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Başbakan ismet lnönü bir fabrikammn 
ilk temelini atarken 

Batbeıke -
Karabük 

Falih Rıfkı ATAY 

Karabükte türk demir ve çelik 
endüstrisinin temellerini atarken, 
iki noktayı dütiinmeliyiz: biri, 
öra ve çekicin sırlarım yakın
dan tanıyan en eski millet olduğu
muzdur. Maziyi bırakınız: bu 
memleketin, ondokuzuncu asra 
kadar, herteY ya~an .. tezı~~· 1 
h "z çürümemittır. Turk ıtçısı-enu d" t . . . ustasının ince en us rı cı· 
nın ve w 

hazlarına pek çabuk ahttıgm~ 
h t edenler kanımızda nasıl bır 

ayre ı • lerd' 
miras taşıdığımızı bilmı~-:n. ır. 
K 'de dokuma iğlerını ıtleten 
ayserı . d b' . 'ler bir mevsım e ır 

usta ve ı!ÇI ' A zim a 
kasaba kuran fen, zeka ve a • 
damlarının çocuklarıdır. .. 

İkinci nokta şudur: . Ka~~buk 
demir ve çelik endüstrısıne 'uFhe
siz mütevazi maksadlarla .. ~tb•YC: 

d ' n ozu ug· ruz Ancak g ı a nı .. 
da; olduğu gibi, m İ 11 i. mu· 
d a f a a ' nın temeli demır ve ç7 
lik olduğunu unutmuyo~z. Bır 
milletin hürriyeti ne bu~da.:;z~ 
ne de çeliksiz inanca alt:ı° :.. f :. 
na bilir. Yarın ray ve ra ~~ 0~İıaz 
kat "b" ün en ince motor cı • 

o ur g 'llA .. dafaa bakı· 
larına kadar mı ı mu .. h , A .. d" .. ümuz er 
nırndan zarurı gor ug d 

. k d' . mak zorun a-
feyı en ımız yap. ba wınç 
Yız. Ekonomi işlerınde arsı kg dar 
\'e elbirliği esaslarına ll~e ~da 
· · J mi ı mu -ınanryorsak, gı a ve d 
laa'nm esas ihtiyaçları hususun a 

d . yeter· 
otarşi yani kendi ken ıne ba wl 
lik pr~nsipine de o kadar g 

1 

k t yyare· 
almalıyız. Toplarını ve ~ l , 

ı .. b' an mıl etıer· 
erını ızzat yapamay . · 
l . . b'I düstrıcı· e, hır ıç harbda ı e, en . . 
ler tarafından nasıl top gıbı oy
r. ""nd .. .. kt 'z Bir lııem-••4 ıgını gorme eyı · . 
lekettn yalnız kendi üretun ve Y'!· 
ialtım kabiliyetlerine dayanan bır 
ll"illi endüstri olduğu gibi, ayrıca, 
b. r de istiklal endüstrisi vardı~· 
8u ist"·lal endüstrisinin temeh, 

I. Inönü diyor ki: "Biz sulh davacıları ~ sözünün ~ 
ile samimi olarak beraberiz,, j türkçesi j 

Başbakanımız ve hey· et Karabükten yeni kombinayı : : •• : Bunu bulana 100 lira : 
açmak uzere Kayseri yoliyle Ereğliye hareket ettiler ~ hediye verilecek ; 

Karabük, 3 (Huıusı su· 
rette giden arkadqnnız· 

dan] - DUn akfaJD Anka· 
radan saat 21 de kalkan ilk 
trende idik. Trende yüze 
yakın davetli ve gazeteci• 
ler vardı. Bu sabah saat 
9 da Karabük'e geldik. İs
tasyon büyük bir kalabalık 
ile dolmuştu. On binlerce 
halk bizden bir saat sonra 
gelecek Başbakanı sevinç 

heyecanı içinde bekliyor• 
du. Etrafta ve yollarda bü
yilk bir bayram mmıar..r 

vardı. Halk. memleket için 
olduğu kadar kendileri için 
de çok faydalı ve verimli 
neticeler verecek olan bu· 
günün değerini çok iyi an• 
Jamıştı. 

BClfbakanımızın treni 
Saat onda Ba§bakanm 

treni alkı9 tufanı arasında 
iıtaayona girdi. Bqbakan 
tnönü, yanlarında n.., E
konomi, Gümrük ve lnhi· 

• 

aarlar Bakanları, İngiliz Büyük Elçisi, 
Karabük fabrikuııu kuracak olan 
Brassert §irketinin idare meclisi reisi, 
banka direktörleri olduğu halde tren-

den indiler. 
Kartılamğa gelen ve ellerinde köy· 

terinin, nahiyelerinin adları yazılı bay
rakla; taşıyan halk grupları mümessil· 
teri ile i'yrı ayrı görü§tüler. Hepsine 

iltifat ettiler. 
Başbakan, etrafını saran sevinçli ve 

muhabbetli alkışlar arasında temel at
ma töreninin yapılacağı meydana te9-
rif ettiler. Burası hıncahınç dolmuştu. 

Başbakanımız, uzun ve her cümlesi 
dakikalarca süren alkışlarla kesilen 

nutkunu söyledi. 
Bu nutuk Karabük fabrikalarının 

devlet ve millet hayatındaki büyük ye· 
rini belirtti ve türk İngiliz dostluğunun 
canlı bir tezahürü oldu. Bundan son.a 
birbirini takib eden İngiliz büyiı~ el
çisi Sir Persi Loren ve Brassert şıı ke
ti idare meclisi reisi B. Brassert nutuk
lar söylediler. Hazır bulunanlar t~_ra· 
fmdan alaka ile dinlenen nutuklar turk· 

çeye tercüme edilmiştir. 
Nutuklardan sonra Başbakan teme· 

le konulacak vesi~ayı imzalamış ve te· 
mel taşına ilk malayı vurmuştu~. . 

İsmet 1nönünü taki.ben sır Presı 

demir ve çeliktir. .. 
K b"'kü ba&aranları hurmet· 

ara u r- k T·· k' 
I A la alım. Bugün ü ur 1· 

le se aro Y . d ı t olacaklar: 
b" ük bır eve 

ye, ~Y kanlarını menedecek her 
onun un I "nlemegw e hazırlana-.. I" art arı o _ _J 

tur ~ ş K b"k bu önleyici teu· 
awız ara u' 

~i:ıe;in başlıcalarındandır. 

BQfbalıanımız lımel lnönü 

Loren B. Brauert, Tevfik R~tü Aras 
Celil Bayar, Rana Tarh.an, orgeneral 
Fahrettin Altay ve diğer zevat vesika. 

ya imza koymUflardır. 

-
.. 

... ·-

Çok samimi bir hava i
çinde geçen bu merasim· 
den sonra misafirler bir 
müddet istirahat etmitler ve 
seyahatleıine devam etmek 
Uzere buradan ayrılmı§lar· 

dır. 

Bural.:ırda kalkınma şim· 

diden başlamıJ. gibidir. Her 
yerde inşa hareketleri var. 
Ereğli fabrikasını açmak Ü· 

zere oraya gidiyoruz. Yolda 

Kayseride bir müddet du· 
rulacak Kayseri kombinası 
pdecelltir. 

Sir Perai Lorenle birlik· 
te kafilenin bir kıımı lr· 
maktan Ankaraya dönecek· 
tir. Ereğli kombinasının a
çılma töreninde Sayıp Baş· 
bakanımızın mühim bir nu· 
tuk söylemeleri muhtemel· 
dir. 

* B"fbalıanımızın ~k 
kıymetli nutku 

Karabük, 3 (A.A.) -
Başbakan İsmet lnönilniln nutkunun 
metni apğıdadır: 

"- Karabükte demir ve çelik fabrika. 

(Sonu S inci sayfada) 

İngiliz Büyük Elçisi Sir Persi Loren'in ve 

Brassert şirketi idare meclisi reisinin nutukları 

lngiltere ve Türkiye 
münasebetlerinde açılan 

mühim bir merhale 

Brassert şirleeti idare meclisi reisı 
B. Bra sert 

l ngiliz Buyuk El i i 
. ir />ersı Lorcn 

(Buna aid yazılar 5. inci sayfadadır} 

: Ankara, 3 (A.A.) - Ti.irk dil : 
: kurumu genel sekreterliğinden: ! 
: Logaritma .özünün türkçe kar- : 
: tılığım bulanlardan en isabet edene : 
: yÜz lira hediye ~dilecetkir. Bu be- ! 
: diye timdiden lı bankuana tevdi e- : 
! dihniıtir. Cevablar ni1a11 altı akşa· ! 
: mına kadar verilmiı olmalıdır. : 
: Genel Sekreter adına : 
: H. R. Tankut : 
• • 
: CEYB ve TECE \'8 IÇlN ANKETE: 
: CEVAB VERENLER : 
• • 
! Ankara. 3 (A.A.) - 1 urk dil : 
! karuma pneJ .-re1wlijiııl .. ı ! 
! Ceyb ve Teceyb mü .......... ! 
: müddeti içinde memleketin her lıa· ! 
: rafından 41 telgraf 'H 165 mektubla : 
! iıtirak edilmittir. lttirak edenler, ! 
! meılek bakımından 3 saylav, 6 ~ : 
: fesör, 8 ıubay, J emekli subay, 24 : 
! öğretmen, 37 memur, 15 müheadiı, : 
: 6 hekim, 2 avukat, 1 kimyapr, 2 : 
• • muharrir, 3 gazeteci, 28 talebe, 3 : 
• • tüccar, 3 sanatkar, 6 esnaf " İffi· ! 
• • dir • : 
• • 46 kiti de yalna adres wenaİf, ! 
! meıleiini bildirmemittir. • . : 
• H. R. Tankut • • •....•....................... : 

Merhonı B. Fethi Yaman 

)i"etlıi Yamanın 

hazin ölümü 
Yaman şirketi müe sisi B. Fethi Ya

man, evelki gün bir kaza neticesinde 
başından vurulmuş ve yapılan tedavile· 
re ve hastalıgın ümid verici seyrine 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 
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Düşüı üsler 

itab buhranı 
Dünya ölçüsünde bir kitab buhranın

dan bahsedildiğini yıllardır işitiriz. 

Basılan kitablarının sayısı ve bunlar -
dan her birinin eriştikleri tiraj rakam
ları daima gıbta ve hayretimizi çek -
mekten geri kalmıyan büyük garb mem
leketlerinden imdad haykırışları yükse
liyor. Garbın, fikir ticaretiyle, her bi
ri bir başka cepheden meşgul, edib, ki
tabcı, münekkid gibi bütün unsurları 
kitabın büyük bir tehlike geçirmekte 
olduvu ve buna mutlaka bir çare bulun
mruıı lazım geldiği hususunda birleş • 
miştirler. 

İngilterede, kitabın rağbetten düş
mesine karş ı mücadele etmek için te -
şekkül etmiş olan National Book Coun
cil'in elde etmiş olduğu muvaffakiyetli 
neticelerden sonra şimdi Fransada da, 
kitaba ve onun temsil ettiği fikre karşı 
has as aHlkasını her fırsatta göstermiş 

olan Georges Duhamel'in teşebbüsiyle 
L' AJJiance Nationale du Livre adı al -
tında, kitab işiyle uğraş,an bütün sanat
kar ve zanaatkarların içinde temsil 
edildiği bir cemiyet kurulmuştur. 

IGtabın, bir zamandır böyle rağbet
ten düşmesi neden ileri geliyor? Ala -
kalılar bunda en mühim amil ohırak, 

fikri neşreden diğer vasıtaların • hu • 
susiyle sinema ve radyo • mazhar oldu
ğu inkişafı gösteriyorlar. 

Kitab lehinde açılacak olan müca • 
dele, şu hale.le, onun mevkiini ve vazife
ıini paylaşmış olan diğer vasıtalaraJcar
fI mı olacaktır? Kitabın müdafileri bu
na lüzum ve imkan olmadığı kanaatin
dedirler. Onlar, sadece kitabın propa
gandasını yapmak, onun haklarını mü
dafaa etmek, ve yapılması için gereken 
tedbirleri araştırmakla iktifa edecek
lerdir. Bu büyük ve ehemiyetli iş için 
Duhamel çekinmeden croisade tabirini 
kullanıyor. Bütün entelektüeller iş ba
tına çağırılıyor. 

Kolay ve rahat olan her şeye karşı 
sempatisini esirgemiyen halk yığınları 
kendilerinden daha az emek ve dikkat 
isteyen radyo ve sinemayı, zihni eğlen
ce ve teheyyüç vasıtası olarak kitaba 
tercih etmek temayülündedirler. Fakat, 
hiç bir diğer vasıta, kitab.n, kültürel 
bakımdan hayati bir ehemiyette olan ye
rini alabilecek ve onun randımanını ay
niyle verebilecek bir kudret ve vaziyet
te değildir. İşte gereken şey, halkı, bu 
kolaylık inhimaki yüzünden, kültüre 
geçirttiği tehlikeden haberdar etmektir. 
Kitab tehlikeye girdiği zaman, kültü -
rün ve daha geniş maansiyle medeniye
tin temelinde bir sarsıntı olacağ nı ile
ri si.ırenler, fazla bedbinlik mi ediyor
lar? Kitabın insanlığa ve medeniyete 
yapmış oldugu hizmetleri zihinde can
landırmak insanı böyle acele bir hüküm 
vermekten alıkoyabilir. 

Dünya entelektüellerini bu kadar 
telaşa düşüren bu meseleyi bir de mem
leketimiz bakımından mütalaa edebili
riz. 

İlk müşahedemiz, meselenin bizde 
tamamiyle ayrı ve hususi bir manzara 
arzettiğidir. 

Fennin insnalığm emrine verdiği 

yeni teknik vasıtalar, memleketimizde 
kitab ~betine karşı henüz ehemiyetli 
bir te .ıike teşkil etmemiştir. Çünkü 
bizde garbtaki şümuliyle kitab sevgisi 
ve okuma itiyadı esasen teessüs etmiş 
değildir. 

Bu, ehemiyetle ortaya atılmış olan 
dava karşısında kayıds·z kalmamız için 
bir sebeb midir? Bilakis. 

Biz, mevcud ve erişilmiş bir seviye
yi muhafaza etmek endişesinde olan • 
!ardan çok daha hassas ve alakalı dav
ranmak zorundayız. Çünkü onıcırm dil· 

,, __ H_A_v_A_.__.I 

Dün yagışlı geçti 
Dün tchrimizde hava umumıyetle 

kapalı ve rüzgarla beraber serpinti ha
linde yağışlı geçmiş ve ısı ancak 16 de· 
receye kadar çıkabilmiştir. Meteoroloji 
işleıi umum direktörlüğünden verilen 
ınalumata göre dün Trakya, Ege ve ce· 
nubi Anadolu yağışlı, yurdun diğer 

yerleri ise tam~en kapalı geçmıştır. 

Dün en yüksek ısı Antalyada 22, Isla
hiyede 25, Adanada 27 derecedir. En 
dfü,ıük ısı yalnız Erzurumda olmak ü
ze1 e sıfırın altında 6 derece idi. 

şürmek istemedikleri bir seviyeye eriş
mek için bizim daha pek çok gayret 
sarfetmemiz gerekecektir. 

Dünya ölçüsünde vücudu hissedilen 
bir buhranın memleketimizde de tesir· 
teri olmıyacak mıdır?. Elbette ki ola -
caktır. Varmak istediğimiz hedefe doğ
ru giderken müsaadesiz şartlarla kar -
şılaşacağ z demektir. Akıntıya karşt 

kürek çekerek yalnız geri gitmemeye 
değil, fakat behemehal bizden evet baş
kalarının eriştigi merhaleye varmaya 
çalı~ak zorundayız. 

Kitab, İngiltere veya Fransa için, 
köklerini o derece derine salmış bir 

ananedir ki, belki geçici bir buhranın 

tesirlerine daha uzun zaman mukave • 
met edebileceği düşüncesiyle, bu mem· 

leketlerin aydınları avunabilirlerdi. Fa
kat aksine, telSş ediyorlar, ve telaşlan 
pasif bir alakaya inhisar etmiyor, der

hal faaliyete girişiyor, aksi cereyanı 
durdurmak için çareler ve tedbirler a
rıyorlar. Otoriter rejimlerde ise, bu ça-

relerle bizzat devletin meşgul olduğu 
ve bu sahada ehemiyetli neticeler al n
dığt hepimizce bilinen bir hakikattir. 

Kültürümüzü, inkılabunızın gerek • 
tirdiği hızla inkişaf ettirmek için her 

sahada yapılmış olan işlerin biıyüklük 
ve ehemiyeti ne olursa olsun, bir kültür 

davasında, kitabın behemahal öncü ve 
bayrakdar sıfatiyle başta yürümesi la

zım geldiğini hatırdan çıkaramayız. 

Kitab davası, Türkiyede, de\'let ve 
milletlçe elbirliğiyle ele alınması ve 

milli hassasiyetin üzerinde titremesi 

lazım gelen geniş ve heybetli bir da • 
vadır. 

Kendimizi kitab hususunda mazi • 
den hiç bir şey tevarüs etmemi§ addet· 
mek mecburiyetindeyiz. Her şeyi yeni 

baştan yapmak mevkiindeyiz. Klasik • 

!erimizi bile. Ve bunun için kullana • 
cağımız vasıta ne radyo, ne sinema, ve 

ne de başka bir şey olabilir. Hiç bir va· 

stta, başlamış olan Rönesansımızda ki
tabın yerini alamaz ve almamalıdır. 

Kitab için garb entelektüelleri ''se -
ferberlik'' isterlerse, biz ne demeli ve 

ihtiyacımızın büyüklüğünü nasıl ifade 
etmeliyiz? 

Kısa bir makale ile kesilemiyecek 

kadar :mühim bir mevzua temas ettik. 
Memleketimizde kitab ve okuma vazi· 

yetini ayrı bir makale ile tahlil etme. 
f.e çalışacağız. 

YAŞAR NABJ 

Shaw ve bayramlar. 

Düşüncelerini herk.esin düşüncelerin· 
den, zevklerini herkesin zevklerinden 
- galiba biraz da zoraki ve ciıli olarak • 
aynımağa çalışan irlanda!ı edib Bernard 
Shaw bayram ve tatil günlerinden de 
hoşlanmazmış. 

Eğer bir türk atalar sözünün Shaw 
gibiler için ' 'her günü bayram saydığı
nı" bilseydi, bu fikrini ortaya atmazdı 
gibi geliyor bize. 

A§k ve delilik 

Bir lstanbul gazetesinde yazısı pek 
yeniyi andırmadığı halde imzası yeni 
olan bir fıkra muharriri var: Hasan 
Kumçayı! bu eski - yeni muharrir ev
velki gün yazdığı bir fıkraya ıu batbiı 
koymuıtu: 

"Aıktan insan delirir mi?" bize ka
lırsa delirmez. ... Zaten delirmeden qık 
olmaz demek istediğimizi anladınız mı? 

Tembelhane 

Amerikanın Boston tehrinde garib 
bir aanatoryom açıhnı,br. Bu sanator
yoma ••tenbelhane" ismi verilmektedir. 
Burada iatirabat etmek iatiyen müıteri
ler, muhakkak surette kendilerini ten· 
belliie vermeie ve çalııma aayılabilecek 
hiç bir hareket yapmamağa mecburdur
lar. Emirlerinde bir çok adamlar vardır. 
Bu adamlar tenbelhanede istirahat et
mek istiyenlerin en küçük arzularını bi
le yerine getirmekte ve yorulmamala
rma dikkat etmektedir. 

Kamutayda 
Encümenlerin genel 

heyet toplantısı 
6 nisan 1937 salı günü saat 10 da 

2056, 2303 ve 2643 numaralı kanunlar 
mucibince büdce, divanı muhasebat, ik
tisat ve maliye encümenlerinden teşek. 
kül etmek üzere toplanacak umumi he. 
yet ruznamesi şudur: 

1 - 1932 - 1933 yılında ziraat ban
kasınca hükümet hesabına yapılan buğ. 
day muamelatı hesablarmın tasdiki. 

2 - 1933 - 1934 yılında ziraat ban
kasınca hükümet hesabına yapılan huğ. 
day muamelatı hesa.blarını tasdiki. 

3 - 1934 - 1935 yılında ziraat ban
kasınca hükümet hesabına yapılan buğ
day muamelatı hesablarını tasdiki. 

4 - 2303 sayılı kanun mucibince 
ziraat bankasınca inşa edilip işletilen 
silo ve ambarlara aid hesabların tasdi. 
ki. 

Çocuk Es· geme 
l(urumunun 

ya ltığı yardımlar 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından 15-3-937 tarihinden 
1.4.937 tarihine !:adar 3115 çocuğa yar. 
dım edilmiştir. 

Bunlardan 228 hasta çocuk ve anne 
genel merkizin polikinliklerinde ba
kılmış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş bakımı evinde 358 çocu. 
ğun dişleri bakılmış ve tedavi edilmiş
tir. 1933 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 117 çocu.. 
ğa süt verilmiş V.! 15 günde yek<ln ola
rak 975 kilo bedava süt dağıtılm.;ştır. 

İlk okullardaki zaif çocuklar için 
genel merkezde açılan aşhaneden her 
gün 479 çocuğa sıcak etli öğle yemeği 
verilmif tir. 

Yardım için genel merkeze başvu. 
ran iki ıyoksul yavruya para yardımı 
yapılmıştır. 

İstanbul Türkkuşunda 
pratik dersler başladı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - İstanbul 

Türkku§u üniversitenin arkasındaki sa

hada bugün pratik derslere başladı. 

Derslerden önce kısa bir merasim ya

pıldı. Mızıka istiklal marşını çaldı. 

Türkkuşu reisi bir nutuk söyledi. 

Hatta mektublar bıle hasta bakıcılar 
ve yahud "tenbel bakıcılar" tarafından 
yazılmaktadır, 

Madridi almak için tek çare 

Franko ordusu aylardanberi Madri
din kenarmda duruyor fakat bir türlü 
Madride girmeğe muvaffak olamıyor. 

Milii.noda bir itnlyan ressamı Fran
konun muvaffak olabilmesi için bakınız 
ne tavsiye etmektedir: 

Madridin alınması için tek bir çare 
vardır: Franko ordularının önüne bin
lerce boğa koymalıdır. Bu boğalar kı
zı!lan görünce derhaı kudurur ve kızıl
ların Üstüne saldınrlar. Arkadan da 
Franko ordusu Madride girer ..• 

Canlı, kabartma renkli film 

Sinemanın babası olan Lui Lumiyer 
Paris eergisinde yeni bir kqfini göste
recektir. Bu keıif, renkli, canb, kabart .. 
ma ve sesli bir filimdir. 

Bu aayede sinema da tamamen can· 
lanmıı Te tiyatrolafmıı oluyor. 

Gönülaiz gönüllüler 

ispanyaya gönüllü gönclennenıek 

meselesi, törle böyle pamuk ipliğine 

bağlandıktan sonra, sıra timdi, ispanya

daki gönüllüleri geri çelaneie geldi. 

Gazeteler, bu "gönüllü" lerin geri çe• 
kiılmiyeceğinden bahsediyorlar. 

Geri çekilsinler de bu ''gönüllü" • 
lerin oraya ne kadar ''gönülsüz" gittik· 
leri meydana mı çıksın? 
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Hukuk ilmini yayma 
kurumunun toplantısı 
Kurum bir yıl içinde çok 

güzel işler başardı 
Üç yıldır tertib ettiği seri konferanslarla ve neşrettiği 

ıehrimizde bir hukuk hareketi uyandıran Hukuk llmini 
rumu dün Halkevinde senelik toplantısını yapmıştır. 

broşürlerle 
Yayma Ku-

Köylerimizde 
salma yükü 
hafifletilecek 
iç Bakanlığı bunun 
için tedbirler alıyor 

İç bakanlık köylerde salma yükünü 
hafifletmek için köy gelir kaynakları
m kuvvet endirmeğe ve canlandırmaga 
çok ehemiyet vermektedir. Bakanlık, 
yaptığı incelemeler sonunda bütün köy 
ifleri tatbikatının esas sırrının köylü sal
manının azaltılmasr imkanlarının temi
ni olduğu neticesine varmıştır. Bakan. 
lık bunun için yeni tetbirler almak ü. 
zere vilayetlere ıyeni bir emir vermiş ve 
bazı matumat istemiştir. İç bakanlık 

bu emriyle köylerin manevi şahsi. 

yetleri adına kurulan ve imar edilen 
örnek, tarla, bahçe, kavaklık ve fi. 
danlık mrkdariyle aşılanan yabani ağaç 
sayısının, bu maksatla yapılan zeriyat 
nahiye esası üzerinde tesbit edilerek en 
geç 15 nisana kadar bakanlığa bildiri!. 
me&ini, salma yükünün hafifletilmesi 
için de ekim ve dikimin maksada yaraya 
cak bir hale getirilmesi imkanlarının 

teminini istemektedir. 

Enternasyonal müsabakalara 
girecek binicilerimiz 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Bugün SL 
paJıi ocağında Roma, Paris, Brüksel, 
Londra enternasyonal musabakalarma 
girecek subaylarımız son hazırlık bi
nişlerini yaptılar. Beş nisanda hareket 
edilecektir. 

Kamutay Çağrılan 
Dahiliye Encümeni 5.ıv.1937 pazar

tesi günü saat 10 da toplanacaktır. 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Bizde ilk defa tayyareye 
binen kadın kimdir? 

2 - ilk defa sahneye çıkan 

türk kadını kimdir? 
3 - Bizde ilk top nerede ve ne 

zaman kullanıldı? 
4 - Tütün ilk defa ne :.ı:aman 

ve kimin tarafından memleketi-
mi:.ı:e getirilmi§tir?. 

5 - Buğday Avrupaya nereden 
ve hangi yoldan gelmi§tir? 

Dünkü suallerin cevabları. 

S - Kubilay Han kaç senesinde Pa
paya heyet gönderdi? 

C - 1269 senesinde 
S • - Türkler Mısırı ne zaman zap

tettiler? 

C - 1517 senesinde 
S - "Kıralhk, bir insanın şapkal~ 

na takılmış bir tüyden batka 
bir fCY değildir.,, sözünü kim 
söylemiştir? 

C - 1657 de kendisine verilen lu-
rallrk '!nvanrnr reddettiği za
man Kromvel 

S - Millet mektebleri ne zaman a
çıldı 

C - 1 ikinci kAnun 1929 da. 
S - Türk ticaret kanunu ne zaman 

kabul edilmiştir? 
C - 28 haziran 926 da. 

J oplantıda Adliye Bakanı B. 
Şükrü Saraçoğlu, mebuslaı, tem· 
yiz ve devlet şurası reisi ve az ·,ıa. 
rından bazıları, profesörler, bir
çok hukukçular hazır bulU'Ilmuş
lardır. 

Toplantı başkanlığına temyız ıcra 

ve iflas dairesi reisi B. Fuad Hulu i e
çilmiş, kurumun idare heyeti raporu O• 

kunmuştur. 

Rapor, geçen çalışma yılı içinde ya
pılan işler.i etraflıca anlatın ktadır. 

Bilhassa geçen seneki rapor ile bu 
seneki rapor arasındaki fark iyice be
lirtilmiş, geçen seneki çalı anın hır 

sene eveline nazaran ne kadar verimli 
olduğu gösterilmiştir. Rapora göre ku
rum bu sene 28.11.936 tarihinde başladı
ğı Halkevi konferanslarma muntaza· 
man devam etmiş ve bu tarihten bugüne 
kadar 24 konferans vermiştir. ~çen se
ne verdiği konferanslarının sayıaı 18 i
di. Bundan başka radyo ile de gene 
muntazam olarak muayyen günlerde 
konferans neşriyatı yapılmış ve bunla
rın çok faydcilı oldukları görülmüştür. 
Verilen konferanslardan on üçü basıl· 
mış, diğerleri de bastırılmak ÜT.CTCdir. 

Raporda bilhassa büyük bir hukuk 
kamusunun hazırlanmasına aid alınan 
tedbirler üzerinde etraflı izahatta deni
liyor ki: 

"Türk içtimai hayatının taki1t etti· 
ği her türlü inktlablar, hukuki bir ma
hiyet arzetmedikçe müeyyidedca mah· 
rum demektir. İçtimai, fikri, iktısadi, 
mali, hulasa insan münasebetlerinin fer .. 
den ve yahud toplu olarak tecelli ettiği 
her sahada bir nizam kuran (hukuk ka
ideleri) insanlara ne kadar çabuk ve iyi 
öğretilirse o nisbette amme ve ferd 
menfaati temin edileceği ve o nisbett~ 
de milli hayatta emniyet ve inkişaf ha
sd olacağı şüphesizdir. Bahusus (Lo
zan) danberi eski hukuka aid bütu:ı mil· 
esseselerin değişmiş ve yerlerıne yeni· 
!erinin konmuş olması; bu yenilerin 
bir an evel yapılması ve herkese öğre
tilmesi vazifesini de, ancak kurumumu
za yüklemiştir. Ortada yeni hayatımı· 
zın icablarrndan doğan yeni hukuk bu· 
lunduğu gibi, eski hayattan kalarak de
vam edilmekte olan ve devamı da tabii 
bulunan bir kısım eski hukuk da bulun
maktadır. Bunların toplu bir halde i· 
zah edilmiş bulunmasından doğacak 

faidenin büyüklüğü; nihayet her hu
kuk mevzuu üzerinde salahiyetli alim· 
lerin verebileceği muhtasar malUmatın 
~şri, icra müesseselerinde temin ede· 
ccği müşterek menfaat; profesöc ve ta• 
!ebeye muhtelif ve birbirleriyle alnkalx 
hukuk mevzuları üzerinde derhal te• 
tebbuat imkanını vermek kolaylığı gi
bi birçok faydalar göz önünde bulun
durulursa kurumumuzun (bir türle hu· 
kuk kamusu) çıkarma yolundaki karar 
ve çalışmalarının ehemiyeti kendiliğin· 
den anlaşılır.,, 

Kurum, bu büyük eseri hazırlamak 
için Adliye başkanından, C. H. p, 
den kıymetli yardım vaidleri almıf, iı· 
niversite ve yüksek mektebler profe
sörleri ile istişarelerde bulunmuş, btı 
büyük işin hazırlanması için bir "k:· 
mus bürosu,, kurmuştur. Bu kaaıus ı• 
çin alman hukuk kamusunun şekli e· 

ıaa tutulacaktır. 

Rapor, umumi heyet tarafından ta.s· 
vib olunmuş, bir senelik hesab tetkıtc 

· d"k dilm" · ----de edılerck tas ı e ış, nızauu--

idare heyeti tarafından teklif edilen u· 
fak bir iki değişiklik yapıldı:ıktan sorı.ra 

. . tır• 
yeni idare heyeti seçimine geçılsrUf r 
Umumi heyet eski idare heyetini tdcra 

·gaırıııa• 
ıeçmiş ve yeni kabul edilen nı S r• 
meye göre artan iki azalığa da us. 1 

rı ve Rifat seçilmişlerdir. Ata· 
Bundan sonra Büyük Kurtarıcı oe

tür.ke, Başbakan lnönüne, C.ff.P. ıarı 
•A b kani o 

nel Sekreterine ve tabu aş ıarsııın 
Adliye bakanına kurumun saygı 
ıunulması kararlaşmıştır. .

1 11 
ça)' 

Toplantının ıonunda, ver~~ı bııs· 
kurum azaları arasında çok fay 

bihallere vesile olmuştur. 
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oıs HABERLER 
===============~"~--------------~~~----------,,) 

1 Hükümetçi kuvvetler i erliyorlar 1 fili.11117/iıilfl{j 
Faşistlik, komünistlik 

ve katolik kilisesi 

P apa, komünistliğe ve faşist!ii~ 
karşı harb ilan etti. On birıncı 

P . h f -~· uzun bir ıus, geçen a ta nerşettıgıı r 
beyanname ile komünistliğe şiddet_ı 
hücumlarda bulunmuıtu. Katolik ki· 

1. . . k .. . l l arası çoktan 
ısesının omunıst er e 

b" k defalar 
açıktır. Ve papa da ırÇO b 
k .. . ti h .. ettiğinden u 
omunıs ere ucum d y aJ. 

yaııdı.rma ı. 
hareket bir heyecan u f · st Al· 

.. . d .. anı olan aşı 
nız komunıst uşm • çah• .. 

d 
. tifıı.de etrnege :ı 

manya, bun an ıs beyan-
d l arı papanın tı: alınan ra yo . V al-

. . ynen neşrettı1er. e 
n. . _sını a 1 trafm· 

l . de bu ınese e e man gazete erı 
da uzun neşriyat yaptdar. d k 

. d vaın e er en, 
Fakat bu neşrıyat e . . 

. k t da alman faşızmı • 
papa hır to a .. .. bü-

d . G çen pazar gunu 
ne indiriver ı. e b" 
tün katolik kiliselerinde okunan . ~r 

·1 ·11A sosyalist partısı· 
beyanname ı e ını 1 ı 

. . . kid ediyor ve a • 
nin nazarıyelerını ten k d 

h .. k .. metinin de dört sene a ar 
man u u 1 d - mu 
evel katolik kilisesiyle imza a ıgı ki • 
kave1enin hükümlerini ihlal etıne e 
itham ediyor. Papanın bu tep;,cıen 
. darbesine karşı alman ınat ua• 
ınme . 
tı \'iddetli cevablar verınektedır. 

Katolik kilisesi ile devlet arasında. 
k . b" t rihi vardır. 

ki mücadelenin es ı ır a .. .. . 
. 1 hükümdarları ozur dı-

BH" zaman ar . ki 
1 k . in Romaya kadar getıren -

]~me. ı~u tahakkümünü kırmak ko-
ısenın b k a 

1 bir iş olmamıştır. Da a ya ın z • 
ay d k"l" fransız ihtilalinin manlar a ı ıse, . . . 

• 1 riyle mücadele ettı. Mı1byet 
prensıp e 1 k . te 
h . l · · inki•afına engel 0 ma ıs • 
ıs ennın :ı T .1 di. Almanyada Bismark bile kı ıse ı e 

karotılaştı. Bismark, A vustaryaya ve 
"' b' r··ru ku-Fransaya rağmen, alman ır ıgı 

d d .. an ola· 
rar kurmaz, kar§ısın a uşm 
rak katolikleri buldu. Papa dokuzun· 
cu Pius'un emriyle hareket eden ka· 
tolik]er, ilk seçimde • 1871 • ~eclise 
altmıf üç mebus göndennişlerdı. Bun· 
lar alman mebusları değil, papanın 
vekillerinden ibaretti. Bismark kato· 
)ik kilisesine kar§I tedbirler aldı. Ciz· 
vit1eri memleketten kovdu. Kiliseler
de hükümete karşı vaizler yapılma. 

sını menetti. Medeni nikahı tesis e

den kanun yaptı. Mektebleri papasla

rın nüfuzu altından kurtarmaya ça· 
1•ttı. Papa, müdahale ederek bu ka· 
nunlara. 't . . ~· . b'ld" d" ı aat edılemıyecegını ı ır. 

ı. Fakat hlÜcadele en hararetli bir 
safhasında iken, Bismark, sosyal de
hlokratlara karşı katoliklerin yardım
larını temin etmek için kilise ile an· 
laştr. Esasen bu sıralarda dokuzuncu 
Pius da ölmüş ve uzlaşmaya meyyal 
olan onüçüncü Lco papa olmuştu. 

Mücadele Bismark Almanyasın· 

dan Hitler Almanyasına intikal etmi§ 
olmakla beı·aber, daima gerileyen ki
lisenin bugün eski iddiaları yoktur. 

Dokuzuncu Pius, "hataların züb-

d . adlı beyannamesiyle devletin 
~~. . 

k·ı · üzerinde her türlü murakabesı-
ı ıse . . 

ni reddediyor ve tahsil ve terbıyenın 
k kendi nezareti altında yapıla· 

anca B .. b 
bileceğini ileri sürüyordu. ugun . u 
iddialar ileri sürülemez. Fakat Bıs
mark Almanyayı milli birliğine ka. 

, k'I' . buna düşman va-
vuştururken ı ıseyı .. 

. . d .. d'"g~ü gibi bugun de 
zıyetin e gor u • . . 
Hitler milli sosyalist prensipl.en~ın 
tatbikinde kiliseyi düşman vazıyetın· 

T ·ı 
de görmektedir. Hakikatte kı ıse ı e 

d k . b mücadele, dev· 
devlet arasın a ı u .. 
letle ferd arasındaki karşılıklı ~~~

. · h kkmdakı ıhti. 
sebetlerin telakkısı a 

1 
d Modern dev et, 

laftan doğmakta ır. r 
.. . ~ . feler ve mesu ı-
\.lzcrıne çok agır vazı 

B "kt mezara ka· 
yetler almıştır. eşı en h t 
dar ferdin maddi ve manevi dayda 

1 

.. . .. . 1 k iddiasın a ır. 
uzerıne muessır o ma 
F erd ile kendisinin arasına ya~aldn~ı 
h. . . razı degı ır. 
ır organın aırnıesıne 

Ra lab"l" o fakat kayıdsız şart • 
zı o ı ır. kt da 

sız kendisine tabi ve her no a 

Yardımcısı olmak şaı-tiyle. k'l" rk 1 ıse-
Hitler Almanyasiyle kato ı "b" f 

si arasındaki mücadelenin ne gı-·ı ;~ • 
h:- '"\rı takib edeceği malfün degıl lır. 
F k" "bi deve· • kat net;cecle her Laman ı gı 
tin galebe çalacağı muhakkaktır. 

A. ş. ESMER_ -
23 Nisan 

Çocuk bayramı haftasının ilk .~
nUdür. Yavrularınızın bayraını ıçın 

hazırlanınız. 

f ranko tarafın a subayların 
isyan ettikler· bildiriliyor 

Madrid, 3 (A.A.) - Bilbaodan bıl· 
dirildiğine göre, perşembe günü Gor· 
beo dağı civarında başlıyan hareketler 
haşarı ile neticelenmiş ve büt~ ı:ı11nta
ka hükümetçilerin eline geçmıştır. 

Son hücum esnasrnda, gafil avla
nan düşman, harb meydanında otuz ö-
lü terketmiştir. Hükümetçiler, dört mit• 
ralyöz ve otuz beş tüfek elde etmiştir .• 

Müdafaa meclisinin dün öğle vakti 
neşrettiği bir tebliğde şöyle denilmek-

tedir: 
"Guadalajara cephesinde hükümet 

kuvvetleri, Villa Nueva ve Arsecilla 
istikametinde ilerlemektedirler. Topçu 
kuvvetleri, asilerin Jadrak Almadrones 
ve Mirabueno'daki mevz.ilerini bombar· 

dıman etmiştir. 
Madrid ve ]arama cephelerinde kay-

da değer bir şey yoktur. 

Hükü.metçilerin ilerleyişi 
Andujar, 3 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Hükümet kuvvetleri, 
Pozoblamco mıntakasındaki taarruzla
ra devam ederek Pozoblanco'nun cenu· 
bunda bulunan Oriejo kasabasına ka· 
dar ilerlemişlerdir. Kasaba, hükümet 
topçularının ateşi altındadır. Birkaç 
yürüyüş kolu Pouarroya üzerine doğru 
ilerlemektedir. 

Dolellar Cabez • Mesada dağının 

eteğine kadar ilerliyerek bazı asi mev
zilerini ,iı;gal etmişlerdir. 

Hükümet tayyareleri Penarroya'da
ki mühimmat fabrikalarını bombardı· 

man etmiştir. Asiler Penarroyadaki si
vil balkın tahLiyesine başlamışlardır. 

Espana kruvazörü torpillendi 
Valensiya, 3 (A.A.) - Hava ve de· 

niz bakanlığının tebliği: 

Royacordöne cephesinde hükümet 

tayyarecileri benzin ve harb malzemesi 

yüklü elli kamyondan mürekkeb bir ko

lu bombardıman etmişlerdir, 

Şimal cephesinde bükümet tayyare

leri Espana ismindeki asi kruvazörünü 
torpillemişlerdir, Yaralanan kruvazör 
kaçmıştır. 

Aragon cephesinde tayyareler.imiz 
benzin ve harb malzemesi yüklü va
gonların durduğu Calatayud istasyo· 
nunu bombardıman etmişlerdir. 

Bask sahillerini bombardıman 
Hendaye, 3 (A.A.) - Espana asi 

kruvazörü ile Bato topçekeri, Lağui~ 
tionun birkaç k.ilometre şarkındaki 
Bask sahillerini bombardıman etmiş ve 
bu esnada asi piyade kıtaları, sahilden 
on kilometre kadar ileride ''Marquita
ya,, hücuma kalkmıştır. Sanıldığına g~ 
re bir asi kıtası, Arrieriota dağını ele 
geçirmiştir. Memleketin dağlık olma· 
sı ve dağlıların büyük mukavemet gös
termekte bulunması dolayısiyle bu ha· 
reektler çok mühim telakki olunmakta
dır. Diğer taraftan asi ktıalar şark cep· 
besinde Durango istika.metindeki taar· 

ruzlarına da devam etmektedir. 

Aıi subaylar arasında isyan edenler 
Hendaye, 3 (AA.) - İspanyadan ye· 

ni gelen Falanjist ricalinden bir zat, 
Havas Ajansının muhabirine, İspanya
nın asilerin elinde olan kısmrmn muh
telif noktalarında isyan hareketleri gö· 
rülmekte olduğunu söylemiş ve şunla
rı ilave etmiştir: 

"- Fakat bu hareketler, general 

Frankonun şahsına karşı değildir. ts-
1 r 'baklan olmadığı halde subay yana, 
. dilen asil ailelere mensub bazı 

tayın e 
k. seler hakkında subaylar tarafından 
ım 

1 
bir protesto mahiyetindedir.,, 

yapı an 

Jan şehrinin bombardımanında 
ölenler 

. 3 (A A ) - Ü,. motor· 
Valensıya, · · ~ . 

.. 6 ~ . tayyaresinin Jan şehnnı bom· 
ıu ası .. 

tmesi neticesinde eksen~ı 
bardunan e .. 

d Çocuk olmak üzere 70 kışıden 
ka ın ve .. 

1 k
. se ölmüş ve bir çok kışı yara

faz a ım 

lanmıştır. ler yüzer kiloluk 30 dan faz. 
Taya re 1 

b 
tınıc:.lar ve bihlassa ame e 

la bom a a Y • • 
.1 . tahrib etıınışlerdır. 

rnalıalesı nı . · 
La Manana gazetesi idarehanesının 

.. "k' bomba bir adamla 7 
"'nüne duşen ı ı 0 

•· t""r • .. ldiirtnUŞ U ' · 
çocugu o k "'bimdir. İmdad ekıb· 

Hasarat ço mu 

Madridde meşhur Donkişotla uşağı Sanşo "!Jansa'nrn heykeileri önünde 
yapılan barikadlar 

Amerikada 
büyük grev 

Nevyork, 3 (A.A.) - Ziftli kömür 
endüstrisinde çalışan 462,000 amelenin 

yaptıkları 24 saatlik grev Levis ile ma
denlerin sahibleri arasında yapılan bir 
itilaf net;cesinde nihayet bulmuştur. 

Bu itilaf nıucibince amele yevmiyeleri 
artmakta ve iş şartları iyleşmektedir. 

Şimdi otomobil endüstrisinde 120000 

amele Detroit de ve memleketin diğer 
kısımlarında türlü endüstrilerde 170,000 

amele grev yapmaktadır. 

Adisahabadan 
cekilen ... 
hintliler 

Roma, 3 (A.A.) - Adisababadan bil 
dirildiğine göre hindli mehmed Ali tL 
carethanesi memurlarından ilk grup, şeb 

ri terketmiştir. 

İtalyan makamlarının muharebe es
nasında babeşlere silah daha sonra da 

döviz kaçakçılığı yapmakla itham et
tiği bu müessesenin memleket haricine 

çıkarılmasına 15 gün evvel karar veril. 
miştir. Bu karar Londrada hindinstan 

hükümetleri tarafından protesto edil. 

miş ve hadise İngiliz ve italya11 basmı 

aras.nda bazı münaka§alara yol açmış· 

tır. 

Azione Kolenial gazetesi geçen 

son teşrinde Mehmet Alinin evinde giz. 

li bir verici istasyon bulunduğunu ve 

bir müddet sonra da rnağzanın depola. 

rında birkaç mitraLyöz meydana çıkarıl. 

dığrnr haber vermektedir. 

leri, enkaz arasından ölenleri, yaralıla

n çıkarmaktadır. 

iki Hollanda vapurunu durdurdular 

Londra, 3 (A A.) - Ccbelüttarik· 

tan bildirildiğine gore, ispanyol asi 

harb gemileri, Cebeluttarikta iki Hol· 

landa vapurunu durdurarak yedeklerin

de Septeyc götürmüşlerdir. Bu gemi-

' ler, Nigre ve Linda gemileridir, 

Fa• veziri Sevillada 

Lizbon, 3 (A.A.) - Seviladan öğ
renildiğine göre, ispanyol Fas veziri 
yanında faslı şeflerden Abdülkadir ile 
ve 600 faslı olduğu halde, dün Sevil

laya gelmiştir. 
Fas veziri şerefine tertib edilen ka· 

bul töreninde İtalya büyük elçisiyle 
Almanya maslahatgüzarı da hazır bu· 

Iunmuştur. 

italyada 

yeni tayyare 
teskilatı 

...> 

Roma, 3 (A.A.) -İtalyan hava kuv 
vetleri teşkilatının 14 üncü yıldönümii 
münasebetiyle meçhul asker abidesi 
önünde bu sabah askeri tören yapılmış. 

tır. 

Törene kıral, Piemont, Musolini, 
mareşal Badoglio, mareşal del Bona ve 

birçok yüksek zevat iştirak etmişler. 

dir. 

Kıra) hava grupları kumandanları. 
na 70 tane bayı·ak vermiş ve bundan 
sonra hava kuvvetlerinin subay ve pilot 
talebeleri bayrakların arkasından yürü
müşlerdir. 

1931 de yapılan teşkılatın yerine 
geçecek olan •yeni tayyare teş.kilıitı da 
bu vesile ile bugünden itibaren çalış
maya başlıyacaktır. 

Yüksek kumanda, şu suretle teşek
kül edecektir. 

l - Dört memleket hava mmtaka
ları kumandanlığı. 

2 - Bir şimali afrika yüksek ku
mandanlığı. 

3 - Dört kumandanlık: Sicilya' Sar· 
dunya Libya ve eğe denizindeki italyan 
adalarında. 

Hava kuvvetleri, alay, liva, fırka ve 
hava filolarına ayrılmış 93 gruptan iba
rettir. 

Kara ordusunda 5 alay teşkil eden 
tarassud filolarından mürekkep olanS 
grup bulunmaktadır. 

Deniz ordusu da, 4 kumandanlığa 
ayrılmış, mikdarı muayyen olmıyan ha. 
va filoları bulunmaktadır. 

Bu kuvvetlerin subay kadrosu 4,032 
zabit ve 8,144 küçük zabitten ibarettir. 

Bu rakamlar, 1941 senesinde 7.670 
ve 12,647 ye çıkarılacaktır. 

B. Musolini bombardıman 
tayyaresiyle uçtu 

Roma, 3 (A.A.) - Musolini dün ken 
di bombardıman tayyaresiyle bir talim 
uçuşu yapmıştır. Duçe, Littorio t.ıyyare 
meydanından saat 14,30 da hareket et. 
miş ve l 5,30 da tekrar meydana inmi~
tir. 

To!iyo · Boynos ayres 
telef on servisi 

Tokyo, 3 (A.A.) -Tokyo - Boy
nos ayres radyo telefon servisi, 10 ni. 
sanda işlemoye başhyacak ve bu suret. 
le japonlar bütün dünyada mevcut 30 
milyon telefon abonesinin yüzde 92 si 
ile telefon muhaberatı yapabilecekler
dir. 18,500 kilometre tutan bu şebeke, 
dünyanın en büyük ve en uzun şebe
kesidir. Üç dakikalık bir muhavere, 150 
yen tutacaktır. 

Hatay davası ve 
çevrilen entrikalar 

KURUN'da Asım Ua, Türkiye ile 
Leon Blum arasında bir prenaib anJ.q
ması yapılmıt ve bu anlapna milletler 
cemiyeti konseyinden de geçerek resmi· 
yet kesbetmit olmaıına rağmen, Hatay· 
da hususi menfaatleri olan sömürge me
murlarının bu anlaşmayı bozmak için sar. 

fettikleri gayretlere ve fı ansız hariciye
sinin bunlara karşı hareketsiz kalma11-
na dikkati çekerek diyor ki: 

" - Acaba fransız hariciyesinde gÖ. 

ze çarpan bu bal ne kadar devam ede
cek? Suriyede ve Halayda bulunan fran. 
sız memurları Suriye vatanilerinin Ce
nevre anlaşmasına karşı hazırladıldan 

suikast tertibatına daha ne kadar 
göz yumulacak'! 

Hatay işinin başlangıcında fransrz 
hükümeti namına Cenevreye gelmiı o

lan delegelerin tuttukları yol, bu işi sÜ· 
rünceıne<le bırakmak, ihtida vakit kaza. 
ncu-ak sonra entrika yoluna sapmak gi. 
bi görünüyordu. Hükümetin alakalı te
§Cbbüıleri ve Leon Blum'un şahsi mü
dahalesi ile bu siyaset oyunu bozuldu. 
Malum olan anlaşma formülü bulundu. 
fakat görülüyor ki evvelce Hatay iıi
ni karı§ilranlar hala ümidlerini kesmiı 
değillerdir. Cenevrede anayasa projeı;i
ni hazırlamak için seçilen komite için· 
dr.ki fransız delegelerinin faaliyeti bu
nu pek açık olarak ortaya koymuıtW'. 
Diğer taraftan Hatay türkleri aleyhine 
yapılan tazyiklerin her gün daha ziya• 
de artmakta o1ması, bir takım tekavet 
çetelerinin ayrıca faaliyete ıeçmekto 

bulunması Cenevredeki entrikalarla Su
riyedeki suikast tertiba.tlan arumda 
bir rabıta ve münuebet bulunduiunu 
isbat ebnektedir. 

Bu takdirde yegane ümid noktan, 
Leon Blum hükümetinin, muhitini saran 
hissizlik ve hareketıizlik havasım yırta

rak, Cenevre anlaşmaımı bozmak iıtiyeıa. 
franıız memurları üzerine kuvvetli bir 
tesir yapmasıdır; eğer bu teıir yçd· 
ınaz ve yegane ümid noktuı da söner· 

se bugüne kadar sarfeclilen bütün enıek· 
ler hep boşa gidecektir. Hem it bu e

meklerin boşa gitmesiyle de kalmaya· 
cak, milletler cemiyeti konıeyinin kara· 
rı bir akç entrikacınm tak.ib ettiği tab· 
si menfaat •İyasetiyle ıuya dü~ 
bu •uretle araıulusal sulh ıahaımda 
milletler cemiyetinin nüfuz ve haysiye
ti de sıfıra indirilmİf olacaktır. 

KADIN ve ASKERLİK 

TAN'da Ahmet Emin Yalmanın 

Eskişehirde dünyanrn ilk kadın askeri 
pilotu Bayan Sabiha Gökçe ile yapbğı 
bir mülakatta muharririn ''kadm asker 
oJ.abilir mi?.. sualine Bayan Gökçe fU 

cevabı vermiştir: 

''Askerlik kadınlar için çok tabü bir 
feydir. Erkeklerle her şeyde müsavi ol-

duktan sonra neden yalnız yurdu koru· 
ma khaklundan mahrum edilsinler? Ka-

dınlar askerliğe aid her vazifeyi başa· 
rabilirler. Mesele yetiştirmek meıe]e

sinden ibarettir. Erkekler, kızlar ayn 
usulde terbiye görüyorlar. Sonra kadın-

ların ;ıaafı hakkında eski bir erkek pro+ 
pagandas1 var. Herkeıi ayni uıulde ye

tiştirin, ayni fırsab verin; kadının kor· 
kak olmadığını, erkeklerin yapbğı her 

türlü askerlik vazifelerini kadınların da 
yapacaklarını görecekıinix. Arkadaşla-

rımdan biliyorum: Bütün türk kızlan 

askerliği istiyor, tayyareci olacağım e

meliyle büyüyen küçücük türk mekteb

li kızları zan ettiğiniı:den çoktur." 

Halkevinde Trakya 
. 

gecesı 

Bu akşam saat yirmi buçukta Halk
evinde bir Trakya gecesi tertilı cdıl· 

miştir. 

Programa istiklal marşı ile başlana

cak, sonra önsöz söylenecek ve Trakya 

hakkında bir konuşma yapılacaktır. 

Programda halk türküleri, zeybek o· 

yunl:ırr, musiki, canlı tablo ve Kızıl 
Çağlayan isminde iki perdelik bir pi
yes vardır. 

Trakyalı gençler Trakya gecesının 

çok güzel olmast için son derece ç.alış
mış ve mükemmel bir program yapmış· 
lardır. 

• 
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Avr11Dacla Polil;~ Dosllulclar 
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Halk, bir ''fiat yükselmesi,, : .: 
devresine girmekte olduğu· : 

mu~e:a~~~d:t~:::e~~:ku- ~ 1 talyanı n ~ 

bir darbe sayılmaktadır. 

Çekoslovakya ile onun müt
tefikleri olan küçük an· 
tant, bu projeye karşı dur· 
maktadırlar. 

su .ile yiyecek maddeler de-:! .• 
po olunuyor. Birçok yer- : 

Bugünkü Avusturya, Ar
şidük Otto'nun ger,i gel
mesine muarız olmakla be-
raber, kıralcılrk, hareketi
nin taşkın bir hal almama· 
sı için işi yavaştan almak· 
tadır. 

~eırğ~~l:~~~~~~::cı:ıa:l:~:;~~ .=.mu·· na sebetlerı·; .·. 
dığı için bunlar da faz· 

la y.iyecek satın almakta : : 
ve yemektedirler. Bu yüz- •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• • •••• • • .: 

Bundan dolayı komünist 
propagandasına izin veril· 

med.iği halde kıralcılık propagandasına 
müsaade edileceği beyan olunmuştur. 

den yiyecek maddelerin fiatları yük
seldiğinden Avrupada ve öteki mem
leketlerde fazla ziraat yapılmaktadır. 

Tuna havzasındaki yoksullaşmış 
memleketler bu suretle, azçok, buhran
dan yakasını sıyırmağa başladıkların -
dan artık onların, alman çalğısına ayak 
uydurup dans etmeleri pek o kadar 
kolay körünmemektedir. Bu hususta zen. 
gin petrollere sahib olan Romanya yol 
gösteriyor: ziyadesyle alman taraftan 
olan "demir muhafızlar., da Bükreş sa
rayının sempatisini kaybetmişlerdir. 

Harb endüstrisinin ihtiyaçları ma -
denlerin ve maden külçelerinin fiatını 

yükseltmektedir. Ziraat memleketleri -
nin satın alma kabiliyetlerinin yüksel • 
mesi de bu memleketleri kısır geçen se
nelerin acısını ç karmak üzere fazla alış 
verişe sevketmektedir. Romanya, Le • 
histan, Macaristan ve Yugoslavya sair 
bazı memleketler bir takını yapılmıs ma· 
ddelere muhtaç iselerde bunlardan' bir 
kısmınr kendilerinin yüksek himaye al
tında bulunan fabrikalardan temine ça
lışmakta ve Almanyanın kendi ürünle· 
rine karşı dilediği maddeyi vermesin -
den bıkmış görünmektedirler. 

Nazi Almanyanın böyle bir siyase • 
tin nereye gideceğini pek ala bilen ge
nel kurmayının tavsiyesi ile güttüğü ye
ni siyaset, büyük devletlerin bir t.akım 
ıhtarlariyle karşılaşmıştır. 

Blum hükümetinin ispanyol Fası ve 
İngilterenin sömürgeler meselesinde 
gösterdiği kati karar, almanları ve ya
hud a'rııanlar içinde hadiselerin ne yol
da yürüyüp gitdğini bilen kimseleri 
hayrete düşürmüş ve şaşırtmıştır. 

Geçen sonbal.~rda para krymetleri • 
nln düşür"ilmesini intaç eden üç taraf
lı para an "-;-nası alman ekonomisine bil· 
yük bir darbe olmuştu. Almanyanın 

bugünkü ihracatı da hu--rün nı derecesi
ni ancak ihracatc lara sübvansiyon ve
rilmek sııretivle. muı. fa~a edebilmek
tedir, Bunun tabii neticesi de hayat pa· 
halılığının devamlı bir surette artması 
olmaktadır. Maıkın değerinden düşü • 
rülmesi tavsiye olunabilir. Fakat esa • 
sen kıymeti meçhul olan bir parayr dü· 
şiirmck de zor bir şeyı.lir. 

L ehistan, tekrar Fransaya doğru 

temayül gösteriyor. Leh ordusu, 
yeniden organize ediliyor. 

Her ne kadar rus korkusu bu vazi • 
yeti doğurmakta, hele bu korku Sovyet 
Rusyanın süratle nasyonalist, milita 

ri...t bir di!ctatörJük halini alması bu 
ltrokuyu artxrmakta ise de, Almanyan.n 
etrafına her taraftan örülen çelik çem· 
her, şarkta da vücude getirilmeketdir. 

Alman nüfuzu altında bulunan dev

letler arasında bir halka teşkil eden 

Macaristan, General Gömböş'ün ölü

mündenbcri, Berlinden gelen teklifle

re daha az aldırmaktadır. Macarlar, bir 

çoğu kültür ve ırkça kendilerine ya • 

hancı v edüşman olan devletlerin elin· 

de bulunan eski topraklarının bir Av
rupa harbı olmadıkça geri gelmiyeceği
ne kani bulunuyorlar. Bundan başka ma. 
carlar son defa alman öğüdünü dinle
mek yüzünden başlarına ne türlü bela • 
lar geldiğini de unutrnam·şlardır. 

Almanlara geJince onlar, Tuna dev
letlerine birer malzeme deposu ve ihti· 
raslarının içinden geçeceği bir koridor 
nazariyle bakmaktadırlar. 

Almanlar, fransız nüfuzunun de· 
vamlı surette zayıflamakta olduğunu 

hesaba katmışlardı. Onlara göre Fran
sa büyük sosyal ve ekonomik yıkılma

ların arifesinde bulunuyordu. Halbuki 
almanların takdir ettikleri bu fransız 

vaziyeti tamamiyle yanl:ştr. Berlin, 
yalnız br noktada yanılmamıştır: Lehis
tan la Romanya, ruslardan ziyade al· 
manlardan yanadır. Onun için kaşık ka-

Deyli Telegraf 
gazetesinden 

şık yemeklerle karın doyuran alınan

lardan başka kimse Almanyanm ruslar 
tarafından istilaya uğrryacağı hikayesi
ne inanmazlar. 

B undan bir kaç hafta evvel, 'Gene
ral Göring, Viyan.ada ''Hayl Hit

ler" diye bağır lacağını söylemişti. 
Gerçekten alman dış bakanının zi • 

yareti üzerine hadise böyle olmuş ve 
Avusturya polisleri Avusturya nazile
rine kat"ı harekete geçmeğe mecbur ol
muşlardır. 

Avusturya'da bugünkü rejim devam 
ettikçe • ki birçok yıllar devam edece
ğe benzemektedir - alınanların Avrupa
da almanca konuşan milletleri üçüncü 
Rayh'ın idaresinde toplanmasına da im
kan olam yacaktır. Bu siyasete, daha 
ziyade santimantal nazariyle bakmak 
lazımdır. Bunun için almanlar, daha 
çok bekliyeceklerdir. 7,000,000 avustur
yalı ile Çekoslova.kyadaki 3,500,000 al • 
manın Rayh'a girmeleri, Almanyada ka
tolik kesafetini arttıracağından kilise
nin muhalefetini kuvvetlendirecektir. 

M eşhur "Berlin - Roma mihveri" 
Viyana'dan geçmektedir. Böyle 

olmakla beraber İtalyanın ve Almanya
nm Avusturya istiklali hakkındaki dü -
şüncclerinin aynı olmasına imkan yok
tur. Avusturya istiklii.li, İtalyanlar için 
hayati bir ehemiyeti haizdir. Alman as

kerleri Brenner'de bulundukça İtalyan
lar, istikl5.llerini emniyet altında say . 

mazlar. 
İtalyanlar, cenubi Tirol'la birlikte 

bir çeyrek milyon Avusturyalıyı idare
leri al tına almışlardır. 

Cenubi Tiroliin adı Viyanada anrl
mamakta ise de avusturyalılar burasının 
hatırasını unutmamışlardır. Avusturya
nın devamlı istiklali Almanya ve İtal
yadaki finansal ve endüstriel krizlerle 
a15.kalıd r. Her iki memleket de Avus • 
turyaya istediğini ve muhtaç olduğunu 
verememektedirler. 

Hakikat şudur ki Berlin ile Roma 
arasında yeni kurulan dostluğa uzun 
bir devam imkanı yoktur. Almanlar ital
yanlara güvenmezler. 1915 senesinde 
onun müttefiklere katılması ne unutul
muş, ne de affedilmiştir 

Her ne kadar zecri teJbirler sırasın· 
da Hitler, İtalyayı tutmuş ise de alınan
ların İtalyanlara karşı duydukları öf • 
' hala devam .tmektedir. Onun için 
Almanya, tİalyanın kudret ve prestijini 
kırmak ister. 

Avusturya, Dr. Dolfus sağ iken İtal

yaya güvenebilirdi; ondan sonra da Dr. 

Şuşnig ayn: siyasete devam etti. Fakat 

bugün avusturyalılar, italyanlarm Avus· 

turya şatran.ı maçında alınanlara mağ -

lUb oldukları kanaatindedirler. 

Avusturyanın içinde istiklal inanı 

çoğalmıştır. Kilisenin nüfuzu Alman • 

yanın aleyhindedir. Her ne kadar nazi 

faaliyeti devam etmekte ise de, son ay
lar içinde bunların ne azası çoğalmış, 

ne de nüfuzu artmışt· r. 

Almanların Avusturyada vukua gel
mesine mani oldukları bir şey varsa o 
da kırallığın geri gelmesidir. Hakikat
te Viyanac.la da kimse kırallığı istemi -
yor. İtalyanl?r için kırallığın dönmesi 
alman genişlemesine karşı bir engel 
tcJakki edilmekle beraber, bu takdirde 
Avusturya ile Macaristan.n birlesme • 

~ 

sini macarlar, Çekoslovakyanın parça • 
lanması yolunda esaslı bir adım tela.kki 
ederek hoş göreceklerdir • 

Alman bakımından ise, krralh<Tın av-., 
deti, nazi dinine indirilecek kuvvetli 

Fakat Avusturya, Dolfus'un öldü -
rkldüğü zamandan daha ziyade Alman
ya ile ekonomik münasebetler halinde· 
dir. Ve alman ordusu eskisinden daha 

müthiştir. 

Sonra maceralar da İtalyayı zayıf dü-

şürmüş olduğundan Avusturya, kendi 
istiklalini, on iki ay öncesinden daha 
kuvvetli bir surette iddia edebilecek bir 

mevkide bulunmaktadır. 

1BiBLiYOGRAFYA1 

Gönü ıerin Türküsü 
Milli piyes, 6 tablo, J kısım, 

Ba/Ikesir. Vilayet matbaası. 78 
sayfa. Fiatı 25 kuruştur. 

Balıkesirin genç muharrir ve şair
lerinden R. Gökalp Arkın "Gönüllerin 
türküsü,, isimli, mevzuu milli hayattan 
alınmış bir mensur piyes yazmıştır. 

Kendisinin daha önce "bir zaferin ya
sı,, ve "inkılap" yolu isimli eserlerinı 

de görmüştük. Bu son eseri, diğerleri -
ne nazaran bir inkişaf merhalesi adde -
dilebilir. Daha çok genç olan müelliften 
edebiyat sahas nda, daha kuvvetli eser
ler beklemekte haklı sayrlmalıyız. 

Ayetler 
Adana • Seyhan Basımevi. 

S:ıyfa 84. 30 Kr. 2. inci b.ısılış 
Arif Nihad Asya imzasını taşıyan bu 

küçük kitabcıgı, içinde taşıdığı taıe ve 
orijinal şiir havas! dolayısiyle dikkte 
değer bulduk. Kısa, çok kısa nesir par· 
çacıklarından meydana gelen mini mini 
t:.iirler. Fakat bunlardan hayrete değer 
bir gençlik ve hayat sevgisi taşıyor. 

Bu yazılar, olgun! şm::ıya. ve olgun m~ı.. 

suller yaratmaya, çok müsteit hassas bir 
ruhtan bize haber veriyor. Bu imzayı, 

muhakkak çok daha güzel eserler üze. 
riııtle göreceğimizden emin olarak, "a • 
yetler" i okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Rayfay,en 
Kooperatifleri 

Son haftalar içinde Ziraat Vekale
ti neşriyatından (seri A. sayı 2) ''Ray
fayzen kooperatitleri) hakkında bir 
eser ç.kmı'itır. Eseri yazan Seyhan say
lavı ve eski ziraat umum müdürü Tev • 
fik Tarman'dır. Kitab çok nefis ve te • 
miz bir şekilde bastlmıştır. Sadece bu 
bakımdan eserin ele alınarak okunma
sı kitab meraklılarına büyük bir ders 
verecektir. 

Rayfayzen Almanyada ziraat sa'1a
sında kredi kooperatiflerini yötratan 
büyük alman kooperadrçisıdir \'e ismi 
kredi kooperatıfleri:ıe alem olmuştur. 

Bugün de~il yalnız Almanyada bütün 
dünyada Rayfayzen deyince zirai kredi 
koperatifleri anlaşdmaktad.r. 

Birçok memleketlerde kurulan ve 
inkişaf eden zirai kredi kooperatifleri 
muhtelif şekillerde Rayfayzen prensip
lerini esas ittihaz etmişlerdir. 

Kemalist rejim, milli ekonomi saha
sında başardığı birçok büyük işler ara
sında kooperatifler de hususi bir ehe
mi1 et vermektedir. Bugün memleketi
mizde de muhtelif ekonomi salı,aların
da kendisinden bahsedilecek derecede 
aktif kooperatif hareketleri vardır. Ve 
günden güne büyi.imektedir. Bir taraf
tan pratik sahada çalışılırken ve diğer 
taraftan kooperatif ideolojisi yaratıl • 
mak istenirken kooperatif hareketlerin
de büyük rol aynamrş şahsiyetlerin 

eserlerini tanımak zarureti vardır. İş

te, Rayfayzen'in şahsiyetini hayatını, 

prensiplerini ve kurdu~u müesseselerin 
gerek Almanyada ve gerek diğer mem
leketlerdeki faaliyet erini bize tanıt • 
mak suretiyle Tevfik Tarman koopera -

Ekonomik meseleler 

Demir sanayiimiz·n 
kurulması 

Başbakan İsmet İnönü'nün Kara
bükte temelini attığı demir ve çelik 
fabrikaları ile türk endüstrisi tam ve 
hakiki inkişaf devresine girmiş bulun 
maktadır. Filhakika Lemir endüstrisi 
bütün diğer endüstrinin anası vaziye 
tinde (İndustrie Mere) olduğundan 

bundan sonra endüstrimizin pek emin 
ve çabuk yükselip kuvvetleneceği mu
hakkaktır. 

Bugün büyük endüstrisi bulunan 
medeniyeti ileri ve askerlikçe kuvvetli 
devletlerin hepsi demir endüstrisini 
kurmakla işe başlamışlardır: 

1 - Kömürle demiri adalarında 

yan yana bulan ingilizler xıx uncu as· 
rın başlarında büyük endüstrilerini de
mir endüstrisiyle beraber kurulmuş ve 
bu şebeke ile diğer milletlere göre bir 
asra yakın zaman ~çinde sınai bir üs~ 
tünlük elde etmişlerdir. 

2 - İngiltereden sonra Belçika ve 
Fransada da kurulan ve geliştirilen bü 
yük demir endüstrileri bu memleketler 
sanayiinin daha ziyade kuvvetlenmesi 
ni sağlamıştır. 

3 - Amerika Birleşik devletlerinin 
endüstri sahas.ndaki pek çabuk yükse 
lişi de geçen yüz yılın ortasından sonra 
burada demir endüstrisinin gelişimile 
başlar. 

4 - İtalyan birliği henüz gerçek 
leşmediği sıralarda olduğu gibi 1870 
den sonra da Kavur'un başlıca kaygıla 
rından biri yeni italyan devletinin kuv 
vetli bir demir endüstrisine malik ol 
ması idi. İtalyanın bir"Expression Ge 
ographique" olmaktan çıkarak büyük 
devlet oluşu bu memlekette büyük en -
düstrinin (yani başlıca olarak demir en
düstrisinin) kurulmasiyle başlar. 

5 - Almanya imparatorluğunun 

kurulmas ndan önce başta Prusya ol • 
mak üzere diğer alman devletlerinin 
Fransayı yendikleri 1870 - 71 harbin • 
den sonra Fransadan kopartılan Alsas· 
Loren bilhassa demir madenleri için al
manlarca pek kıymetli idi. Dikkat edi
lecek olursa Almanyanın geçen asrın 

sonlarında endüstrideki başdöndürücü 
yükselmesinin Loren madenlerini işle· 
yen demir endüstrisinin fevkalade ge-

Ulus tercümeler kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin okuması 
lazımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Karel 

Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 

tifçilik kütüphanesinde büyük bir boş· 

luğu doldurmu::.tur. Eserde Rayfayzen 

in hayat ve şahsiyeti, ülküsü hakkında 

kısa bir .:ıulasa yapıldıktan sonra R<".y 

fayzen kooperatiflerinin genel teşki

tatı geniş bir detay üzerinde anlatıl • 

maktadır. Burada Rayfayzen tasarruf 

ve ikraz sandıklarının ana prensipleri, 

kuruluş sistemleri, organları, mıntaka 

ve memleket teşkilatı v. s. hakkında la

zım gelen birçok faydalı malumat veril

mekte ve kredi işlerinden başka Ray • 

fayzen kooperatiflerinin gördükleri di

ger muhtelif ekonomik işler de aynca 

izah edilmektedir. Nazari olarak veri -

len izahat yanında resimler ve istatis -
tiklerle mevzuun canlandırılmasına ça
lışılmış ve bu suretle başarılan işler, 

hakkında müsbet fikirlerin elde edil • 
mesi temin eclilmiştir. 

"Rayfayzen kooperatifleri" bu mev
zu üzerinde yazılmış ilk türkçe eserdir. 
Eseri okuyanlar Tevfik Tarmanm mev
zu ile ciddi bir surette uğraştığını ve 
esaslı araştırmalar yaptığını görecek • 
lerdir. Rayfayzen kooperatifleri'ni ko
operatif dersleri okutulan mekteblere 
ve koperatif işleriyle nazari ve pratik 
şekilde meşgul olanlara, okumağa de • 
ğer bir eser olarak tavsiye edebiliriz. 

nişlemesi neticesi olduğu görülıir. 
6 - Otuz sene içinde kenJ~ ..izerine 

büyülmüş bir ortaçağ devleti olmaktan 
çıkarak dünyanın en kudretli birinci 
sınıf milletleri seviyesine yükselen Ja
ponya da bu başans:m her şeyden ön • 
ce kuvvetli bir milli demir endüstrisine 
borçludur. 

Türkiyeyi en medeni ve kuvvetli mil• 
letler seviyesine yükseltmek gayesiyle.ı. 
başarı ile takip ettiğimiz endüsrileşme / 
hareketinde demir endüstrisinin işgal 

edeceği ehemiyetli mevkii fazla izaha 
lüzum yoktur. 

Kömürü yanı başındaki Ereğli hav· 
zasmdan alacak olan demir endtistri • 
miz işliyeceği cevherin % 60 ını mem • 
leket içinden bulacak, geriye kalan kıs• 
mını da İspanya, Tunus ve Yunanis • 
tandan getirtecektir. 

Halen memleketimizin demir ma .. 
denleri şu üç mıntakada bulunmakta .. 
dır: 

a) Anadolunun en cenub noktası O• 

lan Anamur civarında Çağlayık havali• 
ainde, 

b) İzmirin cenubunda: Torbalıda. 
c) Kayseri civarında: Faraşada. 
Bilhassa bu sonuncu bölgedeki de • 

mir madenlerinin pek zengin olduğu 

tahmin edilmektedir. 
Karabükte yapılmasına başlanan 

demir izabe fırınları ile demir ve çelili 
fabrikalarında bu üç bölgenin cevheri· · 
nin de müsavi olarak % 20 nisbetinde 
kullanılması düşünülmektedir. Bütün 
yüksek fırınlarla fabrikalar iki buçuk 
sene sonra işliyeceıktir. 

Demir endüstrimiz kurulduktan son· 
ra Türkiye endüstrisi en kuvvetli te • 
mel üzerine oturtulmuş ve memleke
timizde tam manasiyle bir büyük en • 
düstri kuruluşu mümkün olacaktır. 

Endüstriyi pek yakın bir zamanda 
yüksek kalite mal çıkarıp dış pazarlar• 
da 'geniş ölçüde satabilecek kadar kud• 
retli, ve bunun tabii neticeleri olarali 
nufusu çok ve refahlı, her tarafı bayın• 
dır mesut bir memleket: 

İşte bugün büyük endüstriye doğ • 
ru ilerliyen yar:nın TtlRKİYE'si. 

Dr. ORHAN CONKER 

fou Köşesi 
"Dizlerimizde fer ve mecal 

mış.,, 

-TAN'dan

Mecali anlarız ama, dizde fer kalma. 
ması, ilk defa işittiğimiz bir şeydir. 

* * * 
''Korkuyorum ki okuyucuların oku· 

maktan yüz çevirmelerine gene bunlar 

sebeb olmuştur • ., 
-TAN'dan-

0/acak bir şeyden kurtulur, olmuş 

bir şeyden değil. '"Korkuyorum ki ... se• 
beb olmasın,, denilebilir ama, yukarıda· 
ki şekil yanlıştır. 

* * * 
"Buraya aza olanlar hayat sigortası 

ediliyor.,, 
- CUMHURİYET' den -

''Sigorta etmek,,, "sigorta edilmek,, 

tabirleri dıoğrudur. Fakat ''hayat sigor• 

tası edilmek,, yanlış. ''Buraya aza o/an4 

}arın hayatları sigorta ediliyor,, deni/• 

mek laumdr. 

*** 
"Kanaatimizce hiç bir devlet, İspan~ 

yada ~u veya bu tarafın kazanması için 
yapılan ve yapılacak olan yardımlar yü· 
zünden bir harbı göze aldırnıamakta• 
dır ve aldırmayacaktır.,, 

- AÇIK SÖZ'den -

"Göze almak,, deriz, ''göze ıldırnıak.A 
bazan halkın kullandığı bir hatadır ki 

gramer kaidelerimize uygunsuzluğu do· 

layısiyle yazı diline girmemesi daha ; .. 

yidir. 

1 * * 
"Avrupa' da hala endişeli sayialar 

deveran ediyor.,, 
- CUMHURiYET'ten -

k eD-
Şayia ''endişeli,, olamaz. Anca j"t 

d
. . . d. d cı oJabJ ı • 
ışe verıcı, en ışe uyan 111 şıı 

Bir de "dolaşıyor demek ~'arl>ell 
' . ". . . . l~tı/rııa· 

'c!everan edıyor,, tabırının hort" 
Si hiç hoşa gitmİ}'IOI. 
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(Başı 1. inci sayfadd) 
lamın temelini atmak için toplanmış bu
lunuyoruz. Bu hadisenin bütün memle. 
ket için olan büyük ehemiyetine işaret 
etmek isterim. Atatürk bu büyük mües
sesenin temel atma merasimine bizi me
mur etti. Şimdi eserin ehemiyetini gös
terecek bir iki rakamı size ve rnemle:Ce

te arzetmek isterim. 

y J' b ·· ük fabrika 
e ı uy · ab ikalarr 

Karabük demir ve çelık f r . 
· · Dernır ve 

adı dikkatinizi celbetmıştır f lı ··ka . . ... k ;ı ıı -
relik fabrikaları yedı buyu b" . 
x 1 d b,er ırı 
da .. kkeptir. Bun ar an n mure b' kıymet 

h ı kette başlı başına ırer 
er mem e l .k furun 

sa rlabilir. Yüksek furunlar, çe l ·. 

ıa:ı kok furunu, haddehane, 20,000 kı 
' . d bir elektrik santralı 

lovat kudretın e 1 fab ·1· madde er • 
b" ük bir atelye ve ta 1 . uy · ·•-esı ka-'k b .. meydana getırım.ı 
rı ası, ugun d Bu mü-

1 la buolar ır. 
rarlaştırılmış o an r 1 k yeniden kuru a-
esseselere daıyanara 1 b. mevzu o a. 
cak fabrikalar ayrıca ırer 

caktır. 

Günde bin amele 
Kurulacak fabrikalar fennin e_n ~on 

terakkilerini ve en son icatlarmıd~ht;~ 
d 

k kuvvetli müesseseler ır. 
e ece , en 1 ça 
fabrikada günde bine yakın ame w e k • 
lışacaktır. Amelenin nisbeten azhgı u. 
rulacak olan bu fabrikanın nek_adar m_~
dern ve makanize edilmiş oldugunu gos-

termeğe kafidir. 
B"f"n bu müesseselere 22 milyo~ 

u u fedeceg"iz. Fabrı· 
liradan fazla para sar . 

.. lla a "gı madenlerı 
kalarm her gun ku nac 

tasıyacaktır. 
.iki yüz otuz altı vagon J • 

Bu her gün on trenin buraya gelmesı 
demektir. 

Ağır endüstriye bugün ba§lıyoruz 
Arkadaşlar, 

Endüstri hayatına hevesle girdikt':_n 
soma asıl endüstrinin ana kısmına, agır 
endüstriye bugün başlamış bulunuyo
ruz. Makine endüstrisine de buradan 
baslanır. Bu müessese .içtimai bakım
da~ da ayrıca dikkati celbedecek bir 
kıymeti haizdir. Burada çalışanların 
ikamet ve çalışma sıhhat şartları, mek· 
teb ihtiyaçları ayrıca hazırlanacak, 
bunlar i~in ayrı ayrı müesseseler kuru· 

lacaktır. Görüyorsunuz ki, Karabük de
~ir ve çelik fabrikaları ile memleketin 

er sahada k b 1 ·h . ço kıymetli olan aş rca 
ı tıyacların . .. • a cevab verecek bır mues-
s~se kurmakla kalmıyoruz. Cumhuriyet· 
~ı ~e milliyetçi Türkiyenin manevi ve 
ıçtımai bir medeniyet ve kültür mües
sesesini de meydana getirmiş oluyoruz. 

Meml.,f~et müdafaası bakımından 
Demir ve çelik fabrikalarının 

endüstri bakımından, ekonomi ba• 
hımrndan olduğu kadar memleket 
müdafaası için olan yüksek ehemi
yetine de bilhassa dikka_tiniz.i cel
betmek isterim. Bu fabnkala~ her 
ihtiyaç için istediğimiz. demır ~-e 
çelik temin etmekle memleket mu: 
dafaası bugünden sonra daha genıs 

ll ı'stı' nad etmiş olacaktır. 
teme ere 
H bakımdan memlekete bu ka-

er d l l bu d lüzumlu ve fay a ı o an 
ar ·· d getirmek Ata· 

labrikaları vucu a . . 
türk'ün büyük bir ehem.ıyet verdı-
ği başlıca bir mevzu idı. 
Bugün temelini atmakla sevinç du~

duğumuz bu fabrikaların kurulması ı· 
. üzakereler ve 

çın çok çalışrlmıs. uzun m 
tetkiklerde bulunulmuştur. Bu yolda 

zorlukları 
karşılaşılmış olan sayısız 
gidermek ve kuruluşlarını tabak~~~ e.t
tirebilmek için başlıca istinad ettıgımız 
kuvvet Atatürk'ün bitmez tükenmez 
ttıüzahareti ve yardımı olmuştur. Me_m
lekette esaslı ve devamlı her varlı~tn 
d

.. .• olan Atatur· 
uşunücüsü ve yarat cısı 

k
.. sevgi ve say-
un yüksek adını sonsuz . 

b .. ·· mıllct 
gılarla huzurunuzda ve utun . 
knrçısında anmak benim için bahtıyar· 
lık ve şerefli bir vazifedir. 

n· 1 'k l rı vücude .ı:.ıraz evvel bu fa lfl a a . 
g · . ·· ddettenberı 
etırmek için uzun bır mu . 

· t ctmıs-
:Yapılmış olan hazırlıklara ı§are J 

tim. Bütün bu hazırlıklarımız arasın~a 
bu fabrikaların kurulmasını, emniyetı
ne istinad olunur bir müesseseye ve:· 
tnek ha :1ıca ehemiy~t atfettiğimiz b:r 
~ · a itli. Brassert firmasında istedı
g •uiz ehemiyeti bulduğumuza kani ol· 
duğuınuzu zikretmek benim için bir 
zevk · · k üz"-tır. Bu eseri vücude getırıne .... 
te Siimerbank ile Brasscrt müessesesı 
ltenaı· .. · · · den mu-k munasebetlerını tayın e 

a ıreleler hükümleri dahilinde berab~r 

k ılıklı vazı . . 
işte arş ıniıniyet havası ıçın• 

ı şanların sa 
ber ça 1 

1 
teşebbüsün muvaffak 

d bulunma arı l ki e . . saslı bir amil ve zor u an 
Jnıası ı~ın e B 0 •• • büyük kolaylıktir. u 
enınelerı ıçın . w • 

y . . bariz olan dıger bır manası-
ınerasırnın . . 
nr da ifade etmek ısterım. 

Türk. ingiliz. Jostane münasebetleri 
Türkiyenin en mühim endüstri te-

ebbüsü, bugün türk • ingiliz dostane ' . .. . . 
münasebetlerinin iyi bır gosterısı mana-
sını almakla hususi bir ehemiyet ve kıy
met arzeder. İngiliz "Export credit Cu
arantte" dairesinin Brassert müessesi· 
ne yapmış olduğu yardımın İngilterece 
memleketimize karşı gösterilmiş olan 
bir itimad ve dostluk eseri olduğunu 
bilhassa kaydetmek isterim. Biz türk • 
)er memleketimize maddi delillelerle 
sempati gösteren bir siyaseti en itimad 
verici bir siyaset telakki ederiz. İki 
memleket arasındaki bu yeni vaziyetin 
iki yüksek yapıcısını sizin yüksek tak
dirinize arzederim. Doktor Aras ve İn
gilterenin Türkiyede~ büyük elçisi Sir 
Persi Loren. Muhterem büyük elçi 
bugünkü toplantımızda neşemize işti
rak için aramızda bulunuyor. Bu dosta
ne ve nazikane alakadan dolayı da ken-
disine ayrıca teşekkür ederim. 

Modern ve ileri bir meml_!!ket 

Arkadaşlar, 

Modern ve ileri bir millet endüstri
siz olamaz. "Endüstri bu zaman mede
niyetinin esas umdesidir gibi müteari
feleri,, tekrar edecek değilim. Ancak, 
bir noktayı bir daha canlandırmak is
terim. Eğer cumhuriyet rejimi olmasa 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin devlet
çi politikası takib edilmese idi, endüs
trinin bu memlekette kurulması hiçbir 
zaman tahakkuk edemezdi. Bugün 22 

milyon liraya mal olan müesseseler ku
ruyoruz. Bugüne kadar kurduğumuz 

fabrikaların en küçüğü dört beş milyon 
liradan aşağıya kurulmamıştır. Eğer 

Cumhuriyet Halk Partisi ve onun hü· 
kümetinin devletçi bir politikası olma
sa idi, bu memlekette hangi sermaye bu 
müesseseleri kurabilirdi?. Cumhuriyet 

rejiminin yapıcı ve yaratıcı oluşu Par

timiz prensiplerinin iyi tatbiki ile ken

dini göstermiştir. Yakın bir zamanda 
burada vatandaşlarımız cumhuriyetin 
üç mühim eserini, üç büyük feyzini 
kutladılar. Bir sene içinde demiryolu· 
nun açılışını gördük, iki üç gün önce de 
kömür havzasının tamamen millileşti
rilmesi yolunda başarılmış büyük bir 
işten dolayı millet vekilleri sayın ar
kadasım Celal Bayar'a karşı Büyük 
Mill~t Meclisinde teveccüh ve takdir· 
lerini gösterdiler. Bugün de üçüncü 
olarak demir ve çelik fabrikalarının te
mellerini atıyoruz. Bu münasebetle t..ek
rar edeyim ki, memleketin yalnız bu
rası için değil bütün diğer tarafları i
çin de icraat ve islahat programlarımız 
vardu. Biz bu programları bir takım 
zorluklara tesadüf etsek bile hususi bir 
itina ile tatbikde sebat edeceğiz. Şim
diye kadar geçirdiğimiz tecrübelerle 
huzurunuzda kendimize güvenerek tek
rar edebiliriz ki programlaumızr ta
hakkuk ettirmek yolunda bütün kudre
timizi sar/etmekten asla geri kalmıya-

cağız. 

Harici siyaset 

Arkadaşlar, 
Bu güzel toplantıda harici si-

yasete ait bir iki kelime . söyl~· 
meai sevgili ve sayın dınleyı
cil:re karşı bir saygı eseri say
maktayım. Umumi olarak bey
nelmilel sahada söylenecek şey 
azdır. Beynelmilel siyaset sık 
sık helecan verici buhranlara 
maruz kalmaktadır. Fakat son 
zamanlarda muhtelif siyasi ce
reya·nlar daha ziyade su Ih isti
kametinde süzülmeğe başla~ı~
ttr. Öyle günler ya~ıyonız kı. h.ır 
·ı · sene gibi kısa hır zaman ıçın 
l{l k k .. 
bile kati teşhisler o~a mum-
kün değildir. Fakat bıraz evel 
söylediğim gibi sulh yolunda 
bir takım iyi duygular ve ha~e
ketler bissediyonız. yahut hıs· 
setmek istiyoruz. ~ 

Silahsızlanma ve sulh 

Arkadaşlar, 
ki beynelmilel sahada 

Biliyorsunuz . . w. • 
. ..him de<YisıkLıgı sı· 

elerın en mtı ., , 
soıı sen b'-u"süniln akamete uğra-
}., ıanma tese u 
aıısız • . ·ı"hlanınaya 

her memleketın sı a 
ması ve 

lngiliz Büyük Elçisi Sir Persi Loren 
ile B. Brassert'in nutukları 

Karabük, 4 (A.A.) - Başvekil İs
met İnönünden sonra ingiliz büyük e]. 
ç.isi B. Persi Loren aşağıdaki nutku 
söylemiştir. 

" Ekseliinslar, bayanlar, baylar. 
Bugün aranızda bu merasime işti

rak için cumhuriyet hükümetinin bana 
bah,şettiği, ehemiyet ve k.rıymetini kay. 
da mahal olamıyan imkandan dolayı 
pek mütehassisim. 

Bu ovada doğacak olan bu toprağı 
asırlık uykusundan uyandıracak olan, 
sürülerin ve çobanların yerine en asri 
madencilik fenninin cihazlarını kura. 
cak olan ve ay ve yıldızların gece pa
rıltısına yüksek bacaların kırmızı ışı

ğım ekliyecek olan bu teşebbüsün Tür. 
kiye için haiz olduğu bütün manaları 
ekselans başvekil sizlere benden evvel 
izah buyurdular. 

lngiltere • Türkiye münasebetleri 
Ben ise bugün İngiltere ve Türkiye 

münasebetlerinde açtığımız mühim mer
haleyi kaydedeceğim. 

İki millet tarihlerinde harb sanatların
daki kudretlerini gösterdiler: Mertce 
müttefik veya mertce muhasım olarak 
çarpıştılar. 

Bugün biz ingiLizler, ve türkler 
sulh sanatlarında teşriki mesai ediyo
ruz ve müttehid krrallık modern Türki· 
ye sınai ve iktisadi hazyatının yarattlr. 
şında, günden güne çoğaltmakta olduğu 
harikulade gayretlerine kardeşçe elini 
uzatıyor. 

Memleketimde, Türkiyenin kendi 
hayatında ve millı menbalarının inkişa· 
fmda gösterdiği güzel hamleler, büyük 
bir alaka ile takibedilmektedir. 

Büyük Atatürk 
Ve pek iyi biliyorlar ki Bu büyük 

türk ilerleyişinin nazımı ve ilham men. 
bar büyük başbuğunuz Atatürk'tür. 

Azminin ve memlekete olan aşkının 
kuvveti ile milli hayatın her ıubesinde 
büyük bir teceddüd işine sanlmrş olan 
büyük bir adama, hiç bir kimse, bir İn
giliz kadar hürmet edemez ve hayran o
lamaz. Devlet şefinin mesaisine yardım 
etmek ve onun dehasının çizdiği yol
dan yürümek hususunda, cumhuriyet 
hükümetinin ve bahusus dostum başve
kilinizin güzide bir ekip disiplini ile 
çalışmasını hiç bir kimse, bir ingiliz
den fazla takdir edemez. 

Bugün burada memleketin iktisadi 
hayatının esaslı ve verimJi bir amili o
lan türk, ağır sanayiin.in temeli atılıyor. 
Bu büyük işi dostluğumuza istinaden 
bize tevdi etmiş olduğunuzu görmekle 
bahtiyarım. Buna şitab etmekte kusur 
etmedik ve etmiyeceğiz. Hükümetim 
sermaye için garantisini vermek sure
tiyle kuvvetli alakasını göstermiştir. 
Vatandaşlarım inanç ve sevgi ile işe 

sarılacaklardır. 

En mükemmel eser 

Atatürk ve hükürneti mtmleketi tam 
ve en modern bir tesisatla techiz etmek 
istediler. Elde edeceğiniz budur. lngi· 

liz deha . fen ve kudretinin aize vere
bileceği en mükemmel esere malik ola
caksınız. 

Bay Brassert ile mukavele imzasına 
takaddüm eden müzakerelerde bazı rol
ler oynamak fırsatı ha.na düşmüştü. Bu
gün bu münasebetle, Ekselans Başve
kil, Ekselans hariciye vekili ve Ekse
lans iktisad vekilinin bu işte gösterdik
leri büyük hüsnüniyet, geniş görüş, ve 
ayni zamanda realist ve dostça tutum
larından dolayı çok samimi takdirlerimi 
arzetmek vesilesini kaydetmek isterim. 

Sözlerimi Karabük demir ve çelik 
fabrikalarının ve verimli, yapıcı türk • 
ingiliz teşriki mesaisinin muvaffakiyet 
ve inkişafı hususundaki samimi temen
lerimle bitiriyorum.'' 

B. Brassert'in nutku 
İngiliz Büyük Elç.isinden sonra fab

rika inşaatını üzerine alan Brassert şir· 
keti idare meclisi reisi B. Brassert de 
şu nutku söylemiştir: 

''-Ekselans ve sayın baylar, 
Brassert şirketinin idare meclisi 

reisi sıfatiyle her şeyden evel, Türki· 
yede ağır endüstrinin başlangıç ve te• 
melini teşkil eden Karabük'teki bu mü
him demir ve çelik fabrikalarının in~a
sını bize tevdi etmekle şirketime hah· 
şetmi§ olduğunuz şerefi ne derece tak· 
dir ettiğimi söylemek isterim. 

Yeni fabrikalar tesis ettiğimiz bo.ş
ka memleketlerde bu gibi törenlere iş-• 
tirak ettim, fakat bugünkü tören beni 
hususi surette aliika ve memnun etmek· 
tedir. Çünkü memleketiniz, eski anane· 
lerini ve uzun ve pnlı tarihini kuv
vetli ve canlı bir milletin vasıflariyle 
bir arada topladığından dolayı bende 
senelerden beri derin bir sempati u· 

yandırmıştır. 

Türk İ§çiıi, türk malzemesi 
Deruhte ettiğimiz işin vüsatini tak· 

dir ediyorum ve sizin de takdir edece· 
ğinizdcn eminim. Malılmunuz olduğu 
Uzere bu işi başarmak mesuliyeti her 
.iki tarafa düşer, çünkü bizim mühen
dislikteki bilgi ve tecrübemizle birlik
te, azami derecede türk işırileri ve türk 
malzemesi kullanılacaktır. 

Bu fabrikaların inşası için dost Sü· 
mer Bankla işbirliği etmekle bahtiya
rız. tık gelen ingiliz mühendislerine 
bu bankada ve alakadar devlet dairesin
de gösterilen kolaylıklara teşekkür e
derim. Teessüs eden samimi münase
batm işin sonuna kadar devam etmesi· 
ni temenni ederim. 

İşimizde birçok güçlüklerle karşıla
şacağız. Buna hiç şüphe yoktur. Bu gi
bi müşküllerin önüne geçmek için ha
yatımın birçok senelerini sarfettim ve 
bunların neden ibaret olabileceğini şim· 
diden anlatmak ve fabrikanın asgari bir 
müddet zarfında bitmesi ve faaliyete 
geçmesi için yardımınızı dilemek iste· 
rim. 

Bir demir ve çelik fabrikasının in· 
şası, bununla doğrudan doğruya alaka· 
dar olanlar arasında iş birliğinden faz. 

la olarak daha birçok şeylere muhtaç .. 
tır. Ayrı ayrı nisbetlerde lıir millet•~ 
bütün kuvvet membalarma muhtaçt rJ 
Vasi bir sahada işçi aramak icab ede• 
cektir. Bunlara imkan dairesinde kon 
for ve eğlence temin edilmezse kendiJ 

lerinden azami derecede istifade edilel 
mez. Kara ve deniz yollarile uzakta 
malzeme getirilecektir. Gümrük duvar• 
larım aşmak icab edecektir. Şimendi 
fer ve yol nakliyatı temin edilecektir, 
Hatta tayyare bile kullanmayı düşünüJ 
yoruz. Karabükte elverişli bir posta~! 
telgraf ve telefon servisi bulunmalıdır~ 

Fabrika kurulduktan sonra bunu iş• 
letmek için birçok mahir ustalara ihti .. 
yaç vardır. Fabrikanın muvaffakiyetli 
her bir unsur ve usulün faaliyetine bağ .. 
lıdır. Ve bunların hepsi de müessir bili 
surette işlemelidir. Her bir şube için 
tecrübe görmüş ve iyi alıştırılmış fena• 
damları lazımdır. Bunları seçmek ve 
mühendislerinizi alıştırmak, vazifcle• 
rimizin en mühimlerinden birini teşkili 
etmektedir. I 

Bunlar nazarı itibara alınacak mese .. 
lelerden bazılarıdır ve yalnız Sümerl 
Bankla bizim teşriki mesaimizle halle• 
dilmez. Devlet daireleriyle alakada!' 
makamların yardımı da elzemdir. Bu .. 
nun içindir ki bu yegane fırsattan isti• 
fade ederek her hususta yardunınızı ' 
dilerim. 

Amerika ve Almanyanın büyük fab .. 
rikalarına kıyasen Karabük fabrikaları 
çıkaracakları istihsalat mikdarına nis• 
beten daha geni)i şekilde mamulat yap• 
mak mecburiyetindedirler. Münasip tl• 

sul ve projeler tatbik etmek ve teçhiza· 
tr, hususi ihtiyaçlarınıza göre intiha?, 
ve tanzim etmek suretiyle demir sana
yiinin doğru esaslarına istinad eden v~ 
iyi ve müessir bir şekilde işliyecek sağ .. 
lam bir tesisatı havi fabrikalar tesis e .. 

deceğiz. 

lngiliz endüstrisinin rolü 
İngiliz endıistrisinin oynadığı rold 

gelince: Karabükte yapılacak tesisat İ• 
çin İngiltercnin en meşhur makine v~ 
tesisat fabrikalarını seçtik. Bunların i• 
simlerini biliyorsunuz. İngiltcreden 
gönderecekleri tesisatın en iyi işçilik: 
ve malzeme ile yapılmış olduğuna cmiı' 
olabilirsiniz. Karabük'de direktörü ..ız 
B. Hopkinson ve baş mühendisimiz B, 
Proktor ve bütün ingiliz memurları bu~ 

raya bir tek maksatla gelmişlerdir. Bl\ 
da, mühendisliğin tasavvur edebılecegi.j 
en elverişli demir ve çelik fabrikaJarıııı:ı 
inşa ve tesis etmek hususwıda kendile .. 
rine düşen vazifeyi ifa etmektir. 

Gerek Londrada gerek Karabül:de!cf 

ingiliz mühendisleri namına bugün bLl·ı 
rada bulunmak lütfunda bulunduğunuz 

için ne kadar minnettar olduğumuzu vd 
memleketinizin ekselansmız tarafından 
vücuda getirilen, Cumhur reisi taraf n· j 
dan ilka edilen ve Ekonomi bakanının 

muktedir eliyle idare edilen endüstri 
hayatının kalkınmasına iştirak etmek 
fırsatını ne derece takdir ettiğimizi 
söylemekle çok bahtiyarım." 
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var k\lvvetiyle koyulmuş olmasıdır. Bu zevk ve neşe verdi. Canlı ve kudretli 
gidiş nereye varacktır? Zannedilebilir milletin geniş ve bahtiyar bir istikbale 
k.i tehlikeler geçildikçe silahsızlanma- karşı sarsılmaz itimadı biitün bakışlar. 
ya dayanan bir sulh sistemi yerine, za· da canlanıyor. Ilcr şey Türkiyenin da. 
man ile milletlerin takatleri sonuna ha büyük ve daha ileri hamlelerinin de-
kadar siHihlanmalarına dayanan b r lilidir. Sümer bank demir ve çelik fab. 
sulh sistemi kendi kendine kurulacak- rikalarını ilk planda şimdikinin yarı ta. 

trr. 
Böyle mühim bir geçit clevre

sin:le Türkiyeye düşen, kendi 
müdafası için çok hassas olması ve 
hazırlıklı bulunmasıdır. Buna öt.e. 
den beri büyük bir dikkat atfet
me'ıteyiz. Bununla beraber her fır
şattan utifade ederek siyasetimiz.e 
hakim olan sulh zihniyetini yürüt
meğe çalışıyoruz. Sulh davacıları 
ile samimi olarak beraberiz.. Bey
nelmilel ihtilal mevz.ularınclan her. 
hcıngi birinin kalkmasını meserret

le karşılıyoruz.. 

Vatanda§larla temas 
Arkadaşlar, 
Bu;;iin toplantıya gelen vatandaş. 

larım ile yakından temas etmek bana 

katında düsünn üş idi. Plan hazırlanır. 
ken takati bir misli arttırıldı. daha bir 

misli arttırılabilmesi irin de inşaat es. 
1 

nas nda ihtiyati tcdl) r aldı. Bütun 
bu misil artmaları sizlerin n • içinde 
idrak cdeceginizi düşünmek insana zevk 
ve gurur veriyor. 

Vatandaşlarım. Bu toplantımızı şe. 
reflendirmek için Büyük Millet Mecli
si sayın lıir reis vekili ve azız millet 
vekillerini gönden.iL Ş ukı an hislerimi

zi ifade etmek borcumdur. Yakın kaza. 
lardan gelen kadın ve erkek vatandaş
larıma da s{ vgi ve teşekkiır duygularımı 
zı sunarım. Demir ve çelik fabrikaları. 
na temel atılmasını, millet ve memltket 
sev"nilecek bir kutlu hadise saymakta 
haki.dır. 

Sayın Başbakanımız Çankırıda 
Çankm, 3 (A.A.) - Karabiıkte açı .. 

lan fabrikaların temel atma töreninden 

şimdi avdet eden sayın Ba vekilimiz ls. 

met !nönü Çankırı istasyonunda binler~ 

ce halkın coşkun ıılkışlan ara ında ı .. r. 

şılandı. 1 met İnönü halkın böst rdi. 

gi bu tez hurata karşı voganlarından i .. 
ııeıek ayrı ayrı gorü, tülcr Havanın o
guk olmasına ıa men bir Eaaat k dar 

halk aynı kalabJlı la bekledı. ve C • 
kunlukla teşyi edilen başvel il 111-ı yı· 

mıza Çankırıyı çok sevdiklerini v .ıy. 

rıca geleceklerini \ad buyurdular. 

Karabük ten dön enler 
Karabuk demir ve çelik f.ıbrikasmın 

temel atma töreninde bulunupta şehri

mize cltinmek istiyenleri hamil h ı si 

tren cliın gece 2 40 da Ank r~ya gel i • 
tir. Du t enle B. Brassert ve arkadaş

ı rı ile ecnebi ga7.etecilerd'- l bir k.ıınıı 
da avdet etmiştir. 
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El birliği 
Karımrn lstan.bulda oturan anasın

dan gelen mektup, bizi Keçiörendeki 
evimize yeni yerleşmiş buldu. Kayna • 
namın mektubunda, İstanbulda tanrş • 
mış olduğu genç bir karı-kocanın Anka· 
raya gelmek üzere olduklarından, fakat 
oturacakları ev henüz bitmediği için 
Ankarada otele inmeğe mecbur kala • 
caklarından bahsediliyordu. Verilen bol 
tafsil ttan, genç çiftin biribirine pek 
diişkün oldukları da anlaşılıyordu. Hat
ta bunlar biribirine o kadar iyi bakar, 
o kadar iyi muamele ederlermiş ki, bu 
mesut cifti bir ay kadar misafir etmek 
imkanı~ı (kaynanamın hatırı için) bu
labildiğimiz takdirde bizim de onlardan 
ders alarak çok istifade edeceğimiz mu

hakkak imiş. 
Karımın anasını tanımaıhğı11ız ıçin, 

bu husu::.ta gösterdiğiniz zafı pek anlı· 
yamazsınız, belki. Fakat ben kendisini 
çok iyi tanıdığımdan, yazd:ğım cevabta 
ahpablarmı misafir itmekle biıyiik bir 
memnuniyet duyacağımı bildirdim. 
Tirenden inecek yolcuları istasyondan 
Ulus meydanına ve oradan da Keçiö· 
rene nakledebilecek otobüslerden bah
setmeğ i de ihmal etmedim. 

Misafirlerin Ankaraya varacakları 

sabahın saat altısında gelen bir telgraf· 
ta: ' 'Refikam grip neticesi halsizdir, 
tireni otomobille karşılamanızı dilerim 
• Atak" deniliyordu. 

Karımın "Gördün mü karısını düşü
nen kocayı?" demesi üzerine ben de ba
na düşen vazifeyi yaptım, yani bir tak
si tutarak istasyona indim. 

Beni, kaynanamın evinde görmüş ol· 
duğu resimlerden tanımağa muvaffak o
lan Bay ve Bayan Atak ile istasyonda 
karşılaşt.ğım zaman, B . .1an Atak'ta has
talıktan yeni kurtulmuş bir hasta hali 
göremedim, doğrusu. Fakat bu ciheti, 
sonra, karıma çıtlattığımda, o sadece 
"Karısı hasta değilken bile bu kadar ihw 
timam gösteren bir adamın herhalde ör
nek bir koca olması gerektir,, demekle 
iktifa etti. 

Eve vardık, fakat daha pardösümü 
asmağa bile v kit bulamadan Bayan A • 
tak yanıma sokularak, kocasının işite
miyeceği bir sesle: "Affedersiniz ama, 
bugün ne yiyeceğimizi sorsam çok mu 
ayıp etmiş olurum? Ben, kendi hesabı ~ 

ma, ne olsa yerim. Fakat doktorlar ko· 
cama çok sıkı bir rejim tavsiye ettiler, 
bu rejimi bozarsa hayatını tehlikeye 

Halkevinde 
konferans 
Sümer kültürünün 
Anadolu kültürü ile 

münasebeti 
Ankara halkevi müze ve sergi şube

sinin tertib ettiği seri konferanslardan 
beşincisi dün seçkin bir dinleyici küt· 
lesi önünde ''çivi yazıları ilmi,, saha
srnda tanınmış sayılı enternasyonal o
toritelerden biri olan Ankara Tarih, dil 
ve co] rafya fakültesi sümeroloji ordi
naryüs profesörü Landsberger tarafın· 
dan "Anadolu Asur kolonileri ve Sü
mer kültürü ile Anadolu kültürünün 
münasebeti., mevzuu etrafında veril
miştir. 

Profesör konferansının başlangıcın

da tarih telakki !erini tetkik etmiştir. 

Bunlardan dünya tarihi düşüncesi tar
z:nın, son zamanlarda daha ziyade rağ
bete mazhar olduğunu ve yeni tarih ce
reyanlarının araştırmaların merkez nok
tasını Anadoluya almakla yunan tari
hini doğrudan doğruya Anadoluya bağ• 
!ayacak olan dünya tarihi telakkisi tar
zı siklet merkezini Anadoluya verme
ğe mecbur olduğunu söylemiş, büyük 
şef A tatürkün dünya tarihini aydın· 

!atmaktaki büyük rolünü şu cümlelerle 
ifade etmiştir: 

''- Derin nüfuz nazarını geleceğe 
olduğu kadar geçmişe de tevcih eden 
ve uzak mazinin tarih yaratan kudret 
iz!erini aydınlatarak kendi milletinin 
atisini canlandıran büyük dahi Atatür
kün tarih araştırmalarındaki büyük 
ltisseleri ne kadar tebcil edilse azdır.,, 

Profesör bundan sonra Sümer kül-

koyabilir; Bundan dolayr, mümkUn o • 
lup olmadığını bilmiyorum ama, öğlene 
mesela bir az balıkla tavuk kı.zartmasr 
ve krema, akşama da gene böyle hafif 
şeyler •.. ,, demez mi? 

Misafirlerimizin yemek listesini ka
rıma bildirdim, ve sabahki otomobil 
masrafım hatırlayarak "Ne mutlu böy· 
le her~eyini düşünen karılr kocaya,, di· 
ye bu sefer de ben, takdirimi belli ettim. 

Akşam yemeğinden sonra biraz ÇI• 

kıp dolaşmağt, veya biriç oıynamağr tek
lif ettik. Fakat Bay Atak bizim bayanı 
bir kenara çekerek kansının radyoya 
meraklı olduğunu, bizce bir mahzur 
yoksa radyo dinlemeği tercih edeceği • 
ni, söylemiş. Bu sebeble, sabahın saat 
ikisine kadar radyo dinledik. 

Esneye esneye yatmağa gidcı ken, 
sabah kahvaltısının saat sekizde hazır 

olacağını misafirlerimize bildirdik. 
Fakat Bayan Atak'm bana mahrem su -
rette çıtlattığına göre kocasının iki haf
talık bir mezuniyeti varmış; ve mezun 
iken saat ondan evvel kalktığı takdirde 
bütün gün başı ağrırmış; bilmiyormuş 
ama, acaba kahvaltı saat sekiz yerine 
saat onda yense .... ? 

Aradan iki gün geçti. Üçüncü günü 
karımla şehirde buluşarak vaziyeti göz
den geçirdik. Biribirini bu derece se • 
ven bir çiftten örnek almanın cidden 
yerinde olacağına karar verdik. Misa • 
firlerimizin birbirini korumak hususun
da gösterdikleri takdire şayan gayreti 
örnek tutarak bir hareket tarzı tesbit 
ettik: ve hemen o akşam tatbike başla· 
drk. 

O gece Bayan Atak'ı bir kenara çe
kerek: "- Sizin tam bir ay kalmanız -
dan ben kendi hesabuna çok menuıun o
lurdum; faJ.tat karım sıhhatli değildir; 
size boynunun borcu olan ve seve seve 
gördüğü hizmetleri ifa ederken fazla
ca yoruluyor. Bu söylediklerimi duysa 
beni dünyada affetmez ama, ziyaretini· 
ze nihayet vererek yarın otele inmenizi 
rica etmeğe mecburum", dedim. 

Ertesi sabah onları taksi ile şehre 

indirmeği teklif ettim, ısrarıma daya • 
namıyarak kabul ettiler. Fakat karım 

Bay Atak'ı bir yana çekerek sıhhatimin 
pek sarsılmış olduğunu, fazla hızlı gi· 
den taksilerde yolculuğa tahammülüm 
olmadığını, söylemiş. 

Onlar da otobüsle indiler. 
L. Nezih MANYAS 

[ ~AOVO 1 ----
AN KARA, öğle ne~riyatı: - 12.30 • 

12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50. 
l 3.15 Plak: Tür kmusikisi ve halk şarkı
ları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harid haber
ler . 

• \kşam ne§riyatı: - 18.30 - 18.35 
Plak neşriyatr. 18.35 - 19.00 Çocuklara 
masal (Nureddin Artam). 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halle şarkıları (Hik
met Riza ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 
Saat ayan ve arabça neşriyat. 19.45 • 
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Servet Adnan ve arkadaşları) . 20.15 • 
20.30 Musiki konuşmaları (Halil Be
dii). 20.30 • 21.00 Viyolonsel solo (E
dib Sezen) Piyanist Marsel Bi refaka
tiyle). 21.00 - 21.15 ajans haberleri. 
21.15 - 21.55 Stüdyo salon orkestrası. 

türünün Anadolu kültürü ile olan te· 
masını bilhassa tebarüz ettirmiştir. 

Bu kül tür münasebetlerinin milad
dan evel takriben 1950 yıllarında Asur 
ticaret kolonileri vasıtasiyle yapıldığı
nı söyliyen profesör bu esnada Anado
luda hakim olan ticaret usullerini an
latmıştır. 

Bu devirde Anadolu, Mezopotamya
dan tunç imal edilmek üzere kalay it
hal ve buna mukabil bakır, gümüş ve 
kereste ihraç etmektedir. Mezopotam
yaya kalay Orta Asyadan ve İran üze
rinden gelirdi. 

Profesör bilhassa kadın hukukunun 
Anadoluda o zamanlar Asur kadın hu
kukundan daha insani olduğunu teba
rüz ettirmiş ve kadının bütün manasiy
le erkekle aynı hakka malik olduğunu 

söylemiştir. 

Profesör sözlerini, dünyanın en zen
gin eski kültür eserlerini ihtiva eden 
Anadolumuzda yapılacak yeni araştır· 
malarm tarihi büsbütün aydınlatacağı
m söylemiş ve konferansını sürekli al
kışlar arasında bitirmiştir. 

Profesör konferansını verirken pro· 
joksiyonlar da yapmıştır. 
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Milli Küme maçları 

An 'carada Gençler birliği 6 -1 
Doğan sporu, istanbulda 

Fei1erbahçe 1- O Oçoku yendi 
Üç haftadanberi devam etmekte O• 

lan milh küme maçlarmdan dün, biri 
Ankarada, İzmirin Doğanspor ve diğeri 
de İstanbulda, Taksım stadyomunda, 
Fenerbahçe ile gene İzmirin Üçok ta· 
kımlan arasında cereyan etmiş ve Genç· 
ler birliği 6 - 1 Doğansporu, Fenerbah
çe ise 1 - O Üçoku yenmiştir. 

Ankara stadında yapılan maç, hava· 
mn yağmurlu olması dolayısiyle, az se
yirci toplamıştı. Birinci mevki tribün
ler hemen hemen dolu, açık tribünler i
se hemen hemen boş gibi idi . 

Maçın hakemi eski milli takım O• 

yuncularından Alaaddm Baydardı. 
Maça tam saat 15.30 da başlandı. 

Doğansporun golü 
Rüzgarı arkasına alan Doğanspor, 

13 üncü dakikada, Fuadm ayağı ile, bu 
devrenin tek golünü yapmağa muvaf· 
fak oldu ve bu devrede Gençler birliği, 
rakibinin tazyikinden sık sık kurtuldu 
ise de gol çıkaramadı. 

Gençler Birliğinin golleri 
İkinci haftaymda, rüzgar altına dil· 

şen Doğanspor, Gençler birliğinin taz
yik çemberi içine çabuk girdi. Fakat, 
onbeşinci dakikaya kadar 1 • O, vazi
yetinde devam eden müsabaka, o daki
kada Selimin bir şutu ile yapılan gol 
neticesinde 1-1 beraberliğe tahavvül et
ti. Bu golü, iki dakika sonra, soldan ge
len bir pas sayesinde Rasimin 
bir kafa vuruşu ile yaptığı ikin· 
ci gol, yirmi birinci dakikada ü • 
çüncü gol, 25 inci dakkida dördüncü 
gol, 29 uncu dakkida Rasime vurulan 
bir tekme üzerine penaltıdan beşinci 

gol, nihayet 32 inci dakida altıncı gol ol
du . 

Dün Doğan Sporla karşıla.şan Gençler Hırlıgı takımr 

Gençler birliğinin dünkü oyununu, 

baştan sona kadar takib etmiş olan her
kes bu takımın haklı bir galibiyet ka
zanmış olduğunda müttefiktirler. An
cak Doğanspor neden bu kadar büyük 
bir gol farkı ile mağlub olmuştur? 

Gol farkı neden ? 
Bunun başlıca sebebini Doğanspor 

oyuncularının ikinci haftaymda yorul

muş olmalarında, Gençler birliği oyun

cularının ise, nefes kabiliyetlerinin faz

lalığından dolayı, maçı, başladıkları ka

aar zinde bir halde bitirmi~ bulunmala

rında aramak lazımdır. 

Bu mağlubiyette, ikinci sebeb, İz

mir sağ ve sol açık muhacimlerinin o

yun üzerinde müessir olamadıkları ve 

buna mukabil, Gençler birliği açıkları

nın Doğanspor sağ ve sol muavinlerini 

kolaylıkla atlatarak takımlarına iyice 
yardım ettiklerini gösterebiliriz. Bu 
mağlubiyette üçüncu bir sebeb olarak 
da takımın üç ayrı takımdan ve biri
birlerini hakkiyle tanımıyan futbolcu
lardan yeni teşkil olunmuş olması da 
akla gelebilir. 

Buna şunu ilave etmeliyiz ki Anka
ra stadının çayırlı sahasına Gençler 
birliği oyuncuları ahşık oldukları hal-

de İzmirli futbolcular hemen her zaman 
toprak sahada oynamşlardır. 

Doğanspor bezginlik göstermedi 
Ancak, bu mağlubiyete rağmen Do

ğanspor takımı hiç bezginlik göster
memiş, oyunun sonuna kadar, gol çı

karmak ve mağlubiyetten kurtulmak İ· 

ç.\n canla başla çalışmıştır. 

Hakem ve oyun 
Dünkü maçın hakemi Alaaddin, göz

lerinin fazla miyoplaşmış olmasından 

olacak, bazı bariz hataları görememiş 

olmakla beraber, müsabakanın neticesi 
üzerinde müessir olabilecek hiçbir yan
lış karar da vermemiştir. Seyircilerden 
bazılarını itiraz sesleri yükseltmeğe 

sevketmiş olan ofsayd vaziyetlerine ge
lince: İlk önce şunu düşünmek lazım
dır ki sahadaki hakikı vaziyeti tribün
lerden görmek imkansızdır. Hele kale 
önünde ve civarında bir oyuncunun of
sayd va~iyetinde bulunduğunu tesbit 
etmek ise çok güçtür. Zira, bir çok'arımı

zın ofsayd sandığımız halde, rneseıa, 

geri paslardan, top hasım oyuncusuna 
çarpıp geri geldiği zaman, taç ve kor
ner atışlarında yapılacak goller ofsayd 
sayılmaz. 

Bütün bu sebeblere binaen sevir -· ı ~. 

rin hükümleri ekseriya yanlıştır ve ha
kemin kararları katidir. 

Bugün Ankara Gücü karşısında Do
ğan Sporun daha düzgün bir oyun çı

karacağını umarız. 

Bugünkü maçı. eski sporcularımız

dan B. Said Salahattin Cihanoğlu ida
re edecektir. 

Fenerbahçe Üçok'u 
1 - O yendi 

lstanbul, 3 - Milli kün.c m? çlarının 

üçüncü haftasını teşkil eden kaqılaş· 

maların ilki dün Fenerbahçe -- Üçok 
takımlar arasında Taksim stadında ya
pıldı. 

Bir hafta ev el İzmirde 1-0 Beşikta-

Ankara stadına.,. .fi.ençler birli ğine 6 - 1 yenilen Doğanspor
cularının lzmirde alınmış resimleri 

şı mağJUb eden Üçok'un Fenerbahçe 
karşısında alacağı netice merakla bek
lendiğinden stadda dört bin kişi kadar 
bir seyirci kütlesi göze çarpıyordu 

İlk devre Fenerin 'hakim fakat ne
ticesiz bir oyunu ile 0-0 bitit. 

İkinci devrenin ilk dakikalarında 
sarı - laciverdlileri gene hücumda gö
rüyoruz. Bu sıralarda Fikretin güzel 
bir ortasını Niyazi vole bir vuruşla g-0· 
le tahvil etti. Fakat hakem daha evel 
bu hücumu ofsaydla durdurmuş bulu

nuyordu. 
Fenerbahçeliler bu mütemadi hü· 

cumlarmm semeresini ancak yirminci 
dakikada alabildiler. Soldan yapxlan bir 
Fener hücumunda İzmirli müdafi Fik· 
ret'i hatalı bir şekilde durdurduğun

dan İzmir aleyh.ine hakem bir ceza vu
ruşu verdi. Fikretin güzel bir vuru· 
şundan istifade eden Bülent yerinde 
bir kafa darbesiyle Fenerin galibiyet 

golünü çrkardr. 

------------- ---
Fethi Yamanın 

lıazin ölümü 
( Başr I. inci sayfadi:I.) 

rağmen, dün saat 16 da, Nümune hasta

hanesinde vefat etmiştir. 
Fethi Yaman, İş bankasının kurulu• 

şunda bu milli müesseseye intisab et· 
miş ve verimli çalışmaları, muhitinde 

- r • ld • ' t' ad ve yaratmaga muvartaı< o ugu ı ım 

muhabbet hisleri sayesinde Ankara şu: 
besi müdürlü güne getirilmiş, zeki, iyi 

huylu, kibar bir gençti. 

İş bankasından çekildikten ı;on:a 
kurduğu Yaman şirketinde de aynı sa__Y 
ve dürüstlü ğü ile kendini tanıtnıış. bı.ı• 
tün temas ettikler ine sevgi ve saygı 
duy,.rular : telkin ederek çalışmıştı. ., de-

Fethi Yamanın at sporuna karşı 

rin bir alakası vardı. 

Fethi Yaman 19.!6 danberi Ankara 
b ri de 

şehir meclisi azası ve 1930 dan e . 
· · · · · larak şehfl' ticaret odası ıkıncı reısı v . 

mizin imarına ve Ankara ticaretinin ın· 
tle kerı· 

kişafına çok çalı şmış ve bu sure f· 
. - nıuva 

disine geniş bir muhıt yapmaga 

fak olmuştu. . sı· .k . .. denuerı Bütün Ankaray r ı ı gun 
h. yaı:rıa-

hati ile meşgul etmiş olan Fet .. 1 ük ıe· 
nın hazin ölümü, her tarafta buy 

essür uyandırmıştır. cıs oı 
Karde~lerinin ve dostlarının a 

yürekten paylaşırız. 
~ıarırıa 

Belediye meclisi sayın aza 
Belediye reisliğinden : F thi 

rtJllZ e 
Kıymetli ve genç arkadaş 

2 3
o Ja 

. .. saat l . 
Yamanın cenazesı bugun :seıe· 

Hacıbayramdan kaldırrlacakt r. hazır 
diye meclisi azalarm.n cenazede 

bulunmalarını dilerim. 
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SÜMER BANK 
Umum Müdürlüğünden: 

· ı insaatında ça-
Karabük demir ve çelik fabrıka arr usta ve kal· 

hşmakiçin şimdiye kadar müra~aat e~e~ bidayetleri
falar meslek ve ehliyetlerine gore m ~avet ve tavzif 
ne doğru ihtiyaç nisbetinde pe~~erpe~ta bulunulma
edileceklerinden b1;1 hus~_sta ınur:r~aaolduğu takdir~e 

1 masr ve is,çiye yemden Iuzuın :a azetelerle ayrıca bıl
keyfiyetin Bankamrz tarafında g ı-1386 
dirileceği ilan olunur. 

. 1 k Direktö -Iüğünden . 
Sı-1as Bayındır 1 k ke"ir bedelli vali evi 

493 lira 53 uruş · d 'h l 
Siv .. sta yapılacak olan 2s d iHiyct daimi encümenın e. 1 a e 

15-4-937 perşembe günii sat .ı~ e v kapah zarf usulü ile eksıltmeye 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı · 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon tcsisatınJan olan 

535 metre uzunluktaki yolun parke taş kaldırım inşaatıdır, 
Keşif bedeli (25715) lira (85) kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şarnamesi, 
D - Fenni şartname 
E - Silsilei fiat ve keşif hulasa cetveli 
tstiyenler bu evrakı (130) kuruş bedel mukabilinde Şose ve köp

rüler reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 12-4-937 tarihinde pazartesi günü saat 11 de Nafıa 

Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçin taliplerin (1929) liralık muvak
kat teminat vermesi ve Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çı • 
kan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ıa • 
zrmdrr. İsteklilerin teklif mektuplarını ÜC(Üncü maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabi -
Jinde ver 1e!eri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil-3 937 den ıtıba en p · k 'f ve şart• edil mel: üzere 24-. - · t 2137 liradır. roje.. eşı . 

konı•lmtıştur. Muval:kat t~nı!~aa dairesinde görüleb~lır. Eksl~tmeyf 
namesi her zaman Sı.vas. ar .. teahhitlik vesil~asını ıbraz ~e. bı~ tea 1· 

girebilmek icin isteklı erın _mu buna miimasil inşaatın ıyı hır su-

mez. (695) 1-1258 

Nafia 1.5 000 liralık bına ve 
hiıtte en az · . rıat emeled sartt r. 
rette yapmış olduklarını ıs ı 415-4-937. perşen be günü saat 13 çe 

Talipler telclif mekhıplarıı° . ı· m<lır. (1747) 1-1349 
ka r d ;...,,ı ne::ümene verme erı az 

( 

1 ı rt"oii1Utaııh~ı Jaudar na ,.-cnP 1~ ....,, 

Aukara Satınalnıa 
~om is~ on ınt aı : 

. . . . 'n bir kıloı.• •na 65 kuruş fiat t .. ımin edi 
Polis mektebı ıhtıyacı 1 k a malr 6800 kilo pamul. 5-4-937 

.. l" .. r. e uv"un sa ary . 1 k len mühur u orn , ~ k 1 siltme usulü ıle sat n a ın"ca ·tır. 
·· ·· aat 15 de .. ~ı e b k ·ı · pazartesi ç-urıu s . ondan alınabilecek olan u e ·sı tmeye gır-

Şartnaıncsı par~srz korı:ı_sY50 '· nısiuk teminat makbuz veya banka 
. ıer n 331 lııa ,.u . 1 . "b mek ısteyen. ,1 

.. 15 e kadar teminatl::.-·nı •~ .1ısyona ı -

l(a )alı Za f Usulile Eksiltme İlanr : 
1 - ..;:ıc iltmeye k nu·an iş: Ankarada Dahiliye Vekaleti ~ina • 

sının garp tarafında yaprlac'l': n"betçi Kultibesi ve pergola ınşaa
tıd r. 

Keşif bedeli: 20 9. 77 lir"clır. 
2 - E .,,'itme 16.4.1937 t~T·rı·nde cuma günü saat 15 de Nafıa 

Ve aleti ya H ışleri Umum 1\ üdtirlüğü eksıltıne komi yonu odasm
da kapah z rf usu1iy e yap lac ıtır. 

3 - E siltme c;:ırtnarnesi ve buna müteferri evrak 102 kunış be • 
del muk b" inde y~pı işleri umuın müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeve girebilmek için taliplerin 1525.23 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Naf a Vek~letinden al nmış ve en az 
20.000.00 lirahk iş Y"pmış olduğunu gösterir müteahhitlik vesikası 
ibraz etmesi 15.zımtlır. 

mektubile bellı gun ve saat (650) 1-1134 
raz etmiş olma!ıdrrlar. ------

İsteklilerin teklif me1üuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat. evveline. ~adar komisyon reisliğine makbuz mu~abilinde vcr
mesı muktazıdır. Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. 

Jandarma f;enel l{omntaıılı~ı 
Ankara saiınalma komisyonundan 

. k u kıymet biçilen (2300) tane vasıf ve ör-
-~ir tanesıne .. (~40~5.:_~3~ erşembe günü saat onda ka~alı zarf 

neg.ıne u5'.gun kılım 
1 

aktir. Şartnaınesi parasız komısyondan 
eksıltmesıyle satın a n~c irmek istiyenlerin (586) lira (50) 
l b·1 k olan bu eksıltmeye g . . . a ına ı ece d yazılı belgelen muhtevı teklıf mek-

k 1 k t minat ve sartname e . . 
uruş u e . .. · d k kadar komısyona vermış olmaları 

tuplarını bellı gun saat o uza 1-1304 
(727) 

İktisad Vekale6 

T ;j r k o f i s d ~ o : 

8~ığul{ havalı tesisat 
İzmir'den başlayarak memleketin muhtelif no!~talarında taze 

üzüm ve meyva için soğuk hava antrepoları tesis edilecektir. Bu 
antrepo' ar, iç ve drş pazarlara sevkedilecek taze üzüm, taze elma, 
~:ı~c tu::bze için kullan· lacak ve bir kısmı 50, diğer kısmı 150 ton is· 
tap edecek biiyüklükte olacaktır. . , . . . 

e Muhtelif sistem ve şekilde tekliflere ır~kan_ vı;r?>ek ıçın teknık 
;sufı Şimdilik tesbit etmiyoruz. v~~i teklıflerın ıçındcn en ekono-
ık ve ~n işe uygun olanını seçecegız. . . . 

Bu a t 1 ··la istihsal veya istihlfik mahallen arasında ışlıye-
cek vant~5\Jı-

0~~ya diğer soğuk hava ve tecrit tertibatlı kamyonla; 
Ve aı;trepolar daiıilintle içierine taze meyva kon~p ~erb~stçe vap~ 
veya vao-onlara girecek ve bir normal vagon dahılı acmıne ve şe -
line U" "un "Container" ]er de mübayaa olunacaktır. . . 

"Foree Motı ice" in taş hc>.nürü veya gaz povr es::ısmı ıhtıva et-

mr· · · ~ ~a!ıaht r. 37 "h' k d 
Teklif yapmak istiyenlerin en geç 30 Nisan 19 t~rı ıne. ~ aı 

tekliflerini resim, kataloı;, ruçhan sebepleri ve fiatlarıyle bırlıkte 
bildirmeleri ilan olunur. (723) 1-1264 -----

1,ra hzon Def terdarhğından: 
Kapalı Zarf Usulile Gayrimenkul 

Satrş Arttırma İlanı: 

Mah"Jlesi Sokağı 

Esvak Sıramağazalar 

Nevi 

Tahtani 
ve fev-
kani 

Metruke 
No. 
247 

Kapı 

No. 
148 

Muhammen 
Krymeti 

Lira 
20.000 

ma ·aza . . · 
"' i menkulün mülkıyetı peşın pa -

1 - Yukarda evsafı yazdı. gaX~ J"l bonosu ile ödenmek ~rtiyle 
ra ile sat lmak ve bedeli gayrım: a ~-n müddetle artt.rmaya çıka-
1-4-193i tarihinden itibaren on eş. gu 
rılmıstır. b .. ü saat 14 de Trabzon Def • 

2 :.._ Arttırma 15·4-937 perşem e kgun 1 zarf usulile yapılacaktır. 
· odasında •apa ı · .. k · ·i 

terdarlıi!r ~at ş komısyon~ i inistekJilerin % 7,5 temına. a ~e., 
3 - Arttırmaya gırebılmek ç rmesi lazımd·r. . 

i~in mal:buz veya banka.mektub:b~:ları veya banka mektuplan~le 
4 - İsteklilerin te':1ıı:at ma ede azılı saatten bir saat evv~h~e 

teklif mektuplarını ikın~ı ınadbd yk;ı'ıilincle vernıesi muktazıdır. 
k . r-·ne ınak uz mu "k' . maddede adar komisyon reıs ıgı . k ktuplarrn nihavet ı ıncı . . . 

5 - Posta ile gönderılece me d zarfın mühür mumu ıle ıyıce 
l . olması ve ış 

Yazılı saate kadar ge mış 
1 

l343 
kapatılması lazımdır• ·ıoneler kabul edilmez. (685) -

Postada vukua gelecek gecı 

J d 
, 1 ~ne1 l{omutanlığı 

an arma uc; 

Anliara Satınalnıa 
l{omisyonundan: 

bir ınetresi (295) kuru.ş 
1 - Eldeki örnek ve vasıflarına ~yg~:d:~ kışlık elbiselik ve ~~r 

değerlenen 70 000 den 85,000 nıetrey d n 40 000 metreye kadar k 
lllc ~reı.i (315) 'kuruş değerlenc.n ~.o.?,O~aa; (10) da komisyonca kapalı 
Putıuk kl· naş 5. 4.937 pazartesı gunu b' 
za f . kt r . ndan alına ı-

r usuliyle satınalınaca 1 
• k ş Jrğında kornısyo. 

1 
k ·ık te-

2 - ~c.rtnamesi ( 1884) kuruş . a~ ı terin (18820) lıra ı 1 
• 

lecek olan bu eksiltmeye girmek ıs~ı~e~ de bulunduracakları tekl~f 
lllinat ve şartnamede yazılı belgelerdı ı~ın a kadar komisyona -vermış 
lllektublarını en geç belli gün saat 0 uz ı-1120 
Oltnalan. ( 624) 

(733) 1-1339 

Seyhan Vilayetinden · 
1 - ~ksiltm_:ye konulan iş; Adana su baskınmda evleri yıkılan

lar 18 daıretle dorderden 72 ve bir dairede de 3 ki ceman 75 ev yap
tın laca ktır. 

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

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

İstiyenler bu evrakı (163) kurus bedel mukabilnide Vilayetten 
alabilirler. · 

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

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

İsteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar vıla ete 'm .buz mukabılinde vermeleri mukta -
zidir. Posta ile gündcriıecek tekliflerin dış zarfları mühiır mumu i
le iyice kapatılmış olması lazımdır . 

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

Na ·ia VekaJeı·nden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı · 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Aıık .. ra kız lisesi kalorifer tesisa • 
tıdır. 

Kesif bedeli: 22484.51 lirad r. 
2 _:_ Eksiltme 16.4.1937 tauhınde cuma günü saat 16 da Nafıa 

Vekaleti yapı işleri umum müdurlu :i eksiltme komisyonu odasm
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve IJuna müteferri evrak 112 kuruş 
bedel mukabilinde yapr işleri un um ıniıdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1686.34 liralık muvak
kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden almmış müteahhitlik 
vesikasını haiz olması ve 10.000.00 lira <legerinde bir kalorifer tesi
satını iyi bir ı;ıekilde yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi la
zımdır. 

İsteklilerin teklif ıne ·tuplarmı ikinci maddede yazdı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon re'sliğinc makbuz muka!Jilinde ver -
mesi muktazidir. 

Postada ol?cak gecikmeler kabul edilmez. (732) 1-1342 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden : 
.Koyulhjsarda yap 1 ::ak olan tam devreli ve beş sm.flr ve 14284 

lira 42 kuruş keşif bed ili ılk mekteb inşaatı 15.4.937 perşembe günü 
saat 14 de Sıvas daimi encüm~~indc ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle 24.3.1937 gününden ıtıbaren eksiltmeye konulmuştur. Mu
vakkat teminat 1071 lira 33 kuruştur. Proje, keşif ve şartnamesi her 
zaman Sıvas nafıa dairesinde görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için istek!ilerin müteahhitlik vesikası ib
raz veya bir teahhütte en az 10.000 lıra~ık bina ve buna benzer inşa
atı iyi bir surette yapmış olduklarını ısbat etmeleri şarttır. Talip
ler teklif mekt\lplarını 15-4-937 perşembe günü saat on üçe kadar 
daimi encümene vermeleri laz;mdır. (1748) 1-1348 

Ankara merkez hıfzıssıhha 
müessesesi direktörlüğünden: 

ı _ Müessese aşı şubesi için ıoo. adet Dana ile daire kaloriferi 
içi:ı 50 ton kömür ayrı ayrı. açık eksıltmeye konmuştur. 

2 _ Danaya ait açık eksıln:1e 14. 4. 937 çarşamba günü saat 11 de 
ve kok kömürüne ait açık eksı~tme de aynı gün saat 10 da Ankara 
Merkez Hıfzıssıhha Müessese~ın~.e yapılacaktır. 

3 _ İstekliler şartnaınelerı muessese muhasip mutemetliğinden 
alabilirler. . 

4 _ Danaların kıymeti ınuhammenesı 3500 lira kok kömürünün 
ise 1400 liradır. .. .. . 

5 _ Danalar için 263 lira k~k komurü ıçin 105 lira mukabilinde 
t ·nat akçeleri hudud ve sahı!ler. sıhhat umum müdürlüğü vez • 
n:~i~e teslim etmeleri ve isteklıl_er~n aynca bu gibi işlerle meşgul 
olduğuna dair vesika göstermelerı lazımdır. (758) 1-1301 

1 

Tosya Bt~ledivesiııden: . 
Açık Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş- Tosya kasabasında yeni-'nn yapıla
cak yirmi yataklı hastanenin keşif ve projesindeki !: s ı inşaatına 
aittir. Bu inşaatın keşif bedeli (7495) lira (53) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavelen~mc 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Hususi sartname 
F - Keşif cetveli, si.silei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje 
İstekliler bu evrakı Tosya belediyesinden görebilirler. 
3 - Eksiltme 23-3-1937 den 14-4-1937 tarihinde çarşamba günü 

saat 14 de Tosyada belediye dairesinde belediye encümeninde açık 
eksiltme usulile yapılacakt·r. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 562 lira 17 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve fenni ehliyet vesikası ile 937 sicilli 
ticarette kayıtlı olduğuna dair T. C. vesikası ibraz etmesi şarttır. 
İsteklilerin mezkur günde belediye encümeninde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (7 55) ı-1298 

·~bu hu) C H 
' . P. 

· ıy«inkuru] Baskaııiı;rından: 
' A) Enıırıunü hal~evi yanında yaptırılacak spor ve konferans sa

lonu ve. teferru.atı bınasr kapalı zarf ile eksiltmeye konmuştur. 
Kcşıf bedelı (57.914) liradır. 
B) Proj si (290) kuruş mukabilinde Eminönü Halkevi başkan .. 

lığında.1 a ınabilir. 
C) Eksiltme 10 - Nisan - 1937 cumartesi günü saat 16 da Cağal .. 

oğlunda Parti İlyönkurul merkczir.de yap lacaktır. 
D) Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat (~.145) lira 70 kuruştur. 
F) İsteklilerin Beledire heyetinden fenni ehliyet vesikaları al• 

mış olmaları 13.zımdır. 

G) Teklifler 9 - Nisan - 1937 cumartesi güııü saat 15 e kadra Ca· 
ğaloğluncla ,.arti ilyönkurul merkezinde inşaat komisyonuna veri .. 
lecektir. 

H) Müteahhidin bu işi yapabileceğine dair Nafıa ... en heyetin , 
den bir vesika ibraz etmesi şarttır. (1576) 1_1193 

KIVIRCIK BAŞ 
Johne Boles • Shirley TempJe 

Erzuı·um Valiliğinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Muallim mektebi yapısı. 
nın bitirilmesidir. 

Keşif bedeli ikiyüz kırk iki bin altı yüz yetmiş bir lira kırk se .. 
kiz kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır 
A ) Eksiltme şartnamesi. 
B ) Mukavele projesi. 
C ) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) İnşaata aid fenn1 şartname. 

E ) Keşif cetveli. 
F ) Proje. w 

Talipler projeyi Bayındırlık bakanlıgında ve Erzurum bayın
dırlrk mihlürlüğünde görebilirlc.r. 

İstekliler şartname ve evrakı saiceyi oniki lira on kuruş ~uka
bilinde Ankara, İstanbul ve Erzurum Kültür direktörlüklerınden 
alabilirler. 

3 = Eksiltme 9 Nisan 937 Cuma günü saat 14 de Erzurum Kül· 
tür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ;çin isteklilerin on üç bin üç yüz 

seksen dört iira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka a~ağı
daki vesikalar. haiz olup göstermesi Jazımdıt. 

A ) 1936 yılına aid ticaret oda!>r vesikası. 
B ) Baymdırlrk bakanlığından en aşağı yüz elli bin liralık bu 

nevi inşaat yapabileceğine dair alınmış vesika. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazrlı saatten bir saat 

evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğü dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukAb.ilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. 

Postade olacalr gecikmeler kabul edilmez. (662) 1-1169 

Anliara Vilayetinden: 
(322~) lira (55) kuruş bedeli keşiflı Orman Çiftliğinde yapıla • 

cak merınos koyunları için uyuz banyosu 16-4-937 cuma günü saat on 
altıda vilayet baytar direktörlügünde açık eksiltmeye konulacağın
dan isteklilerin keşif ve şartnameyi görmek üzere her gün baytar 
direktörlüğiine miiracaatları ilan olunur. (748) 1-1306 

Balık:esir Nafia l\Iüdürlüğünden: 
1 - Eksıltmeye konulan iş: Balıkesir vil5yet merkezinde mali

ye dairesi bina inşaatı. 
Binanın keşif bedeli 15969 lira 25 kuruş olup berai tetkik ve tas· 

dik Vekalete gönderilmiştir. Keşif cetveli üzc:rinden Vekah tçe ya. 
pılacak tadilat ve tashihata göre tutacak bedel asıl kabul edilecektir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunl~rdır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Fenni ve hususi şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiat cetveli. 
G - Beş adet plan. 
İstekliler bu şartname ve evrakı viliyet Nafıa Dairesinden göre• 

bilirler. 
3 - Eksiltme 15-4-937 tarihine musadif perşembe günü saat ıs 

de vilayet konağında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - E ;siltmeye girebilmek için 1197 lira 70 kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıda yazılı vesikayı haiz olup gös· 
termesi lazımdır. 

Eksiltmeye girebilmek için yeniden vekaletten verilmiş müteah• 
bitlik vesikası bulunup ibraz etmesi şarttır. 

. 6 - Tekli! melctupla~ı ~yukarda 3 ü~_cü maddede yuılı saatten 
hır saat evvelıne kadar vılayette teşekkul eden eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta iJ~ gönderileceklerin nihayet 3 üncü madde;:de vazrlr saate 
kadar gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ;.apatılmış 
olması rnzımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1579) 1-1192 



4 - 4 - 1937 

radyolarını bizden arayın Halil Naci Anatartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1231) 

1 
Ankara Le"· azım Amirli~i Sahnalma 

Komi!'lyonu ilanları __ ___.;,.._ _ _. 

Harl1 okulu 
komutanlığından: 

1 - Bu sene harp okuluna ve askeri hakim ve muallim 
smr·ma türk talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 

Kayıd ve kabul şartları aşağıdadır: 
A - Liselerden olgunluk imtihanı vererek mezun o

lanlar harp okuluna girebilirler. Bundan bir sene soma 
müracaat edenler imtihansLZ, iki veya daha ziyade sene 
sonra müracaat edenler askeri liselerden birinde olgunluk 
(bakalorya) imtihanına tabi tutulurlar. Lise mezunların -
dan gayri, sınıf ve ihtisas okulları ve liselere muadil ol
dukları Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş olan tkalliyet 
ve ecnebi okullarından mezun olan türk talebe askeri lise
lerin birinde olgunluk imtihanı geçirmedikçe ve türk aili -
ne tam vakıf olmadıkça harp okuluna kabul edilmezler. 

B - Ana vatan dışından okula girmek istiyen türk ta
lebenin de askeri liselerden birinde bakalorya imtihanı 
v ... rmeleri, türk diline vakıf ve türk tabiyetinde olmaları 
lazımdır. Olmıyanlar bir sene zarfında türk tabiiyeitne ge
çeceğine dair bir senet verirler. (Bir sene zarfında tabiyeti
ni değistirmiyenler olursa okul masrafı kendilerinden ah -
narak okuldan çıkarılırlar.) 

C - İstekliler (16) yaşını bitirmiş ve (23) yaşına he -
nüz girmemiş olmak. 
. D- Üniversitede okurken askeri hakim ve muallim ol
mak isteyen talebeden birinci sınıfa girmek istiyenlerin en 
yukarı (22) inci sınıfa (23) üçüncü sınıfa (24) yaşlarını bi
tirmiş olmaları lazımdır. 

E - Vücudunun tşekkülatı ve sıhhati (tam teşekküllü 
heyeti sıhhiyece yapılan muayenede) orduda ve her ıklim
de faal hizmete müsait bulunmak. 

F - Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali ve 
fena şöhretler sahibi olmadığına dair vesaik göstermek. 
(İcabında okul komutanlığınca muhtelif kanall-.rla yapı -
lacak tahkikat neticesi müsbet çıktığı takdirde okula ka -
bul ve kayıt olunur. Menfi zuhurunda ise kabul olunmaz. 
Müracaat edenler bu hususta hiçbir hak talebinde buluna
mazlar.) 

2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan Anka • 
rada bulunanlar her sene mart başından temmuz nihayeti
ne kadar doğrudan doğruya harp okulu komutonhğına, 
Ankara haricinde bulunanlar bulundukları yerlerin en bü
yük askeri komutanına veya askerlik şubesi baç: . .:nlığma 
ikametgah adresiyle yazılı istida ile müracaat ederler. İsti
da l "rma aşağıda yazılı kağıd ve vesikalarım bağlarlar. 

A) Nüfus tezkeresi veya musaddak sureti. 
B) Miıtehassısı tam bir heyeti sıhhyie tarafmdan mu -

saddak sıhhat ve aşı vesikaları. (Aşı vesikaları olmıyanla
ra askeri hekimlerce aşı yaptırılr.), 

C) Lise mezuniyet ve olgunluk diploması veya lise Md. 
ce musaddak resmi ve fotografh vesika ile mezun olduğu 
okulun \ .. rece~i resmi hüsnühal kağıdı. 

D) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar ni
z:::: lar ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini na
tık velisinin 've kendisinin birer teahhüt senedi, saralı, uy
ku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak hastalığı
na müptela olmadıklarına dair taliplerin velilerinin teah
hi.: 'amcleri. 

Bu gibi hastalıklardan biriyle okula girmezden evvel 
malı11 oldu~u bilahare anlaşılan talebe okuldan çıkarılır, ve 
o talebe için sarfedilen bütün masraflar velisine tazmin 
ettirilir. 

3 - Ankara haricinden müracaat edenlerden giriş şart
larmı taşıyanların muameleli evrakı askerlik şubelerince 
yukardaki 2. inci madde sarahatı dairesinde tekemmül et
tiril niş olarak harp okula sevkleri As. Ş. den istenir. 

4 - Ankara haricinden müracaat edenlerin vakıtsız An
karaya gelip beyhude sıkıntıya düşmemeleri için kayıt ve 
kabul tebligatını bulundukları yerlerde beklemeleri men 
faatleri iktızasmdandrr. (729) 1-1265 

1 
Askeri Fahrikalar Umıım Miidiir1ü~ü Satmalma 

Komisyonu ilanları 

Müteahhit nam ve hesabına 5 TON KAULİN KUMU 
Tahmin edilen bedeli (900) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

ya.z h malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mısyo~unca 14.4.937 çarşamba günü saat 14 de pazarhk ile ihale edi· 
lecektır. Şartname parasız olara kkomisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve saatte komisyo-
na mU:ac.,~tJarı. (745) 1-1289 

Ankara Halkına 
Ankara· Valiliğinden: 

1 - Ayaş, İmrahur, Çankaya, Esatlar, Dikmen, Orman Çiftliği, 
Etlik, Keçiören, Baraj, Solfasol, sahası ile bu dairenin çevresi için
deki ağaçların haşarata karşı ilaçlanmasına 7 - nisan - 937 tarihin
den itibaren müteaddit mücadele gruplariyle başlanacağı. 

2 - Akar su bulunmayan mahallerde her bağın ilaçlanmasına ye
tecek suyun bağ sahiplerince temini lazım olduğundan kuyuların a
çık bulundurulması ve arzu edenlerin ilaçlanma sırasında bağların
da hazır bulunmaları. Mücadeleye ait müracaatların 2309 numaralı 
t elefona yapılması. 

3 - İlaçlanmağa mani olanlar hakkında 2906 numaralı kanuna 
·göre takibat yapılacağı ilan olunur. (805) 1-1416 

Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinden 
Bugün saat 14 de Fakültemiz binasında yapılacak olan cemiye

tin ~ llık heyeti umumiye toplantısına bütün üyelerin gelmelerini 
dileriz. 1-1387 

Milli J\iiidafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu tlanlan 

!LAN 
1 - Herbir tanesine biçilen ederi 65 kuruş olan sekiz ita on iki 

bin tane yerli mamulatı matara kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini paras· z almak "e örneklerini görmek istiyeıı-

lerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 585 liradır. 
4 - İhalesi 5-4-937 P. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - 'Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılr vesikaları ılk teminatları ile birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (658 ) 1-1155 

t LAN 
YAPI: Bir pavyon yapısı pazarlığa kanmuştur. Keşif tutan: 

(2000) liradır. Ke~if ve şartnamesi parasına karşı inşaat şubesinden 
almacakt r. İhalesi : 9-IV-937 cuma günü saat on birdedir. İlk temi
nat : 150 liradır. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pa -
zarlık gün ve vaktinde M. M. V. Satın alma komisyonuna gelsinler. 

(816) 1-1415 

İLAN 
11 ve 18 kalem araba tamiri için malzeme alınacaktır. Pazarlığı 

ayrı ayrı yapılacaktır. Pazarlığı 5-4-937 pazartesi günü saat 10 dadır. 
İstekliler belti gün ve saatında M. M. V. Sa. Al. Ko nuna gelme-
leri. (815) 1-1414 

BİLİT 

1 - Hepsine biçilen ederi 1509 lira olan 3000 tane yemek tabağı, 
800 tane su ve 500 tane çay bardağı ile 100 tane ayaklı ekmek tabağı 
ve 8 tane galvanizli çay süzgeci açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gün ko-
misyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 112 lira 18 kuruştur. 
4 - İhalesi 19-4-937 P. etresi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 lincü 

maddelerinde yazılı vesikaalrla birlikte ilk teminatları ile tam ihale 
saatmda M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (814) 1-1413 

1 
Devlet Dt>nıiryolJarı ve Limanları Umum 
Müdürlii~ii Satmalma Kowisyouu llaııları ---------

DEVLET DEMİR YOLLARI UMUMİ İDARESİNDEN: 

Ankara deposuna {31-5-1938) sonuna kadar gelecek takriben 
(20,000) ton maden kömürünün boşaltılması ve makinelere yükletil
mesi işi (30·4-1937) cuma günü saat (15) te ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
( 4000) liradır. Bu işe girmek istiyenlern (300- liralık muvakkat te
minat yatırarak kanunun tayin ettiği vesika ve beyannameleriyle 
birlikte aynı gün saat (14) e kadar komisyona müracaatları lazım • 
dır. Şartname ve mukavele projeleri komisyonca parasız olarak gös-
terilmektedir. (828) 1-1421 

KlRALIK 
Her \ __ , ü :._ __ ııaiz bil 

.1 ük bir apartuncul k~tı kiralık-
Kal(:;. · :, musambası, L." 

t. :_ · balkonları, bi.:,, ...lk salo
nu, dört oda, bir hol c.u::ıalsiz 

manzarası v ... J:. . Yenişehirde 
Kızılay memurlar apart m __ 
karşısında Düzenli sokak No. 1~ 
Tel: 3063 1-1334 

Kiralık 
İtfaiye meydanında pamuk -

cu apartıınanında küçük daire -
ler ve tek odalar. 1-1412 

ZAYİ 
1931 yılında Konya askeri or

ta okulundan aldığım 4840 No. lx 
dokuzuncu sınıfa aid tasdikna -
memi kaylıettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ömer oğlu Mustafa 
Sunr .ırlu 

! İdrar yolları hastalıkları 
~ mütehassısı 
~ 
~ DOKTOR 

~ Mecit Sayan 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

ffr 
6:u.ıı. 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi, her eczane.ie Lulu
nur, ciddi ve müessir l>i . nasır 
ilacıdır. 

Türlüye Cumhuriyet 
Merlcez Bankasından: 

Yanda Çubuklu gümrük memuru Bay Edip Yalçın adına yazıh 
D sınıfından 32702 numaralı bankamız aksiyonu kaybedildiğinden 
artık hükmü kalmadığı ve sahibine başka numaralı yeni aksiyon ve-
rileceği bildirilir. 1-1423 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN 

1 - Tapunun 10 pafta, 34 ada 1 - 9 - 10 parsel numarasında ka· 
yıth olup bilahare imarca şuyulandırılarak 717 ada, 13 parsel numa
rasını alan ve mahkemece de kül halinde şuyuunun izalesine karar 
verilen Ankaranın Bozkurt mahallesinde vaki arsa aşağıdaki şart • 
lar dairesinde açık arttırmaya konmuştur,. 

2 - Arsa 321 metre murabb: olup beher metresine 12 liradan he· 
yeti umumiyesine 3852 lira kıymet konmuştur. 

Satış peşin para ile olmak üzere 6.5.937 tarihine müsa<lif perşem
be günü saat 14 den 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. Talipler takdir edilmiş kıymetin % yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu vereceklerdir. Tapu harcı ve ihaleden sonra tahliye masraf .. 
lan müşteriye aittir. DefüJiye satış bedelinden ödenir. 

3 - Tayin edilen günde teklif edilen bedeli gayri menkule tak· 
dir edilen kıymetin % yetmiş beşini bulmak şartiyle üç defa nida 
ettirildikten sonra en çok arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı tak
dirde en çok arttıran müşterinin teklifi baki kalmak prtiyle 21.5.937.. 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yapılan ikinci 
arttırmada üç defa nidadan sonra en çok arttıran müı,.terinin üzeri
ne ihalesi yapılır. Her iki halde de ihale bedeli peşinen ve yahut ta• 
lep üzerine verilen yedi gün mehilin hitamında da defaten teali.mi 
vezne edilmediği takdirde ihale bozulur. Ve mal yeniden 15 gün müd 
detle yapılacak arttırma sonunda en çok arttırana ihale edilir. Ve 
arttırma aralar:ndaki fark ve mahrum kalan faiz ve aair masraf ev• 
velki müşteriden tahsil olunur. 

4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri men • 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve ına.srafa dair olan id • 
dialarını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içnide bildirmeleri abl 
takdirde haklan tapu siciUiyle sabt olmxyanlar satJŞ bedelinin pay• 
!aşmasından hariç kalacaklardır. 

Artt•rma şartnamesi 20-4-937 tarihinden itibaren 936 - 87 d~ya• 
siyle herkesin görebilmesi için açık bulundurulacaktır. Talipler sa• 
trştan evvel gayri menkulün tapu imar vaziyetlcTini ve satıt ~rtla· 
rını görmüş ve anlamış ve bunları kabul etmiş addolunurlar. İl!nr 
keyfiye. olunur. 1-1418 

~-·YENİ AÇILAN--•
Saliarya Eczahanesi 

Ulus meydanı: Halk sineması sırasında. 
Reçeteleriniz dikkat ve ihtimamla ihzar olunur. Fiatlar 

mutedildir. Rontken filimleri İstanbul fiatınadır. 

Belediye Reisliğinden: 

Yağmurlu havalarda Çubuk Barajiy
le Orman Çiftliğine Otobüs servisi ya
pılanuyacağı sayın halka bildirilir. 

ANKARA PALAS 
:s:::::}:::.:s:::::::::::::::::::::::a:s:s:s:a:s~ 

Paviyon Proırramı 

JANE BRİAND 
Kasino de Parinin Büyük F · ntazist Yddızı 

ELLANSKAYA 
Paris Operasınm liirinci Dansözeı 

LYDİA HANSEN 
Meşhur Danemarka Artist 

Anlcara Valiliğinden: 

BAHÇE 
meraklılarına ve 

Bahçevanlara 
Bir seneden altı seneliğe ka

dar yanmış at sığır göbreleri 
vagon ve ton hesabiyle istenilen 
~ekilde verilir. Hal No. 3 Tl. 1425 

1-1004 

Satılık 
BUIK SPOR OTOMOBiLi 
"2004" telefondan arayınız. 

1-1311 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare c:den 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde basılmrştır. 

Sokağı Miktarı Hisse 
veya Miktarı Kıymeti 

Mahallesi Mevkii Cinsi M~ L. Kr. 
Bostani Eğin Arsa 33 Tamamı 66 00 

" " ,, 5 " 1 o 00 
Bozkurt ,, ,. 16 ,, 48 uO 
İstiklal Sivas ,, 37 ,, 185 00 

" " " 4 .. 20 00 
Balikehriz Harapbağ 5555 1/ 2 sı 34 450 00 

Tulum taş Köyü Çayır 6030 Tamamı 35 195 36 
Zir nahiyesi Tarla 3676 ,, 26 18 38 

Muvakkat 
teminat 
L. J{r. 

4 95 
o 75 
3 60 

13 90 
1 50 

33 7S 
14 65 

1 38 

Kilise arkası 7S 
Çankaya Evli bağ 7780 20/ 280 sı 76 423 29 31 .. rıil sıı· 

Yukaml aevsafr yaz :lı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 7 • Nisan - 937 çarşamba. gu dile-
at 14 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. İhale bedeli nakten ve peşinen tedıye e 

cektir. . . . .. _ . . . . .. .. .. Defter " 
lsteklılerın hızalarında gosten en dıpozıt makbu:.. :ıyle sozu geçen gun ve saatten evvel 

darlıkta kurulan h.,m;s.,ıına mür.ıcaatları. (675) 1-1183 

Y ENi Si1'EMAL.l\R 
BUGÜN BU GECE 

Simone Simon - Herbert Marschall ve 
Ruth Chaterton tarafından 

temsil ediJen 

Kızlar 1\1 ek tehi 
Fransızca sözlü mevsimin en güzel 

eserlerinden 

Ayrıca - Paramunt dünya haberleri 

BU 'GECE 

Nefis bir musiki ve orijinal bir ınev.ıu 
çerçevesi dahilinde temsil edilen 

harikulade bir film 

Operada Bir Gece 
Lida Barova - Güstav Fröhlich 

Gündüz: ZAFER YOLU 


