keçiörendeki a
na kucağında müsamereler verildi. İlk 
mekteb çocuklarına bedava sinema gös
terilmesine devam edildi. Dün öğle
den sonra Çocuk Esirgeme Kurumu 
çocuk bahçesinde de çocuklara ve aile
lerine mahsus idman şenlikleri ve spor 
eğlenceleri yapıldı. 

• Nurettin ART AM 

Denizyolları 
tarifeleri 
ucuzlatıldı 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Deniz

yolları idaresinin Ekonomi Bakanlığı 

tarafından tasdik edilen yeni tarifesi 
tebliğ edildi. Yeni. tarifede bilhassa 
Akdeniz ve Marmara hatlarında yüzde 
50-70 arasında tenzilat yapılmış, ayrıca 
gidip gelme biletler çıkarılmıştır. İki 

kişiden aşağı olmamak şartiyle gidiş ge
liş aile billetlerinde yüzde 30 ucuzlama 
vardır. 

İstanbul Valisi ve 
Belediye Reisi İstanbula 

döndü 
ıstanbul Vali ve Belediye Reisi B. 

Muhiddin Üstündağ Irak Hariciye Na
zır:nın İstanbulu t~rifi dolayısiyle 

dün akşam lstanbula gitmiştir. B. Üs
tündağ şehrimizdeki işlerini takib et
mek üzere şehrimize tekrar gelecektir. 

Belediye mecluinde belediye 

zabıtası talimatnamesi 

Ankara belediye meclisi, bele
diye zabıtası talimatname projesi
ni görüşmeğe başlamıştır. Bu pro
jede şehri alakalandıran sürü sürü 
mesele vardır; kalabalrk yerlerde 
sıra belclemek, sokaklara tükürüp 
sümkürmemek, şehirde kümes bay· 
vanları beslememek gibi .•• 

Bütün bunlar ve benzerleri şeb. 
rin temizliği, rahatı, medeniliği 

bakrmrndan hakikaten birer mese· 
ledir. 

Dün, biz de, bir tesadüf eseri o· 
larak, bu sütunlarda kümes hayvan
larından bahsetmiştik. Belediye 
meclisi azasından bir zat, müzakere 
sırasrnda, gene kümes hayvanlarını 
ileri sürerek: "Ya hep, ya hiç!'' 
diyor. 

Bunun manası "kümes hayvan
larını ya büsbütün yasak etmeli, 
yahut serbest bırakmalı'' dır. 

Lazım olan büsbütün yasak et
mektir. Bir medeni şehirde et ve 
yumurta almak için tavuk beslenil
mez; şayet bu hususta yumuşak 

davranırsak bizden yarrn her cins 
hayvan beslemek müsaadesini isti
yecek olanlara ne diyebiliilz? 

Tavuk ve horos beslemek isti· 
yenlere . karşı yumuşak davranıyo
ruz. Niçin? Çünkü buna, Ankara 
yeni kurulduğu ve evler, bir bağ

lıkta gibi, seyrek olduğu zamanlar 
müsamaha edilmiştir. 

Müsamahanrn haddi zaman ve 
mekanla kayıdlıdır. 

Bu zamanda ve Ankara şehri 

içinde tavuk besliyenleri dünya na
sıl telakki eder? • N . B. 

ULUS==================== 30 - 4 - 1937 = 

Bugünkü Trabzontransityolundan 
kamutay neler kazanacağı 
Kamutayın bugünkü ruznamesi şu. 

dur~ - Bidnci mü.akeresi yapdacak yola 3;5 milyon lira harcandı 
maddeler. 

1 - Türkiye Cumhuriyeti ile Sov. 
yet Soeyalist Cumhuriyetleri birliği a. 
rasında 9 temmuzl922 tarihli demiryol. 
ları mukavelesinin 16 ıncı ve 12 inci 
maddlerini tadilen ve tefsiren 20 teşrL 
nievvel 1936 tarihinde Moskovada ak. 
tedilen anlaşmanın tasdiki hakkında 

kanun layihası ve Hariciye ve Nfia en
cümenleri mazbataları. 

Kamutay çağrıları 
* Adliye encümeni bugün saat 15 de 

toplanacaktır. 

*Arzuhal encümeni bugün umumi 
heyet içtimamdan sonra toplanacaktır. 

* Milli müdafaa encümeni bugün u
mumi heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

Enternasyonal ticaret 
odası heyeti gitti 

İstanbul, 29 (Telefonla) - İki gün 
evci ~ehrimize gelmiş ve enternasyonal 
ticaret odaları Türkiye komitesinin mi. 
safiri olmuş olan enternasyonal tica
ret odası reisi Dr. Fentener Van Vlis. 
aingen ve arkadaşları bugün saat 13 de 
kendi tayyareleriyle doğruca Peşteye 

hareket etmişlerdir. 
Dr. Fentener ve arkadaşlan Yeşil. 

köy hava meydanında ticaret umum mü. 
dürü B. Mümtaz, ticaret odası reisi B. 
Mithat Nemli ve enternasyonal ticaret 
odaları Türkiye komitesi delegeleri ile 
matbuat erkanı tarafından uğurlanmış
lardır. 

Af yon alım işleri 
Afyon alım işleri için Ziraat Ban

kası ile uyuşturucu maddeler inhisarı 
umum müdürlüğü arasında hazırlanan 
mukavele imzalanmış ve banka şubele
rine gönderdiği bir tamimle afyonun 
ne şekilde alınacağını ve paralarının Ö· 

denme şekillerini, ekspertiz yollarını 

bildirmiştir. 

İnhisar idaresi umum müdürü B. 
Hamza Osman ve muavini B. Ziya tet
kiklerde bulunmak üzere Malatyaya 
gitmi lerdir. 

Londra - Ankara 

Dün, Londra'dan bir dost bizi te 
lefonla aramıJ. O sırada bir randevu 
dolayıs.iyle, aramlan yerde buluna
madığımız için, geldiğimizde santra· 
la haber vermek kaydiyle, görüpne
den vaz geçilmif. 

Santrala haber verdik. Biraz son
ra, İngiliz telaffuzu ile fransrzca söy
Jiyen bir kadın: "Abone konupnak
tan vaz geçmiıtir.,, sözleriyle muha· 
vereyi kesti. Merak etmemek kabil 
mi? Acaba anyan kimdi? 

Fakat, bir anda Londra'dan An
karaya gelen sesi düıününüz. Mede
niyet ne güzel şey 1 

Telsiz telgraf 

Şimdi, bir amerikan gazetesinin 
ıu haberini okuyunuz: "Thomas a

dmda, londralı, genç bir telsiz tel
graf amatörü, kendi icadettiği bir 
posta vasıtasiyle, kalbinin çarpıntıla
rını amerikalı bir doktora dinlebniı
tir. Bu tecrübenin dört ıahidi bu hu· 
susta tafsilli bir rapor kaleme almıı· 
lardır. 

Hekim muayenelerinin telsiz tel· 
grafla yapılabileceğini iddia edenler 
olursa bun~ artık ıaımaymız. 

Nezaket 

lngilterede tanmmıt bir Lordu 
gazeteler, tevilli bir tarzda, hep 
bir ağızdan ayıblıyorlar. Lord, husu
si otomobilini kendisi kullanarak ıe
hirde dolaıırken ·bir polis memuru, 
otomobil kullanma ve sigorta vesika· 
larıru görmek istemiştir. 

- Otomobil vesikanızı görebilir 
miyim? 

Lord, sinirlenerek bunu göstermiı. 

Kamutayın son toplantısında görüşülen projelerden biri de Trab
zon - İran hududu transit yolu üzer:nde otobüs, kamyon ve otomobil 
işletmesi hakkındaki kanun layihasıdır. Dost lranla aramızda gün 
geçtikçe gelişmekte olan ekonomik münasebetlerin ·yeni verimli bir 
tezahürü olan bu proje; aynı zamanda, yurdumuzun en sarp ve nal:l 
vasıtaları muntazam işlemiyen bir bölgesinde düzenli bir taşın servisi 

kurmaktadır. 

Nafıa encümeni reisi B. Aziz 
Samih llter (Erzincan) yeni ser
visin değerini Kamutayda şu söz
lerle anlatmıştır: 

"- Çok eski zamandan beri İran 
transit yolu bizim Beyaz.t, Erzurum ve 
Trabzon istikametinde idi. Bu yol üze
rindeki köyler, .kasabalar, şehirler hatta 
İstanbul bu nakilden çok istifade edi. 
yordu. Harbı umumiden daha eve! nak· 
liyat yolunu değiştirdi. 

Fakat İranın daima en yakın yolu 
bizim Trabzon karadeniz yoludur. Bu 
yolu biz serileşen ve motörleşen vasıta 
ve onların geçebileceği emniyetli yol
larla techiz edilince her halde bu 
nakliyatın yine bize dönmesi çok ta· 
biidir. İşte transit yolu bu maksatla 
yapılm:ştır. 

Yani İran ticaretini yine bizim ta. 
rafa çevirmek için yalnız bu maksatla 
da kalmıyor. Bundan başka kendi ınem.. 
leketimiz dahilinde Trabzon, Gümüş. 
hane, Erzincan, Muş, Ağrı ve kısmen 
Kars vilayetleri bütün nakilyatını bu 
yol üzerine çeviriyor. Buradaki nüfu. 
sun mikdarı bir buçuk mil,yona yakın. 
dır. Demekki bu bir buçuk milyon nü. 
fosluk mıntakadaki nakliyat yine bu ı 
yol üzerindedir. İranın bize olan tran· 
ait mikdarı ne kadar olacaktır. Bu hu
susta şimdilik malt1mat yoktur. Aid ol. 
duğu daire bunu 20.000 - 60.000 ton ara.. 
s1nda biribirinden çok uzak olarak ta
yin ediyor ki bu da kati olmadığına de. 
lildir. Fakat her halde bizim vasıta

larmuzın ehemiyeti, sürati nisbetinde ko-
laylık nisbetinde ziyadeleşecektir. 1 ran. 
sit nakliyatı için kullanılan vesait Trab
zondan mühürlenecek hiç bir yerde a
çılmadan İran hududuna gidecek. Ora. 
dan yüklenen kamyon da mühürlü 9\a. 
rak hiç açılmadan Trabzona gelecektir. 
Bu suretle her türlü suiistimalin önii 
alınmış olacak ve nakil iyi nir şekilde 
yapılacaktır. 

-----····-··············-·········· 
Hatırlıyor musunuz? 

1 -Timur ne .zaman hükümdar 
oldu? 

2 - Yen içeri ocağının kuruluş 
tarihi nedir? 

3 - Ankara maharabeai ve 
Yıldırım'ın eıir düşme tarihi ne· 
dir? 

4 - Gültekin abidesi ne .zaman 
dikildi? 

5 - GCL%neliler devleti ne .za· 
man kurulmuştur? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Divanı • Lugatittürk ne za
mıın yazıldı? 

C - 1014 de. 
S - Avarlar'ın Macaristanda im

paratorluk kurmaları hangi tarihe 
rastlar? 

C - 562 ye. 
S - Hun orduları "' Çin seddini 

hangi tarihte aştılar? 
C - lsadan önce 209 da. 
S - Etiler Mısırlılarla ne zaman 

ittifak ettiler? 
C - 1270 de. 
S - Atilla ne zaman imparator 

oldu? 
C - 437 de. 

························································ 
- Sigorta vesikanızı görebilir mi

yim? 
Lord, buna biraz daha sinirlenmiı 

ve bu vesikasını da gösterdikten son· 

ra, memura dilini çıkarmış olacak ki 

ona ıu suali sorup otomobilini tahrik 

ederek gözden kaybolduğunu gazete

ler yazıyorlar: 

- Boğazımı da görmek istemez 
misiniz? 

Bazı rakamlar 
"-Yol hakkında bazı rakamlar ar. 

zedeyim Yolun genişliği beş metrodur. 
Yanlarındaki banketlerle beraber yedi 
metredir. Yol çok güzel ıyapılmıştır. 

Kendim geçtim ve gördüm. Korkuluk. 
ları, emniyet tedbirleri hepsi alrnmış 
yolun İran hududuna kadar olan kısmı 
600 kilometredir. Bunun 550 kilometre. 
si yapılmış, diğer kısmı da yapılıyor. 

Bu sene jçinde ikmali muhtemeldir. 
Yola yapılan masraf 3,5 milyon Jiraya 
yakındır. Bu kadar masrafla yolu mey. 
dana getirdikten sonra diğerleri gibi ça. 
bucak bozulup harap olmaması için ta
miratı mütemadiyesi de nazarı dikkate 
alınmıştır. Bunun için de tamiratı mü. 
temadiye ameleleri konmuş, binaları ya. 
pılmıştır. 

Malumu aliniz o havali en dağlıiC 
yerlerdir. Zigana, Velibaba, kop ge• 
çitleri vardırki kış mevsimlerinde kar. 
la kapalıdır. Çok kar düşen bu yerler. 
de nakliyatın durmaması için tedbirler 
alınmıştır. 

Ücretler muayyen olacak 
Transit yolunda kamyon, otobüs 

otomobil işliyecektir. Ücretleri muay. 
yen olacak, muayyen yerlerde istas. 
yonları bulunacak, tarife ile muayyen 
saatlerde hareket edeceklerdir. O yol. 
da işliyecek vesaiti nak]iye yalnız İran 
için değildir. Memleketimiz için de 
nakliyat bu yoldan yapılacaktır. Vesait 
sahihlerinin biribirleriyle rekabetleri 
meselesi vardır. Malumu aliniz hususi 
vesait sahibleri ekseriya resmi vesaite 
rekabet ediyor]ar. O taraflarda yani 
Sivas • Erzincan, Trabzon - Erzincan 
Erzurum afasmdaki otobüsler taşıya. 
cak vaziifCtte değildir. 

Transit yolu nakliyatı ücretini on. 
!ardan daha aza çıkarabilir. Transit yo. 
lu idaresi şimdilik elinde ikişer tonluk 
24 komyon ve 13 şer .kişilik 8 otomobil 
bulunmaktadır. Bu otomobiller, Trabzon 
Bayburt Erzurum Karaköseden geÇ
mek suretiyle işliyecektir. Bu vesait 
dört günde gidecek, binaenaleyh ~rgün 
bir otobüs ve üç kamyon hareket etti. 
rilmek suretiyle yolda üç kamyon ve 
bir otobüs bulundurulmuş olacaktır. 

Otobüslerin kışın da işlemesi ve 
dört günde gitmesi için tedbir alınmış. 
tır. İşletme masrafı olarak ta kanunla bi. 
ze verilen iki ay için 16 bin lira, istenil • 
mektedir. Yani ayda sekiz bin liıa ki se. 
nede yüz bin lira masrafı olacak demek. 
tir. 

Dost ve kardeş İiran memleketine 
s1k ve rahat münasebetini temin c:iecek 
olan bu yol işletmesinin devlet demir. 
yollan idaresinin eline verilmesi bu işin 
iyi başarı}acağma bir teminattır . ., 

Yunan politeknik cemi
yeti azaları geliyor 
Yurdumuzda tetkikler yapmak Ü• 

zere 11 haziranda yunan politeknik ct:• 
miyeti azaları lstanbula geleceklerdir. 
Heyet yurdumuzda 10 gün kal • ,r• 
rasiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Çeş
meyi ve Siyos harabelerini gezecektir. 

~·······························--··-···-···~ 
: HAVA : 
: ................................................ . 

Hava kapalı geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı ge_ç~iş 

ve ısı 2G dereceye kadar yükselınıs~.'r. 
Meteoroloji işleri genel dircktörlügun-

. 1• .. d""n yurdun den verılen ma umata gore u 
ıcaıaOrta Anadolu, cenubu şarkı rnınta 

k" j\na
rı kapalı, Trakya, Kocaeli, şac ' :E e 
dolu, Karadeniz sahilleri bulutlu, g1' 

· · n .. o en ço 
mıntakası açık geçmıştır. u et-
yağış Kastamonide olmuş ve ıcare ~Un 
reye 13 k~logram su bırakmıştır. uze
en düşük ısı sıfırın iistünde ol~~hiye
re Erzurumda 5, en fazla 151 

de 30 derecedir. 
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J-==============( D 1 Ş H A B E R L E R )============= 

Harb şiddetle devam ediyor 

İ spanya harbı diyoruz; fakat ortada 
hukuki manada bir harb vaziyeti 

var mıdır ? Yoktur; çünkü harb ya -
pabilmek için iki taraf lazımdır. Hal
buki İngiltere, Fransa ve Rusya'nın 
nazarında yalnız bir maşru ispanya 
hükumeti vardır : Valansıya hük • 
meti. Franko ise asidir. Franko'nun 
hükumeti bu devletler tarafından ta
r lı ~ı gibi, bu hükiımete muharip 
devlet hukul.undan istifade salihi -
yeti de verilmemiştir. Almanya ve 
ltalya'ya gelince; onlarm da naz~ -
rmda yalnız bir meşru İspanya hu. • 
kumeti vardır : Franko hüklımetı •• 
Valansiya hükumeti ise, içtima~ nİ • 
zamı yıkmaya çalııan bir çetedır. 

Devletler hukukuna göre, yabancı 
bir devlet, meşru hükumete yardım 
edebilir. Hatta bu yardım yarım va 
zife sayılır. On dokuzuncu asırda dev
letler, isyanları bastırmak için birbi -

rine yardım etmiılerdir. 
Fransa, yedinci Ferdinand'a karşı 

çrkan isyanı bastırmak için İspanya 
hükumetine yardım etmiıti. Avustur
ya, ltalya'da çıkan isyanlan bastır -
makta me ru hükumetlere yardım et-

~ 

ti. Anımız ortalarına doğru Maca -
ristan'da çıkan isyanı bastırmak ~çi? 
Rusya Avusturya'ya yardım etmıfti· 
Bismark da Lehistan ihtilalini bastır
mak için Rusya'ya yardun etıneğe ha
zırdı. Ancak asi taraf kuvvetini fili 
aurette ispat ederse, hazan bunlara 
muharip devlet hukukundan istifade 
aa.18.hiyeti verilmektedir. Bu, hüku -
meti resmen tanıma değildir. fakat bu 
haklardan ist ·fade salahiyetini elde eden 
asi hükümet, tıpkı meşru hükümet 
gibi açık denizlerde tarafaız gemilet"i 
durdurarak muayene ve teftiş eder. 
Karıı tarafa kontraband eşya gitme • 
aine mani olacak tedbirler alır. Li -
inanları abluka altına alır. Velhasıl 
karada ve denizde harb kaidelerin -

den istifade eder. 
ispanya ihtilali çıkalı devletler hu. -

kuki kaideleri altüst olmuttur. Bar 
defa Jngiltere, Fransa ve Ruaya Fran
ko'nun muharip devlet hukukundan 
istifade salahiyetini tanunamakta is -
rar etmektedirler. Diğer taraftan ve 
daha çok aykn-ı bir hareket olmak - , 
uz ere, Almanya ve ltalya, f ranko • 
nun meşru bir hüki'amet olduğunu ta

nımışlar ve ortada Valanaiya hüku • 
meti olmadığını iddia ediyorlar. Hu -
kuki vaziyet böyle olmakla beraber, 
her iki taraf ta fili vaziyete boyun 
eğmektedir. 

Mesela Franko hükumeti, Yalan -
aiya hükumetine tabi olan Bilbao li • 
manını abluka altına almıştır. Dev • 
letler hukukuna göre bu abluka iki 

bakımdan kanunsuzdur. 
1- lngiltere, Franko hükUınetinİD 

muharip devlet hukukundan istifade 
hakkını tanımaınıttır. Bu hakkı taam· 
mıyan bir hüküınet abluka tatbik 

edemez. 
2- Abluka, müeaair aurette tat~ 

ed·ı ı·d' Yalnız bir beyanname ıle 
ı me ı ır. • • 

abluka ilan edliemez. Abluka ilin 
eden devletin, onu tatbik etınek için 
kafi mikdar kuvveti de olmalıdır. Hal

buki franko'nun elinde böyle bir de-

niz kuvveti yoktur. 
O halde Bilbao'nun ablukasını in • 

giltere tanımayabilir. Ve resmen ta· 
nrmamıştır da. Bununla beraber in -

giltere, ticaret gemilerinin bu lap~!• 
limanına uğramalarını nıenetnuştır· 
Sekiz on kündenberİ ingiliz avaın b
lbarasında çok hararetli münakafA • 
lara aebeb olan bu hareket battı hak· 

kında bükümetin izahı ,udur: 

Filhakika Franko hükUıneti lngil: 
tere tarafından taaınmaııuıtır• Hatta 
Franko bükUnıetine muharip devlet 
hukukundan istifade salahiyeti de 

•~rilınemiştir. Fakat Bilbao lim~ 
uıranıak tehlikelidir. lngiltere hüku
ıtıeti, İngiliz ticaret gemilerini bu teh
Hk · 1 ifz eye karşı ikaz etmektedır. ng 

1 

doııaııınası İngiliz ticaret gemilerini 
•çık denizİerde korumaya mecburdur· 
F •kat lapanya kara suları içinde ko-
1"\ayanıa z. 
k lııgiltere hükumeti devletler huku • 
t ~& aykırı olan hareketini bu yolda 
e~ı d' • · t bu d e ıyor. Fakat hakikı vazıye 
eğild· 1 · h k··1• -il ır. ngıltere devletler u uaU 

e~ Prenaiplerini harfi harfine tatbik 
-.en· bet:. 111 bir takım karışıklıklara se • 

olacağma kani olduğundan, hu -

Bilbaodaki sivil halkın 
boşal~_ılması düşünülüyor 

Londra, 29 (Hususi) - Hukwnet
i kaynaklardan bildiriliyor: Bask cep

ç · d b. a · 
besinde Markuena bölgesın e ır sı 
taarruzu püskürtülmüştür. Durango 
bölgesinde harb şiddetle devam etmek· 
tedir. Avala ve Burgos cephelerinde 
kayda değer bir şey yoktur. Madrid ye
niden bombardıman edilmiştir. Birçok 
ölü ve yaralı vardır. Yeniden bir ingi
liı vapuru kömür ve yiyecek getirmiş 
ve yükünü boşalttıktan sonra ingili.z 
harb gemilerinin himayesinde kara su· 
)arının dışına çıkmıştır. Ayrıca dört 
vapur daha bu sabah hid.ise.siz. ~larak 
Bilbao'ya gelmişlerdir. Bır ıngılız ~
pumnun tayfaları Bil~o. halkına bın 
tane ekmek hediye etmıştır. 

Bask hükümet rei•inin ~öyledi~eri 
Bask hükümetinin reisı Guerınka 

şehrinin müdafaasız olmasına rağmen 
asi tayyareler tarafından üç buçuk sa
at şiddetle. bombardıman olunarak ha
rab edilmesini protesto etmekte ~e bu· 
na medeni dünyanın müsaade edıp et
miyeceğini sormaktadır. Reis demiş· 
tir ki: 

,,_ Milletlerin Bilbao'ya sığınan 
300.000 kadın ve çocuğa yardım edecek· 
terini ümid etmek isterim. Erkekler i-

çin bir şey istemiyoruz.,. 

Bilbaodaki mültecilerin 
tahliyesi için 

Royter bildiriyor: Tavrın~ değ~~ 
tirmemiş olan İngiltere, Bılbaod 
mültecilerin tahliyesi için yapılacak 
teşebbüslere girrneğe hazırdır. Fakat an· 
cak Bask hükümeti ile Franko arası~~ 
da bir anlaşma yapıldıktan sonradır 
İngiltere sivil halka ne suretle yar
dım ml.imklin olacağını dilfünebilecek· 
tir. Konuşmalar yapıldığı malfim ise de 
İngiltere anlaflN yapılıp yapılmadığı 
hakkında hiç bir haber almamıştır. 

Guernika bombardımanı etrafında 
Avam kamarasında Atli ile diğer 

bazı mebuslar B. Edcn'den Guernika
nın bombardımanını protesto etmesini 
istemişlerdir. B. Eden, bombardımanı 
kim yapmış olursa olsun hükümetin hi
diseyi teessürle karsıla~ığını söylemek
le iktifa etmiştir. Mornı~g Post, h~~i-

. M'lletler Cemiyetıne aksettırıl-
senın ı . . • afık görıniyor. Deylı Tele· 
mesını muv . 

f 
. . .1 halkın korunmasrnı temın gra ıse sıvı .. 

edecek bir anlaşma yapıl~ası ıçın me· 
selenin Milletler Cemiyetıne havalesi. 

ni doğru buluyor. 

Aıi ve alman tekz.ibleri 
Asiler bir nota neşrederek Guernika' -

nın asi tayyarelerin bombardımanı ne
ticesinde yandığını tek.zib etmişlerdir. 
Diğer taraftan alman gazeteleri de bu 
ıehrin alman tayyarelerinin yardımı ile 
Franko kuvvetleri tarafından tahrib e
dildiğini yalanlamakta ve bu haberi Al· 
manya aleyhdarı propagandanın yeni bir 

iftirası saymaktadırlar. 

Kont Ciano Tiran'da 
Roma, 29 (A.A.) - Kont Ciano dün 

saat on buçukta Tiran'a varmış ve kırat 
Zogo tarafından kabul edilmiştir. İtal
yan politik mahfilleri bu ziyaretin, ital
yan • yugoslav paktı ile sağlamlaştırıl
mış olan italyan - Arnavudluk paktı 
çerçevesi içinde yapıldığını ve Kont 
Ciano'nun Yugoslavya ile yapılan ko
nuşmalar hakkında Arnavduluğu tenvir 

edeceğini bildirmektedirler. 

kuki incelikler üzerinde durmamaya 
karar vermitlir· Ve ispanya mücade • 
lesinin mahiyetine göre de bu doğru 
bir harekettir. Bütün devletler lapan· 

harbine kartı tarafsızlık siyaseti 
ya · l rd. 
takip etmeğe karar vemuş e ·~· 

Ortada meıru bir ispanya hüku .• 
ıııeti varken, böyle bir tarafsızlık u • 
yaseti takip etınekte devletler haklı 
mı haksız ını ? Bu noktayı arqtr -

aıneli bir f aydaaı yoktur. 811 -
maaın . 1 •.. 

.b. dı'g" er hukuk incelık en uze. 
nun gı ı 

. d durmanııı da ameli faydası yok-
rın e . ı·d 

Y 
• l&panya ihtilali mese eMD e, 

tur. anı k_....ı. 

b b A
vrupa'ya yayılma•• ~u • 

ar m . ı·a.!L-'lhanı ettiği realist po ıua-Ya. 
sunun ı . 1 • feci 

1 1 
hukukunun prensıp en a 

dev e~ e~ A. Ş. ESMER 
edilııııtbr. 

Bilbao civarında hükümetçilerin yaptıkları beton istilıkBmlaı 

l\'lısıı· 
•• •• montrosu 

Görüşler arasında 

yakınlık var 
Motreux, 20 A.A.) - Öğrenildi. 

ğine göre dün başlanan Mısır - Fransa 
görüşmeleri esnasında görüşler an.sın. 

da oldukça mühim bir yaklaşma 'ücu
da getirilmiştir. Sanıldığına göre Mısır 
''Fransız,, tabaaları ile "mahmi,,lerine 
de, yabancı hukukunu tanımıştır. Mısır 
fransız mektebleri, hastahaneleri ve ö. 
teki evkaf.nın himayesi hakkınJa te. 

minat vermektedir. 
Nahas Paşa ve B. Dö Tessan bugün 

intikal devresi ile muhtelit mahkeme• 
lerin kurulu' tarzı meseleleri üzerin. 
de görüşmüşlerdir. 

Konferansın umumi komisyollu muh 
temel olarak yarın sabah toplanacaktır. 
Sanıldığına göre konferar.s, önümüzde. 
ki hafta sonlarına doğru sona erecek. 

tir. 
Nahaa Pata ile B. Dö Teaaam ara-

11ndaki kati görüşmelerin gelecek per
şembe günü öğleden sonra yapılmas.na 
karar verilmiştir. 

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

1 KÜ~-~~ DIŞ HA~~~LER 1 
X Moskova - İkinci beş yıllık pla

nın muhtelif ~sımları bittiğinden, üçün· 
cü beş yılhlc planın hazırlanmasına baı

lanmıştır. 

X Moskova - Dün burada çocuk 
musiki mekteblerinin istidadlı talebele· 
ri arasında müsabakalar yapılmış ve 
bunlar arasında bir çok istidadhların 
bulunduğu anlaşılmıştır. Çocuklar, çok 
muvaffakiyet göstermişlerdir. 

X Moakova - Hükümet mamul ba· 

zı eşyanın fiatlannı indirmeğe karar 
vermi§tir. Bunlar arasında mensucat, e
lektrik, sigara, kibrit, tuhafiye eıyası V. 

S. vardır. 

XVatikan - Papanın sıhhati gene 
kaygılar uyandırmaktadır. Kendisi yor
gundur ve bacaklan §itmektedir. 

X Belcrad - Sava ve Morava nehir

leriııin seviyesi yükaelmiş, yeniden bazı 

yerler su altında kalmıştır. Yardım ter
tibatı alınmaktadır. 

X Roma - Salahiyetli mahfiller BB. 
Bek, Lansburi veya Van Zeeland'ın Ro
maya geleceklerine clair hiç bir malu
matları olmadığını bildirmektedirler. 

X Looclra - Bakanların ınaa§larının 

indirilmesi hakkındaki işçi partisi tak
riri avam kamat&Sınca reddolunmuıtur. 

X Paris - 1 Mayıs için umumi iı 
konfederasyonu büyük bir nümayif ha· 

nrlamaktadır. 

X Vart0va - Katoviçe civarında 

900 maden işçisi madenleri işgal etmiş· 
tir. Bunlar gündeli~rinin arttınlmasını 
istemektedirler. Polis yeniden bir çok 
komünistleri tevkif etmiş ve vesikalar 

elde etmiftir. 

X DamİI - B. Göbbels nazi kültür 
kongresi dolayısiyle 8 mayısta buraytı 

gelecektir• 

Fransız 
kabinesinin 

vaziyeti 
Paris, 29 (A.A.) - Dün İngiliz li

rasının 111 den aşağı düşmesi, parla
mento mahfillerinde mcvzuubahs edi
len gevşekliğin mali aksülamelidir. Ger
ginlik hakiki olmaktan ziyade zahiri 

idi. 
Blum hükümetini iki cenah arasın

da kalmış gibi göster:meğe matuf bazı 
şayialar deveran etmekte idi: 

"Tevakkuf devresi,. nden usanan ko-
münist cenahı ile amele sınıfının ardı 
arkası gelmiyen taleblerinden bıkmış o

lan radikal cenahı. 
Halbuki hiçbir hadise vukua gelme-

di. Parlamentonun açılışı, istisnai bir 
sükunet içinde cereyan etmiş ve kabi
nenin politikaaı hakkındaki iıtizahların 
süratle münakaşa edilmesi için kimse 
ısrar etmemiştir. 

Fran•ız finans bakanının izahları 
Paris, 29 (A.A.) - Parlamentonun 

finans encümeninde izahat veren mali. 
ye nazırı Aurıol hükümetin uzun va
deli bir istikraz akdetmek tasavvurun.. 
da lıulunmadığını fakat istisnai bazı 

sarfiyat vuku bulduğu takdirde kısa va
deli hazine bonoları ihraç edeceğini be
yan etmiştir. Banka şimendifer açığı· 
nın kapatılması için eşya tarifesinin 
% 10 • 15 arttırılacağını bildirmiştir. 

Brükseldeki konuşma
lardan sonra 

Londra, 29 (A.A.) - B. Eden avam 
kamarasında bir suale cevaben şimdilik 
İngiliz • fransız - belçika kurmaylan a
rasında bir görüşme yapılmak keyfiye· 
tinin düşünülmediğini söylemiştir. 

Taymis gazetesi Brüksel seyahatin· 
den bahseden bir makalesinde, başlta 

şartlar dahilinde yazılmış olan Cenev· 
re paktı teahhüdlerinin daha elastiki 
bir tckilde değiştirilmesi lü.lumuna i~a
ret etmektedir. 

Berlin, 29 (A.A.) - B. van Zeelan
dın iş arkadaşı B. Moris Frer bugün 
buraya gelmiştir. Burada birçok şahsi
yetlerle ve hassatan Dr. Şaht ile görüt
melerde bulunacaktır. 

Kimya talebeleri 
bugün geliyorlar 

Kömür sergisi ile Çubuk barajını ve 
JChrimizdeki muhtelif kültür kurumla
rını ziyaret etmek üzere geleceklerini 
haber verdiğimiz üniversite kimya ta
lebeleri bugün saat 8 40 da An karada 
olacaklardır. Talebeler trenden çıktık· 
tan sonra Atatürk abidesine bir çelenk 
koyacaklardır. Ankara Halkevi talebe
lere Gazi enstitüsünde yatacak yer ve 
akşam yemeği temin etmiştir. 40 talebe, 
4 asistan ve bir doçentten mürekkeb o-

l lan kafile Türkiye Genel kimyagerler 
kurumunun davetiyle ve bu kurumun 
müzahereti ile ~u ziyareti yapmaktadır. 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 
Irak dıt bakanının Ankarada bulunma· 
sı dolayısiyle iki memleketin dostane 
münasebetleri hakkında yazdığı maka
lede, lrakın türk, İran ve arab medeni
yetlerinin imtizacından vücude gelmiı 
yeni ve orijinal bir medeniyete aahib Ol
duğunu belirttikten sonra, bugün lrakm 
mukadderotını idare eden insanlarm, oa
manlı imparatorluğunu kurtannak iıçia 

bizimle beraber fedakarane çalı§mıf ph
aiyetler olduğunu ve türklere çok yakın
lık duyduklarını söylüvor ve diyor ki: 

" - Onlar bizim aramızda ve bizimle 
beraber oımanlı imparatorlu~unu müda
faa ederlerken, ayni zamanda kendi ırk· 
tarının istiklallerini de müdafaa etmiı o

luyorlardı. lrakın bugünkü vaziyeti o 
günkü vaziyetten çok daha iyidir. Nite
kim, türkler de osmanh imparatorluia 
içindeki zahiren parlak vaziyetlerine ba
ıünkü milli varlıklarını her bakımdw 
mürecceh ıörüyorlar. Bunun için her i
ki tarafı da biribirinden histen uzak\at
tırmamıı uzun bir tarih devrinden ..,.. 
ra her iki tarafı da memnun eden b.· 
günkü neticeler ve bugünkü vaziyetler 
karıısında, Irak da, Türiliye de, elde e
dilen neticelerden dolayı biribirlerimi 
tebrik edebilirler. 

.... Suriye gazetelerinin yazmakta ol
dukları bütün ıeyler, yani türlderin a
rablara düıman oldukları, oamanb im
paratorluğunu yeniden kurmak istedik· 
leri, Türkiyenin bunun için Almanya,.. 
l tal ya ile anlaşnuf bulunduğa gibi IÖ> 

ler kimilen hezeyandır; buna İılalllm
yanlar bu hususta ıraklıların fikİrlerillıİ 
sorsunlar, onlann verecekleri cenı.. ı.a. 
tereddüdsüzce, en adilAne hüküm olank 
timdiden kabul ederiz." 

IRAKLA DOSTLUl'aUMUZ 
TAN'da Ahmed Emin Yalman 8)'llİ 

münasebetle ıunlan söylüyor: 
''- Irak hududu bizim için a)'ll'IG 

bir çizgi değildir. Çok dost bir komta • 
vine vardıran bir kapıdır. Bu kapmm lııi
ze aid tarafında duran türk bekçiler 
kendi yurdlanru beklemezler. Çün.kii • 
radaki sarsılmaz emniyet balmmadaa 
buna ihtiyaç yoktur. Ancak hudud m. 
rinde Irak menfaatlerinin konamne ..... 
bu menfaatlere aykm hiç bir teJ' oı..
maıana bakarlar. Bunun aibi, haclad &
zerinde türk menfaatleriniıu bekçileri de 
bu hududun kartı tar:tfrndaki ınıldd..
dır. 

iki komfU millet arasında ba yOlcla 
bir münasebet mevcud olması, iki blnıf 
için de büyük bir nimettir. Bu aayeclıt 
her iki millet bududlannm bu kı111n bak 
kında tam bir emniyet duyarak nabat 
rahat iıçileriyle uğraıabilirler. Baacluı 

batka aradaki dostluk o kadar derin INr 
ahenk ve haz uyandırıyor ki, bundan, ill
tikasi ve içtimai sahalarda daha ula lııir 
it birliği doğmama11na imkan yoktur.• 
ŞARK DEMIRYOLLARI 
AKŞAM'da Ak.-ıncı, fAl'k dmıirJal. 

lannın hükümetçe sabnalınmumduı 

bahsederek, bir zamanlar, emperyaliat 
kapitalizmin .-rkı bir sömürı• ._._ 
getirmek için serfetmiı olduia ~ 
anlatıyor ve memleketimizde soa _... 
leri de tasfiye edilmekte olaa ıirkederia 
iıte bu istiımar zihniyetiyle kurulmut " 
daiına memlekete zarar getirmit olduk
larını belirterek muvaffakiyetin kıymeti

ni açıklıyor. 

KOMOR SERGiSi 
KURUN'da A11m Us, kömür aeqi.. 

ainin son derece muvaffak bir eaer ol
duğunu belirttikten aonra. odundan da
ha ucuz ve tasarruflu olan kömürün 16-

hirlerimizde kul•anılmamasıru eaki bir i
tiyadın devamına atfederek, kömür kul
lanma itiyadını yayınak lüzumunclaa 
bahsediyor. 

Halkevinde 

Prof. Lambert'in 
Konf era.nsı 

Liyon üniversitesi mukayeseli hu
kuk profesörü ve mukayeseli hukuk 
enstitüsü miıdiıni Prof. Lambert üni
versitemizin daveti üzerine İstanbut. 

gelmiş ve iki konferans vermişti. Hu4 

kuk ilmini yayma kurumunun daveti
ni kabul eden profesör şehrimizde de 
bir konferans verecektir. 

B. Lamberi (sosyal ilim ve arsıulu
sal ilim olarak hukuk) mevzulu kıoo· 

feransını cumartesi günu saat 15 de 
Ankara Halkevinde verecektir. 
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etüdlerden: C Yabancı basında okuduklarımız ) Güneş - Dil analiziyle 

f. ayatla ölüm arasında 
mutavassıt bir merhale 

Sin - (syn) 
(homo-) 

il 

ve omo-
•• • 
uzerıne 

Yazan: Ahmet Cevat EMRE 

saman (eski almanca) idem. C anlı mahlukların en küçükleri
ne doğru inildikçe, öyle şekil

lerle karşılaşırız ki bunlar hakkında 
•'canlı,, tabirini kullanmakta tereddüd 
ederiz. Hayatın sırrını araştıran alim
l~r, bir müddettenberi bu sahada, 
yarı canlı organizm, yarı da kimyevi 
unsu r olan ve adına virüs denilen, ya
ratıkların en esrarlısı ile uğraşmakta· 

dırlar. 

Son derecede çapraşık olan bu me
seleyi gözden geçirmeye gidf01eden 
önce hayatın sarih bir tarifini yapmak 
faydasız olmıyacaktır. Fakat burada 
başlıca güçlük karşısındayız, çünkü 
ne kadar fizyolojist ve filozof varsa 
hemen o kadar hayat tarifi vardır. 

Amerikalı filezof Santayana, hayat 
ve akıl isimli eserinde, hayatı, "kah 
kendisi değişerek kah etrafında deği
şiklikler hasıl ederek temadi eden bir 
muvazene,, diye tarif etmiştir. Lugatlar, 
umumiyetle, güçlüğün önünden kaçar
lar: ''Hayat, canlı maddelerin hususi 
bir hassasıdır.,. Canlı maddeler ise, 
çoğalmak, muhitlerine intıbak etmek, 
beslenerek kendini muhafaza etmek, 
nesiclerini imha ve yeniden imal et
mek kabiliyetine malik olmakla tarif 
ederler. 

Fakat öyle maddeler de vardır ki 
umumiyetle ne büyür, ne de çoğalır
lar, fakat bazı muhitlerde, veya bazı 

gıdaJarın tesiri altında çoğalabilir ve 
büyüyebilirler. Bunlar hakkında na
sıl bir hüküm vermek icabedecektir. 
Bunlar canlımıdırlar, değilmidirler? 

Canlı telakki edilmek için canlı orga
nizmlerin bütün hassalarına sahih ol
maları icabetmezmi ? 

Modern alimler, canlı ve cansız un
surların, kimyevi bünyeleri bakımın

dan birbirlerinden farklı olmadığını 

kabulde müttefiktirler. Aradaki başlı· 
ca farkı vücude getiren atomlarının 

ve hücrelerinin hendesi sıralanışları

dır. Böylece, cansız bir cisim, prensi!> 
itibariyle, unsurlarının muayyen bir 
şekilde yer değiştirmesiyle hayat ka
zanabilir. 

Bilindiği gibi canlı mahlfıkların büyük 
Jükleri çok değişir. Balinadan başhyarak 
en ince zarlardan geçmek hasasına ma
lik olan virüslere kadar iner. Bu mik
roblar insanda muhtelif hastalıklar 

meydana getirirler: Su çiçeği, kaba· 
kulak, çocuk kötürümlüğü ve daha bir 
çok hayvan ve nebat hastalıkları. Haya
tın problemlerini halletmek için ilim, iş
te bu hayvancıkları ve bilhassa tütün ne
batında tahribler yapan mozaik hastalı
ğının bir virüsünü tetkike başlamıştır. 

Dr. W . J. Robbins'e göre, hasta bir 
tütün yaprağından çıkarılan 20 damla 
usarede bu mikrobların miktarını ya
zabilmek için 17 rakkamı yan yana sı

ralamak lazımdır. Ve bu usaredeki 
mikrobların sirayet derecesi öylesine
dir ki, 10.000 misli suya karıştırıldığı 
takdirde bile, hastalığı aşılamak kabi
liyeti zail olmamaktadr. Şimdi, halledil
mesi gereken asıl mesele, tasavvur edi-

Tefrika No. 19 

Cansız maddeler nasıl canlı 

vaziyetle r hal ine gelir? 

Siant i fik 
Amerikan 

dergisinden 
lemiyecek derecede küçük olan bu mik
robların, bu kelimeye umumiyetle ver
diğimiz manada, hayata malik olup ol
madıklarını tayindir. 

D aha 1932 de, araştırıcılar, mo
zayik hastalığı mikroblarını kı

ristalize etmeye muvaffak olmuşlaı 

ve bunların protein denilen bir kimye
vi maddeden mürekkeb olduklarını tes
bit etmişler ve bu mikrobu hastalık ya
pabilecek bir maya olarak tarif etmiş
lerdi. Mütehassısların kanaatince bu 
keşfin ehemiyeti mikrobu keşfeden 
Pastör'ün keşfinden daha aı: değildir. 

Kristalize edilerek kanın dibinde el
de edilen protein hiç şüphesiz cansız 
bir maddeydi. Fakat canlı bir nesicle 
temas haline konulunca, bu protein 
den yeniden canlı mikroblar doğmaya 
başlıyor ve bunlar aynı hastalık yapıcı 
hasalariyle yaşamaya başlıyorlar. Ha
yata yeniden doğuş mucizesi, bu su
retle tahakkuk etmiş oluyordu. 

Rokfeller enstitüsünde çalışmala

rına devam eden doktor Stanley, 1935 de 
hasta tütün yapraklarından kristal ha
linde protein istihsal etrneğe muvaf
fak olduğunu ve canlı nebatlara enjek
te edilince, bu maddenin derhal mo
zayik hastalığını husule getirdiğini 

ilan ediyordu. Daha sonra yapılan tec
rübeler de bu neticeyi teyid etti. Can
sız madde, bir nebata aşılanınca der
hal canlanıyordu. Proteinin bir baş.ka 
hassası da vardır ki ancak canlılarda 
görülür; Muhite intibak etmek. Moza
yik hastalığının iki şekli vardır. Aleli
de moı:ayik ve sarı mozayik. Fakat ha
zan alelade mozayikin kendilinğinden 
san mozayike tahavvül ettiği görülmek
tedir. 

İnsanlarda 32 cins verem hastalığı 
tesbit edilmi~tir ve muhtelif şekillerin 
hastalık yapıcı mikrobun kimyevi bütı
yesindeki küçük değişikliklerden ile
ri geldiği anlaşılmıştır. Bütün bun
lar virüs'ün canlı bir madde olduğu le
hinde delillerdir. Fakat bu takdirde ö
len virüs' ün hastalık yapma hassasını ka
yıb etmesi icabederdi. Fakat vaziycı 

aksidir. 
İşte Rokfeller enstitüsünde doktor 

John Howard Northrop, hayat memat 
arasındaki bu orta merhalede, mikrob
lan öldüren bir protein keşfetmiştir. 

Bu madde, bazı mikroblarla tema!!a ge-

tirildikte, canlı cisimler gibi çoğal
maktadır. 

G örünüşte canlı olan mikrobların, 
cansız bir madde olan protein'

den meydana geldikleri isbat edilecek
midir? Virüslerin hiç bir hayat eseri 
göstermiyen, bununla birlikte gene has
talık unsuru olan protein halinde kris · 
talize olması bir hadde kadardır. Her 
halde virüs, cansız cisimden ziyade ha
yata yakın gibi görünmektedir. Bunun
la beraber, onu terkibeden protein de 
bir çok hayat hassalarından hiçbiri 
yoktur. 

Stanley bu hadiseyi şöyle izah et
miştir : 

"Et ve yumurtayı hatıra getiren bir 
tabir olan protein'in virüsleri hasıl et
mesi ve hastalıklara sebeb olması yeni 
ve hayret verici bir keşftir. Fakat vi
rüslerin faaliyet hassasının bizzat pro· 
tein'de mevcud olduğu da şüphe gö
türmez. Bizim verebileceğimiz tek izah 
hayatla ölüm arasında, cansız maddele
rin canlılara has bazı vasıfları haiz ol
dukları bir mütevassıt merhale bulun
duğudur. ,. 

Bu mütalea, bakteryolojistleri tat
min etmekten çok uzaktır. Onlar, has
talık husule getiren bütün mikroblar~ 
canlı telakki etmektedirler ve şimdi bu 
yeni tarifle, ilimlerinin üzerine istinad 
ettiği temelin yanlışlığını kabul et
mek istemiyorlar. Bütün bu protesto· 
lara rağmen, kim bilir, belki bir gün 
mikroblara karşı mücadelesinde bakter
yolojinin yerini kimyaya bıraktığı da 
görülecektir. 

f"E:~1·;;~;~;~·~;i ............................. i 
. . . . . . 
l Kömür 1 . . . . 
i sergisi gazetesi f 
: ! 
f Bugün 20 sayfa ve renkli bir ka- : . . 
; pak içinde çıkıyor. Kömür ser- : . . 
: gisi gazetesi, birçok tanınmış i . . 
: imzalarla kıymetlenmiştir. i 
: Bu nüshada karikatürist Cemal i . . . . 
; Nadir Güler de karikatür yap- i . . 
i mağa başlamıştır. : 
i Ressam Ratıp Tabirin fevkalade i 
i canlı krokileri ve resimleri var- i 
: : 
: dır. : 
i Ratip Tahir sergiyi ziyaret e- f 
i denlerden bazılarının resimlerini f 
i çizmiştir. Bunlar arasında belki i 
i sizin resminiz de vardır. ~ 
i Renkli bir kapak içinde ve 20 sa- f 
~ yıfa çıkan bu gazetenin sayısı 3 i 
l kuruştur. : . . .......................................................... 

( Başı 1. inci sayfada ) 
kamuğ" v. b. 

Bu grupta ''m'' sesinin düşmesi 
vardır : 

Sa-ha (sanskritçe) "bir arada; hep 
bir olan''; hada (avesta), hada (eski 
farsça) "bir arada, birlikte"; sadam, 
sada (sanskr.) ''bir düzüye, her vakit, 
daima", saknt "bir defa", hakeret (a
vesta) "bir defa'' v. b. 

'Germen grupundan : 
*Sin (varsayık orijine)) ''bir arada, 

bir düzüye, hep birleyin; her, her bir'' 
Sin-teins (gotça) ''her gün •veya 

bütün gün, gün boyunca olan'', sin • 
nahti, sin-niht (anglosakson) .. bir dü
züye davam eden gece: ebedi gece'', 
singrüne (eski almanca, eski nordik) 
"bir düzüye yeşil olan: ebedi yeşil", 

sı-valr (eski nordik) sine-wealt (ang
lo-sakson) ''hep yuvarlak, büsbütün 
yuvarlak'' v.b. 

Simle (gotça) .. bir defa: vaktiyle 
bir defa'', simles (anglosakson) bir dü
züye ; daima" ; 

Samr (an.) ''aynı'', sama / sa sama 
(got.) "aynı", sams (eski almanca) 
"aynı'', samt ''hep bir düzüye: kesil
meksizin'', samad, samod (ags.) "bir 
arada"; sama-kuns (got.) ''bir kavim
den olan"; samana (got.) "bir arada" 

Çocuk Esirgeme 
kurwnunun teşekkürü 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

Çocuk haftası münasebetiyle kuru

mumuza Bayan Reşide Bayar tarafından 

20 adet entari, bir büyük kutu bisküvi, 

iki kutu şeker; Ankara Palas tarafın

dan 200 tane pasta, Karpiç 100 tane 

portakal, Halk Pasta salonu3 kutu şe

ker, 3 kutu sandoviç, Bay Şerif tara

fından 400 tane börek, Akman mahalle

bicisi tarafından bir tepsi pasta, Anka

ra Pasta salonu tarafındanl20 tane 

pasta, İsmail Yaman tarafından iki te}>si 

börek, Özen pasta salonu tarafından 

96 tane sandoviç, Hasan Paşa fırını ta

rafından 100 tane sandoviç ve poaça, 
Arman pasta salonu tarafından bir bü
yük tepsi çukulatalı pasta, Yeni dün
ya muhallebicisi tarafından iki tabak 
muhallebi, Hacı Bekir tarafından 100 
fişenk şeker, Osman Nuri tarafından 

200 fişenk şeker, Akalın tarafından püs
küi teberrü edilmek suretiyle kimsesiz 
çocuklarımrza karşı büyük bir §efkat 
eseri gösterilmiştir. Kendilerine sayın 

gazetenizle alenen teşekkür olunur. 

Balık sarfiyatını fazlalattrrmak 
için tedbirler 

lç bakanlık yurdda balık sarfiyatını 
artırmak üzere valiliklere bir tamim 
yapmıştır. Bakanlık bu tamiminde balı
ğın hem ucuz, hem de mugaddi olnıast 
itibariyle resmi müesseselerde fazla mik
darda kullanılmasını uildirmektedir. 

Soma (eski nordik), sômi (eski salV 
son) ''san: şan yani tek olmaklık, te .. 
ferrüt''; sôrn (anglo-sakson) "birlilC1 

birikme toplanma" v.b. 
1 

Zayıflamış vokalizme ile sem den ı 
seman (anglosakson) "biribiriyle kar· ı 
şılaşma" v. b. 

Baştan ''s" sesinin düştüğü vardırı 
Ome (anglosakson) ''havuz: suyun 

biriktiği yer", ame (eski almanca) 
''eski bir kile" (cf. gr. amc "koğa'') . 

Germencede "ile, beraber" anlamiY.• 
le ga • öneki vardır. 1 

Gotik. ga-yuka "arkada§", ga-ma .. 
ins "commun'' gibi. 

Kelt grupunda : 
Eski İrlanda dilinde: somail "st!c 

ret'', smalit "simul'', emith •'quasi ı 

gibi'', hafal "benzer, aynı", önek ola .. 
rak com - (kom -) ; ki.mrikçe: hefyd 
"hem, dahi'', eyi (kif), cyn (kin-) 1 
komikçe : kev "ile". 

Balto-slav grupundan : 
Litvanca: sam-, sa-; eski - prusya .. 

ca: sau-, sen- "ile, beraber'' anlamiyl~ 

önekler; sen (edat) "ile"; 

Slavca: sam ''aynı, kendi", sa - (sa .. 

sed = komşu). 
Üçüncü kısmı yarınki sayımızda 

1 KOÇOK iÇ HABERLER 1 
X Der& aletleri: - Kültür bakanhITT 

mektebler için dış memleketlerden geti .. 

rilecek ders aletleri ve fenni levazımın 

gümrülc resminden muaf tutulması için 

bir kanun projesi hazrrlanuştır. 

X lzmir mektubçusu: - İzmir mek .. 

tubçusu Alaaddin görülen lüzum üzeri .. 
• 1 ı ne bakanlık emrıne a ınmıştır. 

lstanbul elektrik fiatları 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Elektri!C 

tarife komisyonu toplandı. Fiatları 12 

şer kuruş üzerinde bıraktı. Vaziyeti 

Bayındırlık bakanlrğma bildirdi. 

Kadıköy su ıirketi genel heyeti 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Kad, ... 

köy su şirketi genel heyeti toplanacal( 

ve satış işi hakkında karar verecektir, 

Toplantı 27 mayıstadır. 

Bükret üniversitelileri lıtanbulda 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bükrct

ten misafir oJarak 30 üniversiteli geldi. 

Kızlar kız muallim mektebine, erkek· 
ler Galatasaray lisesine misafir edildi
ler. 

Ticari tetkikler 
İstanbul, 29 (Telefonla) - lç tica· 

ret genel direktörü Mümtaz iç ticare
tin gelişimi için Karadeniz limanlarına 
gitmiştir. 

indireyim; olabilir ki siz şimdi onu hareket diz çökerek eşsiz annesının heykeline ba- Leontes ve yeni bulunmuş kızı Perdita için 
edecek sanıverirsiniz. kan Perdita: dua etmeğe başladı. 

KırC'l: - Ben de, dedi, o müddet iç.inde buradu. Artık Leontes'in ölmüş kıraliçcsi ooyle.c 
- Pe deyi indirme, dedi, ne olurdu, keş- kalabilir miyim? ce hayata dönmüş, kaybolmuş k1zı böylece 

Yazanlar: Çeviren: ki ben öıseydim. Bak Kamillo, sana da ne- Paulina kıral Leontes'e : bulunmuştur. Kıral büyük saadetine zor 
Mary ve Charles Lamb Nurettin ARTAM 

Kıs masalı , 

fes alıyor gibi gelmiyor mu? Gözleri, ka- - Bırakın da perdeyi indireyim, dedi, tahammül edebiliyordu. 
paklarının altında oynuyor gibi geliyor ba- yahud da daha büyük hayretlerle karşrlan- Her tarafta tebrikler ve sevgi dolu nu· 
na. mağa hazırlanınız. İstersem ben' bu heyke- tuklardan başka bir şey duyulmuyordu. A· 

Paulina: li kaidesinden indirip yürütebilirim. O za- na baba, sevimli kızlarına gönül verdiği i .. 
Paulina : - Perdeyi indireyim şevketlim, dedi, o- man o gelip sizin elinizi tutabilir. Fakat o çin prens Florizel'e, çocuklarına iyi bakuğr 
- Sizin sükfıtünüzden hoşlanıyorum kadar kendinizden geçtini.z ki nerdeyse zaman siz benim bir takım kötü kuvvetleı- için de ihtiyar çobana teşekkürler ettil~r" 

şevketlim, dedi, bu, sizin hayranlığmızj <.: • heykelin canlı olduğunu iddiaya kadar gi- le işbirliği ettiğimi sanacaksınız; halbuki Kamillo ile Paulina uzun müddet süren hı.Z .. 
ha ziyade gösteriyor. Bu heykel kıraliçeye deceksiniz. ben öyle değilim. metlerinin sonunda böyle kutlu bir günü gö~ 
tamamiyle benziyor, değilmi ? - Ah sevgili Paulina, bana yirmi } ıl Hayretten hayrete düşen kıral cev<tb recek kadar yaşadıklarına şükür ediyor'" 

Nihayet kıral dedi ki: böyle düşündürebilsen ne olud Bana onı..ın verdi : lardı. . 
- Ah, evet, o böyle dururdu; hatta nefesi geliyor gibi geliyor. - Ne yapabilirsen yap; her şeyi görme- Bu saadeti tamamlamak için artrlt hıÇ 

kendisine ilk evlenme teklifinde bulundu- Heykeltraşm keskisi ne kadar maharet- ğe razıyım. bir şeyin eksik kalmadığı o sıralarda kJ• 
ğum zaman bile o, bu kadar haşmetli duru- li imiş ki ona nefes alır gibi bir tavur verile- Onu konuşturacak olursan, onu da din- ral Poliksenes, saraya giriyordu. 

1 yordu. Bununla beraber Paulina, Hermicne bilmiş? Hiç kimse benimle eğlenmesin, gi- lerim. Çünkü onu konuşturmak da yürüt- Poliksenes, oğlu ile Kamillo'nın kay~d: 
bu heykelin gösterdiği kadar yaşlı değil- dip onu öpeceğim. mck kadar kolay olsa gerek. duğunu görünce, Kamillo'nun uzun ~u .1 .. 
di. - Devletlim biraz sabrediniz, dedi Pau- Bunun üzerine Paulina önceden hazırla- dettenberi kendi memleketini özlediğinı bı 

Paulina cevab verdi: lina, dudağının üzerindeki kırmızılık hen Uz yıp bir tarafa gizlediği bir müziğe çalması diği için, bunların Sicilya' ya sığınmış 01~: 
- Evet şevketlim, fakat heykeltra~m yaştır; dudaklarınızı yağlı boya ile boyar- i"in emir verdi. Bunun üzerine bütün orada caklarmr kestirmişti. Onların arkasını b\l• 

b"'vük kudreti oradadır: O, kırali~enin bu- smz. Perdeyi indireyim mi ? bulımanlann hayretleri arasında heykel, yük bir hızla kovahyan Poliksenes taın s: .. 
g··n yncs:ısaydr, görüneceği şekilde, heyke- - Hayır, yirmi sene hayır! ka·de<-inden ineli ve kolunu Leontes'in boy· raya girdiği zaman da Leontes'in haya~at 

-------~.c._: e erseniz erdeyi Şimdiye kadar hiç sesini çıkarmayan ve· nuna doladı. Ondan sonra heykel, kocası Sonu 

~~~===-=-=======-=------~ 
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Ati nadan son notlar 
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ANKARA - Öğle neJl'İyatı: 12.30-

12.50 Muhtelif plik neşriyatı. 12.50-
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar-
kıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici ha
berler. 17.30-18.30 İnkılap denleııi 

(Halkevinden naklen). 

T rahomla mücadele 
Köylerde t rahom için 
"göz evleri,, kuruluvor 

milyon sterlin.lik . eşy~ 
ı "·· ı d mleketten müzesını grup halınde gelenler mustes-

- uuze ve ost me · f ı 

t .. k d 
1 

- · · elimizden na beş ııcnede kırk bınden az a yunan-

Akşam neşriyatı: 18.30-18.45 Muh
telif plak neşriyatı. 18.45-19.00 İngiliz
ce ders (Azime İpek), 19.00-19.30 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Ferid Tan 
ve arkadaşları). 19.30-19.45 Saat ayarı 
ve arapça neşriyat. 19.45-20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rı
za ve arkadaşları) 20.15-20.30 Konfe
rans: parazitoloğ Nevzad (Sokucu ha
şerelerin hastalık naklinde rolleri). 
20.30-20.45 Plakla dans musikisi. 20.45-
21.00 Çocuk haftası münasebetiyle kon
ferans. 21.00-21.15 Ajans haberleri. 
21.15-21.55 Stüdyo salon orkestrası. 

21.55-22.00 Yarınki program ve istiklal 
marşı. 

-~~.,~ 
ur - yunan ost ugu ıçın . 

1 . . 1 d" d"k iı gezm;pır. 
ge enı yapmak kararıy e on u · . . .. 1 · · t ·· k atandaşl:ı • 

1815 • 1919 arasında Türkiye - Yu- Bızın muze erımız .~r ~ G 
· . . ı d im • rına ne kolaylıklar gosterırler 1nıp 

nanıstan 18 ıncı 19 uncu asır ar a İ ı ·· 
1 
'k . ' 1 k ekalliyetleri halinde gelenler müstesna stanbu mn-

parator u , ımparator u • . d ki .. d b ri kaç 
. 1 - k ıı· tler siyaseti zelerıni kurul u arı gun en e 
ımparator u!!un e a ıye • . . ? 
· ., · • d hT f'k · türk vatandaşı gezmıştir • 
ımparatorlukta - hancı, a 1 1 

• 
1

• rı, f B k" ·· s"ni imparatorluk 
dini siyasi iktısadi idari tesirler, ıs • - e.na 1 ~uze ı " d M k 

' ' ' 1 l sıhiye teftış komısyonu azasın an a -
yanlar, tenkiller, harblar, ayrı ış ar, .d. P -ı e İstanbul asarı.tti-

. • .. rı ı aşanın og u v 
mıllı teşckkuJler. .. . d "t kaid B Makridi tan· . S b" ta Ka ka muzesın en mu e · 

Tasnifi Yunanıstan, ır ıs n. • . . . B Makridi bize hem mü-
radağ, Bulgaristan, Romanya, Asya - zım etmıştır. • .. • • 

zeyi gezdirdi, hem de muze ıle alika • 
Afrika islam memleketleri ve en son 

dar olarak; 
olarak Türkiye, diye yaptık. İstanbul müzesini, merhum Halil 

2 - Atina'da bir pazar sabahı arka- Beyi, müzede onunla beraber geçirdiği 

İSTANBUL: Öğle neşriyatı: - 12.30 
Plakla türk musikisi. ı 2.50 Havadis. 
13.05 Muhtelif ptak neşriyatı. 14.00 Son. 
• Akşam neşriyatı: - 17.00 fnkilal: 

daşrm Yalman ile Benaki müzesini gez- otuz uzun çalışma yılını, umwni harbta 
dik. Müzede müzenin teşekkülüne, ida- türk safları içinde ölen oğlunu, yazdığı, 
resine, kolleksiyonlarına aid birkaç hazırladığı eserleri anlattı; 

dersleri Üniversiteden naklen. Receh 
Peker. 18.30 Plakla dans mı..sikisi. 19.30 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik tarafın
dan. 20.00 Türk musıki heyeti. 20.30 
Ömer Rıza tarafından arabça söylev. 
20.45 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın
dan türk musikisi ve halk şarkıları. Sa· 
at ayarı. 21.15 Orkestra: 22.15Ajans ve 
borsa haberleri ve crt~si günün progra
mı. 22.30 Küçük santkfir Meri üstac'I ta
rafından: Piyano solo. 23.00 Son. 

not aldım. Notlarımın ilmi hiç bir iddi- _ Berline basılmak üzere gönder • 
aları yoktur. Müzelerin Yunanistanda diğim yeni kitabımda müzedeki türk ku-
sanat ve tarih kültürünün inkişafına d"" d t a maş eserlerini bütün unya a anının -
yaptıkları tesirleri belki anlatabilirler. mış bir sanat diye anlatmağa çalıştım! 

a - Benaki müzesini servetini Mı • Dedi. 
sırda kazanan ve kendisi çini kolleksi- 3 _ Yunanistanda birkaç yıldanberi 
yonları meraklısı olan Benaki tesis et - kusursuz denecek kadar güzel ve haya-
miştir. Müzenin idare masraflarını eş • le sığmıyacak kadar ucuz (b~zi·m· :iat -
yalarını (teberrular müstesna) Benaki Jarımıza göre) bir Kütahya çınıcılık ve 
ailesinin vakıfları temin eder. Müzenin motifleri tamamen Anadolulu olan bir 
tahmin edilen eş} a kıymeti bir buçuk halıcılık sanatı inkişaf etmektedir. Ve 
:milyon ingiliz lirasıdır. bu ınkişaf; iç ve dış pazarın satın al~ıa 

b - Müzedeki eserler arasında: 13 kabiliyetlerinden, istihsal, satı'l te~kı -
üncü asırdaki Musul, 14 - 16 ıncı asır • !atlarından bahsetmeksizin, birinci de • 
lardaki türk kadife ve kumaşları, 15 - 17 rece<le bu iki sanata kolleksiyonhır;\ 'e 
inci asırlardaki Bursa ipeklileri, Bursa } ardım eden yunan müzelerinin eseri -
ve Bilecik kadifeleri, bütün dünyada dit. 
misilsiz denecek kadar zengin ve çeşid- 4 _ Atinada şehir, binalar, eşya, süs. 
lidir. Gene bu asırlardaki Kütahya, İs- renk her şey; insana büyük ve uzak 
tanbul, İznık çinilerinden çok kıymetli tarihe bir ucundan bakar hissini veri -
parçalar vardır. Bunların içinde Şam yor. Atinada eski yeni mimari eserleri-
cinsi denilen İmik veya İstanbulda ya- ni inşa tarihlerini bilmeden biribirle -
pılmış olmaları çok muh~me~ b~l~na.n rinden ayırdetmck cidden güçtür. Zi -
birkaç tabak müze için bıner ıngıhz Jı- yaret ettiğimiz evlerin çoğunda, bilhas-
rasına satın alınmıttır. sa güzide elçimiz Ruşen Eşref 'Onay -

c _ Müzede Mısır kıbti medeniyeti-~ dın'ın çalışma odasında, eşyanın antika 
le Bizans devrine aid eserler, bir de nevinden pahalı şeyler olmadığını öğ-
Y~ milli kıyafetlerine aid kolleksi • renmek için kendimizi - Yunaniatanda 
Y0 n çok -~ngindir. Müzede mükemmel tezyini sanatın lüks sanat telakki edil-
mankenler üzerinde en iyi kumaşlardan mediği başta olmak üzere - birçok ha-

yapılmrş şekilleri ve süsleri biribirin - rikuladeliklere inandırmak mecburiye-
den tamamen farklı 80 yunan milli kı - tinde kaldık: 
yafeti teşhir ediliyordu. Yunan vatanperverliğini yunan ta -

Bir kıyafet müzemiz olsa kimbilir rihi, müzeler ve süs, ihtiyaç hatta mut-
çeşidlerimiz daha ne kadar çok ve zen- bak eşyası motifleri halinde bina d.u~i!r-
gin olurdu?. larına ve yunan evlerine yerleştırıl !il 

d - Müzede bize Medineden geti • tarihi yunan sanatı besliyor, da denile-
rilmiş bir şamdanla, Galata'daki Hiris - bilir. 
tos kilisesine aid bir ikon gösterdiler. 5 _ Aynlacağums gün Atinada 
Bunların ikisi de Londradan satın alın- öğle yemeğini Muvaffak Menemen· 
nuşlardı. cioğlu, Yalman bayanları ve be~, 

Şamdana veya ikona kıymet verdi • Ruşen Efref Unaydm'm davetl.ı-
Lo Si• olarak deniz kenarında bır ğim için değil, şamdanı ve ikonu n-

dra komisyoncusuna satan cami ve kili- küçük lokantada yedik. Sonra göller 
se adamını teşhir etmek istediğim için mıntakaııında dolattık. Unaydın'm en 

· d. küı:!ük teferruatını bile kıskandıracak 
bu not yazılarımın arasına g_ır ı. .. ~ . . 

e _ Müzenin kitaphanesınde etüd bir alaka ile münakaşa ettiği yenı evı-
k 7500 ni gezdik. 

için çalış::caklara her za~an aç.ı Çalışma odası, salonlar, eşya, kitab-
cild kı·tab vardır. Müzeyı yerlıler pa - • tar fotografiler ..• Mermer bir ocak üze-
zartcsi günleri bedava diğer g.~nler ta- rinde kumandan Mustafa Kemal Paşa-
rifenin (30 drahmi) yarıs.~ı .~deyerek nm muharrir Ruşen Eşref Beye verdi-
gezerler (Atinada bu türlu musaadeler. 

) 
,,, .. ü!c 'Benakı gi imzalı ve çok iltifatlı bir fotoğrafı. 

lJüt :.in m•ızelerde vardır. ,..uç 

Ruşen Eşrefe; 

- Kendini en çok ne zaman 
bahtiyar hissetin; 

Diye sorduk; 

daha 

- Atatürk bu resmin altına bu sa -

tırları yazdığı gün mü, elçilik mektubu

nu imzaladığı gün mü? 

Düşünmeden "·e şaşırmadan; 

- Hayatım ve bahtiyarlığım ıuct -

türkü tanıdığım gün başladı l 

Dedi. Sonra o bize sordu, 

- Evi nasıl buldunuz? 

Ve biz onun bir çocuk gibi kızarma

sına ehemiyet vermeden, Atina'da ken

disi ve Bayan Saliha Ruten Eşref tlnay

dın hakkında dinlediklerimizi, Atina
nm gil.zideler muhitindeki muyaffalri -

yetlerini, parlak suvaresini anlattık. 

Atina, deniz, göller, renkler ve ati

nalılar ... Ruşen E~ef bir şiir kitabın -

dan en çok sevdiği parçaları okur gibi 

bize saatlerce bunları anlattı. 

Atina'yı Ruten EFeften çok seven 

yunanlılar bulunabilir fakat Atinayı, 

Atina denizini, Atina renğini ve atina

lıları Ruşen Eşref kadar iyi tanıyan ve 

beğenen yunanlılar nadirdir. 

6 - Gece yarısından belki de iki 

saat sonra Akropol'e gittim. 
Esmer bir grek profili, sütunlara 

dayanan, bulutlarla kaplı büyük bir ay. 
Rüzgar sütunlar arasında çapkın gece 
bekçileri gibi ıslık çalarak dolaşıyor. 

Profil değişiyor, ay daha fazla kararı -
yor, uzakta; A tinada bir .. bir .. bir hım
ba daha sönüyor .. 

Hayretle biri birimize bakıyoruz; 
- Sabah olmuş 1 

NEŞET HALiL ATAY 

,.. ızianteb'in Göce köyünde kurulan köy göz evi ve evde tedavi olunan köylüler 

Cenub ve §arkı cenubi vilayetlerimizin bir kısmında h!!Lum·· 1 ·· n 
h h 1 ~ . . .k. ld b . UK ure tra om asta ıgı ıçın on ı ı yı an erı geniı mikyasta bir mücadele 

açılını§ bulunmaktadır. Bu haatalığrn daha çok bulunduğu Adana Ga
zianteb, Maraı, ~alatya, Urfa, Mardi.':1 ve Siird gibi vilayetlerde 'açı
lan hasathane, dıspanser ve seyyar mucadele gruplariyle yapılan çalıı
malardan alman muvaffakıyetli neticelerden sonra Sıhat Bakanlığı 
timdi bu sahada daha geniı bir programla çalıfm&k kararını vemıiıtir. 

Panıukların 
ıslahı için 
çalışmalar 

Ziraat Bankası, Çukurova bölgesi. 
nin başlıca ve en mühim ziraat ürünlerin 
den olan pamuk cinsini islah etmek ve ü. 
retimini çoğaltmak ıroJunda Ziraat Ba. 
kanlığının başlad ığı ite geniş ölçüde 
yardıma devam etmektedir. Bu yıl A. 
dana ve havalisi pamuk yetiştiricileri. 
ne üretim masraflarını koruyacak de. 
recede borç verilmesi kararlaştırılmış. 
tır. Borç para verme usullerinde ayrıca 
kolaylıklar giiııterilmelrtedir. Bu huauL 
ta talimat verilmek ve borç verme ıe
killerini tayin ve tesbit etmek üzere 
bankanın Adana şübesi direktörü B. 
Ramiz merkeze çağrılmış ve temaslarını 
yaparak geri gitmittir. Alınan haber. 
lere göre, Adana ziraat bankası borç 
verme itine başlamıttır. 

Ziraat Bakanlığının Çukurova böl. 
gesinde dağıttığı kJavland cinsinden 

pamuk tohumları k~lü tarafından çok 
istekle kartılanmıt ve kısa bir müddet 
içinde mevcudu kalmamıştır. Tüccar 
elinde bulunan klavland tohumları son 
piyasaya göre, 8.9 kuruı arasında fiyat 
bulmaktadır. 

Yetiştiricilerin klavland tohumları. 

na karşı gösterdiği rağbetin sebebini 
anlamak için yazacağımız şu rakamla. 
ra bir kere bakmak kafi gelecektir. U. 
zun tecrübelerle elde edilen ve yüz kilo 
kozaya göre hesab edilen bu rakamlar 
klavHind tohumu kullanmaktaki fayda. 
yı göstermektedir. 

Yüz kilo yerli kozadan: en az 17 en 

Bu arada köylünün daha yakın
dan bu tedavilerden istifadeai dü
tünülerek mühim görülen köyler
de de aabit göz evleri açılmakta. 
drr. 

Bu suretle halkın merkezlere kadar 
gelmesine lüzum kalmıyacak ve teda
vileri köylerinde yapılacaktır. 

Şimdilik 'Gazianteb vilayetine bağ
lı Ulumısra, Göce, Büyük Kızılhisar, 
Burç ve Büyük Karacaviran gibi beş 
büyük köyde kurulan tedavi evlerinin 
diğer trahom mmtakalannda da tesiıoi 
düşünülmektedir. 

Ankara kız lisesinin 
verdiği konser 

Dün saat 14,30 da Ankara kız lisesi
nin musiki kurulu tarafından halkevi 
salonunda bir konser verildi. 

Konser çok güzel oldu. Kızlarımız 
büyük muvafafkiyet gösterdiler. İstik
lal ve Atatürk martları söylendikten 
sonra piyano, keman ve çello ile parça
lar çaldılar. 

Kız lisesi içinden tetkil edilen bir 
koro heyeti bize çok güzel milli müzik 
parçaları okudu. Küçük Bedia ile Afife 
çok alkışlandılar. 

Bundan sonra halk türküleri ve o
yunları başladı. Milli elbiselerle süs
lenmiş elliye yakın talebe güzel sesle
riyle milli türküler okudular. 

Zührem, Allı gelin, Kevenk yolu 
şarkıları ve harmandalı oyunu seyirciler 
tarafın<ian uzun uzun alkışlandı. 

çok 20 kilo pamuk, 47.48 .kilo yağ çıka. 
rılan çigit, 30..31 kilo sif yani kabuk 
çıkmakta ve 3.4 kilo fire veremktedir. 

Halbuki yüz kilo klavHind kozasın. 
dan: 35-40 kilo pamuk, 59.63 kilo çigit 
çıkarılmakta ve ancak 1..2 kilo fire bu. 
lunmaktadır. 

E:.ugenie 
Grandet 

bi -şarab sunulur. Fakat odanızda ışık yok. 
Fena, fena! insan ne yaptığım açıkça gör
melidir. Grandet, ocağa dogru yürüdü. 

- Hele şuna bakın, burada ispermeçet 
mumu var. Bu mumu buraya kim getinniş? 
Bu kaltaklar, bu oğlana yumurta pişirme?: 
için evimin döşemelerini bile sökmekten çe-
kinmi yecekler ! 

şıkla aydınlatmaktadır. Müesseseler, kitab
lar, insanlar ve mezhebler, her şey, cemiyet 
binasının bin sekiz yüz senedenberi temeli 
olan müstakbel hayatı yıkmağa yardım et
mektedir. Bugün tabuta girmek, onun için, 
artık az ürkülen bir istihale sayılmaktadır. 
Ölümün ötesinde bizi bekliyen istikbal bu· 
giine intikal etmiş bulunmaktadır. Lüks'ün 

çin ertesi sabah uyanınca karsısında mu
allimin ters suratını göreceğini düşüne
rek uyuyan talebe gibi g-Ozlerini kapadı. 
Hiç bir şey işitmemek için korkudan yorğa
nına sarıldığı sırada, Eugenie, sırtında ge
celiği, ·ayaklan çıplak, yanma sokulup al
nından öptü. 

- Ah benim, iyi kalbli anneciğim. Bun
ları yapanın ben olduğumu yarın sabali on:ı 
söyleyeceğim. Yazan: Honore de Balzac. dar 

Türkçeye çeviren: Nasuhı Bay -
- Yatalım. Gidip hepiniz namın~ yeg.e-

n. . b" yemek ısteyıp . ırnı selamlıyacak ve ır şey 
lSternediö-ini soracağım. 

Mad:m Grandet, Charles ile k~~ası a~~· 
s~nda olacak konuşmayı dinlemek uzere A
r · ı - d kaldı -ıncı katın merdiven sahan ıgın, a. . . · _ 
nasından daha cüretli olan Eugenıe ıkı ba 
sarnak daha yukarı çıktı. :> E-

- Demek ki yeaenim, mahzuns~nuz · 
\1et a~Iayımz. Bu p;k tabii bir şeydı~. Baba 
~abadır. Fakat uP-radığımız nikbetlerı sabırla 
.a~şılarnak gerektir. Si.z ağlarken ben de 

;ızıı:ıı~ nıeşğul oldum. Ben, görüyorsunuz
r.,,a, 1.Y1 bir akrabayım. Bir küçük bardak şa
d b ıçennisiniz? Saumur'de şarab bedava: 
ır. Burada, Hindistanda çay ikram eder e-ı-

Bu sözleri işitince, ana kız, odalarına gi
rip deliklerine sığınan iki fare isticali ile 
yorganlarını başlarına çektiler. . . 

Grandet, karısının odasına gırınce, sor-
du : . 

- Madam Grandet, sizin, demek ki, hır 
hazneniz var ? 

Zavallı kadın, bozuk bir sesle cevab ver-

di: 
_ Dostum, dua ediyorum, biraz bekle-

yiniz. 
Grandet, homurdana homurdana: 
- Senin allahını şeytan götürsün. 1 • 
Gelecek bir hayata inanmıyan pıntıler 

i in her şey, içinde bulundukları zam~~an 
"bç etur" Bu duş·· ünce kanunlara, polıtıka-
ı ar . -d k' d 

a,. detlere paranın her çag a ın en 
ya ve ·- b" fazla hükmettiği zamanımızı ıgrenç ır ı-

ve öğündürücü istifadelerin yer yüzü cen
netine erişmek, gelip geçici varlıkları hedef 
tutarak yüreğini taş haline getirip - vc.k
tiyle ezeli nimetlere malik olmak maksa
diyle hayatı kendilerine haram edenler gi
bi - vücudunu riyazete tabi tutmak umu
ma düşüncedir. Bu düşünce, kanun vazıına: 
"Ne düşünüyorsun?,. sualini soracak yerde: 
"Kaç para veriyorsun?,, diyen kanunlara 
kadar, her yerde yazıhdır. Bu mezheb. bor· 
juvaziden halka geçince memleketin hali 
ne olacak? 

İhtiyar fıçıcı sordu: 
- Madam Grandet, bitirdin mi ? 
- Dostum, senin için dua ediyorum. 
- Pekala. Gecen hayır olsun. Yarın sn-

bah görüşürüz. 
Zavallı kadın, dersini öğrenemediği ı-

- Hayır olmaz, sonra seni N oyers'ye 
2'Önderir. Beni çiğ çiğ yiyecek dea il ya! 

- Anne işitiyonnusun? b 

- Neyi ? 
- Bak o ağlıyor. 

- Haydi git, uyu kızım, ayakların üc::ü-
yecek: Yerler nemli. 

Zengin ve biçare varis kızın ömrü uzun
luğunca ağırlığını hissedeceği o tarihi gün 
işte böylece geçti ve kızcağızın uykusu da 
artık ne eskisi gibi deliksiz ve ne de eskisi 
kadar rahat olabildi. Ekseriya, beşerin ha.zı 
hayat faaliyetleri, hakiki olmakla beraber, 

Sonu Var 

• 
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Merkez bankası genel 
heyeti toplandı 

(Başı 1. inci sayfada ) 
dört yıl evveline nisbetle inkişaflar gös
termiştir. Bu yıl içinde belli başlı zirai 
mahsuliitımıza aid ihracatımız - bir se
ne evveline nazaran - daha fazladır. 

Arazinin tahririne, hayvanlar vergi
sine, memlekette pamuğun ıslahına, tağ
şişin men'ine ve ihracatın murakabesine 
aid olarak çıkan kanunlarla memleketin 
sulama, istihsal, zirai kalkınma, orman 
ve toprak işleri hakkında hükümetçe te
emmül edilmeğe başlanılan ihrazi ted
birler senenin bilvasıta bila vasıta zira
at hayatımızı alakadar eden mühim ha
dise ]erindendir. 

Endüstri: 
Beş senelik sanayi planının tatbikatı 

faaliyetle devam etmektedir. Bu tatbi
kat cümlesinden olmak üzere İzmit'deki 
kağıd fabrikası sene içinde istihsale ba,
lamış bulunuyor. Bilhassa pamuklu men
sucata ve yün ipliğine aid olarak memle
ketin bir çok yerlerinde vücude getiril· 
mekte olan fabrikalann inşaatı yakın bir 
zamanda bitmek üzeredir. Endüstri ala
nında yılın en önemli hadiselerinden biri 
de Karabük'de kurulması kararlaştınlan 
fabrikalara aid olarak İngiliz sanayi er
babı ve sermayedarlariyle yapılan an
laşmıştır. İlk beş senelik endüstri prog. 
ramının tatbikatı bir taraftan devam e
derken sene içinde, ikinci bir beş sene
lik planın esaslan tesbit edilmi§ bulun
maktadır. Bu esaslar: memlekette ma
denciliğe, kömür ocakları işletmelerine, 
mıntaka elektrik santrallarına, ev mah
rukatı sanayi ve ticaretine, toprak sana
yiine. gıda maddeleri sanayi ve ticareti
ne, kimya sanayiine, ınihaniki sanayie, 
denizcilik sanayiine tealluk eylemekte 

dir. 

Ticaret: 
Harici ticaretimiz 1936 da ehemiyet

li bir inkişaf göstermiştir. Bu yıl için
de de çoğ~lma hem ithalat hem ihracat 
cihetindedir. Harici ticaret muvazenesi 
de lehimize 25.2 milyon liralık bir ba
kiye gösteı mektedir. Ton itibariyle it
halat ve ihracat daha evvelki senelere 
göre artmıştır. Bu artmanın sebebi kö
mür gibi yükte ağır değeri az eşya hare
ketlerinde bir durgunluk hasıl olduğu 

halde tütün, fındık, pamuk, tiftik, yün, 
yumurta, deri, ,halı, afyon gibi az ağır. 
lıkta yüksek fiatlı bir takım maddeler 
hareketlerindeki artmalardır. 

Geçen yıl kontenjan sistemi kaldırı
larak yerine G. 1. R. diye konulan re
jim, senenin harici ticaret sahasındaki 
hadiselerinden birini teşkil eder. 

Devlet linanıı: 
1936 senesinin beşinci ayı sonunda 

biten 1935 - 1936 finans yılı da tahsiliit 
itibariyle iyi kapandığı gibi senenin geri 
kalan aylarında da bu tahsilat fevkala
de denecek derecede iyi yürümüştür. Ye
ni gelen vergi yalnız hava kuvvetlerin~ 
yardım için konulan vergiden ibarettir. 
Bir takım vergilerden de tenzilat yapıl

mıştır. 

Memlekette muhtelif cephelerde de
miryolu inşaatı devam etmektedir. Bu 
inşaatin yanı başında şirketlere aid eski 
demiryollarının devletleştirilmesi siya
seti de şark demiryollannın 1936 da sa
tın alınmasiyle bu sene tamamlanmıştır, 
denilebilir. Bu suretle 1936 sonunda 
devlete aid 6.284 kilometrelik bir de
miryolu şebekesi mevcud bulunuyordu. 

Otuz milyonluk Erzurum - Sivas hat· 
tJ istikrazına mahsuben dört buçuk mil
yon liralık 3 üncü tertibin kanunuevvel
de tedavüle çıkarılmasını da senenin 
mali hadiseleri arasında kayda ~yan 
görürüz. 

'Altın durumu: 
B~nkamızın tasarrufu altında olmak 

üzere 1935 sonunda 20.968 kiloluk altı
nımız vardı. Sene içinde gelenlerle bir

likte bu altınların mecmuu sene sonunda 
24.103 kiloyu bulmuştur, ki bunun tuta
n 33.902.868 liradır. Mevzuu bahis al
tınlardan münasib bir kısmını zaman za
man terhin ederek döviz tedarik eyledi
ğimiz de malômunuzdur. Bu istikrazla
nn en yüksek seviyesi 29 ağustos 1936 
da görülmüştür: bu tarihte borcumuz 
4.234.680 liradır. Borçsuz kaldığımız 

'devre de 14 te§rinisani ile 26 kanunuev
vel arasıdır. 

Dövizlerimiz: 
Serbest dövizi~ mübadele sahamız, 

1936 senesi içinde yeniden üç memleket-

le daha kliring mukavelesi akdi netice
sinde bir az daha daralmış, ancak gerek 
adedi yirmiyi bulan kliringli memleket
lerin mühim bir kısmı da muhtelif nis
betlerde lehimize tahsil edilmekte olan 
ve gerek kliringle bağlı bulunmadığımız 
memleketlerden 936 senesinin müsaid 
ticari mübadeleleri dolayısiyle elde etti-. 
ğimiz serbest dövizlerin çoğalması ve di
ğer taraftan harici tediyelerimizde 1936 
senesi içinde hükümetçe tatbik edilen ta
sarruf tedbirleri, muamelatını arzettiği
miz senenin döviz vaziyetinde mahsus 
bir salah vücude getirmiştir. 

Para ve aermaye piyaaaaı : 
1936 senesinde de iskonto haddimiz 

yüzde beş buçukla yürümüştür. Mem
leketin muhtelif piyasalarında hususi 
iskontoya aid hadler, faiz mikdarını 
tahdid eden kanun ile muayen azamı 

hadler üzerinde sabit kalmaktan bu yıl 
da ayrılmamıştır Kısa vadeli ve uzun 
vadeli para piyasalar nda 1936 da da 
bir değişiklik görülmemiştir. 

Şurası şayanı kayıddır ki: Fransız 
frangının da altına tahvil kabiliyetin
den ayrılmasiyle eyli'tl 1936 ayının son 
günlerinde hasıl olan çok mühim ci
han para durumu karşısında hUküme
timiz paramızın istikrarı hususunda ö
tedenberi güttüğü siyaseti değiştirme
ğe lüzum görmemiştir. Bu siyaseti te. 
yid eden Başvekaletin 26 eylul 1936 ta
rihli resmi tebliği malQmunuzdur. Bu 
siyaset neticesi olarak paramız 1936 da 
da istikrarını muvaffakıyetle muhafa
za eylemiş bulunmaktadır. 

Kar ve zarar: 
Karlarımızın tesbitinde ve bilhassa 

döviz cvalüasyonlannda her ihtimal 
gö~ önünde tutulmak suretiyle hareket 
olunmuştur. 

Fransız frangı, İsviçre frangı ve 
Holanda florini hesablarım:zı kıymet
lendirirken bir taraftan iki evelki para
nın kıymetlerini tayin eden kanuni hü
kümlere göre azami hadler ve üçüncü 
paranın da daha fazla düşmesi ihtimali 
nazarı itibare alınarak bu yoldaki he
sablarımız, yarın aleyhde tekevvünü 
muhtemel kıymet temevvüclerini kar
ş:Iıyacak bir şekilde yürütülmüş oldu
ğu gibi diğer taraftan 1936 senesi dö
viz muamelatından hal ve tasfiyesi 1937 
senesine devredilmiş bazı işlerin sene 
içinde icab edebileceği ihtimallerde 
göz önünde bulundurulmuştur. Bu ih
tiyatlı evalüasyon 1937 senesi sonunda 
borsa fiatlarına irca edilmiş olacaktır. 

1936 senesi muamelelerinin banka
mız için bırakınış olduğu 2.203.535,27 
liralık kar, kanunumuzun 88 inci ve 
nizamnamemizin 94 üncü maddeleri mu
cibince aşağıdaki tevzi şeklini almak. 
tad ır: 

1936 senesi karı olan 
% 20 nisbetinde ihtiyat akçesi olarak 
Hissedarlarımıza % 6 kar olarak 
ki tutarı 
düşüldükten sonra kalan 
Memurlar hissesi olarak 
% 10 fevkalade ihtiyat akçesi olarak 
ki tutarı 

kalan 
yarısı 487 .138,20 lira olarak 
yarısı da 487.138,19 lira olarak 

Bu hesabla hissedarlara aid meblağ 
% 10,639 nisbetinde olarak (487.138,19 
+ 630.000 = ) 1.117 .138,19 lirayı bulur. 
Bundan tevkifi lazımgelen kuanç ve 
buhran vergilerinin çıkarılma.aından 
sonra kalan 968.612,59 lira geçen aene 
karından devrolunan 249,32 lira ile bir· 
likte her hisaeye 645 kuruş dağıtılma
sına müsaiddir. Beher hisseye küsur
ataız tevziat yapılabilmek için 1.361.91 
lira da gelecek sene hesablarına devre· 
dilmiştir. 

Karın bu suretle tevziine müsaade
nizi ve ruznamedeki diğer maddeler 
hakkında yüksek kararlarınızı saygı· 

larımızla bekleriz. 

Raporumuzu bitirmeden önce, Ban
kamızın kuruluşu tarihinden beri ev• 
veli meclisi idare üyesi ve bilahara u
mum müdür muavini sıfatiyle müesse• 
semize kıymetli yardımlarda bulunmuı 
olan ve tertemiz fıtreti ve vazifesine 
bağlılığı ile temayüz etmit bulunan 
mesai arkadaşmıız Hayrettin Bedirgi
lin geçen kinunusani ayı içinde ara• 
mızdan ayrılmaaı ile basıl olan teeeaür. 

======================================== 30-4-1937 ULUS 

Irak Haricive ., 

Veziri düıı 
İstanllula gitti 

(Başı ı. inci sayfada) 

memleket arasında doğrudan doğruya 
mevcut münasebetleri alakadar eden me. 
selelerin tetkikine geçilmiş ve başvekil 
İsmet İnönüı doktor Aras ve ekselans 
Naci Elasilı iki dost devlet arasında 

mesut bir surette mevcut münasebet!e. 
rin tam bir samimiyet ve karşılıklı iti. 
mat havası içinde inkişafını görmekle 
bahtiyarlık hissetmişlerdir. 

Ekeslans doktor Aras ile ekselans 
Naci Elasil görlişmeleri esnasında, 5 ha
ziran 1926 tarihli muahcdenin hudud 
komisyonuna aid ikinci kısm.nm tem. 
didi hakkında notalar teatisinde bulun. 
muşlardır. 

Dünya harbından sonra es
ki csmanlı imp:ıl'atorluğundan 
ayr:lmış diğer arab memleketle
ri ile olan münasebetlerine ge
lince, bu memleketler milletleri
nin tam hükümranlık içinde in: 
kişaf ını görmekle bahtiyarlık 

hisseden Türkiye ve Irak devlet 
adamları, gerek milletlerinin 
gerek müstakbel nesillerinin re
fahı için, bu memleketlerle dos
tane teşriki mesai siyasetlerini 
devam ettirmeği kararlaştırmış
lardır. 

Ekselan• Naci Ela.ail hareket etti 
Ankara, 29 (A.A.) - Dört günden

beri şehrimizde bulunmakta olan Irak 

Hariciyı: Veziri Ekselans Dr. Naci El

asil refakat ve maiyetlerinde bulunan 

zevat ile birlikte bu ak'3-m Anadolu 

ekspresiyle Jstan9ula hareket etmiş ve 
istasyonda Dış İşler Bakanı Dr. T. 

Rüş.tü Aras, İç itleri bakanı ve Parti 

Genel Sekreteri ~ükrü Kaya, Riyaseti

cümhur Seryaveri Celal, hususi kalem 

direktörü Süreyya, Başbakan adına da 

hususi kalem direktörü Vedid, Proto
kol şefi Şevket Fuad, Muhafız alayı 

kumandanı İsmail Hakkı, elçiler, An
kara mevki ve merkez kumandanlariyle 
emniyet direktörü, Dış bakanlığı ve 
Irak elçiliği erkanı tarafından uğurlan· 
mıştır. 

Ekselans Naci Elasil istasyona ge
litlerinde muhafız alayına mensub bir 
askeri müfreze tarafından selamlanmış 
ve mızıka Irak ve türk milli marşları
nı çalmıttır. 

Irak Hariciye veziri, kendisini u
ğurlayan zevat ile ayrı ayrı vedalattık
tan sonra Anadolu ekspresine bağlan· 
mış olan hususi vagonlarına geçmişler 
ve tren saat 19.10 da bütün istasyonu 
dolduran halkın sürekli alkışları arasın· 
da hareket eylemittir. 

440. 707 ,05 lira 
630.000 lira 

45.269,01 lira 
113.282,82 lira 

2.203.535,27 liradan 

1.070. 707 ,05 lira 
1.132.828,22 liradan 

158.551~83 lira ay
rılarak 

974.276,39 liranın 

Hazineye ve diğer 
hiasedarlarnnıza isabet eyler. 

lerimizi tekrar ızhar eder ve merhu· 
mun hatırasını burada da hürmetle ya
detmeği wzHe biliriz. 

Her zaman olduğu gibi bu yıl için
de de müdürler ve memurlarımızın mü
eueseye kartı azami bağlılık ve iada· 
katle çalıf1Dış olduklarını burada tük· 
ranta kaydeder ve sözlerimize nihayet 
veririz.'' 

tiflil AN K.A.R.A 
ULUS'un framızca nüshası 

163 üncü aayıaı çıktı 
İçindekiler: Yugoslavya mektubla. 

rı (Falih Rıfkı Atay) ; Entemuyonal 
kömür sergisinin açılıtına aid hadise. 
ler ve resimler; dost Irak Hariciye Na. 
sırı Ekselans Naci Elasil Ankarada; 
Çocuk haftaaı nasıl bafladı: Türkiye 
ile Mısır arasında alrtedilen muahede. 
lerin metinleri; kıymetli bir sanat say. 
fası; arkeolog Remzi Oğuz Arık'm de. 
ğerli bir yazısı ve haf tanın resimleri •.• 

Sekiz aayfalık nüshası heryerde 
5 kuruıtur., 

[Hikaye J 
Tıbbi tecrübe! 

Ekremle F erid, iki ortak eczacıdır. 
Bir apart manın küçük bir dairesinde 
otururlar. Hizmetçileri yoktur, kendi 
işlerini kendileri görürler. 

Bir Pilzar sabahı Ekrem neşesinden 
uçuyordu. Traş olurken ıslıkla bir vals 
çalıyor, kravatını bağlarken bir tango 
mırıldanıyor, ceketini giyerken zeybek 
havasına başlıyordu. Ferid, arkadaşı
nın bu halinden kuşkulanarak sordu: 

- Ne oluyorsun yahu? 
- Hiç ... 
- Nasıl hiç? Nerede ise keyfinden 

kıvıra kıvrra oynıyacaksın. 

- Şey. Hani bizim Sabriye yok mu? 
- Şu geçenlerde beraber dans etti-

ğin sar şın kız mı? 
- Evet, işte o ... Bugün beni ziyarete 

gelecek. 

- Hoş geldi, safa geldi. Fena kız de
ğil. Üçümüz hoşça birkaç saat vakit ge
çiririz. 

- Ne dedin, ne? Üçümüz mü? Fakat 
sen bu işte neci oluyorsun ki? 

- Kahve döğücünün hınk deyicisi! 
- Şakayı bırak, ben Sabriye ile şim-

dilik resmi konuşuyorum. Bu defal<l 
buluşmamız da gene resmi bir şekilde 
olacak. 

- Onu sen külahıma anlat. Demek 
zatıaliniz burada bir genç kızla kumru
lar gibi sevişirken bendeniz ... 

- Biraz sokağa çıkıp hava alı rsın, 

veya öteki odada gazeteleri okursun. 
Bu srrada kapı çalındı. Ekrem, u

çar gibi koştu ve biraz sonra yanında 
güzel bir kız olduğu halde odaya girdi. 

Üç genç dereden, tepeden, dersler
den konuşmaya başladılar. Ekrem, fır· 
sat buldukça arkadaşına gözüyle, kaşı 
ile işmar ederek kendisini kızla bera
ber yalnız bırakmasını anlatmak isti
yordu; fakat Ferid, hiç aldırış etmiyor, 
Sabriye ile açtığı bahsi uzatıp gidiyor
du. 

Bir aral·k Ekrem sofaya çıktı ve 
bir bahane ile Feridi yanına çağırdı: 

- Allah aşkına Ferid, dedi, beş da
kika olsun yanımızdan ayrıl, Sabriye 
ile yalnızca konuşmak istiyorum. 

- Birbirinize ilanı aşk edeceksiniz 
öyle mi? Olmaz! 

- Kuzum Ferid, canım Ferid ... 
- Zorla değil ya, kıskanıyorum. ö-

lürüm de bu işi yapamam 1 
- Sana mükemmel bir •İyafet bor. 

cum olsun. 

B.Delbos 
dış vaziyeti 

anlattı 
( Başı 1. inci sayfada ) 

tarını kaydeylemiş ve B. Antonesko • 
B. Bek konuşmasından da bahsederek 
küçük antantın parçalanması teşebbü

süne karşı bazı romen mahfillerince 
gösterilen mukavemete telmihde bu
lunmuştur. 

B. Delbos bir garb paktı yapılma
sı için cereyan etmekte olan görüşme
lere de temas etmit ve Fransa ile İn
giltereyi Belçika ile olan münasebetle
rini değiştirmeye sevkeden sebebleri 
anlatmıştır. 

B. Delbos, italyan • yugoslav anlaş· 
ması ve küçük antantın Belgrad top
lanmasiyle de meşgul olmuş ve mer· 
kezi Avrupa vaziyeti dolayısiyle Avus
turyanın istiklali için mücadele etmek. 
te olan B. Şuşnig'in dürüst hattı hare· 
ketini tebarüz ettirmiştir. 

Geurnica bombardımanı hakkında 

B. Delbos bir fCY aöyliyemiyeceğini 
çünkü henüz elde resmi maliimat olma.. 
dığını ilave etmiştir. 

Amerikada sel felaketi 
Tanesvil, (Ontario) 29, (A.A.) -

Tems nehrinin tuğyanı, fehri bilfiil 
tecrid etmiştir. Yüzlerce kişi evlerin· 
de mahsur kalmışlardır. Birkaç bin ki· 
§i bu havaliden kaçmaktadır. 

Viling (batı Virginya'sı) 29 (A. 
A.) Ohio havzasında.ki tuğyan üzerine 
25.000 evin boşaltılma mecburiyeti ha· 

1 
sıl olmuştur. 

- Olmaz! 
1 

- Hem de içkisile, otomobilile, si-
nemasile ... 

- Olmaz! 
Ekrem, arkadaşının bu aksiliğine o 

kadar kızdı ki, Sabriyeden çckinmeaey· 
di yumruk, sille kavgaya girişecekti. 

Feridi yola getirmenin imkanı olmadı· 
ğını anlayınca, başını dıvara dayıyara 

uzun uzun düş'ündü. Nihayet yüzünde 
şeytanca bir gülümseme belirdi. İnat• 
çı arkadaşına mükemmel bir oyun oy
namağa karar vermişti. 

*** 
Ekrem, bitişik odada çay sofrasının 

hazır olduğunu haber verdi. Sabriye ite 
Ferid sofraya oturu oturmaz, kendi
leri öteki odada iken Ekrem tarafından 
bardaklara taksim edilmiş olan çayları 
büyük bir iştahla içmeye koyuldular. 
Bir aral ık Ferid Sabriyeye dönerelt 
Ekremle alay etmek istedi: 

- Bizim Ekrem meşhur çaycı Ali 
Ekber ağadan daha mükemmel çay pi· 
ı,ıirir. Her misafir gelince bunu kendi· 
sine iş edinir. 

Fakat Ferid, sözünü bitirmeğe mu
vaffak olamadı. Birdenbire yüzü mos
mor kesildi. Alnında iri iri ter taneleri 
belirdi ve güçbela kendini odadan dı· 
şarıya atabildi. 

Feridin o kadar şiddetli sancııı 

tutmuştu ki, ancak çeyrek saat eonra 
kendine gelerek bitkin bir halde arka
daşlarının yanına dönebilmişti. Odaya 
girdiği zaman Ekrem, alaylı bir gii
lümseme ile dedi ki: 

- Geçmiş olıun Ferid. Galiba gece 
açık yattın da soğuk aldın. Dur, sana 
sıcak ve koyu bir çay vereyim. İçin ıu
nırsa bir şeyciğin kalmaz. 

Fakat Ferid, önüne konulan çay ka
dehine el sürmekten çekiniyordu. Ek· 
rem, arkadaşının kulağına iğilerek ya. 
vaşça dedi ki: 

- Korkma artık kardeşim. MalOm 
ya biz fen adamıyız. Sıksık fenni tecrll
beler yapmazsak meslekte ilerliyeme
yiz. Bugün de yeni ioad edilen kuvvet• 
li bir müshilin evlenmeğe namzed iki 
genci birbirlerine içlerini dökmek için 
birkaç dakika ba,ba .. bırakmamakta İ· 

nad edenler üzerinde ne gibi tesirler 
yapacağını tecrübe etmek istemiştim. 

Tecrübem muvaffakiyetle neticelendi, 
attık çayını rahat rahat içebilirsin 1 

1 

Agiih luet Y AZGAÇ 

Bibl ogratya 1 
Bizim Türküler 

Ahmet Halit Kitabevi. lstanbu/4 
Sayfa 64. Fiatı JO kuruştur. 

Genç ~irlerimizden Vasfı Mahir 
Kocatürk, eski ve yeni tiirlerinden bir. 
çoğunu "Bizim türküler,, başlığını ta
şıyan dört formalık kilçük bir kit.ahta 
toplamıştır. Yedi Metale ile edebiyat 
alemine giren ve o zamandan beri bir. 
çok tetkik ve tercüme kitablarıyle bir. 
likte birkaç tiir mecmuası da neşret
miı olan Vasfi Mahir'in bu kitabını da, 
karileri, zevkle okuyacaklardır. 

Kitabın birinci kısmında küçUlr li
rik şiirler, ve ikinci kmnunda manzum 

hikayeler vardır. Bunlar arasında ''Ay. 
şar Dayı,, baflığını taşıyan şiiri bilbas. 
sa kaydetmeliyiz. 

Gnıson fabrikaları direktörü 
vefat etti 

Beynelmilel kömür sergisi münase. 

betiyle tchrimizde bulunan MagdeburC 

da Gruson fabrikaları direktörü B. lla. 
dison, zatürreeden vefat etmittir. Mu
maileyhin cenazesi tahnit edilmiş ve Al 
manyaya göderilmek üzere bugünkil 
trenle lstanbula yola çıkarıinuttır. 

(A.A.) 

Acele Satılık 
Yemek Odası 

-

Yeni ve zarif bir yemek _..... 

bir büfe, bir dresuar, ve mük--1 

bir divan acele satılıktır. Talip olaO'" 

Iarm Havuzbaşında Kızılay ~ 
Ragıp apartımanı kapıcısına müracaa 
lan. 1-1821 

T 
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• M rtesi akşamı: Mevsimin en güzel ve eğlenceli bir gecesini yaşamak için 8 Mayıs 1937 
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Erzincan vilavetiC.H.P· . . 

İ},rönkurul ... 

Başkanlığ-ınd an: 
Erzincan Vilayeti Merkezinde yapılacak 

Halkevi binasr ekSiltme ilanı : 
h lkevi binası kapalı zarfla 

1 - E rzincan şehrinde yapılacak a 
eksiltmeve konulmuştur. r (68000) liradır. 

2 - Bu inşaatın muhamm~n be~e 1 e planları ikiyüz kuruş mu· 
3 - İstekliler bu inşaata aıd proJ~ v .bliğinden alabilirler. 

kabilinde parti yönkurulu heyet mu .
35
h.1 e rastlıyan cum agünü sa-

4 Ek .1 s- 937 tarı ın h - sı tme 14 - ı:nar da to )anacak parti ilyönkurulu e-
at 15 de Erzincan partı bınasın P 
yetince yapılacaktır. . . k . . . t kl"ler aşag- ıda yazılı temi-

5 Ek ·ı aırebılme ıçın ıs e ı -- sı trneye ~ .k. k da heyet başkanlıgma teı-
nat ve vesaiki aynı gun saat on ı ıye a r 
lim etmiş olmaları laz:mdır. l7 ci madde· 

A - İsteklilerden 2490 sayılı kanunu? 16 ıncı ve 
leri mucibince 5100 liralık muvakkat temınat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesik~lar. . kaltmeye girmeğe 
C - Kanunun dördüncü maddesı mucıbnce e 1 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mekt~pd .. 1 .. g-ünden tetkik 
D - Ehliyet vesikaları Erzincan nafıa mu ur u 

ve tasdik edilecektir • d .. d kadar makbuz 
6 - Teklif mektupları ihale günü ~at on . or P~sta ile gönde· 

~ukabilinde komsyon başkanlığ:na venl.~c~:f~sı ve nihayet bu 
rılecek teklif mektuplarının iadeli teahhutlaz d Bu iş hakkın· 
saate kadar komisyona gelmiş bulu~ıı ~ 1:;1p~~~isi ilyönkurulu 
da fazla izahat almak istiyenler Erzıncan a l-1632 
heyetine müracaat etm~el~e;:rı~· .~(~9~4~0!_) ______ .;:. _____ _ ----· -Ankara Belediyesinden: .. 

• h · yoklaması H;ın 
Tekaüt eramil maaşı alanlar .azıran 

aşa~ ' eytam ve . d ceklerdır 
gıdaki yazılı maddelere r~ayet e ~ 

1 . g~lemiyecek derecede 
ha 1 - Maaş sahiplerinin bızzat .. g~;~:1~;i lazımdır. Vekiller 
l' ~ta olanların Doktor raporu gonl salihiyettardırlar. Bura· 
da nı2 ınüekkillerinin maaşlarını a :aha 

1 
nan maaş sahiplerinin 

,, a ve bafka vilayetlerde ve kaz:'lar b 1 un~nlar 0 mahallin beledi
,,ok;1aınaıarını yapan azilar harıçte u u 
l'esıne tadik ettirmeğe mecburd;ı_rlar. f - raflı bir nüsha olarak 

2 - Getirilecek yoklama kigıtları otog - ru olduğunu 
:nzirn edilecek ve bu kağıdda yazılı hbeu~u~~tınde ~~~unan mıntaka 

Uteber iki zatın tehadetinden sonra e ıye 
lrıernurunun tasdikini havi olacaktır. . b k&rflıına yazılacak 

3 - yoklama kiğıdmdaki her ıualın ceva ı 
,,e müsavi itareti ile geçilmeyecektir. r oeueseJerde miist•hdem 
b 4 - Devlet tetkilatında ve husu• 1 m ücretli ve yevmiyeli ol • 
ulunup da tekaüt ~ a~lar ==~;· ya.ı:acaklardır. Maa" üc • 

duklarını ona göre tam••d e~~i~kakının kesilmesi ayrı ayn olduğu 
~et, ve yevmiyeden tekail ıa 1 d 
ır · . . '-4• .. tırılmama 1 ır. hk"k :sın bıribirıne .--... ~. dl h kkında belediyece ayrıca ta ı at 

5 - Yoklama kagı ar; a ddelere ve bilhassa q ördüncü 
Yapılacak ve y uka.rda yazı an mad çıkarıldığı takdirde yokla • 
tnaddeye aykırı bır hareket. mey a~kmda devlet hazinesine .sarar 
--~· ~ edenler ve şahıtler hal k nuni takibat yapılacaktır. 
getırmış nazariyle bakılarak derha a ı-1703 

(984) ----

t rçım('Ü UuıurıU Müfottişliktru: 
·· k Anıdı Erzurumda yapılacak Ata tur 

Müsabaka şartları · 
1 - Erzurumda bir Atatürk anıtlı yapıl~c~k~r. mayıs 1937 I0-
2 - Anrd projesi ikinci kanun 1937 tanbın en 

nuna kadar aıü..abakaya konmuştur. asal t e veıikaları l.{ül· 
3 - Tatipler bu hususta mutassa~ k .~- ü., ile latanbul Gü

tür bakanlığı yüksek öğıetim g~~el dırc tor ug 
zel Sanatlar ~kadem•<1inden alabıhrler. 

Ş tn 
• 

ar ame: ·1ır 
türk anıdı Erz:urunıun mı 

1 - Erzurumda yaptırılacak ~ta lınahdır. 
aavaftaki durumunu ifade eder mabıyalette ~lı portre heykeli değil, 

2 - Bu itibarla yapılacak anıd Y nu: 
bir abide olacaktır. .. . lira saıfedilecektir. 

3 - Bu anıd için ~~·~ r~ bın latanbul güzel sanatlar a-
4 - Müsabakaya ıştırak ıçın en az 

kademiaini bitirmiş olmak .ıaz_ı~~ırk ına kadar maket ve projeler 
. 5 ·_ 31 mayıs pazaıte~.ı_ gu~u a ~direktörlüğüne teslim edil· 

Kültür bakanlığı yüksek ogretım gene 
m' b ış ulunmahdır. .. .. ki'' - ünde olacaktır. 

6 - Maketler en az 1/ .50 ~uyu1 . ~~kkında tam bir fikir verecek 
7 - Proieler anıdın nıhaı şek ı · 

vuzuhda olmalıdır. "t nevi taşlardan yapılma&ı 
8 - Anıdın Erzurumd~ çıkanbgr~~~et lıeykeltraşların yük .. .:k 

esas ıtibariyle şayanı arzu ıse de u 
takdirine bırakılmıştır . .. 1 akademisinde türk ve ya-

9 - Pıoje ve maketle~ guzel sa~.ı!ü~~ heyetince tetkik edilerek 
b~~cı :-anatk& rlarda~ teş~ıl olunaca .! z lira verilecektir. 
bırıncıye 1000 bin. ıkıncıye 500 b~şyNu . an haritası ile o mahal-

10 . ·1 • . ahallın ıverm . 1 . - Anıdın dıkı ecegı m Erzurum taşının cıns erı 
~~. Y~pılacak binaların fo~?~ra~ları e;:ı direktörlüğünde görülebi-
. ultur bakanlığı yüksek ogretım g ı-190 
~;!007) :..:..------

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
. 550 _ 34 + 000 kilometre-

} . Sıvrihisar . Hami eli ye yo.u~ıun ll ~ n. ose ve imalatı sına· 
i erı . arasında 35665.34 lira keşıf b~deJlı r~stle~li zuhur etmemesin• Je ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksıltmesı 

5 
.. müddetle temdit 

e~~ d.ol~yı 17-4-1937 tarihinden itiba~en 101ugu~ • mayıs • 937 pa • 
za rnıştır. Eksiltme kapalı zarf usulıy.te. p .. meninde yapılacak· 
t ttesi günü saat on dörtte vilayet daımı encu 

Kaplıca tanıiri 
Haymana Belediye Reisliğinden: 
Hay~na kasabasında belediyeye ait yeni banyoların üstünde

ki (731) lira (45) kuruş keş.i f edildi, dört odanın kapı, pencere ve 
sıva işleri pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 5 mayıs 937 
çarşamba günü saat on sekize kadar belediye encümenine müra: 
caatları ilan olunur. (1040) 1-1789 -------

Manisa Vilayeti 
Dain1i En(•Ümeninden: 

ı - Manisada keşif tutarı (50000) lira tahmin olunan bir mek
tep inşası vahit fiatlar ü zerinden kapalı zarf suuretiyle eksiltme • 
ye konulmuştur. 

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

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

4 - Nafıa Vekaletinin tasdikinden geçecek keşif tutarı mu
teber olmak şartiyle muvakkat teminat muhammen bedel üzerin
den 37 50 liradır. 

5 - Bu eksiltmeye ğireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış eh
liyet vesikası ve 1937 yılına aid ticaret odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuz veya mektuplarını kapalı zarfın içine koymaları 
ve zarfın ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şart
lara bilhassa riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 6-5-937 per· 
şembe günü saat ona kadar Manisa valiliğine verilmesi ve post3 
ile göndereceklerin kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri 
lüzumu ilan olunur. (982) 1-1701 

Ankara Valiliğinden: 
937 senesi mali yılı taş, kuıu, kireç, tuğla ve saire rusumu ka

palı zarfla müzayedeye konulmuştur. 
İhale günü 20 Mayıs Perşembe günüdür. Taliplerin eski be

deli olan 17400 lira üzerinden % 7 5 teminatlariyle mezkur gün 
saat 15 de Vilayet daimi encümeni~e müracaatları prtnameaini 
görmek isteyenlerin de hususi muhasebe tahakkuk ve tahsil mü
dürlüğüne gelmeleri ilan olunur. (1049) 1-1817 

Elektrik pazarlık ilaııı 
O nye Belediyesinden : 

Musaddak projeleri mucibince yirmi dört bin dokuz yüz yirmi 
dört lira bir kuruş. ~edeli keşifle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan ve şeraıt~ C~mhuriyet ve Ulus gaz:e!eleriyle ilan edil • 
miş olan Ünye ~ledıyesı elektrik tesisatına ek~ltme müddeti için
de talip çıkmadıgından 12·4-937 den itibaren hır ay müddetle pa • 
zarlığa bırakılmıştır. 

' Pazarlıkla i?alesi 12-5-937 çarşamba günü saat 15 de Ünye be -
lediye encümenınde yapılacağı ilan olunur. (983) 1-1702 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden : 
16 • 4 • 937 gününde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer bu

lunan 68840 lira 38 kuruş keşif bedelli Sivasta yapılacak 10 sınıflı 
ilk mektep in ... tma talip çıkmadıtından 18-4-957 cBnlladen iti • 
haren bir ay s•rfmda pa.sarlılı:Ja ihale edilecektir. Muvakkat temi
nat 5163 liradır. Eksiltme tartları ve buna milteferri evrak heı- sa
man vilayet daiml encümeninde görülebilir. Eksiltmeye girebil -
me kiçin isteklilerin müteahhitlik vesikası ibraz ve bir teahhütte 
en az: elli bin liralık bina ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yap
tıklarını isbat etmeleri meŞruttur. İsteklilerin 17.5.937 gününe ka-
dar vilayet daimi encümenine müracaatları (2266) 1-1768 

---~-------------------------------~---------
Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından: 
Hissedarlarımıza beher hisse itibariyle 1936 senesi için veril

mesi hissedarlar umumi heyetince kararla,tırılan 645 kuruşluk sa
fi karın, Merkez Bankası tubesi bulunan yerlerde 3 mayıstan iti
baren tubelerimizce ve bulunmıyan yerlerde de 15 mayıstan itiba
ren iraat Bankası şube veya sandıklarınca dağıtılmaaına baılanaca-
ğı ilan olunur. 1-1865 -----

Kocaeli Vilayeti 
Daimi Eneümeninden: 

Vilayet dahilindeki bataklıkları kuıutmak için iki adet Ekska
vatör makineıi satın alınacaktır. 

İhale haziranın onuncu per,embe günü saat on bette kapalı zarf 
usuliyle vilayet makamında yapılacaktır. Muvakkat teminat ma
kinelerin muhammen bedeli olan (35000) liranın yüzde yedi buçu· 
ğu (2625) liradır. . 

İıteklilerin bu milı:dar temınat mektubu veya banka makbuzu 
ile teklif mektuplarını 2490 n~.m~ralı kanunun 32 inci maddesin • 
deki tarifat dairesinde ihale gunu ıaat on beşe kadar vilayet ma • 
kamına vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak teehhür nazarı dik
kate alınmaz:. Şartnamesi vilayet encümen kaleminden parasız alı-
nabilir. (1026) 1-1772 

İS1'ANBUL DEFTERDARLIÔINDAN 
Beyoğlunda eski Caddeikebir yeni İstiklal caddesinin en işlek 

ve en şerefli bir yerinde köşe başında evvelce Galataaaray polis 
m erkezi olarak kullanılan 277 ~o. h. kargir bi?a ile altındaki dük
kanlar parası peşin ve sırf nakıt verılmek şartıyle 60000 altmış bin 
lira muhammen bedel üzerinden 3-5-937 pazartesi günü saat on 
beşte kapalı zarf usuliyle satılıı:caktır. . 

İsteklilerin 4500 liralık temınat mektuplarıyle teklifnamelerini 
sözü geçen günde saat on dörde kadar ~efterdarlık binasında Mil
li Emlak Müdürlüğünde toplanan komısyon başkanlığına verme -
teri. (2096) 1-1678 -

Ankara Def terdarlıgından: 
rr. :~kkat teminat 2674.90 lira.d~r. 

1
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933 
senesi için Yeğenbey ta~aklı:~k 0şubcsın~e tarh olunan kazanç 

el:ıern:i 2~90 No. lu kanunun tarifi dahılınde !~·ne müsadif pa • .
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. 'hb maıneleri mUkellıflerın ıkametgahı mechul olduğun-
:>: • erı ve teklif mektuplarının 3-S-937 takrıb.11 . de daı·m·ı en • vergı en ı a . k h'"k'. 1 . .. teb-
t • l gün.. d kbuz mu a ı ın h kuk lil muhakemelerı anununun u um erıne gore 

Nakliyat ilanı 
Ankara İnlıisarlar 

Başmüdürlüğünd:· ı: 
Baş müdürlüğümüz namına şimendüferle gelecek ol n dolu tü

tün, içki sandıklariyle ispirto bidonlar nın barut ve patlayıc r 
maddel eri n vagondan alınarak istasyon ambarına: ga ıane ve hatip 
çayı depolarına nakli ve bu mahallerden de merkez satış ambar na 
taş.ınması, boş sandık ve mahfazaların da vagona iacksi işi şart
namesi vechile açık eksil tmeye konulmuştur. Nakliyat bir sene de
vam edecektir. Açık eksil tme ve ihale 4 - may s - 937 tarihinde sa
at 16 da idaremi zdeki komisyon marifetiyle yapılacaktır. Eksiltmeye 
i ştirak edeceklerin teminat paralariyle komisyona ve şeraiti anla
mak istiyenlerin de her gün sat ış şubemize müracaatları ilan olu· 
nur. (948) 1-1643 

l\'leınur aı·anıyor 
M~tavassıt maaşlı bir vazife için almanca ticari muhabere 

ve tercume yapabilecek bir memurla bir tezgahtar muavini aranı. 
yor. 

Anafartalar caddesinde Halil Naci Mthcıoğlu mağazasma 
müracaat edilebilir. 1 18 13 

Belediye Reisliğinden: 
Yenişehirde Uçar sokağında du~enen yeni su borularının ana 

şebekeye bağlanması için Uçar sokağıyla Dikmen caddesin in Ye
nişehir cihetinin ve Yenigün, İzmir caddelerinin bu akşam saat 
20 den 24 e kadar suları kesilecektir. 1-1866 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN 
Ankaranın Hacıbayram arka uygur sokak (2) sayılı evde ço- · 

rabcı Mehmed kılınç ak karısı ve Yusuf kızı Tenzile : 
KDcanız Ankarada mukim çorabcı Mehmed kılınç a.k tarafın

dan aleyhinize açılan davada : evini terk ettif inizden ve bir ay 
zarfında gelmeniz ihtarını tazammun eden dava arzuhalı ve da- · 
vetiyenin Ankaradaki ikametgahınıza gönderilmiş ise de iki bu
çuk ay evvel Urfaya gittiğinizden ve oradaki adre&inizin de ma
lum olmadığından bahsile bila tebliğ iade edilme&i üzerine mah
kemece ilanen davetiye tebliğine ve duruşmanın da 31. 5. 937 Pa
zartesi günü saat 14 e talikine karar verilmiştir. Mezkur g ün ve 
saatte Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesine gelmeniz ve 
yahud musaddak bir vekil göndermeniz lüzumu dava arzuhali su
retile davetiye makamına kaim olmak iizere H. U. M. K. 142 inci 
maddesine tevfikan ilan olunur. 1-1848 

Ankara Le-.azıw Amirliği Sahnalrmt 
Komi'4vonn ilanları 

ı - 1412 adet kohne fotin 10.5.937 pazar'tesi günü Sarı kışlada 
alay satın alma komisyonunca satılacaktır. 

2 - Fotinler kışlada her gı.in gör ülebilir. 
3 - İsteklilerin yazılı günde mezkur komisyona müracaa tla rı 

(1069) "" • 1-1856 
1 L A N 

Tekirdag kıtaları için 125000 kilo ve Malkaradaki kıtaat içın 
70000 k ilo sığır eti kapalı zarf usulü ile münakasaya l u:muştur. 
T ekirdag etinin beher kilosuna 24 kuruş muhammen bedel üz rin
den muvakkat teminatı zıso liradır. Ve MaJ~aradaki kı taat etinin 
beher kilosuna 22 ku..ut muhammen bedeli uzerınden muvakkat te
minatı 1155 liradır. Tekirdağ etinin ihalesi 10. Mayıs. 937 pa ar
tesi günü saat 11 dedir ve Malkara kıtaatı eti ihalesi aynı günu sa
at 16 dad ı r. Şartnamelerini almak istiyenlet her gün ve münaka
saya iştirak edecekler in mektuplarını ihale zamanından bir saat 
evel komisyona vermeleri. (1081) 1-1853 

1 LAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve hayvanatı için açık eksiltme

ye konulan 550 dönüm çayıra teklif edilen fiat pahalı görüldii~ün
den 8.5.937 cumartesi gtinü saat 11 de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Çayırın tutarı 4125 lira olup muvakkat teminatı 309 lira 38 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görUlü.r. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
çayırların sahibi olduklarına dair tapu veya vekaletnameleriyle ve 
teminat makbuzlariyle birlikte yazılı gün ve saatte levazım amir-

_liği satın alma komisyonuna gelmeleri. (1070) 1-1857 

Türkiye İş Bankasından: 
Bahar Bayramı dolayısile l Mayıs Cumartesi günü Bankamız 

gişelerinin kapalı bulunacağını müşterilerimize bildh-iriz. 
1-1812 

Nafia V ~kaletinden: 
17 Mayıs 1937 pazartesi günü saat 15 de .Ankarada Nafıa Vekiı

leti Malzeme eksiltme komisyonu odasında (390'>) lira muhammen 
bedelli (20) ton lama demiri açık eksiltme iAe satın alınacaktır. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ank~~a
da Malzeme Müdürlüğünden ve Haydarpapda Ve"let Tesellum 
memurluğundan verilecektir. 

Muvalı:lı:at teminat (225) liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat 15 

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

Ut·-.· leı Dt·ruiryolları ve Limanhırı Umum 
l\liicliirlii~ii Saımalma Komİ!'l)Ohll li:'cnları 

ı _ 30 Yapndan yukarı olmamak ve işletme merkez:lerin•'en 
öğrenilecek şartlarımızı haiz olmalı: şartiyle yüksek t ahsil gör· 
müşlerden stajiyer hareket müfettişi alınacaktır. 

2 - İstekliler kendilerine lizım olan imbat ve tafsilat ı almak 
için Ankara, Haydarpaşa ve)'a lımir işletme müdürlüklerimizden 
birine müracaat etmelidirler. 

3 - tık al nacaklara 130 lira maaş verilectk ve iki sene staj 
müddetinin hitamında müfettişlige liyakatleri tasdik edilenlerin 
maaşları ısı liraya çıkarılacaktır. 

4 - İmtihanda ve &taj müddetinde tem~yyüz: edenlerden lisan 
bilenlerden lüzumu kadarı bir sene rnüddetTe Avrupaya gönderile
cektir. 

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

Muhammen bedeli (13566) lira olan 357 metre mik'abr muhtelif 
eb•atta çam kereste 13. 5. 1937 perşenbe günü saat 15,45 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe g irmek isteyenierin ( 1017,45) liral ık muvakkat temi. 
nat ile kanunun tay in ettigi veı;ikal:m, resmi gazetenin 7. 5. 1936 
G. ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai. 
resinde alınmıt vesika ve tekli fle rini aynı gün saat 14,45 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri l&zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesin ter 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve lzmir. 
de de idare mağazalarından dağıtılmaktadır. (1018) ı-ı 799 

c,q ı ı·eisl~ğ~::t t::dr~~i~~e~~ :ımdır. Postada vaki olacak te· ~ğ rn:~1::ukaim olmak üzere ilin olunur. (1078) 1-1862 
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PHILCO radyolarını bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddeli 
No : 111Telefon.1230 

1 
Milli :&ıüdaf aa Vekaleti Satmalma 

Komisyonu llanlan 
----------------- -----------------· !LAN 

1 - Her bir metresine biçilen ederi 75 kuruş olan ve müteahhit 
nam ve hesabına alınacak olan 18.210 metre 40 santim arka çantalık 
bez açık eksiltmesine istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek iste. 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 1024 lira 34 kuruştur. 
4 - İhalesi 14. 5. ı937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad.. 

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ihale saa. 
tında M. M. V. SA. AL. KO. na getirmeleri. (1044) ı-ısos 

BİLİT 
EDEVAT çantası: 12S takım komple büyük edevat çantası mü

teahhit nam ve hesabına almmak üzere açık eksiltmeye konmuş -
tur. Hepsinin tutarı : (1830) liradır. Evsaf ve şartnamesi muhabe· 
re şubesinden almacak ve nümunesi ise fen sanat umum müdürlü· 
ğünde görülecektir~ İhalesi 3-V-937 pazartesi günü saat on bir
dedir. tık teminatı: 137 lira 2S kuruştur. Eksiltmeye girecekler
den ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. V. sa-
tın alma komisyonuna gelsinler. (937) l-ı626 

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

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

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

3 - İlk teminat miktarı 21 lira 36 kuruştur. 
4 - İhalesi 3-S-937 P . Ertesi günü saat 11 dedir. 
S - Pazarlığa greceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa. 
atında M. M. V. Sa. Al. Ko. na getirmeleri. (9Sl) ı-1648 

BİLİT 
Bir adet kompile sabit etüv makinesi kapalı zarf usuliyle alına

caktır. İhalesi 3-6.937 perşembe günü saat 11 dedir. Tahmin bedeli 
(S006) liradır. İlk teminatı (375) lira 45 kuruştur. Evsaf ve şartna
mesini almak ve görmek isteyen M. M. V. satın alma komisyonuna 
müracaat ve eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminat ve teklif mektuplaryle birlikte belli gün ve sa-
atından en az bir saat evvel komisyona gelmeleri. (930) ı-ı610 

İLAN 
ı - Herbir tanesine biçilen eder 90 kuruş olan 50.000 tane kar 

gözlüğü kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 22S kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 

yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 337S liradır. 
4 - İhalesi 3-6-937 perşembe günü saat ıs tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri (95S) 1-1677 

İLAN 
1 - Herbir metresine biçilen ederi ı,2508 kuruş olan ve müte

ahhit nam ve hesabına alınarak olan 100.000 metre siyah sitil ipi 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız alll"ak ve örneğini görmek istiyenle-
rin her gun komisyona gelmeleri. 

3 - llk teminat mikdarı 93 lira 78 kuruştur. 
4 - ıhalesi 10-S-937 P. Ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

mac.idelcr inde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ihale gü
nü tam saatinde M.M.V. Sa. Al. Ko. n;ı gelmeleri. (1016) 1-1766 

İLAN 
1-Beher çiftine biçilen ederi 18S kuruş olan 1000 - 1500 çift ter

lik açık eksiltme ile alınacaktır. 
2- Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek isteyen • 

leı in herglin kombyona gelmeleri. 
3- İlk teminat mikdarı 208 lira ı3 kuruştur. 
4- İhal esi 8/ 5/ 937 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
S- Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
saatmda M. M. V. SA. AL. KO. na gelmeleri. (1007) 1-1737 

İLAN 
ı - Vekalet ihtiyacı için üç tane süprüntü kabı, 10 tane pas

pas, 3 tane 100 X 100 X 78 ebadında orta masası, SO metre bir 
yüzlü muşamba, 8 tane 200 santim ebadında kanepe, 4 tane van
tiliitör, 3 tane elektrik ocoğı, 2 tane elektrik süpürgesi, 3 tane 
gardrop pazarlıkla birden veya ayrı ayrı almacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 3. S. 937 Pazartesi günü saat 11 de 
M. M. V. SA. AL. KO. na gelmele"fi (1076) l-18S9 

t LAN 
1 - Müteahhit nam ve hesabma 1340 tane nöbetçi muşambası 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Hepsine biçilen ederi 1S.S30 lira 60 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 17 Haziran 1937 perşembe günü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesi M.M.V. satın alma Ko. dan parasız alınır. 
S - İlk teminat 1164 lira 80 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekl~r kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

ıtunun 2 ve 3 üncü maddelerınde yazılı belgelerle birlikte eksilt
me gün ve saatinde M.M.V. satın alma Ko. da bulunmaları (1046) 

ı-18SS 

ıt 

Kuru~ ouu.-. 
{jmıiraal:S 

Kiralık Ev 
Kavaklıdere Sümer Bank ev· 

leri yanında yol üstünde su elek· 
trik mevcut bağlı ev kiralıktır. 

Taliplerin Dahiliye Vekale
ti mutemedi Ahmed Hamdi Yağ
cıoğluna veya Kağıtçı Halil Na· 
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Satılık Hane 
Yenişehirde İnkıtab sokağın

da beş odalı 13 N. hane satılık
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon No. 323ı 1-1753 

Kiralık Bağ ve Hane 
Keçiörnede Eczacı Şevket 

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

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

raat Bankası memurlar apaıtı
manları arkası No. ıo. içint:-!..i· 
lere müracaat. Telefon: 2676. 

Satılık liağ 
Harb~ıe okulu ile yeni yapı

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

Satılık 
Anbalaj sandikaları 

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

EYi HABER 
BAY AN FİGARA 
Paristen en son getirdiği 

elbise ve fapkaları Ankara 
Palas'ta göstermeye başlamış· 
tır. 1-1832 

(Kiralık Apartıman) 
Mal tepede: İstasyona beı; da

kika mesafede yeni yapılan as
falt üzerinde üç daireli, on dört 
odalı, kalöriferli, sıcak su tesi • 
sattı daire, mektep, hastane, mü· 
essese, ikametgah olmağa elve -
rişli apartıman toptan ve ayrı 

ayrı kiralıktır. Telefon: (3948) 
1-1830 

idrar yolları hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

· Mecit Sayan 
Muayenehanesini Çocuk 

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

Telefc.n: ı 769 

Büro Tekııik 
Yol ve infaata müteallik her 

nevi hesabat, proje, şartname 
tanzimi fenni malUmat ve istifa· 
re kontrol ve işçilik teahhüdatı 
Telefon: 2006. Posta kutusu: 
Ankara • Yenisehir N o: 17 

KİRALIK ODA 
ı Mayıstan itibaren banyolu, 

möbleli 1 oda kiralıktır. İtfaiye 
meydanı İhsanbey apartımanı dai-
re 3, e müracaat. ı-ı8S2 

ZAYİ 
1322 yılında Nümunei terak

ki idadisinden aldığım diploma
mı kaybettim. Yenisini alaca
ğundan eskisinin hükmü yoktur. 

Cemal 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne,riyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevindtt basılmıştır. 
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SATILIK ARSALAR 
İmar Müdürlüğüne~ SO~ ila 700 metrelik parsellere ayrılan ve inşaat vaziyeti yukarda gösterilen 

arsalar satılıktır. Talıplerın Anafartalar Ubeyi cad. 22-2 No. da GENEL İŞ BÜROSU na müra
caatları Tel: 1475 1-1851 -

Tuz çıkarma ve taşıma ilanı 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Ayrı ayrı açık eksiltmeye konulan ve 26. 4. 937 tarihinde saat 
ıs de eksiltme ve ihalesi yapılacağı ilin edilen baş müdürlüğü
müze bağlı tuzlalardan tuz çıkarma ve taşıma işlerinin muayyen 
gün ve saatte yapılan eksiltmede Akçe koyunlu, Ali baba, Çoğul 
Sarı kaya, Taytak, tuzlalarına talip çıkmadığı Keçeç, Yerli, Çan
kırı tuzlalarma verilen fiyatlarnda haddi layikinde görülmediği 
cihetle 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine göre açık eksilt
me ve ihale on gün müddetle uzatılmı,tır. Taliplerin 7. 5. 937 
tarihinde saat 15 de baş müdürlüğümüzde toplanacak komisyona 
veya mahalleri tuzlalar memurluklarına teminat muvakkatelerile 
birlikte müracaatlrı ilan olunur. (1074) ı-18S8 

ANKARA İKİNCİ İCRA MEMURLUGUNDAN: 
İstanbul Kızıltopraklı olup Ankarada Hacıdoğan mahallesi 17 

No. lu hane ile Keskin otelinde ikamet eden marangoz Ali Alaettin 
tarafına: 

Ankarada mukim Mimar Eşref Sami Ölçere bir kıta Ankara i
kinci noterliğinden resen tanzim olunmuş 25 şubat 1936 gün ve 
2278/ 81 sayılı noter senedi mucibince 3SO liranın senet tarihinden 
faizi nizamile birlikte ödenmesi için dairemizce tanzim olunan icra 
emrine karşı ikametgahınızm bilinemediğine dair mübaşirin ver
diği meşruhat ve zabıta marifetiyle yapılan tahkikattan anlaşıl
makla H. U. muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfi
kan bir ay müddetle tebligatın Ulus gazetesiyle ilan ve neşrine ka
rar verilmiştir. Bu bir ay içinde borcu ödemezseniz veya tetkik 
merciinden yahut temyiz veya iadei muhakeme yoluyle aid olduğu 
mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar göstermez
seniz cebri icra yapılacağı ve gene bu bir ay müddet içinde mal 
beyanında bulunmazsanız hapis ile cezalandırılacağmız tebliğ ma-
kamna kaim olmak üzere ihtar ve ilan olunur. 1-1864 

Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğünden: 

Umum 

Kırşehir vilayeti merkez kasabasının plansız tapu tahririne 
başlanılacağı kadastro ve tapu tahrir kanununun 8 inci maddesine 
tevfikan ilan olunur. (921) l-ı697 -

Ankara Va1i1iğinden: 
Mahallesi Cinsi Sokağı 

veya 
Miktarı 

M.2 
Hisse 
Miktarı N. Ada 

Mevkii 
Bistani Eğin Arsa 33 Temamı 1 

Balıkehriz Bağ SSSS 1/ 2 sı 34 
40 

Tulumtaş köyü Çayn 6030 Temamı 3S 
Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi ı9-S-937 

zarlıkla ihale edilmek suretiyle 20-4-937 tarihinden itibaren bir ay 
İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. 
İsteklilerin hizalarında gösterilen dipozito makbuzlariyle sözil 

hkta kurulan komisyona müracaatları. (1021) 

YENi SINEMAl .. AR 

En hot meyva tu%110ur. 1n1d· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık• 
lan önler. Hazmı kolaylattınr• 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

ZAYİ 
322 senesinde Tirebolu rii§ti

yesinden aldığım şehadetname
mi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü olmadığı illn °'" 
lunur. 

Mehmet Ali oğlu Mehmet 
1-1853 

KİRALIK ODA 
Yenitchirde Tuna C. Balk to

kağı No. 10 da möbleli veya möb-
lesiz. 1-1860 

Kıymeti Dipodt 
Par. L. K. L. ıt. 

21 66 00 4 95 
4SO 00 33 75 
19S 36 14 6S 

çarşamba günü saat ıs de pa-
temdid edilmiştir. 

geçen gün ve saatte Def terd8C'" 
1-ı~ 

HALK 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

Ankara sayın halkının sabırsızlıkla 

beklediği şahane eser 

SEVİŞMEK ARZUSU 

Baş Rollerde : 

Marlene Dietrich - Garry Cooper 

İlaveten: Canlı resimler ve Başbakan 
lnönü'nün Belgrad seyahati intibaları 

ZEHİRLİ SEVDA 
Aşk ve ihtiras, kin ve intikam, vazife 
ve fedakarlık hislerini nihayetsiz bir 

heyecan içinde canlandıran şayanı 

dikkat bir macera 
İlave olarak: PARAMUNT JURNAU 
ve İsmet İnönü'nün Belgrad seyahad 

intibaları. 

Tenzilatlı Halk matinesi 12.ıs de 

HALİS KAN 


