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Madridde hükfunete 
karşı bir suikasd 
tertibi keşfedildi. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERD K 
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Gündelik 

Buğday işleri 
Kemal ÜNAL 

· Milli bünyenin büyük ekseriye
t çiftçi, milli istihsalin büyük ra
b a°?-1 • ise buğdaydır. Cumhuriyet 

l
u ıkı ınevzuu daha ilk yıllarında 

e ~ alınıştrr. Yeni bir vergi siste· 
ınıne birden geçmek tatbikat ha· 
kırnından hayli güçtür. Bunun 
b~dceye tesiri derecesi ise, her za
man isabetle ölçülemez. Bu sebeb
ler, genis vergi tedbirleri için ek· 
seriya bir intikal devresi icab 
ettirir. Milli kurtulusun arkasın· 
~an, aşar bir hamlede kaldırıldı. 
CumhurİyP.t bu sert kararını ve
rirken, milli istidada güvendi. Ve 
çiftçiyi ıstırabtan, istihsali heder 
olmaktan kurtardı. 

Aşarın kaldırılması, çi~tçi_yi 
b adayı koruyan ilk tedbırdır. 

ve u ., d d ku 
Arkadan yabancı huğ ay an .. ~~ 
tu1ma savaşl başlamıştır. lııonu 
hii'kii- <?ti bu ~avasında da muvaf· 
fak oldu. Ancak her mahsudl~_en 

. de bugv day fiatını sarsan un· 
zıya b' d ha i:; 
ya buhranı yeni ır savaş a • 

. ti:!7ordu. 

Dp·.;t, .. t bugv day Sd.tın alarak, ~i~ 
- • - 1 h ·ı· tın at manivelasiyle müsta 51 1 çe · ı · ndan korudu, yılların perışan ıgı . 

istihsalin hızrnı muhafaza d e~t.ı. 
Buhran yıllarından sonra ~ ır 
darlık devresi geldi, devlet el_ınde~ 
ki buğday stokları, bu vazıyette 

. b" l ymet daha kazandı . yem ır cı • • 
İstihsalin arızaya u~radıgkı mı~: 

· ğı ve e ecegı 
takalar halkı, yıy~ce1 la tedarik 
buodayı normal hat ar 1. ,, . b" .. men po ı-
etmeliydi. Genış ır goçK d' I · 
tikasına başlanılmıştı. en ~ erı· 
ne ekecek toprak, barınacab ·ı ev .. sta Sl O· 
veı ilen yurddaşlar ~r.k ve to-
luncaya kadar, yeme 1 Al 
humluk buP.daya muhtaçtı. _dım 

=> "k ' 1 . . de bua ay 
o•·ı_"anı, son ı ı yı .ıçın ' 0 f. 
stoklariyle, bu ihtıyaçları rnuva 
fakıyetle karşıladı . .. 

l · d mu-
Kamutay encümen erın e ~ 'h 

b. layı a 
zakere edilmekte ol~ n ır 
ile devlet; buğday alışı için oldu· 

ğu gibi dağdı,~ için de müsaıd ?a· 
cimde bir kredi t.esis etmektedır. 

• • i . 

i hakkındaki ihtisasları l 
i . 
-;,.. ................... ..,.... • ........ .eı .................. , 

Ereğli fabrikası diğer 
fabrikalardan daha 

kumaş dokuyacak • 
ınce 

Karabük demir ve çelik fabrikalarının temelini atmak ve Eregli 
kombinasının açılış törenini yapmak üzere geçen cuma aksamı şehri
mizden ayrılmış olan Başbakanımız İsmet İnönü ve beraberlerin~ 
deki zatlar dün şehrimize dönmüşlerdir. Başbakanımızı istasyonda 
şehrimizdeki Bakanlar, mebuslar, bakanlıklar ileri gelenleri ve kala
halık bir halk karşılamıst1r. 

Ekonomı. Ba- Başbakanımızın Ereğli kombinası ı-1 .1. 8 .... k . . d w 

1
. .. l . ngı ız uyu 

ıçın eger ı soz erı . . . . 
kanımız Celal. Seyahatleri esnar.ıııda baş·ıekil İs· Elçısı Sır Peraı 
Bayar Kara- met İnönü'ne refakat eden Anadolu a- loren Karabük 

1 
bük labrikası- ı jansı husust muhabiri yazıyon: fabrikasının te-
nın temeline Bir gün önce Karabük demir ve çe- meline harç ko-
harç ·koyarken lik fabrikalarının temellerini atan baş- yarken. 

vekil İsmet İnönü, dun de Ereğli ince 

bez fabrikasını işletmeye açtılar. 
Yeni mensucat fabrikalamruzm ilki· 

ni, Kayseri komibnaısını dün sabah bir 
defa daha gezip tetkik ettikten altı sa~ 
at sonra çok içten tezahürat arasında 
Sümerbank remzini taşıyan bir anahtar
la ve muvaffakiyet temennisiyle Ereğ· 
li fabrikasını açarlarken, başvekil'in 24 
saat .:>nce 'K'.arablk"tc tıöylemiş oldukfa-

(Sonu s. inci sayfada) 

KaraDOk röportajı 

~ Ö lfiHCft <§1 <e 
Bashakanımızın , 

son seyahatlerine 
aid canlı resimler 

..... ~ ,( .. 
• 

v. nıt • 

( 

• en es .. 
eg ad a 

Cek Cumhur Reisine 
parlak bir karşılama 
töreni yapıldı 
Belgrad, 5 (A.A.) - Cumhurreisi 

Bcnes ile yanındakileri tasıyan hususi 
tren, saat 10.30 da ıstasyona girm"ştir. 

Trenin gelmesinden bıraz önce Prens 
Paul ile Prenses Olga halkın alkışları 

arasında Çekoslovakya bayraklariyle 
süslenmiş olan rıhtm•a gelmişlerdir. 

Tören salonunda naib prens, ba~ba
kan Stoyadinoviç, Jc:tkanlar ve elçiler 
heyeti tarafından kabu1 edilmiştir. 

Hususi tren istasyona girdiği zaman 
muzika Çekoslovakya milli marşını çal

( Arkası .1. üncü sayfada) 

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

lstanbul Elektrik 
şirketinio yolsuz 

ve kusurlu işleri 
Şirket salahiyetli delegeleriyle Bayındırlık 

Bakanlığı arasında görüşmeler başladı. 

İstanbul elektrik şirketinin, iizerine aldığı halk hizmetlerini yap
mak hususundaki eldeki anlaşma ve şartname hükümlerinin aksine 
olarak sebeb olduğu kusur ve yanlışlıklarla. bazı yolsuz işlerinin Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından hassasiyetle takib edildiği ve bu işle· 
rin yoluna konulması için şirket nezdinde devamlı taleblerde bulun-
makta olduğu maIUmdur. 

Şimdiye kadar, zaman zaman, 
şirketin gerek İstnbulda bulunan 
ve gerekse idare merkezinden ge· 
len bazı memurlariyle birkaç de
fa <Yörüşmeler yapılmış ise de, çok 
ya:ık ki, faydalı ve verimli neti
celere varılamamış ve bakanlıkça 

b 
· odan sonra hakiki yerini ale yuı . . .f . 

maktadır. Büyük e~serıyetı çı tçı 
olan bir memle~eti~ buna ka v~ş· 

akt duyacagı guven ve aevı~-
m an . .. d ~ J • . 1· ~ "ni .tahmm guç egı -
cın genıf ıgı 

tamamen açığa çıkarılan bircok 
yolsuzlukların önüne gecile~e
miştir. 

Bu kere, şirketin genel merkezinin 
mütehassıs murahhas aza ve çok geniş 
salahiyeti haiz olarak gönderdiği BB. 
Döbarsi ve Klern Ankaraya gelmişler
dir. Dündenberi, Bay;ndrrlık Bakanlı
ğiyle temasa girişilerek halledilmemiş 

ve anlaşmaz)Iğı doğuran meselelerin 

halli için görüşmeler başlaıuı~tı :- . 

Görüşmelerin gelişmesiyle elde edi

lecek neticeler ve kararlar hakkında 

devamlı olan.k ma.liimat verilecektir. 

-------
Güzel Antak

yanın tür k 

köylerinden 

bir görünüş 

Vatanilere karşı 
emniyetsizlik 

!lama, 5 (_Hususi) - ~aleb m~h~fııı hudud yakınındaki böl eleri 
d.olaşnuş ve Jan~larma mufrezelerının kuvvetlendirilmesini emr:tm .• 
tır. Bunun sebebı şunlardır: ış 

Suriyenin her yerinde olduğu 
gibi H;ileb bölgesınde de vatani· 
}ere karşı emniyet ve itimat git
tikçe sarsılmaktadır. 

Vatanilerin Sancak meseleı:ıindeki 

muvaffakiy~ts;zlikleri bir çok arab genç
lerinin hala Beyrut'ta mevkuf bulun
maları meınnuniyetsizliğ :n göze çarpan 
:;cbeblerinden biridir. 

Diger sebcblerc ~elince, Fransa'run 
Suriye - Fraıuı? anla~ma•rnı tasdikten 

( A rkaıu 3. üocü sayf acla) 

Suriye heyeti 
Ank.aradan geçti 
Cenevrede Hatay davasını tetkik ve 

Halayın anayaıasiyle dahili k.anunlan .. 

m müzakere eden heyetin verdiii ara~ 

dan istifade ederek memleketlerine dö. 

nen Suriye heyeti dün aktamki TOl'Qt . . 
exı,.ı·eıuyle tef.rami~Jea eeçtiler. 

Ana yasanu:aa ıiren devletçiltk 
Vasfının büyük verimleri arasm~~ 

--~--..uıııa.ru._H-i'i..e.LI u-1' mi"LJ~e b1rkac ll"Cl'U" 

----------------------------~~~ 
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Sözün gelişi 

Bir ceha et re oru 
Morning Post gazetesinin orta Avrupada dolaşmış bir muharriri, 

bundan on gün kadar evel, modern Türkiyenin merkezi olan Ankara 
hakkında güzel bir yazı yazını§ ve bu kudretli inkılib tehrini anlatır
ken yeni Türkiye kadar eski osmanlı imparatorluğunu hatırlatmıya
cak hiç bir memleket bulunmadığını, aşağı yukarı, tebarüz ettirmişti. 

Ondan daha önce lngilterenin en büyük ekonomi gazetesi olan 
The Financial Times' de Türkiye cumhuriyeti hakkında çıkan yazıla
rı da hatırlarsınız. 

Gerçi, kendimizi olduğumuz gibi, Avrupa ve Amerikada tanıt
mak hususunda yap l ıası gereken her şeyi yaptığımızı iddia edeme
yiz. Fakat bugünkü Türkiye'yi, hala, Piyer Loti'lerin, Klod Farer'le
rin anlattığı osmanlı ülkesi halinde tasavvur etmek "sokaktaki a
dam" rn hakkı bile olsa, eline kalem alan, belli batlı bir gazetede 
!kendisine sütun ayrılan bir yazıcının hakkı olmamak lazımdır. 

Türkiye, dı§ politikasındaki baı-ışç hk ve inkılab hamlelerindeki 
dinamizm ile yeryüzünün öyle enteresan bir ül .esidir ki, en istemiyen 
yabancı gazetelerinin bile ondan bahsetmeden durması, nihayet mes
lekleri ba ım ndan bir kusur, b"r eksikl"k olabilir. 

Morn" g Post'un ve Fin cial Time '"n y zılarından bahsederek 
ba lıyan bu y zıyı y wa bizi s vl den, gene Morning Post'u ı, 
on gün evel "An o .. a" b lıkh yazı ının çı1 t wı say ada göztimu e 
ç rpan bir f ıkr old : bu in iliz ga e n e hemiyetli sayfası o
lan 12 ine· s fada h r gun Way of th World haslığı altında kısa 
kroni r ve a tın şu imz yı · : Pet r S · mple. Yazıl rını 
Morning Post id r h ne "nde y dıwı d ayrıca i.arete lüzum gö-
ren bu muharririn 31 mart 1937 t r"hli gaz ede yazdığı şu fıkrayı 
o. l nuz: 

"Türk romancısı Madam Al xandra Ro be - Janski eliyor ki: 
"/cleal bir evi" çift ararken sonümiclim Amerikadadır.'' 
Fakat ideal i:ulivaç neclir? Amerika'da olcluğu gibi çabuk çabuk 

olanı mı? Yoksa, Türkiyede olduğu gibi sekiz taneden biri mi?'' 
Hiç bir izahta bulunmadan, iki üç satırla bir fikir ve bir espri ! or

taya atan bu muharrir, hiç tüphesiz edib geçiniyor. Haydi, türk ro
mancısı! Madam Alexandra Roube - Janski kimdir? Bu meıhur ro
mancının hangi eserinde bu seçme cümle geçiyor? Bunları sormadan 
geçelim. Fakat sormağa mecbur olduğumuz bir nokta, dünyanın en 
laik nikihiyle evlenilen Türkiyede sekiz kadın alınmadığını bilmi
yenlerin nasıl olupta yazı yazmağa ve yazdıklarına tanınmıt bir ga
zetede yer bulmağa cüret ettikleri olmalıdır. 

Peter Simple'e ne Türkiyeye gdip bir seyahat yapma.aını teklif fik
rindeyiz; ne de yeni Türkiyeyi a latan cildleri okumaııru. 

Kendi gazetesinin on gün önce butığı bir makaleye ıöyle bir göz 
gezdirmesi, cehalet ve kısa görüt hammaddesi ile böyle soğuk espri
ler yapmaktan kendisini koruyab" lirdi. 

Eğer bu fıkra, güldürmek maksadiyle yazılmıtaa, okuyanlar ceha 
letin bu derecesi karşısında, gerç kten, yapacak batka bir teY bula

mamış, gülmüş olacaklardır. - N. A. 

Encümenlerin genel 
heyet toplantısı 

Bubün saat 10 da 2056, 2303 ve 2643 
mı aralı kanun ar m ci inr.e bü1<.e, 
divanı muhas bat, ikti ad \•e maliye 
encümenlerinden te Akkül etmek üzere 
top" ımıcak umumi hP.ı et ru namesi şu· 
dur : 

1 - 1932 - 1933 yılında Ziraat Ban
kas nca hükumet hesabına yapılan buğ
day muamelatı hesabı rınm tasdiki. 

2 - 1933 - 1934 yılında Ziraat Ban
k~ ınca hukümet hesabına yapılan buğ
day muamelatı hesablarmın tasdiki. 

3 - 1934 - 1935 yılında Ziraat Ban
ka mca hı.ikümet hes bına yapılan buğ
day muamelatı hesablarının ta diki. 

4 - 2303 sayılı kanun mucibince 
Ziraat Banka ınca insa edilip işletılen 
silo ve ambarlara aid hesabların tasdi
ki. 

Kamutay Çağrıları 
Dahiliye encumeni bugiin grup iç

tim ndan sonra toplanacaktır. 
Arzuh 1 encümt"l parti gr..ıp içti

maı an sonra toplan aktır. 

Hukuk Fakültesinq.e 
konferans 

Bugün saat 17.30 a hu uk fakulte
sinde Profesör Yu uf Z ya Özer tara
fından "Hukuku es1siye kaidelerinde 
ayrılışlar" mevzulu bıı konferans veri
lecektir. 

i ......... .:i'·~·~·~········ı 
.................. ...,.,,. .................................... 
Dün hava serince idi 

Dün şehrimizde hava öğleye kadar 
kapalı, öğleden sonra hafif yağmurla 
beraber rüzgarlı geçmiştir. Rüzgar sa
at 15.15 de fırtına §eklini almıştır. Dün 
ısı ancak 18 dereceye kadar yükselebil
miştir. Meteoroloji işleri genel direktör
lüğünden verilen malUmata göre dün 
yurdun bütün bölgelerinde yağış olmuş 
ve hava tamamen kapalı geçmiştir. Dün 
ısı sıfırın üstünde kalmıştır. En dütük 
ısı Sivasta 3, Erzurum ve Yanda 4 de
recedir. En yüksek ısı Malatyada 17, 
Diyarbekirde 18, Adana ve Konyada 
20 derecedir 

Bir "ilim,, ve ''len'' müsademeai 

Sayın profesörümüz Fuad Köprü
lü bir kaza atlatmıf. Bunlardan yıl • 
larca Önce Fazıl Ahmed üstadımızın 
geçirdiği kaza gibi bu da üzülecek bir 
netice vermeksizin geçip gitmiıtir. 

O yüzdendir ki haberi buraya kayde
diyor ve zararsız geç.meainden ötürü 
aevincimizi belirtiyoruz. 

Fuad Kciprülü'nün bir otomobil 
kazası geçirmesi bir bakımdan da ''ilim" 
ile "fen'' in çarpışması olmuştur, de
nilebi ir. Hamdolsun ne "ilim'' çiğ • 
ncnmiş ne de "'fen'' çiğnemiıtiı-. 

incili Çavu§un mezarı. 

"İncili Çavu .. '' un 1stanbulda Sul • 
tan Ahmeddeki mezarını bir manavın 
yemit deposu haline getirmiıler; bir 
gazete yazıyordu. Bundan evvel de 
Nasreddin Hocanın me arında yan • 
gın ç ktı mı, Şair Eşrefin mezar taşı
nı ça dıklarıru okumuş uk. Karagö
zün Bursadn Çekirge yolundaki me . 
z r t ııı da çok zaman evvel kırıl . 
m ı. 

Bu adam ar, hayatta iken herkes
ten fa a § kaya göz yummuşlardı. 
Bari, ölüml rinclen bu kadar yıl geç
tikten sonra kend" erıyle şakadan vaz 
geçsek! 

İncili ç VU§un dükkan ve depo 
olan mezarına gelince, oldu olacaJ,, 
buraamı da hiç olmazsa kuyumcu 
dükkanı yapaalardı. 

Selvi Jüımanı bir eJib. 

İstanbul ediblerinden birisi aelvi· 
den tiksiniyormU§. Son hkralarmdan 
birisinden eline saJihiyet ve balta 
geçse, bu Asyai ağaçları birer birer 
devireceği anlaşılıyor. 

Aynı edibin Balzak'dan babaeclen 
bir yazısından kendisinin çamların da 
devrilmesine taraftar olduğu anlatıl· 
mııtı. 

Rıhtımda komecliler. 

Numarası olmıyan bir hamal Ga
lata rıhtımında sanatını icradan men
edilince anadan doğma çırılçıplak 

soyunmuı; bu turfanda mudistl zor-
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nkarad 
Eski bakır çağına aid 
Bir istasyon bulundu 
Dün Ankara, Tarih, Dil, Co •rafya 

Fakültesi antropoloji talebeleri bir se
miner tatbikatı iç.in Çubuk barajı şose. 
si üzerinde ve şehirden 4 kilometre u
zaklıkta dolaşırken güzel presito 
rik bir istasyon bulmuşlardır. Buradan 
bir çok Seramik toplamışlar ve fakül
teye getirmişlerdir. Aynı günde bu ye
re antrepoloji ve arkoloji talebeleri 
tekrar gitmişler ve araştırmada bulun
muşlardır. Toplanan seramiklere göre 
burasının kolkolitik tipik bir istasyon 
olduğu anlaşılmıştır. Burasının sonraki 
i kanına delalet eden Eti devrine aid 
bir iki parça da bulunmuştur. Bu yer 
Ankaranm inşaatı iç.in kum ve ça ıl ta
şı cıkanlan ocakların üstündedir. Bu 
kum ocakları hüyügü tamamen meyda. 
na çıkarını tır. Ve bu suretle husl le 
g en bölmelerde hü ü ün bünyesi çok 
guzel görülmektedir. 

Belediye Meclisi toplandı 
Belediye mecli i dün toplanmıştır. 

Bay Fethi Yamanın ölümü dolayı ıyle 
m clis az 1 rı aziz arkadaşbrının h t -
rasına bir saygı eseri olarak bir dakika 
ayakta durmuşlardır. 

Yamanın kardeşlerine meclis adına 
başsağı dilenmesi karar altına alınmış
tır. Belediye meclisi pazartesi günü 
toplanacaktır. 

Türk Hava Kurumu 
Balosu 

Mevsimin son balosu, 17 nısan 937 
cumartesi günü akşamı halkevi salon. 
larmda Türk Hava Kurumu Ankara ~u
besi tarafından verilecektir. Mevsimin 
son balosunun güzel bir hatıra ile kapan 
ması için alakalılar esaslı bir şekilde 
hazırlanmaktadırlar. Baloda bir çok ye
nilikler vardır. 

la yakalamışlar. 
Gene Galata nhtrmında bır hamal, 

bir küçük ayı yavrusunu seyyahlara 
satmağa uğra§mı§; memurlar müsa
ade etmemişler. Neticede seyyal lar 
vaJ>ı•rdan bavullarını çı\iarhp üç ge· 
ce ıehirde kalmışlar ••. 

Tuluat kumpanyaları, Galata cad
desinden Galata rıhtımına mı intikal 
etti? 

Şöhretin hu'cluclu 

Kadın tayyarecilerin en tanınmış
larından biri olan AmeHa Erhard ha
tıralarını naklediyor : " ... Amerika. 
dan lngiltereye ikinci uçuıwnda, on 
Üç saat kırk be§ dakika havada kal
dıktan sonra tayyarem bozuldu. Tesa
düf beni yemye9il bir lrlanda çaym 
üzerine sevk etmiıti. Yere ayak bas
tığım zaman karşımCla bir "köylü bul
dum. 

- Amerikadan eliyorum, dedim. 

- Ya, öylemi ? 

- Ben, Amelia Erhard ••• 

- Ya, Öylemi ? 

- Londraya gıfmek istiyorum 

- Onbe§ gün sonra posta var, o 
vakta kadar, istersen misafirim olur. 
sun. 

Tahammül edemedim, bu aefer de 
ben ona: 

- Ya, öylemi? Dedim. 
Fakat haksızlıiımdan dolayı hali 

kendime kızarım.' 

Eyfel kuleainin yeri değiıtirile

bilir mi? 

Eyfel kulesinin yeri cleiittirilebilir 
mi? Bu aabrları, bir aazetede, miman
nın yeni bir keıfi sanarak okuyorsu
nuz. Hakikaten, üç yüz metre yüksek
likte ve tonilatolarca ağırlıkta bir de
mir kulenin yeri değiıtirilebilir mi? 

İlk iki aabrdan sonra yazı fÖyle bir 
§ekil alıyor " .••. Evet, Eyfel kulesinin 
yeri değiştirilemezse de onun kadar 
köklü olan bir na~ ..• ilaç aayesinde .. .'' 

Bu biçim ilanlar, acaba okuyanı kız
dırmaz mı? 

amutay Ziraat B ası 
kanunu p ojes·ni 

yarın görüşmiye başlıyor 
Yeni kanunla, 
için geniş bir 

banka, türk çiftçisi 
kredi kaynağı oluyor 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sılay (Koı;ıya) nm reisliğinde 
toplanmıştır. Gazianteb mebusluğuna secilen B. Numan Menemen
cioğlu'nun seçim mazbatası tasdik edilmiŞ ve yeni mebusumuz and 
içmiştir. 

Zaruri hallerde İç Bakanlığına 
jandarma subaylarını vali, kay
makam ve nahiye müdürlerine ve
kalet ettirmek salahiyetini veren 
ve jandarma kanununun 18 inci 
madde.')ine bir fıkra el liyen pro-
jenin ikinci göriı · 1 i y pıl ra 
kah 1 edilmistir. 

K t y rm s t 15 de top n -
cakt r. 

Bu toplantıd 
riy ti z·r t B 
sini görü meye b 
ban cayı, çiftçi ve koylu e om ne 
d h y rh bir h le get rm k ve o 
bu kanun ·• esa l r.na gore kontrol e
debilmek için h zırlanm ştır. Hükü.. 
met, projenin niçin hazırlandıgmı şu 
tek cümk ile çok güzel anlatmaktadır: 

"- Bugünkü dar kredi kaynakla. 
rınıızr ziraatlc, zirai üretim ile, fili 
hiç bir alakası kalmamı§ bulunanlara 
sadece toprak sahibi olmakdan başka 

hiç bir sosyal rolü olmayanlara kaptır
mamak kararındayız.,. 

Hükümetin projeai evveli ziraat ve 
sonra ekonomi, maliye ve büdce encü. 
menlerinde bazı değeitiklikler geçirmit 
yeni ?.;ikümler ilave edilmit veya kaldı. 
rılmr§tır. 

"Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Banka.ı'' 

Yeni projeye göre, bankanın is
mi "Türki.ye Cumhuriyeti Ziraat Ban. 

Hatırlıyor muıunuz? 

1 - Atatürk Sarayburnu parkın· 
da harf inltilabını müj
deleyen nutkunu ne .&aman 
•Öylemiıtir ? 

2 - Yeni belediyeler kanunu ne 
.zaman ita bul edilmiıtir? 

3 - A•kerlik müddeti ne .zaman 
a:uıltılmııtır ? 

4 - Enterna•yonal takllim ve ıa
ati ne zaman kabul ettik ? 

5 - Demiryolu •İya.setimiz ne .za
man kanunlaıtı ? 

Dünkü ıuallerin cevabları. 

S - Ditnya pamuk istihsalatı ne 
kadardır ve en fazla pamuk 
istihsal eden memleket nere
sidir ? 

C - Dunya pamuk istihsalatı ge
çen seneki istatistiklere göre 

~ se-nede 5.116.000 tondur ve en 
b şta da Amerika gelmekte ve 
A erıka geçen s ne bu
tun dunya isti 1 tının yüz
de 45 ini cldl' ctm tir. 

·S - Amerikada bir s n de kaç o
tomobil çalınır ? 

C - Geçen sene Amerikada çalı-

nan otomobillerin sayısı 

62.406 dır. 
S - Sinemayı kim ve ne zaman i

cad etti ? 
C - Sınemayı Louis Lumieu icad 

etti ve ( Lumiere, fabrikasın
dan amelelerin çıkıJı) adını 

taşıyan ille filmini 22 mart 
1895 tarihinde gösterdi. 

S - Bütün dünyanın nufusu ne 
kadardır ? 

C - Son istatistiklere göre 1 mil
yar 850 milyondur. 

S - Bütün dünyada bir ıenede ne
kadar bira içilir ? 

C - 1936 yılı içinde bütün düaya
da 19 milyar 600 milyon litre 
bira içilmiştir. En fazla bira 
içen memleket Amerika, son. 
ra Almanya, daha sonra ln
giltere'dir. 

kası,, dır. Banka, türk çiftçilerinin zi
raı lireti nlerine, zir ı uritnlerin sürum 

enditstrisi· 
t l teşeb-

larm n hiıkümlerine ba 1ı her turlü 
taahhüd ve tasarrufa ehli hükmi şahsi
yeti haiz ve bu kanun hükümleri çerçe .. 
ve~inde ıalihiyetli uzuvların idare ve 
kontroluna tabi muhtar bir devlet mü
esscıidir. 

Bu müessese bütün işlerinde genel 
muhasebe, arttırma,, eksiltme ve ihale 
kanunları hükümlerini ve divanı muha· 
sebatın vize ve kontroluna tabi qlma .. 
maktadır. 

Kiiçiilı çiltçi 
Kendisini ve ailesinin ieçinmesini 

sağlamak maksadiyle, ziraati iş edine
rek bütün ailesiyle bir zirai işletme .. 
yi işletene. bu projeye göre küçük çift. 
çi denilmektedir. 

lıletmenin genitliği ve ehemiyeti 
dolayısiyle veya uretım m vzuunun hu
susi icabı olarak tatbikatındaki işlerde 
aile çahşmasmı tamamlamak için yar .. 
dımcı ve ücretli işçi kullanmak. 

İşletmenin genışligı veya gelirce .ki 
fayetsizliği dolayısıyle aile geçimine 
yardım maksadiyle ziraat işleri dışmda 
başka işlerle ugraşmak; 

Askerlik, hastalık, küçitkliık, ihti
yarlık malUllüğü gibi sebeblerle ken. 
disi çahşmıyarak veya tatbikattaki iş

lerde davemh işçi kullanmak; 
"Küçük çiftçi,, vasf nı g"deremiye. 

cektir. Zirai kredinin dağılmasında ev
vela küçük çiftçinin ihtiyaçları gözeti .. 
lecektir. Zirai kredinin düzenlenme in. 
de de bunların teşkilatlandmlmaları on 
planda tutulacaktır. 
Sermaye, ihtiyatlar, karşılıklar 

Türkiye Cuınhuriıyetı Zıraat Banka .. 
ıının itibari sermayesi yüz milyon li. 
radır ve şu unsurlardan teş kkiıl etme • 
tedir. 

a - Türkiye ziraat bankasından de· 
vir alacagı sermaye, 

b - Erazi vergisinin Türkiye zlra. 
at bankasınn aid bulun n yötde altısın
dan, 

c - 938 m lı yılınd n i "b r 
mumı büdceye kon ca at y 
nu un yüzde y r n ı de her 
hazinece oden cek p ral 

ç - Bu k unl 
devletce fevk 1 de o r 
sisat, 

d - Bankanın yıll k s 
ayrılacak kısmı. 

Projede bundan ba ka, ı 

ler, rirai kredilerle alakalı d ğer ıfler, 
diğer banka muameleleri, bankanın idare 
ve kontrolu altındaki teşekküller. ban- t 
kanın idari bünyesi ve tetkilatı ıcredile 
yüksek nazım heyeti, kontrolörler, ıda· 
re meclisi, idare komitesi, genel ditek
törlük, direktörler encümeni,blinÇO ta; 
dik, kir ve zararın dağıtılması, Juskı.& 

. . ~ cıeterr 
maddelen muafıyetler ve ınusaa 
banka memurları hakkında hükU0'1er, 
ve müteferrik maddeler vardır. 

Mesud bir düğün ·ı 
. ·ı gazeterrıı 

Bayan Leman Şereflı ı e dı.&" 
a·· ol'ı.ın tahrir heyetinden Saffet ur k 0ıe· 

ğün töreni, dün 1stanbulda par yeni 
;inde yaptlmıştır. Genç eYlilere dite· 
kurdukları yuvada uzun saadetler 

riz. 



DIŞ HABERLER 
===========-=========~~-------:-------------------/ 

Madridde bir suikast keşfedildi 
--- -- ,.. 

ı~lt/Jll/ 
Belgrad ;·çtimaı 

k üçük antant on a. ı sene evel tef· 
l<İI edildiği zaınan bu kombine

zonun yapılmurndan memnun olnıı· 

yanlar, bunu ölü doğan b;r çocuğa ben· 
zetmişler ve milletleı ilrasr münasebetle· 
rinde asla müessir bir rol oynayamıya-

cağını iddia etmişlerdı. .. .. 

Katalonya sahilleri, Septe 
şehri bombardıman edildi 

CUMHURIYET'tc Yunus Nadi di
yor ki: 

•·- Yeni Türkiyenin inkitaf bal.in. 
de bulunan yeni hayatı hakikaten me
deni ve muvaffak bir çehre gÖsten:bjf. 
mek için endüstri yolu ile elde edi!ebi
lecek pek çok ihtiyaçlarımızdan ea i· 
cil ve en zaruri olanlarının memleket 
dahilinde kurulması ve i~lcmesi en kati 
bir zaruret halindedir. Meseli memle. 
kette en basit it olan ziraatin modernize 
ve motorize bir şekle sokulabilmesi bi
le demire ve çeliğe ihtiyaç gösterir. Zi
raatin bu müterakki tekli için muhtaç 
olduğumuz bütün aletleri kendimiz ya • 
pamasak bile bunların mühim bir laa
mını ha deyince elimiı: altında bulurua. 
cak demir ve çelik endüstrimizle ken
dimiz yapabiliriz. Adam akıllı milli bir 
mahiyet almış bulunan ıimendifercili
ğimizin de nihayet milli bir demir ve 
çelik sanayiine istinad edebilmesi 1izun. 
dır. Bir kısım deniz va11talanmızı ni
çin bizzat kendimiz vapmayalnn? 

Geçenlerde küçul< antantm ölumu 

h be . 'k"d b. -ydana çı· a rı hakkında ı ı :: ır ... ~ 
kan rivayetlere kartı çekoslovak dıt ba-

. çe 
kanı B. Krofta, bir ıazetecıye ıu • 

koslovak atasö:zünü t atırJatnıış: 
- Ölümünden bahsedilen adam çok 

yaşar. .. b . .. 
Filhakika doğduğ..ı gunden erı o-

l k .. " k tan-lümü bahis mev:zuu o an uçu an 
. d l'g-ı' kare.ısında yüce ;ekoslovak 

tın zın e ı ,.. . w. • 

atasözünün bir hakikat ifade etbgıne ı-

nanmak gerektir. . . 
Küçük antant 1933 senesındenberı 

bir nevj kombine büyük devlet olmuş
tur. Üç devlet dış bakanlarından te~e~
küb eden antant konse)'i de sık sık ıçb: 

d Bu içtimalar artık her hangı ma e er. . . 
hükümet kabinesinin içtimaları gıbı ta-
bii görünmeğe başlad•ğından bunlarda 
hususi bir mana aranmaz. Bununla be: 

be ıtalya ile Yugo•lavya arasındakı ra r, . 1 d 
't'l~Lt sonra toplandığı jçın Be gra 
ı ı aı an "d' f'I 
. t' ehemiyet W"erılmekte J ı. ı • 
ıç ımama 

hakika bu itilaf imza edildikten ~onra 

Madrid, 5 (A.A.) - Polis hükiime
te karşı suikast hazırlayan mühim bir 
teşkilatın elebaşlarını tevkif etmiştir. 
Tevkif edilenlerin hemen hepsi balık 
borsası idaresine mensubturlar ve şeh
rin merkezinde bir otelde toplanmakta 
idiler. Teşkilat milliyetperver oı du. 
!ar Madride girdikleri zaman bunıara 
yardım etmeği düşünüyordu. SiJahJı 

mukavemetin merkezi bu otelle balık 
borsası olacaktı. 

Yine binada mühim bir silah ve mü
himmat deposu keşfedilmiştir. Polis 
araştırmalarına devam etmektedir. Pek 
yakında başka kimselerin de tevkifi 

beklenmektedir. 
Cebelüttarık, S (A.A.) - Jaime 1. ol

duğu zannedilen meçhul bir harb gemisi 
bu gece 40 dakika kadar Septeyi bom
bardıman etmiştir. 

Hasarat mikdarı henüz tesbit edile. 
memiştir. 

Katalonya kıyıları bombardıman 
edildi 

Barselon, S (A.A.) - Asilere aid 
üç motörlü iki tayyare, Katalonya kı
yılarının türlü noktalarını bombardı

man ettikten sonra cumhuriyet tayya
relerinin şiddetle müdahale etmeleri ü-

• • 
.J 

Frankocuların bombardımanlarından sonra bir İspanyol ~thrı'nin ftci hali 

Türkiye en mübreın ihtiyaçlanmo bit 
kısmını kendisi teiifi edeb·ı k • . . 

• •• l me IÇID UD• 
kanın musaid olabileceği hadlerle bir 
endüıtriletme planını tahakkuk ettir
meyi zaruri saymıtbr. Yukarıda .. •~ 
d

•w• • soy-
ıgımız veçhile ekonomik mülihazalar .. küçük antanbn ölümü hakkındakı ha

berler tekrar ıayi oımaya baıla.mıf:· 
Belgrad içtimaı bu h~be.rlerı .. ır 
defa daha tekzjb etmııtar. Ku • 
çük antant ve onun örneği olan Balkan 
antantı iki maksadla kurulmuştur: Bu 
kombinezonlara giren devlet lerin mülki 
tamamlıklarını korumak. Bu devletleri, 
büyüklerin oyuncağı olmaktan kurtar
malı. Bu maksada yardım eden her ne
vi anlaıma, küçük antantın ve Balkan 
antantının hedeflerine tamamiyle uy· 
cundur . İtalya, Yuc oslavya ile bir i tilif 
imzalamıfsa, küçük antant, kendi uzuv
lariyJe komıuJan arasmda bu yolda i
tilaflar imzaJanmasını temin etmek için 
kuruJduiundan antant namına bir mu
nffakiyettir. Nasd ki dün antantm 
bqka bir uzvu, kendi komşusiyle ibir i

tilif imza etmİf. Yarın da batka bir uz. 
vu kendi komıusiyle bir anlaıma yapa· 

bilir. Denilecektir ki her üç devlet de 

~·- devletlerle ayni mealde itiJillar 
~ etsinler. Küçük antanb n mütesa

rud bir kütle olduiu !!ncak :> zaman an· 

laşılrr. Hemen söyliyelim ki böyle bir 

Politikanın realite iJe alakası olamaz. 

küçük antant devletlerinden her biri· 

zerine kaçmağ mecbur olmuşlardır. 
Bombardıman neticesinde ölenlerin 

mikdarı henüz malQm değildir. 

A•ilerin bir taarruzu pü•kürtüldü 
Bilbao, 5 (A.A.) - Bask cephesin

de asilerin taarruzu, tam bir muvaffa
kiyetsizlikle neticelenmiştir. Hükümet 
milislerinin ilk günlerde işgal ettikleri 
siperlere yeniden girdikleri ve karşılık 
taarruza başladıklan haber verilmekte
dir. 

B. Beneş Belgradda 
Çek cumhur reisi büyük 

bir törenle karşılandı 

dan sarfınazar bu medeni bir cemiyet 
olmanın ve medeni cemiyetler • ·nele 
layık bir yer tutmanın ilk tartıa.!c:laa 
biridir de. Bu yolda daha evel diier fab. 
rikalarla attıiımı.z adımlar maJUmclar. 
Fakat turası muhakkaktır ki, demir Ye 

çelik sanayii kurulmuı olmaksWD dif~ 
sahalarda attığımız ve atacaiumz ad..,. 
lar hiç bir zaman tam olmıyacaktı. De. 
miri, saçı, ve motoru clııarclan ıetire. 
rek küçük büyük biı vapuru tezcihla .. 
mak elbet bir marifettir. Fakat bir Ta• 

puru terkib eden batlrca demir n çelik 
kısunlarıru hariçten ıetinneğe muh~ 
ve mecbur oldukça o marifetin yan ,. ... 

rıya noksan bir marifet aaydmaktan 
kurtulmıyacaiını hepimiz çok iyi tak .. 
dir ederiz." 

nin ayrı bir coğrafya vaziyeti vardır. 

karıılaıtığı ayn meseleler vardır. Bu 

devletlerden birinin kendi komıusiyle 

yapacağı bir anlaıma, antantın diğer 

bir azası İçin hiç bir ~a ifade etme

yebilir. Politik kıymetleriyle ölçülecek 

olursa, Romanya iJe Sovyetler arasında 

bir itilaf, Romanya içın ne derece ehe

miyetli ise, Yugoslavya ile İtalya ara· 

sındaki itilaf da Yugoslavya için o de

rece ehemiyetlidir. Fakat bunların her 

ikisi de küçük antant için büyük ka-

zançbr. 
Küçük antant siyasetinde gittikç~ 

daha vazih tekilde tebarüz eden bır 
nokta, antantm büyük devlet siyaset

lerine alet olmasına yer vermemek

tir. Ve anlaşılıyor ki t ransı.mn son va

ziyetten memnun kalmamasının baflıca 
sebebi de budur. fakat turası unutul· 

mamalıdır ki antantın vücuduna sebeb 
· · de küçük 

olan düıüncelerden b ara 

devletleri büyüklerın siyasetlerine 

~ · t 1 ktan kurtarmaktır. Büy~k 
aıe oma . 

k .. "ki ..t. kene.la 
devletler ötedenberi. uçu e • ., 

. · 1 erdikçe vasr• politikalarmda ıılerme e v 
ta olarak kullanmıtlar, ye iflerine el-

_. bırakmıtlardır. 
verm::.> . .ıce de orta .•• . 
lıte ltalya tarafında11, ansızın ter~ed'.
len Avusturyanın huıünkü vazıyeb. 
Ayni teY yann da Mac:ariıtanm ba~ına 
celecek a-ibi görünüyor. f ranta aynı o

Yunu kaç defa oyuaınııtır? Küçük 

antant ve hele Balkan antantı devletle

ri bu acı tecrübelerden dersler almıılar· 
dır. Ye kombinezonlaıınm kunılmasında 
ki bu esaıb mülihazayı unuttuklan ıün, 
küçük antant da Balkan antanb da hik· 

lneti rneycudiyetlerini kaybetmif olur· 

lar. 
A. Ş. ESMER 

Bayonne, 5 (A.A.) - Son taarruz. 
lan esnasında asi tayyareleri tarafaız 

mmtakada bulunan Santa Aguda timar

hanesini, alçaktan uçarak, damın üstün

den göze ça.rpacak şekilde resmedilmiJ 

olan kızılhaç işaretine rağmen, bombar

dıman etmişlerdir. 

(Başı ı ıncı sayfada) 
mış ve kıratlık muh1fız kıtası selam 
durmuştur. 

- Bu müşterek dostluk ve kardeş
lik siyasetinun büyük neticeleri ancak 
layik olduğu veçhile takdir edilebilir. 

Söylendiğine göre, hasta.lardan bir 
kaç kiti ölmüı ve yaralanmııtır. 

Buraya gelen hükümetçi Mounica 
motörünün kaptanı Biacaya körfezinde 
üç gündenberi bir çok muharebeler ol
duğunu ve Bilbao navalisinde sahilde 
oturan halkın bu muharebelerin türlü 
safhalarını merakla takib ettiğini söy

lemiştir. 

Bir kaç gündenberi Belgrad'da bu
lunan Çekoslovakya dış bakanı B. Krof

ta, Yugoslavya hudu:ıuna kadar cum

hurreisi Bcnes'i karşılamağa gitmiştir. 
Prenses OJga, Bayan Henes'e gUzeJ 

bir kırmızı gül demeti vermiıtır. 
Prens Paul ile Bcnea, selima duran 

kıtanm önünden geçmiJlerdir. 
İstasyon aalonunJa yapılan mutad 

takdim töreninden sonra prens Paul ile 
cumhurreiai bir otomobile binmişler ve 
maiyetlerindeki zatlarm bindikleri oto
mobillerle teşekkül eden alay, eski kı

rallık sarayına doğru hareket etmiştir. 

Her sene, bu ziyaretlerde, güzel mem

leketinizin ve büyük miletinizin terak· 

kisini takdirle gördük ve harp sonu Av

rupas.mn tarihinde zaruri olarak görü
len inif ve çıkıt iıtihalelerine rağmen, 
memJektinizin devamlı terakksini hiç• 
bir zaman göz önünden uzak tutmadım. 
MilJetinizin muvaffakyieti hakkında 

hiç bir zaman şüphe ve tereddüde düş
medim. 

B. Menemencioğlu dün 
yeni vazifesine başladı 

Dıf Bakanlık Siyasi Müıteprhfına 
Gazianteb Mebusluğuna intihab edil· 
miş olan Dı' Bakanlık Katibi Umumi
si B. Numan Menemencioğlu'nun tayi. 
ni yüksek tasdike iktiran etmif ve ken
disi dün yeni vazifesine başlamıştır. Yugoslavya, Romanya ve Çekoslo

vakya, kendi menfaatlerini Avrupanın 

Kaptan, iki taraf gemicilerınin şid· 
detle çarpıştığını çünkü her iki tarafın 
deniz kumandanlığının Biscaya körfezi
nin zabtına büyük bir ehemiyet atfet
mekte olduğunu ilave etmiştir. 

Belgrad'da oturmaı.ı sırasında cum
hurreisi B. Beneş, bu sarayda oturacak-

umumi menfaatiyle telif etmekten baş. 

ka bir şey arzu etmemişlerdir. Belgrad· 

da toplanan küçük anlaşma daimi kon-

seyinin son kararları da bunu bir kere 

daha ispat etmektedir ve bunu bilhassa 

Bulgaristanla aramızdaki 
anlaşmalar temdid edildi 

Bulgaristanla aramızdaki 6. mart. 
1929 tarihli bitaraflık, uzlafma adli tes

viye ve hakem muahedesinin temdidine 
mütedair ve Büyük Millet Meclis.ince 
tasdik edilmiş bulunan protokolun tas

diknameleri, dün hariciye vekaletinde 
bulgar hükümeti kıraliyesi elçisi B. 
Kristof ile hariciye vekaleti katibi u
mumi vekili B. Nebil Batı tarafından 

Yalnız deniz taralından iaşe edile
bilen İspanya'nın şim:tlindeki cumhuri
yetçi eyaletler için bu muharebelerin 
hayati bir ehemiyeti vardır. 

Andujar, 5 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor: Pozoblanco 
mıntakasında faaliyette bulunan hükü-
met kıtası fiddetli bir muharebeden 
sonra Pozoblancoya 49 kilometre mesa
fede kain Val Seguillo kasabasını it
gal etmişlerdir. 

Hükümetçiler, 30 asi asker esir ve 
mühim mikdarda harb malzemesi almıı-

• 
lardır. 

Hükümet kıtaları ilerlemeğe devam 

etmektedirler. 

Kros kontri koşusunun 
neticeleri 

Ankara bölgesinuı 6000 metrelik 
kros kontri koşusu pazar günü yapıl

mıştır. Netice şudur: 
Ankara birincisi takım itibariyle: 

Muhafız gücü, ikincıs: Ankara gücü, 

üçüncüsü Muhafız gücü. 
Ferd itibariyle biıınci: İımail (Mu

hafız gücü) 21.35 da~.ika, ikinci Selim 
(Demirspor) 21.59 d•kika,. üçüncü : Ali 
(Muhafız gücü) 22.20 dakıka. 

Düzeltme 
Gazetemizin 27 mart tarihli aayı-

d çı•--n Atina mektublannın 13 ün-
sın a - . 
.. .. d dost memleketin ticaret mucusun e, 

. ..;d tabloda bir yanlıılık o1. 
vazene11ne -

Birinci cetveldeki rakamlar 
muıtur. ak" 

. l k okunmalı ve sonr ı cet· 
mı iyon o ara . . .x. .. • d' 

.. düzeltilrnelıdır. vzur ı
vel buna gore 

)eriz. 

tır. 

Geçekte toplanan halk tarafından i· 
ki devlet reisi şiddetle alkışlanmıştır. 

B. Beneı, Belgrad'daki ikameti es
naııında gerek naibi hükümetle, gerek 
B. Stoyadinoviç ile sıyasi görüşmelerde 
bulunacaktır. 

Prenı Pol'un nutku 

Belgrad, 5 (A.A.) - Bu akşam sa
at 20 de Bay ve Bayan Benes şerefine 
verilen ziyafette Belgrad'ın en yüksek 
phsiyetleri hazır bulunmuşlardır. Ziya
fette naib Prens Pot aşağıdaki nutku 
söylemiştir: 

"- Aziz misafir ve şahsi dostum 
çekoı.lovak başkanını selamlamak gibi 
fevkalade bir fırsata nail olduğumdan 
dolayı pek bahtiyarı.n. Bu ziyaret de
rin memnuniyetmizi mucib olmaktadır. 
Zira bu ziyarette, Çekoslovakyayı da
ima Yugoslavyaya bağlamış olan dost· 
luk ve kardeşliğin yenı bir delilini görü
yoruz. İki memlekette aynı barış ve bü
tün milletlerle teırikı mesai ülküsü ha
kim ve bu asil gayelerin batarılması i
çin olan faaliyetlerinden, dost ve müt
tefik Romanya ile tamamlanmıı olarak, 
devam etmesi tamamen tabii bulun
maktadır. 

Küçük anlafma bu sıkı tefriki me. 
sainin tahakkukunu fili bir hale koy. 
mağa daima azmctmi,tir ve bu tefriki 
mesai istikbalde de devam edecektir. 
Zira bu tefriki mesai küçük anlaşma 
azbı olan devletlerin hususi menfaat. 
teri icabından olduğu kadar olnların u
mumi menfaatleri ve beynelmilel men. 
faat iktiıasıdır. 

8 . Bene.'in ıöylevi 
Cumhur bilfkanı Benes, cevaben bir 

nutuk vermiş ve ezcümle d~miştir ki: 

kaydetmekle zevk duymaktayım. Çe· 

kosloçakya bu barıf ve beynelmilel teş· 

riki mesai siyasetine milletler cemiyeti 

fikri dairesinde ve aarih surette kayde

degeldiğimiz ananeler dairesinde gele

cekte de bütün kuvvetiyle devam ede

cektir. Çekoslovakya, bütün komşula

rına sadık kalarak, aynı zamanda dahi

li tahkim hususundaki gayretlerini ta· 

mamen inkişaf ettirmek gayesiyle, bü

tün komşulariyle teşriki mesaisini tev-
sie çalışacaktır. 

Vatanilere karşı 
enıniyetsizlik 
(Başı 1. inci sayfadiıAJ 

kaçınacağı hakkındaki tahminler ve a

rab olmıyan bilhassa mriıtiyan unsurla

rın manda idareıinin devamını iıteme· 

leri ve bu hareketin manda ıubayları ta· 

rafından ıilihla ve tıkirle kuvvetlendi· 

rilmeaidır. 

Şap~a giyen t ürlJeri hapıediyorlar 

Haleb, 5 (Hususa) - Türkmen a

tiretinden olup ta ba,larına flpka giy

dikleri için mevkuf olaıak Halebe gön

derilenler franıu makamları tarafından 

kanunen bir muameleye tabi tutulma
mışlar fakat vatani polisine teılim edil

mişlerdir. 15 gündenberi polis tazyiki 

altında bulunan türklere bu defa da 

maddesi tayin edilmiyen suçlar yükle

til~ektedir. Bunu.n için mevkuflar Şanı'· 

taati olunmuştur. (A.A.) -

Belçika mühim bir 
karar arif esinde 

.Brüksel, 5 (A.A.) - Brükselliler, 

11 nisan tarihinde Jemokrasi veya 0 • 

tokrasi prensiblerind::n birini tercih e

deceklerdir. Rexistlerın lideri B. Leon 

.Degrel ile başbakan B. Van Zeland'ı 

karşılaştıracak ola.-ı ı< •· • .ı •. 

çika'nın politikası üzerinde kati bir te

ıiri olacaktır. İki rakibten her birinin 

bir çok kozları vardır. Fakat zayi( ta

rafları da yok değildir. 

da muhakeme edileceklerdir uua" ı • o .,un er-
de mevkuflar süngülü jandarmaların 
emri altında Şam'a gönderileceklerdir. 

Camilerde tezvirler 
Lizkiye, 5 (Hususi) - Sancak'ta 

irtica mahiyetindeki propagandalara 

§iddet verilmiştir. Antakya ve İaken-
derun'a hususi olarak go"nd ·1 ,_ en en zat ... r 
camilerde namazlardan önce türklcr a-

leyhine bir sürü söz ııöylemektedirler, 
Bu yüzden tezvir kaynağı haline konu

lan camilere hemen kimse gitmemeye 

başlamıştır. 
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4=========================================== UL1J 

( Yabancı basında okuduklarımız ) 

•• 
Unifornıalı Sanat 
A lmanyada 

sanat da öte-
ki insani faaliyet. 
Jer gibi parti ta• 
rafından ilham e
dilmekte, devlet 
tarafından kont-
rol olurunalrta ve 
ııaayonal so&yali&t 

felsefesine ayak 
uydunn:ık mecbu
buriyetinde bu· 
Junmalttadrr. Po

Almanyada sanat 
sıkı bir disiplin 
alnına alındı 

}arından daha az 
tesir altında kal. 
mıştır. Çünkü 
musiki ile muay· 
yen bir haberi bir 
taraftan bir tara
fa aktarma etmek 
imkanı yoktur. 

Almanyada "ne• 
şe vaaıtasiyle kuv· 
vetlenme,, teşkila
tı vardır. Bu teş
kila t, bir çok işçi 

litikada olduğu gibi estetikte de eski 
liberal kanaatlere yer verilmemektedir. 

"O'çüncü Raylı, artistik yaradıcı

lığın hürriyeti nasıl korunur, bunu bi
lir; fakat bu hürriyetin hududlarıru es
tetik olmaktan a:iyade politik bir zihni· 
yetle çizmek icab eder~,, Bay Göbels'in 
bu tarifine Bay Hitlerin şu sözünü de 
ilave edebilirsiniz: ''Hıristiyanlık dev
rinin sanatı hrristiyan olabilirdi; nasyo
nal sosyalist devrnin sanatı da nasyo
nal sosyalist olmak zaruretindedir.,, 

Sanata yeni tatbik edilen bu teori
nin ne gibi ameli neticelet verdiği Pa -
riste Centre d'etudes de politique Et· 
rangere tarafmdan basılan güzel bir tet· 
kikte gayet güzel tahlil edilmektedir. 
Bu eser M. E. Wernert tarafından ya -
zılmıştır. Bu kitab nazi Almanyamn 
karakteri hakkında birçok ag·r başlı si
yasi kitabların çogundan dalıa vazıh ve 
esaslı malfımat vermekte, vaziyeti tas
vir etmektedir . 

V eni Almanya, eski alman sanatını 
da üniforma içine koymuştur. 

S~n:ı.tı kontrol etmek üzere iki ayrı or.· 
ganizasyon vardır: Birisi parti, birisi 
devlet. Fakat bu iki muvazL kontrol 
vazifesi aynı adamlara verilmek sureti· 
le hakikatte birleştirilmiştir. Her ikisi -
nin de başında, şüphesiz, Fürer bulun
maktadır. 

Bay Göbels bir defa demiştir ki: 

- Alman artistleri, kendilerinin bi
ze aid bulundukların , ruhlarımızın rU• 
bur ızla ruhlu, heyecanlarımızla heye
canlı olduklannı, hayal~erimize kanad 
verdiklerini, ümidlerimizin yıldızı

nı teşkil ettiklerini düşünerek gurur. ve 
saadet duyabilirler.,, 

Almanyada sanatı himaye ve kont' -
rol için şö le teşekküller kurulmuştur: 
Nas •onal sosyalist e<lcl iyat nı koru -
ma komisyonu, sanat" idare ofisi, nas -
yonal sosyalist kültür birliği, alman 
edebiyat nı ilerletme merkezi. Bunların 
da birçok kolları komite ve şubeleri 

varılır. 

Devlet, milli kültür senatosu ve mil
li kültür konseyi taı a 'mdan temsil olu
nur ki bunların da yedi ayn meclisi 
vardır. 

Bunlann içinde milli kültür kon· 
9eyi en ehenuyetli olanıdır; çünkü her 
haııgi bir sanatı eseri vücude- getiı:me.k 

isteyen bir art.i&:C buraya kayıdlı: olma& 
mecburiyetindedir. 

Bay Vernert'in söylediğne göre Al· 
manyada bir resıtamı isterse kendi evinin 
dıvarlarrnı resiml~rle süsleyebilir. Fa. 
kat "güzel sanatlar odası,. na girmeksi
zin başka bir yere bir fırça bile süre • 

••••••••••••••••••• •• •• ••• •••• 
• • : Manc:ester : 
: &uardyan :. 
: gazetesinden ! 
••••••••••• •• • ••• ••• •• • ••••••• 
mez. Ediblerin şairlerin, muharrirlerin, 
tiyatrocuların musiki erbabının da ede· 
biyat, tiyatro ve musiki odalarına gir • 
meJeri lazımdır. 

B u organizasyon hakkında Bay 
Vernert'in yazdığı bir kaç sat rı 

alr> oruz: 
" Teorik bir idare organı olan milli 

kültür konseyi, hakikatte bütün sanat 
tezahürlerini nasyonalist sosyalist sr -

nırları içinde tutmağa çalışmaktadır. 

Bu vazifeyi güzel ifa etmektedir. Eko
nomik, sosyal bütürr sahalarda ilerle -
miş ve acemi her ferd kontrol altında
dır. İtaat ve uysallık fer:d için bir ne.vi 
temrin halindedir. Bir meslek sahibi an
cak bu şartlar içintle hayatını kazana -
bilir.; ~rtistin elinde bir tek hürriyet 
vardır ki o da susmalı ile konuşmaktan 
birisini tercih etmek hürryetidir. Fa -
kat bir defa konuşmağa karar verdik... 
ten sonra artık, kendisi duyduğu ve his
settiği gibi değil ,aldığı direktife göre 
konuşmak mecburiyetindedir.,, 

Bu yeni tedbirler yüzünden "yahu
di", ''liberal,, ve "dekadan., sanatların bü
tün bütün ortadan kaldırılabildiği şüp • 
heli olmakla beraber, onların yerine ko· 
nulabilecek bir sanatın yaratıldığı da 
şüphelidir. 

• Üçüncü Rayh'ın büsbütün de oriji· 
nal bir sanat yaratmamış olduğunu söy
lemek haksızlık olur. Bay Vernert, 
genç nıµi şairlernin, milli kalkınma 

ncşidelerini büyük bir samimiyetle te
rennüm ettiklerini söylüyor: Yeni sa -
nat, halk yığınlarını yeni bir temaşa 
eseri olan ve Thingspiel denilen bir te
maşa nevine dogru sürüklemektedir. 
Ayrıca yapılan bir takım neşriyat da 

milli ruhu uyandırmak ve yükseltmek 
vazifesini görmektedir. M-esela Fölki -
şer Beobahter şu cümleleri yazmışt·: 

''Ehramlar, Firavunların hikayesini an
latır; Roma yolları Sezarların kudreti
ni söyler; Adolf Hitler'in yolları da al
man milletinin ebedtliğine şahid ol'a -
cali-trr • ., 1 

Bunlaclaı beraber. edebiyatın ,tiyatr 
ronun, resmin ve sinemanın bugünkü 
Almanyada uykuda bulunduğµnu söyle
mek dürüst bir hareket olmaz. 

l 936 senesinde Alman yada okunan 
edefıi eserlerin çoğunu lirik manzume • 
ler; barba, kahramanlığa ve ta:rilie dait' 
ya:nlmı;t eserlerdir. 

Musiki, nisbeten, öte.ki sanat k-01 • 

yığınlarına mesela Bah'ın "Sent Matiu'. 
nun ihtirasları., eserini dinletmekte ve 
işçiler bu eser karşısında şaşırıp kal· 
maktadırlar. 

Vagner, askeri müzik ve eski alman 
halk şarkıları nazi rejiminin elinde bir 
musiki silahı gibidir. Hele halk havala
rı büyük l:ıair rol oynamaktadır. 

Bay Wernert, genç Hitler çocukla· 
rmın mektebten çıkarken söyledikleri 
şarkıyı naklediyor ki şudur: 

Bauer lass das saen, 

Bald waschen 11ote Blumen; 
Bauer Jass das pflügen 
Wir pflügen mit dem schwert. 

Tercümesi: 

Köylüler, tohum ekmeği bırakın, 
Kırmızı çiçekler yakında açacak; 
Köylü çift sürmeyi bırak, 

Biz yakında kılıçla çift süreceğiz. 
Militarizm ile mistiszm Almanyanın 

birçok yerlerinde bu suretle biribirine 
mezcedilmektedir. 

ı • ÜLKÜ 
ı( 

H ALKEVLERI MECMUASI 

ÜLKÜ'nün 50 inci sayısı çık
mıştır. Bu sayıda : Atatürk'ün hae- ıı 
bihal.i. (lJ.3.937), Mimar Sinan gü. 
nünde. (şi.ir) Nihad Sami.- Felsefe 

1
, 

kongrelerinde Türkiye, Ziyaeddin 
Fahri. - Memelekt coğrafyası hak-

1

' 

I• 
kında bazı görüşler, Besim Darkut. 
- Osmanlı imparatorluğunda çift· 
çi sınıflann hukuki statüsü, Ômf!T 

Barkan. - XVII inci asır halk ~ir
lerinden keşfi, Fev.ziye Abdullah.
Orta zaman tür.k - is!am dünyasında 
idere, teşkilatı, Almancadan çe
viren Cemal küprülü. - Dede Kor· 
kut kitabına aid notlar, Abdülkadir 
!nan. - Halkevleri. .. - Haikevle
rinde çalışmalar ve beliren değerler 
- Bir fransu edebiyat tarihi. Ami
ralın raporları, İki müverrih, Ku· 
yucaklı Yusuf, Tenkid kürsüleri, 
Bir tiyatro biyoğrafisi, Nahid Sır-
rı. - (Yeni bibliyografya yazılan 
aynen ahndıktan sonra~ ya.zılarr: 

vardır. S&yıS1 25- kuruştur. 

Y enişeltıiırd~ 

Garaj; 
Kiralık 

I• 

Yenişehirde otomobil garajı ara

yanlar Karanfil sokağmda 43 numara

ya müracaat etsinler. Telefon: 2591. 

6 - 4 - 1937 

G elecek harpta 

Büyük merkezlerin 
maruz kaldığı 

tehlikeler 
•• • ••• • • •••• • •• 
• 

YAZAN: •• ••• • ••••• • ••• 
• .. Sir V ily:am Bev e r i e • • • • • 
: Londra Ticaret Mektebi Direktörü : 
• • • • ••••• ••••• • •• • •• • •• • • ••• • • ••• •• •••• • • •• 

B ir çok otori
ter kimseler, 

cihan haröınd'l. en 
ehemiyetli rolün 
ana vatan cephe
sine düştüğü m ü· 
t a 1 e a s ı n d a· 

Noye Fraye 

Prese' den 

pederde anlatılan 
açlık hikayeleri
ınin maneviyatı 

berbad ettikler.ini 
söylüyor Halbu· 
ki gelecek harbta, 
yalnız m e m 1 e· 

d ı r 1 a r. Taymis gazetesi, cihan har
bında İngiltere'nin iaşe kontrolörlüğü· 

nü yapmış olan Lord Randa hakkında 
1921 de yazdığı bir baş makalede, 

Lord Rondanın üzerine almış oldu
ğu vazife muvaffakiyetle başarılması, 

memleketin emniyeti bakımından, kara 
ve deniz kuvvetlerinin herhangi bir 
muvaffakiyetinden çok daha ehemiyet
li idi" diyordu. 

Loyd Corc da harb hatıralarının bir 
yerinde şunları yazmaktadır. 

" Harb meydanlarındaki generaller 
tarafından icab ettiği derecede takdir 
edilmiyen ana vatan cephesinin bütün 
mesuliyetini iş başında olan kabineler 
yüklenmişlerdi. Halbuki, büyük harbın 
mukadderatı asıl bu cepheye bağlı idi. 

Rus, bulgar, Avusturya ve alman a
navatan cepheleri, orduları inhizama 
uğramadan önce darına dağın oldular. 
Böyle bir felaketin önüne geçmek va
zifesi iş başında olan hiikümete düşü • 
yordu.,, Ancak, yeni bir harbta ana va
tan cephesi son harbtakinden çpk dafür 
ehemiyetli bir vaziyete girecektir. ner
de çıkacak bir harbta, hava hücumları -
nın hedefini, doğrudan doğruya sivil 
halkın teşkil etmesi büyük bir ıhtimal 
dahilindedir. Bu takdirde, böyle bir 
hücum geçmişte hiç görülmemiş bir 
ölçüyü bulacaktır ki, harbırraktbeti yal
nız askeri müdafaaya değil, zehirli gaz
la, yangınlc.rla mücadele ecfecek ve ba
rınılacak yerler hazırlamakla- karşr ko
yacak olanı ana vatandaki halk cephe -
sinin mukavemetine bağlı olacaktır. 

Bundan baŞka, yalnız İngiltereye yapı· 
lacak olan iaşe nakliyeleri degil, doğ -
rudan doğruya memleket içindeki nak
liyeler de düşman tayyarelerinin hücum
larına hedef teşkil edecektir. 

H arb vuıyeti daha ziyade makinc
leştirilecek, cephede çarpışan 

her asker için, fabrikalarda, eskiden ol
duğundan çok daha fazla erkeit ve ka • 
dın çalışmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Ve nihayet, asked cephenin yar-ima-sı
na da hiç hacet kalmadan, doğrudan 

doğruya ana vatan cephesine hücum o -
dileceğini de hesaba katmalt- lizmnfır~ 

Hatta bazı otoriteler, ana vatan cephe
sini nakavt" edecek darberrin daha iik 
günlerde indirilmesi ihtimaii olduğu 

kanaatindedirler. 

V ine Loyd Corc haııb hanr.alar.ı~ 
nm bir yerinde, san harıbın cep .. 

helere dönen izinliler tarafından siı. 

ket içindeki sefalet ve yoksulluk haber
leri değil, aynı zamanda, felaket üstü· 
ne felaket geçirecek olan halkın kor· 
kusu da, siperlere taşınacaktır. 

Askeri müdafaanın kuvvetlendiril
mesi için işitilmemiş görülmemiş ölcü
de para harcanıyor. Fakat, ana vatan 
cephesi de aynı derecede eliemiyetle te. 
lakki edilmiyecek olursa, bütün bu 
gayretler ,bu büyük masraflar beyhude
dir. 

Hava hücumlarına askeri müdafaa
nın karşı koyacağına şüphe yoktur. Asıl 
düşünülmesi icab eden noktalar başka 
şeylerdir. Ezcümle, daha harb başbr 

başlamaz, yalnız ferd itibariyle değil, 

disipilin altına al nmış teşkiller halın
de bütün erkeklerin (hatta, kadınların) 
yangın ve zehirli gaz tehlikesin-e kaflr 
mücadele etmek, sıhiye hizınetleri ~ 
mek, tehlikeye girmil mmtakırlanhr naJ:t.. 
liye işleri yapmak gibi bir.çok vazifeleri 
başarmak- mecburiyetinde kalal:aklaTI 
muhakkaktır. Bir lnrrb takdirinde, teh ... 
likerrin büyüğü, yapılacak tahribat de-
ğildir; en büyük- tehfüi:eyi, tayyMe hü• 
cumlarınm doğura<:ağr paniklerde ara
mak lazımdır. Bu itibarla, dokuz buçuk: 
milyon- nüfusu olan Londra şehrine f.ev. 
kalade tehiiketi bir bölge gözüyle ha· 
kılabilir. Çünkü, diğer şehirlerin bo • 
şaltılmaıH kolaydır. 

• yidmı iyiye aı:aştır.ılaeak olursa. 
1 görülür ki, Londra, yalnız bir yi

yecek içecek deposu değil, aynı zaman· 
da, türlü türlü makinelere aid ehemi
yetsiz fakat tedarik edilemedikleri tak
dirde memleket" içindeki birçok endüs
tri şubelerinin faaliyetlerini sekteye 
uğratacak yedek par?}arı imal eden bi
sürü fabrikaları olan bir büyük şehir • 
dir. 

Bunun içindir ki ,bizler, yalnız ha
yati bir ehemiyeti haiz olan şeylerin 

muhafaza, nakil ve tevziini değil, seyri 
sefain programının da değiştir.ilmesi 
mesele1lini düşünmek zorundayız. Bü • 
tün bunlar arasında, şehrin tahliyesini, 
sadece, halkın başka bir yere nakli di -
ye düşünemeyiz. Bu insanların faaliyet 
sahalarını ve liaşlta: bir yere göç etnı'l>

leri neticesiıtdt meydana gelecek olan 
ekonomik kaı:gaşalığı dal göz önünde 
tutmak mcd>uriyetindoyiz. 

Her halde devlet, yeni bir harb o • 
lunca, s.on harBta vapurların sigortası· 
nı üzerine aldığı gibi, hava hücumları 

neticesinde meydana gelecek zanll"" vr 
ziyanlar.n da aigortaaım üzerin• alaı • 
caktır. 

Tefrika hO: 21 ..... •••• •••••••••••••··~x:::::::xxxx• Yazılarnnda daima mürekkeb;n en koyu, rurdum. Tahta bir kutu içinde ince kağıdlar ............ .... .. .... .. 
.. en siyah olanını kullanmışımdır. Hindistan- bulunurdu. Bir başka cam kah içinde de bur- Yen·l Tefrı·kamrz 
da babamın evinde bulunduğum sıralarda gu ve cımbız gibi şeyler dururdu. Ayrıca gü-

Kendime 
Dai.r 

hind mürekkebini ezip hazırlamak üzere bir· zel bir timsah kağıd baskısı ve eski biçim 
çocuk tutmuştum. Şeytanımm "mavi - si- kalem silecekleri. Bunların bir kısmı hediye 
yalı" şişe mürekkebleri ile hiç bir zaman yıl- idi ve masamın üzerinde eski fetişler gibi 
dızı barışamamıştfr. muhafaza olunurdu. 

Blok - notlarımın hepsi bir enden ve bir .. __________________ ._.!< boydan olmak üzere beyaz ve mavi ka_:ıd-

l'auı<lığını ve tanımadığııu doslJarmıa lardan yapılmıştır. Yazarken fazla kağ:ı:d is-
Yazan: Çeviren raf ederdim. Fakat bu eski adetlerim, muha-

'Rudyard Kipling Nurettin ARTAM birlikle dısarda bulunduğum sıralarda o 
Villier street' de oturduğnm zaman bü- memleketlerde ne türlü kağıd bulursam alıp 

~k bir yazıhane hokkası almıştım ve bu- kullanmaktan beni menetmemistir. 
nunla yazdığım hikaye ve kitablann isimle- Kurşun kalemle ancak bazı ~ctlar alır, 
rini üzerine kaydetmiştim. Evlilik . hayatı onunla yazılarımı yazmazdım. İsimler, ta
icabı, hizmetçiler bir gün bu hokkayı silip rihler ve adreslerden başka pek az not al~ 
temizlemişler v.e ütsündeki bütün kayıdlar mışırndır. Eğer bir hadise zihnimde yer tut
Öa ortadan kalkmıştı. mazsa onun yazılmaya değeri almadığına 

Ondan sonra artık bayağı yazı kalemle- hükmederdim. 
rini bırakarak dolına ve mürekkebli kalem- Herkesin kendine göre bir usulü vardır. 
ler kullanmağa başladım. Daha sonraları Ben, hatırlamak istedigim şeyi ne yapar, 
''Kudüs'' te iken aldığım ince ve siyah bir ne eder, hafızamdan çekip çıkarırdım. 
!kalemi kullandım. İçi camlı dolma kalemle- Masamın üzerinde kalemleri, kalem uc-
ri de kullandım, fakat bunlar tahammül edi- larınr, fırçalarr ve artık ölmüş kalemleri koy-
fü: eyler değildi. mak icin hokka ve kalem takınılan bulundu-

Benim meslekimin asıl ve hakiki vasıta
ları ve aletleri olan kitablara karşı muame
lem, barbarca idi. Bununla beraber, birrok 
kağıd bıçaklarımı kullanarak parmaklarıma 
zarar getirmezdim. Bir takım ki tablara kar
şı büyük hürmet beslerdim; çünkü .. bunlar 
kilidli sandıklara konulmuslardır. Otekile
ri, evin her tarafında başlarına ne gelirse 
onu çekerlerdi. 

Masamın sağında ve solunda- iki müces
sem küre bulunuyor ki bunlardan birinin ü
zerine büyük bir tayyareci beyaz boya ile 
şar~a ve Avusturalya'ya giden hava yolla
rım i~aret etmiştir. 

Ölmeden evel bu yoklan istifade etsem 
ııe iyi olacak. 

(BİTTİ) 

Shekspir'den Hikayeler 
Meşhur ingiliz edibi R. Kipling'in "İkinci 

ı
~ Cengel Kitabı" bitmişti. On_a ek oıa:ak. te:cü· 
4 me ettiğimiz "Kendime Daır,, de bıtmıştır . 

l
4 

Genç ve yaşlı okurlarıtnıza ingiliz edebi· 
t yatından değerli örnekler vermek azminde ol
t duğumuz için bundan sonra da 

t SHEKSPlR'DEN HlKA YELER •i i tercüme ve tefrikaya başlıyacagız. • • • 

!4 
Bu eser, on dokuzuncu asrın başında ıngı-

liz muharrirlerinden Charles Lamb tarafından 

~ yazılmış ve içinde büyük ingiliz ~ir~":in ~
yatro eserleri birer hikaye haline getırılrnıŞ· 

ij 
tir. 

Shekspir'in metınlerini doğrudan doğruya 
okumak fırsatını bulmamış olanlara bu eser, 1 

. · · etle· tc onların mevzuunu, şahsıyetlerını, harek a rini kusursuz bir surette anfatmaktad r. 

·~ SHEKSPİR'DEN- H1KAYELElt al •i 
~ .. gene arkadasımız Nurettin ART AM'ın k • ~l 
•• • t"'"' 
•4 mi le türkçeye çevrilmektedir. .,. •• 
~· _.......~.~--~ •::~x~:ı:~p ......................... ............ 
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Eski bir masal jMernleketten 1 
j Röportajlar 

hakikat oldu ı. ....................... 

Karabükü~·;iiiiid;;·b~~define 
varmış! bu define şimdi 

'd arka· Karabük (Hususi surette gı e? · 
' ,_ Türkıyenın 

daşımızdan) -Toroe.-rı, . 
verimli tabiat, bol su ve yeşil köşeskı sa· 

. T tar mınta ası, 
yarız: ikinci bır oros 

d ra başlıyor ve 
Irmak istasyonun an son d' gi· 
Karabük'ten ileri doğru devam e ıp 
diyor. . kavuş· 

K .. "k Yozgadda elektrıge 
uçu en ve 

muş bir Anadolu kasabasının ş h lk, 
hid lduk· a 

hareketli hayatına şa 0 
• • istas-

vaktin çok geç olmasına. r~g.men kl _ 
yonda toplanmıştı. Trenımızın ya aşk 

h. · · verere 
nuş birer yıldız ıssını d . 

. b ktıgı ve emır-
arka arkaya gende ıra 1 k 

1 ralanmış e e • 
yolunun sağma so una sı d b' · 
trik lambalarının aydınlığı altı~} akt;:~ 
ugurlıyan bir kalabalık vardı •.. e 

.. ıı· 'ni hızım yay· 
asıl haşmetinı ve guze ıgı ' 
lamızm gecelerinde buluyor. k d 

· a ar Gecenin en geç vakıtlerıne ' 
. tasyonlarda mu • 

tren'mizin durdugu ıs 1 k bul 
hakkak bizi karşılayan bir k~la~a ı mir • 
duk B"t"n Türkiyenin kalbının de 

• u u er . tınaya 
ve çelik fabrikala ınm tem ını a 
giden İsmet lnonü ile berab~r oldugu· 
nu o kadar iyi hissediyoruz kı. 
Çam ormanları ifinde özlenen 

AnkaNI 
Şafak sökerken geçtığiıniz Çankırı-

dan sonra eşsiz tabiat manzaraları sey· 
' d' ruz Bu· rederek yolumuza devam e ıyo · . . 

rası Toroslara o kadar benzemektedır kı, 
oraları görmemiş olanlar için buralar.ı 
görmek kafidir. Uluçay, aldığı isme hak 
kazanmı' olmak için. kıvrıla kıvnla ve 

'd' or Buralar· tren boyunca uzanıp gı ıy · 
da su o kadar bol ki her tarafta pirinç 
tarlaları görüyoruz. Dagların üstü, çam 
fundalıklariyle kaplı. Orta Anadolunun 
en tipik ve bütün iklim hususiyetlerini 
arzeden bu yerlerde insanların eli, tabi· 

a n bu nimetlerini tamamiyle tahrib e

~ıneııU Tesadüfün bizi } anında bu • 
izah erli bir jeologumu dan 

at alıyoruz ö. . 
rak 't'b . · greniyoruz kı; top • 

1 
1 1 ar yle bizim Ankara yemyeşil 

od a~ bu YUrd kaşelerinden hiçde farklı 
egıld. ır. Ve co rafya kitabları, bize an· 

1 tın ta r d, Ankar da y n zaman• 
lara kadar etrafı ormanlık olan bir er
di. 

" - İşte Kızılcahamam o ormanla· 
rın bakiyesidir. Beylıkahır'dan sonra 
gordu unuz kutukler, z ngin çam or • 
ınanlarmdan kalan son hatıralardır.,, 

Karabtlk yolculugundan, yeşil An· 
karaya kavuşmanın nihay.~t .~ir zaman 
işi oldu unu anlıyarak donuyoruz. Ye· 

şil yurd: muhakkak ki sarı ve ço.~:~ 
Yurddan daha çok sevilı or. Karabu 

. rdu ağaçlan • gıden yeşil yol, bıze, yu 
dırmanın fabrikalactırma kadar mukad· 

des oldugunu öğretti. 
il< * 

Ta at dokuzda Karabükteyiz. 
m sa .k. 

.,~ . .. "l" kar•rl klı ı ı ya· u zerı çamlarla ortu u T 

-~ b" "k bir saha... On· -· ... cm ortasında uyu 
binlerce halk meydanın iki tarafını kap· 
ı İ . .. .. trenden 
anıış ... Başbakan nonunun, 

· . . .. .. . kadar olan 
ınıp nutuk verecegı kursuye 
Yer hahlarla döşenmiş. Biz davul zur • 

· · b n .na seslerini Zonguldak halkevının • 
d arşlarını da· 0 s nu as eri mızıkan n m 

' k S or h uzak ye lerden duyuyordu · P • 
c 1 ·1 e goz al, bıl· u ar, izciler, mekteblı er v 
d. de sıra· 

• ıne uzanan bır saha uzerın . 
lanını • ellerinde nahiye ve kôylerının 
i&ıni ya lı b klar t yan hır h Ik •. 

~u ka ab ı k ·n na, fabrık l::ır b't k • 
t n K u ve onun ya a
li 

t 

ki ·· n üstündedir ye nosild< ahlak haline geliyo<. 

Cemal Kutay 
ze yetiştirirlerse çok para ka anacakla· 

rını anlattı. 
Karabük bugün zengin bir köy· 

dür. Sebze ve pirinç eker. Koylerin evi 
kireçle badanalanmıştır. On beş yıl on· 
ce halkı göç ettirecek kadar salgın olan 
sıtmadan eser bile kalmam ştır. Kar bü
kün, asıl mesud ve bahtiyar devri ge • 
çen yıu: başladı. Bir gün, birkaç ingiliz 
mühendisle, türk muhendis geldiler. O· 
raları gezdiler, ölçtüler. Topragm 
kimlerin malı oldugunu sordular. Son· 
ra bu toprakları, degerinden fazlasını 

vererek satın aldılar. Toprak hemen 
çok kıymetlendi. Bundan ıiıç yıl evvel 
on liraya satılan toprağın dönümü, bu
gün Karabükte 300 • 400 Jiradrr. 

Yarınki Karabük 
Yarınki Karabükü anlatmak için 

misali Türkiyeden almaya imkin yok
tur. Yarınki Karabük türk endüstrisi -

nin kan ve can damarıd.r.Bu köy, bugün 

içinde olduğu inkişa~ı hamleleştirerek 

bir kasaba, bir c.ehir ve nihayet bir en
düstri ve iş merkezi olmaya dogru yol 
alacaktır. :Mnter Makenzinin, yetil te· 
peleri, bol suyu, güler yiUlu tabiatı ve 
nihayet bu toprak parçası ilurinde de
miri ilk defa itleyen bir mıllmn torun 
lan olmak gururunu tafıyan turk ço· 
cuklarını işaret ederek: "- Burasını 
tabiat bir buyuk endustri merkezi ol • 
mak için yaratmış,, cumlesı, bir doat 
g iıyle yar nki Karabükü canlandırı • 

yor. 
Her ıeyİ bileı-elı yapn:ıa~ vaalı 

Karabükte gordügum bır hına, ban~, 
türk endüstrisini, eşine ıu: rastlanan bır 

.. ham• .. :vJe kuran zihniyetin bir enerJ• .-T 

sembolü olarak gözüktü. 
Fabdkanm kurulacağı yerden epi 

yüksekte ve posta telgraf merkezinin 
yanında Sümerbank ile ingilis mühen • 
dislerinin beraberce çalışacağı bir bina 
yapılmıftJr. Bu bina, bundan bir aene
evvel yapılm'fltır. Yani, devlet, bundan 
bir sene evvel, Karabük demir ve çelik 
fabrikalarmın kurulacagı yeri, neler 
apacağmı, naııl çal~ğ.nı ve- hatti 

y . b' k . ferdlere .düten vazifeyı ve ır te camo 
le ile bu koca tesisin işler halindeki 
hüviyetini tamamiyle tesbit etıniş bu· 
lunoyordu. Geçtiğimiz her yerde ge~-
ekleşen memle'ket davalannın bu e sız 

~ bet ve takdırıne ş h olduk: Na ıl· 
1 a l'k · 1 r fabrikasının bir sene l ırna 

:mdiden satılmış oldu nu bil r-

Binanın geri kalan kısmını gezmege 
vakit bulamadım. Bir alıkş tufanı ve bir 
insan kalabahgmm minnet, şükran, sev· 
gi ve saygısını anlatan sesler, istasyon· 
dan epi uzakta olan bu tepeye kadar gel· 
di: Bizi getiren trenden bir saat sonra 
Karabüke İsmet İnönüyü getirecek o • 
lan ikinci posta da gelmişti ve tiırk mil· 
letinden, bütün bu vatan parçası tize • 
rinde oturan on binler büyük başbakanı 
karşılamak için yolları doldurmuştu. 

Karabükiın temelatma töreni, işte 

bu hiç unutulm yacak dekor içinde 
yapılıyordu. 

Ve başbakan, bir millet sevgisinin 
en güzel ve göz yaşartan tezahürleri 
arasında, mukaddes bir vazifeyi yapar 
gibi evvela halk ile, teker teker konu· 
şuyor. Kendisi konuşmadan evvel halk· 
la konuşmak, onun karakterinin en ba· 
riz vasıflarındandır. 

Demir ve kömür bölgesinde yaşa " 
yan yüzbinlerin İnönüne karşı hayran· 
lıkları, trenin önüne kurulan büyük ta· 
kın üzerindeki şu üç kelimelik dövize 
sığdırılmış: 

"Hoşgeldin lnönü" 
Artık şu dövizlerin hangisini beğe • 

nirseniz ona en iyisi deyiniz: 
"Her yeni endüstri eseri muhitine 

refah medeniyet ve bütün memlekete 
haz ve kuvvet verir.,, 

'' Demiri yeryüzünde ilk bulan, kul· 
lanan, yayan türktür.,, 

', Devletin yapıcılık kuvvetine .inan,, 
"Trük inkılabı, cihanda ileri gidi • 

şin bir remzidir.,, 
Şimdi, ulf bu- çene-için Clört metud 

hicliaeııin tarilıleri 7_.lnnf 
" Btiyiik yapıcı tımet tnönil 

lt;..11 933 
15: 8-934 

7-8.935 tarıhinde Zonguldaga, 
3.4.937 de Karabüke geldi • ., 
Çelık vucudlu Zonguldaklı bir atJe• 

tin elini sıkan Bafbakan, bu viıcudu ka· 
dar kafası da işleyen gençlerle dakika -
larca koduştu. 

Elini sıktrgı bir köylü, Bafbakan 
yanından biraz uzaklattıktan sonra, 
parmaklarmı dudaklarına göturdü ve 
yanındaki arkadqma dönerek dedi ki : 

" _ Pamuk gibi eli var .... ,, 
** 

Ba,Oakaııın nutku, ne kadar aürdü? 
bu nutku dinliyenler zaman mefhumu· 
nu bybetmif.gibi idiler. Sonra donu· 
muz ingiliz büyük elçisini dinledik. En 
nihayet, bize Karabük demir ve çelik 
fabrikalarını kuracak olan firmanın 
müeıuiai Bay Br.aaeert konuftUı 

Kartıbiilr'ü gezelim 
Şi~di Karabük'u gC%İıyoruz. Kara· 

biık muhtarı köylerinin batına konan 
devlet kuşunun şerefine istam~ulin ta
dili elbisesı ıle bır melon şapka giy
mif . Karabuk koyu, E nkôytlniın Koz 
yata ına o kad r benziyor ki .. Arada i 
fark, bu da evi rin tek katlı ve bakım. 
sız olu u ... Muhtar, vaziyeti derhal i h 

edıyor: 

"- Tabiı bu evlerin yerine buyuk 
aca ız. Artık bi im 

leni r 

para bulamazsam bile onu, şu tarlayı 

satıp okutacağım . ., 
Durmuş Ali'nin istikbali, Karabü • 

kün aydın taliiyle beraber garanti edil
di. 

Karabük geceleri 
Şair tabiatlı ingiliz büyük elçisi, 

zevkle dinledigimiz nutkunda bize, Ka
rabtlkün gecelerini de anlattı: '' .•. Ar
tık burada yıldızlar yalnız ve tek bas.· 
na parıldamıyacak... Demir işleyen 

ocakların bacalarından çıkan alevler 
yayla gecelerinin renkli ve zengin bir 
dekoru olacak ... ,, dedi. 

Öğreniyoruz ki, demir fabrikaları 
bacalarından bir ziya tayfı kadar çe. 
şidli renk renk alevler çıkarmış. De
mir ,her hararet derecesinde ayrı renk
li bir alevle bünyesini degiftidrmif. 
Yaz ve kış, etrafı çam ağaçlariyle çev • 
rili olduğu için yeşil kalacak olan Ka -
rabiıkte geceler, sayısız bacaların bir 
aHUmi sema kadar zengin renkleri için
de en aşağı, büyük elçinin anlattığı ka
dar ihtişamlı olacak ... Demir ve çelik 
fabrikaları.mızın bütün gece ve gün
düz çalışacağını da unutmayınız. 

Bir maaalın aonu 
Karabük'te fabrika yapılacak olan 

yerin garib bir hikayesi vardır. Buranın 
çok yakınında bir su geçiyor ki ismine 
"soganh su,. diyorlar. Bu isim, bu su • 
yun kıyısında bol sogan ekilmesinden 
verilmiş imiş. Bir köylünün söylediği • 
ne göre de suda soğan kokusu da var -

mıf·· 
lşte bu suyun etrafını yalayarak geç· 

tiği ve üzerinde fabrikaların kurulaca. 
ğı g niş sahanın içinde bir gömiı, yani 
define saklı oldugu buralarda söylenir. 
dururmuş. Hatta geçen sene burada ilk 
keşifler yapıldıgı ve Stlmerbank binası 
için temel atılmaya başlandıgı zaman, 
bu kazının gömü için yapıldıgı yaymtı• 

ları da çıkmış ... 
Bır gomü efsanesinin nasıl hakikat 

olduguna dikkat ediniz: En zengin ha
yalli bir karabüklü bile, toprak altında
ki muhayyel bir altm ktlpünün fabrika· 
}ar kadar zengin ve tükenmez bir defi· 

ne oldugunu nasıl diışimebilir? 
, Sağ taraftaki büyük tepenin ismi Kav
pk, soldakinin Düşün Kaya imiş. Kav
şak, kayıcı manasına geliyormuı. Ger• 
çekten bu tepe, üzeri çam fundalıkla· 
riyle kaplı oldugu için Kavşak ismi, o
na çok yaraşıyor. Fakat ben karabilk

lülerin yerinde olsaydım; ikinci tepeye 

düıünmekten eeldiğini sandıgım Du
tun Kaya yerino aevilimekten. plen 
eevin kaya adını verirdim. 

Karabük köyü, fabiilwım yerine ~ 
hayct on. bet dakikadır. İki mahallesi 
var. Bıriai Öylebeli, dığerl Karabük. 
Şımdi iki mahallenin ortaıına buyuk 
evler yapılacakmış. 

İngiliz mühendiıler, burada henüz 
otel ve di er binalar yapılmadığı için, 
Zafranboluda oturuyorlar. Buraya çok 
yakın olan Kıran adlı bir köy var ki 
evciden bulgarlar bulunuyormuı. Ora· 
ya B. Osman adlı bir vatandat bir otel 
yaptımuı. Zafranboluda yer bulamı· 
yanlar Kıran'a gidiyorlar. 

Karabük'te husUll inşaat §İmdiden 

batlamıftır ı 7 tane büyük. konforlu bi· 
na yapıhyor. Arsa fiatlan derhal değer• 
leamit .. Eğer böyle devam ederse, ya
lan bir zamanda belki burada da nor
malin üstünde yer sauşları olabilir .. Me· 
seli Karabük muhtarının söylediğine 

göre, dönümü 20 liraya satılan yerler 
Jimdi dört yüz lira ediyormur. Yirmi 
mısli bir fazlalık.. Demir ve çelik fab
rikalarmuzm doğrudan doğruya ve va
sıtalı olarak bu muhitte yaratacaklan 
hareketi ve geniş iş hacmi dolayısiyle 

b'r n fus toplantısı l.ı hı m vzuu oldu· 
g nd n burada k rula şe ır veya şe· 
hırl r iç'n yer, bina) r ıçin için arsa 
m elelennin m ıd n halled imiş ol· 
ması her halde yerınde olur. Belki, bu 
ı e vakit v , d' ce mi . Fa t bir • 
ta • S tten a 
yo A 

jBaşh~!,~~~!:::ız ~öndü 
rı nutkun, cumhuriyet hiıkümetinin dev
letçi ve yapıcı politika ma temas eden 
kısımları bır defa daha hafızalarım zda 
canlandı. 

Başvekil, hiıkumetin ve onun ıstı· 

nad ettigi cumhuriyet hallı: partisinin bu 
siyasetini şu cümle ile ifade etm terdi: 

"- Eger cumhuriyet kurulmasa idi 
ve cumhuriyet halk partisinin devletçi 
politikası olmasa idı, endüstrinin ba 
memlekette kurulması hiç bir zaman 
tahakkuk edemezdi.'' 

Dün Eregli fabrikasının kapısı Ö· 

nüne kurulmuı olan takın üzerindeki 

"Devletin yapıcı kuvvetine inan'' dövi

zi de bu hakikatin tam bir ifadesi idi. 

Buyuk Önder Ataturk'ün yüksek il· 

ham ve dircktıfleri ile bir gün önce 

Karabi.ık'te, biıyiık sanayim anası olan 

demir ve çelik fabrikalarının temelini 

atan ve bir gün sonra da gene buyuk 

Şeften ~hnan kuvvetle kurulmakta olan 

sanayiimizin mensucat şubesine aid ye· 

ni bir eserini Eregli fabrikasını aç:nış, 

bulunan başvekil İsmet İnönü, Anadolu 

ajansı adına vaki rıcam üzerine bu ye· 

ni fabrikamıza aid ihtisaslanru şu cum

lelerle ifade buyurdular: 

"- Eregli be.1: lalwiluuının re•
men açılma•ını yaptım. Onbeı gun• 
denberi tane ifl.,,..ye, bQflaıraıı o
lan bu fabrika, Sümer Bank doku
ma kurumlarının orta çapta bir Ör· 

neğidir. 16.500 iğ ve 300 d.,,_ma 
te:zgôhı vardır. 

Diğer labrikalalldan daha ince 
kımtaf dokuyacolıhr. Te:zııôltlarda 

bulunan ince besler ve patİ•IHılar 
.eyircilerin takdirini- celbetti. 

F abrilıanın boyahan•l~ri, lôbo
ratuuarlar• a>• diier kwmları var• 
dır a>• ilerde biiJliililmeıi imlHinı 
~ö:z wnüne ıalı,.,,.,ıtır. 

Ba kıymetli ewr için' üç b~lı 
milyon lira ıMledilmiıtir .Ereğli 
be:z labrilımının a:z :zamanda her 
aileye lıenJini .evdirecelc çok Ö· 

neınU 6İ7 millet labrik•• ol'diunu 
emniyetle ıöyliyebilirim.,, ( A.A.) 

City bankalar grupunun tebriki 
Ankara, 5 (A.A.) - Karabük demir 

ve çelik fabrikalarının temel atma to• 
reai. dolayıaiyle bu fabrıkalar in,U.

raaı fman9C eden Cıty" Banka1llr Grupu 
tarafından gonderılen bir telgrafta bu 
meaud hadise kutlanmakta ve bunun 
birıbia;ıni takib edecek dig r buyuk tur 
işleri serisinin başarılı bır ba lang cı 
olması temenni edilerek temel t ını 

koymu olan Başbakan İsmet İnontl 
saygı ve takdirle selimlanmaktadır. 

·························~ 
: RADYO : 
················~· ........ 
ANKARA: - Öğlt neşriyatı:: 12.30 

• 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.SO • 
13.15 Plik~ Tiırk musiklei. 13.lS. 
13.30 Dahilt ve harid hal*rler. 

Akşam neşriyat-: 18.30 - 19.00 M uhı 
telif plak nefriyatı. 19.00 • 19.30 Tiırk 
musikisi ve halk şarlatan (Safiye To
kay ve arakdaşlatı) 19.30 '- 19.45 Saat 
ayarr ve ara~ neşriyat. 19.4~ - 20.15 
Tilrk musikisi ve halk 1artnlarr (Hikmet 
Rıza ve arkadaılarr). 20.15 • 20.30 Sıh· 
ht konuşma (Servrl Klmil Tokgö~). 
20.30 • 21.00 PlAkla danı musıldsi. 
21.00 • 21.15 Ajana haberleri. 21.15 • 
21.SS Studyo salon orkestrası. 1 -:-
Rossini L R. Mosaıque :. 2 - Turma 
Exaltacion. 3 - lvanovıci La rein du 
Matin. 4 - Honegger İntroduetıon. 
5 - Offenbach La Johe Parfum u e. 
6 - Adam La parat du Dıab 21.5 • 
22 00 Y nki pro ram ve t t k1 1 
şı. 

l{att Alaka 
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Nafia Vekaletinden: 
Betonarme Köprü İnşaatı 

19.4.937 tarihli pazartesi günü saat 16 da N;1ha Vekaletind_e Şose 
ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında (31 000) hra ke
sif bedelli Sinop vilayetinde Sinop - Aya~cık y~lunda betonarme 
Karasu Köprüsü inı:~atı kapalı zarf usulıyle eksıltmeye konulmuş-

tur. ·d·· k170 k Eksiltme sartnamesi ve buna müteferrı ıge_r evra. uruş 
mukabilnide Şose ve Köprüler Reisliğinden verılecektır. 

Muvakkat teminat (2550) lirad r. . .. . .. 
Eksiltmeye girebilmek için _steklile.rın yol ve k~pru ınşaatı yap-

tıklarına dair müteahhitlik vesıkasını ıbra~ et_~~~erı meşruttur. 
Teklif mektuplarının 19-4-937 pazartesı gunu saat 15 şe kadar 

komi!'\vrın reislii?;ine verilmesi la;:.~dır. (767) 1-1370 

l(ütahva Vilayetinden: 
ı _ Aç k e.~siltmeye konulan i~: Kütahya • Gediz - Uşak ye' 

nun 104 t- 325, 108 710, 113 + 667, 114 t 790, _120 . _29?, 17:1 
2' '??. 450 inci kilometrelerindeki 7 adet demır kırışlı an;.. 
d küp,:\' er tabliyelerin in betona tahvili. 

t. - Bedeli keşfi: 6844 lira 44 kuruştur. 
3 _ Bu ise ait evrak: ı - Fiat vahidi silsilesi cetveli. 

· 2 - Hutasai keşif 
3 - Fenni şartname 
4 - Mukavelename 
5 - Eksiltme şartmunesi. 

4 - İhale 9·4-937 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
İstekliler işbu evrakı daimt encümen kaleminde görebildiği g'· 

nafıa direktörlüğünden de istiyebilir. 
5 - Muvakkat teminat 513 lira 33 kuruştur. . .

1 
6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklar na daır vesı. 

göstermeleri ve Vilayet Nafıa Direktörlüğün~en de bu işe ehil o 
duklarına dair ihale gününden 8 gün evel vesıka almaları şa~~tır. 

7 - İsteklilerin ihale günü saat 15 de daimi encümene mura~ 
atlar· ilan olunur. (756) 1-1299 

Hariciye V elcaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı : 

ı _ Eksiltmeye konufaıı iş: Tahranda ve ci':"arında~i Şimran~J 
yaptmlacak yazhk ve kışlık elçilik binaları keşıf bedelı 223,753 h· 

radır. · .. .. 15 d H 
~ _ Eksiltme 12-4-1937 tarihinde pazartesı gı.. • ..ı saat e a • 

riciye Vekaletinde müteşekkil eksiltme komisyonu odasında kapa-
lı zarf usuliyle yapılacaktır. . . . 

3 _ İstekliler; eksil tme şartn~esı, muk_avele p:oJAesı, baymdı.-
lık i"1eri genel şartncımesi, in';'?ata aıd ~m~mı v~ ~ususı ş':rtn~eler, 
keşif cetveli, silsilei fiat cetveli ve pro1eyı Harıcıye Vekaletı Leva
zım Müdürlü <Tünden tedarik edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklil~ri~ 15,0~ lira. muvakkat 
teminat vermesi : kanuna uygun müteahhıdlık vesıkasr ıb · az et
mesi ve 150 bin liralık iş yap •. ıış olması lazımdır. 

İste klilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı ıaa .•en 
bir saat evveline kadar Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (760) 1-1303 

Nafia Vekaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir Nümune hastanesi pav-
yon inşaatıdır. ---

Keşif bedeli; 1ı1634.03 liradır. 
2 - Eksiltme 15,4,937 tarihinde perşembe günü saat 15 de Nafıa 

Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odas·n· 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 558 kuruş be
del mukabilinde yapr işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 6831.70 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış ve en az yilz
bin liralık bir iş yanmış olduğunu gösterir müteahhitlik vesikası ib
raz '!tmesi larmdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılr saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver • 
meleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (739) 1-132() 

Dahiliye Vekaletinden: 
ı - Yenişehirde Devlet mahallesinde vilayt -· evının harid 

projektör tesisat: kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 14-4-937 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 da Ve-

kalet binası içinde toplanan satın alma komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhamm n keşif bedeli 11276 lira 90 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruştur. 
5 - İstekliler bu baptaki şartnameyi ve sair fenni vesaiki Ve·· 

kal . Levazım bürosundan bila bedel alırlar. 
6 - İsteklile:.in 14-4-937 tarihinde çarşamba gününde saat 11,30 

za kadar teklif mektuplarını satın alma komisyonu reisliğine ver
meleri ve makbuz almaları icabeder . 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının altıncı madde ~I" 
yazılı saate kadar reisliğe gelmiş bulunma5ı şarttır. Postada c!acak 
gecikmeler muteber değildir. Dış zarfların mühür mumu ile iyi:.:e 
kapatılmış olnı;:ısı c:;cırtt r. (750) 1-1305 

AN.KARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 
Devlet demiryollan ve limanları umum müdürlüğü vekili avukat 

İbrahim Rauf Ayaşlının Ankara Cebecide birinci geçitte 25 sayılı 
Adil evinde mukim Şam muhacirlerinden Hamamönü aykırı Tacet
tin sokağında 7 say h marangoz dükkanında çalışan Osman oğlu 
Muhittin aleyhine ikame eylediği alacak davasının carı muhakeme
sinde dava olunanın bulunduğu yer meglıul olduğundan kendisine 
tebliğat yapılamamıştır. Usulün 141 inci maddesine tevfikan yirmi 
gün müddetle ilanla tebliğat icrasına mahkemece karar verilmiş ve 
mahkemede 26-4-1937 pazartesi günü saat 9,5 ğa bırakılmı ' olduğun· 
dan o gün mahkemede bizzat hazır bulunmadığı veya bir vekil gön
dermediği takdirde gıyaben mahkemesine bakılacağı tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 1-1442 

Çankaya İkinci Mıntaka Tapu 
Sicil Muhafızlığından: 

Mevkii: Delilertepesi, ---
Hududu: Şarkan Bekir bağı garban cılga ba~ yolu şimalen Tu .. 

ret dede oğullarının harap bağı cenuben Abdül Celil oğlu İbrahim 
Rafet bağı ile çevrilidir. 

Hacı Bayram Camii hatibi Mehmet yukarda mevkii ve hududu 
yazılı harap bağı 300 kuruşa 1322 senesinde Abdül Celi loğlu Hacı 
İbrahim Refetten sureti gayri resmiyede satın aldığından bahis
le namına tescilini talep etmektedir. Tapu sicillinde kaydı buluna • 
mryan bu gayri menkulün 27-4-937 salı günü mahallinde tasarrufu ve 
fenni vaziyeti tesbit edileceğinden bu yer üzerinde bir ha.le iddia 
edenlerin tahkikat gününe kadar muhafızhğımıza ve yahut tayin e
di'en günde mahallinde bulunacak memurumuza müracaatları lü • 
zuu1u ilan olunur. (822) l-1425 

-------=--= U L 1 J " =====================--~-==-=-,....-...,.- 6 

/ 
İstanbul B.:::eaiye3inden · 

Mu'1aır...,..en bedeli 17629 lira 25 kuruş olan Jandrırl'Y'a Telefon şe· 
bekesinin ıslah ve ikmaline aid telefon malzemesi kapalı zarfla ek
si tmeye konulmuştur. E:rn'l,rne 16-4-Ç37 c.ı.:ma g;,i:ıü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. Listesiyle şartnamesi levazım müdürlü 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 no. lu kanunda yazılı vesika ve 1322 
lira 20 kuruşluk zarflarını yukarda yaz:h günde saat 14 de kadar da· 
imi encümene vermelidirl<'r. (1829) 1-1430 

Nafia V ~kaletinden: 
Betonarme Köprü İnşaatı 

20 - 4 • 1937 tarihli sah günü saat 16 da Nafia Vekaletinde 
Şose ve Köprüler Reisliği odasında 31 000 lira keşif bedelli Kasta
moni Vilayeti dahilinde ve Kastamoni - Boyabat yolundaki Kıv
rımçayı betonarme köprüsi.i inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
'con u lmustur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 155 kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 2325 liradır. Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin yol ve köprü inşaatı yapabileceklerine dair müteahhitlik 
vesikası ibraz etmeleri meşruttur. 

Teklif mektupların n 20.4.937 salı günü saat 15 şe kadar komis-
yon Reisliğine verilmesi lazımdır. (782) 1-1392 

ANKARA BEŞiN:t İCRA MEMURLUGUNDAN: 
Dairemizin 37 - 1350 numaralı dosyas nda terzi Milas ve Kemale 

400 lira vermeğe borçlu Yenişehirde Atatürk bulvarı enciler sokak 
7 numaralx somak limitet şirketinde Arif Çakırın emvalinin ihtiya
ten haczine verilen karar üzerine yazıhanesinde bir kısım eşyası ha
ciz edılmiştir Borç için adresine gönderilen ödeme emri ve haciz 
zaptını görmek için muhtıra ve ihtiyatı haciz kararının bir sureti 
tebliğ edilememiş olmasına binaen halen ikametgahı meçhul olan 
borçluya H. U. M. kanununun 141 ve müteakip maddeleri mucibin· 
ce ödeme emri ve muhtıra karar suretinin bir ay müddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş olup verilen bu mehil zarfında şifahi veya 
tahriri beyanda bulunması tebliği şifahi makamına kaim olmak üze-
re ilan olunur. 1-1443 

Ankara 
Misakı milli mahallesınde hiillaroı sokağında hususi idareye ait 

65 No. lu hanenin mülkiyetinin satılması açık arttırmaya konulmuş
sa da verilen 2020 lira bedel layık hadde görülmediğinden ihale müd
deti on gün uzatılmıştır. Taliplerin muzayedeye iştirakleri için 2020 
lira üzerinden % 7,5 nisbetinde muvakkat teminatları ile 12 nisan 
937 pazartesi gün üsaat 15 de vilayet daimt encümenine şartnamesi
ni görmek istiyenlerin de hususi muhasebe tahakkuk ve tahsil mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (831) 1-1445 

ı\nkara Birinci Mın taka Kadastro 
Müdürlüğünden : 

1 

Yenı tesbı.t edılen ımar vaziyetine göre kadastrosu yapılmakta o
lan Yenişehirde Süleymanbey mezarı mevkiinde 8 adada muhtelif 
gayri menkullerin fenni ve hukuki tesbit şekillerinin tetkikine baş
lanılacağı Çankaya Kaymakamlığı ilan tahtasına as!lan 91 No. lu 
ilannamede müfredatı gösterilmiştir. Tetkikat 29-4-937 tarihinde bi
tecektir. Buralarda mülkü ve alakası olanların komisyona müracaat-
ları ilan olunur. (829) 1-1429 

P. T. T. Genel 
Direlctörlüğünden: 

P. T. T. İdaresinde münhal 35 lira asli maaşh fen müfettişi ve
ya mühendis muavinliklerine 788 sayılı memurin kanununun dör -
düncü ve 2772 sayılı P. T. T. memurları kanununun ikinci maddele
rinde yazrlı vasıfları haiz olmak ş.artiyle üniversitenin elektrome • 
kanik şubesi mezunlarından 4 kişi alınacaktır. Bu şeraiti haiz olan 
taliplerin İstanbulda P. T. T. Müdürlüğüne Ankarada U. M. mua -
melat müdürlüğüne müracaatları. (766) 1-1391 

Türk.iye 
Anoniın 

Milli ithalat 
Sirl{etinden: 
' 

ve ihracat 

Şirketimiz hissedarlar umumi heyetinin 29 mart 937 tarihindeki 
senelik toplantısında ekseriyet olmadığından 15. nisan. 937 tarihi
ne tesadüf eden perşembe günü saat 14 de tekrar toplanxlacağı ilan 
olunur. 1-1322 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti SatmaJma ı 

Komisyonu tlaoları ----
İLAN 

Madeni Barometre: 27 tane madeni barometre açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Hepsinin tutarı: 1214 lira 79 kuruşutr. Ev~af ve 
şartnamesi komisyonumuzdan alınacakt;r. İhalesi: 13 - IV - 937 sa
h günü saat on birdedir. İlk teminatı: 91 lira 10 kuruştur. Eksilt 
meye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 saydı kanunun ?., ;, üncü 
maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında 
M. M .V. satın alma komisyonuna gelsinler. (743) 1-1283 

t LAN 

YAPI: Bir pavyon yapısı pazarhğa karunuştur. Keşif tutanı 
(2000) liradır. Keşif ve şartnamesi parasına karşı inşaat şubesinden 
alınacaktır. İhalesi: 9-IV-937 cuma günü saat on birdedir. İlk temi
natı: 150 liradır. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pa • 
zarhk gün ve vaktinde M. M. V. Satın alma komisyonuna gelsinler. 

(816) 1-1415 

t LAN 

1 - Bir adet şahmerdan açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4750 lira olup ilk teminat parası 355 

lira 25 kuruştur. 
3 - İhalesi 7 nisan 1937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerindeki belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
V. satın alına komisyonunda hazır ·bulunmaları (382) 1-713 

SATILIK EV VE ARSA ARANIYOR 
Yeniı;ehirde Bakanlıklara yakın sekiz bin liraya kadar ilfi dair~

li satılrk bir ev ve iki bin befyilz liraya kadar da satılık arsa aranı
yor. Adres' Yen~ehir Karanfil Sokak 32 No. da 1 numaralı daireye 
müracaat. 1-1420 

RAMONA 
Loretta Young - Don Amcche 

\Orrnan Amenajman 

Ad t 

( 1 
(20 

1 { 1 
( 1 
( 2 
( 1 
( 1 
27 

Adet 
( 4 

2 (23 
( 3 
30 

Adet 
(17 
(24 

3 (21 
(14 
(1 ~ .J 

89 

Adet 
( 1 
(19 

lJ <;Üncü Grup 

Başmühendisliğinden : 
Cins 

I S Yazıhane 
II S Yazıhane 

I S Orta masası 
l S Kütüphane 
I S Siğara masası 
I S Etajer 

Tahmin olunan bedel 
mecmuu Fiatı 
L. Kr. 

4499 

I S Telefoıı masası 

Cins 
ILI S 
IV S 

v s 

Cins 

Yazıhane 

" 

II S Siğara masası 
l S Kartoniyer 
I S Büro dolabı 

11 S Etajer 
II S Orta masası 

Cins 
I S Yazıhane koltuğu 

II S ,, ., 

3985 

5950 

Muvakkat 
tl"minat 
Lira K. 

337,43 

298.88 

446.25 

4 ( 8 III S ,, " 2880 216.00 
(14 
(42 

84 

1 S Maroken koltuk 
1 S ., sandalye 

1 - Yukarda cinsleri yazılı dört parti eşya ayrı ayrı eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin olunan bedeller hizalarına yazılmıştır. 

2 - İstekliler eksiltme, umumi ve hususi fenni şartnamelerilc 
mukavele projesi ve resimleri üçüncü grup baş mühendisliği mua• 
vinliğinden parasız alabilirler. Ve her hususta izahat isteyebilrll"r. 

3 - Eksiltme 12 nisan 1937 pazartesi günü saat (15) de Ankarada 
Hal arkasında tenekeciler sokağmda bolupalas binasında Orman 
Amenajman üçüncü grup baş mühendisliği odasında toplanacak o· 
lan komisyonda olacaktır. 

4 - Eksiltme (Kapalı zarf usuliyle) yapılacaktır 
5 - Muvakkat teminat miktarı yukardaki cetvelde her bir parti 

eşya hizasında gösterilmiştir. Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine bir· 
den iştirak edecek isteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ve 
şartnamede de aç:kça yazıldığı ş.ekilde bu teminatı vermeleri la· 
zımdır. 

6 - İstekliJer ayrıca 2490 numaralı kanuna göre ve şartnameler 
de de ,razılı vesaiki vereceklerdir. 

7 - Teklif mektupları 12 Nisan 1937 pazartesi günü saat (14) te 
kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde komisyon reisliği yapan 
üçüncü grup baş mühendisliğine verilecek veya gönderilecektir. 
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (704) 1-1221 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
.Müdürlü~ii SatınaJma Komisyouu llanlan 

Ankara istasyonu için resim nıüsabaka~c 
1 

1) Ankarada yeni inşa edilen istasyon binası yolcu holünün ~ar• 
şılıklı iki yan duvarlarında yapılacak, yağlı boya resimler için bir 
müsabaka açılmıştır. ___.. 

2) Müsabakaya girecek resimler ; tuval üzerine yağlı boya, eski• 
halinde 1/ 10 mikyasında olacaktır. 

3) Müsabakaya girecek resimler Nafıa Vekaletinin tayin edece
ği bir jüri heyetince tetkik edilecektir. 

4) Müsabakaya ~irecek resimlerin nihayet 20.7.937 tarihine ka· 
dar Ankarada devlet demiryolları umumi müdürlüğüne makbuz bJU' 

kabili teslim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek re • 
simler müsabakaya kabul edilmez. 

5) Her resim altına sanatkar tarafından bir rumuz konacak "e 
ayr:ca mühürlü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve ismi yazdarak 
gönderilecektir. 

6) İdarece verilen plan üzerinde her takım eserin mahalline vazı 
sırası gösterildiği gibi aynı numaralar takımı teşkil eden resimler ii• 
zerine de konulacaktır. 

7) Müsabakayı kazanacak üç takım eserden sırsaiyle: Biri~ci: 
ye: 1000 lira, ikinciye: 750 lira, üçüncüye : 500 lira mükafat verıle 
cektir. --

8) İstekliler müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevı~~ 
ve sairesi hakkındaki şartname ile bu resimlerin yolcu binasın 
konulacak mahalline ait planları Haydarpaşa birinci, Sirkeci 9 u~· 
cu, İzmirde 8 inci İşletme Müdürlüklerinden ve Ankarada D. ' 
Yolları yol dairesinden parasız olarak alabilirler. hal· 

9) Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin konulacak rna rı 
terini yerinde görmek istiyenlerin Ankarada Devlet demir yolla 
U. Müdürlüğüne müracaatları. (785) 1-1376 

----~------------~~----~~----~~-----_____...,,-

J ----
Ankara Levazun AmirH~i Satanalma 

Komisyonu IJanları 

lLAN rrıa· 
1 - Ankara istasyonundaki askeri fırında hamur suyu sıt .,e 

ğa mahsus bakır semaver ile ocağı ve deposu müteahhidi nam 
hesabına olmak üzere pazarlıkla tamir ettirilecektir. ·mit· 

2 - Pazarlığı 7.4.937 çarşamba günü saat 15 de Levazım a 
ligw i satın alma komisyonunda yapılacaktır. t J 

kk teınioa 3 - Tamirtanı keşif bedeli 40 lira olup muva at 
liradır. Keş.fi komisyonda görülür. ·ka "' 

dekı. vesı . 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin lefl· 

teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte komisyona gclt11e _.. 
(808) 1-1405 ~ 

Hava Yolları Devlet 

işletme idaresinJ.e11
:
1 

•• 

ido satın ıca· 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinin ihtiY:a~ı d~ yapılaJ\ di• 

nacak 74 oktanlık tayyare benzininin 29.3.937 tarıhın .. rülıOe " 

Palı zarf usuliyle eksiltmesinde fiatlar haddi lay~kı~d3: go..ı\lın''aıı·. 
k ı ınıştır- . '"" ğinden ihalenin pazarlıkla yapılmasına arar verı bedelı ıovv 

tayyare benzininin mikdarı 40 ton olup muhammen 101. 

radır. 0 da Il~.~a e ya· 
Pazarlık 8.4. 37 tarihinde perşembe günü saat 14,3 )f°"dürluıc:t ,.e 
lan İdaresi Ankara tayyare meydanındaki Umum u ·natıarı ıı.ı· 
ptlacaktır. Talip olanların 1200 liralık muvakk:':t ~~~rı ilin ° 
icab eden belgelerile bildirilen gün ve saatte murac 

nur. (832) 1-1446 
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~ ~ ekaletinilen: 

rın-1 en 
Kızılcahölük Belediye . 

HCcıpi1ı en! 11ıau1ile~ litinı 
ı - Jiıkail._. ckomı\an iş: Dcnitli :VUi,etinin Dava Jrmunaa 

daljh ;«uilalbC5liik nahiyainiıl m skWı, _gayri muJWn JuaınUarında 
8*)~ aali Jaarr:hariıaamm aımmaaıdır. 

!Z-1Bcddir911N •en Jaek~n 18 zer liadan 1880 liradır. 
.G -SiıartDm* ve nr.ak fllnlardır. 
~-tBkailtıme-fUtnamUi, 
tB--~U:lıınde 11rojcü, 
a:; - ~dıir ve-kuabalarm hali haz•r baritalarmm alınmasına aid 

.. muıme. 
latiyerueı bu CTralel Denizli Nafıa Mudürlügunde gôrup mce • 

liyeailidcr. 
4 - Ek ıltme 12-4-937 paurtesi günü .uat 15 de Kızılcabö ük 

he ediya te ul e c e cumen huzurunda kapalı arf u u-
iiyle va aktır. 

5 - Jitm y 

) hr Haria genel erktô l u har
im.ak için (10) ua (12) bin metre iM-

yaz bez aç e ıle sa n alınacaktır. 
2 - İstekliler uıti amak uzere bergün ve -okailtmeye irc· 

-cc lcrin de (3l4) li muvakkat teaıllut makbu%lariyle 11. nisan. 
1937. ::cumartesi ·· ı.i uat ( 11) de C~bec:ide Harta Genel diroktör-
liiğii,aatın ,alma :kcımiı~una_gelmeleri. (761) 1-1316 

En eski ... ırları bile pek k11& 
bir zammda ...-ıCft ft kökila· 
.-en çıkanr. 

J1tmlıılll. tlcpeau: ı.cuu!flaı.· 
sakcccmtU ~r- ecaM.W t.•· 

[91J', :eiıılıli ....e:miiellİl' ... :81111' 
ilhjfıı. 

JANE 

mııaıtfi 1RJ1 (JJBOE 

1 o 

Erzurum İmar Birliği 'Başkanlığından: 
Erzurum ,chri ilinde imar bil'li ine .aid bir ..ap81'tnmn ka • 

palı zarf usuliyle e lltmeye iiikar~ır . 
1 - Bed li k~fi_yi~i. dÖl't bin Lki yuz aoıktz li Uç kunı,tur. 
2 - Evrakı .C~fı,amıjpl'lltök iati,mler !latanbıU -.w ~n ra 

naha müdutlüğünde;NC Enırnam imar bttlLki •tltmelComiayonun
"da okuy bilitler. 

~--Eksiltme on dc>Jwz niun ar7 paaartai.günü wt 1>n ~te 
lcdı)"C binamda imar bitligi otiasmiia yapılacaktır. 
~ ~ ~ l~ler bır defada ~ beş bin liralık ~ yapt1gma dair na

faa müdiltlu unden alnım4Ş bır vaUs:ıa lle ameıi içinde ticaret oda
amdan ıtlmm,ş vesikayı ibraz etmesi mceburidir. 

5 - Muvakkat tcminılltr bin tokiz yuz on ltı lir.a o1up üçüncu 
~ ~~ Y zı.lı .aatten hır aaat iSVYCl Mklif mektuplarını ve evr ı 
-aaıresını komsayon Tiyuetiae vermesi andır. (1773) ı- ' 7 

Cinsi 
tP.ea• ;griai 
IPdlia ı«rİai 

metre 
:4500 
ittOO -iUOO 

Münek=a ,ekli 

J&tp&lı arf 
~ı•rf 

- ~K ihtiyacr için :an.. dllWdlst" ..a\ 1 iP iMtltl, 19111Vak· 
idllttteaiimt~....aiİlllkua "f611Ji~dialı,'!lllÜL Wiicı&İml~ ayrı 
~ırmfH' lle•tm ah• ı C'rtu. 

tl-IBWlltııatkr 19 niM11c;897Jt ı-..i~.-t uŞ).JlelP. T, 
11'.tlhmaı:miiliitUMti•tın ilma~••1'9dıllllktır. 

u-tıa..allkrttaliinatlarmı idne'A!ımıf:iAe ~liaıcctiatklcr 
•hn•ltlnııe 1,..n:,~ kanll1lCll~~t' tiMtttMktubu~ 
-nu, "fC-la.acık"91ab vesikalatla31.W7 •::ır1k~i--tttle~azı· 
Jı:ıaiiMibhitlfık .ıtl""t "ıikaaını~~if~ lhtiwHeden 
Jrıfpalı w:c rmilhiitlü ıatflerını o _giirı ..-t (~) ~ ıa.dlr :moiltUr ko· 
::11iiayoaa t.mi~ir. 

~-§ııttmmtler 1mkarada P.!f.tr. Lıwl:ımımiitlütlü ünden, İs· 
tıanDı.ll Jiey.oğlunda J>tf T. Ayniyat şuJMSi ~atl ündm vcrile-
:e6ktir. ı-1372 

:it ıae~ftellhdlett?' ıtM•Vtm 

C:S-1dt' ••ti 
... ,Ot,., .. ~....., ••lislliir 

•-•'ag=--iı>t'llJ~ 
.Mılil•td.ıi t9111i1""1 lllılii ....,..,.~t•ttıUMfr6f•dlllırıaıw11••11,.r•r • 

~11b .... ,..~,,.,.,,.,......, 
tta<IJ Jwaorr 

.vw-

" .,,,·:::n "' 
meıkt; ,, ti ~ 

ba,lıyaca~tır. 

• 

Güaaa;e~ 
:A,....: ~ .. ,."lllltetlttl 

~Alk-matinesi:-&pt !'2.15 de 

AŞK MELiKESi 
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Bu sayfada Ha~hakanınnzm 
ve vekillerimizin ~on Karabiik, 
Kayst·ri, ve Ereğli ı-;eyahatlerine 
aiti hususi fotograf çınm:m <:t'k· 
tiği reı-im]eri ve halkın randan 
f! .. -~ "-:1,.~~"" ~ ~ "'i-i ; ~Ot';,ll lltf 7 
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seyahati 


