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L ehistan, Çekoslovakya ve Ro· 
manya, Fransanm büyÜk harb

dan sonra teşkil ettiği ittifak şebeke· 
sinin en esaslı üç unsuru idi. Lehis
tan Fransaya 1921 senesinde imza· 
lanan bir ittifak muahedesiyle bağ· 
lanmıştı. Romanya ile Fransa arasın· 
da bir ittifak muahedesi vardır. Ro-

y osla'V· ınanya, Çekoslovakya ve ug .
1 

Ya, aralarında küçük antantı teşki 
etmişler. Bu da Parise bağlanındıştı. 

yar mu 
Bunlardan başka Fransanın . . 
·ı . nl bir ıtbfak 
ı e Romanya Lehısta a f"kl · ··ue ı en 
akdetmişti. Fransanm mu h • de 
sarmaşdolaş birbiriyle ve epsı 

b vlı oldukları 
ayrı ayrı Fransaya ag 

b . Çekoslovakya 
u zamanda Lehıstan, b t 

d k . münase e • "e Romanya arasın a 1 

ler çok samimi idi. 
Fakat iki eheıniyetli amil Lu 
• • v• • d"· Orta Avrupada 

:Vazıyeb degıştır 1 • d 
bir Hitler Almanyası belirdi. Bun an 

·ı R araların· sonra da Fransa ı e usya, .. 
•..ı b' . k : .... zaladılar. Bunun uze· ua ır mısa ... . 

h bd sonra yaptı-
rine Fransanrn ar an 

· b · · stihaleye ğı ittifak şebekesi yeru ır 1 
• 

1 girdi. Lehistan Hitler Almanyasıy e 

anlaştı. Çekoslo-vakya da ~u~yaya 
·· üttefikı ara· ıneyletti. Fransanın uç ın . 

smdaki bağlar da gevşedi. Gerçı Çe
.. sebetle· 

koslovakya • Romanya muna • 
. K'" ""k antant bağları dolayısıyle 

rı, uçu 
vl .. "nüyor Fakat senelerden-sag am goru • 

beri Lehistan ile Çekoslovakya a~a
sındaki münasebetler gittikçe gergın-

leşmektedir. 
Romanya • Lehistan münasebetle

ri hiçbir zaman gerginleşmeıniş ise de 
hafif bir soğukluk devresi geçirdik • 
ten sonra son zamanlarda hayli düzel· 

di. Geçenlerde Romanya Erkanı Har· 
biye Reisi V arşovayı ziyaret etti ve 

eski ittifak tazelendi. Romanyanın, 

Lehiı;tan ile Çekoslovakya arasındaki 

münasebetleri düzeltmek için aracı
lık yapmakta olduğu da söyleniyor • 

du. Fakat bundan telaşa düşen alman 
diplomasisi, anlaşılıyor ki, şimdi Ro· 

manya ile Çekoslovakya arasındaki 

münasebetleri bozmaya çalışıyor. 

Bükreşteki Çekoslovak sefiri fon Sel
ba da alman diplomasisinin bu vazi· 

fesini kolaylaştıracak bir gaf yapmış
tır. Dört senedenberi Bükreşte sefir 

bulunan bu zat, ''cihan siyasetinde 
Sovyet Rusya ve küçük antant,, adiy-

le bir eser yazmış. Çekoslovakya dış 
bakanı Krofta 'nın da bir başlangıç 

Yazdığı bu esere Selba, 1914 senesin
de Lord Gurzon tarafından Çekoslo
"akyaya Sovyet Rusyanm komşulu

ğunu temin edecek bir hudud çizil· 

nıesi hakkında yapılan bir teklifi ha

tırlattıktan sonra demiştir ki· 

''Eğer o zaman böyle bir hudud çi-
·ı . l dı ... jmdi Sovyet Rusya 

21 mış o say . " 
Çekoslovakyaya daha kolay yardım· 
da bulunabilirdi.,, 

1 an macar ve sonra 
Bu yazıyı a m ' 

'..l 1 1 tbuah ele almışlar ve ua ta ya ma .. . 
.. 1 de bu mevzu uze::-ınde hay-

son gun er · t 
1. . . t yapmı"'lardır. Bu neşrıya 

ı neşrıya " d d 
bihayet Lehistan ve Romanya a a 

d t Bazı romen ve akisler uyan ırmış ır. 

f . 5 lb tarafından leh gazeteleri, se ır e a .. 
h h . d'ılen erazinin bugun a ıs mevzuu e 
b Lehistanın ellerinde bu-&\.Omanya ve 

ı d k bunun ara-
Unduğuna işaret e ere • . 

v ı ·ıe telıf ka-
larındaki dostluk bag arı 1 

bul tm d' -· ı' yazmaktadırlar. e e ıgın .. 
·ı muna • 

K 't bd k' bazı pasaJ arın 
ı a a ı k dı ba· 

aehetsiz olduğunu çekoslo-va ş 
kanı Krofta da takdir ettnİŞ olacak~~ 
ki, hu eser için yazdığı başlangıcı_ ı-

tab1 okuınazdan evel hazırladrgbı~ı 
8 .. ' )arda e -0Y•emiştir. Normal zaman . 
Jc· d · · · · k olan btr 1 e dıkkatı bıle çekmıyece 
.., O . t n nazik .. azı, rta Avrupa vazıye ını • 
olın"'sı dolayısiyle ehemiyetli siyası 
hadise şeklini almıştır. Çekoslovak· 
l>a • Lehistan münasebetleri zaten iyi 
()eğ: ldi. Fe.kat küçük antantın en e· 

heıniyetli iki unsuru olan Romanya • 

Çekoslovakya arasındaki münasebet· 
ler-in gerginleşmesinden korkulmak· 

tadır. Maamafih harb sonrası devri-

~in k' · • k b. 1 it·· en es ı sıyası om ınezonu o an 
lir " k antantın bu sarsıntıyı geçire

c:~ ~. 

t:;ı umulmaktadır. - A. Ş. Esmer 

lzvesia'nın bir yazısı 
Moskovadan bildiriliyor: Malaga'nın 

zabtından bahseden İzvestiya gazetesi, 
bu şehrin düşmesinin, yabancı müdaha

leci ellerin eseri olduğunu; ~spanyol cum

huriyetinin düşmanlarmm yalnız gene-

raller veyahud asiler değil, faşist devlet

ler olduğunun bu bölgedeki harekatla da 
anlaşıldığım söylemekte, bu devletlerin 
ispanyol sergüzeştine Avrupa har~ıru ta
cil için atrldıklarxnı, İspanyada faşıst za
ferlııin Avrupa sulhu için bir darbe ola

cağını kaydetmektedir. 

Asiler bir Sovyeı gemisini 
zabteıtiler. 

Salamanka'dan bi1dirildiğine göre 

~si gemiler Katalonya açıklarında ~rovs
kaj adlı sovyet vapurunu za~tet~mşler
dir. İçinde hükümetçilere aıd sılfilı ve 
malzeme oldugu söylenen bu vapur, 
franksist limanlardan birine gönderile-

cektir. 

Karışmazlık komitesinde 

Portekiz hükümeti, limanlarmm 
kontrol edilmesini kabul etmemiş ve 
bu hareektiyle karışmazlık komitesini 
çok güç bir vaziyete sokmuştur. 

Portekiz bu rcd cevabını telefonla 
vermiştir. Diğer taraftan, komitenin son 
toplantısında alman ve italyan büyük el

ileri bulunmıyarak yerlerine maslahat
~üzarları göndermişlerdir. Bu iki hal, 
komitede fena bir tesir bırakmıştır. 

İngiliz delegeleri yeni uzlaşma im
kanları araştırmak fikrindedirler. Lord 
Plimu.t dün akşam Portekiz delegesi B. 
Monteiro ile uzun bir konuşma yapmış-

tır. 

Muhtelif tefsirler 

Komitenin girdiği bu çıkmaz muht~
. f k'llerde tefsir edilmekte ve bu hır 

Jı şe ı , . 
misinin Malaga ya ıtalyan kı· italyan ge 

k dıgv 1 hakkındaki haberle kar-
talarx çı ar . 

1 ktadır İngiliz delegelerı, Por-
şılaştm ma • 

. d' lomatik yollarla konuşmalar 
tekızle ıp . 

d düşünmektedırler. Konuşma· 
apmayı a - · 

Y t sı·ye kadar devam edecegı 
l Pazar e . 
arm . . alakalı devletlere bil-

ün netıcenın 
ve o g _. .. lenmektedir. Almanya ve 
dirilecegı soy 1 ı'şinde obstrüksiyon ya 

kontro . 
1talyanın k" ük devletlerin de, ıçle-

kı x ve uç 
Paca ar 'ka maruz kalmama-.. ·n tazyı 
rinden bırını . 'b k edecekleri tahmin 

. . bunlara ıltı a 
sı ıçın 

olunmaktadır. . rnevcudiyeti mev-

şimdi komitenın . tle kaydedil-
v u ebemıye 

zuubahs oldug 

mektedir. 

İngilterenin 
Silahlanması 

Aumanyada hüyiik bir 
heyecan uyandırdı 

Berlin, 13 (A.A.) - Milli Müda
faa için beş senede sarfedilmek üzere 
400 milyon İngiliz liraşmı bulan bir is
tikraz akdedildiği hakkında evelki gün 
B. Nevil Çemberleyn tarafından Avam 
Kamarasında yapılan beyanat, burada 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. Al
man gazeteleri, bu havadisi ilk sayfa
larında neşrederek, bu silahlanma po • 
litikası dolayısiyle hayret göstermek • 
tedirler. Bu gazeteler, sonuna eren 
Vaşington deniz muahedesi dolayısiy· 
le ingiliz politikasının sulhun korun • 
masına aid yeni mesuliyetler karşrsın
da kalmış olduğunu iddia etmektedir~er. 

Doyçe Algemayne Saytung, İngil
terenin yapmakta olduğu tahkimat işle
rini saymakta ve· "İngiltere bu suretle 
silahlanmakla ne gibi bir politika ta\cib 
etmek fikrindedir?" sualini sormakta
dır. 

Mühim askeri ıslalıaı yapılacak 
Londra, 13 (A.A.) Salahiyetli 

mahfillerde söylendiğine göre, maliye 
bakanının milli müdafaa için 400 mil -
yon ingiliz lirasını bulan yeni tahsisat 
alındığı hakkındaki beyanatını, mühim 
asker! ıslahat takib edecektir. 

Şimdi tatbik edilmekte olan prog
ram filoların artrrılınasım deniz tez
gahİariyle tayyare meydanlan inşasl'lr 
ve saireyi göz önünde tutmakta oldu • 
ğundan yeni konulan tahsisatın bu 
programın ihtiyaçlarım fazlasiyle +-e • 

cavüz etmekte olduğu söylenmektedir. 

Ordunun mevcudu arttırılacak 
Yakında ilan edilecek olan yeni pro

jelerin bilhassa gündelikleri artırmak 
sureiyle muntazam orduya asker alma 
usullerinin ıslahını ve memleketi hava 
tehlikesine karşı müdafaa etmekle mu
vazzaf bulunan kara ordusuna talim ve 
tatbikatta kolaylıklar teminini göz önün 
de tutmakta olduğu rivayet edilmekt:e· 
dir. Birçok alayların makineleştiril • 
mesi de mevzuubahistir. 

İngilterede silahlanma faaliyetinin 
bilhassa yeni tayyareler inşasına matuf 
olduğu, çünkü bu unsurların memle • 
ketin müdafaasında mühim bir rol oy
nadığı hatırlatılmaktadır. Harb vuku -
unda ana vatana asker ihracı progra • 
mr şimdilik terkedilmiş.tir • 

Balkan 
antantı 
konseyi 
(Başı J. inci sayfada) 

" - Atinaya Balkan antantı konse
yinin toplantı:;rna iştirak etmek üzere 
gidiyorum. Bu toplaqtıda, Balkan an
tantının mevcud teşekküller içinde en 
sağlam teşekkül olduğu müşahede ve 
tesbit edilecektir." 

Aynı trerule türk matbuatı erkanın
dan müı-ekkeb bir heyet de Atinaya git
miştir. 

Konsey azaları hudııdda 
harşılanıyor 

Atina, 13 (A.A.) - Balkan antantı 
konseyi azasr pazartesi günü Atinada 
bulunacaklardır. Belgrad'dan itibart:n 
beraber seyahat etmekte olan Yugos
lavya ve Romanya Hariciye nazırları 
Selanik'te Türkiye Hariciye Nazırı 
Rüstü Aras'a mülaki olacaklar ve bun
lar .hep bir arada Ati naya varacaklardır. 

Balkan antantı hariciye nazırlarını 

karşılamak üzere yunan hükümet m•l 
messilleri hududlara hareket etnıişlcr

dir. Türkiye elçisi Ruşen Eşref de 
doktor Aras'ı selamlamak üzere hudu

da gitmiştir. 
Balkan antantı konseyi ile aynr za

manda Atinada Balkan antantr matbuat 
konferansr da toplanmaktadır. Matbuat 
murahhaslarını karşılamak üzere de 
matbuat müsteşarlığı mümessilleri hu· 
dud1ara gitmişlerdir. 

Gazeteciler konferansı pazartesi gü
nü öğleyin Atina akademic;iı:cie, Başve
kil Metaksas ile diğer Balkan antantı 
memleketleri hariciye nazrrhrı da ha
zır olduğu halde açılacaktır. 

İtalyan veliahtinin 
bir oğlu oldu 

Roma, 13 (A.A.) - Dün saat 14.05 

de doğan veliahda Victor - Emmanuel 
ismi verilmiştir. Kendisi Napoli prensi 

ünvanını alacaktır. 

Bu münasebetle bütün İtalya'da şen
likler yapılacaktır. Napo!i'de sarayın ö
nünde halk büyUk bir kütle halinde top
lanarak Piemont prensiyle kıraliçe He
lenea'yı alkışlamıştır. Kıra~içe ile prens 
balkona çıkarak halkı selamlamağa mec
bur olınu~lardır. 

• 
ZiRAi KALKINMAMIZ 

CUMHURiYET' deki başyazıı1ın· 

da, zirai kalkınma mevzuunu ele a
lan Yunus Nadi, yurdun yükselmesi 
için nüfusumuzun yÜzde yetmi~ini 

teşkil eden köylünün kalkmdınlması 

gerekliğini vaktinde takdir etmiş o
lan başbakanınuzın z~raat enstitüle
rini kurmakla, bu kalkınma için kuv.' 
vetli bir temel inşa etmiş olduğunu, 

şimdi daha geniş ölçüde tedbirlere 
girişmek için imkanların hazırlanmıt 
olduğunu söylüyor, bununla beraber, 
zirai kalkınma işinin birkaç yılın 

çerçevesi içinde haJledilemiyecek ka
dar kompleks olduğunu da hatırlata
rak diyor ki: ''Atılan ve atılacak a
dnnlarrn muvaffakiyetle ilerlemesi İ• 
çin meselenin bütün etrafiyle pek iyi 

tetkik olunarak meydana çıkacak 

muhtelif safhaların kendi mahiyet • 
lerine göre halline çalışılacağını da 
şüphesiz addederiz. Filhakika zirai 
mesele yalnız bir iki tedbirle halJo • 
lunamıyacak kadar ehemiyı::tli ve zor 
meselelerden biridir. Eğer planlı mü
temadi ve musir bir çalışma Türki
yenin zirai kalkınma işini ona her yıl 
bir iki adem attırarak, bir nesil imli 
dadında halledebilirse kendimizi hah 
tjyar saymaklrğımız lazrmdır. 
ticeye varabilmek için ancak 
tabir edebileceğimiz büyük 
hamlelerine ihtiyaç vardır." 

• 
PUŞKIN ve ESERLERi 

Bu ne
dt>vce 
gayı·ct 

SON POSTA'da Nurullah Ataç, 
Puşkin dolayısiyle muharrirlerimizin 
birçok yazılar yazmış olmalarını 

mevzuu bahs ederek türkçeye bir tek 
kitabı tercüme edilmemiş bir muhar- • 
rirden böyle bahsedilmesinin faydalı 

olmadığını, eserlerini tanıtmak daha 
hayulı bir iş olacağını ileri sürüyor. 
Biz, Nurullah Ataç'rn yanıldığı kana . 
atindcyiz. Evvela Puşkin'in en büyük 

eseri olan "Yüzbaşrnm Kızı" Ulusta 
tefrika edildikten sonra dün ve yarın 
külUyatında inti şar etmiştir. 

Şimdi gazetemizde tefr:ka edilen 
''Maça Kızı" da lstanbulda kitab ha· 
linde çıkmıştır. Sonra, bu ihtifal do • 
layısiyle gazetelerimizde Pu~k"nin 
birçok hikaye ve şiirleri intişar et-

' miştir. 
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İngilterede Çıkan 
gazete er·n g··n 

1,70 peni olduğunu hesap etmektedir; 

bu itibarla 0,70 maliyet ile birlikte mü

essesenin kazancr, ilan parasiyle temi?: 

edilmektedir. 

~ 

eı 

Birçok okuyu
cular, aldıkları ga
zetenin yalnız bir 
k ı s 1 m istihsal 
masrafını ödedik -

j H1!,kuk 
Kurumu 

ilmini yayma 

koni eransları 

Ecnebilerin huku 
ye i telikki ler •• ngiliz gazeteciliği, ci· 

han harbından sonra, 

'Tayms gibi en muhafazakar masrafları ve 
· !erini, itan sahip
lerinin kendileri • 
ne adeta bir hedi
ye verdiklerini bil- Nusret Metya -~ C 

KONFERANSI VEREN 
gazetelerin bile kendilerini 

kurtaramadıkları esaslı değişiklikler ge
çirdi. Bu zahiri değişiklikler, gazete • 
lerdeki yazıların geniş ölçüde değişti· 
rilmiş olmasiyle ifadesini buldu. 

Londrada çıkan ''Ekonomist,, adın
daki gazete, bu mesele etrafında neş• 
ıettiği bir seri makalede, bir gazetenin, 
kamoya dört türlü hizmet görmesi la· 
zım geldiği neticesine varmaktadır: 

ı - Havadis, 
2 - Fikir ve mütalealar 

3 - Havadisleri izah 
4 - İngiliz gazetecilerinin "argo,, 

su ile neşriyat "features,, , yani okuyan 
halkı meşgul edecek havayı yapmak 

C ihan harbından evel, en ileri 
planda, 'havadis ve fikir,, bulu

nuyordu. Fakat harb bittikten sonraki 
on yıl içinde "features,, hakim vaziye
te geçti. Şimdi ise, mesele ve hadise
lerin izahı, büyük bir rol oynamakta· 
dır. Bundan dolayı milyonlarca basan 
popüler gazetelerin her biri, verilen ha
beri, "neden,, ve "nasıl,, diye tahlil ve 
izah eden eksperlerden mürekkep he
yetler kul1anmaktadır. Buna, bu tarz• 
da tahsis edilmiş olan sayfaları çoğalt
makla imkan hasıl olmuştur ki, ekono
mistin fikrince, bu sayfaların adedi, 
birbiri üzerine günde üç ila dördü bul
maktadır. 

Dünya harbından sonra birçok ga
zeteler birleşmek derdine tutulmuşlar· 
dı. 1930 danberi, ''Daily News,, ile 
"Daily Chronicle,, in "News Chronic!e,, 
adı altında birleşmesinden başka hiçbir 
temerküz hadisesi olmamıştır. 

Fakat, Ekonomist, temerküzün mev
cud olduğunu başka bakımdan tespit 
etmektedir. O da, Londrada çıkan po· 
piller büyük gazetelerin tirajları yük· 
selmekte. vilayet gazetelerinin ise düş
mekte olması hakikatidir. Sabahları ccı

kan on tane milli gazetenin okuyucula
rı yüzde 7,5 çoğalmış, otuz tane viiayet 
gazetesi de yüzde 5,i nlsbetinde oku
yucusunu kavbetmiştir. Bu ha.t:sede 
de, ingilizlerin bir nevi adam avlamak 
manasına gelen '' Canvassing,. adını ver-

. dikleri rekabet Y,Ce reklam da ehemi
yetli bir rol oynamaktadır. Vaktiyle, 
bu pek pahahya mal olan tarzdan vaz
geçilmesi için, popüle• büyük gaute
ler arasında bir agı eement yapılmr}'·• ; 
fakat "Daily Heraid, bı.ınu boz ;lıJ. 

A kşam gazetelerinin de okuyucu-
su azalmrştır. ''Ekonomist,. bu· 

nun da sebebini, bu gibi gazetelerın 

"canvassing,, yapmadıklarında aramak
tadır. Fakat diğer taraftan, daha baş· 
ka çarelere de baş vuruluyor; mes. 11i. 
"Daily Telegraph., , gazetenin fiatını 
2 peniden 1 peniye indirmek suretile ti· 
rajını beş misline çıkarmıştır. 

İngiltereye mahsus bir usul olan 
pazar gazetelerinin de tirajları düşmüş· 
tür; ancak hala hatırı sayılır bir ölçü
yü muhafaza etmektedirler ki, bu nevi 
gazetelerden üçünün tirajı ceman 7 mil
yondur. 

Tefrika. No: 67 

1KfNC1 

varidatı 

"Daily Herald,, , ,mali muvazenesine 
imkan veren bir tiraja varıncaya ka.far, 
2 milyon ingiliz lirası harcamış oldu
ğuna göre, kalkınıp tutununcaya kadar 
ne nisbette fedakarlıkta bulunmak i· 
cab ettiği tasavvur edilebilir. 

Büyük gazete tröstlerinde, ağacın
dan tutunuz da rotatif makinesine va
rıncaya kadar hepsini kendileri yapa
bile~ek bir surette tröstleşmeye doğru 
bir meyil vardı. Fakat, Tröstlerin trös
tü sayılan, Rothermere tröstü, bütün 
bu bağları çözerek, kağıdlık ağaç ye
deği olmak üzere, yalnız yeni Fund· 
landdaki ormanları muhafaza etmiştir; 
hatta Bowaters firmasiyle de alakasını 
kesmi~tir. 

İ kinci büyük bir tröst sayılan 
Berry grupu da Edward Lloyd

dan ayrılmıştır. Ancak, buna rağmen, 

bu konsorsiumlar hala birer muazzam 
teşekkül halini muhafaza etmektedir
ler: 

"Daily Express,, , "Sunday Express,, 
ve "Evening Standard" gazeteleri Be
averbrookun elindedir. 

Ekonomist, gazete endüstrisinin 
mali işlerini tetkik ederken, bir gazete 
müessesesinin, çok harcayıp az kazanç 
temin etmesi ..,.ibi bir tezadı tebarüz et
tirmektedir. ı cihet, bilhassa "Mor
ning Post,. ve "Observer,, gibi bir Üc· 
ret mukabilinde basılan gazetelerde 
göze çok çarpmaktadır. Bu gibi gazete
lerin yatırılmrş sermayelerini yalnız 

birkaç büro teşkil ediyor ki, tıpkı bazı 
hususi ilaçlar gibi, masraflarının yüz
de 90 ınr reklam masrafları teşkil et • 
mektedir. 

L ondranın bir basın organizasyo-
nu olan P.ep basın işlerini tetkik 

eden bir kitab neşretmiştir. Bu eserde, 
iki milyon abonesi olan popüler bir 
gazetenin bilanoçsu şu şekilde göste-
riliyor: ı 

Varidat 
Gazetenin satrşı 
İlan 

Masraf 
Kağıd ve mürekkep 
Tertib ve tabı 
Yazı işleri 

Tevzi 
Reklam 

Okuyucularrn sigortası 
Amorti 
Muhtelif 

İngiliz lirası 
1,600,000 
1,800,000 
3,400,000 

ingiliz lirası 
1,100,000 

500,000 
350,000 
350,000 
300,000 
100,000 
200,000 
100,000 

Tekmil masrat 3,000,000 
Kazanç 400,000 

Bu rakamların tahliline istinaden, 
Ekonomist, okuyucunun bir peni vere
rek satın aldığı bir gazetenin maliyeti 

mezler. 
de çalışanların aldıkları ücretle

re dair gösterilen rakamlar, çok entere· 
sandır. Hususile teknik iş çok para ka
zanan fakat aynı zamanda da en iyi or
ganize edilmiş olan ingiliz işçisidir. 

İyi bir mürettip haftada asgari 160 
şiling alıyor. İşe yeni başlamış bir muh
bir veya muharrir muavini haftada 9 
İngiliz lirası ve 9 şiling almaktadır; 

gündüz işi haftada 44 saat gece işi 38,5 
saattir. Asgari mezuniyet yılda üç haf
tadır. 

azetenin asil masrafı, çok paraya 
mal olan reklam masrafı !radar 

büyük değildir; fakat muayyen ve yük
sek bir tirajı bulduktan sonra, bir gaze
te için fevkalade kazançlar temin et • 
mek imkanı da vardır. Bundan dolayı • 
dır ki, tirajı yükseltmek için çok acaip 
şekiller alan bir rekabet meydana gel
miştir. 

Bu rekabet işi, evvela, aboneleri si
gortalamak ile başlamış ve 1933 de bir 
gazete, abonelerine Dickensin bütün e
serlerini hediye ettiği zaman, en yük
sek mertebesin varmıştır. Dört ila se
kiz hafta sabredebilen abonelere dol
makalemler ilah.. gibi hediyeler veril
miştir. 

Romanyanın 

Dıs _, 

• 
sıyasası 

(Başı 1. inci sayfada) 
eyledikten sonra Avrupa'da sulhun en iyi 
zamanlarından birini teşkil eden fransrz
ingiliz elbirliğinden dolayı bilhassa mem· 
nuniyetini izhar etmiş ve sözlerine şöy
le devam eylemiştir: 

"- 170 milyon nüfusu olan ve mua
hedenin tadilini istemeyen ve sulha bağ
lılığım isbat etmiş olan sovyet birliğini 
incitmekten çekinmelidir." 

B. Antonesko, beyanatında, iki mu
halif mabusla bazı gazetelerin son za
manda "dünya politikasında Sovyetler 
birliği ve küçük antant'' Unvanlı bir ki
tab neşredek Romanya - sovyet münase
betleri meselesinde imtiyazlı romen bur
juvavazisinin hatti hareketini tenkid e
den Çekoslovakya'run Bükreş e'çisi Jan 
Seba'ya karşı yaptıkları hücumlardan 
bahsetmiştir. Bu kitab, ayni zamanda 
mıJhalif mahfillerde küçük antantln sağ
lamlığına karşı tenkidleri davet etmiş
t;r. 

lilus'un yeni Rotatif gazete baıskı 
makinesinin nakli işi 

ULUSun yeni rotatif gazete maki
nesiyle teferruatı Hamburgtan KJT A
RE vapuru ile yola çıkmıştır. Va(>ur 
şubatın son haftasında İstanbul lim.ı
nrnda bulunacaktır. (63) ton ağırlığın
daki makine ve teferruatının İstanbul 
limanmdan supalan alınarak Ankaraya 
nakli ve gümrüklenmesi münakasayrı 
konulmuştur. Şartnamesinin müesstRP· 
mizde görülmesi. 

_____ _) 

Hukuk 1lmini yayma Kurum unun tertih ettiği seri konferans1 
ların on birincisi dün Ankara Halkevinde Hukuk Fakültesi 
Profesörlel"inden B. Nusret Met ya tarafından seçkin bir dinleyi,. 
ci huzurunda verilmiştir •• Mevzu : ecnebilerin hukuku, ve yeni 
telakkiler idi. 

Profesör, ecnebilerin huku
ku hakkında bir tarihçe yapa· 
rak: eski Yuna-Ustan' da, ko
ma' da, Hindist3'.ı'da ve islam 
meınJeektleriode tatlıik edilmiş 

olan usul ve kaideleri kısa bir 
çerçeve içinde hulasa ettikten 
sonra; tabiyet mefhumunun 
tedrici bir şekilde ancak son 
asırda teessüs etmeğc ve hu esa
sa müstenid kanunlar yapılma
ğa başlanıldığını tebarüz ettir· 
di •• 

Büyük ihtilal esnasında fransızlar 

biraz liberal davranmak istemişlerse de 
diğer memleketlerden mukabele görme
dikleri için esaslı bir fark görülememiş
tir. Ancak on dokuzuncu asırda ve yir
minci asrın başlangıçlarında ecnebile
rin hukuku mevzuunda büyük terakki
ler belirmeğe lıaşlamıştır. Umumi harb 
içinde her türlü insani hukuku inkar 

Pariste toplanmış olan konferansın meıı 
saisini şu ana hatları içinde tah1il ~~ 
mişlerdir: 

1 - Gezmek, oturmak ve yerleşmeW 
serbestisi 

2 - Ticaret, sanat ve meslekledQ 
krası 

3 - Adli ve medeni teminat 
4 - Mülkiyet hakları 

5 - Fevkalade mükellefiyet 
6 - Vergiler 

7 - Ecnebt şirketlerin tabi olacaği 
muamele. 

Bu mevzular üzerinde kati bir kara• 
ra varılmamış olmakla beraber yeni te• 
lakkileri tebarüz ettirmesi itibariyl~ 

konferansın haiz dlduğu kıymeti izah: 
eden profesör, ecnebilere ve hatta ekal .. 
liyetlere aid haklarda, yazılı hüküm
lerden ziyade tatbik ve icra şeklin0ı 
bakmak icab ettiğini söylemişlerdir. 

Derin bir alaka ile dinlenen konferanı 
sürekli alkışlar içinde sona ermi~tir. 

eden bir hava esmiş hatta bunun tesir- ·----- D 
!eri harbsonrası doğan rejimlerde ken- 1~\~·r p Q ~·~~' .~ 
dini göstermiştir. İktısadi buhranın; ~.;·.;;J.-,:: I ~ . __ , 
her milleti kendi bünyesi dahilinde {id,(PI .. iiı . - · 9 - d \ · - · !iti . . . . ,, .. iı-.: -
fevkalade tedbirler almağa sevketmesi 

tahdid ve tazyik sistemlerinin daha zi- Bugu·· n maç 
yade şiddetlenmesine sebeıb olmuştur. _ 
Bu cepheden ecnebilerin hukuku mese-

lesi daha mühim bir mahiyet iktisab et• yapılmıyacak 
miş, bulunuyor. Konferans mevzuunu 
iki kısım üzerinde mütalea eden saym 
profesör eski rejime göre ecnebilerin 
hukukunu kısaca anlattıktan sonra ye
ni telakkileri şu ana hatlar içinde izah 
ettiler. 

Ecnebi kimdir. (Otuz milyon insa
na verilen bu sıfatın bir devletin ül

kesinde bulunan fakat o devletin tabi
iyetinde iddiaya halen hakkı olmıyan 
kimse) şeklinde ifade edildiğini söyli
yen profesör bir devlet ecnebilere hak 
tanıyıp tanrmamakta muhtar mıdır mev

zuuna girdiler ve ecnebilerin hukukiy
le ekalliyetlerin hukuku arasında mu
kayese yaparken büyük harbtan sonra 
uluslararası münasebette ikinci kısmın 
aldığı geniş ehemiyeti izah ettiler. 

B. Nusret, ecnebi hukukunun kay
naklarını; muahedeler, umumi kaideler. 
dahili kanunlar umumi hukuk prensip
leri olarak tesbit ile her birini ayrı ay
rı tetkik etmişlerdir. 

Ecnebilerin hakları ve ·:azifeleri ba
k•mından yaptığı tahlilde sayın pro
fesör; amme hakları, siyasi haklar, hu
susi hukuk cephesinden mevzuu geniş
çe izahtan sonra 1929 senesinde ecnebi
lerin hukuku üzerinde çalışmak üzere 

Ankaragücü - G. birliği 
karşılaşması geri kaldı 

Ankara futbol ajanlığından: 

Bugün evvela Ankara gücü sahası, 
sonra da Muhafız gücü ve Yeni stadyo• 
mun futbol sahaları tarafımdan ayn ayn: 
tetkik edildi. Her üç sahamızın da son 
yağan yağmurlardan nizami şekillerini 

kaybetmiş o~duğu ve yarına kadar da ha· 
vamn düzelip sahaların da nizami bir 
şekle ifrağ edilmesi mümkün görülmedi· 
ğinden bu hafta icrasr mukarrer (Anka
ra gücü · Gençler birliği) maçının gele
cek hafta pazar gününe • ayni mahzur 
olmadığı takdirde - tehir edildiğini bil· 

diririm. Saygılanmla. 

B. Musolini Trablusa 
gidecek 

Roma. 13 (A.A.) - B. Musolini'nin 
Trablus'a sayahati, yıllık Trablus pana
yınrun açılmasına rastlayacak ve bu es
nada birind ve ikinci Halyan filoları da 
sahil boyunca 15 gün sürecek manevra
lar yapacaktır. 

ğım. Bazı kimseler gibi bütün gece avlan
dıktan sonra bütün gün de havlayamam. 

ENGEL~ KiTABl 

ı doğdum; onun için insanlar hakkında az çok 
şeyler bilirim. İnsanlar, yelnız bunun üze
rindeki taş için bir gecede üç defa adam öl
dürebilirler. 

- Fakat bu taş, bu nesneyi elde büsbü
tün ağırlaştırıyor. Benim küçük, parlak bı
çağım bundan daha iyi. Sonra bak! bu kımı
zı taş yemeğe de yaramıyor. O halde ne diye 
bunun yüzünden adam öldürüyorlar? 

- Onlara insan yasalarını öğretmek i
çin. Ne dişleri, ne de tırnakları olmadığı için 
insanlar böyle şeyler, hatta bundan daha 
kötü şeyler yaparlar. 

Movgli, canı sıkılarak: 
- Ne zaman insan sürüsü tarafından ya

pılmış bir şeye yaklaşacak olursam, daha 
çok kana rastlıyorum, dedi. 

Baghira, iki mil uzakta bulunan bildiği 
bir avlanma inine doğru gitti. Movgli de k~ 
layma gelen bi-r ağacı gözüne kestirerek ona 
tırmanıverdi ve orada birkaç sarmaşığı öre. 
rek çok zaman geçmeden topraktan elli a
dım yüksekt(" kendine bir hamak kurdu. 
Movglinin, he-r ne kadar,, güneş ışığından 
pervası yok idiyse de ,öteki dostlarının a
detlerine uymak için, bu işi pek seyrek ya· 
pardI. 

Yazan: 
Rudyard Kipling 

Çeviren; 
Nurettin ARTAM 

Movgli. hoplaya sıçraya uzaklaşmağa 
başladı. Büyük Ankus elindeydi. Arada bir 
durup büyük bir hayranlıkla ona bakıyordu. 
Böylece Baghira'nın en fazla dolaştığı yer
lere geldi ve orada onu büyük bir av
dan sonra su içer buldu. 

Movgli, başından geçenleri başından so
nuna kadar birer birer Baghiraya anlattı. 
Oğlan, anlatırken o da aralıkta Ankus'a 
bakıyordu. Nihayet, beyaz Kobranın söyle
diği son söze sıra gelince, Baghira bunu doğ
ru bulur gibi mırıldandı. Bunun üzerine 
Movgli sordu: 

- Bu beyaz külahlının söylediği nedir? 
- Ben Odeypor'da kralın kafeslerinde 

- Movgli, haydi git de uyu; sen de in
· sanlar arasında yaşamışsındır ve .... 

- Hatırlıyorum, insanlar ava cıkmaclık
lan için keyflerinden ve tenbell(klerinden 
öldürürler. Tekrar uyan Baghira, bu diken 
uçlu nesne neye yarasın diye yapılmıştır? 

Baghira, hala uykudan kapanmakta olan 
gözlerini şöyle açtı: 

- Bu, dedi, insanlar tarafından Hati'nin 
oğullarının başını dürtüp kan akıtmak için 
yapılmıştır. Bunun bir benzerini Odeypor'
daki kafe~imin önünde bir defa görmüştüm. 
Bu nesne, Hati gibilerden bir çoğunun kanı-
nı tatmıştır. 

- Fakat fillerin başmı niçin bununla 
dürtüyorlar? 

Ankusun ağrrlıı?,-ı da kendisini yormuştu: 
- Eğer bunu bilseydim, oradan alıp da 

getirmezdim. İlk defa gördüğüm sopanın ü
zerinde Messua'mn kanı vardı; · bunun üs
tünde de Hati'nin. Artık bunu kullanmıya
cağım. Bak da gör! 

Ankus, havada parlayarak elinden uçtu 
ve sivri ucu otuz yarda öted~ki ağaçların a
rasına saplandı. 

Movgli, avu'.:larmı taze ve nemli toprak 
üzerine sürerek: 

- Artık ellerim ölümden temizlendi, de
di, moruk, ölümün beni kovaiıyacağmı söy
lemi ·ti. O hem yaşlı, hem beyaz, hem de 
aptal. 

- İster beyaz, ister siyah, ister ölüm, is-
ter hayat olsun, küçük kardeş, ben t :a-

Ağaçtaki mahlukların yüksek sesle yap· 
tıklan gürültü arasında uyandı; güneş ufuk· 
ta idi ve kendisi o sırada fırlatıp attığı güzel 
çakıl taşlarını rüyada görüyordu. 

- Şu attğrm nesneye bir defa daha baka
yım, dedi ve sarmaşıklardan birisine sarıl~
rak yere indi. Fakat Baghira önündeyd~ 
alaca karanlrkta onun aksırıklarmı duyınuŞ 
ve tanımıştı. J 

- Ucu dikenli nesne nerede? diye bagıt" 
dı Movgli. . le' 

- Onu bir adam alıp götürmÜ'?; ayak tı 
ri işte burada. ,Sonu v _, 



14 . 2. 1937 

----~-----------------=·--=:---=---:~~1 

TÜ K KADINI 
l..---------------------------------------~. -.k~e=n~i~~l:er~in::;~:n:-~bın:.:.s:i:n:in~m::ü~----:y:ü~k:s:e~k-b~ı=·r~t:ep:e~iız:.:e~r:in:d~e~ta~h:t:ın~ı~k-::. 

i göst.erır . . 
(Başı ı. irıci sq,,fada). 

Köyün kıyısında !iieşme oaşmda oynıyan 
çocuklar bizi karşıladılar. Muhtarın e• 
vine küçük bir çoi:uğun kılavuzluğu i

le gittik. Muhtar, tahsildar ile köyün 
vergi işlerini bitirmiş evine yeni dön• 
mü': Avluda kaynayan pekmez ka~~ 
nmın başından muhtarın karısı güler yUZ 

ik bizi kaq;ıladr. 
- İş üzerindeyiz, kusura baJ:anayın, 

d . <l E . . .. katına taş roer• 
ıyor u. vının ust 

. tarasıarmda 
divenlerden çıktık. Genış d k:" 

· fir odasın a 1 
buğdaylar serili. Evin nusa . 

. .. d <TJlı olan ının toprak sedırlere, koşe e yı,,, 
T duvarlar ve 

derlerden serdiler. avan. d 
·d· Bizi o ası• 

yer beyaz toprak sıvalı 1 ı. 
na kabul edereJcn de Muhtarın karısı 

· · ·yaz so· 
şunları söyliyordu: - Evlerıruız~ B J 

nu henüz temizleyip döşeyemedik. J ag 
bozumu işlerimiz pek çok. Kızım b~gda, 
gelin de a~ağıda üzüın eziyor •. B~r.kaç 
gün sonra gelıoeydiniz bizi ve evııruzı t~~ 

. . ... d"'nu··z Odada r.ocuklar ve ku 
mız gorur u • '5 

çük çocukları kucaklarında genç .ann~· 
ler etrafımızı almışlardı. Annelerın bu.. 
yük derdi ve hevesi mektebti. ~ Çocu~ 

k · · uz dıyorlaıdr, 
larıauzı okutma ıstıyor • 

b . e de şunları 
Konuşk·ın ve şen ır ann . . 
tekrarladı: - Kocam askerliğini yenı bı~ 
tirdi ve okumasmı da öğrenere_k gel~ı 
Şimdi çocuklarıını illa okutacagım eli· 

yor. 
- Ya sen? dedim; derhal cevab ver 

di: _ Öğreteni bulunca şimdiden ~>l~la· 
mağa hazırım. 

Ekserisi sarışın ve gürbüz çocuklar.~ 
Okuma hevesi ile gözleri parlıyordu. 
Başka evleri gezmek için ayağa kaltık. 
- Bizi kim götürecek dedim. 

Muhtarın kansı kocasını göstererek: 

- Onun şimdi işi yok, o gezdirsin. Ka· 

pidan çıkarken muhtar bize: 
- Yemek ne isterseniz söy1eyin, biz 

gezerken evde hazırlasın. derken bir 
taraftan da karısına bu iş için tenbih e
diyordu. - !stemez zahmet etmeyin deyi

şime gücenir gibi oldular. 
Bu, türk köylüsünün ezeli ve kendi

sine haı; olan adetidir. Nesi varsa misa

firine ikram etmek; misafirperverlik 

türk'ün has karakteridir. Köyün içinde 

yürümeğe başlaclık. Her evin avlusunda 
pekmez kaynatma faaliyeti. Bütün ka
d~n.lar iş başında. Güler yüz ve neşe ile 
bızı karşılıyorlar. Evlerin her birisine 
girdikçe başka bir nokta da nazarı dik
katimi çekti. H er evin kendine göre bir 
b içimi va r. Mimarların örnek diye alabi
lecekleri bu ev tarzları erkek ve kadının 
çalışma birliği ile meydana geliyormuş. 
Her ailenin ihtiyacına göre evinin planı· 
m ve inşasını da kendileri yapıyormuşlar. 
Hele her sene sıvama işleri hep kadınla
rın elinden çıkıyor. Harman yerindeyiz. 
İki ailenin ortak oldukları buğday ha
zırlanıyor. Ortaklardan bir ailen.in erke
ği ve diğerinin de kadını iş ba~mda: Ço
cuklar yardımcı. Döğen üzerındekı ka-

dına yaklaştım. o, oküzlerini l.ı~~ eliyle 
güderken küçük çocugunu da dıgcr k~
lunda tutuyor ve emzirerek uy~tmaga 

çalışıyordu. Burada şahit oldugum şu 
manzara kadının fedakarlık ve çalışkan-

lı - en canlı örneğidir. Türk kadını 
gınm . 1 kan-

b 
.. deg· il ezeldenben ça ış 

yalnız ugun al art· 
dır Cemiyet hayatının en norm ş 

1 
. t•· k köylü kadını yaşar. Çalışma

arını ur . . k kadar 
daki eksikliği teiafi edılmıye~e k txl· 

b .. .. kt.. Tabu·~ zekasına neşesı de a 
uyu ur. ul Tipi gü-

dı mı konuşmasına doy maz. - -~ır 
.. ·· .. ı.ten koru~ 

zeldir. Başını orter, gu.n"'5 . 
. . T .. k köylü kadını hiç bır zaman 
ıçın. ur 1 - da da-

.. . .. srnanlı imparator uguo 
yuzunu, o . . amıştır. 
h' h. 1 de olduiru gıbı kapanı 

ı şe ır er b lnız türk şe-
Eski devirlerde, Avrupa ya ... ·n 

. tıı:nal muhitı ıçı -
birlerinin bozulmuş ıç . ,j: İşte yan

mak ısteuı-
de türk kadınını tanı . ldu. Şüp· 

.. erıne kuru 
lış fikirleri bunlar uz . aratorluğunun 
he yok ki, osmanlr ı~P kadınını bil
hata1arından birı de turk ttan uzak
hassa şehirlerde, içtimai haya Iuğtı de
laştırmasıtlır. Osmanlı iı:nparator bu ka· 

. d" . ve ta_aSSU 
vırlerinde, erkekler, ~~ . . kullandı· 
dına şuursuzca tahak.kilill ıçın .. .. e bu 
lar. Fakat Anadolu'nun köylusun alı 
hal tesir etmedi. Bugün, o, asırların. !" 
kanlığı içinde yaşıyor. Cuınhuriyettn • 

·di Gezna en büyük asısı okuma hevesı r. 
diğim köylerd;n birinde kadınlar toplu· 
ı ı · en uğunda konuşuyordum. Anne enn 
~Şağı beş altı çoccikları var. Okuma ç~
gr.nda onlan seyyar olarak gelen ınua1li· 
ille gönderiyorlctr. Çocuklardan sonra da 

-----------"'LU~~~--------~.,...._..._~_....:.......,_,ı..a.ı..r:i,. 

n . ikayetini dinledim: - Kom· durmuş, tehlikeden uzak olarak, yer-
Jıiın bır § . d d" ç·· k .. . . 

ıcumada beru geçtı1 e ı. un u o- leşmıştı. Artemise, donanmasmın ba-
şum o alı . 

O
cu"'u benden daha az; ç şma ı- şında en büyük cesaret ile kuma1;da ka-nun ç b • 

çin daha çok vakti oluyor. Benım çocuk- biliyetini gösteriyordu. Yunanlılar oü-
larxının kü~ük olaıasından, onlara bak· yük mukavemet kar~ısmda bütün kuv-
ınak mecburiyeti ders çalışmama mani vetlerini "Artemis'' in gemisi etrafmda 
oluyor. Fakat ben de muhakkak öğren- toplamak istiyorlardı. O, kendi donan-
meği istiyorum. - Eğer hoca gidinceye masını muvaffakıyetle idare etti. Fak~t 
kadar öğrenemezsem sonra çocuğumdan kalabalık Pers donanmasının akıbeti 
öğreneceğim diye de ilave etti. malfımdur. "Artemis" memleketine 

Bir başka köyde de, oğlunu yeni ev- döndü ve, ne tuhaftır ki, mezar için 
lendirmiş bir kadını gelini ile gördüm: kendisine denizi seçti. 
_ Çocuğumu askerliğini yapmadan e· Bugün deniz vasıtalarında çalış-

verdim, dedi. Derhal sordum: - Ya ge- mak kadına kapalı kalamaz. Tale-
lin askerliğini ne zaman yapacak? Hiç belerim arasmda, şimdiden kaptan 
şaşmadan cevab verdi: - Onu da ne za- ve astronom namzetleri vardrr. 
man isterlerse. Ne doğru söylüyordu. Türk'ün tarihini bana en çok hatır· 
Türk kadını her işte olduğu gibi asker- ]atan iki manzara vardır: 
]iğini icab ettikçe yapmıştır ve yapar. Köylüleri yerlerinde görmek ve iş 

Amazon diyarının çocuklarıyız. başlarında iken onlarla konuşmak. 
Amazon hikayesi belki bir efsanedir. Bir de mekteb talebeleri, 

Çünkü erkeksiz yaşayan cemiyet normal Köylü, tarihin canlı muhafızı, bu-
bir bayat ve tarihe malik olamaz. giinün çalışkan unsuru, yarının bekçisi 

Fakat her efsanede bir tarih hakika· ve milletin üreticisidir. 
ti saklanır. Anadolu' da en eskidenberi ATATÜRK: köylü bizim efendi-
yaşıyan atalarmuz da kadın - erkek bir- mizdir, demişti. 

liği her sahada kendisini göstermiştir. Ankaranın 40 kilometre şarkında 
(*)Eti imparatorluk ve medeniyetin- Kıbrıs adh bir köy vardır. Köyün mey-

de kadın çalışmada ve hakta müsavi idi. danında toplu bulunan köylülere sor-
Yalnız asker değil kumandan kadını dahi dum: 

Eti tarihi kaydeder. Böyle cetlerin yaşa- - Burası ne zamandanberi bu adı 
dığı yurdda kadın muharibliği Amazon taşır? 

efsanesini yaratırsa buna hiçte şaşılmaz. İçlerinden en yaşlısı başını kaldıra. 
Esasen Elen kültüründe bütün mitoloji rak: 

ve sanat analığı Anadoluda değil midir? - Atay dedeJerimizdenberi köyii-
Mitoloji Amazonların babası '.Ares"i müziin adı Kıbrıs'tır, temeli böyle atxl· 

Trakya'da yerleştirir. Bu da bize göç mış. 

yollarımızı ne güzel çiziyor. Peçenek' - Başka yerden geldiğinize aid de-
ler de Anadolu'ya oradan dolaşıp gelme- delerinizden bir şeyler işittiniz mi, de-
diler mi? dim. 

Fakat bizim dayandığımız bu efsa. İhtiyar köylü doğrularak kalktı: ve 
neler değil, hakiki tarih vesikalarıdır. bir ayağını yere vurarak: 

Amazon isminde biz Amerika'ya ka- - Bayanım, biz oldum olası buralı· 
dar göç yollarımızı buluruz. Bir de bu i- yız. 

sim bize en güzel sanat izlerini yadigar Kıbrıs köyünün yamaçlarındaki ev-
bırakmıştır. Bugün müzelerimizde taşa leri arasından su kenarına iniyoruz. Bi· 
hakkedilmiş ohm at üzerinde muharib ze kılavuzluk eden yeşil gözlü, pembe 
kadın cetlerini gören türk kızları asker· yanaklı, Tangara heykelleri gibi enda-
liğe en haklı hevesini n~sıl göstermesin? ma ve zerafete malik Keziban kadın 

Yurtbilgisi dersi içinde askerlik va- idi. Köye girişimizde ilk evine ugradı· 
zifesini. bugün bütün mekteb çocuklarr ğımrz bu kadını evinde dikiş dikerken 
okuyor. Kız talebelerime rastladıkça ba· bulmuştuk. Kaynanasından izin alarak 
na sorulan şudur: bizimle geliyordu. Birkaç eve l>eraber-

- Ne vakit kanunen asker olacağız? ce girdik. Her evde akşam yemeği ha-
Bir kaç yıl önce siyasal haklar için zırlıklan var. Dış tahta medivenlerden 

de böyle sorarlardı. O zaman mevzu iki evlere çıkıyoruz. 
idi, şimdi bir kaldı. Askerlik. Akşam güneş.inin parıltıları bu şen 

İstiklcil harbımızm tarihi bize en ya- yuvalara ne güzel de vuruyor. Pence-
kmdır. Yurdumuzu bize yeniden bahşe- releri içine koydukları ~sılarmdan 
den tek kafa M. Kemal dehasıdlr. çiçek ve ıtır kokuları yayılıyor. Her-

0 kafanın büyük küçük yardımcıları kes bizi akşam misafiri zannederek alr-
oldu. O kafalar, o kollar da kendilerine koymak istiyor. 
düşen vazife ile işledi Onların hatırasım B" l · · ı· - oy e az ıçın ge ınmez, birkaç 
millet diktiği anıtlarla ebedileştirdi, ve gün eğleniverin, diyorlar. 
ebedileştirecektir. S b d d u aşm an önüşte bir kadını yol 

Ankara'ya istasyon yolundan doğru ·· · d · d ' k · uzerın e gôr iı • Bıze daha karşıdan 
çıktığımızda büyük bir atlı heykel Mus- nağmeli bir beyit söyliyerek ilerledi. 
tafa Kenıal'i Başkumandan olarak gös- M 

evzun sözleri ile karşıdan bizi gör· 
terir. Onu çevreleyen üç heykelden biri d 

üğünü, hoş geldiğimizi ve köylerine 
de, mermi omuzunda türk kadınıdır. iş- . 

ıyilikler getirdiğimizi anlatmak istiyo
te bu kadın tam tarih belgesidir. Asker 

du. Yanındaki kadın: - Bu dertli bir 
olarak cepheye giden erkeğine o mermi 

şairdir diyordu. Şair Ayşe kadın ilave 
ve silah taşıdı. Silahla köyünü o müda-
faa etti. Yurdunu korumak ve kurtarmak etti: - Sizleri gördüm de coştum. Ben 

hep böyle söylerim. - Söyledigi ini tek
türk kadım için de bir borç bir vazife-
dir. Türklüğe layik olmak, yurdda otur- rar et dedim. Bakhın bu sefer de aynı 

hissiyatı ba~ka türlü ifade etti. 
mak hakkını hissedebilmek o yurdu ko· 
rumak ve milleti yükseltmek için çalı!}· Temiz hissiyat ve tabii sanat içlerin-

de ne güzel yaşıyor. 
mak sayesinde olur. 

Türk kadınının hilkatinde ve tarihi- Yine yolda ihtiyar bh kadm yanma 
yaklaştı. Bugün bir torunum oldu, ad 

nin yenisinde olduğu gibi, derinliklerin-
de de asker olmak borcu ve mukaddera- koy, diyordu. • Gözün aydın, adı da Ay-

ı k ıh dm olsun dedim. Çok sevindi. Ayd11ıt 
tı vardır. Bu işi kanım aştırma e ette 

T . k kadınlı- K yatağında görmek için evine de u~ra-
gedkmiyecektir. ılı gc amu- t> 

b 1 k1a b kl dık. Köyün en tepesinde yeni yapılan 
tayından bunu sa rrsız ı c er. 

Kadın. karada kabiliyetini bir çok mektebLrıne tırmanmaya başladık. Grup 

h d d bütün renklerini o yerin beyaz köy mek. 
esilelerle tanıtmıştır. Bugün ava a a 

V tebine ve üzerimize saçıyordu. 
bayat riskleri içinde görüyoruz. 

onu d - .1 İhtıyar kadınlardan birisi içini ç . k 
Deniz dahi kadın içın yabancı egı -

d
. H ı:nil'etin korsanlrk hikayeleri i- ti: • Ah, dedi, mektebimizin hocası bay 
ır. er · XVIII . . Cemal sandalyesinde akşam üzeri hep 

rinde kadın da yerini alır. ıncı a-
:r burada otururdu. 

da İngiltere için Mary Read ve Anne 
sır k d 1 .. Zaten onun gayretiyle bu mektebi 
Bonney adlarında korsan.' a ın arm.ı go- d" d ' k T t - k " 

1 e m ı . aşını opragmx oylü hazır. 
.. onların sergüzeştlerınde ne mısa o-

rur. ladı. Hükümette para ile yardım ettL 
k esaret levhaları vardır. 

}aca c . . . d k" Mektebimiz ve sıralarımız oldu. Hc.ca-
d un yetistırdiklerın en es ı 

Yur urn ' . . 1 . . mız !jiOk iyi idi. Çocuklarımıza ne güzel 
. .. k Halikarnas Kıralıçesı • mcı 

bır orne · k · · de öğretiyordu. Fakat işittik ki, ölmüş. 
. Greklere karşı harb etme ıçın 

Arteınıse . .. f"k 1 Kaybımız ne büyük oldu. Bu sözü söy. 
1 "Xerxes" ıle mutte ı o • 

Pers !{ıra ı liyen etrafımızdakiler ağlamlı oluyor-

muştu. d . harbında bu iki müt- lardı. - Bayanım bize daha hoca gelme 
Salami~ denı~an Kıral, sahildeki di. Gecikmeden göndertsen, diye hepsi 

tefik bükliDl ar yalvarmağa başladılar. 
~ türk'leridir. Okumağa taşhyan çocuklar gözümün 
(*) • ffitJ er 

Sancak'ta tahrikit 
apıyorlar 

(Başz ı. inci sayfada) 
faaliyete g1.:çıni!itir. Bu büronun vazifesi 
İskenderun Sancağına aid istihbarat ve 
vataniler aleyhindeki teşekküller ile mü
cadeledir. Gizli surette teşekkül eden bu 
müessesenin başında Haleb mebus.tarın
dan ve vatanilerin ileri gelenlerinden Ce· 
mil ve Doktor Hasan İbrahim Paşa bu
lunmaktadır. 

Trablus Şam, 13 (Hsusi) - Hatay'• 
da bulunan jandarma neferlerinden suri
yeli zabi.tlerden tutunuz mahkeme reis
lerine ve Sancak muhafızına kadar bir
çok kimselerin dahil bulunduklan bir şe· 

beke bııınmalı bir faaliyetle son türk -
fransız anlaşmasını bulandxrmak için ça
lışryor. Bu şebekenin faaliyeti üç esaslı 
nokta üzerinde temerküz etmiştir. 

1) Hatay' da son anlaşma ile teessüs 
edecek vaziyetin, bu bölgenin Türkiyeye 
ilhakı için bir mukaddime olduğunu ve 
bu akibetin tahakkuku halinde Sancak'
taki anasırın ezileceği ve türkleştirilece
ği hakkında propaganda ve bu propa
gandayı umumileştirmek için bir çok e
lemanlara para fedakarlığı yapılmakta-

dır. 
2) Hatayda yaşayan türk:lerle diğer 

anasır arasında tefrika yapmak ve bu su
retle son rejimin Hatay'da eyi karşılan
madığını ve bilakis anasrr arasında mü· 
tekabil itimadı sarstığını bilhassa müşa
hitlere göstermek için hilelere baş vuru-

1 uyor. 
3) Son anlaşmada karartaştmlan e

sastan Hatay halkı:nın memnun olmadı
ğı ve Şama bağlanmak istedikleri hak
kında mazbatalar tertib edilmiş ve bu 
mazbatalar jandarma müfrezeleri ve ma
liye tahsildarları vasıtasiyle köylere gön
derilerek mühürlettirilmek istenmiştir. 
Jandarmalar ve tahsildarlar ellerinde 
mazbata, ceplerinde şüpheli muhtarlara 
yazılmış azil emirleriyle dolaşıyor. Maz
batayı mühürlemiyen muhtarlara derhal 
azil emirleri tebliğ edilerek resmi mü
hürler ellerinden alınıyor kendi adam· 
lan muhtar tayin edilerek bu mazbata
lar mühürlettiriliyor. Bu cümleden ola

rak halis bir türk köyü olan Karabeyaz 
muhtarı MoUa Durmuş bu suretle azle
dilmiş ve yerine meşhur Arif Ağanın oğ
l u vekaletle muhtar tayin edilerek maz
bata bu şahsa mühürlettirilmiştir. Uç 
gün evvel Babutturun (arab köyü) ve 
Hayno muhtarlarınrn da bu suretle azle
dildiği anlaşılmıştır. Suriyeli arab me
murlarının ve bilhassa muhafızın. muta
sarrıfın bu hareketleri fransız delegesi 

vekiline mükerreren anlatılmıştır. 

Delege Duriyön'un tav~iyeleri 

Lazkiye, 13 (Hususi) - Şubatın ilk 
haftasında delege Mösyö Duriyö İsken
derundan Antakyaya gelmiş, son inti
habta mebus çıkan adalı Hacı Mehmet, 
Kuseyri zade Mustafa, Müses ve Şeyh 
Davut efendilerle belediye reisi Hacı Et
hem ve Sancak maliye reisi Hasan Ceb
bar ve taşnaklarm elebaşılarından avu
kat Karabet İzmirliyan'i ve daha bazı 
eşhası toplıyarak onlara vaziyet hakkın
da izahat verdikten sonra ''biz, 18 sene-

içine bakıyorlardı. Dershanenin birinde 
masa üzeıinde okuma sınıf kitabları, köy 
gazeteleri yığılı idi. Yokuşu büyük bir 
köylü kafilesi ile iniyorduk. Kızıl güneş 
renk verdiği yüzleri daha çok güldürdü. 
İlahi sahne Atatürk adını ağıza almak 
i~in kuruldu. Bir ihtiyar kadın gözleri 
güneşte ellerini semaya kaldırdı. Ata
tiırk sen çok yaşa, bize ayımızı, günü 
müzü öğrettiniz. Biz senin gölgende yay 
}analım. Jest umumi oldu. Bu sözlerin 
karşılığr ''ağmin,, seslerinde uğuldadı 
Akşam duası hayat ve canlılık içinde ne 
tabii oluyordu. Köyden ayrılış hazin ol· 
du. Akşam üzeri gidilmez kalınız di· 
ye bağrı§:ıyorlardı. Dönüşte yol üzerin
de bir çeşme başına oturarak kahvaltı 

ediyorduk. Bir köylü atı i: ~rinde ge
çiyordu. Yediklerimizden k .ndi ine U· 

zattım, ve nereye gidiyorsun, diye sor
dum. - Kıbrısa dedi. -

Biz de oradan geliyoruz dediğimde, 
size orada bir şey ikram etmedi:er mi 
ki, şimdi burada yiyorsunuz, diye hayf

landı. 

Türk'ün asil cömertliği ve nezaketi 
karşl'Sında eğ .. me:nek mfünk;Jn mii? 

Yukarıda tarihi canlanclıran bir de 
mekteb talebeleri demiştim. 

-.suaozc uaa s, 

Suriye heyetinin 
Paristeki 

tesebbüsleri , 
Pariı, 13 (A.A.) - Anadolu ajan• 

ımm husu.si muhabiri bildiriyor : 
lnformation gazetesi Hatay dava• 

amm halli suretinden memnuniyet 
beyan ediyor ve Suriye heyetinin te
tebbü.sJerinden bahsederek diyor ki: 

"Suriyenin teşebbüsü kendine 
zararlıdır.'' 

"Aaıl hata Suriye anlaşması ya • 

pdı:rken Ankara anlapnast teabhüd • 
)erini hatırlamamakta olmuştur. Su
riyenin teşebbüsUerine rağmen her 
halde türk - franslz çetin müna.kaşa
SJ tekrar açılmamalıdır. Suriyenin 
te§ebbüsü kendi zararınadır. Zira ce· 
mi yeti akvama girince davasını aç
m.k ve ne~elendinnek imkiınmı bu· 
lacakta." 

''Suriye Fransanın 'l'azife~irıi 
kolnylaştırnwlıdır'' 

Ekselsior "Suriye türk • fransız 
anlaşmasının tatbikat tarzına itiraz 
edecek ve Sancak statüsünün Suriye 
anayar.asiyle hemahenk olmasını is
tiyecektir. Cenevre anlaşmasından 
fazlasını istemek zorlukla vardan 
türk • fransı.z itilafını akamete uğ -
ratmak Te Suriyenin zararına hare• 

ket etmek olur. Prensiplere dokun • 
m lyan bazı te ferrüat.a ait tashihler 
25 t ubatta mütehassıslar toplantısın· 
d a yapdabilir. Suriyelilerden Fran • 
sanın vazifesini k olaylamak bekle • 

nir" diyor. 

Suriye nasyonalistleri11in 
niimayişi 

Halep, 13 (A.A.) - "Havas,, Su
riye nasyonalistleri dün öğleden son
ra §ehirde bir nümayiş tertip etmiş • 
lerdir. Bölge subaylarından birkaçı 
alayın ortasından geçmek istemesi Ü· 

zerine k"lvga çıkmış ve jandarma işe 
karı~maya mecbur kaJmıştır. Bir jan
darma yaralanarak hastaneye götü • 
rülmii§tür. 

denberi sizi mesud etmeye çalıştık. Son 
günlerde Türkiyenin Sancak hakkında 
aldığr vaziyetin hakiki sebibini biliyor
sunuz. Fransa, her tehlikeye göğüs ger
di ve menfaatini ayaklar altına aldı. Sizi 
müdafaa etmek, rahatınızı ve refahınızı 
bozmamak için çalıştı. Nihayet ve ancak 
böyle bir anlaşmaya muvaffak oldu. Bu 
son anlaşmanın ne demek olduğunu bili
yorsunuz. Biz bu kadar yapabildik, ileri
de elimizdl'n geleni yine yapacağız. Va
ziyetin ehemiyetini, nezaketini 6Öyleme
ğe hacet yok. Bu işin kan, zararı sizin 
alacağınız vaziyete göstereceğiniz basi· 
rete bağlı. Gözünüzü açınız. Yanlış ha
reket edersenn, ezilirsiniz." 

O mekteb sıralan ne cevherlere yer 
verir. Türk'ün binlerce yrllık tarihi ora· 
da belletilir. Eski cetlerine layik olmak 
için ne hızla çalışma heves!eri vardrr. 

Medeni alemin ferdi olmayı türk ço
cuğu oıada öğrenir, geçmişinden hız a
lır, bugün ya,Şar, çalışır, yarını o kafalar, 

kollar hazırlar. 
Atatürk: Türk yurdunda her kafa O• 

nun sevgisinden bir ha'e taşır, onun her 
sahada verdiği rşrğı kafasının içinde bir 
meşale gibi tutuşturur ve yakar. 

Bu çalışma ve ilerleme hızı kadın • 
erkek birliğini daha çok kuvvetlendirir • 

Bizim feminizmde gayemiz: kanun 
önünde vazife ve hak musavatıdır. 

Türk kadını köyünde erkeğin yaptı
ğı her işi ayırd etmed;!n görür. Şehirler
de mektebler ve her nevi vaızifeler ken
disi için açıktır. O, muallimdir, hakim· 
dir, tayyarecidir, bankacıdır yüksek zi· 
raatçidir, doktordur, kimyagerdir, pro
fesördür, mühendistir, sanatkardır, bel
de işlerinde söıü geçer azadır, mebustur 
ve en nihayet türk, vatanını kurtarıcıla
rı ve koruyucuları yetiştiren anadır, ve 
yurda hizmet etmek için çalışan ve ça
lı şmağa amade olan büyük bir mevcudi
}ettir. ( The Financia/ Times'den ) 
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Serginin açılış töreninde Majeste Krral Elçimizin nutk1• •• dinliyor. 

Atinadaki kitab ve 
• • • 

resım sergımız 

büyük alika gördü 
Atina'da, şubatın başında açılıp bir 

hafta süren türk resim ve kitab sergi
sinin büyük bir alaka uyaındırdığxnı 

ajans haberleri olarak yazmıştık. Sergi
mizin dost memlekette btraktığı intı

baları anlatmasını rica ettiğimiz he
yetimizin reisi ve İstanbul mebusu B. 
Salah Cimcoz bize şunları söylemiştir: 

Majeste Kıralın biiyiik alakası: 
" - Sergimizi, dost ve müttefik 

memleekt Kıralı Majeste Jorj II. aç • 
mak lütfunda bulunmuşlardır. Yuna -
nistanda türk sanatına karşı alaka, 
böylelikle en yüksek makamdan başla · 

mrştır. 

Açış töreninde Majeste Kıral, Veli
ıahd, Prensesle, dinasti, başbakan Gene
ral Metaksas, nazırlar, devlet ileri ge • 
lenleri, sanatla alakalı mahfiller ve çok 
kalabalık bir halk kütlesi hazır bulun
muştur. 

Majeste Kıral, sergimizi büyük biı 
alaka ile gezmiştir. Güzel sanatlara 
karşı sevgisi kadar, bilgisi de o1 a.ı kı

ra]; müsbet ve takdirkar duygular iz -
har buyurmuştur. Majeste, hazırlanan 

büfede ikram edilmiş ve bir saat kadar 
oturmuşlardır. 

'Gazetelerdeki yazılar: . . 
'' - Sergimiz yunan gazetelerinde 

sok geniş. çok samimi neşriyata yol aç

mıştır, Yazılan makale ve etüdlerin sa· 
yısı 130 dan fazladır. Bu neşriyat yal

nız Yunanistana inhisar etmemiş Ati. 
nadaki yabancı muhabirler, gazetelerine 

türk sergisinin gördüğü alaka ve sev • 
giyi aksettirmişlerdir. Bilhassa İtalya, 
Almanya, Sovyet Rusya, Mısır gıtzete

lerindeki resimler ve yazılar üzerinde 
durmaya değer. Dost memleket matbua
tının türk sanat e~erleri hakkındaki 

övücü yazılarını, burada lnkiki ve te -
miz bir dostluk vesikası olarak kayde
derim. 

Türkçe lwnuşanlar: 

" - Yunanistan'da, sergimizi bir 
hafta akın halinde gezen halk arasında 

türkçe konuşanlar bir 
diyebilirim. Bilhassa 

"ekseriyet'' di, 
Türkiyeden gi-

denler, bir dostluk tezahürü olarak, 

sergide dilimizi konuşuyorlardı. Bir 

taraftan bize hakiki kardeşlik duygu -
ları gösterirken diğer taraftan da ana

dilimizi konuşarak kendi memleketi • 
mizde imişiz intibamı veren b11 nezaket 
eserlerini hürmetle kaydediyorum. 

Kiuıblarımız için : 

Dostluk cemileleri: 
' - Yunanistanda geçirdiğimi! her 

gün hatta her saat, ) eni bir d.:.<tluk 
tezahürü içinde geçmiştir. Sergimiz için 
bize meşhur Parnasos salonunu verdiler. 
Direktör Dr. İpokrat Karadiyas'dan 
gördüğümüz nezaket ve samimiyeti u· 
nutamayız. Sergimizin açılışında de • 
ğerli yardımları olan Yunanistanın t~
nınmış bayanlarından Madam Elena 
Psimens'e şükranlarımız büyülctür. 
Propaganda ve neşriyat nazırı Mösyö 
Nikolüdis bize tam bir misafirperver -
lik ve iyi kabul göstermiştir." 

Atatii.rk'iin heykeli : 
" Yunanistanın çok tanınmış ve se

vilmiş sanatkarlarından biri olan ney· 
keltraş Dimitriyadis Lateniyen Cum 
hur Reisimiz Atatürk'ün bir heykelini 
yapmıştır. Bu heykeli, Büyük Önderi
mize karşı bir hü. ıt et ve tazi::n ifadesi 
olmak üzere aziz Şefimize takdim ede
cektir. 

Mösyö Dimitriyadis Lateniyen'in 
fransız akademisi için yapmakta oldu
ğu İpokrat'm heykelini gördük henüz 
bitmemiş olan bu heykel, sanatkarın 
değerini anlatmak için kafi geldi. 

Elçinıizin sempatisi : 
" - Burada bilhsasa bir noktayı 

tebarüz ettirmek isterim: Atina Elçi
miz B. Ruşen Eşref, Yunanistanda bi
zi çok mütehassis eden bir sevgi ve sem· 
pati kazanmıştır. Her gittiğimiz yerde 
ve her hadisede bu sevginin ve takdi -
rin bir eserine şahid olduk. Türk elçi
sinin dost memleketteki mevkii hepi -
mizi sevindirecek ve övündürecek ka· 
dar büyüktür. 

Bütün bu söylediklerimle, Yuna • 
nistanda gördüğümüz samimi ve can -
dan dostluğun ancak pek azını anlat • 
mış oluyorum. Türkiyeye gelecek yu -
nan eserlerinin de aynı dostluk hava -
sı içinde takdir toplryacağı şüphesiz -
dir.,, 

l ı-K0Ç0~HABERLER 1 

J Belediye, inşa salahiyetleri olmı
yan kalfaların inşa işlerindeki sa1ahi
yet1 ini tahdid edecektir. 

* Bay Hrfzırrahman Raşid pedago
ji enstitüsü profesörlüğüne tayin edil· 
miştir. 

* Edirne - İstanbul yolunda 3 nu
maralı rkspers Çatakada makasçrya 
çarpmrş ve ağır surette yaralamıştır. * Tarife komisyonu Akay, Şirketi 
Hayriye ücretlerini aynen bırakmıştır. 
Yalnız Akay altı ay sonra tenzilat ya
pacağını bildirmiş tir. 

1 ---- - ...... = • • ..__.... 
istanbulda 

1 Akdenizde 1 

Türkiyenin 
nuf uzu 
(Başı ı. inci sayfada) 

''Sağlam ve mağrur bir 
millet" 

Milanoda çıkan Ambrossiano ga· 
zetesi diyor ki: 

" İtalya türkleri sağlam ve mağ
rur bir millet olarak tanır. Atatürk 
gibi bir Şefin idaresinde Türkiye ale
me hayret veren bir hayatiyet göster· 
miştir. Türkiyenin Akdenizdeki nÜ· 

fuzu münakaşa götürmez, İtalya Ak
denizde öteki mi'letlerin menfaatına 
dokunmağı asla d.üşünmemiştir. Tür
kiye - İtalya dostluğunun Akdeniz 
sulhu için her noktadan kıymetli ol -
duğu aşikardır.,, 

Türk - ltrılyan işbirVği 

Milanoda çıkan Sera gazetesi di -
yor ki: 

" Milano konuşması ile Türkiye • 
İtalya işbirliğinin temelleri atılmış -
tır. halyaya Anadoluda emeller at • 
federek iki memleket arasına nifak 
sokmağa çalışan yabancı propagan -
dasına türklerin artık inanmadıklaT'ı· 
nr memnuniyetle tesbit ediyoruz.,, 

Stampa gazetesi, itimat sadakat 
ve hüsnü niyete müstenit bir türk • 
İtalyan işbirliğinin ehemiyetini izah 
etmektedir. Gazete diyor ki: 

Akdenizdeki italyan adaları 
me.ffelesi. 

'' Akdenizdeki adalarnnız Anado
lu kıyılarına çevrilmi§ ileri karakol -
lar değildir, bunlar lngilterenin ol • 
duğu gibi İtalyanın da İmparatorluk 
ile münakalRl!ruıı se!"bestisini temm 

ederler. Biz Akdcnizin garb ve şar • 

kındaki milletlerin deha ve kabiliyet 

terini serbestçe inkişaf ettirmelerini 

ve bu denizin alınyazısmı yÜkselte • 

cek bir kardeşliğin vücut bulma-sm1 

istiyoruz.,, 

Tiirk - İtalyan münasebetleri 

Ciornale D'italia adaların hiç kim

seye çevrilmiş bir vazifesi olmadığını 

tasrih ile Akdeniz havasının fayda -

sız şüphelerden temizlenmesini ve 

ltalyanın Türkiye hakkındaki siya • 

setinin 1928 siyasetinin aynı olduğu· 

na Türkiyenin kani olmasını İstiyol'. 

Gazete diyor ki: 

" Türk • İtalyan münasebatr sÜr· 

atle düzelmiştir. Milano konuşmala

rı bunun bir delilidir. Akdeniz mil -

Jetlerinin münasebatmdaki tekemmül 
Avrupa nizamını kuvvetlendirir, bu

nu temin hususunda her millet ken -
dine düşen mesuliyeti takdir etmeli • 
dir. Türkiyeoin hak ve menfaatlerini 

müdafaada büyiik şuur gösteren 
türk hükümet adamlarında bu mesu
liyet hissinin bulunduğu şüphesiz • 
dir.,, 

Halkevinde 
So&yal Yardım Komitesi 
N amma. Halk evi temsil 

kolunun iştirak ve 
yarclımı ile 

Sanatkar ŞADİ tarafından 
14-2-937 pazar günü saat 15 te 

SEKİZİNCİ 

4 perde 

Akşam saat 21 de veda 
müsameresi 

Sanatkar Şadi ve Raşit Rıza 
tarafından 

5 DE GELEN 

3 perde 
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Cumhuriyet rejiminde 
inhisarlar 

idaresinin. başarıları 
(Başı ı. inci sayfada) 

il. - içki 
Tütün ve tuz gibi, içki de (Mu

harrem) kararnamesiyle Düyunu Umu
miyeye terke·dilen altı gelirden biri idi. 
İspirtonun ve ispirtolu içkilerin işlet
me hakkı 1926 yılında, İnhisar şeklin
de bir Lehli şirkete verildi ve bir sene 
sonra Maliye Vekaletine bağlanarak U
mumi Müdürlük halinde bir müddet 
idare edildikten sonra 1932 de Tütün 
İnhisariyle birleştirildi. 

Dokuz yıl evvelinin hiçine muka
bil bugün Türk içki sanayii teessüs et
miş ve ecnebi mamulatmm yerini tut
muştur. 

İnhisarlar İdaresi faaliye1:e başla
dığı zaman, kendi fen memurları ve 
Fransadan getirttiği tanınmış şarap 

mütehassısları marifetiyle üzümler ve 
mevcud ~araplar üzerinde etraflı te1:ki
kat yaptırmakla işe başladı. Alınan ne. 
ticeler üzerinde çalışılarak tecrüb.:lcre 
girişildi. 

Bu tecrübelerle Eğe mıntakasınm, 
Trakyanm ve Marmaranın üzümlerin
den pek güzel kırmızı ve beyaz şarap
lar almuabileceği tesbit edildi. 

Tekirdağında, şarap fabrikası inşa 

ettiriler' k istihsalata başlandı. Elde e. 
diJen kırmızı şarapla sek ve dömisek 
beyaz şaraplar memleketin içinde ve 
dışında büyük rağbet kazandı. 

Son aylarda İzmirin kokulu mis
ket üzümünden yapılan miske1: şarabı 
piyasaya çıkarıldı ve meyva şarabı O· 

larak pelc beğenildi. İzmirin siyah mis
ket üzümlerine bu şarap mühim bir sarf 
mahalli oldu. Bu üzümün bütün mah
sulü İdare tarafından satın almıyor. 

İdare, şarap fiatınr 1935 senesinde 
% 16 nisbetinde indirmiş ve 1936 sıe

nesi Te·;rinisani iptidasında da yeniden 
fiatları % 22 derEcesinde tenzil etmiş. 
tir. 

Türk şarapçılığının az zamanda 
verdiği güzel semereler sayesinde şarap 
istihlaki artmıştır. 

İnhisaııar İdaresinin yaptırdığx 
likör ve konyak fabrikası memleke
timizde bu iki içkinin kendi meyve-

lerimizden tabii şekilde 
bir başlangıç olmuştur. 

yapılmasına 

Ondan evvel 
piyasada satılan likör ve konyaklar is. 
pirto il.: ve sun'i esanslarla yapılırdı. 

Piyasada içilebilecek konyaklar ecne
bi konyaklarmdan ibaretti. 

Likor fabrikası bugün piyasaya 20 
muhtelif cins likör çıkarmıştır. 

ili. - 1'uz 
Memleketimizin deniz, göl menba 

ve kaya tuzu olarak malik oldugu ser
vet ölçtilemiyecek kadar büyüktür. 

Zenginlik, istihsal ve nakil kolay. 
lığı itibdııyle en başta gelen Tuzla 
Çamaltı deniz tuzlamızdır. (14) kilomet
re murabbaı yer kaphyan bu tuzla ü
zerinde İnhisarlar 1 daresi çok emek 
sarfetm~ş ve her gün yeni ve ileri bir 
adım ata ata orasını bugün sayılı en. 
düstri ve istib.sal merkezlerinden biri 
haline g.: tirmiştir. 

Tı..zl.ıdan vapurların mümkün ol
duğu kadar az zamanda çok tuz ala. 
bilmeleri temin edildiği için Türk tuz 
ihracatı mühim miktarda tezayüt et
miştir. 

Diğer tuzlalarunızda istihsalin art
ması, maliyetin tenzili ve tuzun temiz 
çıkması için icabeden islahat yapılmış 
ve yapılmakta bulunmuştur. 

Tuz bc.hsında Cürnhuriyet ldarrni
nin aldığı kararların en mühimi tu ı..un 

toptan fiyatını (6) kuruştan (3) ku· 
ruşa indirmek karan olmuştur. Bu 
yüzden hazine varidatından senede 
( 4.000.000) liraya yakın bir eksiklik 
olacağına be.kılmadan tuz gibi hayati 
bir maddeden memleket halkının, hay
vanlarının ve sanayiinin bütün payla. 
rmı hakkiyle alabilmelerini temin et. 
mek istenmiştir. 

den işlerimize ucuz mal verebilmelt"" 
tir. 

Madenler için lazım olan patlayıcı 
maddeler maden işletici idarelere mali. 
yet fiatrn,'l satılmaktadır. 

V • • Birleşik inhi3arlar 

Evvelce ayrı, ayrı teşkilatı olan tü
tün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz1 

barut ve patlayıcı maddeler inhisarla .. 
rmın idareleri birleştirildi. Bu birleş.. 
tirmeden mühim faideler temin edildi, 

(Füzyon), İdare işlerinin daha a
henkli ve muntazam bir şekilde cere .. 
yan etmesiyle idari bakımdan derhal 
tesirini gösterdi. Ayrı ayrı prensipler 
altında yürüyen idarelerin mütecania 
bir kütle teşkil etmesi tevhidin en bü.. 
yük fadelerinden biri oldu. Birleşme
den evvel idarelerin umumi idare mas-
rafları (6.777.000) lira olduğu halde 
(5.450.000) liraya indi. Alman rasyo. 
nal tedbirler sayesinde manipülasyon, 
fabrikasyon ve malzeme masrafları ci· 
hetinden mühim tasarruflar yapıldı. 

İnhisarlar İdaresinin memlekette 
büyük sınai müessese olarak oynadığı 

rolün ehemiyeti hakkında bir fikir ve• 
re.bilmek için İdare memur ve işçileri 
adedinin (18.000) i aşdığım söylemek 
kafidir. 

vı. - lnhisarlarda satış ve varidat 

1 .• Tütünde: 

İnhisarlar İdaresinin müstehliki es
ki idareye nisbetle daha ziyade tatmin 
ettiği, Devlet işletmesi zamanında sa

tış hacminin mühim miktarda artma
siyle sabittir. Rejinin son senesinde 
yaptığı (2.900.000) kiloya mukabil, 
İnhisarlar İdaresinin ilk işletme sene
sinde satış, (7.100.000) kiloya çıkmış. 
tır. 1935 ae istihlak 12.000.000 kilo idi. 

Satış fazlalığının varidat fazlalığı 
üzerindeki akisleri de derhal kendini 
göstermij ve Reji şirketinin son işlet
me senesınde eld" ettiği (10.710.000) li
ra hasılata mukabil, idare ilk işletmo 
senesind~ 21.500.000 İiralık h,asuat te. 
min etmiştir. 1935 geliri (26.000.000) 
lirayı geçmiştir. 

2. - ispirtolu içkiler ve alkolde: 

Cümlıuriyet idaresine tekaddüm 
eden3 sene zarfmda ispirto ve ispirto
lu içki vergilerinin vasati senelik tu
tarı bir milyona varmayordu. İnhi. 
sarlar İ<Jaresinin son 9 sene zarf lnda 
müskirattan Devlet Hazinesine 
ettiği vaıidatı 6.500.000 liraya 
çıkmıştır. 

temin 
.Kıadar 

3 .• Tuzda: 

Düyuı.u Umumiye İdaresinin se
nede aldığı gayri safi hasılat (3.976.534) 

lira iken 1930, 1931, 1932 seneleri gayri 

safi hasılaların vasati senelik tutarı 

(8.000.000) liradan fazladır, Cümhuri

yet İdaresi tuzdan geliri artırmağa 

değil tuzu ucuz kullandırmayı düşün. 

müş ve fiatlarda yüzde elli tenzilat 
yapmıştır. 

4 . • Barut ve patlayıcı maddelerı 
Barut ve fişek inhisarınm işletil

mesi hükümete geçtikten sonra vari
datı aşağıda gösterildiği gibi her sene 
tezayüt etmiştir: 

ser:e Lira 

---· --
1932 1.193.114 

1933 1.650.753 
1934 1.771.892 

1935 2.147.224 

Birblriyle hiç münasebeti olmayan 
dört mühim inhisar maddesini bugün.. 
kü terakkiye ulaştıran İnhisarlar İda
resinin pek çabuk bir bakışla işaret 

ettiğimiz başarılan en bariz olanla

rıdır. 

" - Kitablarımız, bilhassa mekteb 
.kitablarımız; yazılış ve basılışlarr ba -
kımından büyük bir takdir uyandırtl'lış 
ve gıbta ile karşılanmıştır. Kağıdları ve 
baskılarının nefasetine mukabil fü::dn
d e lci fiatların çok ucuz oırluğu görül -

müş ve bu hal, cumhuriyet hliküaıeti • 
nin okumayı istis'lasız bütün rr(lı-t 

ı?f1arına yaymak ıçin aldığı güzeı bir 
t,-·lbir ol;:ırak telakki edilmiştir, 

ULUS 
Biletler: Alt kat localar ( 5) üst 

kat localar ( 4) ve üç lira, kol· 

tuklar 150, 100, 75, Balkon 50, 
iV. - Barut ve patlayıcı maddeler 

Cümhuriyet rejiminin verdiği feyiz 
ve yüksek bir yurt ve vazife aşkile İn
hisarlar İdaresi memleketin her köşe GazE!t., ... _~j lstanbuJ okuyucularımız 

Köprü' de, Kadıköy iskelesinde gazeteler 
satıcısı KEMAL'de etkenden bulurlar. 
Beyoğlunda Haşet ve şubelerinde de U
lus satılmaktadır. 

Kuruş Biletler Halkevi 

giŞıesinde bulunur, 

Bu inhisarın işletilmesinden Cüm
h'uriyet Hükiimetinin takip ettiği ga
ye hazin•:ye varidat temininden ziyade, 
barut ve patlayıcı maddelerle av cep. 
hanesine ihtiyacı olanlara, nafia ve m~ 

ve bucağında daha müsmir çalışmalar 
ve bunlardan yurda ve yurttaşlara daha 
verimli faideler temin edeceği kanaa· 
aiyle yoluna devam ediyor. 
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PHILCO radyo arını bizden arayın Halil Naci Anw:artalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Adliye V ekaletiııden: 
• " n kJ,tipliğe ve 

Hukuk İşleri U. Müdürlüğünde münhal bul~ı:2r 
fransızca okuyup yazma bilen bir dakti~o aıınacaı ~~f ve şartları 

. Memurin kanununun 4 üncü ınadd~~r_ı.de ~'/de yapılacak.~
h_aız olanların 18 şubat 937 perşembe _gunu -~~kte rnüracaatlan ilan 
tıhana iştirak için evrakı müsbitelenyle bır 1 ı-633 
olunur. (356) --- ----
1. · · ı· D · " E c~unıeninden: znıır I ı aımı n 

. "·T Ayvalık yolunun yapısı 
Kapalı eksiltmeye konulan 1': o .. ı 1 

• 

Keşif tutan: (25987) lira ( 39? ıcu;:tıda yazılmıştır: 
Bu işe aid şartname ve e_vrak ar a 
A - Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele pr:ıjes~ nel şartnamesi 
E - Bayındırlık ışlerı ge 
D - Fenni şartname 
C - Keşif, proje kı tzmir • Ankara - İstanbul Ba-
İstekliler bu şanna~e ve ~;~~ inceleye bilirler. . . . . • 

yındırlık direktörlüklerınde go "h .. ve saati: İzmır ılı daımı 
1 ~ yer tarı gun ı f Eksiltmenin yapı acagı . .. ü saat 11 de kapa ı zar U• 

encümeninde 1 rnart 1937 pazartesı gun 
sulu ile. . . . ereken belgeler: 1_937. takvi~ yılı 

Eksiıtmeye girebılmek ıçın g müteahhıddık ve tıcaret 
• . 1 ~ ndan aıınrnış 
lçın Bayındırlık Bakan ıgı 
odası belgeleri. . . . 1950 liradır. . 

Muvakkat temınat n_ıık?arı dd de azılı saatten bir saat e~e.lıne 
Teklif mektublar! 5 ın.71 ma. e , ~lığına makbuz mukabılınde 

.kadar İzmir Ui daimı encumenı bap:a 1-561 
verilecektir. (377- 292) 

-U .. --.. .. Umumi 1\11üf etti~Iil{ten: 
cuncu ' 

E;zurumda yapılacak Atatürk Anıdı 
Müsabaka şartları : 

. Atatürk anıdr yapılacaktır. 
ı - Erzurumd_a ~ı~k. ci kanun 1937 tarihinden mayıs 1937 so-
2 - Anıd pro1esı ı ın 

.. bakaya konmuştur. 
nuna kadar ~usa h t mufassal malumat ve v .. ı .al r. h.ül-

3 - Talıpler bu .. ~su~.~ genel direktörlüğü ile İstanbul Gü-
tür bakanlığı yüksek ogre ı .. 
zel Sanatlar akademisinden alabılırler. 

Şartname: 

d 
t rılacak Atatürk anıdı Erzurumun milli 

1 _ Erzurum a yap 1 • 1 d 
. "fade eder mahıyette olma ı ır. 

savaştakı duı:u~bun1u 
1 lacak anıd yalnız bir portre heykeli değil, 

2 _ Bu ıtı ar a yapı 
bir abide olacaktır. . f d. l kti 

3 - Bu anıd için 100.000 yüz bin lıra sar c ı c~~ r. 

k 
· t. "k irin en az İstanbul guzel sanatlar a-

4 - Müsaba aya ış ıra ~ 
k d • · · b.tirmiş olmak lazımdır. 

a emısını ı aıtesi günü akşamına kadar maket ve projelt:r 
5 - 31 mayıs paz d. k .. 1.. •.. r e~n 

Kültür bakanlığı yüksek öğretim genel ıre tor ugune tes ım ı • 

miş bulunmalıdır. 
6 _ Maketler en az 1/50 büyü~lüğünde olacaktı~. . . 
7 _ Projeler anıdın nihai şeklı hakkında tam bır fıkır verecek 

vuzuhda olmalıdır. 
8 - Anıdın Erzurumda çıkan granit nevi taşlardan yapılması 

esas itibariyle şayanı arzu ise de bu cihet heykeltraşlarm yük.,.-:k 
takdirint- bırakılmıştır. 

9 - Proje ve maketler güzel sanatlar akademisinde türk ve ya
bancı ııanatk .. rlartlan teşkil olunacak jüri heyetince tetkik edilerek 
birinciye 1000 bin, ikinciye 500 be~üz Jira verile~ekti~. 

10 - Anıdın dikileceği mahallin Niverman harıtası ıle o ?"ahal: 
d ı k b. E rum ta~mın cınslerı e yapı aca ınaların fotografları ve rzıı .. .. ~ .. d .. - 1 b. _ 
Kültür bakanlığı yüksek öğretim genel direktorlugun e goru e 

1 

lir. (2007) 1-190 

r ... 
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Tb;ı T.ett.dı-. Fınırncıul .Joıırnı.t with the Lurge!L l.'irenlıı.\ıoo of ıı.ny 
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Republic of T urkey Supp ement 
publıshed ıuth the lasue uf Fclınıury l•t, 1113i, 

PAG
.ES .ILLUSTB.ATED, WITK lll'ECli.L All'llCLı:a Olıl 

coııl11Uıı1 .C U · · • 
KEMAL ATATÜRK by H.E. iSMET INONU. 

Spccınl Me~:ıgea from 
HON SlR PERCY LOltAINE, BT., K.C.M.G .. 

H.E. RT • .tmbas°sador of vnııt Hntımı. •• '.l urı:rv 
HE ALI FETHi OJ(YAR, 

_,, 
1
· i·url.ey ıo t/ııı Co'trt of Si. Jrııntı:ı'ı. 

,4171bG8SIK'qr Q 

The vontnôutorı lnclu4ı:- . 
'lelik Bus!U J.,raa, )1in}.ster tor Forılın Affa.ıra. 

H.E. Dr. all, .Mıııi•ttır ol } ınunce. 
H.E. Fn"t Aıtr . er of Nııtıonal Ecnn1J1111· 
11.E. Celal Bayar, Mın~;ıni~tar of Aı:riculture. 
HE. MuJıljs Erlr:Dlen, . 1

• f I'ulılic W urluı. 
11:E. Ali CetiDll:ıya, ~~ ı~ııst~r o~ Custonıı aod l[onopolioı. 
JI E :ıı.ana. Tatban, ~\Iınıste l:'~blic ıııstrurtıon. 
JI.E. Salfet A.rik&111 Mıııı~~e~ of f H ltb an 1 Social Welfrıre. 
H.E. D Belik S.'\yda.Dl. 1\1 ınuter o ~il ! öt.ate for Nutı ı a! 

HE
. r::ık ıturdoıııu, UnderJlecret:ıry o 

· · f " r:Juıı " anıl 
.Econoll11· D ty for Ankara, Edltor o 

l'allh JUB1 .AtaJ, epıı 
• • Ankara.'' c ntral Bank ot TDrkey. 

8 ıaııaddia CIJll. Gov('rnor. of th~G e rul of th• Slmcr Bıınk. 
e ıuah E. sumet, Dırcctor ne tbe Eti &nk. 

J)r. Nun p ıııJ,r Dırector·Geoerol of 8 k. 
l "'111 N. ~ Ql'ol'rnl :Mnnagn of tbıı l~c~~ure. 
~~;!ı! 1:ıt•iılent of tbe H;°~ 0~!fı:age aod Orpbanı ll ına. 

....... • n· cctor·General o t e 
Cevdet Golet, ır Gov~rnor of Ankara . 
:Nevzad Taııdoı~d. .r Ooveruor ol utaabol. 
NwıhiddiD Ustl1ll '•• I . S . t lJ loyor of zmır. f tb Turki•h IJi•torirıl ocıe 1· !!:· Jlelıct~ A'f et \'ice Pre,ident o 1:du,.trial Facılitie 0orp0ra· 
..-.. oteeaor . 

1 
Maoıgıng J)irectoı, · . 

B. N. Karlin!k , .. h Chamlıer of Conımerce ın 
tion. of tho Brıtıs 

1'. Aııı;uı swıı.ıı, l!!ecretary f tb Fodcration or Bıiti•h 
'l'urkty. f\fe 1n TurkeY o e 

ı. H. Walto~, Repreaenta 1 
• ,, f:'pt••·inl Corrrı pond~nt. 

in lustrı,.,. FinaueiAl fiınel 
Otta JıL Sllıilovicl, '' The 

JJi[_$ontilt1tJim':,ı..J.A. ısT.uraUL, 
ıaaıtETTE, A. 

Oıı aaıı at: LIB:B.A.IltIE a.nd ıtiOSlı:•· 
k 1FT·55. 

PJLICB: 1Jl TUr e . l and ,Advt· Otı\CC9ı 
7.'BE FINANOIAL TIM'.ES, Editoria E.0.2. 

72, Oolemaa streıt, ı,oııdoıı. 

•• 
PEK YAKINDA • 

DENİZLER PERiSI l 

SAKARYA ECZANESİ 
KOMiSYONU iLANLARI 1 1 ANKARA LEY AZIM AMIRLIGI SATIN ALMA 1 

.. Ordu hasta.neleri için muhtelif ebadda iki yüz otuz sekiz bin uç 
•••••ıi yuz metre patıska 3. Mart. 937 çarşamba günü saat 15 buçukta 1s • 

Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlarda itidal. Tel: 2018 

RontkPn filimleri - İstanbul fiatmadır. 

••••• Ankara Halk Sineması sırasında 
----- -------------- --------- tanbulda Tophanede satrn alma komisyonunda kapalı zarfla eksilt• 

mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 93142 liradır. İlk teminao 

Kimyager Alınacaktır 
Askeri Fabril{a)ar Umum 

~Iiidürl~Oiinden: 
Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. As

kerliğini yapmış isteklilerin istida ve vesikalariyle Umum Müdür-
lüğe müracaatları. (270) 1-548 

Ankara YalJanflı A S .. 
Su lesin e . .. 

_1 - İkinci, üçüncii, dördüncü kolordu mıntakası askerlik şube
lerı halkından ola_n 3:9 do~umlu piyadeler askere çağırılmaktadır. 
329 v~ da.?a eve.~kı do~umlulardıın askerliğini yapmamış olan piya
delerın nuf:ıs cu~~anları ve il amet vesikalariyle hemen Ankara ya· 
hancı şubesıne muracaatl rı, bı nlardan bedel verecekler:n bedelleı i 
19.2.937 akşamına kadar alınabilecektir. Hemen müarcaatlan • 

2 - Ankara şub.~sinde cezalı oli!rak yoklam"'sını yaptırmış ya
bancıların hemen 'ttıuracaatları tebliğ mahiyetinde o mak .üzere ı1an 
olunur. (348) 1-629 

Ankara ınar 

~ üt .. ·II9 ITTin en: 
Açık ~ksiıt:n~ye konup talibi zuhur etmiyen "7996,. lira "11., ku

ru: bedelı. keş:flı mez~rlık muvakkat gasılhane ve bekçi binaları 
şa. tnamesı tadılen yemden açık eksiltmeye konmuştur. 

İhale 3 mart 937 ~arşaml.ıa günü saat 17 de tm~r miıdürliiaünde 
y~pılacaktır ... T~li~l~e-~ in şarln ~e ve sair evrakı görmek üzer; her
g~n İmar ~utlurlugune ve ihnle günü teminat makbuzlariyle ko-

-~syona muracantlarr ilan olunur. 1-627 

ve · ~ıhi~arlar 
Vel~aletind0n: 

. 1 - Ve.~alet kalö~i~er ihtiyacı için 140 _ 160 ton mikdarıncla (sô· 
mı kok - tur~ .antrasıt_ı) açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Bu ışın tahmın edilen bedeli beher tonu 29 lira ve muvak· 
kat temina.~ı .~31.~? .. lira 35 kuruştur. Bu işe aid şartnameler vekalet 
levazım mudurlu~unde bedelsiz olarak hergün görülebilir. 

3 - Açık ekc;ıltme 1.3.937 pazartesi günü saat 14 de Vekalet bi· 
n.asmd~. alımsatım komisyonunda yapılacağından isteklilerin bu ta
rıhten once muvakkat teminatlarını vekalet vemcsine yatırmış bu
lunmaları ve belli edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunma-
ları şarttır. -

4 - İhaleye 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zılı şartları haiz olanlar girebilir. (340) 1-622 -
Adliye Vekaletinden: 
Yaşı 22 den aşağı, 35 den yukarı olmamak, askerJik hizmetini 

ifa etmiş bulunm:ık ve as~ari orta mektep mezunu olmak ve hiç bir 
mektep müdavimi bulunmamak ve m:ıkine ile yazı yazabilmek şartile 
Vekalet evrak kalimenide istihdam edilmek üzere şimdilik 40 lira üc
retli bir yer münhaldir. Taliplerin 18.2.937 saat on dörtte imtihana 
iştirak için vesikalariyle birlikte Evrak müdürlüğüne müracaatları 
iHin olunur. (349) 1-628 - - --------

l\11aliye 
Maliye vekaletinde münhal bulunan memuriyetlere memurin ka

nunundaki evsaf ve şeraiti haiz olanların intihabı için 1.3.937 tari
hinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talip olanların fotografh 
n~fus tezkert-ler~ ve ~e~;e?. ş~~~detnameleri!le şubatın 27 inci gü. 
nune kadar Zat ıruerı mudurlugune arzuhal ıle müracaatları evvel
ce müracaat etmiş olanların da yukarıda zikrolunan vesikalarını iş-
bu müddet zarfında ibraz etmeleri ilan olunur. (339) 1-621 

r;. anlıkça bastırııan bazı kitaplar için kopya, adapte veya yeni
den çızme suretiyle küçük haritalar yaptırrlacaktır. Haritaların ör· 
n_ekle~i ~e ~evzuları ~a~anlık yaym Direktörlüğunden verilecek
tır. Bu ışlerı yapmak ıstıyenlerın yapmağa muktedir oldukları iş
ler hakkında fikir vermeğe elverişli birkaç örneği de birlikte gön
d~ermek üzere şahısl:trı ve i ş yapma şartları hakkında her türlü ma
l~~~~ veren fotograflı birer dilekçe ile 20 şubat 1937 cumartesi gü
nu ogleye .kadar Kültür Bakanlığı Yayın Direktörlüğüne müracaat 
etmelerı rıca olunur. (319) 1-597 

Nafia V P. a)Ptİru)eıı: 
• - lO mart l~J' cumaı esi gunü saat 11 de Ankarada Vekale 

Malzeme t-ksiltm-: komisyonunda uç grup ıı parça atelye tezgah ~ 
nın grup gn.~p ve kapalı zarf us~lü ile eksiltmesi yapılacaktır. ı 

2 - Eksıltmeye konan tezgahların cins muhammen bedel ve 
muvakkat teminat mikdarları ' 
Grup: Adet: Cinsi 

I. 2 
3 
1 

II. 1 
1 

III. 
2 

225/lOOU 
250/1500 
1150x350 
1150x325 

200 -

500x60 

torna 
torna 

Ufki freze 
Şakuli freze 
Silindir honik tezgan. 

Takım zımpara tezgahı 

Muhammen: Muvakkat 
bedeli teminatı 
Lira. K. Lira K. 
20 000,- 1500,-

11.000,- 825,-

O 
13.000,- 975,-

1 500x200 niversal takım bileme tezgahı. 
3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız ola

rak Ankarada Vekfilet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif 

mektupların.ı Resmi Gazc~~nin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nüshasın
da çıkan talıaıatnameye gore Vekaletten alınmış 1937 senesi malze· 
me müteahhitliği vesikası ile birlikte 20 mart 1937 cumartesi günü 
saat 10 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüfrüne vermeleri 
lazımdır. (216) ı-463 

tı 5907 lira 10 kurnştur. Şartnamesi 466 kuruş mukabilinde istiyen• 
lere verilir. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vc
sikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komsyona vermeleri. (286) 1-549 

İLAN 
1 - Kayseri tayyare fahri • 

kasında mühendis müteahhidi 
Cemal tarafmdan 4. 9. 936 günü 
mukavele mucibince yapılmakta 
olan memur evleri ile merkez bi· 
nası üzerinde ilave edilecek bir 
tek binanın kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

" - Bedeli ke!'Ji 25561 lira 
35 kuruş olup teminatı muvak -
katesi 1917 lira 10 kuru~tur. Ek
siltmesi Kayseride kor satın al
ma komisyonunda 3 mart 937 
c;arsa.mba giinü saat 15 e kadar 
zarflar alınacak ve 16 da açıla
caktır. Bu iş için kapalı zarf, 
şartname ve umumi, hususi, fen
ni sartname, plan proje vardır. 

3 - İste ·lilerin bu evrakı An
kara M. M. V. hava müsteşarlı
ğı Ş. 6. ile Kayseri kor satın al· 
ma komisyonunda ve diğer umu
mi şartnamesi keşfi evveli 1stan· 

bul levazım amirliği satın alma. 
komisyonunda görebilirler. 

4 - Şartnamedeki istenilen 
evsaf ve vesaiki haiz olarali 
Kayseri kor satın alma komi&o 
yonıına yevmi mezkCırda müra • 
caatları. (295) 1-564 

İLAN 
Ordu hastaneleri için 350 a

det subay ve 1000 adet erat bat• 
taniyesine verilen fiat vekalet· 
c;e pahalı görüldüğünden 16 şu
bat 937 sair günü saat on beşte 
lstanbulda Tophanede satın al
ma komisyonunda pazarlıkla ek· 
siltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 24300 liradır. tllC 
teminatı 1822 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nümune1eri komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber bel· 
li saatte komisyona gelmeleri. 

(299) 1-573 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETi SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU iLANLARI 

BİLİT 
1 - A~ağıda müfredatı yazılı dural ve ~leminyumlar kapalı zarf.. 

la eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 15.SOO lira olup ilk teminat parası 

1162 lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 18 - mart - 937 perşembe günü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler komisyonda görebilirler. 

Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerindeki bilgeleriyle teminat ve teklif mektuplarını engeç ihale 
saatından bir saat evvel M. M. Vekaleti satm alma komisyonuna 
vermeleri. (214) 

Metre Kilo 
1790 Dural, alcminyum, saç ve pcr~in 

2450 Durel ve aleminyum boru. 

BİLİT 
1 - Beher tanesine biçilen e

deri 9,84 kuruş olan 17000 tane 
mendil müteahhit nam ve hesa
bına olmak ~ere açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneğini görmek istiyen
lerin hergün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 127,S 
liradır. 

4 - İhalesi 3.3.937 çarşamba 
gün.il saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 

1-423 

birlikte tam ihale saatinde M, 
M. V. Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (324) 1-624 · 

B1L1T 
VekUet ihtiyacı için 800 kilo 

benzin, 1200 metre minder kılıf• 
lık bez, 32 tane su maşrabası, 6 
tane yatak çarşafı, 12 tane yas
tık kılıfı, 6 tane yorgan çarp• 
fı, 6 tane nevresim pazarlıkla 
ayrı ayrı alınacaktır. Pazarlığa 

gireceklerin 15.2.937 pazarteal 
günü saat 11 de M. M. V. Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(312) 1-590 

1 SATILIK EV ve ARSALAR Tel: 1475 1 
DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonunda tahmin edilen bedeli 

52500 lita ol.an 1000 ton dizel mayi mahruku 26 şubat 937 tarihine 
raı.tlayclll cuma günü saat 14 de kapalı zarf usulü ile almacalı:· 
tır. Muvakkat teminatı 3875 lira olup şartnamesi komisyonda 263 
kuruş mukabilinde hergün verilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektupları 25 §11• 
bat 937 pe~embe günil saat 13 e kadar Kasımpaşada bulunan komia-

•yon başkanlığına makbuz mukabilinde wrmeleri ve saatten sonra 
verilecek mektuplann kabul edilmiyece2i. - -

Müzik öğretmen Okulu 
Direl{törlüğünden: 

·5.ı.937 cuma. 8.2.937 pazartesi, 12.2.937 cuma, 15.2.937 pazartesi 
günlerinde Ulus gazeteıoinde okulumuzun tamiratına aid ilanda pa• 
zarlığm 22.2.937 tarihinde yapılacağı yazılı ise de mezkur tarih kur• 
ban bayramına teudüf ettiğinden pazarlık 26.2..937 tarihine müsadıf 
cuma günü saat 3 de Okullar Sağı~anlrğında yapılaca.ktır. (323) 

1-604 

il 
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Komisyonu Hanları j 
281 Takım yazlık erat elbisesi 

Tahmin edilen bedeli 1967 li
ra olan yukarıda mikdarı ve cin
si yazılı melbusat Askeri fabrıka
lar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 2.3.937 tarihinde 
ealı günü saat 14 de açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 147 lira 53 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

UEVLET DEMlRYOL
LARI ve LiMANLARI 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
SA TIN ALMA KOMiS-

YONU İLANLARI 

• maJdelerindeki vesaikle mezkUı 
gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (357) 1-634 

MUHTELİF ELEKTRİK 
MALZEMELER! 

Tahmin edilen bedeli (3500) 
lira o1an yukarıda miktarı ve cin
•i yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 26. 2. 937 ta
:rihinde Cuma günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvak-

İLAN 

Muhammen bedeli (24802.23) 
lira olan muhtelif ölçüde 1850 a
det çam azman ve tomruk 1.3. 
1937 pazartesi günü saat 15,45 
de kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(1860.17) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları, resmi gazetenin 7.5.936 
gün ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alrnmıs vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.45 
e kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
şefliğinden İ7mir ve Eskişehir
de idare maP:azalarında dağıtıl-
maktadır. (341) 1-623 

kat teminat olan (262) lira 50 ku
:ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 

1 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kfir gün saatte komisyona müra
caatları. (284) 1-543 

ANKARA BELEDiYE 
REISLICİ İLANLARI 1 

DOKTOR 

l\lecit Sayan! 

İtfaiv~ theydanında Kur -
tuluş apartımanında birinci 
kat. 

Pazardan maada her gün 
saat 17 den 19 a kadar hasta
larını kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1-447 

Anliara Askerlik 
Suhesindeıı: 
' Askeri daire ve müesseseler-

de ücretle istihdama istekli ih
tiyat tabiblerin şubemize müra• 
caat etmeleri ilan olunur. 

(322) 1~599 

Sa trlık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1-485 

~-

Ankara Vilayetin-
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle iki 
tane motorlu ve arabalı pülveri· 
zatör satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 
lira. teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 de Necati· 
bev mahalle-;ınde Saylavlar so
kağında Ferah dpartımanrnda 
ziraat mi'rn..:ı .. ıe nıiilettişliği da· 
iresinde yapıiaca.<tır. 

4 - Sartnarnc Ankarada adı 
geçen ınüfettisli\. .en parasız ve· 
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek· 
tuplarrnı teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (152) 

1-325 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna Cad. Yi-
ğitkoşun sokağı, 15. 1-576 

Fidaıı satıs1 
!' 

Bursa Ziraat 
Müdürlüğünden 

İdarei hususiye fidanlıkla
ırında yetiştirilen her nevi aşıh 
meyva fidanlarının birinci bo· 
yu (2-3 yaşında) 25 ikinci boyu 
( 1-2 yaşında) 10 kuruştan, aşt· 
lı asma çubukları (3) kuruştan 
fidanlıkta teslim şartiyle satıl· 
tnaktadır. İsteklilerin Bursa Zi· 
:raat Müdürlüğüne müracaat et• 
meleri itan olunur. (326) 

1-606 
'"' "' . 

Balık Yağı 
Taze Kıl. 85 K. Taze 

Cezalanan 
'Esnaf 

İtfaiye meydanında 10 numa
ralı Fenni fırın müsteciri Arif, 
Ulucanlarda fırıncı Ziya, Sakar
ya mahallesinde 196 numaralı fı. 
rıncı Mehmet, Kurtulus fırını 
sahibi Ali Hamamönünd.e fırın
cı Hıfzı hamur ekmek çıkardık
larından yinnişer lira. Kovun
pazarında 35 numaralı dükkan
da sekerci Ha~an karısık kahve 
satt~ğından 10 lira par~ cezasiy
le cezalandırılmışlardır. ( .153) 

1-630 

İLAN 

1 - Su idaresi için alınacak 
20 ton kuru meşe 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 400 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 30 li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tivenler hergün yazı işleri k~le
mine ve isteklilerin de 26 şubat 
937 cuma gilnil saat on bucukta 
beledive encümenine miiraı:~at-
larr. (354) 2-631 

İLAN 

1 - Su idaresi için alınacak 
50 ton sömikok 15 ~ün müddet
le açık eksiltmeye konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli l420 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 107 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is
tivenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 26 şubat 
937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaat-
ları. (355) 1-632 

İLAN 

1 - Belediye zabıtası me • 
murları tarafından numarasız o
larak yakalanan ve şimdiye ka
dar sahibi çıkmıyan (15) adet 
bisiklet açık arttırma ile satıla
caktır. 

2 - İsteklilerin bunları gör
mek için Levazım Direktörlüğü
ne ve ihale günü olan 26 - 2 • 937 
cuma günü saat on buçukta en
cümene gelmeleri. 

3 - Muhammen bedeli (180) 
muvakkat teminatı (13,50) lira-
dır. (279) 1-525 

İLAN 

1 - Otobüs idaresinde bulu
nan tahminen beş ton yanık yağ 
toptan veya perakende suretiyle 
on beş gün müddetle açık art -
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (200) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (15) 
liradır. 

4 - Evrakını görmek ve ma
lQmat almak istiyenler her gün 
yazı işleri kalemine ve istekli
lerin de 19 • şubat • 937 cumarte
si günü saat on buçukta beledi
ye encümenine müracatları. 

(275) 1-524 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Naı;ubi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

2 
4 
6 

Beher Beher 
Santimi Santimi 
Kuruş Sayfa Kuruş 

300 
150 

80 

3 200 
5 100 

7 ve 8 30 

1 - Hayır işierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilaruardan 
o/o 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde 

Seneliği 
~ 6 Aylığı 

3 Aylığı 
i Telefon: 

17 Lira 30 
9 " 16 
5 .. 9 

Başmuharrir: 
Yazı iş.leri : 
Abone ve ilan : 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Ankarada Yüksek Ziraat Ens
titüleri sütçülük enstitüsü do
çenti Dr. Ekrem Rüştü tarafın
~an açılan ve almış olduğu Üre
sın soyadının (İzmen) olarak 
değiştirilmesine karar verilmesi 
hakkında olan davanın yapılan 
duruşması sonunda: Üresinin 
(İzmen) soyadı ile değiştirilme
sine ve ilanına karar verilmiş 
olduğu ilan olunur. 1-626 

ZAYİ 
935 yılı Çankırı orta okulun

dan aldığım şehadetnamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

267 No. lu Lütfi 
2-625 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Hazine namına müsade

reli olup Ankara orman müdü
riyeti depolarında bulunan 40 
metre mikabı muhtelif cins ve 
ebadda çam kerestesinin heı 
metre mikabı 14.30 liradan 1215 
kilo çıranın beher kilosu iki bu
çuk kuruştan 16356 kilo mahlı1t 
odunun beher kilosu 1,5-1, 75 pa
radan 67 adet çam sepetinin be
her adedi 4 kuruştan 100 adet 
meşe araba parmağının beher a
dedi 2 kuruştan onbeş gün müd
detle açık artırmaya konulmuş· 
tur. 

2 - Artırma 26.2.937 gunu 
saat onbeşte Ankara orman mü
düriyetinde yapılacaktır. 

3 - Artırmaya iştirak ede
ceklerin yüzde 7,5 teminat akçe
leriyle orman müdüriyetine mü
racaatları ilan olunur. (307) 1-579 

NASl'Q llACl 
KANZUK 

En eski nasırıarı bıle peK Kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkanr. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

Hususi ders 
Diplomalı bir Alman Bayan 

ucuz şeraitte Almanca ve Fran
s.ı.ca ders veriyor. İmtihanlar 
için talebeyi mükemmel hazır
lar. Ankara Posta kutusu (173) e 
müracaat. 1-614 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1-488 

NAFIA VEKALETi 
Ankara Beşinci Daire Su 

"' 
işleri Direktörlüğünden: 

Menafii umumiye noktasından istimlaki İcab eden ve evvelce haritası belediye dairesine talik edI .. 
len Çubuk barajı su sahası dahilindeki erazinin belediye zalarile muhamminler tarafından beher 
metre murabbaına takdir edilen kıymetleri ile erazi sahiplerinin isimleri aşağrya yazılmıştır. Alaka· 
daranın maHlmu olmak iizere istimlak kararnamesinin (8) inci maddesi mucibince ilan olunur. (338) . . ... 

Çubuk Barajı Su Altında Kalan 

No. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
t.5 

"'6 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
fı7 

ti~ 

fı9 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8.5 
8'i 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
93 
99 

100 
101 
ın2 

103 
104 

Karyesi 
·Gecik 

,, 

" 
,, 
" 
" 
" ,, 
" 

" ,, 
Karaca viran 

Gecik 
Karacaviran 

Gecik 
Karaca viran 

Gecik 
Karaca viran 

,, 
" ,, 
,, 
•• ,, 
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.. .. 
" ,, 
" 
" .. 
., 

'Gecik 

" .. .. 
•• .. 
" 
" ,, .. 
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" 
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.. 
" 
" .. 
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" 
" .. 
•• 
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" 
" .. 
•• 
" 
" 
" 
•• 
" 
" 
" ,, 
" .. 
" 
•• .. 
" 
" ,, 
" 
" .. 

Mevkii 
Çay üstü 

,, 
" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
•• 

" ,, 
" .. 
" .. 
" ,, .. 
" ,, 
,, 

" .. .. 
" 

•• 
" 
" 
" .. .. 
" ,. 

Yeniler 
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Diyanet işleri Reisi ve 

Arazinin istimlak Listesidir 
Beher metre murabbaına 

İsmi 
Mustafa oülu Ömer 
Osman oğlu Sadık 

.konulan krymet kurut 

Ahmet oğlu Hüseyin Baha 
Dede çavuş oğlu Ali 
Hasan oğlu Ali 
İsmail oğlu Hüseyin 
Dede oğlu Hasan 
Satılmış oğlu Sabri 
Satılmış oğlu Sabri 

Kocamemiş oğullarından Mustafa 
oğlu Muharrem 
Tahsildarzade Osman 
Emlaki Milliye 
Mustafa oğlu Feyzi 
Hacı Mustafa oğlu Hüsnü 
Ali bey 
Dede Halil vekili İzzet 
Mevlüt oğlu Osman oğlu İbrahim çavuş 
Hacı Mustaaf oğulları ve müştereklt:ri 
Bekci oğullarından Osman kerimesi H" diye 
Sahabettin o~ullarından Mehmet oğlu Ali 
Emlaki Milliye 
Ali bev 
Hacı Ali oğlu Ahmet 
Mustafa oğlu Fevzi 
Mustafa kerimesi Fatma 
Cil Ahmet oiYullarından Mehmet 
ke.-imesi Refika 
Derle Celebi oğullarından Ali oğlu Sadık 
Bek~i oğullarından Osman kerimesi Hediye 
H'.'l"ı Mehmet bey oğullarından Ali bey 
Deli Mustafa ol'ullarından Aacı oğlu Ahmet 
Sevit Mehmet oğullarından Ali oğlu Mehmet 
J.lf ııc:tafa kerimesi Fatma 
Mevlüt oğulalrmdan İbrahim oğlu Muharrem 
Enver bev çiftW~i erazisi 
Zeynel oğlu T 'et 
Mehmet oğlu ~ 'mıs 
Ömer on-Ju Ahmet çavus 
Salih oğlu Mevlüt 
Mehmet oğlu Feyzullah 
Hali arazi 
Hali arazi 
Satılmış oğlu Sabri 
Satılmış oğlu Sabri 
Osman oğlu Hasan 
Mehmet oiYlu İbrahim 
Hıı.cı Mu ...... ,.f oi!lu Mııharrem 
Ali oğlu Memiş 
Hacı Mustafa oğlu Hüsnü 
flamza oğlu Muharrem 
Ömer cavus oP.lu Mehmet 
Mustafa oğlu Bekir 
Ahmet oğlu Ali 
Sahabettin orlu Ahmet 
Mevlüt oğlu Hasan 
Şevit Ahmet orltı Muharrem 
Hacı Mehmet oğlu Ali 
Osman oğlu Mehmet 
Mehmet oğl11 Sıırlullah çavuş 
Ahmet oğlu Recep 
Bekir oğlu Satılmıs 
11mtlıim oğlu Mehmet 
Dede oğlu A 1 i 
Hali arazi 
Hasan oğlu Ömer 
Tevfik oğlu Mehmet 
Tevfik oğlu Mehmet 
lsmail oğlu Mehmet 
Dede oğlu Halil 
Ahmet cavtıs oğlu Ali 
Ahmet oğlu İzzet 
Hamza oğlu Muharrem 
İsmail oğlu Mehmet 
Raba Zati oğlu Ali veresesi 

Mevlüt oğlu Sevit Ahmet 
l-Tiili erazi 
Mustaaf oğlu Ömer 
Osman o<Tlu Sadık 
Dede oğlu Osman 
Dede o;;.ıu Osman 
Veli oğlu Ahmet 
j .. ·~ender oğlu Mehmet çavuş 
Ömer oğlu Mustafa 
J\11ehmet oğlu İbrahim 
~~·ılmış oolıı İsmail 
Ahmet oğlu Osman 

5 beştir. 
4 dörttür. 
4 dörttür. 
4 dörttür. 
4 dörttür. 
4 dörttür. 
4 dörttür, 
5 beştir. 
S beştir 

5 
10 
10 
10 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 
4 
4 

4 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
G 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

beştir. 

ondur. 
ondur. 
ondur. 
sekizdir, 
sekizdir. 
sekizdir. 
altıdır. 
altıdır. 

altıdır. 

bestir. 
beştir. 
beştir. 
beştir. 
beştir. 
beştir. 

beştir. 

beştir. 
bestir. 
beştir. 
beştir. 
beştir. 
dörttür 

.. 
" sekizdir, .. 
" 
" 
" 
" .. 
" .. .. 
" .. 
" 
" .. 
" .. .. 
" .. 

8 .. 
8 sekiz kuruştur, 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 8 .. 

8 " 
8 " 
8 .. 
8 " 
8 .. 
8 .. 
8 " 
8 .. 
8 .. 

8 " 
8 " 
5 Beş ,, 
7 yedidir. 
4 dörttür • 

Hacı Mııstııfa oğııllarından JVl"ııharrem 
Dede oğlu Halil Ahmet oğlu İzzet 
Ahmet oğlu Recep 

Tahsildar zade Osmana aid değirmen yed 
Maktu'1:ı (250) lira. 1kl 

yüz elli liradır. 
1-620 

YENt S t N E l\f A L .t\ R HALK 
BUGÜN BU GECE 

ZİGFELD 
Y rldızlar Kıralı 

Wilyam Powel - Myrna Loy 
Virjinia Burce 

Şimdiye kadar görülmemiş bir lüks ve 
ihtişam işinde binbir güzelliklerle dolu 

şahane bir eser. 

BU GECE 

Bir yıldız doğuyoı 
Baş rolde: JOSEPH SCHMİDT 

Kuvvetli mevzuu, tatlı şarkılarile sene• 
nin en güzel eserlerinden biridir. 
İlaveten : En yeni dünya haberleri 

BUGÜN GÜNDÜZ 
Matinelerde son defa olarak 

Ayrıca: EKLER DÜNYA HABERLERİ MACAR RAPSODİSİ 


