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Dıt Bakanmuz Tevfik Rüştü 
J\ras Cenevre' den dönüşte Milano 
ve Belgrad'a uğnyarak 7 şubatta 1~
tanbul'a geldi, tubat ortasında A~
na• da Balkan antanb konseyinın 
toplanbauada bulunacak ve ondan 
sonra Romanya Dış Bakanını An
karada kabul edecektir. 

Bütün bu dış politika faaliyetle
ri etrafında cihan hasmı ileri ge
ri birçok neşriyatta bulunmuştur. 
Türkiye'yi tanımıyanlan mazur gör
mek ve kötü niyetlerden gelen t~l
kinleri bir tarafa atmak laznn gelır · 
Hakikat odur ki bahsettiğiıniz faali
yetleri sadece, Türkiye dış politika
sının değişmez ve yeniden izahı lü
zumsuz esaslan ilham etmiştir· 

Bizim Akdeniz barışı ile alaka
mız ve İtalyanın Akdenizdeki mev -
kii ve münasebetleri malômdur. _Ak
deniz sükUnunu tehdid ve tehlike • 
lerden kurtaran bütün anlaşmaların, 
cihan barışı için ehemiyetini ~~es 
takdir eder. lngiltere ve ya 
anlaşması, bizi bu sebeble, ne ~a-
•.ı • ınenfaatlenn-uar memnun etnnşse, l al 
de zaten hiçbir tezad olın~yan t • 
Ya ile Türkiye arasındaki m e • 
• 1 • l . k ' i ilan eden Milano 
.. e e s ı z ı bebl 
buluşması başkalarını, aynı se e, 
o kadar ferahlandımıış olmak gerek
tir. Anlaşmalarında sadece h~ş. ve 
ernniyet gayesi takib eden T urkiye, 
bu gayeyi takib eden bütün anlaşma· 
lara ancak hürmet eder ve onların ar· 
kasında hususi maksadlar arıyarak 
ne kendini yormak, ne de alakadar· 
farı kaygılandırmak ister. . V P-svP-se 
ne kadar akametçi ise, emnıyet 0 ~a
dar yapıcıdır. Yugoslavya ve Bn -
garistan dostluk muahedesi etrafın
dak' t·· ı·· r· ı·· tahrik ve dedikodu· ı uru uru d .. t 
lara karşı aldığımız vaziyetin ürus • 
lüğü ve haklıhğı meydand~u.J, .. 

Basiret, barış safına ve cen~esine 
txıütemadiyen kuvvet vermeğı, v~ 
hunu bazı kavıd ve şartlarla, ve b~r 
takım diktalarla zorlaştırınaınagı 
eınreder. 

Denizciler tekaüd kanunu 
m.üz akeresi • • • 

proıesının basladı , 
Kamutay dün Tevfik Fikret Sılayın 

başkanlığında toplanmıştır. B. Rasih 
Kaplan (Antalya) ve arkadaşlarının a
nayasamızın bazı mddelerinin tad~~i 
teklifi münasebetiyle cereyan eden mu-

zakere zabıtlarının bütün memlekette 
aynen neşir ve tamiminin karar altına 
alınmasını istiyen takriri kabul edil· 

miştir. 

Bazı daireler büdcelerinde değişik· 
Jik yapilması ve açılacak yeni fasıllara 
tahsisat korunası hakkındaki proje ile 
eylfil • ikinci teşrin 936 aylarına aid 
rapor okunarak kabul edildikten sonra 
orman kanunu projesinin ikinci müza-

keresine başlanmıştır. 
19 uncu madde görüşülürken Sam• 

sun mebusu B. Ruşeni Barkin bir ta• 
dilname vermiş ve encilmen raportörU 

(Sonu 5. inci sayfada) 
Trabzon saylavı B. Hasan Saka 

Irak halkı Sancak 
işinin hallinden 
dolayı çok memnun 

den fevkalade memnun olmuştur. 
Kai:ıire, 8 (A.A.) - Anadolu ajansı· 

n hususi muhabiri bildiriyor: Gazete
nı ~ d k' 
ler Bağdaddan aldıkları aşagı a ı 

haberi neşretmektedirleı : 
Sancak meselesinde türkler ile arab· 

lar arasında münaferet çılmlış olmasın. 
dan dolayı yese düşmüş olan İrak ka
moyu Cenevrede elde edilen sureti hal· 

Siyasi mahfillerde söylendiğine gö
re, Türkiye cumhuriyeti ile arab millet• 
teri arasında dostane ve samimi olan 
münasebet yabancı propagandası ile so
ğutulmuştur. Bu propaganda heran da
ha ziyade sıklaşmakta olan bu bağların 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Hollanda ile ticaretimiz 

Yapllan müzakereler 
mutabakatla bitti 

. ·~ 

Marmara köşkünde verilen ziyafette bulunanlar 
(Yazısı S. inci sayfada.) 

Dr. Arasla B. Ciano 
arasındaki telgraflar 
. Milan?.zi~aretinden dönüşünde ltalyayı terkederken Hari

cıye Ve~ılırı:ız Do.ktor. Aras tarafından ltalya Hariciye Nazırı 
Kont Cıano ya atıdekı telgraf çekilmiştir: 

"ltalyanın mihmannuvaz toprağından ayrılırken, Milano'daki ikametim es
nasında gördüğüm sempati ve candan kabulden dolayı teşekkürlerimi ve ken
dilerini tammakla duyduğum derin memnuniyeti Ekselanslarına arzebnek is· 
terim. G<lrüşmelerimizin temelleri, yine bu Milano şehrinde faşist hükümeti
nin yüksek şefi ile müştereken a~ılmrı olan türk • ital}1an dostluğunun takvi
yebine badim olacağına kaniiın." 

DOKTOR TEVFiK ROŞTO ARAS 

Triyeste'den bana göndermek lütfunda bulunduğunuz telgraftan dolayı 
cat dan teşekkür ederim. Ben de sizi tahsan tanıınakla mütehassis olduğum • 
gibi, mülakatmm:ın 1928 de sizinle Düçe arasında Milano'da vuku bulan mü
la!f;,t eınasında temelleri abbrut olan iki memleketimiz aııasındaki münase
batı dosta.neyi tanine hadim olduğu buıuıundaki fikrinize tamamen iıtirak 
ederim. ClANO 

Türkiyede 

Başarılan Naf ıcı 
işleri ve ilerde 
yapılacak işler 

1 Yazan: Ali Çetinkaya 1 
Financial Times'in Türkiyeye dair çıkardığı iüivede Nafıa T' e
kili B. Ali Çetinkaya ''Türkiyede bll§arılan nafıa işleri ve ilerde 
bu sahada yapılacak iıler,, serlevhusiyle çok şayam dil.hat ve 
nıühim bir makale neşretmiıtir. Bu makalenin aslını Cl§ağıya 

aynen alıyoruz. 
24 Temmuz 923, Lozan muahedesiy-

le istiklalini elde etmeğe muvaffak ol
muş olan yeni Türkiye Devletinin te
varüs ettiği memleketin arzettiği man• 
zara pek elim idi. 

Yekdiğerini takiben harki harp, 
dahili isyanlar ve sui istimallerle mem.. 
leket harap olmuş köy ve kasabaların 

bir çokları yakılmış, yıkılmış, yollar, 
köprüler bozulmuş gidiş geliş müşkil 
bir hal alınıştı. Öyleki 1stanbuldan 
Demiryolu ile Ankaraya gelebilmek 

i~ln üç dört yerde aktarına edilmek 
mecburiyeti vardı. Seyahat müddeti ta
Iie bağlı olarak günlerce devam ede

biliyordu. 
An.kara istasyonu ile kasaba arasın• 

daki mesafeyi geçmek bile bir işdi. 
İşte bu harabeyi tamir ve ihya et. 

mek vazifesi Cüm.huriyet Nafıasının 

hissesine düşüyordu. 
Devlet teşkilatı arasında bir vek!

let olarak hizmete başlıyan Nafıa ida
resi bir vekilin etrafında toplanan bir 
kaç mühendis ve memur ile Ankara'da 
dört b0ş odalı basit bir binada yerleş.. 

mişti. Bu suretle işe başlamış olan Na.. 
fıa Vekaleti her sene Devlet büdcesin
den verilebilen mütevazi bir büdce ile 
şu müşkil vazifesini yapmağa giriştigi 
gibi işin ehemmiyet ve azametine gö
re tedricen teşkiHitını yapmağa ve en 
nihayet 1934 de bu teşkilatını tamamr
lamağa muvaffak oldu. 

Ve 1934 yılında inşası bitmiş olan 
Nafıa Vekaletinin bu günkü zarif bina
sına yerleşerek müstekar ve verimli bir 

vaziyete girdi. 
Şu bir kaç satırla kısaca ifade edi-

B. Ali Çetinkaya Çrbık barajını 
açarken 

len bir tablo aşağıda daha geniş bir su
rette izah olunacağı vechile Nafia Ve· 
kaletinin başardığı işl erle mukayese 
edilirse yeni Türkiye Cümhuriyet re. 
jimini filiyat sahasında gösterdiği ya
pıcılık kudreti ancak o vakit ihata ve 
takdir oluna.bilir. 

Demiryolu 
inşaatı: 

Cümhuriyet hükumetinin yeni de
miryol inşaatı siyaseti 13 seneden beri 

(Sonu 6. ıncr sayfada) 

Türkiyeyi arayan, onunla, her is
lediği vakit, barış yolunda b~~şu~ · 
1:'ürkiye dış politikasının da~ı .~
dırni budur: ve yıllardanberı Tur-

Malagaya Girdiler 
kiye'yi ilgilendiren davalardan şeref 
"e nıuvaffakiyetle çıkışnnızın asıl 
aırn da budur. Ne aldattık, ne de al
dandık. Ve kötü niyetli bütün ter
ti -ıleri iflas etmeğe mahkUın kddık. 

. (A A ) - Havas m uhabiriniıı bildirdiğine göre, Ge-
AYıla, ~ D. u· kıtaları b~ sabah Malagaya girmiş ve şehri 

neral Gueıpo e ano 
l tamamen ellerine al~uşlardır. il iikümetçiler muntazam bir halde 

geri çekilmişlerdir. (Tcı/ siliit 3 iincii sayfanı:zdadır.) 
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Politih·.ı bt1hisleri: 

Bazı fransız(?) 
gazeteleri ... 

D ış Bakanırmzm Milano'da 
İtalya dış bakam Kont Ci

ano ile yaptığı mülakat vesilesiy
le, bazı "fransız" gazeteleri, orta
ya acaib bir takım haberler atmış
lardır. Bu ''fransız'' sıfatını böyle 
ihtiyatla kullanmamızdaki sebeb, 
acaib haberleri neşreden Le J our 
gazetesinin gerçi Paris'de çıkar 
bir gazete olduğu fakat buraya 
kadar uzanan şöhretine nazaran, 
hakiki fransız menfaatleriyle hiç 
bir münasebeti bulurunadığıdır. 
Le Journal'e gelince, bu da, niha
yet Saint - Brice dostumuzun ya
zılarını neşretmeğe tahammül 
edebilen, türk kamoyunca öteden
beri ' 'mimli" bir gazetedir. Her 
ikisi de yalnız temsil ettikleri fi
kirler itibariyle değil, dünyadaki 
reaksyoner kuvvetlerin hizmetle
rinde ve emirlerinde bulunmak 
itibariyle asıl, reaksyoner' dir -
ler (1). 

Bakınız, meğer bizim Dış Ba
kanımız, Milano'da türk - italyan 
dostluğu üzerinde değil, Sovyet 
Rusya'mn taksimi üzerinde gö
rüşme! er yapmış!! ve Kont Cia
no, bizi Kının, Ukranya, Gürcis
tan ve Azerbaycan ile alakadar 
kılmağa çalışmış .. 

Avrupalılar, enfes adamlar
dır, mürteci olmamak şartiyle. 
Avrupalı mürteci oldu mu, önün
de ne yobaz, ne de ahunt dikiş 
tutturabilir .. 

Türkler "Hatay türkleri" nin 
hakkını çiğnetmemeğe bu kadar 
ehemiyet verdile.. ya.. Miirteci 
firenk için, bı.ı, yeniden şahlan
mağa başlıyan türk emperyalız-

midir. Mürteci firenk, emperya
lizmin içerden dışarıya doğru is
tikamet araJ an bir kuvvet ve bir 
tazyik olmak itibariyle, Kemalist 
Türkiye'ye atf olunamıyacağım, 
çünkü Kemalist Türkiye ıçm en 
mühim davanın önce memleketi 
ve milleti inşa eylemek olduğunu 
bilmez ve anlamaz .. Mürteci fi
renk, Hatay davasının bir hak da
vası olduğunu anlamaz. Bu hakkı 
çiğnetmemek için kopardığımız 
kıyamet, ona, eski ''Kanal seferi 
.. Kafkas ötesi - İslam, Turan bir
liği" ni hatırlatmış; ve zannet
tirmiştir ki, bugünkü Atatürk 
Türkiyesinde, bu gibi laflara ve 
şayialara kulak asacak, aldanacak 
ve kendilerini kaptıracak insan
lar yahud zümreler vardır. Hal
buki böyle yaldızlı hablar peşin
de koşmak yüzünden bir impara
torluğun batmış olduğunu işiten 
yahud öğrenen değil de, gözleriy
le giirmüş olan nesil meydanda 
ve iktidar mevkiindedir. Ve bu 
neslin inandığı biricik dava, yeni 
türk yurdunu ve yeni türk mille
tini biranevvel inşa etmektir. Bu
nun için de, değişmeyen şart: 
''yurdda barış, cihanda barış" dır. 

Le Jour ile Le Journal, Mila
no konuşmalarına atfettikleri bu 
acaib haberleri acaba Milano mu
habirlerinden mi almışlar yoksa 
Paris' deki yazı odalarında mı ter
ti.b ve imal etmişlerdir? Çünkü 
"11 Corriere Diplomatico Cotıso. 
lare0 mecmuasının 31 sonkanun 
1937 tarihli sayısı için hazırlan • 
mış ve elimize geçen bir ya :ı pro
vasında (ki şimdiye kadar bu ya
zının artık intişar etmiş olması ~a-

zımdır) iki '' fransız" gazetesinin 
ortaya attığı şayiaları hatırlatan 
noktalar vardır. Sakın iki ''fran
srz" gazetesinin muhabirleri de 
italyan mecmuasının bu yazısını 
görerek, bundan, Milano müzake
relerinin kendilerine göre bir ruz. 
namesini uydurmuş olmasınlar .. 

Çünkü Anadolu Ajansı'nm bu 
haberleri neşrettikten sonra ilave 

(1) Mesela bu neviden bir gazete 
olan Echo de Paris, iram;rz Jıududıın
dan lspanya'ya her gün ne kadar gö• 
tıüllü ve ne kadar mühimmat geçtiğini 
sayfalarında tesLit etmekle, yabancz 
devletler hizmetinde imiş gibi, fran· 
sız hükümeti aleyhine her gün yeni ve
&kaltır tanzim eylemekle meşguldür. 

eylediği "not" kafi derece sarih -
tir: 

"Fransız gazetelerinden bir 
kısmı Aras - Ciano mülakatından 
bahsederken garip ve teessüfe ga
yan tahrikcita kapılıyorlar. Mila
no'da Türkiye Hariciye Vekiline 
Kont Ciano tarafından bu yolda 
teklifler yapılmamıf ve buna ben• 
zer hiç bir görüşme vukubulma. 
mııtır. 

Milôno mülakatının dünkü teb
liğde çok açık gösterilen hedef ve 
neticelerini değiştirmeğe ve Türki
ye • ltalya gÖrüf'"elerine başka bir 
mahiyet vermeğe matuf olan bu 
kabil neşriyat, Ankara mehalilin

de hayretle karşılanmıştır." 

Şu halde, iki dış bqkan arasın
da, bu gibi şeyler konuşulmamış
~. BURHAN BELGE 

Türlüye Futbol 
Federasyonu 
Başl~anlığı 

Federasyonların merkezlerini An
karaya nakletmek hususunda Türk Spor 
Kurumunca verilen karar üzerine bazı 
federasyonlar başkanlarrnm vazifeleri· 
ni Ankaraya tebdil ettirdiklerini, fakat 
Türkiye iş bankasr şeflerinden olan 
futbol federasyonu başkanı B. Hamdi 
Eminin İstanbulda kalmak mecburiyeti 
karşısmda istifanamesini Türk Spor 
Kurumu Başkanlığma göndenliiş oldu
ğunu haber aldık. B. Hamdi Emin yıl
lardanberi bu hizmeti, liyakat ve dik
katle ifa etmekte idi. 

Maliye Vekilimiz 
rahatsız 

İstanbul, (Telefonla) - Maliye veki
limiz B. Fuat Ağralı'nın rahatsız.Jxğı 

devam etmektedir. Kendisi otelinden çı
kamamıştır. 

Kamutay Çağrıları 
Dahiliye encümeni bugün gurup 

içtimaından sonra toplanacaktır. * Arzuhal encümeni bugün Grup 
lçtimarndan sonra toplanacaktır • 

* Memurin muvakkat encümeni bu
gün parti grupu toplantıszndan sonra 
toplanacaktır. 

* Maliye Encümeni bugün saat 14 
de toplanacaktır. 

Kadın hekimler 

Pierra Hoon 

adında ıiyamlı bir 

kızın hekimlik diploması ve aynı za
manda "veladi honnonoloji'ye yar -
dnn" iamini taııyan tezi dolayısiyle 
birinci mükafat ve gümüı madalya 
aldığım gazeteler haber vel'iyorlar. 
Bil' siyamh kadının hekimlik dokto • 
rası vermesi dünyada ilktir. 

Bu hadise bize hekimlik tarihinin 
bir yaprağını hatırlattı: ilk kadın 
doktor kimdir, bilir miainiz7 

Bu ıeref eski Yunanistanda Ag • 
ııotis isminde bir genç kıza nasib ol. 
mU§tur. O zamanların kanunu kadın· 
lara hekimliği yasak ebnİ§tİ. Fakat 
bu kız, saçlannı kesmi§, erkek kıya· 
f etine girmiı ve me§hur Hiyeropilos
un en çah§kan talebesinden biri ola· 
r.ak tahsilini ta.mamlamııtır. 

Hekim olarak sanatınT muvaffa • 
lmyetle icra ederken Agnotis'in mes• 

lekdaıları onu kıskanmışlar ve bil' 

vesile bularak mahkemeye verilme • 

sine muvaffak olmuılardır. Agnotiı 

mahkemede kadın olduğunu söyle • 
yince asd davayı bir tarafa bralıbn 

hakimler yasağa rağmen hekimlik 

ettiği iç.İn onu hapis cezasma mah • 
kU:m etmi§lerdir. 

Bu hüküm Üze.-ine Atina kadınla. 
rı ihtilal çrkadıklarmdan Agnow ni
hayet affolunmuı, fakat kadınJarm 
h ciınlik tahsili yapmaları yasağı kal
dırılmamı§tır. 

Siyamlı' genç hekimi bakalım hem· 
ıerileri nasıl kar!ıhyacaklar l 

ıe HABIR~IRllllZ 
Gümriik 
Miif ettisleri 

~ 

.Topla tısı 
Başladı 

Gümrük müfettişlerinin mesleki 
bilgilerini artırmak için 'Gümrük ve 
İnhisarlar vekaletince kararlaştırılan 
gümrük müfettişleri toplantılarına, 

dün sabah saat 8.30 da vekalet konfe
rans salonunda teftiş heyeti reisi D. 
Muammer Kocabaşın reisliğinde baş~ 

lanmıştır. Toplantıda Gümrük ve İn
hisarlar vekili B. Ali Rana Tarhan, 
Müsteşar B. Adil, Muhafaza umum ko
mutanı General Seyfi ve Gümrükler u
mwn müdürü B. Mahmud Gündüz ha· 
zır bulunmuşlardır. Toplantıda teftişin 

en münasib usulleri üzerinde tezler i· 
zah edilmiş; müfettişler arasında mü
nak3§<1lar yapılmıştır. Müfettişler ikin
ci toplantılarını dün akşam saat 17 de 
yapmışlar ve tezler üzerindeki müna
kaşalarıan devam etmişlerdir. 

Buğday talimatname
sinde yapılan değişildik 

Hükfunetcc Ziraat Bankasına satın 
aldırılacak buğ<iay hakkındaki tali. 
matnamenin birinci ve ikinci maddele
ri değiştirilmiştir. Maddelerin yeni 
şeklini yazıyoruz : 

''1 - Ziraat Bankası 7 inci maddede 

yazılı mahallerde müstahsilin kendisi

ne satrlığa arzedeceği buğdaylardan yüz

de üçten fazla çavdarlı ve yüzde üçten 

fazla ecnebi maddeli olmıyanları kilo

su üç kuruş seksen santimden; yüzde i. 

kiden fazla çavdar ve yüzde ikiden faz

la ecnebt maddeleri olmayıp hektolit

resi 76 dan yukarı bulunan buğdayları 

kilosu dört kuru§ on paradan satın alır, 

ancak Ziraat Vekaleti icabında bu fi

yatlar üzerinde (kendisine ayrıca bildi

rilen had ve esaslar dahilinde) değişik. 
Hkler yapmağa salahiyetlidir. 

2 - Satın alınabilmek şartları ve 

kalite farkı ve ecnebi maddeler, çavdar 

ve saire payı olarak alım fiyatlarından 
tenzili lazım gelen mikdarlar koımis-

yonca tesbit olunur.,, 

Soğanı nasıl soymalı imiş? 

Belçika'da çıkan bir aile dergisi 
ev kadınlarına faydalı tavsiyelerde 
bulunuyor. Bu tavsiyeler arasında 

mesela br tanesi var ki soğan soydu
ğu mutbağından odasma gözleri ya! 
içinde dönen bütün kadınlar okwna· 
hdırlar: "B.ir mikdar sirkede iki da. 

kika llaynatacağmız soğanlar patates ka-
<lar zararsız soyulur.'' 

Subaııa luıvcdar. 

'' .... Kar yağdıktan sonra baro
metrenin yükseliti soğuk alametidir. 
Fakat barometreden önce etrafınıza 
bakınız: ıimal tarafı aydınlık ise SO• 

ğuğun yaklaıtığma hükmed.ebilirsi • 
ııiz. Mavi bir aydmhk, taze bir aydın. 
lık, kadifemsi, gün doğuıundakine 

benziyen, sabahleyıin ağaçlardaki kı· 
rağı, tomurcukbrdalci tüyler gibi ha
fif, tatlı adeta ywnuıak bir aydın

lık ... " 
Bir meteoroloji kitabından alınan 

bu cümlelerde mesleğin şiirini sezmi
yor musunuz? 

Çorap hikayesi 

Çürük çorablar günün meselesidir. 
lstanbulda bir gazeteye beyanat veren 
bir çorab fabrikatörü hangi malların ne· 
den dolayı çürük olduğunıu anlatıyor. 

Bundan öğrendiğınize göre ucuz erkek 
çorabları ve ince kadın çorabları çürük-

Belediye Meclisi toplantısında: 

Eski Şehremaneti 
arafından yapllan 

evlerin taksitleri 

Yolculara 
kolayhk 
Gümrük idaresi bir 

rehber hazırladı 
Gmrükler umum müdürlüğü, dış 

memleketlerden gelen yolcuların bera
berlerinde getirmekte o~dukları eşya

lardan hangilerinin gümrük resmi ile 
ala.kah olduğunu daha evel bilmelerini 
ve gümrük muayenesi işinin bu suretle 
daha çabuk görülmesini temin için "yol
culara bilgi,, adlı bir rehber hazırlamış
tır. Rehber türkçe, ingilizce, almanca, i
talyanca ve fransızca olmak üzere beş 
lisan üzerine hazırlanmıştır. Rehberde 
hangi eşyanın gümrük resminden muaf 
olduğu, hangi maddelerin ithaJ ve ihra
cının memnu bulunduğu, hangi madde
lerin inhisara tabi tutulmakta olduğu ay
rı ayrı gösterilmiştir. Rehber konsolos
luklarım.rza, vapur acentalarına, demir
yollan idarelerine ve turing kulüblerine 
gönderilecek ve memleketimize gelecek 
yabancııların türk hududunda tabi ola
caklan gümrük muamelesini daha evvel 
öğrenmeleri temin edilmiş olacaktır. 

lstanbulda 
, Bir hırsızlık 

İstanbul, (Telefonla) - Bugün kan· 
lı bir hırsızlık vakası oldu. Polis me
muru B. Hasan Basrinin evine girmek 
istiyen bir hırsız, polisin mukavemeti 
ile karşılaşınca Hasan Basriyi ve hadi
seye gelen üç bekçiyi yaralamıştır. 

Yarası aır olan Hasan Basri, hastahane
de ölmüştür. 

Katil, halkın yardımı ile yakalan• 
mıştır. 

tür. Bu mütaleadan 
§U neticeleri mi çr
kla.nnahyız? 

- Erkekler pahalı 
ve kadınlar kaim 

çorab giyeceklerdir! Anlatııa göre man· 
tıki icabı budur. Fakat ticaret hakikati
nin icabı da ıudur: Her §eyden evel iyi 
cinı rm.L 

Bir muluırrir dalıa öldü. 

Marie Claire adındaki romanı ile 
1910 da Femina mükafatını kazan
mr§ olan Marguerite Audoux 73 ya
§ında, Fransa'da ölmÜ§tür. 

Bu kadınm bayatı bir masaldır: 

Marguerite Audoux yetimhanede bü
yümü! bir köylü kızdı. Yeti§ken bir 
genç kız olunca, usulden olduğu Üze
re, o da br çiftliğe hizmetçi olarak ve
rildi. Orada inekleri sağdı, peynir 
yaptı, orakçılık etti ve sonra, bir te. 
aadüf eseri olarak terziliğe ba§ladı. 

Hem dikiş diker, hem de hayahnı ya
zardı. Hatıra defteri, günün birinde, 
Octave Mirbeau'nun eline geçti ve 
onun delaletiyle de o devrin bütün 
ediblerıini dolaıarak büyük bir hay -
ranlık uyandırdı. 

Marguerite Audoux birden bire 

meşhur olmuştu. Fakat o, bu !Öhreti, 

şjmdiki bazı ediblel'\İn yapbkları gi

bi bir ticareıt metaı haline getirmek • 

ten daiına uzak kalmış ve harikuli. • 
de hayatının asaletini zerrece kaybet

miyerek etrafına hürmet ve hayran· 

lık telkin eden mütevazi bir terzi ve 

mütevazi bir muharrir olarak yaşa -
mıştır. 

Paris Belediyesi 
Valimizi 

davet etti 
Belediye meclisi dün saat 17 de re

is vekili B. İbrahim Ayaşlının reisli• 
ğinde toplandı. Geçen celseye aid zabıt 
hülasası okundu ve şekle aid ufak bir 
tashihle kabul edildi. 

Kullarulmaz hale gelen bir kayonun 
hurda.ya çıkarılarak:, fen işleri müdür• 
lüğü hizmetinde kullanılmak üzere bir 
küçük kamyon alınması hakkındaki be
lediye reisliği tezkeresi büdce encüme. 
nine havale edildi 

.Şehremanetinin yaptırdığı evler· 
Bundan sonra, cıski şehir e

maneti tarafından 926 - 927 sene• 
!erinde yaptırılıp satılan evlerin taksit 
müddetlerinin uzatılması için, bu evle
ri satın alanlar tarafından yapılan mü• 

racaat üzerine belediye encümeni tara• 
frndan verilen karar meclise arzedildi, 

Bu hususta belediye encümeni hüli· 
sa olarak şu mütaleada bulunuyordu. 

"Mülga şehir emaneti tarafından 

926 - 927 senelerinde yaptırılan ve 3 - ıs 
senede taksitle ödenecek olan yüz kil· 
sür evden büyük lbir kısmının hesaba 
ları kapatılmış ve ilişikleri keısilnıişti~ 
On beş senelilderden 18 ve 8 senelikler• 
den 11 ki ceman 29 evin hesabı henü.ı 

kesilmemiştir. Bu evler malıeme ve a
melenin pahalı olduğu bir zamanda ya
pılmış olduğurtdan hakikaten çok paha
lıya mal olmuştur. Faizleriyle beraber 
30 - 35 ve 40 bin liraya satılanlar da vUt. 
drr. Ev sahtblerinden memur olanların 
maaşlarının dörtte biri, bazılarının ü~ 
te biri ve kiraya verilmiş olan evlerlı\ 
kiraları haciz edilmek ııuretiyJe taksit
lerin tahsiline çalışılmakta ise de, yu
karıda bildirildiği vecbile bu evle haki· 
katen çok pahalıya maJ olduğu için tah· 
ailat zorlukla yapılmaktadır. Ev salıib· 
terinin tak:ısitlerini kolaylıkla ödiyebil· 
meJeri ve taksitlerin daha muntazanı 

alınabilmesi için tesbit edilecek şartla. 
dairesinde sekiz seneliık evlerin müd
detlerinin ihale tarihinden itibaren ll 
seneye ve ıs ıenelik evlerin müddetlo
rinin de gene ihale tarihinden itibaren 
20 seneye çıkarılması muvafık ve zaruı.1 
görülmüştür .. ,, 

Belediye encümeni, bu kararın, tob
li ği tarihinden itibaren iki ay içindt 
belediye ile yeniden mukavele yapan
lara tatbikini uygun gördüğünü işaret 
ederek encümence düşünülen şartları 

bildirmekte ve hesablarmı tesviye ede• 
rek alakalarını kesmemiş olan ev sa.hih
lerinden vadesinde verilmemiş taksit
lerden dolayı bir defaya mahsus olmak 
üzere geçmiş günler faizi aranılmama• 
smı da teklif etmektedir. Bunun veril· 
miş faizlere şümUlü olmayacaktır. Bu 
teklif tarife ve kavanin encümenine gön· 

derildi. 

Paris Belediyesinin yaptığı dôvel 
Faris belediye reisinin ve arkadaşla• 

nnın, evvelce Ankaraya yaptığı aeyaha• 
tin iadesi için, bu yaz açılacak olan bey• 
nelmilel Paris sergisi günlerinde bele• 
diye reisimizi ve arkadaş1armı Parise 
davet ettiğine dair reislik makamınıA 
tezkeresi okundu ve gidildiği takdirde 
sarfedilecek olan seyahat masrafı karşı• 
lığı olarak teklif edilen ve münakale• 
terle temin olunan tahsisat talebi büdc• 
encümenine havale edildi. 

Azadan vefat eden Nureddin Ar.zu• 
manın yerine yedeklerden demirciler 
cemiyeti reisi B. Sabrinin çağrılması 
kabul edildikten sonra, aym on beşin .. 
de içtimaa nihayet veri!eceği düşUnii• 
lerek, islerin süratle intacı için 12 şıı .. 
bat c~a günü saat 17 de toplanılın311ı 
kararlaştırıldı • 
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Silah ve emniyet 
Büyük harbtan evvel, silahları tah· 

did için Lahi konferanslarında yla· 

pılan iki teşebbüs, o zaman Avrupa• 
d_aki devletler zümresinden hangisi· 
nın diğerinden daha evvel silahsızla· 

nacağı tayin edilemediğinden müs
bet bir netice vermemişti. Prensip iti
bariyle bütün devletler silahlarını 
tahdid etmeğe razı idiler. Fakat her 
devlet emniyetini silahlarına daya. 
dığı için karşısındakinden evvel si • 
ı:.'L <Uisızlanmaya muvatakat etmiyor-
du. Silah yarışı büyük haı·ba kadar 
devam etti ve nihayet harbı doğuran 
amiller arasında sayılmaktadır. 

Büyük harbtan sonra silahsızlan

n:ıa daha kolay gibi göründü. Çünkü 
sulh muahedeleriyle Almanya başta 
olmak Üzere, mağlub devletler silah· 
landırrlmışlardır. Milleter Cemiyetinin 
nıisakına da her devletin silahsrzlan
ınasmı temin için bir madde • 8 inci 
nıadde - konulmuştu. 

Bundan sonra silahsızlanma için 
iki teşebbüs yapıldı: 

1 - Deniz silahlarını tahdid. 
2 - Kara silahlarını tahdid. 
Bunların birincisi olan 1922 sene-

sinde Vaşignton'da ve sonradan 1930 
senesinde Londra'da imzalanan iki 
llluahede ile müsbet bir netice verdi. 

Kara silahlarına gelince; Millet· 
ler Cemiyeti kadrosu içinde yapılan 
hu teşebbüs neticesiz kalmıştır. Kara 
silahlarını tabdid için 1926 senesin. 
de bir ihzari konferans toplandı. Bu 
konferans altı sene çalıştıktan sonra 
1932 senesinde umumi bir silahsızlan· 
tna konferansı içtima etti. Bunun mü~ 
zakereleri de bir kaç fasıladan sonra 
llihayet 1933 senesi sonbaharında 
Alrnanya'nın konferanstan çekilme • 
siyle inkıtaa uğradı. Almanya Millet• 
ler Cemiyetinden çekildi. SilahJanma
Ya başladı. Bu, büyük mikyasta bir 
silah yarışına çığır açtı. Arada Va
flngton ve Londra deniz silahları mu· 
kavelelerinin müddetleri bitti. Ve bun. 
lar da tecdid edilmedi. Şimdi küçük 
büyük bütün devletler arasında ta· 
rilıte emsaline tesadüf edilmedik bir 

Yarış devam ediyor. 
Harbtan sonra silahsızlanma te -

§ebbüsünün tarihi göstermiştir ki harb· 
tan evvel de silahları tahdid te
§ebbüsünün muvaffak olmnaması, dev
letlerden hangisinin diğerinden daha 
e'VVel silahsızlanmaya başlaması el· 
rafında bir ihtilaftan ileri gelmemiş 
İmiş. Öyle olsaydı, barbtan sonra u. 
n:ıunıi silahsızlanma için ortada hiç 
bir engel kalmamalıydı. 

Silahsızlanmayı temin etmek ıçın 
silahlanmanın im.ili olan siyasi sebeb· 
leri ortadan kaldınn.ak laz1tn geliyor
muş. Silahlanma, siyasi anlaşmazlık 
Ve bunun doğurduğu emniyetsizliğin 
arazından başka bir şey değilmiş. Fi
Yevrin bir hastalık arızası olduğu gİ· 
hi. Harbtan sonra bir taraf silahsız • 
landı. Fakat siyasi anlaşmazlık ve 
b'Ullun doğurduğu emniyetsizlik de • 
"am ettiğinden umumi silahsızlanma 
hedefine varılamadı. Vaşignton'da 
deniz devletleri arasında deniz kuv
Vetlerini azaltan bir itilaf akdedil • 
lkıişse, bu da, bu devletlerin, araların· 
daki ihtilafları muvakkat bir zaman 
için bertaraf etmeleri sayesinde te. 
b\in edilmiştir. Filhakika o zaman, 
bu devletler arasındaki ihtilaflar U
~ak Şark'ta toplanmıştı. lngiltere, 
Japonya ve Amerika, 1922 Vaşing -
ton deniz anla,masmdan evvel, Uzak 
Şark statükosunu garanti eden bir iti
laf imzaladılar. Siyasi ihtilaf berta • 
a-af edildikten ve emniyetsizlik de or -
tadan kalktıktan sonra silahsızlan • 
bıa itilafı da bunu takib etti. Nasıl 
ki Uzak Şark itilafı suya düşer düş· 
bıez, deniz anlaşmaları da sona erdi. 
, Şimdi Milletler Cemiyeti konseyin
~e verilen karar :le, silahsızlanma 
• onferansı da gelecek mayısta tekrar 
lçtimaa çağırılıyor. Milletlerarası mü· 
:asebetlerinin bugünkü şekline ba· 
ıp da bu konferanstan müsbet bir 

~et" &· ıce beklemek safderunluk olur. 
1'" :tefa karada, denizde ve havada 

•~1~h yarışı almış yürümüştür. Fakat 
~-lahsızlanma teşebbüsünün müsbet 
1>1r n t" lıa -~ .1.c~ye varması bakımından da. 

kotusu, devletler arasındaki siyasi 
anı el acşınazlıkların her zamankinden 

aha derin . . ı·~· d d '- ve emnıyetsız ıgm e a-
&la b"" ··k .. uyu olmasındadır. Silahları do-
~u~" n h• ~ ·11 . • • ' amı eran ızalesme çalışılıca• 

DIS HAJllIILIRlllll 
MALAGANIN ZAPTINA AİD TAFSİLAT 

Hükümetciler Malagayı muntazam bir 
surette terkettiler 
Diğer bütün cebhelerde de 
çarpışmalar devam ediyor 

Almeria, 8 (A.A.) - Röyter bildiriyor: Cumhu
riyetçiler başkumandanlrğınm emri mucibince, 
cumhuriyetçi kıtaat, Malagayı terketmişler ve tam 
bir intızamla ve mühim mikdarda harb malzemesi
ni de beraberlerinde alarak, yeni mevzilerine çekil-
mişlerdir. 

Hükümetçi kuvvetler, asilerin her hangi bir ye-
ni taarruzunu kesmek üzere takviye kuvvetleri de 
almışlardır. 

Malagayı son dakikada terkederek buraya ge-
len İspanyol matbuat ajansı hususi muhabiri ez
cümle şu beyanatta bulunmuştur. 

"Hücum hiç durmamıştır ve hükümet aleyhtarı 
kumanda heyeti bu hücwnda yirmi bin İtalyan, bir 
kaç bin alman ve binlerce faslı 
kullanmıştır. Son safhada yüzden 
fazla italyan hücum tankı, Malaga 
müdafileri üzerine ilerlemeye baş
lamıştır. Hücum, alman Ceb kru
vaxörü Graf von Spee'de bulunan 
alman deniz erkanı harbiyesinin 
nezareti altında icra edilmiştir. 
Asiler, bu hücumlar esnasında 
büyük zayiata duçar olmuşlardır. 
Bu sebebden bunlara yardım i
çin Kadiksde karaya çıkan ital
yanlar, derhal takviye kıtaatı ola
rak Malaga önüne gönderilmiştir. 
Şehre ilk giren alay bir italyan a
layıdrr. Yüzlerce kişi Malagadan 
kaçabilmek için denize atılmışlar 
ve boğulmuşlardır. 

Madrid cephesinde: 
Londra, 8 (A.A.) -Toledo'dan bil· 

dirildiğine göre, General Varela Mad· 
rid cephesinin sağ cenahında başladığı 
ileri harekete devam etmiş ve cephesi
ni Jarama ırmağının sağ kıyısı boyun
ca uzatarak Madrid - Valensiya yolu

na hakim olmuştur. 
Toledo yoluyla Manzanares·in aşa-

ğı kısmı arasında.ki erazi ve Jaramanm 
Aranjuz - Valensiya yolu arasmdaki 
sağ kıyısı da Mola ordusunun kontro-
1 u altndadır. Yağmur dün Madrid cep· 
hesinde harekatı güçleştirmiştir. Hükü
metçiler dün şiddetli bir mukavemet 

göstermişlerdir. 
Hükümetçiler ise, isi kuvvetlerin 

ileri hareketini durdurduklarım ve 24 
saattenberi hatlarda hiç bir değişiklik 
olmadığını Madridden bildirmektedir-

ler. 

.4rcınjuz bölgesinde: 
Madridden bildirildiğine göre, asi

ler Madridden 47 kilometre uzakta A

ranjuz bölgesinde şiddetli bir taarruza 
geçmişler, bunun üzerine milisler isti
nad mevzilerine çekilerek şiddetli bir 
muharebeye tutuşmuşlardır. Hükümet
çi tayyareler de işe karışarak, asilere 
mühim zayiat verdirerek dudumuşlar-

dır. 

Oviedo bölgesinde: 
Gijon'dan bildiri:diğine göre, asi ön

cülerinin Oliveras mevzilerine yaptıkları 
baskıyı bozmak üzere, Ov~edo'y~ ku~a
tan hüki.imetçi milisler Krısta bolgesın
de harekete geçmişler ve topçunun yar

dımiyle muvaffak o'muşlardır. 

Alman gönüllülerinin aileleri 
niimayi* yapmışlar 

Deylı Hera.ld tama~~e·n ~min _bir kay
naktan aldığını söyledıgı bır haber ver-

k d
. Bu habere göre, İspanyada 

me te ır. . . . . 

b d alman gönüllülennın aılelen 
har e en " 

Akdeniz 
barışı 

Balkan devletleri ile 
İtalya arasında 

Centlmen agremen mi ? 
Paris, 8 (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Ernuvel gazetesi Mflano, Belgrad 

konumalarınr tahlil ederek Belgrad teb
liğinin Sancağa aid cümlesini kaydeyli

yor: ''Türk ve yugoslav politikalannm, 
sulh, statüko. dostluklan muhafaza ve 
genişletmekten ibaret elan temelinde bir 
değişiklik yoktur" diyor. 

Deba g~etesi, Aras'm, Tribuna ga
zetesine verdiği beyanat gibi konuşma· 
lann ancak Akdenizdt. statükoya müste
nit anlaşmaya varabileceğini yazarak 
"böyle bir siyasi inkişaftan korkamk için 
şimdi.tik hiç bir sebeb görmüyoruz" de· 

mektedir. 
Övr diyor ki: 
"Milano ve Belgrad konuşmalan 

dün Londrada ilk defa olarak mühim 
tefsirlere yol açb. Konuşmalar Akde· 
nizde yeni teşebbüsler tevlit eyliye
cek mahiyette sayılıyor. Mesela A
ras'ın [1,,lkan konseyinde l tal ya ile 
bir Centlmen agremen imkanım ve
ya hiç olmazsa şarki Akdeniz sahil
darları için bir statüko beyannamesi
nin önce kendi aralat"ında kabulü, ıı.on· 
ra biilyük devletlere teşmili teklifinde 
bulunacağı öğrenibnişlir. Bulgar mah
reci davasından korkmakta olan Y u• 
nanistanxn böyle bir tedbire hararet
le müdafi keııihnesi ihtimali vardır." 

Ölenlerin anne ve babalarını haberdar 
etmek için kullanr'an formül şudur: "Oğ
lunuz manevralarda ölmüştür." Buna, 
yas tutulmasını yasak eden bir not ilave 
olunmakta, ölümün nasıl ve nerede vuku 
bulduğu tasrih edilmemektedir. 

Lord Kronkforn Avam Kamarasrnda 
bir suale cevaben, İspanyada italyan gö
nüllüleri bulunduğu hakkında hüküme
tin bir haber aldığını, bükü.met veya a
si saflarındaki yabancı gönüllülerin 

miktarı hakkında kati haberler olmamak. 
la beraber, hükümetin elindeki malıl-

SON DAKiKA 

. . . . . . . . .. 

ispanyada asilerin ve hükümetçi
leı·in ellerindeki yerleri 

gösterir harta 

(Br.ı harta Malaganın sükutuna 
aid haberler gelmeden evvel 

yapılmıştır.) 

Baldvin 
istifamı 
ediyor? 

Londra, 8 (A.A.) - Deyli Ekspreı 

gazetesinin öğrendiğine göre, kıralın 
taç giyme töreninden sonra kabinede 
değişiklikler olacaktır. Başbakan Bald· 
vinle birlikte Şurayı devlet reisi Mak
donald da çekilecektir. Baş.bakanhğr 
şimdiki Maliye nazın Nevil Çember· 
leyn deruhte edecektir. Harıbiye baka
nı Kuper de hükümetteı:ı. ayrılacaktır. 

Dük dö Vindsorun halası 
Viyana da 

Viyana, 8 (A.A.) - Kont ve kontes 

Harvud dün akşam buraya gelmişler ve 

istasyonda Vindsor Dükü ile ingiliz 

elçisi tarafından karşılanmışlardır. 

Kont ve kontes Enzesfeld şatosun· 

da bir müddet kalacaklardır. 

Ber utta bir hadise 

Berut, 8 (A.A.) - Arablar bir ya

hudı kafilesini taşıyan otobüse taarruz 

ederek yabudilerden 

mışlardır. 

birisini yarala-

matın her iki taraftada aynı miktarcia 
yabancı gönüllü bulunduğunu göster
mekte olduğunu söylemiştir. 

Koı·doba cephesinde: 
Andujor'dan bildirildiğine göre hü

kümet taraftarları İllera Kalatrana ve 
Sandiago de Kalatrana kasabalarını zab
tetmişlerdir. Bu kasabalar Jean eyale· 
tinde Porkuna cenubunda kaindir. Hü
kümet lataatından biri Admius ve Kla
velina kasabalarını da işgal etmişlerdir. 
Bu kasabalar Kordoba vilayeti dahilin
dedir . 

D 
.. eldorf'da nümayiş yaparak çocuk-m M ı 

Jarımrzr geri veriniz" diye bagrr~şmış. ar-

B 1
• e Münih'de de aynı şekilde 

dır. er ın v . . 
nümayişler olduğu rivayet edilmektedir. 

İngiltere 
Dük 

kıralının bir çok islerine 
dö Gluçester baka~ak 

ğı yerde onun avarızı ile uğra~mak, 
bir hatayı tedavi ederken a~ıl hasta
lığı görrnezlıikten gelip de fıyevr ve 
nöbet gibi arızaları ile meşgul ol

A. Ş. ESMER 
maya benzer. 

Londra, 8 ~A-~.) --: Kıralın hesaba tını tetkik etmek üzere bütün partilerin 
parlamentodakı mumessıllerınden mürek keb hususi bir komite teşekkül ederek 

gizli müzakerelerde bulunacaktır. 1 
Kıralm sıhatini muhafaaz edebilmesi irin biraderi Gluçest D""k"" k ı 

A • • •• •• :s er u u, ıra ın 
normal resnu ışlerınden buyuk bir kxsmınx deruhte edecektir. 

3=== 

TORK • SURİYE DOSTLUGU 

CUMHURIYET'te suriyeli bir va
tanperver zümresinin radyo şirket" . .. d unıze 
gon erdiği ve hakiki Surı.y' e kam .. oyuna 
tercuman olan mektubu mevzuubahs e-
den yazısında İsnııail Müştak Ma ak 
··k b yon, 

tür • ara dostluğunu yıkmak istiyen-
lerin e.n fazla harekete geçmelerine mü
said bir zamanda bulunduğumuzu hatır. 
latarak, bu geçici devreyi sükun içinde 
ve mevcud kardeşliğe h.."\lel vermeden 
atlatabilmek için hakiki Suriye entelek
tüellerinin yabancı ihtiras ve propagan
dalara kapılmamaları ve milletlerine doğ
ru yolu göstermeleri icab ettiğini hatır
latarak şöyle diyor: 11

- Dün bize gön
derilen dostluk ve kardeşlik teminatı 

~rk muhitine yeni bir şey öğretmemiş
ti~ •• Asıl lazım olan, bu sesin Suriye mu· 
hitinde makes bulabilmesidir. Orada 
yanlış yola sapmaktan menedilecek ma

sumlar~ hakikatin iç yüzünü bilmiyen mü. 
tereddıdler, inkiııari hayale uğratılarak 
~albleri rencide edilmi§ sakin ve temiz 
~sanl_ar, nihayet bütün bu kuvvetlerin 
bırleşıp kurutacağı fesad ve tezvir o

~-klan vt3rdı.r. Bunlar üzerinde çalışmak 
ıki tarafın menfaati namına millA • . ı ve ;rne. 
dem hır vazifedir. Bizim istedia" . .. . .,.ıınız şey 
hakka mutekabıl bir hünnet da· . d ıresın e 
dostluğun inkişafıdır. Şartımız öteden
beri malıimdur: Hatayda müstakil bir 
türk varlığı yaşamaktadır; Bu varlığın 
istiklal yolunda atacağı adımlara çelme 
vurmak bütün türk muhitinde derhal 
bir aksülamel uyandıracaktır. lşte biz 
bunun bilinmesini arzu ediyoruz." 

• 
KlTAB OKUMUYORUZ 

SON POSTA'da, Bürhan Cahid Pa-. ' 
rıste 2500 yataklı bir hastahanede yılda 
yü.z bin ciJd kitab okunduğu baklanda 
bir franuz muharririnin verdiği bıaberi 

zikrederek ''- Bizim on sekiz milyon 
nüfusumuz acaba bunun onda birini o· 
kuyor mu?" diyor. 

Okumaya karşı alakanın azlığı üze
rinde çok duru~a değer derdlerim.İz· 
den biridir. Kabul, ama, İ§i bu derece
de mübalagalandınnak olur mu ya! her 
ryıl memleketimizde bine yakm ki \lb çda
yor, eski kitablarm kütüphanelerde ve 
evlerde, elden ele geçe geçe lime lime 
olduğunu hepioıiz biliriz. Memleketin 
bir fransız hastahanesinden de az kitab o
kuduğunu iddia etımek fazla acele hü· 
küm vermek değil midir? 

• 
TORK YUNAN lŞ BlRLlGI 

AKŞAM'm "Günün meseleleri" sü
tununda türk reaim ve kitab sergisinin 
Atinad:a gördüğü samimi alaka ve rağ
beti ifade edildikten sonra bu gibi temas
ların milletler arasında ne hayırlı bir rol 
oynadığı tebarüz ettirilerek deniliyor ki: 
"Siyasi sahasında ik imemleket arasında 
görülen ırkı teşriki mesainin annat ve 
kültür sahasına da te§milinden iki mem
leketin edecekleri istifadeler çok büyük-
1\; r. Yunanlı dostlarımızın bu düşüncede 
bizimle ayni fikirde bulunduklarına şüp
hemiz yoktur." 

B. Şükrü Kaya 
ve Dr. Aras 

Bu.gün geliyor 
İstanbul, (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Ge

nel Sekreteri B. Şükrü Kaya ile, Dı~ 

Bakam Dr. Tevfik Rüştü Aras bu ak· 

şam ekspresle Ankaraya hareket etti

ler. İstasyonda kendileri Vali, Cumhur 

Reisliği Başyaveri, şehrimizdeki meb

uslar, Emniyet Direktörü ve kalabalık 

bir halk tarafından uğurlanmışlardır. 
Bakanlarımız İzmitten geçerken 

İzmit halkı tarafından büyük tezahür
lerle karşılanmıştır. Vali ve Parti Baş· 
kanı B. Hamid Oskay, İzmit halkının 
Hatay zaferinden duyduğu sevinci an· 
latımrş, Dış Bakanımız şu cevabx ver
miştir: 

. "- Sizin bu alakanıza çok teşek
kür ederim. Hepimiz, Atatürkün yo• 
lunda yürüdükçe muvaffak olacağız. 

Milanodan ve Belgraddan Ankaraya 
pek büyük memnuniyetle dönıiyorum.,, 

Halk, Vekillerimizi coskun teza• 
hürler ve alkışlar içinde uğu

0

rlamıştır. 
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B ir buhran devresinden ü
midli bir surette kendi~i

ni kurtarmakta oJan Birleşik 

Amcrika'nm karşılaştığı ınesc -
)eler içinde hi~ birisi işsizlik me
sele j kadaı· hiiyük ''e halli müş
kiil dcğldir. 

İstatistiklere göre ve niif usla 
mukayese bakmımdan bir iş
sizlik vaziyeti Biiy iik Britanya· 
'dakinclen ,]aha 'ahim gorun
mcmektc ve nıütelıas ıı:iların 
dediklerine bak1lırı-a alman en
dii tri tedbirleri ayesirnle va
ziyet 1929 (la olduau gibi ve 
bir kaı>itali t sisteminin arzu et· 
tiği .şekilde normale doğru git
m<'ktcdİı'. 

Fakat Anıeriknda mevcud 
bir takım lrn usi şartlar dolayı
siyle bir takım miitehassıs1ar da 
işlerin yoluna kolayca konulup 
konulanııyacağnulan ve işsizler 
sayı mm t•hemiyctsiz bir mik -
()ara indirilip indirilemiyece· 
ğmdan şiiphe etmektedirler. 

l ' edi ~em?lik 

ıztırap 

B ütün bunlara rağmen yedi se
nedenberidir, işsizlik Amerika· 

yı hem finansal, hem de sosyal bakım
dan sarsmıştır. Bunun daha bir müddet 
için devam edeceği de kestirilmekte 
ve saHlhiyet sahibi mütehassıslar, sayı· 
tarı 8,000,000 ile 9,000,000 arasında bu· 
Junup iş isteyen Amerikan işsizlerinin 
daha bir müddet bu maksadlarına nail 
olamıyacakları hakkında sözbirliği e • 
derek beyanatta bulunmaktadırlar. 

Son istatistiklere nazaran nüfusu 
127,000,000 olan Amerikada devlet yar
ôımına muhtaç olan aile ve tek şahıs

ların mecmuu 3,800,000 e varmaktadır 
'ki, şu halde muavenete muhtaç erkek. 
kadın ve çocuklar 11,500,000 kişilik 

büyük bir ordu teşkil etmektedir. 

Amerikada en aşağı 4,000,000 işsiz 

erkek ve kadın, bugün ya kendi birik· 
tirdikleri para ile yahud da hısım ak • 
rabalarının ve eşlerinin. dostlarının yar 
dımı ile yaşamaktadırlar. 

1933 senesi martında Ruzvelt'i.n 
başkanlığı altında New Deal hareketi 
başladığından beri umumi ve hususi 
tekilde yapılan yardıma harcanan para
rı.ın mikcları 2.200.000.000 ingiliz lirası
na baliğ olmuştur. 

1936 senesinin sonlarında amerik:ın 
ticaret vekili Daniel Roper !U sözleri 
eöylemi!ti: "Her ne kadar son sene 
içinde maddeten iyileştirilmişse de ge
ne işsizlik meselesi büyük ehemiyetini 
cıuhafaza etmektedir.,, 

Birleşik Amerika'da refah seviyesi, 
bundan önceki yıllardan ileri gitmiş ol
makla beraber, gerçekten işsizlik me· 
felesi. hala, ehemiyetlidir. 

,Tefrika. No: 62 

tKtNCt 

karşı aş en 
•• • m ım m se e: 

. 

işsizli 

İŞSİZ İŞ 
Patronlardan bir kısmı, çok geçme

den, ele geçirebilecekleri bütün işçile· 

re muhtaç olacak'an kanaatrndadırlar. 

Hatta bir kısmı, 

arı o 
ı 

standardına nisbetle o kadar aşağıdır 

ki birçok kimseler, bu suretle işe ğir -

mekten ise yardım parası ile geçinmeyi 

tercih etmekte
şimdidn usta işçi
nin ihtiyaca ce. 
vah vermekten ek· 
sik olduğunu söy· 
lemektedirler. Bu 

Deyli Telgraf 
gazetesinden: 

dirler. Hatta W. 
P. A. işçilerinden 
mühim bir kısmı, 
ücretlerinin indL 
rilmesi karşısında 

kadar senelik işsizlik yüzünden usta iş
çi mikdarmın azalmış olması da muhak
kaktır. 

Vaşington'da Brukling müessesesi· 
nin mütehassıslarından Dr. Harold 
Molton, şu kanaattedir: buhran senele
rinin açmış olduğu gediği doldurabil • 
mek için o kadar mala ihtiyaç hasıl o-

lacaktır ki şayed 40 saatlik hafta yeri· 

ne, bir takını iş mahfillednin istediği 

gibi, 30 saatlik hafta kabul edilecek o
lursa, o zaman işçi noksanı, ziyadesıy· 
le, meydana çıkacaktır. 

Fakat Federal hükümete ve ameri -

kan işçiler federasyonuna mensup bir 
takım mUtehassıslar da bugünkü işsiz· 
lere i.stedikleri şartlara uygun olarak iş 
vermenin imkansız olduğu fikrinde -
dirler. 

Bundan birkaç gün önce Şikago'da 
bir nutuk söyliyen "federal iş terakki 

idaresi" reis muavini B. Gorrington 
Gill şu mühim sözleri söylemiştir: 

" İşsizlik en ziyade ağır basan sos
yal ve ekonomik mesele olmuştur ve ol
makta devam edecektir. 1937 senesinde 
en nikbin tahminlere ve 1929 daki va • 

ziyete dönmek imkanını düşünmeğe 

rağmen gene bize 6,500,000 ve yahud 

7,000,000 işsiz olacağı tahmin edilmek
tedir. Ondan sonra, daha oldukça uzak 
bir istikbalde belki işsizlerin asgari 
haddini 4,000,000 kişiye indircbilece • 
ğiz.,, 

Yapılan yardımlar, işlerin genişle • 
mesiyle mütenasip bulunmamaktadır. 

Bundan başka, yardım parasından is

tifade etmekte olan 1.000.000 veya 
1,500,000 işçi vücud kabiliyetlerini kay

betmeleri yüzünden artık iş başına av • 
det edemiyccek bir duruma girmiş bu
lunmaktadırlar. 

Son bir kaç sene içinde iş görebile
cek vaziyete girip de iş bulamıyanla

rın sayısı tabii olarak 2,000,000 kadar 
artmıştır. 

Ortada bir mesele daha var :bugün 
teklif edilen ücretler, amerikan hayat 

yardım.fan istifade etmek maksadiyle 
grev haline girip yerlerinde oturmayı 
tercih etmişlerdir 

Büyük buhrandan önce açık olan 
"iş sahası" da bugün eski genişliği ile 
mevcud değildir. Endüstride vücude 
gelmiş olan teknik terakki, işçi ihtiya
cını aazltmıştır. Bunun için birçok mi· 
sallar zikredilebilir: 

1928 senesinde amerikahlar, satın 

aldıkları otomobiller için 585,100,000 in
giliz lirası vermek mecburiyetinde bu -
lundukları halde bunu geçen sene 
457,700,000 ingiliz 1irasına almışlar -
dır. 1922 senesinde telefon idaresi bin 
telefon abonesi için 26 kişi istihdam et
tiği halde 1933 senesinde 19 kişi çalıştır

mıştır. 

Bundan başJca, bugün yapılan mal· 
lar daha iyi ve daha dayanıklı olmakta
dır. Bunun göze çarpan bir misalini 
otomobil lastikleri satışından anlıyabi
liriz. 1929 da Amerikada 50,000,000 
lastik satıldığı halde 1936 senesinde 
29,000ıOOO satılmıştır. Bwıdan da yeni 
lS.stiklerin daha dayanıklı olduğu gö
rülmektedir, 

Ziraat 

B ir taraftan büyük sehirlerdekl 
buhran yüzünden bir takım in

sanların çiftliklere hicret etmesi, bir 
taraftan dışarda fazla mikdarda pamuk 
ve buğday ekilmesi; hele ziraat sa· 
halarında toprağın tnbat kuvvetini kay
betmesi ve birçok yerlerde ormanların 
kesilmesi yüzünden çiftçinin vaziyeti 
de iyi olmaktan çıkmıştır. Pamuk ye 
ti~liren mmtakalardaki ziraatçiledn 
yoksulluktan kurtulabilmesi için cenu
ba teveccüh etmeleri düşünülmektedir. 
Sonkanun ayında Ziraat Vekili B. Hen
ry Wallace ,unları yazmıştı: 

,. Amerikan çiftçilerinin üçte biri, 
Avrupada gördüğüm köylülerden çok 
daha fena şartlar içinde yaşamaktadır. 
Bundan büyük §ehirlerde oturanların 

utanması gerektir." 

A V A 1 iJJf/J11(f PIOh4 
En souk yer : Kars 
En sıcak yer : Rize 

Meteoroloji enstitüsünden verilen 
mallımata göre dün şehrimizde öğleye 
kadar fasıla ile hafif yağmur yağmış, 
öğleden sonra hava bulutlu geçmiştir. 
Dün Ankarada en düşük hararet sıfırın 
üstünde 4, en yüksek hararet ise gene 
sıfırın üstünde on derece idi. Dün yur. 
dun Karadeniz sahilleriyle şark mınta
kalarından başka yerlerinde hava yağış
lı geçmiştir. En çok yağış Muğlada ol
muş ve metre murabbaına 57 kilogram 
su bırakrnı~tır. Dün hava yurdun şark 
mıntakalarından başka yerlerinde evvel
ki günden 2 - 5 derece arasında ılık idi. 
En düşük hararet sıfırın altında Malat
ya ve Diyarıbekirde 13, Erzurumda 15, 
Karsta 23 derece idi. En yüksek hara
ret ise sıfırın üstünde olmak üzere An
talya ve Adanada 17, Rize de 19 derece 
idi. 

Ulus'un yeni Rotatif haskı 
makine~inin nakJi işi 

ULUS'un yeni rotatif makinesiyle 
f 

teferrüatı şubatın son haftasında İs-

tanbul limanında bulunacaktır. (63) 
ton ağırlığındaki makine ve teferrüa
tının İstanbul limanından subalan alı· 
narak Ankaraya nakli ve gümrüklen
mesi münakasaya konulmuştur: Şart• 

namesinin müessesemizde görülmesi. 

İşte bu türlü sebeblerle amerikan 
mütefekkirlerinin işsizliğe karşı esas· 
lı koruyucu ve devamlı bir çare aramğa 
kalkışmaları hayret edilecek bir şey 

değildir. W. P. A. nın ba§ında bulunan 
B. Harry Hopkins diyor ki: 14son birkaç 
sene içinde işsizliğe karşı aldığımız 

vaziyet şudur: ortada yedek iş lüzumu 
mevcud olduğuna gğöre birçok tenbel· 
lerin vaziyetini tanzim edecek yeni 
bir siyaset takibi bir zarurettir." 

N. R. A. esasına 

döniiş 

R eis Ruzvelt, bundan bir sene ön
ce şu sözleri söylemişti: "Biz, 

yalnız işsizlerin vücudlarını değil, ay
nı zamanda izzeti nafislerini, nefisleri
ne karşı olan itimadlarını, cesaret ve 
kararlarını da korumak mecburiyetin
de bulunuyoruz." 

Bu maksada varmak için alınması 

gerekli birçok tedbirler şimdi müzake
re edilmektedir. Tekrar Cumur Reis • 
liğine seçilmiş olan Ruzvelt, çocuk iş
lerine verilen ücretlerin ve bundan iki 
sene evvel N. R. A. tarafından karar • 
laştmlmı~ olan asgari mesai ve azami 
ücret eseaslarını bozmıyacağını beyan 
etmiş bulunmaktadır. N. R. A. nın bu 
faydalı karaları, ihtimal ki, pek ya
kında tatbik mevkiine konulacaktır. 

1937 senesinin başından itibaren me
riyete giren bir kanun içtimai sigortayı 
ve altmış beş yaşından itibaren iş

sizlerin tekrar işe alınmayıp kendileri· 
ne tekaüd maaşı verilmesini tatbik et· 
mektedir. 

Gençlerin kollejlerde ve teknik 
mekteblerinde on sekiz yaşına kadar 
tutulmaları ve genç adamları işsizlikten 
kurtarmak hususunda çok faydası gö· 

La Turquie 
Kam al iste 

Matbuat Umum Müdürlüğü tara • 
fından neşredilmekte olan bu güzel 
mecmuanın son sayısı da her zamanki 
gibi nefis bir şekilde çıkmıştır. 
İçinde Dr. Vedat Tör'ün, Türkiyede 

hala egzotik manzaralar bulmağa ça· 
lışan yabancılarla alay eden güzel bir 
makalesi, Alacahöyük kazılarında son 
defa bulunan eserlere aid İngilizce re· 
simli bir tetkik yazısı, türk ve mUslil
man sanatları müzesi hakkında fransız· 
ca mükaleme ile müzenin içine ve dışı· 
na aid güzel resimler var hı. 

Enternasyonal İzmir fuvariyle Tür· 
kiyedeki cam endüstrisi hakkındaki bol 
resimli iki fransızca makale, memle -
ketimizin ekonomik hayatından iki ay• 
ri safhayı göstermek itibariyle, ayrıca 
alaka bahştır. 

Ankaradaki imar faaliyetine ve mem• 
leketimizdeki güzel peyzajlara ve eski 
eserlere büyük bir yer ayıran mecmu
ada, §ehrimizde yeni yapılan muhtelif 
binalara ve Çubuk barajına, lstanbulla 
Anadolunun muhtelif şehirlerine aid 
birçok güzel resimler de vardır. 

Memleketimizin her sahadaki ham
lelerini dışarda tanıtmak vazifesini Ç.)k 

iyi başaran bu güzel eserinden dolayı 

Matbuat Umum Müdürlüğünü tebrik 
ederiz. 

rülmüş olan sivil kamplarının daimi " 
leştirilmcsi hakkında birçok sözler geç• 
mektedir. Bundan başka memleekt ar • 
tistlerini, aktör ve aktrislerini koru • 
mak için geniş projeler üzerinde düşü· 
nü!mektedir. Bunu gerçekleştirebilmeli 
için bir "Güzel Sanatlar komisyonu,, 
kurulması ve kabine azasından birisi • 
nin devamlı olarak kültür işleriyle ala· 
kadar olması da tasavvur ediliyor, 

Radikal 

çareler 

•ı şsizlik meselesini halletmek için dil· 
şünülen bütün bu tedbirlerin zail 

şeyler olduğu ve hakiki ihtiyacı kar• 
şılayabilmek üzere daha radikal çare • 
ler araştırılacağı düşünülebilir. Bazr 
mahfillerde ücretlerin evvelce tasav • 
vur edilmemiş bir dereceye kadar yük· 
seltilmesi ve bu suretle satm alma ka· 
biliyetinin arttırılması ve mal talebi • 
nin genişletilerek o nisbctte de istih • 
salat yapılması düşünülmektedir. 

Amerikalıların istikballeri hakkrn
da sonsuz bir itimadları vardır. Onlar, 
memleketlerinin gerek insan kudreti, 
gerek tabii kaynaklar itibariyle çok zen 
gin olduğuna ve bunun hala böyle bu • 
lunduğıma kanidirler. 

Amerikalılar, eğer bir barba giriş • 
mek 1§.zım gelirse kendilerinin bütün 
dünyaya karşı kapılarını kapayarak 
kendi yağlariyle kavrulabileceklerin • 
den emindirler. 

Resmi adamlar, ll"Jitemadi bir suret• 
te ne şarkta, ne de garbta görülmemiş 
bir refah devrinin gelmek üzere oldu • 
ğuna dair beyanatta bulunmaktadırlar. 

"Açıl ausam !,, deyince açılacak bu 
kapının bulunması için tetkiklere ve 
araştırmalara devam olunuyor. 

Sonra, yağmur yağarken güneşin Kaa, denizde bir vapur gibi yuvarlanarak 
dedi ki: 

- Yeni bir av demek? Bari güzel miydi 
bu av? 

CE GEL KiTABI 

parlamasını ve yağmurların yaz ortasında 
güneşi kaplamasını da isterdim. Bir de, her 
ne kadar ,hiç aç kalmıyorsam da, gene bir 
keçi öldürmeği isterdim. Hiç keçi öldürme
dim ama, onun bir karaca olmasını da diler
dim; hatta bir nilghai olmasını ... Fakat biz, 
!ıepimiz debu duyguda değil miyizdir? 

- İki, üç ay oluyor ki, her halde senin 
unutmamış olacağım, soğuk inlerde avlanı
yordum. Avladığım hayvan, birden bir fer
yad kopararak, bir zaman, senin hatırın için 
duvarını yıktığım yapıdan içeriye girdi ve 
toprakların içine doğru kaçtı. 

- f yi bir av değildi. Dişlerim kırılıyor· 
du. Yalnız Kobra bana, bütün olanı, biteni 
bilen ve bütün gördüklerine karşı yalnız ka
burgalarının altına bir nefes almakla iktifa 
eden bir insandan bahsetti. 

Yazan: Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Bir kobra yılanı, kayalıklardan aşağı te
laşlı telaşlı indi ve su içip: 

- U ğuı 1 u avlar! dileğinde bulunduktan 
sonra uzaklaştı, gitti. 

Sanki birdenbire bir şey hatırlamış gibi 
Kaa: 

- Susss ! dedi, demek ki Cengel, sana 
bütü" ·stccliklerini veriyor küçük kardeş, öy-
le Tl'li? • 

Movgli gülerek: 
- Hep ini değil, diye cevab verdi, or

tada hır Sir Han daha olsaydı da onu da bir 
ay rşığmda öldürseydim. Artık, onu bufalo
larm yardımına da muhtaç olmadan, kendi 
e11 .. riınle öldürebilirim. 

- Başka bir arzun yok mu? Büyük yı
lan sordu. 
. - Daha fazla ne isteyeyim? Hem Cenge
lım var; hem Cengelin sevgisi bende! güne
şin doğuşu ile batısı arasında nerede bun
dan fazlası bulunabilir? 

Kaa söze başladı: 
- Şimdi kobra dedi ki... 
- Hangi Kobra? Şimdi gelip giden h:ç 

bir şey söylemedi; o, av peşindeydi. 
- O değil başkası. 
- Senin bu zehirli mahluklarla fazla alış 

verişin mi var? Ben onları kendi yollarına 
bırakıyorum. Onlar, ön dişlerinde ölümü ta
şıyorlar. Bu da iyi bir şey değil; çünkü vü· 
cudlan çok küçük. 

Fakat senin kendisinden bahsetiğin yı· 
lan başı hangisi? 

- Fakat soğuk inlerdeki hayvanlar, top
rak altındaki kovuklarda yaşamazlar. 

Böyle söyleyen Movgli, Kaa'nın may
munlardan bahsettiğini biliyordu. 

Kaa, ağzını bükerek cevab verdi : 
- Bu, yaşamak değildi; yaşamayı ara

maktı. O, ta uzaklara kadar giden kovuğa 
kaçtı. Arkasından gittim ve onu öldürdük • 
ten sonra uyudwn. Uyandıktan sonra daha 
ileriye gittim. 

- Yerin altında mı? 
- Aşağı yukarı öyle; orada beyaz bir 

Kobra'ya rastgeldim. Bu hayvan bana öyle 
şeyler gösterdi ki önce görmemiştim; öyle 
şeyler anlattı ki bilgilerimin dışındaydı. 

Movgli, hemen yılarun yanına dönerek 
sordu ı 

Movgli: 
- Bir bakalım, dedi, şimdi, bir zamanlar 

ben de insan olduğwnu hatırlıyorum. 
- Yavaş ol, yavaş ol! sarı yılan telaş yü

zünden ölüp gitmişti. İkimiz yer altında k~ 
nuştuk ve ben de senden bahsettim. Bunun 
üzerine Cengel'de çok eskilerden olan be· 
yaz başlı yılan: "Çok zamandanberi ins~n 
görmedim, dedi, o dediğin adam da gelı? 
buraları görsün; çünkü insanlar, günün bı
rinde ölür, giderler." 

- Her halde bu yeni bir oyun olmalı. 
Halbuki zehirli hayvanlar bizi pek istemez
ler. Onların bize pek dostlukları yoktur. 

- Bu bir oyun değildir. O ..... Onun te 
olduğunu söyliyemem. 

(Sonu var) 
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• Kanıutav müzakereleri 

n 
, siyasi müsteşar ık 

n arı dün kabul edildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

B. Raif Karadeniz de Encümen adına 
maddeye ithalini muvafık gördüğün
den tadilname kabul edlimiştir. Yeni 
19 uncu maddenin şekli şudur: 

'' Ormanlann bulundukları kaza ve 
bu ormanlara kazalar dahilindeki muh· 
taç köylüye ev, samanlrk, ahrr gibi zati 
ihtiyaçları için kesme, taşıma masraf· 
lariyle tarife bedeli ödenmek şartiyle 
ve bu mmtaka dahilindeki köylerin ca
mi, mekteb ve köy yollarındaki köprü. 
!erinin yapılması ve tamiri için y.:ılnız 

' kesme ve tasxma masrafları alındıktan 
sonra lüzum~ derecesinde ormanların 
istif edilmiş yerlerinden veya orman 
memurlarınm göstereceği mahallerden 
kerestelik tomruk verilir.,, 

Orman yakınındaki köyler 
Muvakkat birinci madde görüşülür

lien söz alan !smail Hakkı Uzmay (Bo· 
lu) geçen defa üzerinde uzun boylu i· 
zahat verdiği bu maddeyi bu defa d;:ı 
Dahiliye vekilinin Kamutayda vermiş 
olduğu izahatı bahse mevzu etmek su: 
retiyle fikirlerini anlatacağmı söyledı 
ve Dahiliye Vekilimizin anay~sa~_ar~
mızdaki tadiller görüşülürken koyluyu 
topraklandırmak bahsi üzerindeki söz
lerini tekrarladı ve dedi ki: 

"- Bu suretle topraksız bir kısım 
köylülerimize toprak verilmesi temin 
edilirken öte tarafta gerek yerli ve ge
rekse anavatana hicretle ormanlar için· 
de veya civarrnda oturmakta olan kö~· 
lülerimize sakin oldukları yerlerde zı· 
raate salih toprak bulunmaması ve esa· 
sen bunları iktısaden ve sıhat bakımın· 
dan buralardan tamamiyle kaldırmak 
da doihu olamıyacağından bu gibi yer· 

b • • • • 

}erdeki köylülerin maişetlerını temın t• 
çin ormanlık erazi verilmesi zaruridir. 
Böyle yapılxrsa çok adilane bir iş O• 

lur .. , 

Bundan sonra projenin diğer bütün 
maddeleri okundu ve açık reye konan 
kanun alkışlar arasında kabul edildi. 

* :ıc * 
Siyasi müsteşarlık kanunıı 
Ruznamede bundan sonra ilk görü;t

mesi yapılacak olan dört madde de mü
zakere edilerek Trabzon mebusu B. Ha· 
san Saka'nm devlet dairelerinin vekalet· 
lere tefriki ve siyası müsteşarlıklar teşki
li hakkındaki kanun teklifinin müzake· 
resine başlanmxştxr. Teklif sahibinin pro
jenin müstaceliyetle müzakeresi hakkın
daki teklifi kabul edilmiştir. Projenin 
heyeti umumiyesi üzerinde söz alan ol
madığından maddelere geçildi ve proje 
teşkilatı esasiye encümeninin yaptığı ta· 
dillere uygun olarak kabul edildi. 

Anadolu demiryolları ve Haydar· 
paşa limanı tahvilleri 

Dünkü ruznamenin ilk görüşülmesi l 
yapılacak maddeleri arasında bulu~ 
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa li· 
ınanı şirketleri mübayaa mukavelename· 
lerinin bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair iki kıta mukavelenin tadili ve yi
ne Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa li
manı şirketi esham, tahvil ve mümessil 
senedlerinin Sivas, Erzurum veya Erğa-
ni tahvilleriyle mübadelesi hakkındaki 
kanun layihaları da müzakere edilerek 
kabul olunmuştur. 

Denfacilerin ıekaiidliiğü hakkın
daki kanun projesi 

Bundan sonra denizyollan ve Akay 
işletmeleriyle fabrika ve havuzlar ve kı
lavuzluk müdürlükleri ve devlet reisine 
aid deniz vasıtaları memurları ve gemi 
adamları hakkında tekaüd kanunu Iayi· 
hasmın görüşülmesine ba~landı. 

Cemal Akçın (Afyon kar~isar) Di
ğer devlet memurlarına olduğu gibi deniz

cilere de tekaüdlük hakkım veren bu te
kaüd kanununu getirmesinden dolayı hü
kümete şükranlarını bildirerek dedi ki: Ormanlardan ayrılacak köylünün bu 

civarda toprak bulunmaması dolayısiy· 
le devlet ormanlannda ancak amelelik 
yapabileceğine işaret cJen B. İsmail 
Hakkı birinci muvakkat maddeye şu 
fıkranın ilavesini teklif etti: ''Orman· 
lara zararı olmıyan ormanlık yerlerde 
ki köylülerin ötedenberi müteamil hak· 
lan o1arak benimseyip korudukları or· 
manlarda köy şahsiyeti maneviyesine 
ev basma 15 hektar hesabiyle bir mikdar 
orma~ köylülere terkolunur ve bunlar 
orman idaresince umumi orman mahiye
tinde sayılarak hususiyetleri tasdik edi· 
lir.'' 

1 

"- Yaılnız arkadaşlar kara vazifesiy
le denizde vazife alan yurddaşların gör· 
dükleri iş arasında esaslı bir fark olması 
lazım gelir. Denizde çalışma şartlarının 
hususiyeti vardır. Denizcinin ömrü daha 

Ziraat vekHimiz söz aldı: 
"- Arkadaşım arzu buyurduJar. O· 

nun için geliyorum. Fakat cevabım ev
velce uzun uzadıya söylediklerimi tek
rardan ibaret olacaktır. Bilmem bunları 
tekrara lüzum var mxdrr? Bu teklif kabul 
buyurduğunuz orman kanunundan büs
bütün ayrı bir gayeyi istihdaf etmekte
dir." 

Reye konan tadilname nazara alın

madr ve madde aynen kabul edildi. 

çok tehlikelerle karşı karşıyadxr ve çabuk 
yıpranır. Bu sebeble denizcilerimizin hak
larını vermek her halde lazımdır. Bunun 

için iktisad encüıneninin tedvin ettiği mad
deler bu hakkı daha. sarih olarak ifade 
etmesi dolayısiyle bu encümenin madde· 
lerinin okunmasmx teklif ederim." 

İnhisarlar, devlet demiryolları ve 
deniz yolları idarelerinin tekaüd ka
nunlarının biribirine uygun olması 
Meclisin bir direktifi olarak telakki e
dildiği cevabmx verdi; büdce encüm~ni 
mazbata muharriri B. Sırrı Day, denız
cilerin hususiyetlerini göz önünde bu· 

1 duran hükümlerin projeye ilave e· 
~ kb . dilmiş olduğuna işaret edere er ışte 

'fe icabı bazı tehlikelerin bulunabi
vazı . • b .. 
l w • • ve Büdce encümenmm u ışı 
ecegını 

adrya tetkik etmiş olduğunu uzun uz 
söyledi. 

Dr. Rasim Ferid Talay (Niğde) hü
kümetten gelen kanun teklifi üzerinde 
İktxsad encümeninin yapmış olduğu 
metinle Büdce encümeninin hükümet
ten gelen teklifi hiç dikkate almaksızın 
lideta yeni baştan yaptığx kanunun met
ni arasmda aşağı yukarı büyük bir fark 
olmadığınr yalnız İktısad Encümeni
nin burada hami görünmek istediği 

noktanın çok mihnet ve zorluk içeri· 
sinde adeta bir tehlike mevzuu teşkil 
eden gemilerin içinde tehlike ile baş· 
başa kalan denizcilerin de düşünülme· 
sini adalete uygun bularak, büdce en
cümenine göre denizciler lehine hü
kümler koyduğunu ve maddeler görü· 
şülürken bu noktaların tebarüz ettiri
leceğini söyledi. B. Cemal Akçmın 

1ktısad Encümeninin maddelerinin gö· 
rüşülmesi hakkındaki teklifi kabul e
dildi. 

Kanunun başlığında bile Büdce en
cümeni ile ayrrhk olduğunu, Büdce en
cümeninin devlet deniz işlerinde üc • 
relte çalrşanların tekaüdlüğü hakkında 
ayn bir hüküm koymamak itibariyle 
mevcud kanuna riayet etmiş olduğunu 
ve ücret alanların deniz yolları memu• 
ru addetmek suretiyle daha iyi bir va
ziyete gelmiş bulunduğunu söyledi ve 
eğer Heyeti Umumiye İktısad Encil
meninin kabul ettiği şekli müzakere e
decek olursa bu kanunu belki tetkik 
etmeksizin çıkarmış olacaktır, dedi. 

Mazhar Müfid Kansu (Denizli) Her 
hangi bir teklifin muhtelif encümenler
den geçebileceğini, fakat Kamutayın her 
hanği bir encümeninin teklifini kabul
de muhtar olduğunu, büdce encümeni
nin israrına rağmen Kamutayın diğer 
encümenininkini daha hakka uygun bu. 
labileceğini söyledi. 

Büdcelerde ahenk. 
Büdce encümeni reisi Mükerrem Ün

sal (İsparta) Büdce encümeninin dev
let demiryollarr, inhisarlar idaresi ve 
deniz yolları idaresi memurlarının teka
üd maaşlarının bir esas dahilinde biri
biriyle ahenkdar ve mütenazır olmak 
üzere tanzim olunmasını heyetin birdi
rektifi olduğu cevabını verdi ve dedi 
ki : 

"- Bunu arzetmekle mutlaka büd
ce encümeninin şekli müzakere edilsin 
demek istemiyorum. Heyeti celile ha
kemdir. Yalnız korkarım ki kabul etti
ğiniz direktif herhangi bir şekilde ha
leldar olmasxn.,, 

Hakkı Tarık Us sordu: 
"Bir sual. ahenktar olmak müsavi 

olmak demek değildir, böyle anlamağa 
imkan yoktur.,. 

Mükerrem Ünsal cevab verdi ; 
"'- Hizmet müddeti ve maa§ itiba. 

riyle tahsis olunacak teıkaüd maaşları
nın nisbeti biribirinin aynı olacaktır. 

Kasdmuz budur.,, Ve İktısad encüme
ni maddelerinin müzakeresine başlandı 
Vaktin çok geç olması dolayxsiyle pro
jenin birinci görüşülmesi bitirilemedi. 
Kamutay yarın topJ.macaktır , 

Hollanda ile ticaretimiz 

Yapllan müzakereler 
mutabakatla bitti 

Bir aydanberi, şehrimizde, Ekono
mi Bakanhğr ile Hollanda ticaret he· 
yeti arasında yapılmakta olan müzake
reler, öğrendiğimize göre, bütün nok· 
talar üzerinde tam bir mütabakatla ne
ticelenmiştir. Hazırlanmış olan muka
vele projesinin bugün parafe edilmesi 
ihtimali vardır. Bu münasebetle, dün, 
Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar tara
fından, Marmara köşkünde, heyete bir 
öğle yemeği verilmiştir. Hollandalı 
misafirlerden başka yemekte Adliye 
Bakanı ve Dış bakanlık vekili B. Şük
rü Saraçoğlu, Bayındırlık Bakanı B. 

Ali Çetinkaya, Ziraat Bakanı B. Muh• 
lis Erkmen, Gümrük ve İnhisarlar Ba· 
kanı Ali Rana Tarhan, Ekonomi Ba· 
kanlığı Müsteşarı B. Faik Kurdoğlu, 
İş Bankası Gene] Direktörü B. Mu· 
ammer Erif, Ekonomi bakanlığı ileri 
gelenleri bulunmu11Iardır. Yemekte içi· 
len Çiftlik şarabı ve inhisar içkilerini 
misafirler pek beğenmişler, Marmara 
köşkünün yerinin ve kendinin güzeJii. 
ğinden bahsetmişlerdir. Yemekten ön· 
ce ve sonra Hollanda heyeti azası ile 
bakanlarımız uzun uzun görüşmüşler
dir. 

lmanyanın sömürge 
isteği ve Fransızlar 

Lö T,an bu isteği İngilterenin 
reddedeceğini sanmaktadır 

Paris, 8 (A.A.) - Lö Tan gazetesi, başmakalesinde D.N.B. 
nm bir tebliği hakkında müıale alar yüriitnıekıedir. 

Bu tebliğde fon Rihhcntrop' uıı Londrada Almanyamn sÖ· 
mürgelere ait istekleri meselesini ileri siireceği beyan o1unmak
tadır. 

Bu gazete, İngiliz kabinesi-
nin ve ingiliz efkarı umunıiyc
sinin müttefikan . ve sarsılmaz 
bir surette gösterecekleri mu
halefet karşısında alınan teşeb
hüsiin üo akamete uğnyacağnu 
sanmaktadil'. 

Lö Tan gazetesi, D.N.B.' nin tebli
ğinde münderiç bulunan ve Alrnanyarun 
"sömürgelere aid isteklerinin haklı ol· 
duğunun prensip bakrmından kabul edil· 
mesi" ~eklinde olan fıkrasından bahse
derken Almanyanın anak sonradan izah 
ve tasrihlerde bulunacağı ve §imdilik 
müstemlekat meselesini garb paktı me
selesine bağlamak çare!erini araştıraca
ğını yazmaktadır. Bu gazetenin mütale

asına göre Almanya, sömürgeler hakkın· 
daki istekleri için bu paktı bir ivaz ola
rak telakki etmektedir. 

Lö Tan gazetesi, Almanyanm, B. E

den'in gaybubeti zamanından ve ona ve

kalet etmekte olan ve Alınanyaya daha 

ziyade teveccillıkar bulunan Lord Hali

faks'xn iş başında bulunmasından istifa

de ve bôyle bir anı tercih etmiş olduğu

nu kaydeyJemektedir. 

Aynı gazete, ilave ediyor: 

"Almanya, nihayet B. Eden ile ko

nuşmaktan kurtulmayacaktır. Çünkü 

B. Eden İngilterenin dış polit~ıoın

dan tek mesul olan zattır. İngiliz impa· 

ratorJuğunun hayati menfaatleri mev· 

zuubahs olduğu bir sırad\, bir dakika 

için olsun Lord Halifaksın şahsi hissi

yatına tabi olacağını farzetmek Lorda 

karşı adeta bir hakaret olur.,, 

Eskişehir Lisesi hadisesi 
hakkında Maarif 

Vekaletinin bir tebliği 
Ankara, 8 (A.A.) - Maarif Veka

letinden: Eskişehir Jisesinde vukuu ga· 

zetelerde bildirilen disiplin hadisesi 
vekaletçe incelenmi§ ve okul yafav ku
ru1unun ceza takdiri yerinde görülmi
yecek disipline aykm hareket odenle
rin ceza dereceleri bakanlıkça tespit o
lunarak okul direktörlüğüne bildiri!-
miştir. 

il 

1 Halk:evinde 
Sosyal l ' ardım Şubesi 

men/uatirıc, Halhevi T cnııtil 
Şubesinin İ§Lİr<ik ı·e 

yardımı ile 

Sanatkar ŞADl ve arkadaşları 
tarafından 

Bugün saat 21 de 
ikinci temsil 

Sekızinci 

4 perde 

Biletler Halkevi Gişerinde 
•ahi maktadır. 

·---------------
Tefrika. No: 13 

Maça Kızı 
Yazan: Puşkin 

Ancak, iki gün sonra, kontesle birlikte 
dışarı çıkarken ~abaya ~ine~eği sırada onu 
gene gördü. Zabıt, merdıvenın yanında, ba
şını bir kastor yaka içine sokmuş, kara göz
leri şapkasının kenarı altında panldryarak, 
bakıyordu. İzaveta neden dolayı olduğunu 
bilmeden korktu ve acaib bir heyecana ka
pılarak arabadaki yerine oturdu. 

ni kontesten istecliğı zaman zavallı kızın yü
reği hoplamıştı. Fakat Narumof'un istih
kamda değil, atlı muhafrzlar hizmetinde bu
lunduğunu öğrenince bir beyinsiz yanında 
sırrını meydana vurmuş olmasından dolayı 
kendi kendine hiddetlendi. 

Üç kağıd hikayesi şiddetle muhayyelesi 
ni işgal etti ve bütün gece aklından çıkmadı. 

Ertesi gün, Petresburg sokaklannda ge
lişigüzel dolaşırken kendi kendine düşünü
yordu: '' ... fakat ihtiyar kontes bana sırrını 
açarsa! kazanan bu üç kartın hangileri oldu
ğunu öğretirse 1 taliimi neden denemeye
yim? ... Ona kendimi takdim ettiririm, itima
dını kazanırım, icab ederse aşıkı olurum. 
Fakat bütün bunlara zaman lazım t halbuki 
kontes sek.sen yedi yaşında, bir haf tada, 
iki günde ölebilir ... Zaten bu hikayede 1 aca
ba inanmalı mı? Hayır, tasarruf, itidal, say ... 
İşte benim kazanan üç kağıdım. Servetimi 
işte bunlar üç kere, yedi kere fazlalaştıracak 

Bir gün - bu hikayenin başında tasvi: 
olunan akşamdan iki gün sonra ve naklettı
ğimiz sahneden de bir hafta önce - İzave
ta İ vanovna pençerenin yanında, gergef inin 
başına geçmiş, dalgın dalgın sokağa bak~r
ken, genç bir istihkam zabitinin, pençeresı • 
ne gözlerini dikmiş olduğunu gördü. Izave
ta başını önüne eğip işine devam etti. B~ş 
dakika sonra gene sokağa baktı; genç zabıt 
aynı yerde idi. Pençeresinin altından geç~n 
Zabitlere işvebazlık etmek adeti olmadıgI 
için tekrar çahşmağa başladı ve iki saat, 
gergefin<len başını kalclırmaksızın, bulun -
duğu yerden bir tarafa kımıldamnadr. ~k
şam yemeği hazırdı. Kalktı, işini yerleştır -
di ve istemiyerek sokağa bakınca zabit gene 
gözüne ilişti. Bu hal ona acaib göründü. Ye
mekten sonra oldukca endişe ile pençereye 
yaklaştı; fak;t zabit 'orada değildi. Zabiti 
d ·; ·;inmekten vazgeçti. 

Eve döner dörunez pençereye koştu; za
bit her zamanki yerinde, gözlerini ona dik
miş, duruyordu. Li~av~ta,. merak .~çinde .ve 
kendisi için yepyenı bır hısle muteheyyıç, 

geri çekildi. 
Ondan sonra, delikanlının ,mutad saatte 

evin pençereleri altında görünm.edi~i hi~. bir 
gün olmadr. İkisi arasında sessız. hı~ mu~a
sesebet başladı. Lizaveta her vakıtki yenn
de çalışırken onun yaklaştığım adeta duyar, 
baş;nı kaldırır ve ona her gün biraz daha u-
un bakardı. Delikanlı bu vaziyetten .dolayı 
~na karşı müteşekkir görünüyordu: L.ızave.ta, 
gençli 0-e mahsus o keskin görüşle hıssedı -
yordu ki gözleri biribirine her rastlayı~t~ za
b 't'n solgun yanakları kıpkırmızı kesılıyor-
d~.1 Bir hafta sonra zabite güldü. . . 

Tomski, bir dostunu takdim etmek ıznı-

. Herınan, çoktan beri Rusya'da yerleşmiş 
bir almanın oğlu idi ve babası ona küçük bir 
servet bırakmıştı. İstiklalini muhafaza et
rı:ek l~muna iyice kani olan Herman geli 
rıne bıle el sürmez, yalnız maaşı ile geçinir 
ve en ufak zevki kendine çok görürdü. 

Bundan başka, mürai, muhteristi ve ar -
kadaşları onun sonsuz tasarrufkarlığı ile 
alay etmek fırsatını nadir bulurlardı. Şiddet
li ihtirasları ve ateşli bir muhayyelesi vardı, 
fakat ciddiliği onu o vakte kadar gençliğe 
mahsus dalaletlerden korunmuştu. Bu suret
le, ruhan kumarbaz olduğu halde elini hiç bir 
zaman iskambile sürmezdi; zira vaziyetinin 
buna müsaid olma<lığmı düşünür ve dediği 
gibi "fazlası ümidiyle zaruriyi tehlikeye 
koymaktan çekinirdi", bununla beraber, ye
şil masa başında, hummalı bir yürek sıkıntı
sı ile oyunun türlü safhalarını takib ederek 
sabah ettiği çok olurdu. 

bana istiklal ve rahat temin edecektir!" ' 
Böylece muhakeme ederken Petersburg

un bir sokağında, eski mimari üslUbu ile inşa 
edilmiş bir evin önünde bulundu. Sokak ara
balarla dolu idi; arabalar aydınlatılmış cep .. 
henin önünde ilerliyor, duruyor ve her an 
bir güzel kadının çevik ayağı, biraz sonra 
mahmuzlu bir çizme, yahud bir diplomatın 
çizgili çorabı ve ayakkabısı görünüyordu. 

(Sonu var) 
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1924 senesinden.
beri yeni yapılan de
ıniryoUarınm muhtelif 
senelerde İ§lemeye a-

1924 aenesinden
beri demiryolları İnşa· 
atine sarfedilen para• 
lar 

çılan kısımlarının 

tulleri 
7 931 

32 .... 19 
19 33 ,,,, 
19 
19 
19 1936 

y· Urkiyede başarllan afıa ·şıe 
• 

ve ilerde yapılacak ·ş 
(Başı 1. inci sayfada) 

muvaff akiyetle ileri götürüJmilş ve 
nesi nihayetine kadar 2399 kilo
yeni hat yapılarak işletmeğe 

tır. 

1935 se 
metre 
açılmış 

1936 senesinde bu miktar 2706 ki. 
eye çıkacaktır. Muhtelif seneler
ılan hatların uzunluklariyle ye
miryollarına sarfedilen paralar 
grafiklerde gösterilmiştir. 1936 
nihayetine kadar hükfunetin ye
miryoJlara tahsis ettiği para 
,000 liraya varmış bulunmakta-

lometr 
de yap 
ni de 
ilişik 

senesi 
ni de 
301,000 
dır. 

Esk i demiryollarla yeni yapılan de
lar haritada gösterilmiş olup bu 
mevcut demiryol1arm hülasasr 

miryol 
günkü 
aşağıd a gösterilmiştir. 

Eski geniş hatlar: 3840 
Yeni geniş hatlar: 2670 
Eski dar hatlar: 245 
Yeni dar hatlar: 36 

6791 

Cü mhuriyet hükOmetinin yakın bir 
a yapmağı derpiş eylediği yeni .zamand 

demiry ollar haritada muvazi kırık hatlarla 
lmiş olup bunlardan ilk planda 
ın tafsilatı aşağıda yazılıdır. 

gösteri 
olanlar 

Ha tlar Uzunluk Masraf 

Km. 
1 • Zo nguldak-Ereğli 

yarbe kir-Cizre 
Irak hududu 

45 

Li. 
(Milyon) 

10 
2 - Di 

- 250 18 
3 - Diy arbekir-Siirt 

İran hududu 454 40 
4 - Bu rdur-Antalya ve 

sair hatlar 186 14 -
Milyon 82 

C" umhuriyet Hükumetinin demiryol
n nihayetlerinde acele başlama ve 
yle yapmak istediği limanların 

tı aşağıda gösterilmiştir. 

larını 

sxrasi 
tafsila 

1- E reğli limanı 10 milyon liraya 
rabzon limanı 3,5 milyon liraya 2- T 

3- Mersin limanı 17 milyon liraya 
amsun limanı 13 milvon liraya 4- s 

Es 

43,5 milyon liraya 

ki demiryollar ve limanlar Cüm· 
et hükumetinin kurmağa devam 

yeni demiryol şebekesi ilerıye 

uzanmakta ve yayılmakta devam 
e yeni hatların evvelce ecnebi 

huriy 
ettiği 

doğru 

ettikç 
şirket ler tarafından yapılmış ve işle

kte bulunmuş olan demiryol ve li
rı faaliyet sahalarına sokulma
e bu suretle muhtelif müesselere 

tilme 
rnanla 
sım v 
mens up ve muhtelif şartlara tabi de

llarla limanların ayni saha dahi
faaaliyet göstermelerini icap et

şti. Bu şekli idarenin müşkil ve 
ynin zararını mucip olduğundan 
ur şirketler satn alnarak hepsinin 
tleştirilmesine karar verilmiştir. 

k demiryolları hariç olmak üzere 
eket dahilindeki bütün diğer de
lu şirketleri~ Devlet tarafndan 

miryo 
linde 
tirmi 
tarafe 
mezk 
Devle 

Şar 

meml 
miryo 
satn 
t iyle 

alnmştır. Şark demiryolları şirke. 

tasfiye için müzakerede bulunul 
a olup bunun da kısa bir zaman 
nda satın alınacağı tabiidir. 

makt 
zarfı 

;saıı n alınan demiryolları 

A 

ve rıhtımlar: 

nadolu 1032t Mersin, Tarsus-Ada
, İzmir-Kasaba 702, ve Aydın 610 

metre demiryolları şirketlerile İs. 
na 68 
kilo 
tan bu 1 ve İzmir Rıhtım şirketlerit de 

ol ve rıhtımlar üzerindeki imtıyaz 
ve menfeaatleriyle menkul ve gay 
enkul bilcümle maıtarı ve bütün 
atiyle birlikte derince limanım 

miry 
hnk 
ri m 
t esis 

hükOmete devir ve temlik etmelerin e 

mukabil hükfimet de kendilerine aşağı-

Tediye tarihleri 
Anadolu: 
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daki cetvelde gösterilen senelik taksit

leri tediye etmeği teahhüt etmiştir. 

Senevi tediye edilecek 
tediye mikdan 
İs. Fr. 

ı. K . Sani 1929 dan 32 K. evvel 929 a kadar 
1. K.. sani 930 dan 31 K. evvel 932 ye kadar 
1. K. sani 933 den 31 K. evvel 957 ye kadar 
1. K. sani 958 den 30 eylfil 984 e kadar 
1. T . evvel 984 den 30 T . sani 99.Z ye kadar 
1. K . evvel 992 den 5 mart 2002 ye kadar 

5,539,822 
6,304,291 
8,677,301 
6,304,891 
2,555,106 
1,369,660 

Mersin - T arsus - A dana : 
ı. K. sani 1929 dan 31. K. evvel 1932 ye kadar 
1. K . sani 1933 den 31 K. evvel 1957 ye kadar 

lt129,378 
65,590 

İzmir - Kasaba: 
Elli senede ödenecektir. 

Aydın: 

Krık senede ödenecektir. 
İstanbul rıhtım şirketi : 

1935 Şubat 
1936 Şubat 
1937 Şubat 
1935 den itibaren 40 sene müddetle 

İzmir rıhtzm şirketi : 

1934 den 1935 şe kadar 

12,765,000 Fr. F. 

146,440 İn. L . 

500,000 Fr. F. 
500,000 Fr. F. 
400,000 Fr. F. 

ı. haziran 1932 den 1. haziran 1952 ye kadar 
1. haziran 1935 den 1. haziran 1952 ye kadar 

2,500,000 Fr. F. 
487 ,500 İs. Fr. 
272,316 İs. Fr 
158,842 İs. Fr 

Bu hatlar alındıktan sonra yapılan 
tenzilattan dolayı nakliyat artmış ve son 
sene .zarfmda Devlet Demiryollarına % 
2,5 kar bırakmıştır. 

Türk demiryolannm tahmin olunan 
kıymeti 500,000,000 türk lirası olup se
nevi gayri sa.fi geliri 23.000.000 tahmin 
olunmaktadır. 

Posta, askeri ve demiryolu inşaatına 
aid malzeme nakliyatına tatbik edilen 
tenzilli tarife!er ile ve satın alınan de
miryollarına aid senelik taksitlerin 
8,5,000,000 liraya baliğ olduğu göz ö
nünde tutulursa devlet demiryol1an i
daresine umum sermaye üzerinden % 2 
nisbetinde bir faiz temin ettiği anlaşrlır. 

Anadolu demiryollanndan devlet de
miryollarına intikal eden cer ate1yeleri 
şebekesinin genişlemesi dolaytsiyle ki
fayet etmeı: bir hale geldiğinden bu atel
yelerde bir çok tevsiat yapılmı!?tır. Ay
ni zamanda Sivasta da bir buçuk milyon 
lira sarfiyle modern bir atelye vücuda 
getirilmektedir. 

Dem irrol 
nn.1-livfllt: 

Cumhuriyet hükümeti bir taraftan 
memleketi demiryol şebekesiyle örmek 
hususunda azimkar bir faaliyet sarfeder
ken diğer taraftan günden güne uza
nan ve şebeke üzerinde bu günün iktisa
di şartlarına uygun bir tarife sistemine 
dayanan nakliyat kolaylıklarını tatbik
ten de geri kalmamıştır. 

Demiryol'arında nakliyatın ucuz ta
rifelerle yapılmasına iki amil sebeb ol-

muştur. Bunlardan biri iktisadi buhran 
diğeri de demiryollarma muvazi şosalar

daki otomobil ve kamyon rekabetidir. 
Yoku nakliyatı: 

Geçen senelerin iktisadi şart'arını aynen 
devam ettirmek imkansızhğı karşısında 
demiryol idaresi şebekesinin muhtelif kı
sımlarndaki seyahat ücretlerinde % 50 
den 7 5 e ve muhtelif mıntakalarda tertib 
olunan tenezzüh katarlarmda da % 7 5 
den 92 ye kadar varan bir tenzilath tari
fe tatbik etmek suretiyle yolcu münaka
latında büyük bir inkiliib ve inkişaf ya
ratmıştır. 

Yolcu nakliyatmd<ı yapılan mühim 
değişiklikten biri de halk ticaret biletle
rinin ihdasıdır. Bu biletlerin muhtelif 
müddet~ere göre fiatlrı: 

1 inci 2 inci 3 üncil 
mevki mevki mevki 

15 günlük 35 Li. 25 Li. 17,5 Li. 
1 aylık 60 Li. 40 Li. 30 Li. 
2 aylık 70 Li. 50 Li. 35 Li. 

Liradan ibaret olup yolcuya istediği 

yerde hiç bir muameleye tabi olmaksı

zın inmek, istediği istikamette seyahat 
etmek ve nizami yolcu ağırlığından ma
ada 50 kilo ticari eşya nümunesi mec
canen taşınmak hakkı vermektedir. 

Tenzilli tarife s~steminin tatbikinden 
çok faydalı neticeler e1de edilmiştir. 1936 
senesi henüz bitmemiş olduğundan 1935 
senesi neticelerin bir evvelki sene ile mu
kayese etmek suretiyle hasıl olan inkişa
fı tebarüı ettirmek kabildir. 

1934 yıhnda 1620342 bilet satılmış 
1935 yılında ise bu m.ikdar 2.274.255 a-

Irak halkı Sanca 
işinin hallinden 
dolayı çok memnun 

(Başı 1. inci sayfada) 

gevşemesinde menfaatleri olanlar tara
fından yapılmıştır. 

Tiirkiye, Yakın Şarkın en 
lı:uvvetli devleti 

Aynı mahfillerde, yakın şarkın en 
kudretli devleti olan Kemalist Türkiye 
ile dost ve kardeşlik münasebetleri ida
me etmekte alakadar olan arablar için 
bu sancak dersinden istifade edilmiş 

olması temenni edilmektedir. 

Öte taraftan entelektüel mahfiller· 
de, arab alemi için güdülecek tek poli
tika yalnız yabancı politika boyunduru
ğından değil, fakat yabancı propagan
dasının tesirinden de kurtulmak oldu
ğunu, çünkü bu propaganda perde ar
kasından yapıldığı için daha zararlı ol
duğunu söylemektedirler. 

İrak kamoyu şu kanaattadır ki, türk
ler ile arablar arasında hiç bir vakit mü· 
naferet mevcud olmamıştır ve bunu a... 

rablara aid olmıyan menfaatlere hizmet 
için bir takım politikacılar yaratmıştır. 

Eski bir Suriye devlet adamının 
fikri 

Kahire, 8 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

Şimdi siyasi hayattan çekilmiş olan 
suriyeli bir devlet adamı, Şekib Arslanı!\ 
bir Kahire gazetesine yaptığı beyanatı 
mevzuu bahis ederek demiştir ki : 

"- Şekib Arslanm kullandığı lisan· 
dan hayrete düştüm. Hususiyle ki, daha 
geçenlerde türkleri ve Türkiyeyi med 
ve sena ediyordu. Her halde Şekib Ars· 
lanın düşüncelerindeki bu değişiklik 

hiç de araştırmak istemediğim bir se
bebten ileri gelmiş olacak • 

A nkara hükümetinin sancak mesele
sindeki fikirleri ki Şekib Arslan "anla. 
şılmaz,. diye tavsif ediyor - bence ta
mamiyle anlaşılacak mahiyettedir. Çün
kü sancak halkı katiyen türktb.r. Bu iti
raz kabul etmez. 

Bedhah iddia 
Türkiyenin, dışarda oturan türkle

rin karşılaştıkları fena muamelelere 
asla protestoda bulunmamış ve bunu 
ancak İskenderun ve Antakyada oturan 
türkler hakkında yapmış olduğuna dair 
Şekib Arslanın ileri sürdüğü iddiaya 
gelince, bu mesele hakkında türk mat
buatının bu mevzu etrafındaki neşriya. 
tını göstermek yeter.,t 

Şekib Arslan halk arasında mübade
le yapzlmasını terviç ediyor. Bu kabili 
tatbik değildir. Tecrübe bunu göster
miştir .• Başkalarına pek bahahya mal 
e>lan bu hatayı tekrarlamak a.kıl karı de
ğildir. 

Türkiyede oturan akalliyetlerin de-

dedine ve gelir fazlalığı da 540.763 lira
ya baliğ olmuştur. 

Eşyanakliyat: 

Eşya tarifelerinde yapılan tenzilat 
da memleket iktisadiyatma pek büyük 
faydalar temin etmiştir : 

Muhtelif mesafelere göre vasati tun 
kilometre ücreti 2,08 kuruş o'an maden 
kömürü, kok, antrasit ve linyit nakliyatı 
ton kilometre başına bir kuruş indirilmiş 
ve odun yerine kömür kullanmağa doğ

ru hem memleket kömürünün revacına 
hem de ormanların korunmasına hizmet 
edilmiştir. 

Eşya cinsleri 
İnşaat malzemesi 
Kuru sebzeler 
Portakal ve limon 
Yerli maden suları 
Palamut 

Tenzi1at nisbeti 
% 46-52 
% 26-43 
% 42 
% 50 
% 35-48 

Taze et, sebze, meyva. su 

ve balık % 47-64 
Kereste % 13-25 
Kuru üzüm % 23-59 
İncir % 5-24 
Hayvan % 50-72 
Bira % 42-71 
Miyan kökü % 42-51 
Seyri seri % 65 
Bu tenzilli tarifelerin 1935 yılı yolcu

dan gayri getiri üzerinde yaptığı fazla· 
lık farkı 3.778.224 lira gibi ehemiyetli 
bir yekuna baliğ olmuştur. 

(Sonu yarın) 

vamlı bir tazyik politikasiyle karşılaŞ
tıklarım söylemek ise red ve cerh e
dilmesi icabeden bethahane bir iddiadır, 

Sancak meselesi bugün halledilmi~ 
bulunuyor. Biz suriyeliler için takib o
lunacak tek bir siyaset vardır: Türk 
kardeşlerimizle fevkaliide iyi geçinmek 
v~ bize zarardan başka bir şey getirmi
yecek olan propagandalara alet olmak
tan vaz geçmek,,. 

Görmenler Berutta 
Beyrut, 8 (A.A.) - Milletler CemL 

yeti görmenleri bir kaç gün için San
caktan ayrrlara.k Berut'a inmişlerdir. 

Fevkalade komiser Dö Martel, gör· 
menlerin şerefine bir öğle ziyafeti ver
miştir. 

Görmenler Suriye cumhur başkanını 
ziyaret etmek üzere Şama ve oradan 
Antakyaya gideceklerdir. 

Çinde Hükumetçiıer 
Sianfuyu zabtettiler 
Şanghay, 8 (A.A.) - Sianfu garni

zonu, hükümete mutavaat etmiş ve hii
kümet kuvvetlerit hiçbir mukavemete 
maruz kalmaksızın şehri zapteyleıniş

lerdir. Son zamanlarda komünist kuv
vetlerle bir anlaşma akteden ve Sian
funun kontrolunu eline alan Şensi kuv
vetleri kumandanı Yang-Hu-Sen, otuz 
mil ~malde San Yuana kaçmıştır. 

B. Dragu'nun ziyafeti 
İstanbul, (Telefonla) - Romanya 

matbuat delegesi B. Dragu bugün Park. 
otelde türk gazet~cilerine bir ziyafet 
verdi. 

Serbest döviz ihracını icab 
ettiren mübayaalar 

Başvekaletten tamim olunan bir ya
zı ilet devlet daireleri tarafından, ser• 
best döviz ihracım icab ettirecek şekilde 
müba.yaatta bUılunmamalan ve bilhassa 
döviz cetvelinde karşılığı bulunmayan 
ahvalde mübayaattan katiyen ictinab o
lunması bildirilmiştir. 

İdare Amirleri yurda zarar 
getiren afetleri Vekil.ete 

bildir ece k:er 
Dahiliye vekaleti idare amirliklerine 

bir tamim göndererek yağmurt dolu, kar, 
fırtına, su taşması, kuraklxk ve saire gi
bi yurda zararlar husule getiren afetlerin 
vukunun vekalete geç haber veri1diğini 

hatırlatmış ve kendilerinden bu gibi ha
diselerin matbuata intikalinden evel tel
grafla vekalete bildirmelerini tekrar iıı. 

teıniştir. 

TESEI{l(ü R 
' Cumhuriyet Merkez Bankası Umum 

Müdür Muavini, sevgili kardeşimiz 

Hayrettin Bedirgil'in beklenilmiyen a· 
cıklr ölümü münasebetiyle sözlti ve ya
zılr başsağtlariyle yasımızı bayla~ak 

ve yüreğimizin onulmaz yarasına mer• 
hem sürmek kayrasında bulunan res· 
mi makamlara, resmi ve hususi müesse
satı maliyeye, akraba ve taallukata, 
dostlara ve merhumu yakından veya 
uzaktan tanıyarak faziletine meftun o
lan sayın yurddaşlara karşı borçlu ol
duğumuz teşekkür ve minnettarlık ö
devini ayrı ayrı yerine getirmeğe imkan 
olmadığından bu babtaki minnet duy
gularımızın sayın gazetiniz vasıtasilo 
sunulmasını rica ederiz. 

Kardeşi 

Rahmet Fazıl Örkün 
~ Eniştesi 

Çankırı Saylavı Doktor 
Fazıl Nazmi Örkün 

Ölüm 
Sümer Bank muhasebe memurların

dan Rıza Vural evvelki gün ölmüş ve 
dün cenazesi büyük bir keder içinde bi
raktığı akraba, dost ve meslekdaşları
nın huzuriyle kaldmlarak gömülmüş· 
tür. Merhumt çalı§k<' n, nezih, ve muhi· 
tinde çok sevilmiş ve ta~:dir e 1 iln iş 
bir memurdu. Genç yasınrla ö:i.imü, 
bankacılığımız için bir kayıbtrr. 
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İstanbul Posta T. T. 
Müdürl~atinden: 

Halkalı Ziraat mektebinin cenubu şarkisindeki suyu.n Yeşilk.öy 
alıcı telsiz istasyonuna getirilmesi için yaptırılac~k tesısat vesaıre 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek~ıltme ~2~2-~37 cu· 
ma günü saat 14,30 da İstanbul Yeni Postahane bınası bırıncı. katta 
İstanbul P. T. T . müdürlüğünde müteşekkil alım satım komısyo: 
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 5336 lira 26 kur~ş muvakakt temı· 
nat 400 lira 22 kuruştur. İsteklilerin bu hu~ustakı şartname, muka· 
vele projesi ve bunlara ilişik sair evrakı gormek ve .muvak.~a~ t7. • 
minatlarını yatırmak üzere çalışına. günler~.n~.e mezkur mu?url~k 
idari kalemine müracaatları ve eksıltme gununden en. az sekız g:ın 
evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaatla 5000 Jıralık bu ışe 
benzer iş yaptıklarına dair bir ehliyet vesika~ı almaları gerek bu ve 
gerekse idaremizden de alacakları mütahhitlık v bu arada bulundu· 
raackları ticaret odası vesikasını havi teklif m~ktuplar.mı şrtname· 
deki tarifata göre tanzim ederek eksiltme saa~ı~den bır •t~ e'i:e
line kdar komisyon reisliğine makbuz mukabılınde verme rı • 
zımdır. (501) 1-400 

Nafia Vekaletinde n: , 
ı - 19 Şubat 1937 cuma günü saat 14 de Ankarada Vekalet mal-

. . al 12 parça atelye tezgahının 
zeme eksıltıne komısyonunda tı grup 
grup grup açık eksiltmesi yapılacaktır. . h bedel ve 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cıns, mu ammen 
muvakkat teminat miktarları: (241) h ..... kkat 

, Ad c· · Mu ammen: -uva 
ırup : et : ınsı bedel Teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 

I. : 1 :375 Şeping planya .= 2.100:-: 157 50 

: 1 :550 Şeping planya :. 
11 1 

.. l tk 1.900 :-: 142 50 
: :32 p sutun u ma ap • 
: 2 :16 p sütunlu matkap • 

111 : 1 :400 kollu destere . : 1.700:-ı 127 50 
IV : 1 :125/ 160 A elektriklikaynak cıhazı: 850 :-: 63 75 

V : 1 :5 kollu makas = 
k 

.h • 900:-: 67 50 
: 1 :4000 1 otojen kayna c.ı azı • 
: 1 :750 Kg. montaj vincı ı 

: 2 :4 m3 seyyar motopomp : 220:-: 16 50 

3 H 
' t ksı·1 ........ tartnanıe ve teferruatı parasız olarak 

- er grupa aı e """" --'-'l' 
Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünden al~ı ır. 

4 - İsteklilerin her grup ıçin ayrı ayrı pey aumıek üzere l? !u-

bat 1937 
.. ·· aat 14 de Ankarada Vekilet malzeme müdur-

cuma gunu s 1-474 
liiğünde bulunmaları lazımdır. 

Açık Eksiltme ilanı : 
1\lalive Vekal~tin den: ' 
ı _ Ek~Iı:meye konul~ it (Ye~işehirde. paplar tepesinde 

kazanç ve bina temyiz komııyanları bınaıı tamıratı) 
Keşif bedeli 2435 lira 24 kuruştUT. 
2 _ Bu i_şe aid şartname ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartntmeıı. 
b) Fenni şartname. 
c) .Mukavele projesi. 
d) Keşif cc='.:t-:lı. Bu evra.kr görmek ve bahat almalı lstı-yenler 

Maliye Vekaleti Milli Emli:C mü..\ürlüğüne müracaat edebilir. 
3 _ Eksiltme 19 Şubat 937 Cuma gUnü saat beşte Maliye Ve· 

kaleti MiJJi Emliik müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktrr. 
s - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 128 lira 64 kurut 

muvakkat teminat vermesi ve bu gibi i~leri yaptıklarına dair An
kara Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi 
lhımdır. (252) 1-482 

Okulu Müzik Ö~etmen 
Direktörlüğünden: 

Ankarada yeni açılan Devlet Tiyatrom Okulu için talebe alına-
caktır. Okul üç sınıflıdır. 

Girme şartlan ıunlardır: • . 
1 - Konuşması ve vücudları ıahneye etveriflı olmak 
2 - Sıhi durumu mükemmel olmak (ifitme. mak ve yak!11 gö.r

me kabiliyeti mükemmel olmak, ditleri sağlam bulunmak. sındelik 
•e çeviklik.) 1r 

3 - En u orta tahsilini bitinni4 bulumna. 
4 - Yaşı yirmiden fazla olmamak. •L o~ 
İstekliler pullu birer dilekçelerini Ankarada Milzı&.. 5n·-:-· 

Okulu Direktörlüğüne, İstanbulda Şehir Tiyatrosu ReJı9iSrliliüJıe 
gönderirler. Dilekçeye şunlar ilitik bulunacaktır: 

a) Hüviyet cüzdanı 
b) Sıhat raporu 
c) Okul diploması veyahut tasdikli ı~ti d" -Ltö J"ğü den 
d) Hüsnü hal mazbatası (devam ettiği otul ır~ r u n 

tudikli) 
ç) 4 iyi çıkmış fotoğrafı, __ ı.. •• B 

S - İsteklilerin arasında bir meçim ımavı yapdaÇAAua• u a• 
navda aranılacak ıeyler şunlardır: . • 1 

a) Düzgün ve serbest konuşma, bir vaka veya bi.kiyeyı an at-

ma kudreti, . 1ii 
b) 'Gördüğü veya okuduğu bir piyes içinden seçilecek bır ro 

yapabilmek. 
c) Seçim heyetince verilecek bir rotil yapınak. 

6 - On kız, üç erkek talebe alınacaktır. günü tut 
7 - Seçme sınavı İstanbulda 29 aoııJWıun 937 cuma .. il 

9 da Şehir Tiyatrosunda, Ankarada 10 Şubat 937 çarşamba g~~ 
saat 9 da Müzik Öğretmen Okulunda yapılacaktır. (110) ı-

Nafia Vekaletinden: 
Pazarlıkla eksiltme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Sıyasal Bilgiler Okulu 
kanalizasyon inşaatıdır. 

Kefif bedeli (2898.45) liradır. v 
2 - Ebiltme 16-2-937 tarihinde sah günü saat 15 de Nafıa e-

ikaleti yapı işleri odasında pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
3 - Ekailtme şartnamesi ve buna müteferri evr~~ 15 kuruş mu• 

kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünde~ alm~ılır. ku tuk 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerın Zl7 lira .38 ruş . 

bluvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ıbraz etmesı 
ınuktazidir. İ krl · . . · ddede yazılı ıaatten 
:ı..· ste ı er1ı? veksaıki havi .zarfları .21~~~1 mamakbuz mukabilinde 
ıuır saat evve ıne adar komısyon reıs ıgıne -455 
vermeleri lbımdır. (235) • 

1 

-
Sıhhat ve İçtimai Muavene · 

Vekaletinden: 
b 2 2 1937 salr 

.. 2~. - 1 • 937 cumartesi, 28 • 1 • 1937 per.şem. e ve i ~ustahzarat 
gunku Ulus gazetesiyle neşredilen ispençıyarı ve tıb~ 1 
kanununun numarası 1267 olmayıp 1262 olduğu tashıh ~~r. 

(287) 
1 

1 
Pek yakında ıı 

Zigf eld Yıldızlar Kıralı ........... --------------~---~ 
Jandarma GenPl 

Ankara 
l{omutanlığı 

Satı nalına 

Koınisyonundan: 
l - Kumaşı Jandarmadan verilmek ve di~e r bütün malzemesi 

müteahhide ait olmak şartiyle caket, pantalon, tozluk ve şapkadan 
müteşekkil bir takımın dikim bedeli (155) kuruş tahmin edilen 
(21,200) takım kışlık elbise 1.3.937 pazartesi günü saat (14) te ka
palı zarf eksiltmesiyle müteahhide ihale edilecektir. 

2 - Şartn~~i (165~ kuruş karşılığında komisyondan alınabi
lecek olan bu dıkım eksıltmesine girmek istiyenlerin (2464) lira 
(50) ku":1ş~uk teminat mektup veya makbuzu ile şartnamede yazılı 
belgeler ıçınde bulunacak teklif mektuplarını belli gün saat ( 13) e 
kadar komisyona vermiş olmaları. (282) 1-547 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlCI SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU iLANLARI 

.. Ordu has~eleri için muhtelif ebadda iki yüz otuz sekiz bin üç 
yuz metre patıska 3. Mart. 937 çarşamba günü saat 15 buçukta İs • 
tan~ulda Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksilt· 
mesı yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 93142 liradır. İlk temina
tı 5907 l.i~ 10 .~ruşt:ır· Şartnamesi 466 kuruş mukabilinde isti yen· 
l~re ve~ılır. Numunesı ~omisyonda görülür. 1stelı::lilerin kanuni ve
aıkalanyle beraber teklıf mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komsyona vermeleri. (286) 1-549 

İLAN 
1 -. l~ir ~ü~tahkem mevki tahkem mevki satın alına ko • 

kıtaat ıhtiyacı ıçın 27360 kilo misyonunda görüleh!lir. 
sabun kapalı zarfla .. e.~siltmesi 4 - Eksiltmeye iftirak ede-
16. şu~t. 9~? salı gunu saat 16 ceklerin ticaret odasında kayıt· 
da İzmır mus~kem mevki sa· h olmaları ,art olmakla bera -
tın alma komısyonunda yapıla- her 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
caktır. üncü maddelerinde ve prtna -

2 - ~abu.,un mecmuu tuta· melerinde yazılı vesikalarla bir
n 10670 lır~ 40 kurut ol~p mu- likte teminat ve teklif mektup -
vakkat temınatı 800 lıra 28 tarını ihale gün ve saatinden en 
kuruştur. geç bir saat evvel komisyona 

3 - Evsaf ve şeraiti müı • vermeleri. (192) 1-395 

Elektrik münakasa ilanı 

Kırklareli Belediye Riyasetinden: 
.Kır~eli şehrinin Nafıa Vekaletinden muaaddak elektrik pro

jesı mucıbınce mevcut elektrik santralına ilave edilecek 23800 lira 
bedeli keşifli 200 efektif beygir kuvvetindeki buhar makinesi ve te· 
efrruatı 3-11-936. dan itibaren 45 gün müddetle münakasaya konul -
mu' ve Cumhunyet gazetesinin 4494 4499 4504 4509 numaralı ve 
Ulus gazetesinin 5501, 5506, ssıı, ssı6 nu~aratı' nüshalarında ilanı 
yapı~mı~ ve fak~.t bu münakasa müddeti zarfında istekli çıkmadığın
da~ ı.ş lıır ay muddetle pazarlığa bırakılmış olup Cumhuriyet gaze
.tesının 4541, 4545, 4549, 4552 numaralı ve Ulus gazetesinin 5544, 
5548! 5552, 5555 numaralı nü&halarında ilin edilmi' ise de gene is· 
teklı çıkmauığından l;.u defa tediye şartnamesinde bazı tadilit ya • 
pılarak bu İf 22-1-937 den 1-3-937 ye kadar eski ilinlardaki ıartlar 
dahilinde miioakuaya çıkar.ılmıttır. 

İsteklilerin % 7,5 teminat akçeai olan 1786 lirayı Belediye YC.ıı:• 
nesine yatırarak 1-3-937 günü ... t 15 de Belediye Encümenine mü-
racaatları ilin olunur. (604) 1-468 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden: 

Ya.ıı:ı makinesi ile yuı yannamn iyi bilen ve lüzumunda Vekl· 
letin her tubeıUnde çalqabilecek ve memurin kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı şartlan bais bir ityar almacaktrr. 

Aylığı 20 liradır. 
Mfüıabaka 11-2-1937 perşembe gUnü saat 14 de yapılacaktır. 
İsteklilerin 10.2.937 günü aıcpmına kadar belgeleriyle birlikte 

Vekalet Zat işleri Müdtldüğilne baş vurmaları. (289) 1-545 

Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası Riyitsetinden: 

Sicilli ticaretin 307 numarasında müseccel bulunan Türkiye Şe
ker Fabrikaları Anonim Şirhti namına birinci dereee imzaya me -
zun olau Umum Müdür Bay IUzım Taşkent ve Hukuk Müşaviri 
Nafız Kıcıman taraflarından Şirket direktör~rinden Ferit Kaltak
kıranın Şirket namına emvali gayri menkule teferrüiı ve bu tefer
rüata aid bilcümle muamelenin ifaaı için Ankara ikinci Noterliğinde 
tanzm edilmiş olan 29. KAnunuevvel. 936 tarihli hususi vekaletna • 
menin vaki olan talebe mebni dairede mahfuz vesaike müstcniclen 
8. 2. 937 tarihinde tıeacil edildiği ve vekiletname 11uretinin aşağıda 
neşredilmekte bulunduğu itan olunur. 

Hususi vekaletname: 
Tür.kiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi namına, Ankara vi

layeti dahilinde dilediği mahalden dilediği arsa ve gayri menkulü 
almağa ve bedellerini tediyeye ve mahalli tapu dairesinde ve memu· 
ru mahsusu önünde firket namına teferruğ takriri reaimlerini ka • 
bul v~ istimaa ve tapuya kayt ve tescilinin icraaiyle tapu eenetleri
ni almağa ve bu hususlara müteallik olup ifası kanunen mukta.zi 
muamele ve merasimi ifaya ve imzası icabeden kiffci evrak ve de • 
fatir ve zabıtlara ve ilıniihaber ve makbuzlara tirk'ct nmun:ı imza 
Jcoymağa mezun ve salihiyettar olmak üzere ,ir~et direktörlerin • 
den Ferit Kaltakkıranı hususi vekil tayin ettik. 29. K. ~ı. 936 

Tü~ Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
İmza: Nafiz Kıcıman İmza: Kizmı Tqkent.. 

Mahallinde Seniha Ertürk tarafından okunup anlatılan ve imza
ları almana bu hususi vekiletname altındaki imzaların zat ve hüvi· 
yetleri dairece maruf ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Sirke· 
tini müşterek imzalariyle temsil eyledikleri dairede mahfuz sirkü
ler münderecatmdan anlaşılan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
şirketi müdürü IChmı Ta§kent ile Hukuk Mü~viri Nafiz Kıcıman· 
m ımzaları olmakla Noter Kanununun 67 inci maddem ahklmma 
tevfikan u.dik edildi. 

Dokuz yüz otuz altı senesi kanunuevvel ayııun yirmi dokuzuncu 
salı günü, 29. 12. 1936 Resmi Mühür 
- T.C. 

Ankar• İkinci Noteııi Veli Ulusu Na. 
İmza: R. Ulu11u 

17545 • 1476 umumi numerolu aslına mutabıktır tasdik olunur. 

1 
Bu suretin dairece kayt ve tescil edilmiş. 29. 12. 936 tarihli ve 

8 • Şubat - 1937 1-555 

• Kuru~ y 
ANKARA ASLİYE B!RtN

Cİ HUKUK MAHKEMESİN • 
DEN: 

Ankarada Tabakhanede mu • 
kim Mahir kızı Nahide tarafın· 
dan açılan ve yanlı,Iıkla Dudu 
olarak yazılan admın Mahide o
larak değittlrilmesi hakkında o
lan davanın yapılan d11ru~ 
sonunda Dudu adının (Mahide) 
olarak değiştirilmesine ve i1iinı
na karar verilmif olduğu ilin o-
lunur. 1-552 

ZAYi 

Ankara Birinci Orta Okulun
dan aldığım 5. 2. 937 tarih ve 
875 sayılı tasdiknameyi kaybet· 
tim. Yenieini alacağımdan kay
bolanın hükmü yoktur. 

Hü.>cyın 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçlaruı döJdllmeGne ve ke

peklemneaine dni olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir " besler. Komojen saçla
nn gıdandır. Tabit renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
IComojea kan.sak aç ebirl ma
ruf eaaaelerle ıtriyat mapaıa. 
nnda buimıar. 

LlNlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZllANIM KATI 

DEVASIDIR 

KELEPiR 
Yenişehirdc tam bakanlıkla

rın karııaında Karanfil sokağı 
üzerinde güzel bir arsa acele sa· 
tıbktır. Telefon: 3063 e müra -
aaat. 1-533 

Kiralık 
Havuzbqında, Karanfil So • 

kağında, bodrum katında 2 oda
lı müstakil bir daire kiralıktır. 

Tet 3079 1-553 

MiLLi MODAF AA 
VEKALETi SATIN 
ALMA KOMiSYONU 

iLANLARI 
BİLİT 

Laborant~ Fen sanat kimya· 
hanesi laboratuvarı için kırk be
şer lira ücretle iki laborant alı
nacaktır. Şartları ögrenmek is
tiyenler M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna gelsinler. İmtihan 
15 - Şubat • 937 paza~ai günil 
ıaat 15 de komisyonumuzda ya· 
pılacaktrr. (280) 1-527 

il 
OYUS-. 

Ankara Sehri 
' İmar 

Müdürlüğünden: 
Yapılamkta olan Ankara '"eh· 

ri me~lığmda inşa edilecek 
olan 7580 lira 60 kuruş bedeli ke• 
tifli muvakkat ölü yıkama ma
halli ile bekci mahalli "996 ira 
11 kuruş bedeli keşifli pis ve te• 
miz au mecralan ve keza 6400 Ji. 
ra ke§ifli ölü defn edilecek yer 
yollan ve tesviyei turabiyesi 
12. ıubat. 1937 ~rihine müsadif 
cuma günü saat 17 de Ankara 
Şehri imar Müdürlüğünde Hu· 
susi komisyonu tarafından iha-
le edilmek üzere açık ~ksiltme 
uauliyle ayn ayn eksiltmeye 
konmuştur. Şartname ve sair 
evrakı fenniyesini görmek isti· 
yenlerin her gün ve talip olan· 
ların eksiltme günü Ankara şeh· 
ri imar Müdürlüğüne müraca • 
atları 11in olunur. (190) 

1-387 

DOKTOR 

Mecit Sayan 
İdrar yolları hastalıkları 

mütehas111sı 

itfaiye meydanında Kur -
tulllf apartımanmda birinci 
kat. 

Pazardan maada her gün 
saat 17 deıı 19 a kadar haata
larını kabul .e tedni edec. 

T~lefon: 1?69 1--44? 

Ankara Vilayetin
den: 

l - Kapalı zarf uınıliyle iki 
tane motorlu ft arabalı pülveri
zatör satın alınacaktır. 

2 - lluhammm bedeli 1200 
lira, teminat g() liradır. 

J - Eksiltme 8 mart 937 pa
sartesi pnö uat ıs de Necati· 
bey mahallesinde Saylnlar m
bğmda Ferah apartımanmda 
ziraat mücadele mUfettifliti cb· 
ireıinde yapılacaktır. 

'4 - Şartname Ankarm adı 
geçen müf ettifliklen paraaız ve
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek
tuplarını teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
aaatinden biz uat önceye kadar 
.komisyona vermeleri. (152) 

1--325 

- DOKTOR -

Kadri Yetklıı 
Birinci llDlf 

Dabilt aaatalıldar milto
haasııı Yenitehir - Uçar eo
kak No. ıı 

Telefon: 3174 
Hergün saat 15 ten sonra 

BİL1T 
Aşağıda yazılı alat ve malzeme ayrı ayrı pazarlıkla satın alına· 

cak~ır. _Pazarlıgı 11-2-937 perşenbe g ünü uat 10 dadır. lstekliler 
bellı. gun ve ~aatmda M. M. V. Satın alına Ko. nuna gelmeleri 

Cıns ve mıktan 
36 kalem sun'i aza malzemesi 

8 kalem s ıhhi alat 
1 adet S üppozituvar makinesi 18 kalıblı 
1 adet F ont üzerine emayye banyo 

(281) 1- 528 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

l\lahdud l\fesulivet li ~ı\.ııkara ., 

Giiven Yapı l{oop eratif inden: 
Martın altısına müsadif cumartesi günü saat 16 da ortaklar 

umumi heyeti Ankara Sümer Bank merkez binasında adiyen içti-
maa davet olunur. İdare Meclisi 

l\liizalcere Ruznamesi: 
1 - İdare meclisi ve mürakipler tarafından tanzim edilen ra

porların okunması 

2 - Şirketin mevcudatı ile bilanço ve hesabatının tetkik ve 
tasdiki 

3 - Müddeti nihayet bulacak olan mürakibin yerine mürakip 
intihabı 1-558 

l\la!ıdud Mesulivetli Aııli.ara . 
Giiven Yapı l(ooperatifinden: 
Martın altısına müsadiıf cumartesi günü saat 15 te ortaklar u

mumi heyeti Ankara Sümer Bank merkez binasında fevkalade 
içtimaa davet olunur. • 

Esas mukavelenamenin bazı maddelerinde aşağıda yazılı tadila-
tın yapılması: İdare Meclisi 

Madde ı - Bu maddenin (şirketin merkezi Ankara, müddeti 
on beş yıldır) cümlesini ihtiva eden ikinci fıkrası (şirketin merkezi 
Ankara, müddeti on yedi yıldır) suretinde tadili. 

Madde 3 - Bu maddenin (kooperatifin hisse senedleri nama 
muharrerdir) cümlesi (inşaat hesablarının neticesine göre koope
ratifin çıkaracağı hisse senedleri nama muharrer olacaktır) suretin
de tadili. 

Madde 4 - Bu maddenin (B) ve (D) bendleri ile maddenin 
son fıkrasının kaldırılması. 

Madde 5 - Bu maddenin birinci kısmının son cümlesi olan 
(bunlara temettü ve ihtiyat akçesinden bir şey verilmez) ibaresinin 
kaldırılması ve ikinci fıkranın son cümlesinin (devreden şerik devrin 
şirketçe tescilinden itibaren iki sene nihayetinde deruhte ettiği 
şahsi teahhüdlerinden kurtulur. 23 üncü madde hükmü mahfuzdur) 
suretinde tadili. 

Madde 6 - Bu maddenin (ısmarladığı evi uhdesine tevdiden evet 
tahrib veya tadili ... ) suretindeki (D) bendi (ısmarladığı evi, uh
desine temlik ve tescilden evel tahrib veya tadil...) şekline tadili. 

Madde 9 - Ortakların ev yaptırmaktan mütevellid borçlarının 
yalnız ödenmemiş kısmının teminine münhasır kalmak üzere koope
ratif kendi lehine ve vefat halinde resülmali lazimüttediye bir hayat 
sigortası yaptırmalarını ortaklarına teklif ve bunun şeraiti mahsu
sasını tayin ve tesbit eder. 

Bu sigorta sisteminden istifade etmek istiyen ortak kooperati
fin hazırlayacağı bir teklifnameyi doldurmak suretiyle kooperatife 
müracaat eder. Hayatını başka bir surette sigorta ettirmiş bulunan 
ortak ayni maksad için primlerini yine şahsan ödemekle beraber 
vefat vukuunda sigorta bedelinin menfeattarı olarak kooperatifi ka
bul ve vefat vukuunda verilecek resülmalin mülkiyetini kooperatife 
devrettiğini sigorta şirketine bildirir ve şirketin kooperatife karşı 
muvafakatını temin eder. 

Madde 14 - Bu maddenin üçüncü bentli (umumi heyet kararla
n ekserıyetle verilir. Nizamnamenin tadiline aid maddesi...) şeklin
de sehven unutulan (tadiline) kelimesinin ilavesi suretiyle sehvin 
tashihi. 

Madde 23 - (Evlerin bedelleri, aylık teksitlerle ve azami on 
yılda ödenir) cümlesi (evlerin bedelleri, aylık taksitlerle ve azami 
on beş yılda ödenir) suretinde tadili ve maddenin diğer aksamının 
aynen ibkası 

Madde 27 - Bu maddenin (ortak evi tahliye ve teslim etmediği 
Ye kooperatifte mahkemeye müracaat mecburiyetinde kaldığı tak
dirde ihbarname müddetinin hitamından itibaren tahliye tarihine 
kadar ortak fuzuli işğal tazminatı olarak aylık taksitinin yüzde 
nisbetinde bir meblai! vermeğe mecburdur) fıkrası (ortak evi tah
like ve teslim etmediğinden kooperatif kanun yollarına müracaat 
mecburiyetinde kaldığı takdirde protesto ile tayin edilen müdde· 
tin hitamından itibaren tahliye ve teslim tarihine kadar devam eden 
işğalden dolayı ortak her ay için ödemeğe mecbur bulunduğu tak
sit bedelinden mada bu taksitin %50 yüzde ellisi nisbetinde bir taz
minatı da koopeıatife ayrıca tediye ile mükelleftir.) suretinde tadili. 

1- 559 

Kozlu Kömür işleri 

Türk Anonim Sirke ti 
' Hi~edaran heyeti umumiyesini daevt: 

İdare Meclisi Riyasetinden: 
Şirketimizin 1936 hesap senesine ait alelade heyeti umumiye iç

ti.mat, 12 mart 1937 tarihine müsadif cuma günü saat on beşte An
karada şirketin merkezi olan Türkiye İş Bankası binasında akte -
dilecektir. 

Ruznamei Müzal{erat: 
1. - 1936 senesine ait meclisi idare ve mürakip raporlarının kı

raat ve tasvibi; 
2. - 1936 senesi bilançosunun ve karu zarar ve faizi muhassas 

hesablarmın tetkik ve kabuliylc meclisi idarenin ve mürakiplerin 
ibrası ve temettü ün sureti tevzii; 

3. - Müddeti hitam bulan meclisi idare azalarının yerine intibah 
icrası ve muvakkaten tayin edilmiş olan azaların tasdiki. 

4. - 1937 senesi mürakiblerinin tayini, 
5. - 1937 senesi alelade heyeti umumiyesine kadar muteber olmak 

üzere meclisi idare azalarının hakkı huzuriyle 1937 senesi mürakib 
ücretlerinin tesbiti hususlarından ibarettir. 

Ticaret kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan sahibi 
rey olan hissedarlarımızın asaleten veya vekaleten içtimada hazır 
bulunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sahiplerinin laakal bir 
hafta evvel şirket merkezine hisselerini tevdi ile mukabilinde rey 
pusulası almaları lüzumu rica ve ilan olunur. 

1-554 Meclisi İdare 

------------------------~ 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Miitercim Aranıyor 
1 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne, türkçeden almancaya ve al
mancadan türkçeye mükemmel bir surette tercümeye muktedir bir 
mütercim alınacaktır. Taliplerin vesikalariyle birlikte Y. Z. Ensti-
tüsü Rektörlüğüne müracaat etmesi: (291) 1-556 

•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nniı• 
~ TÜRK HAVA KURUMU ~ = ~ BOYOK PiYANGOSU 1 
E: Şimdiye kadar binlerce ki§iyı zengin etmi§tir. = = 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. ;; -- -= Büyük ikramiye 50.000 liradır. s -- --= --- --5 Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira Irk ikramiyelerle =: = (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır ... = 
;;;; DiKKA T: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü = = akşamna kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. = 
: Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .... = 
mıııııııııııııııımnıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i 

Satılık Arsa YENİ 

As le eri 
Fabrikalar 

Ticaret. 
l{aleıninden: 

Fabrikalar ihtiyacı için mik
darı ne olursa olsun (Levha, Bo· 
ru, Çubuk veya külçe balinue) 
hurda kurşun satın alınacaktrr. 
Bu nevi kurşun satmak istiyeıı
lerin pazarlık için İstanbulda 
Fındıklıda Askeri Fabrikalar 
yollama amirliğine, Ankaıa'da 
Ticaret Kalemine müracaatları • 

(248) 1-479 

~ ~~~~~:,..i~~~~ş;;;~;;- ~ 
1 Beher Beher ~ 

1 
r ıtimi Santimi 

Sayfa .ıruş Sayfa Kuruş 

2 300 3 200 

1 
4 150 5 100 

f. 6 80 7 ve 8 30 f: 1 - Hayır işierinc ve yeni 

1 çıkan kitaplara aid ilanlardan ~ 
% 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 

17 Lira 30 
9 ,, 16 
5 ,, 9 

Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

Ankara 
Valiliğinden: 

3101 lira 82 kuruş keşif be -
delli Ankara müstakil jandarma 
taburu süvari ahırının kiremit 
altı kaplama işi 18-2-937 tarihi
ne rastlıyan perşembe günü sa
at 15 de Ankara Nafıa Müdür
lüğü odasında toplanan komis
yonda açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı 232 lira 
64 kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu
nu ve ticaret odasının musaddak 
vesikasiyle Nafıa Müdürlüğü -
nün fenni ehliyet vesikasını ha
iz oldukları halde yukarda yazı
lı gün ve saatte komisyona mü
racaat edeceklerdır. 

Buna ait şartname ve saire -
yi her gün Nafıa dairesinde gö-
rebilirler. (253) 1-483 

TERCÜME 
İşleri Bürosu 

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

~ 

KREM BALSAM İN~ 
~ 

Kumral Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegline sıhh! ~ 
kremlerdir: Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kbıilen izale ~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİJ..,İR~ 
ı - Krem Balsamin yağlı gece için penbc renkli ~ 
2 - Krem balsamin yi\ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbc renkli. 

İNGİLlZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu - İstanbul ~ 

Kimyager Alınacaktır 
Ask~eri Fahıili.alar Umum 

Miidürlüğünden: 
Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. As· 

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

SİNEMALAR HALK 
Yenişehir Selanik caddesi ma

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1-485 

BU GÜN BU GECE 
iki büyük film birden 

1- BEŞiZLER 

BUGÜN BU GECE 
DONANMA GELİYOR 

Dick Powel - Ruby Keeller 
Eglenceli mevzuu, tatlı müzik ve 
danslariyle seyircilerine çok zevkli 

bir •eanı geçirtecektir 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umuınt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Na<>uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Orijinal bir mevzu çerçevesi Jahi· 
linde çevrilmiş güzel bir eser 

2- MAZURKA 
ilaveten : FOKS JURNAL 

Seanslara dikkat: 
Beşizler: 2.45, 6.45, Je 
Mazurka: 4.45, 9 da 
Geceleri yalnız bir lilm gös!:::·llir. 

Ayrıca 

RENKLi MIKI MA VS 
Halk matinesi (saat 12 de): 

PRENSES STROGOF 
Normal seans 2.30 ela başlar 


