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8 ü d c e görüşmeleri devam ediyor Başbakanımız büyük 
gösterilerle karşılandı iç işler, Sıhat ve Adliye 

Bakanlarımız çok 
mühim izahlar yaptılar 

Yunanisf anla fürkiye bütün 
meseleler üzerinde 

fam bir anlaşma halindedir 
h 
~1tinbua,1 25 (Ah.A.) :-Türkiye bqbakanı lımet lnönü ve maiJetinl 

~· una? ususı tren saat 23.30 da ıara ıirmiftir. Kıralm yanri 
Amıral Paparııopulos, batbakan Metakaaı, Dıı itler müste,. Ma 
dit, ord~ kurmayı reisi General Papagos, deniz kurmayı rei:; ~ 
Sakelarıu, hava kurmayı reisi Albay Gazis, Atina belediye reİ9İ " be
led?'e m~lis.i reisi, .~~.10119:.v ve Ro~anya orta e.lçileri, dıt bebnltp 
erkanı, T urkıye elçıhgı erkanı ve yuksek rütbelı subaylar, TürkiJ• 
baı~~~ını karıılamak üzere istaıyonda bulunuyorlardı. TürkiJe or
ta elç111 ıle batbakanlık husuıi kalem müdürü, lımet lnönünü llllll'cla 
kartılanuılardır 

Bir ef zun taburu mızıka ile ta
zim töreni yapmıfhr. 

Baıbakan lamel İnönü ve Me
takaas çok hararetli bir surette 
selimlatmıılardır. İsmet İnönü ef· 
zun taburunu teftit ettikten sonra 
gardan çıkmıf ve halk tarafından 
hararetle alkıtlanmışhr· 

Türk misafirler türk ve yunan bay• 
rakları ve Jcktriklerle donanmış yollar .. 
dan geçerek otelJerine girmişlerdir. 

Jç işler bakanı B. ŞDlırü Kaya Sihat bakanr B. Relik Saydam Adliye bakanr B. Şükrü SaraçoğJu 
·~--.:._-----------------------, i ................................................................................................. ~ 

• • ! Kamutay, Maliye, Düyunu Umumiye, T~pu ve ! 

BQf bakanımızın elen gazetecileri-
ne beyanatı 

Gündelik 

1937 büdcesi 
Kamutay umumi heyeti yeni 

hüdceyi tetkika başladığı sırada 
ıöz alan sayın Finans bakanı~ız~ 
bu vesile ile Türkiye cumhurıyetı 
rnaliyesinin ~saslarını, çok güzel 
bir nutukla, izah etti. 

Büdceler, memleketlerin eko· 
nomik giditlerini anlatan en sı· 
hatli vesikalar olmak itibarile on
ları izah ederken söylenen bu gibi 
nutuklar hele Finanı bakanımı· 
zınki gibi herhangi bir iltibasa 
mahal bırakmıyacak derecede ~
rih olursa içerde ve dıtarda, dık
katle takib olunmak ve ehemiy~!
le üzerinde durulmak pek tabıı· 
dk •J 

"Bir taraftan devlet ~ar~aa-
tını, memleketteki muhtelıl ıra! 
ve •ervet membalarının ve ıumınu 
hayat •eviye•inin •ıkıntı•ız kartılı· 
)labileceği ıekiller ve ni•betler da· 
li:linde tutmak, diğer taralt~n 
devlet hizmetlerinde tUırlık ıh-

ı' · .. ·· ·· yıg"dıg" ı ek•ikle· ma erın onumuze • • 
rin •eneler içinde telafi çarelerını 
temin edebilecek bir İf programı: 
na dayanmak cumhuriyet deıJrı 
büdcelerinin eaaalı iki va•lıdır.!'. 
aözlerile cumhuriyet büdcelerın~n 
iki anavasfını, ilk söz olara~, bır 
kere daha tebarüz ettiren F ınanı 
bakanımız, bu vasıfların d e n k 
b ü d c e prensipi ile uzlaıtırılmıf 
olduğunu haber vermittir. . 

1937 büdcesinin umumi hızmet
ler için sarfına mezuniyet i.steni· 
len tahsisatı 231.017. 776 lıradır 
ve burada bir an tevakkuf edilmek 
lazımdır: hükümet büdceyi hazır· 
ladığı sırada geçen sekiz aylık 
tahsilat rak'.amlarından mülhem 
olmuıtu. Büdce alakalı encümene 
gelinceye kadar on aylık rakaml~ 
elde edilmit ve bundan, senelık 
tahsilat mikdarının tahminlerden 
çok üıtün olacağı anlatılarak nıas
İ'af büdce.i 229.676.000 liradan 
1.341 .000 lira fazlasile te1bit olun· 
muttur. Yalnız bu hadise, verıile-

. . 

! Kadastro, Güm r ü k ve İnhisarlar, Dahi- I • • ! liye, Matbuat Genel Direktörlüğü, Em n i ~ e t i 
j İşleri, Jandarma Genel Kumandanlığı, Hari - ! 
! ciye, Sıhat, Adliye, büdcelerini k a b u I etti. ; 

Atina, 25 (A.A.) - Türkiye Başba
hııı lmıet lnonü, Selinikten harelce
tinden once matbuata yaptığı beyanatta 
gösterilen güzel kabulden duydugu 
memnuniyetini ve B. Metakaa• ile bu· 
luşmaktan hisaettigi sevinci bildirmif 

ve demittir ki: 

~-·-·-···-·-·-···-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- - - . . . ..... . ........ •·- Yüksek meziyetlerini daima tak· 
dir ettigim guzide devlet adamı B. Me• 

taksasla şahsen temasa gelmek için ilk 

vesileden istifade etmeği hararetle ar· 

Kamutay dün B. T ev.fik Fikret Sılaym reisliğinde toplanmııtır. İs
tanbul mebusluğuna seçılen B. Şükrü Alinin seçim mazbatası okuna· 
rak kabu ldeildikten sonra, yeni büdcenin müzakeresine devam edil-

( Sonu 8. 'Jnci sayfada ) 
miştir. 

Maliye bakanlığı büdceai görü-

l 
tül ürken söz alan 8. Mustafa Ön
soy (Çankırı) çok iyi çalıpn ma-

1 

liye memurlarının çalıttıklan bi
naların fena olduğunu söyledi ve 
bu arada İ•tanbul defterdarlığı 
binasını misal getirdi. Milli emla
kin satıtın<lan alrnacak paradan 
bir kısmının bu ite harcanmasının 
muvafık olacağını aöyledi. 

Maliye bakanımız bu temenniye fil 

cevabı verdi: 

Sıra•ile yapılacak İ§ler 

Milletler Cemiyeti konseyinde 

Sancak meseles i 
tetkike başlandı 

Dil meselesiyle üç nahiye 
işinde fikir ayrılıkları var 
Cenevre, 25 (A.A.) - Konsey bu sabahki celsesinde müzakere 

yapmadan ruznameyi kabul etmiştir. 
Konseyin gayri resmi toplantısında, İskenderun meselesi raportörü 

lsveç Dıt bakanı B. Sandler, Sancağın statüsünü ve ana kanununu teı
bite memur eksperler komitesinin faaliyeti hakkında malUınat vermit· 
tir. 

B. Sancller, verdiği raporda, dil 
meseleai ile üç nahiye hakkında 
halen fikir ayrılıkları bulunduğu· 
nu bildinniftir. Konseyin aıağıda
ki noktalar üzerinde birer karar 
venneai gerekmektedir: 

Dost Yunansıamn Saym Başbahtu 
B. Metaksas 

•..•...•......•............•• , 
. p • • : artı grupunda : 
• • 
!B. Şükrü Saraçoğlunun ! 
• • ! verdiği izahlar : 
: Ankara, 25 (A.A.) - C. H. Par ! 
: tisi Kamutay Grupu buglln (25.5. ! 
: 1937) öğleden evci Antalya uyt.vı : 
: Dr. Tuncanın bafkanlığında top- ! 
: landı. : 
: Söz alarak kürsüye gelen Harici· ! 
: ye Vekil vekili Saraçoğlu, Hatay : 
! meseleıtinin ıon durumu ve Bafba· ! 
: kan İsmet 1nönünün seyahati ve ıi- ! 
! yasi temasları hakkında izahat ver ! 
: di. : 
! Bundan ıonra Saraçoğlunun Bat· ! 
• bak y . . . • • anımızın unanıstanı zıyarctm· • 
! de yunan milleti ve hukumeti tara- ! 
: fından Turkiyeye ve Turkiye Bllf· ! 
! vekilinin tahsına karşı gösterilen : 
! geniş muhabbet ve coşkun doath•'· ! 
! tezahüratı hakkındaki beyanatı ! 
! Parti grubunca alkııJarla k&rJılan- : 
• d • 
• L • 
• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Zirai Kombinalar 

"- Mustafa Önsay arkadatımızm 
maliye hakkında ibzal ettikleri iltifata 
teşekkür ederim. Hakikaten tahıil §U• 

belerinin vaziyeti bizim dahi nazarı 
dikkatimizi celbetrnittir. Meclisi ili de 
kendilerinin ifade ettiği veçhile bu bap
ta bir kanun kabul etmiştir. Bu kanuna 
nazaran eski binaları satacak, yerine 
yenilerini yapacagız .• Şimdi>:e ka~ar ~u 
satışlardan elli bin Jıra temın edılmıJ
tir. Bu para ile de binalar yapılmıttır. 
Öyle zannediyorum ki pek yakında bü· 
yük bir bina daha sataca~ız, onun ~a
rası da bu tahsil şubelerıne sarfedıle. 
cektir. Diğer buyurdukları hükümet 
konakları binalarına gelince; hiç fÜP
hesfz imkan hasıl oldukça onlar da ya· 
pılacaktır. Bunların hepsi bizim. naza· 
rınıızda müsavidir. Bunlar sıraaıle ya• 

pılacaktr .,. 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) b~ 

binaların. daha bir müddet ite yarıyabı
leceğini; böyle bir israfa kapı açıl~ 
•ının doğru olmadığını, bunları tam~r 

ı - Statünün ve anayasanın meri· 
yet mevkiine girmeıi tarihinin tesbiti, 

2 - Sancak meclisi için ilk seçim 
tarihinin tesbiti, 

3 - Seç.imleri hazırlıyarak kontrol 
edecek komitenin kurulması, bu komi. 
tenin ve Sancaktaki milletler cemiyeti 
delegelerinin muraf larının ne ıuretle 
paylafılacağı, 

Temmuzda 
işe başlıyor 

muhafaza etmenin en muvafık şekıl 
ve Mal' olduğu mütaleasında bulundu. . ıye 
vekilimiz tekrar kürsüye geldı. 

- Zaten bütçenin heyeti umumiye-
• • mil'akereainde arzetnıitfiın ki, 

sının .. 
(S-11 S ioci •1'ab) 

4 - Statü ve ana kanunun Fransa ve 
Türkiye tarafuıdan tasvibi ınueleıi, 

(Sona ı. iaei uy/ad• ) A ttno1, Eden, Delbo• lonufuyorl•r 

Ziraat Bakanlığı zirai kombineler &
zerindeki çahımalarına f ıaliyetle ""
etmektedir. Bakanlık bu barmaa s-. 
nı faaliyete ceçirilmek için baarlıp ... 
tirilmek bere olan 100 .kombiaeye ait 

( So11u ı. iaci ••yl•tl•) 
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istatistik bahisleri 

emoğrafi 
Bu kitab istatistik Umum Müdür Vekili Celal Aybar tarafın~ 

dan yazılmı!] Umum Müdürlük n~riyatı arasında ve tetkikler seri· 
sinin 52 inci kitabı olarak Ankarada Ulus Matbaasında basrlrmştır. 
148 sayfadır. 

Doğumla başlayıp ölümle biten 
insan ömru, ınsan ömrünü dolduran 
siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel fa. 
aliyetler, insan ömrünün sosyal, eko
nomik muhit ve telakkilerle münase
bet derecesi, bu muhit ve telakkilerin 
doğumlar, ölümler, evlenmeler, boşan
malar üzerindeki tesirleri. İki kelime 
ile; nüfus meselesi. 

a - Meselenin nescb1ere, veraae· 
te, hale, temayüle, sıhhi, iktisadi, iç
timai, siyasi şartlara göre tetkiki, tet
kik usulleri, tahminler, sayımlar, kü
tükler. 

b - Nüfus meselesinin, cemiyetin 
siyasi, iktisadi, kültürel inkişafına te
sirleri bakımından ehemmiyeti. 

c - Artma, artmaya müessiı: ha
yati, iktisadi, içtimai amiller. Amiller 
lehine müdahaleler. 

d - Nüfusun cinalere ve yaşfara 
göre teşekkülü. Teşekkülle doğumlar, 
ölümler, evlenme ve boşanmalar ara
sındaki münasebetler. 

e - Azalma. • Azalmaya müessir 
hayatı, iktisadi, içtimai amiller. Amil
ler aleyhine mücadeleler. 

f - Muhaceret. Muhaceretin .müs
bet (geli•) menfi (gidiş) sebeb ve te
sirleri. 

g - Kesafet. Kesafetin idari, ta
bii, iktisadi ~tlara göre tahlilL Ke
safet kanunu, nüfusun köyler, ıehir
ler arasında inkisamı, inkisam şartla-
rı. 

h - Evlenmeler. İklimin, sosyal 
ve ekonomik muhitin evlenmelere te
sirleri 

i - Bopnmalar. İçtimai muhit ve 
telaklrirıin, iktisadi siyasi şartların bo
şanmalara tesirleri. 

j - .Meıru, gayri meşru doğumlar, 
siyasi, iktisadi. içtimai, prt ve telak
kilerin doğumların artma veya azalma
sına yaptıkları tesirler. Tesirlerin leh 
veya aleyhine mücadeleler 

k - Ölümler. Ölüm vakalarmm 
o - 1, 1 - 18, 18 - 45, 45 - 65 're da
ha ileri ~ zümreleri arasında llOr
roal inkisam ııi'5bctleri. Siyasi, iktisa
di, içtimai, kiiltürel muhitin ve hadi
selerin ölümlerin bu muhtelif yaş zfun
rcleri arasmda inkisamma yaptığı te. 
sirler. 

Eğer gazete mecmua olsaydı saym 
Celil Aybar'm "Nüfus İlmi,, adlı ki
tabından ~öylec:e aldıinn bu notları 
ayni kita.bdaki izahlarla tamamlar ye 

her yerde oldnğu gibi bizde de; nü.. 
fus meselesinin, bekarlık vergisi. ev-
1ilik yardım.lan gibi basit tedbll-lerlc 
halledilecek blr i~ olmadığtnI - lıizu
mu var yok • isbata çalışırdım. 

Celal Aybar kitabı için başta Ame
rikalı G. Shandler Wbipple olmak üze
re yedi ingilizce, altı. fransızca, ve bi
ri telif olmak üzere on iki türkç~ kL 
tabdan istifade etmiştir. Kitab 13 ba
histir. Birinci bahiste demoğrafi ve de
moğraflar bun~n sonraki bahislerde 
de sırasiyle; niifus, sayımlar, kütük
ler, artma, terekküb, evlenmeler, bo
§anmalar, doğumlar, blüınler, çocuk 
ölümleri, hayati tablolar, muhaceret
ler tetkik edilir. 

Her bahiste o bahsi doğrudan doğ
ruy<. veya uzak yakın münasebetlerle 
alakadar eden hadiseler ehemmıyetle
rine göre yer almışlardır. 

Kitabda muhtelif hadiselerin ve 
muhtelif scbeb ve neticelerin izahı oto. 
rite fikirlerle, bilhassa mukayeseli ve 
bol rakamlarla yapılmış müellif ken
dini tercihan ikinci hatta üçüncü ptana 
almıştır. 

Tarzı, tertibi, tasnifi, u.slübu insa

na muayyen bir fikri tercih ediyor, 

muayyen bir tedbiri· tevsiye edıyor 

veya muayyen bir sebeb üzerinde di

ğerlerinden daha fazla duruyor his

sini vermez. Fakat kitabı veya kitab-

. dan her hangi bir bahsi okuyup bitir

dikten sonr~ elinizdeki notlarda. • ve 

eğer yalnız hafızanıza güvenerek ça. 

lışıyorsanız kafanızda - muhtelif ha

diseler ve b,areketler hakkında muay
yen ve bariz tedbirler, muayyen ve ba
riz scbebler kalır. 

Kitabda nüfus işleri müteassrp bir 
ilmi tertip çerçevesi içine almmtş ol
makla beraber, bahisler ve bütün kitab 

davasI% değildir. Mesela; nüfusun coğ
ra fya üzerindeki dağılışına, ve nüfus 
bimy esinin vasıflarına ınüessir iktisa-

di amilleri tetkik eden beşinci bahisle, 
kesafet kanununun tetkik edildiği al. 
tıncı bahis ! 

* * * 
Celal Aybar'm ayni mevzu üzerin-

de on yıldan fazla süren devamlı ilmi 
çalışmasının ve yine on yıldan fazla 
süren resmi tecrübelerinin kendısine 

temin ettiği salfilllyetle hazırladığı bu 
kitab, memlekette nüfus işleriyle uğ
raşan ve faaliyetlerini mmtakaları için· 
deki nüfusun hareketlerine göre tan~ 

zim mecburiyetinde bulunan devlet 
memurları ve belediyeciler ile, 1927 

1935 sayımlarını memleketin ileri men
faatlerine göre hii.kümlendirmeğe ha· 
zırlanan güzidelere mükemmel bir ça
lışma rehberi olabilir. Bu kitabı oku. 
yanlar ve okuyacaklar i~in, nüfus is
tatistikleri artık açılması imkan.;rz şif
re rakamları değildir. 

Celal Aybaı'm kitabınr mim kü
tüphanemiz tam on yıl bekledi. Eğer 
böyle biT kitab 1927 sayımından önce 
kütüphanemize girmiş olsaydı, 1935 
sayımına hazırlığımız şüphe y:>k ki 
daha başka türlü olurdu. 

Neşet Halil ATAY 

Mekteb kampları 20 
gün oluyor 

Kültür bakanlığı askeri ders gören 
talebenin kamp müddetleri hakkında 

mekteb idarelerine bir tam.im yapmıştır. 
Btı tamime göre kamp müddeti geceli 
gündüzlü olmak üz~re 15 günden 20 gü
ne çıkarılmaktadır. Muntazam askerlik 
dersi görmiyenler için bu müddet 5 gün 
daha uzatılabilecektir. Bu seneki kamp
ların 6 temmuzda ba~l&IJlası muhtemel
dir. 

:······ .. ············ ... ··-·-···················: 
: HAVA E ................................................... 
Dün hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş 

ve ısı 28 dereceye kadar çrkmıştır. Me

teoroloji işleri genel direk "rlüğünden 
verilen malfunata göre dün yurdun ce
nub n cenubu şarki mmtakalan açık, 
diğer mmtakaları bulutlu geçmiştiT. 

Dün en çok yağış Vanda olmuş ve ka
re metreye 2 kilogram su bırakmıştır. 
Dün en dü~ük ısı sıfırın üatünde olmak 
üzere Erza.rumdıa 4, en yüksek ısı da 
Adana, Diyarbekir ve Ankarada 28 de
rece olarak kaydedilmi~tir. 

İyi reporter nasıl yetişir ? 
Albert Londres mükafatını, 

alakaılı jüri, gazete muhabiri Max 
Mas:sct'ya vermiştir. Bu zat beş 

rey, tanınmış muhabir Marcel Sa
uvage dört rey kazanmıştır. 

Fakat gazete muhabiri, heman 
bütün dünyanın kabul etmiş oldu
ğu kelime ile, reporter nedir, nasıl 
yetişir ? 

Reporter, gazetesine en doğru, 
elde edilmesi en güç haberleri, he. 
türlü zahmetlere katlanarak ve 
bazan hayatrnı tehlikeye koyarak 
cazip, güzel, şahsi bir uslüple ya. 
zıp veren muharrirdir. 

Böyle reporterler, ilk önce, 
kendi fedakarlrklariyle ve sonra, 
ga~etelerinin ve okurlarının kendi
lerine verdikleri imkfınlarla yeti
şirler. 

Bahsettiğimiz mü.kafatI kaza. 
nan Max Masset, 1911 den beri, Le 
jourml da. çalı:ımaktadır. Bu ga_ 

zete hesabına dünyayı gezmiştir. 
Korsika adasında haydudlarrn, ce-

nup Afrikasında altıın arayıcıla

rının .hayatına kan!]ınış, Efganis
tana, Sara, Etyopya'ya, Katalon
yaya giderek ihtil3ı/lerin, işgalle

rin, mubaubeleriıı baberlerini, ha
diselerini, tehlikelerle dolu saf
balarrm, bira edebi eser kıyme

tinde olaa makaleleriyle anlat~ 
tır. 

Yalnrz şuna dikkat ediniz : 

ULU!======================= 26- 5- 1937== 

·Yurda Bayındırlık işlerini kontrol 

~~lecek Yol, köprü, bina, s , im 
goçmenl~r b .. 1 .. L d k · 
İskan işleri genel direktörlüğü bu ve u un payın ır 1 1 

yıl yurdumuza getirilecek göçmenler 

1 
k 

1 
•ı 

için haz~rlıkl~rı~a devam . etmektedir na Si ontro e I 
Genel dırektorluk Bulganstan ve Ro- c 
manyadan getirilecek göçmenlerin nak .. 
li için lazım olan vapurlar etrafında 

İstanbul deniz ticaret direktörlüğü vası
tasiyle vapurcularla temasa başlamıştır. 
Vapurcularla bugünlerde bir anlaşşma
ya varılacaktır. Bu sene Bulgaristan
dan 10.000, Romanyadan 15.000 muha
cir getirilecektir. Haziranın onuna doğ
ru nakliyata başlanacak ve 25.000 mu
hacirin nakli 3 ay sürecektir. Getirile-
cek muhacirlerin iskan edilecek-
leri yerlerle iaşe ve ibateleri 
ve karantine esnasında görecek-
leri muımelelere aid hazırlıklar 

bitmek üzeredir. Bu yıl getirilecek mu
haci.cler geçen sene malını mülkünü sat
mış ve pasaportunu almış fakat tesbit 
edilen miktar dolduğu için nakledilme
miş olanlardır. Bu muhacirler t-emamen 
nakledildikten sonra eğer tesbit edilen 
miktar dolmamış ise, bu yıl malını, 

mülkünü satmış ve muhacir pasaportu 
almış olanlar sırasiyle naklolunacak· 
tır. 

Kastamonu'da kır 
gezintisi 

Kastamonu, 25 (A.A) -Parti ocak
larının tertibettikleri büyük kır gezin
tisi dün bütün Kastamonu balkının iş
tirakiyle Maslak çamlığında yaptldı. 

Bütün mkil vasıtaları halkı buraya ta• 
şrmağa ihtiyaca kafi gelmedi. Halk ge· 
ee yarısı şehre döndü. Partililer çam
lıkta bayram yaptılar. Halk bu gezinti
lerin sık sık yapılması arzusundadır. 

Vilayetlerin büdceleri 
lç bakanlıkta te'kil olunan komis

yon vilayetlerin 1937 büdce projeleri 
üzerindeki çalllmalarma devam etmek
tedir. Komisyon ilk olarak Ankara, 
Kars, Muş, Van, Ağrı ve Urfa büdce 
projeleri üzerindeki tetkiklerini bitir
miştir. Büdc:e projeleri yük5ek tasdike 

arzedilmek üzere bugünlerde baş bakan· 
lığa verilecektir • 

Kamutay Çağrıları 
* Dahiliye Encümeni bugü.ıı saat 

10 da. toplanacaktır. * Milli Müdafaa Encümeni bugün 
saat 10 da toplanacaktır. * Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
bugün saat 10 da toplanacaktır. 

Her büyük reporter gibi MaJC Ma_ 
ssot da bütün diiııyayr dolaşmiştır. 
Bunun ekonomik manası şudur ki 
reporterin okurları gazeteyi ve 
gazetesi de onu beslemi!jtir. 

Hangi muharrir diyar diyar 
dolaşmak ve intibalarını yazmak 
istemez? Ancak, gazetelerin veya 
kitabların tirajı bu seyahatları öde
mek lazımdır. 

Tiraj nasıl çoğalır ? 

iyi reporter nasıl yetişir ? 

Fakat, bu sualler, birazda, yu-
murtamı tavuktan, tavukmu yu
murtadan çıkar sualini andırmaz 

mı? .. -N. B. 

Amerikada suç istatistikleri 

Amerika Birleşik Devletleri cmaı 

anketler bürosu bir istatistik ne,retmiş
tir. 

Bu istatistiğe baktlına. 1936 yılında 
birleJik devletlerde 1.333.526 cinayet 
iılenmiştir. Orta be1Jabla ba, her kırk 
dakikada bi rcinayet iılenmiş olduğu 

manasına gelir. Cinayete oisbetle ehe
miyetsiz diğer suçlara gelince: her on 
dakikada bir kapı lamıak suretiyle hır

sızlık, her iki dakikada bir adi hınrzhk 
ve her kırk saniyede bir yankesicilik 
vakası olınuıtur. 

Miibalega 

Müşteri - Bakkal bu yumurta taze 
mi? 

Yol, köprü, bina, su, demiryolu, liman ve diğer bütün nafıa inşdat 
ve ameliyatının kontrollanrun nasd yapılacağını tııyin ve tesbit eden 
kararname yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bayındırlık işlerimi·,,,in 
düzgün ve gayesine uygun olarak yapılması bakımından hususi bir 
ehemiyet taşıyan bu talimatnatnenin esas hükümleri şunlardır: 

Her türlü inşaaat ve ameliyatın f ) Kontrolun alakalı umumi ida-
takih ve kontrolu, iJin aid olduğu re tarafından tayin edilen bir mühen-
kontrol teşkilatı veya alakalı reis- dis, mimar veya fen memuru tarafın-
lik veya umum müdürlükler tara- dan yapılması halinde kontrol amirli. 
fmdan tayin edilecek bir müheadis ğine aid vazifeler umumi idare tara-
mimar, fen memuru veya fen heye- fmdan yapılacaktır. 
ti ve yahud bu işleri gören tanınmış Kontrol edilecek iş cesamet ve 
yerli veya yabancı kontrol müesse- ehemmiyetine göre bir veya mütead-
seleri marifetiyle yapılır. did kısımlara ayrılıp her kıs.na bir 

Bu memur ve heyetler bu tali- mühendis veya mimar memur edilir. 
matnamede ( kontrol ) kelimesiyle Kısımların ehemmiyetine göre de ica-
ifade edilmiştir. hında bir muavin ve lüzumu kadar fen 

memuru sürveyyan ve puvantör bu
lundurulur. Kontrolun hangi teşkilat veya 

hangi şahıslar tarafından yapdacağı 
ise başlama müddetinden evvel mü
teahhide yazı ile bildirilecektir. 

Mukavele ve merbutatı ve işe 
aid mevcud sair enak, proje, resim 
ve §artnameler ala.kah daire tara
findan ( kontrol ) a verilecektir. 

Kontrol teıkilatı: 
Kontrol teşkilatı bir kotrol amiri 

ile işin cesamet ve ehemmiyetine göre 
maiyetinde icabı kadar mühendis, mi
mar, fen memuru, sürveyyan ve pu. 
vantörden terekküb edecektir. 

Kontrol amirliği i~ aidiyeti ci
hetine göre aşağrda yazılı memurlar 
veya vekilleri tarafından ifa edilir. 

a ) Demiryol inşaatında başmüdür
ler ve başmüdürlük olmıyan yerlerde 
ba§tDiidür muavinleri ve bunun da al
madığı ıyerlerde şube ı:nfrhendisleri. 

b ) Vilayet na:fiala:nnc:a murakabe 
edilen işlerde vilayet nafıa müdürleri. 

c ) Su işlerinde su mmtaka mü
dürkri. 

d ) Devlet Demiryollarına aid iş. 

lerde yol başmüfetti1Ieri ve yalınd u-

mum müdürlük tarafından tayin edile
cek şefler. 

e ) Hususiyeti haiz işlerde yuka
rıda a, b, c, d fıkralarında yazılı mü
dürler veya şeflerden müstakil olarak 
doğrudan doğruya umumi idareye bağ
lı teşkilat yapılması halinde bu teşki
latın şefleri. 

( Bu :ısefler vekalet makamınca 

veya umumi idarelerce tayin olunur. ) 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Yugoal.aııya luqbakam B. 
Stoyadinoviç ne ~aman Ankaraya 
geldi ? 

2 - Bakır yolu hongi tarilıte 

açıldı ? 
3 - ikinci dil kurultayı hangi 

tarihte toplandı ? 
4 - Antalya dem.iryolımun ya

pdmaaı kanunu ne .zanıan çıktı ? 
5 - Ulukııla - Kayseri hattı 

ne .zaman bitti ? 

Dünkü suallerin cevablan 

S - Zirai kredi kooperatifleri 
kanunu ne zaman kabul edildi ? 

C - 1 Haziran 929 da. 
S - Türk çocuklarının ilk tah

sillerini türk mekteblerinde yapma
ları mecburiyeti ne zaman kondu ? 

C - 23 mart 921 de. 
S - Atatürk'ün ilk heykelleri 

ne zaman dikildi ? 
C - 3 Birinci teşrin 926 da • 
S - Tayyare cemiyeti ne za

man kuruldu ? 
C -16 şubat 925 de. 
S - Yeni belediye kanununun 

kabul tarihi nedir ? 
C - 16 nisan 930. 

Bakkal - O kadar ki yumurtlayan 

tavuk ona aldığımızın farkmda olmadığı 

için henüz yumurtlanmamı§ sayabilirsi
niz. 

Kontrol mühendisliği vazifeleri 
icab ve zaruret halinde fen memurla.. 
rına yaptırılabilir. Yukarıda yazdı fen 
memurları sürveyyan ve p_uvantör ade
di kontrol amiri tarafından tesbit olu-
nur. 

Her türlü İlt§a ve ihzarl0ın 
claimi wrette mürakabe ve 
miiayene tecrübesi. 

Her nevi ihzarlar, ameliyat Te in
şaaatın mukavele ve ilişiği olan şart
namelere ve projelere ve fen ve sanat 
kaidel~rine muvafık olarak yapdmasr.. 
nı muraka.lie ve temin etmek kontrol 
mühendisinin en esaslı vazifesidir. Btt· 
nun için kontrol müh.endisi i§in devam 
ettiği müddetçe haftada en az iki de· 
fa bütün iş sahasnu gezip yapdmakta 
elan i'kri muayene edecektir. 

Taş, kum, çimento ve sair malze
me ihzaratı, in§aatta kullanılmadan 

evvel ve imkan derece.ünde inşa mahal .. 
line getirildikçe yavaş yavaş muayene 
edilecektir. 

Bu malzemenin ocak ve menşele
rinin ve boy ve şekil ve markalarının 

şartnamelere mutabakatı tetkik ve tah· 
kik edilmekle beraber bu tetkikler ile 
iktifa edilmeyip bu malzemenin kulla
nılacağı işe göre fennen muvafık olup 
olmadığı da tetkik edilecektir. Mese
la şose inşalarmda kulantlacak kırma 
taşların ham taş halinde muaye~si 

ile iktifa edilmiyerek daha işin bida
yetinde bir mikdar kırdırılarak ve icab 
ederse silindiraj yaptırılarak t~rn 
makadam şose inşaatına elverişli olup 
olmadığı tahkik edilecektir. 

Bunun gibi diğer işler için de in"I 

şaat müddetince tecrübe- edilecek su .. 

rette numuneler yaptırarak bu malze"I 

menin tahsis olunduğu işlere yarayıp, 

yaranuyacağı tetkik edilecektir. 

Bütün sınai imalitta kullamlacalC 

harçların şartnamedeki nisbetlere gö• 

re yapılması için karıştırılacak malze· 

me mikdarlarını ve bu hususta kulla. 

nılacak kalıpları kontrol mühendisi 

tesbit edip sürveyyanlara bu hususlar· 

da icab eden talimatı verecektir. 

Çimento torbalarının ağttlarmm -
mühürlü bulunmasına ve çimentonun 

taze olmasına ve inşaat yerine gelen 

çimentoların muhafazalı mahallerde ve 

icabı hale göre müşterek mühürler al

tında bulundurulmasına dikkat oluna~ 

caktır. 

Şartname mucibince şantiyede ya

pılması lazım gelen tecrübeleri kont

rol mühendisi kendi nazareti altında 

yaptıracaktır. 

Çimento harçlarında ve betonlar

da kulamlacak kum ve çakılın fenni 

şartname hükümlerine çok temiz ve 

tozsuz ve topraksız olmasına ve icabı 

halinde gayet iyi yıkanıp temizlenme

aine son derece dikkat edilecektir. 

Betonlar için şartnamede yazılı 

mahaller civarında bulunabilecek kum 

ve çakıldan daneleri ebadı gayri mü· 

tecanis yani büyük, orta ve küçük da. 

neleri muhtevi olanı yani granülomet

resi Alman Betonarme Nizamnamesi

ne en uygun olanı tercih olunacaktır. 
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Ingil tere ve 

dominyonlarrn 
harici siyaseti 

Fransız delegesi bu iş hakkında 
Londra dönüşü 

1 

dost memleketlerden 
geçerken 

A l~ın~ı Georgc'un taç giyme mera· 
sımınden iki gün sonra Londrada karışmazlık komitesinde izahlar verdi 

Biskagada harp şiddetli ~-
CUMHURIYET'te Yunus Narli, 

Baıvekilimiz ismet f nönü'nun büyuk 
ve eherniyetli seyahatinden döner
ken Belgrad ve Atina'ya ufrayıım· 

dan bahseden bat makaleıinde di
yor ki : ,. 

topla · ·ı· n.-ın ıngı ız dominyonları konferan· 
11 içtİmalarına devam etmektedir. Lon· 
daradan hnber verildiğine göre konfe· 
rans, miizakcre ruznamesinin en ehe· 
~iyetli maddesi olar.1arici siyaset bah· 
llne gelmiıtir. 

I ngiltere, dediğimiz zaman bu impa· 
rato~luğun son altı sene içinde çok e· 
hem y ti' b. · · 1 e 1 ır ıstıhale geçirerek bugün 
~rt~k bir müstakil devletler ittihadı tek· 
lını aldığını ekseriya unuturuz Bugün· 
kü konferansı ·· ı·· ·· 1 ' k · · n fUrnu unu an ama ıçm 

tunu hatırda tutmak lazımdır ki 1931 
senesinde aktedilen Westminiıter ka· 
nuniyle dominyonlar filen olduğu gibi 
hükmen d • ·kı· ' e ıstı al kazanmıtlardır. Bi· 
naenaleyh bugün Londı·a'da toplanan 
dominyonlar konferansı, bir imparator
luk konferansından ziyade altı müstakil 
devlet murahhaaının içtimaına benze· 
rncktedir. Londra içtimaında da bu mÜs· 
takil devletler dıt politikalarına ahenk 
vermek gibi, bütün dünyayı alakadar 
eden ehemiyetli bir mesele ile meııul 
olmaktadırlar. 

Londra, 25 (Hususi) - Tali karıımazlık komi
tesi, fransız delegesinin 8 mayısta frımıız toprakla· 
rma inen İspanyol tayyareleri hakkında verdi "i 
izahları dinlemittir. Delege, karıtmazlık anla§m:. 
ıında diişünlmeyen bu vaziyetten dolayı nazik bir 
mevkide kalan hükümetin, bu tayyareleri İspanya 
sınırına sevketmekle beraber, bundan M>nra karaya 
inecek tayyarelerin iade olunmıyacağını Valenıiva 
hükümetine bildirdiğini ıöylemiftir. Delege, b~n-
dan sonra bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için 
yere inen tayyarelerden üç tanesi hariç olmak üze
re ötekilerin ıilihlarının alındığım, üç tayyaredeki 
ıilihların da, Franko tayyarelerinin muhtemel bir 
hücumuna kartı kendilerini müdafaa edebilmeleri 
için bıraklıdığını ilave etmittir. 

MaJriJ cephesinde 

"Baıbakanımızın Londra dönüıü 

dost memleketlerden geçerken yapı· 

lan aamimi buluıma ve konuf1DC1lar 
vesilesiyle lnıvvetle kayıd ve aaraluıt
le ifade etmek muvafıktır ki balkaa 
antantı erkanı arasında bu yekdiicre 
inanıf, müttefik memleketleri alaka
dar eden meıelel~in bütün antant 
azaaı arasında benimsenen bir mahi
yet alacak tekillere doğru temayül 
eylemiıtir. Türkiye Cumhuriyeti Bat
bakanının Paris ve Londra'daki tela
ki ve temaılarından sonra elbette bal- . 
kan antantının difer erkanına nril• 
cek malümatı olacaktı. Antant de•let 
adamları zahirde kendi memleketle-
rini alakadar eder gı'b' .. .. h ı gorunea er 
meaeleyi kendi memlek ti . . k • • e erının ar ı 

ve samımı ıurette bağlı bulunduğa 

balkan antantı çerçeveıinde daha 
. b. ··ı... 1~ nıı ır o çu ıle telakki ve tedkik _._ • 

•t• d" ..uuo::yıı 
ı ıyat e ınmiılerdir. Türkiyenin AYrUpa 
de~letleriyle son temaslarından Romaa. 
ya Yı Dr. Tevfik Rüttü Araı haber
dar etmit olduğu gibi Yugoılnya •• 

1931 senesine kadar dominyonların 
dıt siyaseti, Londra tarafından idare e· 
dilmekte idi. Yalnız Londra hükümeti, 
ehemiyetJi meselelerde dominyonlan ile 
istiıare etmek vazifesiyle mükellefti. 
1931 de Weıtminster kanununun kabulü 
ile dominyonllll' hükmen istiklallerini 
kazanmakla beraber, eski vaziyet değiı· 
rnedi. Çünkü Milletler Cemiyeti misakı 
gerek lngilterenin ve gerek dominyon· 
ların dıı siyasetlerinin hiç olmazsa na· 
2arİyatta nazımı idi. lngiltere ve domin· 
Yon murahhaılan sık 11k Cenevre içti· 
hlalannda toplanırlar ve dıı politikala· 
rına İstikamet verirlerdi. Ancak son bir· 
kaç sene içinde Milletler Cemiyeti en· 
ternasyonal münasebetlerin tanziminde 
gittikçe daha az müe11ir bir rol oyna• 
maya baılaımıtır. o kadar ki artık bir
çok meseleler Milletler Cemiyeti dıırn· 
da görülmektedir. Binaenaleyh lngilte· 

Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: hükümct 
topçuları Üniversite mahallesinde klinikte yerleıen 
&si kıtalan uzun müddet bombardunan ederek bun· 
lara mühim zayiat verdirmittir. Asiler Guadalaja. 
rada Tajuna nehrinin sağ kıyısında bulunan bir ka
sabayı botaltmıılardır. Madrid'de iqe itleri çok 
düzelmiıtir. Dün ve bugün mühim mikdarda pata
tes dağıtılmıştır. Gelecek çarfUDba ve cumartesi 
günleri de halka yumurta dağıtılacaktır. Sabun ima-
latı da artırılmaktadır· Bir hava bombardımamndan sonra Ma<lric' sokakların ' rn manzarası Y unanistanı da bizzat Batbakaa laa

berdar etmekte bulunuyor.,, Baık cephesinde 
Havas muhabiri Bilbaodan bildiri. 

yor: asi tayyareler Bilbao banliyösünü 
ve diğer birkaç kasabayı bombardıman 
ederek mühim zayiat verdinnişlerdir. 
Dima bölgesinde muharebe bütün şid· 
detiyle devam etmektedir. Asiler bu 
bölgede mühim mikdarda yabancı mal· 
zemesi kullanmaktadırlar. Franko kuv
vetlerinin bombardımanı netic:esinJe 
tutu,an ve yanmakta devam eden Mun. 
guia tehrinin tamamen harab olmasın. 
dan korkulmaktadır. 

Aıilere göre 

Enternasyonal Paris Sergisi 

Sergi açıldı fakat henüz 
pavyonlar tamam değiı 

Paris, 25 ( A.A.) - Dün öğleden son diğerlerinden geri kalmamak • · 
ra Cumhur re ' . B Lö.b .. ı. b k . . . . . ıçın en ısı . ron, uaş a an ıyı artıstler:ını kendi pavyonlar n t 
B, Blum baka 1 . k d 1 . 1• • ı ın an-. n ar ve bırço ev .::t rıc:a ı zımine memur ettiklerinde b' k yenı entern . n, ır ço 
• asyonal beldeyı vilcuda ge· pavyonlar başlı başına görülm ğ d _ 
tıren ve sen n h . . ' k" k d ku e e e e rının ı ı ıyısın a • ğer birer sanat eseri halindedir • 
rulmuş bulunan pavyonlar ara5ından 

Baıbakanrmızın garbtaki femaala. 
rından çok memnun döndüğünü ta .. 

rih eden muharrir ilave ediyor : 
"Avrupa büyük devletleriyle mi· 

nasebetlerimizin tekilleri nedea İba· 
ret oluraa olaua bundan dolayı bal
kan antantı manzwneainin maload 

re ve dominyonlan, dıf siyasetlerine a· 
herık vermek için bugün baıka yollar 
•rarnak ınecburiyetindedirler. Filhakika 
bu, cherniyctli olduğu kadar da zor 
rneacledir, Çünkü dıt politikanın en e· 
henıi tı· · · · et Ye ı hedeflerinden bırı emnıy 

Havas muhabiri Vitoriadan bildiri
yor: Franko kuv-.:etleri ileri hareketle· 
rine devam ederek büyük bir stratejik 
ehemiyeti olan ve Bilbao müdafaasının 
mihveri Guldahans vadisine hakim 1 •ı
lunan İllumbi dağını zaptetmişlerdir. 

Bu suretle Franko kuvvetleri Bilhao· 
nun ortasına giren Nervion vadisini a. 
teş altına alabileceklerdir. Dimanın ku
zey batısındaki sırtların işgali sayesin· 
de aynı kuvvetler Mendoya ormanını 
tehdid edebileceklerdir. 

kano otomobillerle geçmek suretiyle • Aralarında Siyam, Venezüella, Hay· 
.ergiyi teftiş etmişlerdir. tı, Kanada, ve Japonya gibi uzak mil-

Cumhur başkanı sergiye iştirak eden Jeti.er de bulu~an 42 devlet, kendi hu· 
milletlere teşekkür etmiş ve onların susı pa~yonlarıyle sergiye iştirak et· 
delegelerini sclamlamıf, bu muaızam mektedırler. ~unlardan ba!fka, bizzat 
eserin kurulması işinde işbirliğini min. ~ran5a, kendı pavyonlarından başka 
netle andıktan sonra, bu senenin bu bü- bır çok saraylar, müzeler ve gazinolar 
yük toplantısının her millet dehasının yaptırmı tır. Eski binanın yerine ya-

ve gayelerine sadakati en ufak ölçü
de zarar görecek değildir. Antant 
devletleri için mühim olan e.as bu· 
dur. Bazı Avrupa devletlerinin za
man zaman bazı yanlıtlrklara diife. 
bilmeleri ölçü farkından ileri seli• 
yor. Onlar kendi siyasetlerinin ölçu. 
aünü vaziyete hakim kılmadıkça bak· 
aız. bir hayal inkisarının neticelerini 
ona göre yanlıı hesab ve ifade edebi. 
liyorlar. Bizim olçümüzae kendi bA· 
tına büyük bir devlet mahiyetindeki 
antant manzumesinin kendi çeYl"eaİn· 
de ıulha hizmet ederken kendi iıtik· 
laline aahib olan kendi olçuıudür. Biz 
dostlukluımıza aadakatten ve ban hlesclcıidir. Dünyanın her tarafına ya· 

Yılı I b' ' . 0 an dominyonlardan her ırınan 

Gönüllüler meıelui 
Sovyetler birliğinin İtalya ile Al

manyanın alacakları tavır belli oldux
tan sonra gonüllülerin geri çekilmesi 
hakkındaki teklife cevab vereceği sa • 

ihtiyaç ve emellerinin karşılıklı olarak pılan ve ~vrupanın en büyük tiyatrosu 
daha iyi bir surette anlaşılmasına ve olan yenı Trokad~ero, scyircılcrin çok-
enternasyonal müşalemet ve barışa ha- luğuna veya azhgına göre salonu bil-
dim olmasını dinlemiş ve: yüten veya ufaltan tertibatı haizdır. 

"- İşte 1937 teknik sanatlar sergi- Modem sanat müzesi, keşifler sa· 
sini bu temenni ve iımid ile açıyorum. rayı. soğuk sarayı, ışık sarayı, deniz 
demiştir.,, aşırı fransız sömürgeleri, fransız vila· 

Tic:aret bakanı B. Bastid, Fransa yetleri, zenaat hayatı, gök yüzünün 
bütün medeni memleketlere, modern bir minyatörü olan ve yıldızların, güne· 

h' ~ ızmetten ıa~mayan siyasetimizde it-
te pek tabii olarAk hareketlerimize 
kendi irademizi hakim kılan büri7et 
ve istiklalimizi elden bırakmamıı olu
yoruz, ve bu vaziyetimizin tabii bu· 
Junmasını İstiyoruz.,, 

CENEVRE YOL ACZINDA : 

emniyet meselesi diğerine benzemez. 
Kanada gibi bazı dominyonlar 
ernin vaziyettedirler. Diier taraftan U• 

zak ıarktaki dominyonlar bir taarruza 
karıı o kadar masun değillerdir. fngiJ
terenin vaziyeti ise, dominyonlann va· 
2.İyetine hiç benzemez. Acaba lngiltere 
dominyonlanna, dominyonları lngiltere• 
Ye ve dominyonlardan her biri diğerine 
Yardımda ne dereceye kadar ileri gide· 
ceklerdir? lngiltereyi ve dominyonla· 
rından her birini ali.kadar eden her me· 

nılmaktadır. 
----------~~~~-

medeniyeti tesit için müracaat ettiği şin ve ayın hareketlerini gösteren 
zaman dünya ekonomi havasının ne ka. planetaryum, Fransanın yaptırdıgı pav· 

Ahmed Emin Yalman, son zaman· 
Jarda vukua gelen diplomatik kODUJ
maların bolluluğundan bahaeclerek 
ıöyle diyor : 

aele, bütün dominyonları da ali.kadar 
edecek mi? Yoksa bazı meseleler mÜf· 
terek emniyet meselesi telakki edilecek 
ve bazıları da mÜnferid olarak bir do· 
ıninyona ve yahut bir zümreye mi bıra
kılacak? 

Londra haberleri, bu meseleler üze· 
rinde lngiltere Dıı Bakanı Bay Eden'in 
uzun izahatta bulunduğunu ve bunu ta· 
kib eden müzakerelerde ihtilaflar tebel· 
lür ettiğini bildirmektedir. Fakat müza· 
kereler gizli yapıldığından tebellür e· 
den ihtilaflann mahiyeti malum değil· 
dir. Herhalde müzakerelerin çok uzun 

süreceği anlaıılmaktadır. 

Dominyon konferansı, İngiliz rnil· 
letJerinin Lir aile toplantısı olmakla be· 
raber, bu milletlerin heyeti mecmuası 
dünya muvazenesinde en büyük ağırlığı 
ifade ettiğinden müzakerelerin neticesi 
her larnfta büyük alaka ile beklenmek· 
tedir. A. ş. ESMER 

Satılık· Möble 
Viyanada yaptırılmış ve 

pek az kullanılmış misafir, 
yemek ve yatak odaları mobil· 
yesi satılıktır. Devlet şfırası 
yanında Alpaytürk sokak No. 
6 Hüsamettin Tugaç evinde. 
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B. Balvin 
cumaya 

istifa ediyor 
Londra, 25 (A.A.) - Başbakan Bal· 

dvin kuvvetli bir ihtimalle cuma günü 
saat 16 da kıralın nezdine giderek isti· 
fasını takdim edecektir. 

Ba bakan kırala Çemberlayn'i ka· 
bineyi kurmaya memur etmesini tavsi· 

ye edecektir. 
Hükümetin "milli teşekkül,, etiketi-

ni muhafaza edeceği ve Sir Jhon Simon· 
un da finans bakanlığına geleceği kuv-

vetle memuldür. 

Başbakana saygı tezahürleri 
Londra. 25 (A.A.) - Gelecek cuma 

güniı istifasını vereceği bildirilen Ba~ 
Baldvin, imparatorluk konferansındaki 
ziyafette başbakan sıfatiyle son nutku· 
nu söylemek için ayağa kalktığı zaman 
cok hararetle alkışlanmıştır. Yemekte 
bulunan ve imparatorluğun en güzide 
şahsiyetlerini ihtiva eden l 200 kişi a
yağa kalkmış, elleriyle masaya vu~arak 
"yaşasın,, diye bagırmış ve hep bırden 
milli havayı çağırmışlardır. 

Bundan pek heyecanlandığı belli o-1 
lan B. Baldvin teşekkürlerini bildirmif, 
sonra imparatorlugun inkişafını uzun 
uzun anlatmış ve imparatorluk azasını 
birleştiren bağlan tebarüz ettirmiştir. 

dar ağır olduğunu hatırlattıktan sonra yonlar arasındadır. Burada ilmi terak-
bu iş için ellerinden geleni yapanlan kilerin, elektriğin en son tatbikleri gö· 

tazimle yadetmiş ve bunların çalışma· rülmektedir. 
lannın boşa gitmediğini söylemiş ve iş· Elektrik, serginin süslenmesinde 
tirak eden 44 millete ve bu erin bü· baş rolü almış bulunmaktadır. Biıtün 
tün banilerine teşekkür etmiştir. pavyonlar ve Eyfel kule i, ışıklı havuz· 

B. Löbrön ile B. Blum, Elize sara- Jar, içerden ve dışardan aydınlatılacak 
yına dondükleri esnada halk, kendileri. olan Sen nehrinin suları, sergiye gece 
ni şiddetle alkışlamıştır. peri masallarını hatırlatan harikulade 

Halk, bugünden itibaren sergiyi 
ziyaret edecektir. Fakat işçilerin bazı 
pavyonların son tertibatını bitirebilmesi 
için sergı, birkaç gün öğleden sonra açı· 
Jacaktır. 

• .. 
1935 den beri filen hazırlıklarına 

başlanmış olan Paris enternasyonal tek
nik ve sanatlar sergisi, bütiın diınyada 
.büyük bir ali\ka uyandırmı trr. Sergi
nin açılışında bulunmak istiyen zen· 
gin amerikalrlarla, Amerikada açılacak 
büyük dünya sergisinin tertıb heyeti, 
geçenlerde Normandie vapuriyle Fran
saya gelmişlerdir. Bir çok memleket
lerden de binlerce seyirci sergiyi gör
mek için yola çıkmış veya Parisc var· 
mış bulunmaktadır. İnşa halinde olan 
pavyonları gormek üzere, Londradaki 
taç giyme töreninde bulunup daha ön· 
ce Parisc gelmiş olanlar da vardır. 

Sergi için bir milyar frank harcan· 
mış, 16.000 işçi geceli gündüzlü çalışa
rak 240 muhtelif pavyon inşa etmişler· 
dır. İnşaatı, d Ü n y a n ı n en meş· 
bur dekoratör, heykeltra , ressam ve 
mimarları kontrol etmiştir. Sergiye iş· 
tirak eden bir çok yabancı milletler, 

bir manzara vermektedir. Seyircilerin 

Sen nehrinin ortasındaki pavyonlara 

gidebilmeleri için, kuçiıcük tenezzüh 

motorları da ) apılmı tır. 

Serginin devamınca yapılacak 42 en· 
ternasyonal spor müsabakası. en buyuk 
enternasyonal arti tlerın kompoze et· 
tikleri eserlerin çalınacagı 18 gala mu· 
sameresi ve butiın memleketlerin en 
meşhur tiyatro truplarının iştirakiyle 
yapılacak büyük tiyatro mevsiminden 
ba ka, mayıstan eyIUI sonuna kadar SÜ· 

recek olan bir çok tt'msıller, bayram· 
lar ve eglenccler tertib olunmu tur • 

Sergi tertib heyeti, Pari e gelecek 
milyonlarca ziyaretçinin Pariste rahat 
ve ucuz bir ikamet devresi geçinnele· 
rini temin ıçin her turlu tedbirleri al· 
mı tır. Lokantalarda, otellerde, nakil 
vasıtalarında, pan iyonlarda buyük ten· 
zilat yaptırılmıştır. Avrupanın her ta· 
rafından Parise girect'k trenlerde yüz
de elli tenzilat vardır. Hiıkümetimiz de 
şark demiryollarında yüzde 25 tenzilat 
yapmakta ve seyahat 8, 50 veya 100 
kişilik gruplarla yapıldığı takdirde ten· 
zilat niSbeti artmaktadır. 

"l..ondra, ve Paris'te son zamanlar

da türlü türlü temaalar olmaftur. 
Bunların netice& olarak ortalıkta da· 
ha aakince bir hava var. ispanya için 
mütareke lakırdıları ortaya çrlanıt
tır. Hl\tta bunları Almanyanm ka· 
bul ettiginden de bahsediliyor. Du• 
de anlattığımız gibi ispanyada eJ al· 
tından çarpıtan iki kısım de•letlerin 
mütarekeye ve iapanyol harb cephe· 
terinden çekilmeye l'\azı olmalan dün
ya yüzündeki nikablı cihan harbının 

mütareke safhasına ginnesi demektir. 
Avrupanın b:ırıt vaziyetinde bu 

kadar olgunlu a varıldıgına henüz i
nanmıyoruz. Fakat Milletler Cemiye
ti umumi heyetinin bu defaki toplan· 
tısı bize rüzgarın ne taraftan esdigi· 
ni goaterecektir.,, 

Belgradda büyük 
bir fırtına oldu 

Belgrad, 25 (A.A.) - Fırtına dun 
Bel rad civarında muhim ayıata ebcb 
olmu tur. Ş hrin bir kı mı u albnda 
kalmıştır. Belgı adla Sel.mık arasında 

milnakalat kesilmiştir. Ve Turkiye Bq. 
bakanını gotüren tren bu yüzden altı 
6 at gec;ikmiştir. Yalnız Bclgraddakı 

hasar bır knç milyonnu bulmaktadır. 

ULUS: Dost nıemlckcttn bulılimet 
merkezinde vukua elen bu /ırt1nadan 
ve yaptıgı hasarlardan dolayı samıaıl 

tecs ürlcrimizi bildırmz. 



==.4 ULUS 

DENiZ MUHAREBELER/ D T itanik ve Lusitania ... Bu iki gemi ismi, insa-
nın kulağında bir matem çanı gibi çınlayor. 

• 28 
Bundan bir iki hafta önce bütün dünya gazeteleri, 
fransız Normandie veya İngiliz Queen Mary trans
atlantiklerİ'nin yaptıkları gibi, meşhur mavi korde
layı ele geçirmek için yola çıkmış iken Ter Növ 
açıklarında üçbin meb'e derinlikte batarak 1.2'JO 
kişiyi denizin dibine sürükleyen Titanik'in bahşı
nm 25 inci yıldönümünü anmlflardı. 

Daha ilk seferini yapmakta olan bu güzel ge
mi, kutuplardan inen bir aysberg' e çarpmıştı. Bu 

Lusitanyayı 
nasıl bahrdı? 

kaza, dünya tarihinin sulh zamanında kaydettiği 

kazaların en müthişi u el I 
old~, Ü~. s~ne sonra, - 20 ena a 
yanı buyuk harbm 
batlamış olduğu bir sırada aşa- G 
ğ~ yu~arı aynı. tarihlerde, başka e-IS' 111• ın' 
hır guzel gemı batıyordu... ••• 

iyi denizaltı gemilerinden biri olan 1 1 
Bu gemiyi, alman donanmasının en ·s. 

u. 20 batımU!}tI. Bunun kumandanı v•ıs 

niz subaylarındandı. 
olan Sviger'de Almanyamn en iyi de- Ani L 

Şimdi 22 sene önceye dönelim. 30 ni. a vor 
san 1915 tarihinde U • 20 İrlanda de-
nizinde uzun bir cevelan yapmak i~n 

Emden'den hareket etti. 
7 mayıs günü şafak, sakin bir deni. 

zin üstüne doğdu. Sözü, U - 20 nin ku· 
mandanrna bırakıyoruz. Şimdi ölmüş 

olan bu deniz sub-71, Lusitania'nın ba. 
tışını kendi gemisinin jurnalinde şöyle 
anlatıyor: 

Saat 13,45 - Hava güzel ve çok açık 
Etraf gayet iyi görünüyor. Su tankla -

•u boşalttıı:dıktan sonra yo'uma de -
vam ediyorum. Queenstown açıklarında 
beklemenin faydasız olacağı kanaatin • 
d~yim. 

Saat 14 - Tam kar~ımızda, bizim 
yolumuza amud bir yol takib eden dört 
bacalı ve iki direkli bir vapur göründü. 
Pilot Lanz bunun bir yolcu vapuru ol • 
duğunu söyledi. 

Saat 14,.S - 11 metreye daldık ve 
geminin yolunu kc~ek üzere bütün 
hmmızla ilerledik. İrlanda kıyılarını 
takib etmek için Sancağa lavnlacağmı 
umuyoruz. 

Saat 14,7 - Gemi sancağa dümen kır
rarak Queenstown'a doğru ilerlemeğe 

ba~ladr. Bu suretle hücuma ge~memlı: 

imkan dahiline girdi. Onun tam karşı • 
sınd.a iyi bir vaziyete ge~ek için saat 
15 e kadar süratle gitmcğe karar ver • 
dim. 

Saat 15,25 - Gemiye 700 metreden 
bir torpil attım. Torpil geminin sar.cak 
tarafmcLl, tam k•ımand1 köprüsi!nün 
arkasında patladı. Bundan sonra da bi. 
rinci bacanın üstünde koyu bir duman 
bulutu yükseldL Torpilin infilakından 
sonra gemide de. kömür, barut veya ka
zanın patladığını sanıyoruz. Torpilin 
çarptığı ncktaıım üzerinde bulunan kı
sımlarla geminin güvertesi paramp:ır ,a 
CJldu. Üs &il11erteJc dum;ın goründü~ü 
için gemide yangın çıktığını sanıyoruz. 
Vapur sancak tarafına doğru fazlaca 
eğilmi~ olduğu halde derhal durdu ve 
baş tarafı suya gömülmeğe başladı. Ne. 
rede ise devrileceğe benz.iyor. Güverte 
de büyük bir hercümerç var. Tahlisiye 
sandallarından bir kısmı denize indiril
di. Fakat tayfalar çok şaşırmış olmalı
lar ki, sandalların ipleri aynı zamanda 
sahvermedikTeri için yolcularla dolu 
olan bunlar, denize düşüp derhal batı • 
yoTTar. Vapurun meyli hızla arttığt 

için, ancak iskele tarafından birkaç fili
ka indirilebildi. Hava tazyiki güverte
leri patlatıyor. 

rM·-·-·---·-·-·-·-·;d·-·-·-·-·· 
i ariyan ani 
~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---~ 

Bu esnada vapurun baş tarafında 
yaldulı harflerle Lusitania is..-ninin ya. 
zılr olduğunu gördüm. Vapurun kıç ta
rafında hiç bir bayrak yoktu. Vapur sa.
atte takriben 20 mil süratle ilerliyordu. 

Saat 15,25 - Vapurun uzun müd • 
det denizin üzerinde kalması imkansız 

olduğwıu gördüğümden, 25 metreye da- · 
larak engine açıldım. Canını kurtarma
ğa çalışan bu insan kalabalığının ortası
na ikinci bir- torpil daha atmağı müna
sib görmedim ... 

Saat 16,15 - 11 metreye yükselerek 
periskopu çıkardım. Arkamızda ve epi 
uzakta birçok sandallar kürekle ileıli -
yorlar. Lusitania artrk görünmüyor. Bu. 
lunduğumuz yerden kıyı ve bir fener 
çok iyi görülüyor. 

Saat 16,20 - Yeniden denizi tetkik 
ediyorum. İskele baş omuzluğumuzdan 
Faııtnet Rock'a doğru ilerliyen büyük 
bir vapur göründü. Kıç taraftaki tor -
pille vapura hücum için süratle manev
ra yaptrrd~m. 

17.8 - Kıç taraftaki torpili endaht 
ettirdim. Endaht şartları çok iyi gc) • 

rünüyordü ve iyi ayar edilmiş bir tor • 
pil1e hedefe isabet ettirmemek imkan -
sızdı. Fakat isabet vaki olmadı. Ate' 
ettikten sonra bir müddet persikopu içe. 
ri aldığımdan, bu ademi isabetin sekıe
bini görmekliğim mümkün olmadr. 
Torpil kovanından hadisesiz çılmıı~. 

Şu halde motöründe bir bozukluk ol -
duğu ~eya baJka bir yol takib ettiği an. 
laşılıyar. Manevsaya bizzat torpil au • 
bayı kumanda ettiği için, torpil kovana 
hatasou olarak yedeş.tirilmiştL Bu va -
pur da Lusitania gibi Cunard Line 
kumpnayasma mensup büyük bir şilep· 
ti. Büyük bir kırmızı bacası ve iki di -
reği vardı. Kıç tarafında bayrak görül
müyordu. He.r halde torpili görmemiş. 

olmal.1 ki. yolunu değiştirmeden iler • 
lemeğe devam etti. 

Saat 17,15 - 25 metreye dalarak en· 
ginlere doğru yoluma devam ettim. 

Saat 18.15 - Ballastları boşaltarak 
suyun yüzünde yoluma devam ettim. 
Ufukta, İngiltereden ayrılan veya tn
giltereye dönmekte olan altı büyük ge
minin dumanları görünüyor. Daha dün 

Sen J orj kanalının cenubunda iki bü -
yük gemi batırdığımız halde buralarda 
bilhassa bugün seyrüseferin fazla olu
şu şaşılacak bir şey ... 

Şurasını da kaydedeyi mki İrlanda
nın Fastnet Rock'dan Sen Jorj kanalı• 
na kadar olan cenup kısmmda, kıyıdan 
30 ile 50 mil uzaklıkta olan yerler, tica
ret muharebesi için çok muvafık .. Çün
kü İrlanda denizini gece geçmek iste
yen gemiler, bu söylediğim yerde ge • 
ce yürüyemezler. Açık denizde de bun
ların refakatinde destroyerler verilemiye
ceği için denizaltı gemilerinin bir muka
bil taarruza uğramaları ihtimali de, li
manlann veya fener gemilerinin civarına 
göre, daha azdır. Bu civarlarda daima 
G tipinde torpillerin kullarulmasım tav. 
siye ederim, çünkü bronz torpiller bü
yük gemilerde hafif bir tesir yapıyor
lar; ayrıca, burada dolaşan gemilerin 
bölmeleri de var. 

Saat 20,30 - Etraf çok iyi görünü. 
yor. Devriye gezen gemiler tarafından 
görülmemek için kıyıdan çok uzak ol -
duğum halde dönüş yolunu tuttum. Son 
torpilimi de münasib bir fırsat için sak· 
lıyorum. 

M mayıstan 13 mayısa kadar süren 
dönüş esnasında hiç bir "münasib 

fırsat,, çıkmadığı için kumandan Svi • 
ger, jurnal defterine denizaltı gemisin
den ve mürettebatından memnun oldu
ğunu bildiren bir mülahaza kaydedip 
altına da imzasmı attr. 

Hadise bütün dünyada ve bilhassa 
Amerikada büyük bir heyecan uyandır. 
dl. Amerikanın verdiği tehdidkir no
taya Almanya meseleyi bilmemezlikten 
gelmek, işte kast olmadığını söylemek 
suretiyle cevab verdi. Almanya günün 
birinde bu iş yüzünden kendisine he. -
sab sorulacağını, kumandan Sviger'in 
raporunun neşrolunacağmı nereden kes. 
tirebilirdi? 

Lusitania 18 dakikada batmıştı'. 

Meşhur 'G torpili gemiyi baştan başa 

delmişti. Bin yüz cesed uzun günler 
Manş'm bulanık sulannda yüzdü. Bun -
lar arasında kırk tane de çocuk vardı. 

Son zamanlarda U • 20 deniz.altı ge. 
mi~nin mürettebatından yalnız bir kişi 
hayatta idi. Rudolf Zeutner adlı: olan 
ha adam, Bremen'de ithalat ticareti ya
pıyordU;. Kwııandan Sviger'e gelince, 
1917 senesinde birgün alman donanma.. 
sının en güzel denizaltı ~misi olan 
U • 88 le yola çıktr. 

U • 88, siyah haç1ı bayrağı çekti ve 
Lusitania vapurunun torpiliendiği İr. 
landa denizine doğru hareket etti. Fa
katı acaba Lusitania'nm, 1915 deki ha
disenin öcünü almak istiyen 1140 ölüsü
nün hayaletleri, onun yolunu mu bek • 
liyorda? 

U • 88 hiç bir zaman limana dönmedi. 
"Gülme komşuna, gelir başına,, der

ler ya ... 

Prf. Şmid'in 
kutuptan 

çektiğı telgraf 
Moskova, 25 (A.A.) - Şmid şimal 

kutbundan gönderdiği telgrafta diyor 
ki: 

"Çalışmağa devam ediyoruz. Buzun 
kalınlığını bir delile delerek ölçtük. Ka
lınlık üç metredir. Buz kütlesi emindir 
ve uzun mesafede seyre dayanıklıdır. 

Şimdilik rüzgarla batıya doğru saatte 
yarını mil süratle sürükleniyÔruz. Kut· 
bun geri tarafında yere indik. Fakat 
daha iniş günü olan 21 mayrs akşamt 87 
derece tul batı dairesi ile 89 derece ve 
41 dakika arz dairesinde bulunuyor
duk. 23 mayısta tul 58 derece arz 89 de
rece 35 dakika idi. O zamandan beri gü
neş çıkmadrğmdan vaziyeti tayin ede
medik. Şimdilik hava başka tayyarele
rin inmesine elverişli değildir . ., 

Moskova, 25 (A. A.) - Türkiye 
Büyük Elçisi Zekai Apaydın Tas Ajan
sı muhabiri ile görüşürken demiştir 

ki: "- Sovyet ilmi ve sovyet ilim a
damlarının cesareti ile şimall kutbun 
fethedilmi~ olması ilmin inkişafmda 
yeni bir devir açmaktadır. Bu devirde 
tam bir muvafakiyet elde edilmesini te
menni eder ve sovyet hükümetini, sov
yet ilim akademisi ve şimal deniz yol
ları merkez idaresini hararetle tebrik 
eylerim. Şimali kutba bu parlak uçuşu 
yapan sovyet tayyarecilerinin yeğitlik
lerinin hayranıyım . ., 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Moskova, - Pilot Pismenni ile 

makinisti Kiyef. Batum arasındaki 1340 
kilometrelik mesafeyi 10 saatte almak 
suretiyle kendi enternasyonal rekorları
nı kırmışlardır. 

X Londra - Avam kamarası hane
dan tahsisat listesini kabul etmiştir. 

X Paris - Llbente gazetesi, Dorio
nun organı olarak yeniden çıkmağa baş
laınıştır. 

X Sıvastopul - Kadın tayyareci 
Demisova 6000 metre yüksekliğe çıka
rak İtalyan kadın tayyareci Negorne'nin 
rekorunu kırmıştır. 

X Peş~ - İtalyan kıralırun ziyare
ti dolayısiyle ne~riyata de"Yam eden ga· 

zeteler, İtalyanın Macaristana yaptrğx 

yardımın değerinden bahsetmekte ve a

radaki dostluğu tebarüz ettirmektedir

ler. 

X Nevyorlı - Yüksek mahkeme, 

işsizlere yapılacak yardım hakkındaki 

kanunu tasdik etmiştir. 

X Varşova - Cumhur Reisi, bura

ya gelmiş bulunan Romanya veliahdi

ne beyaz kartal nişanının en yüksek 

rütbesini vermiştir. 

X Londra - lmpacatoı:luk konfe

ransı imparatorluğun müdafaası ve R'

lahlanma işleriyle uğraşmıştır. Müda

faa bakanı, silfilılanma işlerinin ilerle
yiş tarzı hakkında izahlar vermittir. 

X Londra - Taç giyme törenin

denberi ilk defa olarak Avam ve Lord

lar kamaralan dün toplanmı§lardır. 

Lord Kranbom lordlar kamarasında İs
panya meselesi hakkında izahlar vermiş· 
tir. 
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Memleket:t.en ı 
kısa haberler 

X lzmir körfezinde yeni vapur-· 
lar - İzmir körfezinde İfletilmek üze
re iki vapur sipariş edilmistir. İzmirde 
Halkın Sesi gazetesinin verdiği ma -
lfunata göre bu vapurları Krup fabrika
sı yapacaktır. İzmire aid vapurlar ma • 
zotla müteharrik çift us.kurlu ve 700 ki. 
şilik olacaktır. Süratleri 12 mildir. Bir 
sene sonra teslim edilecektir. 

X lzmirde zelzele - 18 Mayısta 
sabaha karşı 1zmirde cneubtan şimale 
doğru hafif bir zelzele olmuştur. Hiç 
bir hasar yoktur. 

X Bafra mekteblerinde - Sam. 
sun kültür direktörü Bafra'da bulun -
maktadır. Kültür direktörü Orta, köy 
ve şehir okullarını teftiş etmiş ve neti -
ceden memnun kalmıştır. 

X Mersinde - Mersin Halkevi
nin yardımiyle açılmış olan gece mck -
tehi kurslarını bitirenlere Kültür Di • 
rektörü ve Ev reisinden mürekkep bir 
heyet tarafından ev salonunda törenle 
vesikaları verilmiştir. 

X Mersinde parti ve halkevi binası -
Cumhuriyet meydanı yanında ve yeni 
yapılan vali konağının arka tarafında 

Yansen projesi mucibince yapılacak olan 
Halkevi ve Parti binası inşasına haziran 
içinde başlanacaktrr. 

X Mersinde 45 srnıfh ilk mekteb 
binası - Mersinde 45 sınıflı ilk mek
tep binası haziran içerisinde tama
men bitecektir. 

Yeni orta mektepler 
İstanbul, 25 (Telefon) - Kadıkö

yünde Sent Öfemi ve Feriköy jandarma 
mektebi ile diğer bir fransız mektebi 
binaları orta mekteb olarak kullanılmak 
üzere satın alınacaktır, 

Hamallar kahyasını yaraladılar 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Bugün 

Hasırcılarda bir yıl evel işinden çıkarı
lan Yusuf Sirkeci istasyon hamallar 
kahyası Hüseyini yedi yerinden ağır ya· 
raladı. Katil yakalandı. Hüseyinin haya· 
tı tehlikededir. 

Ölçü sahtekarlığını önlemek için 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Kömür~ 

cülerin ve seyyar esnafın yaptıkları öl
~ü &ahtckarlığının önüne geçmek için 

belediye ve ölçüler müfettişi elbirliği 

ile çalışrnağa karar verdiler. 

Filistin' de çıkan 
kargaşalıklar 
Londra, 25 (A.A.) - Sömürgeler 

bakanu avam kamarasında beyanatta 
bulunarak 1 sonkfuıundan 10 mayısa ka· 
dar Filiııtimie 200 mühim politik suç 
i~endiğini, nisan ayında 3 arabla 1 ya
hudinin öldüğünü, fakat bugün vaziyc• 
tin daha iyi olduğunu, mayıs ayında 

196 :k~inin Akarda tevkif edildiğini .e 
tevkif edilenlerin açlı.k grevi yaptıJda
rınr bildirmiştir. Filiatn koım;yonunun 
raporu hazranda ne,redilecektir. 

Kargaşalı.ki arın zararı nedir? 
Londra, ZS (A.A.) - Re9tlli bir tcb. 

liğde, Filistin karıpkhklarmm 1936 yı• 
lrnda 1ngiltereye bir milyon ingiliz li
rasına mal olduğu ve İngilterenin Fi
Jistindeki garnizonları eh~miyetli suret• 
te takviye ettiği bildirilmektedir. 

Tefrika No. 37 
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sonra parça parça olduğu halde bitiştirerek 
okuduğu sevgi dolu kelimeler karşısında hıç
kıra hıçkıra ağlamağa başladı. Sonra ''yaralr,, 
kelimesini - ki bununla aşk ile yaralnamı~ 
Proteus'u kastediyordu - tekrarladı. Artık 
eklediği bütün kelimelere hitab ediyor, onla-• 
n bağrına basacağım, orada hepsinin yarası 
iyileşinceye kadar her parçayı ayn ayn öpe
rek sakhyacağım söylüyordu. 

şım, V alentine' den geliyor. 
Babası: 

ilerlediği, kemale erdiği zaman bu gençlik 
çağında seyahate çıkmadığı için dizini dö • 

Şekspirden Hikayeı•:~. 

Yazanlar: 
Çeviren: 

iki 

Mary ve Chcırles Lamb 
Nurettin ARTAM 

Veronalı 
anlıyan hizmetçi, bu suale hiç bir cevab ver
meden mektubu uzattı. Hizmetçisinin, kendi 
aklından geçen arzuları bu kadar anlamasına 
öf kel enen J ulia, bu sefer de mektubu parça 
parça ederek yere attı ve Lucetta'yı tekrar ka
pı dışarı etti. Lucetta dışarı çıkarken yerdeki 
n;ektup p~rçalarmı toplamağa başlamıştı. 
l1 akat Julıa, gene yalancıktan bir öfke ile 
bağırdı: 

- Git, hadi sen git, kağıdlar yerde kalsın; 
onları birer birer ellemen sinirime dokunu • 
yor. 

Ondan sonra J ulia, yırtmış olduğu mektu
bun parçalarını kendisi yan yana getinneğe 
ibasicıdı. 
. rönce "aşk ile yaralanmış Proteus'' ke-
lım_ " ·rı · yanyana getirdi. Buna ve bundan 

Böylece çocuklar gibi konuşmağa devam 
etti. Biran geldi ki artık yırtılan parçaları ek
liyemiyor, bu kadar tatlı sevgi kelimelerini 
parçaladığı için kendine lanet ediyordu. Bu 
Sirada oturup Proteus'a şimdiye kadar yaz -
drklarından daha tatlı bir mektup yazmıştı. 

Proteus, mektubuna bu kadar güzel bir 
cevab aldığı için sevinçler içindeydi ve bunu 
okurken bağırıyordu: 

- Tatlı sevgi ,tatlı satırlar, tatlı hayatt 
Genç aşık, tam bu vecd içinde iken bir

denbire babası yanına girmişti. 
İhtiyar adam; 
- Ne var, ne oluyor? diyordu, nedir oku

duğun mektup? 
Proteus cevab verdi: 
- Bir mektup. Milan'da bulunan arkada-

- Ver bakayım şu mektubu bana, dedi, 
içinde ne haberler var, göreyim. 

Proteus, büyük bir telaş içinde: 
- Hiç bir haber yok babacığım, diye ce

vab verdi, yalntz bana kendisinin Milan dükü 
tarafından çok sevildiğini, ben de oraya gi
dip kendi saadetine iştirak edersem çok iyi 
olacağını yazıyor. 

- Peki, bunun karş.ısında sen ne düşü -
nüyorsun? 

- Ben onun dostça arzularina değil, si -
zin iradenize tabiim. 

Tesadüfe bakın ki biraz evvel babası, bir 
dostu ile aynı meseleyi konuşuyordu. O dcs· 
tu, oğlu.na bütün gençliğini kendi evinde ge
çirttiği için hayret ettiğini, halbuki birçok
larının oğullarım, talilerini aramak üzere dı-
şarı gönderdiklerini söylüyor ve diyordu ki: 

- Bazıları muharebeye, bazıları uzaklar
da bulunan adalan keşfetmeğe, bazıları da 
yabancı üniversitelerde tahsile gönderiyor • 
lar. Oğlunuzun bir arkadaşı olan Valentine 
de Milan dükünün sarayına gitti. Bütün bu 
isleri yapmağa elverişli olan oğlumuz. yaşi 

vecektir. 1 
Proteus'un babası, dostunun verdiği bu 

öğüdü pek yerinde bulmuştu. Şimdi Valen .. 
tine'in oğluna gönderdiği mektupta onu 
"kendi saadetine iştirake çağırmasr,, üzeri .. , 
ne de Proteus'u Milan'a göndermek kararını 

vermişti. Vereceği herhangi bir karar hak 141 
kında oğlu ile fikir danışmak itiyadında ol• 
mryan ihtiyar adam, bunun üzerine dedi ki: 

- Benim iradem, y alentine'in arzusununf 
aynıdır. 

Oğlunun bu söz üzerine şaşınp kaldığınX 
görünce ilave etti. 

- Benim, Milan sarayında bir müddet 
vakit geçirmen hakkında ansızın verdiğim 

bu karar karşısında hayret falan gösterme. 
Ben, ne istersem onu yap; bundan başka çı ..' 
kar yol yoktur. Yarın, gitmeğe hazır bulun. 
Mazeret falan göstereyim deme. Çünkü be .. 
nim dediğim dediktir. 

~Sopu var -



(Bqı ı. inci sayfada) 
biltsqj tatbik için tetkikat cenumıla 
yWraek heyetin vaki olacak i.rpt ye l· 
kulan bizim için en bilyilk rehber ola· 
caktır. Orta yerde Ziya Gevher arkada. 
~ızm iput ettikleri ııokta \u ,tekilde 
t~if edilebilir. XaUyenin tabaıl JUbete
rı vardır. B.wılarm oturdukları binalar 
kira ile tutulmuttur. Bunlar, evdirler, 
dar ve ukqıkt.ırlar, bazılan da lıan],arda· 
dır. Binaenaleyh yapılması mev.uubaba 
olan bunlardır. Yoba buyurdukları gıb& 
ben de kendi1erlle hem fikirim..,, 

~ .....-,. w;Jcainü 
.lılalıye .büdceainin dilylıaU .umumi

ye lmmı pıiifüliirken .BerG Türker 
(A.fyoakarahiur) hü.küaıetiD bllpar&· 
tarhak .borQlarmm bu aeneki taksiti ola. 
rak UU.000 lira teklil ettiil halde. 
biWce .encümeninin bunıı neden S.176.000 

liı'.a}'& çıkardıimı sordu. 
llıllire Mkan•ız fil ccwal:aı v.erdi: 
.,_ &f.endilll: diiıı .ileydi WUDUJJıiy .. 

ıi bakkmda Ur&bat veıirke.zı bl1 tUrk 
taa.ili lmr-starmm bıJiijnldi ~ 
fraagıaua kıymeti hazlRll ~ 
tediyeai Aiitüniildüitiaü .;sy.ıemiplın-
JUikii•et de .kemdi nektai .ııU8l'D8 ıö
re mamı kUu1 etmif ve ı:aJnımı _. sö
re teklif qJemitti. aeticeile diipllll ~ 
muımiye mecliai ıda1U hü)dimetiD .-Jctaİ 
nazarım .kabaıl etı-ipi. (iıeDe .-.utriii'D 
vepile hu .ild mily• liraya y.akıD •· 
ıarnıfım 470 bia lJa.IJDll'l Jetıka.Jide .. 
mortiımana uıbaiai kabul &Mtildi. BUDJI 
büdce .eDCÜJlle.aiDe .ar,aııettik. Ara ye.rde 
ıöriilea .fark .bwıclaa DaarctOr··'" 

8mdlDMD12 _,ıw. ıesiJ•ıekka· 
bul «lilılli. 

'~ ......... Yfeai 
Maliye btldceainden sonra upa 4f'e 

kac1aatro, gUmritk ve inbisarlar Mtke
leri cörliJUlerek kabat ecmaL ~ e tç 9a· 
bnlıJı bti&:esinin atb&P8" ıe bal
lan&. 

Jerine, fazla o1afak bir ae aa1fllt'ed1n 
!fe teşkilatı olduğunu. biJ1a. ve'91'8zı 

· in de ~ tbiıdAO ~ 
lıii. a bir ae tefedleı1lk tet'killtı 
kuruidujunu aay'tr/Cll lıatib ıua1iJe 1le 
dahı~ye bll4celeri aruın&ı bir kqll1

3
• 

ma y.çtı.: .. _ 11ese1l aaefn1P'9 bika-
~ cWi. ~··~soya· 
hatıeır yaJnlllJW•ao:. ~ onıaı· 
da dahlllyenUı ~1e ııt\ful aatreled var· 
dır Jd ipe ,,ırdiJhüs saJDll1 Jıe vul· 
yet Jraqwnaa ıaaıaı)Pld :ıı,.u4ı 'bili· 
riz. Bir vic&m ~ ~ 
mecburum JıS p ~ 1ııeaf0.
rinc mulal,e.,.. ııllful laıritdi ... 
dır,., & ~_,...,..,.U>fııa*.., _ _,_. 
di ., ........ ,1,ells~ .. "Oıl• 

leıoinhı eanaf,,-t6c:Ar., .sif1P n ~.liniia 
ihtiJll ve dilekleri &sednde ...... ra· 
porlar pclerirlene 1aDlııllmetin llıuDdın 
çok :faydalanacaJmı .&yledi. 

8ir~----.-... 
Bundan IOlld belediyeler.dm gue. 

te1erin çok fikAyet etdlini, bunun ud 
hedef iniı:a lıtanbul belediyeii oldaıpu 
a6y.U,eo 'Baı 'TldEer aem kt.c 

"-Ben bu gibi nepiyatta bJJki mU. 
balaja vardır, cUy.orumi fakat arbda
fdllU Ahmet thuıı 'TalrJı6ziln 8 Dilan 
tarı"hll Uyaıt 0aatetindeki makale· 
yi oku4uJdan IOnra, 'balkm .ıhatı nolrı
tai nuanndaa. behcr'hal beledi.Ye iı
leriııin k&ldln&ten tamim edilmesi ihti· 
yacuıı .biaetdm- Bu, lldece bir _para 

meaeleai dejUdir. Bu, bir bil.at, idare 
ve çallJIDI ıneseletic1ir. Sarfedilen pa
ralar lbllD olan ycrlen sarfediliyor 

uıu? Tefkilitıta ııoklaır -yannıdır ? 
.Biti» 1rabalid ~yetere ,Uklet-

mek :.SOP oımas. Hall••"ıda da kaba· 
bat J'irdır • .ç&pleri .okaJa atarlar, y\\
rUtlkleri .-ısı 10bja tiiJriirilrler; 
belediyenin meaıettiii pyleri yapiılak· 
tlD sevk c1uyar1ar. 

Zira Gevher Etili (Çanakkale) -
T.firkiyede bu t.arsda hareket eden bir 

halk yottıır ... 
Holi .ülbatı 

Jıargiln eli kalem tutanların bir .imti-
ball k&rfll'Dcla olduJdaru11, l~ bakanlı· 
ım bıualan halk pjın1an için khab 
yuma6a davet et.difni, .bir aıilleü ya
pan JUJJSllflarm cUli, tarihi, muaiJdai, 
mı.rW oldJJiulıb ~yen B: Beaim 
Jcta}.ay (AbarJIJ') dedi ki : 

'!- ..J:li ır.aı- tut.aalanD yud•• 
rı .kit» aııc:ak kendi pbi .bir ztt&nreııhı 
aruııula JrakJ'GL Biiyik halk yı.pnJarı· 
lllD eline oku)'acaiJ ldtıll>ı veremiyor. 

Siz onJarm eline otuyaaiı kitabı ver• 
...-nb o o1a1JAC'iı kiaabı bulur. o 
olartktaa ~ ()laı•ak onun ~in 
bir ihtiyaçtır. Onun Jdiltüril .-da, 
iDMd°WiJd waı4lr,. •r ee.Yi vardır- o 
~· ~· otuclQlıı kit.ablar J11P. lnudur, 

l··~üt=tıeJp ........ ,...ı. 
::ı.;ı~ıAio1:n\_,... ilne edecü 

nı.ı. aetfmek .Dısıaubr. »wıu yapmaz
aak .asUemiıi ifa ctmif olmayız. 
.. P.-·.,.-.~--lılıiit 

libP..W 1 'JFlıl kı...-~J!:: 
de • f .. .ıpa - Jıia.: lal""'v ..--
ymia llilck•i• .. ~ ..... - ... 
"""Pr ,60; .tı""IJ ... ~ ~ 
nia .... ...,..,.,. .... LfıO Jaia, ... 

1e.Jll .de .ZZ IO :Ura Qll
1
d.. JJar;d 

etti: ··- K*"" 1*1111 "1lfi et;linlfr. 
Bmaa lailhl• de& derim. çila1ri J!ai· 
rder amn'• .ısps tcairJcr yıpyoı .ki 
bidli ~ ,,_, nJAdaıll &ib1 bir 
zibüe d.&JfQPL :Bu '1a JaWJ qj ıesirlet 

~r...---
S.ciraWs 1a,ı-• • ...--1ik 

olclaajıımı Jprd eöO.batib Jiabiliye ... 
murları ve muhtarlar için de ınetteb •• 
çdmaamı ıememıl etti. ÇıJrınalda 018ll 
tq)dUt aınuııarmm maafıar aaam1a 
da Dialaetaizllklor dojurKlljJDI; _.11 
ftDDipet .iflc:riat aid yeni teJldllt pnu• 
nu ile ldr ırua eJDDiyet Jmiri 45 lira a. 
lırken; onuıı bıiri ve Ultil-olan. kaJIDl
kamm 40 Ura aJaca.tnıı anlattı. 

lıliiful ifl.-iDbı ~bir niifus ya• 
mm ile .diildcbiJe#jiDC İflll'Ct eıleD B. 
Pekel .lıııa .aifrd,uİDill daha si~C bir tc· 

mcnai oldujunu .ayıedi. 
/1. ~ J'•.ı..riıa -- rilcııi 
Jrflıı9aam ~Jdinden. Jpınıtuldup• 

15 ve bugün hallPD aiikQa ıpıde .ok111• 
ğww aatwn B. B•' Tüdı;.ef, nıill! kal· 
lrıamamıcı .ı.te,miyeııler k~· u~ 
nık duDDUDI• lUsJımuna v.e biitiin hu• 
dudlarmısda ref aba kaVUflDUf c1tııg n 
bir emnı_yet tetkılitI bru'tmaıına lp• 

ret ettı1rten ıonra ~tcetin 
1u n~ ve flınintte 1riiyiik bir 
o ..ıı A •e .._ teş l• 

D tr""1V:ll tDMf11'1 ft wnflan .ile 
.. .,.Ylet'• •rM"dald bi1ylik Iarı' .. 
laa 8DktU. :a.ı 4eaıirill n•ı\an kıt 
.enellda .-a ..ı-1141r. B0111ılı ... 
.. ; ... ıtabl,.onJaı' •• kilit ,,.. ... ~·-"----ettebtlt. ç.-. •tlkh'1 ... ,,. ...... 

..... ı.-li ··•'" .,...,,.a. .wı.. 
yiik bir fark ... ,.... ,.Mil& .. Jııir ıfsk ..,...,.._.,... ............ aa f- #iUr· o & ıPer .. Jıil>Amet• 
çe __._ Jszl1 .. ,.. "1dajıı CD» 
dllııa ..... - ... ıa,ptAIUlllC:Ü .. 
bııdıınin ..... $ ... ca. .... mt•offat 
v.ı1urı...V. ır..- • ..ı:ua ..babaiG
de. QllU,.. Wfclç .. _....iilDili 
Ullid ....... 

lk9' ftırllll' ..ta1 ··=· _..,. 
...... ~ ..... aba 
aW _._...,._.ili r~ ..... ..... ..,.,, ............ ... 
att ~ .,_,.a · nls 3-iU 
bW-mifdr· ................ 1NftlL 
bir 'keyfiyettlr. Fa'ka't cemıptıa ber ki· 
ama .ıarafuıdan Alurs& olsun .ıoıınl~tl. 
mise eelecek. habaset .edecek c:Uretk'lr· 
ıar JJuluDI& .ela oaıırıa caau _..Jek t 

da)i'i•de ....... ..u.ut* 
--.aı .... ,.... .• dVr ....... 
uı , • ..,.,..,wı· ,,., ..... 

slfclerıni fek _.. ifa eı lrelMec. 
Fakat"'° Jd.l~tse -ı* Jlk a+Mı 
lıuı dlnlılrir Jurmlar ~ .......... 
baDlardlD ~ War p=k .ası_.... 
tema olmak Jbue. Jla,Jlli rem'e1eet -. 
hlliııde ~ a:olamaı 
g&mllflerdiı. 

Plldiai.ıı ıua.;p.- aazüWi 
Halk _partiainiıı bar~Jri. Y.Uiyetiu 

gel~ce i bu,YUrdukJaa ea11ar bm'miy. 
le biikiimete .mevdu iıflerıliL Halk J>lf• 
tiai bu.iilnkii TUrkiy.e carııhuri.7eti bil· 
kilmetınin ,PUtiaidir • .BiJıaenale}lh 0 ..ı. 
ba ve o ulbahva aicl .aıifeJer _.uı 
hfW.imet memurları tarafmdan •örill
mektedir •• 

Halk partisinin v.uüesi bıtihabatı 
huırlamak ve memlekette .baltevleri ve 
diler tepuaılan va1ıtuile tenvir ve ir· 
f&da yard1m etmek.tir.~ bildln ic. 
rut .kIUDI tMnamUe lıü'kiimetin elinde 
ve BUyilk meclise brp aıeauf memurla· 
rın ellerine teslim edı'lmlftir. Hallı par
tial bu itlerle meıgul delildlr. 

. HrLlt isin ..lelhat 
Beımı Atalay arkadapnıs, hllm 

ve yayın genel öırektörlilillDUıl aon te
pbbilıü hakkındaki takditlerine arsı 
teıokkur ederim. Piıtıa1db memleketi· 
misın bUyUk halk ldltıeaiııi evvell ba1k· 
çı l>ir parti olmak jtJf)arile oru., ten. 
vir ve ırpd etmek vazüemizair'. Bu va• 
sffeyi mektepler, konferamlar. balkev• 
.ıen vesaır tarenler, 'bayramlar yapar. 
ken bilbaua yazıp, okuma babiıderlne 
tema tmemeie ımktn yoktur· DDJmi• 
zin incelıii ve aa4eıtli 'bildin e4eMyıt 
unatlarmı ihtiva ec1ec:P aurette 1ıa1ka 
anlatmafa Dbiliyefli blr pndtr. 'Bu ifi 
milltcilik pyesı ve pyretile 9İifU a
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vafık bulduk. 'Btlttin aaaa6tı'lar, ve e· 
diplerimb bu yolda ça1ıflP8Ja 4nam e
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.liizel eserler 1ı•m11an eline ~ 
-ve Mlkımıı: c1a bugUIMl e4eb1yatm -pk. 
llne ıare çok pel Jltlf.aeler eıae e
tdecektir. Halk eaebl,ats dem4 bu &9n 
.Aten cthaıqn mep o1du'IU bilk ecle
':biyatıdır. Rusların GoM e&M,ıtı ba1k 
:içerilinden a1mmJf edeWyattn'· BlihD 
ıeddblyatmwn tuftllla ydı la bu4ur. 10 
ldlaur ıenec1enberl. cuJlihurlyethı mc 
gilntinden bu &9fte b4ar gerek remi! 
dilimizc!e, gerek edebiyatmıum 
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Kamutayda büdce görüşmeleri devam ediyor 
(Başı S. inci sayfada) sıhhati korunmadıkça yapılacak bütün mek ve doğanları ölümden kurtararak tiın dogum mutehassıslarına teşmil edil- bilmek için çalışmak yoluna girmiş bu-

dır. Yapılacak iş memleketin muhtelif eserler su ve kum üzerinde kurulmuş sağlam büyütmek gibi iki temele da- mesinin doğru olmıyacagını söyledi. lunuyoruz. Bir kısmını umumi aöyliyo. 
ticari iktisadi ve içtimai hayatını na- binalar gibi temelsiz olur. Bir yerde ar- yandığını; bu gayelerin gerçekleşmesi B. İstemat Özdamar, sözlerinin yan- rum - bir kısmını da her arkadaşın be-
zan itibare alarak sırt hamallığını kal· zetmiştim. köylünün ocağı tütmezse fab için yurdumuzda bir çok dogum ve ço- lış anlaşılmamasını, yalnız bu işi ya- yanatına cevab verirken aöyliyeceğim. 
dırmaktır. Araba ile merkeb ve atla nak- rikalanmızın bacası çabuk söner. Biıtün cuk bakım evleri, ihat merkezleri, nü- panlar hakkında söylediğini tasrih et- Bir taraftan da hasta bakıcı hcıD§İ· 
liyat yapılamıyan sırtta taşınmasında bu gayretlerimiz kqylünün istihsal ka. mune hastaneleri, ve saire kurulduğunu, ti: "- Tabiblerimizi tenzih ederim . ., reler mektebinden başlıyacağız. Bir de 
zaruret olan yerlerde çaresi bulununca- biliyetini arttırmak ve refah seviyesi- Büyük Sefin 935 yılı açış söylevlerin- dedi. köylüye, aileye kadar gidecek ziyaretçi 
ya kadar yüklerin tahfifi ve ya lann ni yükseltmeğe matuftur. de sağlık ve sosyal yardım te kilatımı· Sıhat bakanımız kürsüde.. hemşireler yetiştirmeye uğraşıyoruz. 
tahdidi suretiyle bunun önüne geçil- Köylerimiz, Köylülerimiz, CtAmhu- zın genişletilecegini mujdelediğini, par- Bundan sonra Sıhat Bakanımız kür- Sayın arkadaşımızNayman yapılacak İf 
melidir. riyetin bahşetmek istidadında olduğu timizin esaslı bır umdesınin de gurbuz siıye geldi: çoktur. buyurdular. Yapılacak iş haki. 
Hamallık bir •anat değildir.. medeniyet nimetlerinden istifade et- ve sağlam bir ne il yeti tirmek oldu- "- Kı.irsüye teşrif eden arkadaşla- katen çoktur. 
Bakkal dükkanından aldığı eşyayı melidir. Hem istifade ettirmek bizim e. ğunu anlattı: "- Bu böyle olunca, de- rın hakkımda gösterdikleri teveccühe A•ırlarca yapılmamıı iıler. 

- bilhassa İstanbul ve Ankarada • küçük saslı borcumuzdur. Biz medeniyet ve di. Artık aziz vatanımızda çocugu koru- te eklciir ederim. Eğer muvaffakıyet gö- Çünkü arzettiğim gibi asırlarca ya· 
bir çocuğun sırtına vererek evine gi· cumhuriyetin en büyük nimetlerine ma faaliyetı tamamiyle bir devlet me· riıyorlarsa, biz ancak vazifemizi yapıyo- pılmamış işlerin bir anda tebarüz edip 
denleri goriırüz. Bu adam arkasına dö· kavuştuk. Vatanda larımızın da muhtaç sele i mahiyetini almalıdır. Zira arka- ruz. Yaptığımız sizden aldığımız direk- çıkması bizi bir çok vazifelerle karşr 
ni.ıp bir kere baksa çocuğun çektiği ıs- ve layık oldukları derecede istifade et- daşlar, dogan çocugu yaşatmak ana ba- tifleri yerine getirmekten ibarettir. Bun· karşıya bırakmıştır. Fakat bu vazifele-
tırabı görerek ve ona acıyarak yükü meleri zaruridir. Bunun için de bazı i- ba kadar belediyelerin. hükümetın, dan kendime hisse çıkartmak asla ha- ri üzerimize alırken ve onu tam olarak 
kendisi taşır. Demek ki mekanik ve dari tedbirler düşündük. Şimdiye kadar herkes!n, bi.ıtun yurddaşların borcudur. tmmdan geçmez. Evvela sayın arkad

0

aş- görebilmek için çalışırken depersonal 
hayvan kullanılacak yerlerde insan kul- köylü ile meşgiıl olacak bir daire yok- Arkadaşıar dilegim şuduı: Butiın tı.irk ımız Bayan Esma Nayman nüfusu ço- noksanı, adedimiz noksanı noktai naza-
lanılmamalıdır. Bunların olmadıgı yer- tu. Yalnız vali ve kaymakamlar meşgul vatanında türk çocuğu lehine umumi ğaltmak meselesine temas ettiler. Çok rından karşısında kaldığımız müşkilatı 
lerde, yerlerine in an ikame edilince olurlardı. Evvelce gayet mı.itevazi d• V· bir si hat ve koruma sc erberliği isti· çocuk yetiştirmek ve çocugu yaşatmak· yenmek ancak zaman meselesidir. Küçü~ 
bunda da yüklerin tahfifi ve yaşların ranarak ufak bir köy brosu yaptık. Bu- yorum ve bunu i terken ina 11yorum ki tan bahsettiler. Bittabi Sıhat Vekaleti- sıhiye memuru, doktoru, ebeyi velhasıl 
tahdidi suretiyle insani ve milli bir i gün o ihtiyacı gördük ve hamleyi his- sade bütün topraklarımızı ve akaı turk nizin takıb ettiği sistem de budur. Ken- müesseseyi vücude getirmek için ?lıt-
olarak ele alınmalı ve yapılmalıdır. Be- settik ki, Müdiriyeti umumiye derece. analarının de il; memleketimizde her dılerinin de buyurdukları gibi biz teş- mak, sistematman çalışmak ve bunları 
lediyeler böyle yapmaktadır. Ankara ve sine çıkaracağız. Bunun için de biı ka- yeni mefhuma babalık eden vicdanını· kilatımızı bu memleketin asırlarca mah- vücude getirecek halkın istifadesine 
İstanbul belediyeleri de bunu böyle ya- nun takdim edeceğız Bu mıidiıriyet zın hissiyatına tercumanım.,. (Bra· rum kaldığı hem tedavi hem de hıfzıs- arzetmek lfizımdır. Biz de bu yoldayız. 
pıyor. Bunların hayatı umumiyede te- köylülerin faaliyet sahaları ve diğer hu- vo sesleri, alkışlar). sıhha noktai nazarından olmak Nitekim bu sene köy ebe mektebini 
siri ya olmıyacak veya pek az hissedi- susatlariyle uğraşacak mütehassıs bir Sıtma ve verem üzere iki cepheye tevcih ederek Balıkesirde açacağız. Bunu gelecek 
lecektir. İlk zamanlarda 1.ıelki olabilir. büro olduguna göre elbette köylüye çok Bayan Esma N yman lan onra Hüs· yurumeye çalıştık ve o suretle ene diğer doğum evleri yanında aça· 
Hamallık va ıta ve bir sanatı mahsusa yardımı olacak ve altikanızı çekecek hu- nü Kitabçı (Mugla) kursuye geldi. yürümekteyiz. Nihayet elimize geçen rak köyler için teşkilat kanununda na· 
değildir. Hamallık iş bilmiyenlerin ve susau da arzedecektir. Metodlu işlcrile tanın n muhterem Sı· vesait, bilhassa insan vesaıti nisbetin- zarı dikkate aldığımız köy ebeleri ye-
iş bulamıyanların yaptığı en ağır bir Küçük köylerimizin birleıtirilmesi hat bakanına sihat işlerinden başka de teşkilatımızı tevsi etmekteyiz. Çün- tiştirmek için teşebbüsata girişeceğiz, 
hizmet, insanlık vasfına çok aykırı bir Bir de köylerimizin asli olan kusur. mühim bazı vazifeler vcrılmekte oldu· kil memleketin büyük şehirlerinin, yüz- Çocukları koruma meselesine aynı 
hizmettir. Vatandaşların bu i ten kur- !arı dağınık ve küçük olmasıdır. Malum ğunu söyledi. de 2, umum nüfusun yüzde 1 derece- zamanda diğer bir meseleye temas et-
tarıldıkları gün, onlar insanlık vasfına filinizdir ki küçük yere ne medeniyet. ne Sıtmanın geçen sene fazla oldugu· sinde dahi yatak adedine malik olması tiler. Memlekette çocuklar için, ve 
daha uygun ve daha şerefli iş bulabile· sıhat, doktor ne hayat girer. Hatta bir nu, teşkilatın l:.•.nun karşısında lüzum. için çok seneler çalışmak mecburiyeti hayır işleri için kurulmuf olan mües-
ceklerdir. Türkiyede iş çoktur. Memle- nalbattan dahi mahrum kalır. Medeni ve- Ju olduğu kadar faideli olamadığını, ba- de vardır. Takdir buyurursunuz ki bir seselerin faaliyetlerini muvazi bir ha· 
ket tarlaları, memleket yolları; memle- saitin kısmen olsun girebilmesi için laa- zı yerlerde kininin biterek halkın sı- şehrin yüzde 2 nisbetinde yatağı de- le getinnek meselesine iliştiler. B unu 
ket şimendiferleri birçok kollara muh- kal 200-250 ev olmalıdır ki eli panser ve kıntı çektiğini, bu itibarla kinin icin mek, nihayet 100 bin nüfuslu bir şehir ben böyle anladım. Bunun içinde esa-
taçtır. İstanbul ve İzmirdeki hamallar diğer teşkilat gönderilebilsin Köyleri- bu sene fazla olarak konan i4.000 lira- için iki bin yataklı bir müessese lazım- sen teşkilat kanunumuzun 12 inci mad-
bu gibi işlerde çalışırlarsa bugı.inkü ka- mizin böyle dağınık ve perişan olması, nın az olduğunu anlatan hatib: verem dır ki, bunu beherini yedi binle darbe- desinin B. Fıkrasında " .• kanuna tcvfi· 
zanç vasıtalarından daha müreffeh ve köylülerimizin de dağınık ve perişan ol. sanatoryomuna gırmek ı~in hastalaıın derseniz yekunun nereye varacağını pek kan açılmış olan hususi hastanelerle 
daha mesut olurlar. Binaenaleyh böy- masını icabettirmiştir. Dağınık ve kom- sıra bekledigıni ,bu sene bu fazla koı~an ala an larsınız. Bunu zamanla ve bir sis- hakiki ve hukmi şahıslar ve hayır cc-
le bir korku varid değildir, memlekette şunun yardımıdan uzak olan köyler, sıh- 75 bin liranın yetmiyeceğıni büdcemız- tem dahilinde bütün şehirlerimiz ıçın miyetleri gibi içtimai muavenet müeue 
iş vardır. t bilmiyenler, iş bulmak be- hat ve hayat itibariyle de perişan olur. de böyle mUhim bir fark hasıl olrr.11ıı yavaş yavaş tatbik edeceğimizi arzede- seleri ve teşkilatını tanzim. •• ,, meselesi 
hanesiyle büyük şehirlere gidiyorlar, Binaenaleyh kanunlarımızla haizi sala- iken bu işe daha fazla para ayrılab:le. rim. vardır. Bu mesele üzerinde icabeden 
bunların lakırdısı, arkama bir ip alır hiyet olarak dağınık köyleri bir araya ceğini; hastalar için ekmekten lüzumlu Son senelerde bilhassa dünya krizi bir nizamname yapacağız. Memlekette 
hiç olmazsa hamallık ederim, oluyor. getirmek bir haylı güç, tatbiki müşkül olan ve çok para tutmarn ilaçlardan a- geçtikten sonra memleketin her tarafın- kurulmuş ve kendi muhitinde çalı13D 
Bu sözü bu memleketten kaldırmak Ja. bir keyfiyettir. Bir araya toplıyabil. iman istihlak vergi inın kaldırılma ını dan müessesatı sıhiyenin çoğalması için bir takım hayır müesseseleri ve cemi-
zımgelir. Bu vaziyet hem içtimai nok- mek için, arazinin müsaid olması lazım- istedi. birçok faaliyetler yapılmakta olduğunu yetleri vardır ki bunların faaliyetlerini 
tada, hem de iktısadi noktada üzerinde dir. Memlekete girme i hayırlı olan ilaç- kemali şükranla arzederim. devletin arzu ettiği şekilde ve istika-
hiç bir tesiri olmıyacak kadar cüzi ve Yapacağımız i§ler.. ların , malı ve ıktısadi müliihazalarla Çok çocuklu aileler meselesi.. mette yürütmek için lfizun gelen umu-
Iaşey mesabesindedir. Hamallık bir sa- Bazı yerlerde köylüsü gayet zengin ve sokulmasına mani olunmasının doğ:-u Çok çocuk meselesi üzerinde bende- mi faaliyet sahalarını ve çerçevelerini 
natı mahsusa olmaktan ziyade bir kı- ilerde olduğu halde köy evleri gayet da- olmıyacağını soyliyen B. Kitabçı Ç)k nizin hiç bir tereddüdüm yoktur. Yap- çizeceğiz. 
sım insanların tahammul edehılecegi ve gınıktır. Karadeniz sahillerindeki köy- çocuklu ailelere vcrıten ıkramıycnm ar· tıgımız tetkikat bize gö teriyor ki, türk Sıtmaay gelince ... 
vucudu beşeri ezmiyecek kadar hafü terde olduğu gibi arazinin icabı orada tmlmasını şukranla karşıladı. milleti vcludiyetini daima muhafaza et- Kitabçı Hiısniı arkadaşım sıtmanın 
işlerle el ile kaldırılacak yolcu salonla- e"\er dağılmıştır. Onu toplamak ve bir Göçmen meselesi gıbi nüfus ve is • mektedir. Bize her sene yapılan istatis· geçen sene fazla olduğundan bahis bu-
rından, yolcu eşyasını çıkarmak gibi araya getirmek imkanı yoktur. Aksi tak tihsal bakımından mUhim olan bu isi tikler gösteriyor ki, yüzde 21-22 derece- yurdular. Bu böyledir. Geçen ene er-
işlere hasredilecek, diger i ler de bir dirde butün bu zengin ve munbit yerleri başaran ve böylelikle de ''ıçtimai mua. sinde bir tezayüdü niıfusumuz vardır. ken yagışlar sıtmayı bir çok yerlerde 
takım nakliyat vasıtalariyle yapılacak- kendi haline bırakıp oradaki halkı teh- venet,, sıfatı bulunan sihat vekaletinin Biz bunu sırf ölümle doğum üzerinde vaktinden evel meydana çıkardı. Nor-
tır. cir etmek lazımdır. Buraları da ancak nüfus politikası için lazım gelen butun yapıyoruz. Bunun haricinde hariçten mal şekilde teşekkül etmiş olan müca· 

Buradaki Ankara beledi!]e inin yap- harab bır halde bırakmamak, imar et- tedbirleri almasının çok fayciah gelen göçmenler de vardır. Kendi ken- dele te kilatı, bu vaziyet karşısında ki-
tıgı el arabalarını biliyorsunuz. ve pek mek Hizımdır. Diğer taraftan orta Ana- olaca gına işaret eden hatib: nı.ifus poli- dine gelenler de dahili hesab edersek fi gelmiyen yerler oldu. Adana, Aydın 
güzel de idare e<lip gidiyorlar. Bazı yer dolu ve şarki Anadolu boyle degildir. tika ı için bütün bakanlıkların ana hat- her sene nüfusumuz ehemiyetli bir de· gibi. Bunlar için lazım gelen teşebbu· 
lerde sokaklar mu ait olmıyabilir. öyle Buralarda kabili iskan köy arazisi var. lan mi.ışterek, ahenkli bır pro~am tan- recede tezayüd etmektedir. Binde 22 de- satı aldık. Fakat bittabi mesele l>aJla· 
}erlerde de hafif olmak Uzere bu arka dır. Koy kalkınması hususunda; gerek zim etmelerini, bakımsız çocukların ko- reccsinde nüfus tezayüdü vekaletimizce mış, sivrisinek uçmuş.tu. Uçan sivrisi. 
hamallıgı daha iyi, bedenı ezmiyecek ve vilayetlerimize verdigimiz direktif, gerek runmasını, bunların meselfi sanat mek- muhakkaktır ve tesbit edilmiştir. Bizim neğin peşinde koşamazdık. Hastayı te· 
üzmiyecek bir ekilde yapılabilir. De- sıhat vekaletinin nazarı itibare aldığı e· teblerinde yetiştirilmesini istedi. en çok uğraştıgımız çocuğun ölmemesi daviye başladık. Verdiğimiz kinin has· 
mek istiyorum ki tutulan yolda devam sas ve gerek bizim uğraştıgımız cihet., 8 . Berç Türker kürsüde.. meselesidir. ta mikdarının çok olmasından dolayı 
etmek lazımdır. bu köyleri mı.imkün mertebe fazla mas- Henüz tamamiyle kurutulmamış 0 • Bu mesele bir taraftan, annenin, kafi gelmedi. Bu sene bunun için deli· 

Musaade buyurursanız burada Anka- rafa bogmıyarak ve kendilerine fazla lan bataklıkların sıtma kaynagı oldugu- ailenin terbiyesi ve çocuk bakası mesele. zım gelen teşebbüsatı yaptık. Ve bu gi· 
ra belediyesi aldıgı bu karara devam et- külfet tahmil etmiyerek bir araıya top. nu, verem işinde ailelerin kontrol altın- sidir. Devletin bütün teşkilatını yalnız bi gayri muntazır vaziyetlerde kalma-
sin. Vatandaşlarımızı bu ağır yükten lamaktır. da bulundurulmasını, köye sık sık sıhat bu işe hasretsek doğan çocukların yaşa- mak için sıtma mücadele teşkilatının 
ve acınacak vaziyetten koruyalım ve Bundan başka miktarları beş .:tı bine müfettigleri gönderılerek çocuk ölumle- ması ve onların tarzı iaşesi için devlet bu gibi halleri önliyebilmesini temin 
kurtaralım. varan göçebelerimiz vardır. Kendileri rinin önlenmesini, doğum işlerinin sı- teşkilatının bütün memurlarını ailelere ettik. Amele ile teması olan yerlerde 

Köylünün kalkınma davaıı memleketin en iyi yerlerinde oturmak- hi kontrol altına alınmasını, Sıhat Ba- tevzi etsek yine kafi gelmez. Binaena. ve halk arasında sıtma mücadele tefki· 
Fikri Mutlu (İçel) Köylunün kal- tadırlar. Göçebe denilen tahtacılar ve kanlığı makinasının örnek olacak bır Jeyh bu mesele evveUi personel mese- !atını kuvvetlendirdik. Hekimlerı vak-

ktnma ını temın için dagınık bir halde saire daha ziyade muğla, Antalya ve A- intizamla çalıştığını ve takdirle anma- lesi olmakla beraber ailenin ve bilhas- tinden evel gönderdik. Devlet kininle-
bulunan köyleri birleştirmek için ne ted dana taraflarındadır. Bu gibi yerlerde yı bir borç saydıgını söyliyen B. Turk- sa annenin terbiyesi meselesidir. Onun rinden bahis buyurdular. 'Geçen sene 89 
bir alınmıştır ve bu ne vaziyettedir yaşamak kendi lerine de iztirab vermek· er (Afyonkarahisar) "yüksek turk ta- için sıhhat vekaletimiz kültür bakanlığı bin lira idi. Bu sene huzuru alinize gel· 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya (de- tedir. Bunlan kendi istifade edebilecek. babetinin kurtarıcı kolları memleketimi- ile ve diğer icabcden makamat ile dai- mek üzere bulunan bir kanunla devlet 
vamla) - Köyliılerimizden bı.idce müna- leri yerlere yerleştirmek ıçın zaruri zin her tarafına uzatılmış olmalıdır., mi surette temas halindedir. Çocugu ye. kinininin mikdarı 113 bin küsur lira· 
sebetiyle bahsetmek doğrudur. Vesile masraflardan kısılacak paralarla işe dedi. tiştirecek annelerin çocuk hakkındaki fi dır. Binaenaleyh orada ufak bir yanlıt· 
oldugunuz için teşekkiır ederim. Türk girişmek kararındayiz. Bunların hepsi- Kimse•i:r. çocuklar kirlerinin düzeltilmesi için icabeden nasi lık olsa gerektir. Buna mukabil bizim 
köylüsü bir tabirle türk çiftçisi - çün- nin istinad ettiği esas, tahsisat ve para- B. Ruşeni Barkın (Samsun) - Kim- hatları vermek suretiyle elden gelen aldığımız meccani kinin de bundan ha. 
kü bizde bir çok kasabalar vardır ki on- dır. Buyük masraflarımızdan kurtuldu- sesiz cocuklar için himaye yurdlan a- yardımı yapıyoruz. Bunu daha ziyade riçtir. 
ların köyden farkı yoktur. Kaza olmakla ğumuz zaman buraya tahsis edeceğimiz rılmasını; 1stanbuldaki kimsesizler yur- tezyid etmeye lüzum vardır. 

ır Memleketin sene"i kinin ihtıiyacı 30 
beraber bir köy vasfından kurtulamaz. paralar bu milletin doğrudan doğruya dunun bunu asağı yukarı yaptığını, Çünkü takdir buyurursunuz ki, halk 

tondur. Her sene bu mikdar memleke· 
Be haneden beş bin haneye kadar köy hayatına taalluk edecek menfaatlerine büdccde bunun irin para bulunınasının da bu hususta bazı fikirler vardır. Kı. 

ır tin her tarafında sarfolunur, biıtun te· 
sarf edilecektir. Bunun da e ası köylüyü rok faydalı olacagım söyledi: ''-Bu i i zamugyu her rocuk rıkarır derler. bina- • vardır. Farkları bazılarında çarsılarında 

dukk nların, magazaların daha çok bazı
larında daha az olmasıdır. Fakat teskilat 
itıbariyle hepsi bir haldedir. Türk köy. 
liı ü Tiırkıyenin efendisi olduğuna göre 
Buyuk Şefin de verdigi bir hak olduğu
na gore ve bizim C. H. Parti inin şiarı 
halkçılık olduğuna göre hi.ıkümetin bütün 
gayretini köylüye hasretmesi çok tabiidir. 

Ve senelerdenberi hep bu yolda yürü

miıştur. Koylünun kalkınması içın ge

rek devlet ve gerek mahalli idareler bir 

çok esaslar kurmu tardır. Bilhassa Na-

fia ve ziraat vekaletince sulama ve zira. 

at aliitını yerleştirmesi ve kombine su

retiyle tamimi gıbi bir çok tedbirler a

lınmıştır. Koylü zengin edilmedikçe 
köylü müreffeh yaşamadıkça, köylünün 

istikbali temin edilmedikçe, köylünün 

ır ır ır şekki.ıller tarafından ve lütfettiğinız 
kurtarmak olduğunu tekrar huzurunuz. de başarmalarını kıymetli vekilimizden enaleyh bir an evvel rıkarsın derler, hal • 

ır monopolle yaptıgımız tetkikat netıce· 
da arzetmek isterim. (Bravo sesleri). 

Bakanın bu izahatından sonra fasıl
lara geçilerek aynen kabul edildi ve 
dış bakanlık büdcesinin görüşülme ine 
başlandı ve büdce aynen kabul edildi. 
Reis celseyi yarım saat için tatil etti. 

İkinci celse 
Yarım saat bir aradan sonra ikinci 

celse saat 16.30 da toplandı ve sıhat ve 
sosyal yardım bakanlığı büdcesinin gö· 
rüşiılmcsine başlandı. 

Çocuklarımız için 
Bir milletin en aziz sermayesinin ve 

en kıymetli varlığının nüfus olduğunu 

söyleyen Bayan Esma Nayman n üfus 
politikasının çok çocuk dünyaya getirt-

dilerim,, dedi. 

Timarhanelerin memleketin ihtiya

cına kafi gelmedigini söyliyen B. iste

mat Zihni Özdamar, bu hastahanenin 

kadrosunun genişletilmesinin çok ye

rinde olacagına işaret etti. lstanbulda 

bazı doktorların çocuk düşürmeyi ken-

dilerine iş edindiklerini, Sıhat Bakanlı-

ğının bunu butiın tedbirlere başvurarak 

önlemesini ve bu gibilerin şiddetle ce-

zalandmlmalannı diledigini söyledi. 
Hasan Vasıf Somyiırek (Balıkesir) 

- D evletin ve memleketin kanuni mev-

zuatının cinai iş yapanların her kim O• 

tursa olsun cezalandıracağını, birkaç 

hadise dolayısiyle böyle bir ithamın bil· 

buki mesele hiçte öyle degildir. Tesa- sinde memleketin bu kadar kinine ih-
düfen kızamuğa yakalansa bile çocugun 
üstünde daha tefellüsatı dururken kapı
nın önünde oynadığını gorürsiıniız. Bu 
bittabi sıhhat vekaletinden ziyade aile 
ye, anneye düşen bir vazifedir. Bu vazife
yi öğretmek için elimizden geleni yap
maktayız Çocuklara nasıl bakılacak has
ta oldukları zaman ne yapılacak, mute. 
madiyen bunları ailelere ögret.mek için 
her vasıtaya müracaat etmekten geri 
kalmıyoruz. Huzurunuza getirdiğimiz 
büdçede görüyorsunuz ki, bir trb fakül-

tesi tahsisatı vardır. Bu sene başlıyor 
bunun sebebi memlekette doktor adedi 
nufusa nazaran 14,50 de birdir. Bunu 

memlekette 2000 de bire kadar getirerek 
ailelere daha çobuk sıhhi yardım yapa-

tiyacı olduğunu gördük. Otuz ton nor· 
maldir. Bize kafi geliyor. Kininin doğ. 
rudan dogruya aleHide bir talebe ve is

tedigimiz zamanda bir telgraf çekip ge

tirtmek kabil olmuyor. Memlekette faz

la mikdarda kinin bulundurmak için bu 

sene monopolde bizzat çalıştık, elimiz· 

de kafi derecede kinin vardır. 

Şafi ve vaki meselesine gelince, sıt. 

ma mücadelesi mıntakalarında tam su-

rette şafi kininin verilmesini büdcemİ· 

zin icabı olarak kabul ettik. Vaki kini· 

ni.· vermek de programımızın dahilin· 

dedir. Fazla mikdarda kinin bulabilir• 

(Sonu 7. inci sayfada) 
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•ek vaki kinin tedavisı yaparız. Esa n tiırk ccma ti bu abada miıhim 
(Sıhat bakanımızın izahlarının adıml r atmakla beraber di er cemaat-
sonunu ajans vcrmcdıgi ıçin tara nazaran çok az olan bizdekı sabı-
yarn koyaca ız.) kalı ve mukerrirlerin de daha az had-

Adliy büdce5 i de du eccklerındcn ftiphcm yoktur. Bu 1 

unu bilmı rdum. Bilfilns saz ruhu ter-ı 
biye cd n ve onu fenalıklard n tecrıde 
yarıyan bır vasıt dır. Hatta bunun ıçın
dir kı Edımede saz çaldırmayı, h
tan ak k dar toprak u t nde ça
lı~nlar ıçın bir muk fat telakkı edıyo

Sıhat bakanımızın izahlarından on- abıkah olan ve mukerrer curum irU· ruz. (Do ru e eri). 

ra Sıhat ve içtimai muavenet bakanlı r k b edenler, hakikaten turk c mıasının 
büdcesi kabul edilmiş ve adliye budce· bun} esınde yer cdemıyeıı muzır tohum- icrayı ıslah 
nıizin görüşülmesine başlanmıştır. Iardır. Bunların adedi çok az olmakla 

Adliye hayatımızın vcrımlı bir inki- beraber nazarı itib re alının yacak ka-

İcrayı biraz daha ı !ah etmclc biraz 
daha len 

§af halinde olduguna işaret eden ve b - dar da olmadıgını arzedece m rak m-
kanı tebrik eden B. Berç Turker: hl. dan vazıh n gorülur. Cumhuriyetin o-

setti! r. Bu husu ta kendılen}le tııına
mıylc b raber ol rak bu yolda çal şmak· 

kimlerin maaş haddinin yiık&eltilm • ; nuncu genesi muna ebettylc bır aftan 
istedi. bıkahlarm ısl hı içın ne bi ziyade cera mi hafif cezalarla çektir-

t A ıye Vele etinin el ndeki ıst • 
tistikle"'e nazaran ceza mahkemel n z
den lic sene z rfın:ia r e çıkan 
i enn her seneye aıd yckünu 220 bın. 
240 • 260 bındır. GorüJ or ki e· 

tedbirlcr alındığını sordu. Çocuk mah· me mabıyetınde olan af m na ebetıy-
kemcleri kurulması lüzumundan b - le 3 35 bin ar mda gezinen mahküm 
setti. Bir gazetede gördü ti re imden ve mevkuf yekfınları birdenbıre 9 bın 
dolayı 18 seneye mahkum bir • damın kadar ek ılmiş 25-26 bın ra ı ara51n· ne e m bilemcle ış çıkar· 

İmr lı adasında s z çal ra ,;akit cçir· da kalmı trr. Fakat gayet k S3 hır 
ınesinin cinayeti te vik eder mahı t- m nda bu rakaQl 29 bin oldu. G rulu-
tc oldugu mutale mda bulundu İcra· yor kı 30 bin kfistlr ad mm içınden 

und artan hır gayret ve f • 
alı} tl rı vardır. Ceza mahkcm len ın 
eJindekı ka}a yekunu munhasıran o· 
nunla ı t al etme şartıyle dort buçuk 
ayd kac k m:ı.111 ettedır. D ha evvel· 
ki sen !erde b , altı aylıktan fa b bır 

bek top anan ecza m:ıhkemelerı. bu· 
gun dıyebılırım ki her ı ı va ti 4 bu· 
çuk a a çrkanr bır vazıyete gelmi tır. 

nın ıslahı, me hud curumler kanu unun nihayet ıki hın kadarı mli errer cil m 
tatbiki ,Hatay, fontrö gibi zaferler do- jrtıkfibma murtaıtf r. Fakat ondan 
layı iyle küçük cürüm i lcyen mah- ra şukranla kaydetmek Uizımgeli~ kı 
kCtmJarın kustulması hakkında b kan· 4.5 ene gcçtigi halde bu yekQn daıma 
hğrn neler duşündugunu sordu. 29-30 bin ar smda kalmıştır. 

Adli hayatımızda övunebilece imiz Su~ azalıyor 
birçok kıymetli hakimlerimiz oldu na 
i ret den B. İstamat Ö d mar bu bayır· Demekki son uç be sene zarfında 
lr vaziyetten dolayı adliye bakanın:oı bir çok hususi k nunlarla mucrimiy t 

nıillet adına teşekkürü borç biJdiğini çoğ lmıf •.olmasına rağmen hapisane} c 
söyledi. giren milcrimlerın adedi e kı senelere 

Hakimlerin ihtrsasr üzerinde ne gıbi ni beten çok azalmıştır. Bu da ttırk c:e· 
tedbirler lmdığmı soran B. Ö e mar maatinin gittikçe bu gibi muzır tobum-

icra işlerinin istendiği gibi cereyan Jardan lmrtulmasma delakt eden ra· 

etnıedigini, karıtık bır va.uyette yunı· kamlardır. 
duğüne kani olduğunu soyledi; "-Bu H pisaneye girmeden ve mahkcmciık 
kanaatimi burada alenen söylemeyi ken· ohn dan evci çalrşan mues e eler bu~ a. 
dimdc bir vicdan mecburiyeti hisset· rın adedini azaltmaktadır. Biz bunlar· 
t• la mahkemelik ve hapi elik olduğu 
ım.,, dedi. 

Bund n sonra Adliye bakanı ldi ü- dakikad:ın itibaren meşgul oluyora%. 
Ye eldi: İtiraf etmeliyim ki eçen ene burada 

"- Adliye işlerimiz hakkında söz adliye btidce i konuşuldugu zaman bu 
alan iki arkada ımm tevakkuf etti w i !hususta atılmış her hangi bir adımımız 
noktala1 üzerinde bir kaç kelime aöy- mcvcud değildi. Yalnrı Adana mebusu 
lemcme bittabi müsaade buyurursunuz. Esma Nayman arkada rmm teklif ve 

Ma'J§lann yük•eltilmui 
fohtcrem mcbu Türker, Adliye 

mensublarının, hakim ve muddci umu· 
rnilcrin maaşlarının biraz daha yukseJ
tilınesı temennisini izhar buyurdular. 
Böyle bir temenninin hakikat olmasına 
hlanı olmak asl benim ba undan çe
cd: olan bir diışunce degildir. 1a?şları, 
hadleri Buyuk illet Meclisi. tayın e

der. Her hangi bir teklif vakı 01 cak 
olursa onu iltifat telakki eder ve mem
nuniyetle kabul ederiz. Ancak meclisin 
daima goz öniınde bulundurduğu bir 
mesele vardır. O da biittın memurlar 
a ndaki henk ve tevarunu tutma 
ve- o nisbettc memurlarnnr ı terfih et· 
nıck. Biz de umuyoruz ld ilk fırsatt.a 
rnemurlara vaki olacak ahengin tanzimi 
esna ında bizim de noksan bulundu u· 
muz yerlerde dıger arkad 1 rnnız glbi 
müreffeh vazi ete geçmemize bittabı 
rniısnade edersiniz. 

Sabıkalılara elince .. 
İkinci tevalrkuf ettikleri nokta 

rniıkerrer suçlular, sabıkalılardır. Bu 
mükerrer suç i liyen ve bıknlıların 
vakti zamaniylc daha kendıleri çocuk· 
kcn ellerinden 'yapışıhp kendilerine 
dogru yol gôsterilmiş bulunsa idı bunlar 
sabıkalı ve mükerrir suçlu olmaktan 
kurtulacaklardı. Adhye vek5letine ka· 
nunlarm çizmiı olduğu hudud muker• 
rcr suç işliyerck sah kah ol uk ~ra 
başlıyor, Adliyeye ondan sonra vazıfe 
veriliyor, Ondan evvel i safh ı dog
rutbn do ruya memleketin terbi} e. evi:· 
ri, maarifinin jnJcki fı, hal m ıç 1 

mudahalc i üzerine çocuklar için ayn 
bir hapisane yapmak zaruretini duyduk. 
Bunı.uı iç.in de budccmizin içine bu 
karşılık olmak uzerc 20.000 lira tahsis 
ettik. Fasıl okundugu zaman bi · 
bu madde nazarı dikkatinizi cclbed1,;· 

cektir. 

lmrali bir mekteptir 
İmralı daar b zı hııdyelerinin c1in

lenme inden mlitcvellid bir kana tle ar· 
kada ımm kaf smda; bir eglcnee, bir 
sayfiye yeri şeklinde teccllı etmı gö· 
ruyorum. urasmı her şeyden evvel ar
zedeyim ·ki, inzıbat, intizam ve kanu· 
nun bir mahkum ıçin kabul ettıgı mah
rumiyet içinde cczaJarm hep ı İmral de 
mcvcuddur. 1nıralıya gi · olan bir 

u..ıı.m ailesi ıle irtıbatmt sureti ka-maUKu • • 
. d kesmı tir 1mralıya gıtm olan 
tıye e • . . 
bir mahkum tayin edılmı saati rda ye-
ınek yeme e, tayin edılmiş tlarda 
çal mecburdur: l 
mahkum agzına cigara almak menc
dilmiJtir. :lnıralıya. kurtulmanın v~ k;. 

nuoun balı cttı i iy:ıliklcrden istifadenin 
tek çaresi oradaki ba mda bulunan • 
mirinin cmnne itnat ederek istihsali ço
ğalunak ve mute.madi} en çalı mak yo· 
]unda aramaktadır. Zannediyorum ki 
iktıs di sahada beden çalışması insanı 
hem vucudu noktai nazarından hem ru
hu no t i nazarından tasfı e eden en 
bü uk amıl. en buyuk mckteb ve en bu

yuk hocadır. 
Arkada ımm s ylcdiği gibı orada 

iim bır 

H ku mahkemelenmız de gerek ış 
çıkarmak ve gerek beka}a devretmek 
hu us nnda, takrıben ceza mahkem le· 
riyle muvazi bır v ziyette yürü} orlar. 
Yalnız, onlarda sal h, rakam) ra naza· 
rnn hıra daha fazla goruluvor. Fa t 
bu fa?.la sal hı bertar.:ıf eden tal.ıh•en 

dusen bazı ış er onlan aynı dereceye 
yeniden indıriyor. 

T cmyize gelınce .. 
Temyiz mahkcm ·run bundan bir 

ay evel iş yekunu 17 bine duşmu t.ır. 
Senede 80 bin yeni l§ alan ve geçen e
ncden 20 bın işi ile yekfuıu bu suretle 
100 bin olan bu mahkemede yalnız 1 7 
bın i kalını Ur ki bu da 2. 2,S aylık 

bir me ·ye tekabül eden bir mikdardır. 
Temyiz mahkemesinde di erlerin na
zaran daha a •ır bır .. aziyctte bulunan 
agır ccz dairesiyle tıcaret dairesı de 
bir neden beri vaki olan fazla mesai
leri neticesinde dıger arkada lanrun al
dıktan neticelere ve derecelere çok yak
la~ bu unuyorlar Bu daireler de 
kın b r tid tamamen nonnal bir V3.7.1• 

mak, ha ve kanuna uımrun n mutabık 
olmakla b her her an 1§1 bıraz daha 
tcsn ctn te:lir. • en bu ürat de bi
ze ce r t bahşol n millerden birisi 
curmU ır hud kanununun h Ik nczdın
de, hül:u t mcmurlan nezJınde, bı

ta nezdinde yaptı ı iyi t iri rd n n· 
ladık ki memleket bır z en ad J te çok 
usamı b r vazıycttedir. Boyle oldugu 

bır ı;rrada ıcra ı lennın di er ere na

z ran bıraz d ha arkada yurüm sı bun

da en ere na ran fi rU • 

cek bır allih bulma ına ragmen diye· 

lunan bır da~anm da yevmi aharc tahki 
yoluna sapmayı B. M. Mcclisı t svıb 

etmedı. O kanunu kabul etti ve o kanu
nu muayyen yerlerde mahdud curumler 
için tatbik etmek saUihıyeti vardı. Bi-
zım tecrubeden aldığımız kanaat odur 
kı ve o kadar mu bet nctıcc v rmıştır

ki gele ek seneler ıçın de bunun hudu
dunu t vsı etm k e curüm saha nı bır 

az g nı letmek i tiyoruz Jmk<1n bulur-
k bunu emay t1 ır cezalı J Jere 

kadcır t şmıl edece ız ve köylere k d r 
gidccc ız. (Çok do ru si rı) 

Çetin ve büyük bir me•ele 
Ö.zdamar arkada ım hakimler ar • 

sında fütı a rıayet ediliyor mu bu-
yurdu Bu çetin ve bilyUk bir mesele
dir. Ama bu çetin v buyuk m eleyı 

biz bir sene hatt iki ene ev..elinden 
beri halletmı bulunuyoruz. Hukuk me
zunları h kımler kanun mucıbince ha. 
kim ol bilmek içın evvela bır st J } apar 
lar. Arad n ıki sene geçtıktl'n sonra sta
jıyer ımtıhanını verıp hakim mua\'ınli
ğı sırasına geçerler. Ve bqylecc derece 
derl'ce atladıktan sonra hakimlı&;:in S5 
lira aylıklı temin th hakim derecesıne 
va ıl olaca •ı gun yeni bır imtih n d ha 
vererek ıhti h hakım olurlar. Hukuk 
muntesıpleri hukuk mahkemclerınde 

ceza munte ıptcrı ceza mahkemelerinde 
ve muddel umumıliklerde çalı rılar. Ya
lmn: bu kanunla birden bire inkılab ya. 
)'1lra bir ad ma sen mutchn ı oldun 
deme en tedricen tatbık etme ı ter-
cih ettık Bi en leyh gelecek 

m rka s 55 hra çec k ol 

7 

(oıı KöşesıJ 
' Ci te en bU uk den;ın 

yretm k o du nu ve ıc ınd t t • 
bıkata geçebılccek va J} etlerden 1 tı • 
f de ctm erı l rmdır. ., 

- Ulu t n -
n ıbı, cDnılcmn, oldu. 

gu11u ,, kelımc mden onr el n kı • 
mıyle ırtıbatı yoktur. Mu ırır ıhtı • 
mal " oldu unu btJmclerı .. demek ı • 
tcmiş . .. T. tbıkata erebılccc 

yer ,. ıb re ı de y tt!ı " ra bı 
n eye m uJ , dcmlmclıydı 

•• 
• Y nn içın d buyuk m t r 

edıyor. ,, 
Tan'd n 

" Yarın için de büyuk umıtler wı • 
rıyor ,. demek J zımdı. Çiinku " \ ild 
edıyor ., dcnılın , ımdılık mıt ıer

m dı i, an ak yum umlt vcrdılecc i 
n n sr çıkar, ki hu halde n b rrırın 
ka tettı ı bu de ı1dır. 

••• .. denet hıma • 
ıstıfad ed n birçok uıu s • 

s eJer vardır kı bur 1 rda çok ço • 
cu lu aılcl r ıçın yni istem te ·ı 
olunabilir. ,. 

'' Bur /ar a .•• ıe mil olu bilir u 

t bu kı do ru de ıl. " T mil .. yerı e 
" uubık • kelım nı Jcoıar. nuı c 1. 

le do ru olur. Yahut ttl ' buralttra •• 
teşa ı/ olun bılır ., de k I ı dır. 

:·-·······-···-· .. ···· ... -···-······· 
i RADYO ~ . . ,. ....................................... : 

ANARA : ÖJ:le Ne rı:.atı 
12.30 - 12.50 mu'bteJıf plnk ncşn tı, 

12.50 • 13.15 plak : Turk mu ıkisı ve 
halk şarkıları, JS.15 - 13.30 dahılı ve 
h rıci haberler. 

Ak m Ne riy tı - JS.30 • 19 00 
muhtelıf pi k n rı}'atı, 19.00 • 19 30 
Turk musıkı i ve halk f rkıları ( fak
bulc ve ark da lan), 19.30 • J9.45 t 

} arı ve rapaı neşrı} at, 19.45 • 20 15 
Turk musıkısı ve halk şarkıları (Ser-
ved Adnan ve arkadaşları), 20.15 - 20 30 
konferans (Kazım Nami Duru) (Ter
biye), 20.30 • 21.00 ıPlfil<l d n mu ı· 
kısı, 21 00 • 21.tS 
21.15 • 21.55 studyo 
1 - Tschaıkowsky Andante C nt bı
le, 2 - Roldı Salutatıons .3 - 1 1-
veo.uı Fior d' Andalu uı Bolero 4 -
S labcrt Fox Coctaıl, 5 - To tı Jn. 
vano, 6 - To tı Cb n on N ı oh n, 
21 55 • 22 00 Y, rmlcı pro ram " l ık· 
l 1 ma ı. 

ba tıgı bır yayın hareketıyle l·utun m gız
li bir gözünü açarak: 

Charle . zarif bir eda ıle ilave etti: 
- Evet. diyorsunuz, degil mi? 

-Bôyle '\ianmı yo umu kaybetmem li 
Tefkrıa l\o. 63 

ugenıe 
Grandet 

Yazan: Honore de Balz.ac 
Türkçeye çeviren: Na•uhi Baytlar 
Bu an içinde, ikisi de biribirine ıs.lak na-

zarlarla bakıştılar. Charles devam ettı: 
- Hayır: bunu ne tahrib etmek ve ne de 

yapacağım ~olculuklarm tesadıifüne te~e~ -
mek istiyorum. Aziz Eugenie, o emanet~. sız 
akhyacaksınız .. Hiç bir dost dostuna .?öX1~ 

ıkudsi bir şeyi tevdi edemezdi. Hükrnunuzu 
veriniz 

Kalkıp kutuyu aldı, krlıfından_ç.~k~rdı ~·.e 
amucasının kızının hayran gözlerı onune, ~
zerinde isin değeri altınının kıymetin~en ~uk
sek olcın hir tuvnlet takımı serdi. Ve, uzerıne 

- Böyle hayran hayran baktıg nı eyle
rin ne ehemiyeti 'liar? Dedi, işte, b nim için 
bütün dünya değerinde olan ey. . 

Gizli gözden, iki resim, Madam do. ~ır • 
bel'in etrafı incilerle süslii iki ı ennı cı
kanp gösterdi. 

_ Ah ne üzel kadın! o mektubu izbu 
kadına yazdınızdı, değil mi? 

Charles, gülüm eyerel : 
- Hayır, dedi. Bu kadın, ann~r. Bu 

da babam. Yani amuc~mzla rengenız .. ~u 
hazneyi korumamzr, sızden, dıze gelerc~ ~ı ~ 
ca etmeliyim. Eger sizin küçük servetınızı 
kaybederek ölecek olur~am .tuval~t. takım!n: 
da.ki altınlar zararınızı telafı ~debılır. Bu ıki 
resme gelince: onlan ancak sıze e~ane; ede
bilirim. Siz onların muhafızı olmaaa layı~ -
sınız. Fakat, sizden sonra, ba. kal3;1"1?111 elıne 
geçmemeleri için, onları tahrib edınız .. 

Eagcnie susuyordu. 

Eug • nie, e •eninin soy lemi oldugu so -
leri i it rek ona, ilk def , even bir kadın b • 
kı lariyle b ktı. Bu b kışlarda derinlik ka • 
dar naz da mevcuddu. 

Charles onun ellerini e1lerine alıp öptü. 
- Saf melek! nramızd paranın hiç bir 

ehemiyeti olmıyacaktır, dcgil mi? Ona bir 
kıymet veren hi lcrimiz, bundan böyle, her 
şeyimiz olacaktır. 

- Siz annenize benzi o unuz. Onun d 
sesi sizinki kadar tatlı mı idi? 

- Ah, daha ne kadar tatlı idi •.• 
Fugenie göilerini onunc indırerek: 
- Evet, sizin için öyle ... Ha di Oh rlc , 

yatınız. Yatmanızı istiyorum, yorgunsunuz. 
Yarın görü ürüz. 

Böyle diyerek ellerini yava ça Charl 'in 
ellerinden kurtardı. 1kisi de Eu &ıie'nin 
odasına dogn.ı ilerlediler. Tam eşi in üze -
rinde, Charles: 

idim! dedi. 
- Zarar yok. baham en 
Charles, od d bir adnn ve 

rrtını dıvara da y 
-Zavallı çocuk, dedi, er zcngm ol 

dı babamın olm 'ne razı olmaz. izi bu Ie 
karlı a scvketmez, hula a ütün b 
tü lu ya rdı. 

- F at Froidf ond onun malıdır. 
roidfond kaç par eder? 

- Bilmem, No} ers de onundm. 
- Kötü bir çiftlikt d il mi' 
- B alan, çayırl rı v r. 
- Dcger iz > lcr. Egcr 

d rt bin lira iradı olsaydı bu 
odada mı otururdunuz? 

Ve sonra, d ündu erini gizleme i in. 
eski kıonsolu g .. tererek: 

- Demek ki benim bıitUıı mal ı mul • 
küm burada duracak, de i. 

(Sont1 var) 
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(Başı ı. inci sayfada) 

rin ödenmesinde halkın ve tahsi
linde finans teşkilatının uhdeleri
ne düşen vazifeleri yapacak kud
rette olduklarrna delalet eder. 

Önümüzdeki finans yılının 
masraf büdcesi geçen senekine 
nisbetle yirmi milyon yüz elli bin 
lira fazladır ve bu fazla düyunu 
umumiye, milli müdafaa, kültür, 
ekonomya, orman, ziraat ve sıhat 
işlerimize ve elde edilecek fevka
lade gelir ise demiryolları inşaatı
na tahsis edilecektir. Bu münase
betle kaydedelim ki Kültür bakan
lığı büdcesi 12.886.000 lirayı bul
muş, yani 1932 senesindekinin iki 
mislini geçmiştir. 

Orman ve ziraat davalarımız 
hakkında bu sütunlarda daima ile
ri sürmüş olduğumuz düşünceleri 
Fi·nans bakanımız ıu cümlelerle 
teyid etmiştir: 

"Memleketimizin hem zirai, 
hem iktısad1 hayatını alakalandı
Tan ormancılık sahasında mühim 
bir dönüm nokton teşkil edecek 
olan orman kanununun tatbikini 
te.min için muvazenei umumiye
Jen yapılan yardım 1 .500.000 li
raya varmış olur.,, 

" ziraat sahmında 1937 ye aid 
hizmetler için yeniden tahsiı etmif 
olduğumuz mikdar (4.500.000) li· 
raya baliğ olmaktadır. Bu parala
rın bir taraftan memleket iktısadi
yatının inkişafında, diğer cihet· 
ten köylümüzün kalkınmasında 
feyizli neticelerini en yakın bir za
manda göreceğimize şüphe edile
mez.,, 

Su programının tatbiki, deniz 
yollJarımız için yaptırılacak va
purların taksitleri ,endüstri ve ma
den işlerimizi idare eden Sümer 
bankla Eti bankın sermayeleri 
tahsisatı ise tamamile memleket 
kalkınmasına aid masraflardır. 

Masraf büdcesinin vekaletlere 
aid alelade tahsisat dışmda kalan 
kısımları, görülüyor ki, memleke
tin müdafaası ve cihan sulhunun 
en kuvvetli vasıtası olan milli mü· 
dafaa hizmetlerinin takviyesine 
ve zirai, iktisadi kalkınmamızın 
ve memleket bayındırlığmın temi· 
nine tahsis edilmiştir. 

Büdcenin varidat kısmına ge
lince; bunun açık izahını Fi·nans 
bakanımızın şu cümlelerinde bu
luyoruz: 

''936 daki 11 aylık tahsilatımız 
geçen senenin 11 aylık tahsilatına 
göre (22.000.000) lira fazla ol
muştur. Tahsilattaki fazlalığın 
başlıcaları bilhassa gümrük, mu
amele ve istihlak vergilerinde gö
rülmektedir. Yüksek meclisin isa
betli direktifleri dairesinde alınan 
iktısadi tedbirlerin iş sahasında 
husule getirdiği genişleme ve kal
kınmanın ehemiyetini ifade e
den bu neticeyi yüksek huzurunuz
da şükranla ve sevinçle kayıd ve 
işaret etmek isterim.,, · 

Finans bakanımız bize, aynı 
zamanda, indirilmiş olan bazı ver· 
gllerin ekonomik hayat üzerinde
ki müsaid inikaslarmı ve diğer 
bazı vergilerin de ·nisbetlerinin 
tahfifi ve cibayet tarzının ıslahı 
hakkındaki projelerin Kamulaya 
arzedilmiş bulunduğunu tebşir et
mektedir. Bu hususta söz alan me
buslarımıza, sayın bakan, her va
tandaşı tatmin edecek en doğru 
cevabları vermiştir. 

Para işleri, nutkun ehemiyetli 
bir kısmıdır: hazine 1935 senesi
ne aşağı yukarı, dokuz milyon 
borçla girmişti; önümüzdeki mali 
yıla 10 milyonluk bir mevcudla 
gireceğimiz umulmaktadır. Döviz 
vaziyeti ise, tasarrufa itina göste
rilmek ve iki mali teşebbüs iyi bir 
şekilde başarılmak suretile hepi
mizi memnun edecek bir hale gel
miştir. Bunun rakamla ifadesi 
büdcede senevi 3.200.000 ve döviz 
bakımrndan da 1.600.000 liralık 
bir tasarruftur. 

Harici ticaretimiz de, büdce
miz gibi, inkişaf halindedir. Mese
la 1929 senesi 101.082.508 liralık 
!bir ithalat fazlaaile kapanmıtken 
1936 takvim yılmtla 25.201.689 li
ra kadar bir ihracat fazlası vardır. 

ULUS 

ismet lnönü Atinada ı 
Başbakanımız büyük 
gösterilerle karşılandı 

(Başı 1. inci sayfada) 

zu ediyordum, Bu fırsat benim için 
şu ne>ktadan çok kıymetlidir ki, kırat 
Majeste ikinci Jorj'a tazimatı.mı arze
debileceğim. Dost ve müttefik memle
ketin başhakaniyle iki memleketi doğ
rudan doğruya ala.kalandıran bütün me· 
~elelerle umumi politika çerçevesi içi
ne giren meseleler hakkında goruşe

ce ğim. Çok derin bir sempati besledi
ğim Yunanistana bundan önce yaptı. 

ğrm ziyaretlerden en iyi hatıralar sak
lıyorum. Milletimizin dost ve müttefik 
asil yunan milletine olan dostluğunu i
fade etmekle bahtiyarım.,, 

Halkın tezahürleri 
Türkiye baş.bakam, yunan gazetele

rinin hareket tarzını ve meziyetini met
hüsena ve iki memleket basmrnrn, 
aradaki dostluğun kuvvetlendirilmesi 
eserine olan hizmetlerini kaydettikten 
sonra, sözlerini şu suretle bitirmiştir : 

"- Cumhur Başkanımıza doğduğu 
evi armağan etlen ve bu suretle bütün 
türk milletinin derin heyecanını celbe
derek Selanik halkının ve alelumum yu
nan milletinin dost milletimize karşı 

en iyi tezahürlerine vesile veren Sela
nikten geçmek için bu fırsattan istifa,.. 
de ettim.,. 

Bütün güzergahta. Türkiye ve onu 
idare edenler lehinde kendiliğinden 

halk tezahürleri yapılmıştır. Lianecladi 
istasyonunda kalabalık bir halk kütle
si başlarında Lamia belediye reisi oldu· 
ğu halde İs~et İnönünü alkışlamış ve 
başbakan heyecanlı bir surette teşek

kür ederek "Yaşasın Yunanistan,, diye 
bağırmıştır. 

Saray defterine imza 
Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Baı.bak:w 1sme-t İrıônü, re
fakatinde Türkiye elçlii Ruşen Eşref 

Ünaydın olduğu haHe. saac onda kıra! 
sarayına giderek defteri mahsusu imza
lcrnı:?tır. Bundan son~a, gene Türkiye 
c.çisi ile birlikte, genenı Metaksas ile 
gC.:ıüşmelerde bultmm:.ı~tur. 

Meçhul asker mezarına çelenk 
Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Türkiye Başbakanı İsmet 

İnönü, bugün öğle vakti. maiyeti ile 
birlikte, Elen meçhul askerinin mezarı
na giderek bir çelenk koymuştur. Bu 
esnada bir efzun taburu, askeri selam 
törenini yapmış ve her tarafta toplanan 
binlerce kişi, dost ve müttefik devlet 
başbakanım en hararetli tezahürlerle al
kışlamıştır. 

Kıralın ziyafeti 
Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Yunan kıralı majeste ikinci 
Jorj tarafından bugün saat on üçte Tür
kiye Başbakanı şerefine bir öğle ziya
feti verilmiştir. Ziyafette majeste ikin
ci J orj ile altes ruvayal prens Andre ve 
Piyer, Başbakan ve Bayan İnönü, Tür
kiye elçisi Ruşen Eşref Ünaydm ve Ba
yan Ünaydrn, İzmir mebusu Hamdi Ak
soy, ordu genel müfettişi Orgeneral 
Kazım Orbay, türk donanması kuman
dam amiral Şükrü Okan, hususi kalem 
direktörü Vedid, Elen Başbakanı ve 

Bayan Metaksas, dış bakanlık müsteşa
rı ve Bayan Mavrudis, kara, deniz ve 

hava müsteşarları ile refikaları, kırat 

başyaveri amiral Paparigopulos, saray 

protokol şefi B. Levidis ile iki kıra! ya· 
veri hazır bulunmuşlardır. 

Son bilançolarını karla kapat
mış olan milli bankalarımız, Üzer
lerine düşen vazifeyi dikkatle 
yapmaktadırlar. 

Milli paramız, altrn blokunun 
dağılmasına ve Avnıpada, ba.şta 
Fransa olarak, bazı devletlerin 
paralarını kıymetten düşürmesine 
rağmen fili istikrarını muhafaza 
etmektedir. Cumhuriyet merkez 
bankasının altın stoku geçen ma
yısta otuz milyon iken bugün 
36. 700.000 türk lirasına tekabül e· 
debilecek mikdarı bulmuştur. 

Ana çizgilerini hu suretle ve 
kısaca izah edebileceğimiz büdce 
ınutku ve büdce müzakereleri bize, 
istikbali emniyetle karşılıyabile· 
ceğimizi ispat etmektedir.~"' 

1 8. Metaksasın ak§am ziyafeti 
Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Bu gece, Elen hükümeti a
dına Başbakan B. Metaksas tarafından 
büyük bir ziyafet verilmiştir. Bu ziya
fette Türkiye Başbakanı ve refikası ile 
Türkiye elçisi ve refikası, ordu müfet
tişi Orgeneral Kazım Orbay, donanma 
kumandanı amiral Şükrü Okan ve öte· 
ki misafirler ile bütün bakanlar, Balkan 
antantı devletleri elçileri, dış bakanlığı 

yüksek erkanı daha birçok yüksek zat
lar hazır bulunmuşlardır. 

Bu ziyafeti, çok parlak bir kabul 
resmi takib etmiştir. 

B. M etaksa6f.n beyanatı 
Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Başbakan general Metaksas 
gazetecilere aşağıdaki beyanatı vermiş
tir. 

"-Türkiye başbakanı İsmet İnönü 
ue olan görüşmelerimden tam mana.siy- 1 
le memnunum Yunanistan ve Türkiye 
bütün meseleler üzerinde tam bir anlaş
ma halindedir ve balkan antantının is
tikrarı, kuvvet ve kıymeti hakkmda da 
tam bir güven beslemektedir. Şahsen 

İsmet İnönü ile görüşmekten azami bir 
memnuniyet hissediyorum. Bu temas 
Türkiye başbakanının yüksek zekası

nı ve fikirlerindeki sağlamlığı tamamiy
le meydana koymuştur. 

Gazetelerin yazdıkları 
Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor. Gazeteler Türkiye başbaka
nı İsmet İnönünün ziyaretine uzun ve 
hararetli makaleler tahsis etmekte ve 
bu ziyaretin, Elen resmi makamları ile 
Elen milletinin türk milletine ve türk 
büyiıklerine karşı olan samimi dostluk 
duygularını göstermesine bir vesile teş
kil eylemekte olduğnu tebarüz ettirmek 
tedir. Gazeteler, Türkiye ve Yunanista
nın bugün enternasyonal camialar için 
de ayrılmaz bir grub ve kendi emniye_ 
tini, refahını ve inkişafını müdafaaya 
muktedir bir birlik olarak görülmekte 
olduğunu kaydetmektedir. 

Türk - Elen dostluğu balkan antan
tının esasını balkanlar nizam, sükun ve 
sulh getiren bu eserin temel taşını teş
kil etmiştir. Yeni Türlriyenin vücud 
bulmasında Kemal Atatürk'ün en yakın 
arkadaşı olan G. !smet İnönü aynı za
manda türk • elen dostluğunun da mü
him amillerinden biridir. Geçen seneler 
bu dostluğun gerek ayrı ayrı iki millet 
için gerek bunların heyeti umumiyesi 
için gerek balkanlar ve Avrupa için e
hemmiyetini daha ziyade tebarüz ettir. 
miştir. 

CENGEL 
Hil(A YELERi 

(lKlNCl CENGEL KİTABI) 
Meşhur İngiliz muharriri Rudyard 

Kipling'in bu güzel eseri de: 

B1R1NC1 CENGEL KİTABI 
nı tercüme etmi~ olan Nurettin 
ART AM tarafından dilimize 

çevrilerek zarif bir kitab 
halinde çıkmıştır. 

Ayrıca İngiliz muharririnin kendi 
hayatı hakkında yazdığı: 

KENDİME DAiR 
adlı eserini de ihtiva eden bu kitab 

bütün kitabçılarda 75 kuruşa 
satılmaktadır 

Ulus tercümeler kütüphanesinin 
13 üncü cildi 

Her münevverin o~uması 
lazımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
Çıktı 

İnsan 

Yazan: Doktor Aleksi Karel 

Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

Ulus Basnnevinde ve büyük 
kUtiiphanelerde satılır. 

26 - 5 - 1937 

Hatay anayasaSına karşı 

Sancakta mitingler 
yapmak istediler 

Halep, 25 (Hususi) - Sancak meselesi hakkında anlaşma olması 
vataniler arasında memnuniyetsizlik uyandırmıştır. 

A·ntakyada, mahalli kaymakam ve muhafız Hüsnü Benazinin teşvİ· 
kiyle bir protesto mitingi tertib edilmek istenmiştir. Bu mitingde 
pek sayılı ba2:ı kimseler bulunmuştur. 

Para ile tedarik edilmiş birkaç 
arab hıristiyan ve birkaç alevi iş
tirak etmiştir. Bunlar, anlaşmayı 
protesto mahiyetinde Milletler ce
miyetine bir telgraf çekmişlerdir. 
Aynı hareket bir gü·n sonra yani 
bu ayın 22 sinde İskenderunda da 
tekrar edilmek istenmistir. 

Protesto makamında dükkanları ka
patma için mahalli hükümet memurları 
ermenilere emir vermişlerdir. Fakat er
meniler buna itaat etmemişler, böyle bir 
tezah,ürata iştirak etmiyeceklerini bil
dirmişlerdir. Dükkanlarını kapatmayan 
ermenilerin mahalli hükümet memurla
rxnm himaıye ettikleri bazı hristiyan a
rap ve bazı alevilerle ermeniler arasın
da bir çarpışma olmuştur. Beş kişi ya. 
ralanmıştır. 

Petrol mukavelesi etrafında 
Şam, 25 (Hususi) - Suriye kamo

yu ifşa edilen petrol mukavelesi ile faz
la meşguldür. Yapılacak bir mukavele 
ile Suriyeninin yegane servet menbaı 

olan petrollar yüzünden milyo~ların ça
lmacağı endişesi vatanilere hakim bu
lunmaktadır. 

Halebte neşredilmekte olan mutedil 

fikirli fransız taraftan ve eski bir ga

zete olan Eltekaddüm petrol meselesi 

etrafında hükümete hücuma başlamış

tır. Halebte çıkan bu gazete petrol mın

takalarını gösteren bir harita neşr.!tmiş

tir. Bu haritanın basılacağını bildiren 

birtakım beyannameler de daha evvel

den Eltakaddüm matbaasında şehrin du
varlarına yapıştırılan bu beyannameler 
büyük harflerle "Hükümetin fezayihi,, 
başlığım taşımaktadır. 

Milletler cemiyeti 
konseyinde 

(Başı 1 inci sayfada) 

5 - Sancağın toprak bütünlüğünün 
garantisi hakkındaki türk - fransız and· 
laşması ile Türkiye • Suriye sınırmın 
tecavüzden masuniyetinin garantisi hak. 
kındaki Türkiye • Fransa - Suriye an
laşmasından konseyin haberdar edilme. 
si, 

B. Sandler, azlıklar meselesinin hal 
sureti hakkında da bazı tekliflerde bu
lunmuştur. 

Irak hükümetinin İran ile hudud ih

tilafı hakkındaki şikayeti, iki alakadar 
hükümetle mutabık kalınarak tehir e· 
dilmiştir. 

Konsey yarın öğleden sonra topla.. 
nacak ve bu arada baş delegeler Valen· 
siya hükümetinin müracaatini görüşe· 

ceklerdir. 

Valensiya hükümetıi delegesi B. 
del Vayo, dün B. Delbos ile görüşmüş 
ve fransız dış bakanma İspanyol mese· 
lesi hakkında konseyde söyliyeceği nut. 
kun başlıca fıkralarını okumuştur. 

Negüs Cenevreye delege 
gönder.miyecek 

Cenevre, 25 (A.A.) - Negüs, dün 
başlayan milletler cemiyeti toplantsrna 
delege göndermiyeceğinden milletler 
cemiyeti genel sekreterliğini haberdar 
etmiştir. 

Teseldcür 
' Bu senenin 20 nisanında yirmi ya-

şına henüz ayak basmış olan oğlum Nüz

het Coşkanm yedi mayısta ölümü dola

yısiyle ailemizi seven elemli yuvamıza 

gelerek acılarımıza iştirak eden, lutüf

kar telgraf ve mektublariyle bizi tesel

li eden sayın şahsiyet ve ailelere teşek. 

kürlerimizin, sevdiğim Ulus gazetesiyle 

bildirilmesine tavassut edilmesini sev

gi ve saygılarımla rica ederim. 

Kastamonu mebusu 

Tahsin Coşkan ve eşi Etice Coşkan 

Zirai kombinalar 
( Başı ı. inci sayfada ) 

traktör ve harman makinelerini hazi-

ran ayı sonlarına doğru tesellüm edecek· 

tir. Kurulacak 100 kombine Ankara vi• 

!ayeti içindeki köylerimizde kurulacak· 

tır. Kombineler temmuz ayı sonunda 

faaliyete geçecek ve ilk iş olarak köy• 

lünün harmanını yapacaktır,. 

Bakanlık 3 ay evel te~kil olunan1 

kombineler direktörlüğünün 1937 kad· 

rosunu da hazırlamıştır. Kadro ve mer• 

kez teknik bürosu, merkez idare büro

su ve mıntakalar teknik teşkilatı olmak 

üzere üç kısma ayrılmaktadır. Yeni kad .. 

ro lüzumu kadar makina ve su i§leri 

mütehassıs, fen memuru, makinist, us. 

ta, traktörcü ve doktoru ihtiva etmek• 

tedir. 

Kombineler mıntakalannda bulunan 

köylerin bütün ihtiyaç ve işleriyle me~ 

gul olacaklardır. Kombinelerin mmta• 

ka katlrolarmda bulunan mütehassıslar. 

köylüye buğdayı ıslah için cins tohum 

verecekler, bağcılık, meyvacılık, ancı .. 

Irk, tavukçuluk, hayvancıhk etrafında 

köylüyü tenvir ve bunların inkişafı için 
teşvik edeceklerdir. Her bölgeye bir 

radyo alınacak ve köylüye yarıyacak 

filmler getirtilerek her bölgede köylüye 

gösterilecektir. Ayrıca her bölgede ih

raç meyvası yetiştirmek üzere birer fi· 

danlık kurulacak ve köylüye damızlık 

hayvan tevzi olunacaktır. 

1 KOÇOK iÇ HABERLER 1 
X Mülkiye müfettişliğinde - Görü· 

len idari lüzum üzerine ikinci sınıf mül· 
kiye müfettişlerinden B • İsmail Hak:k( 

Ildır bakanlık emrine alınmıştır. 

X Yeşilköyde bina yazımı - B~ 

köy merkez kazasiyle Yeşilköy nahiye• 

sinin genel bina yazımı bitirilmiştir. Bu· 

ralarda 1937 yılx bina vergileri yeni ya· 

zrlan iradlar üzerinden alınacaktır. 

X Merkez Bankasında - Cumhuri· 

yet Merkez Bankası Genel Direktörlü

ğü muhasebe genel direktörü B. Mah

mud Nedim Ersun İstanbul Cumhuriyet 

Merkez Bankası direktörlüğüne tayin 
olunmuştur. 

Gazi köprüsünün inşası 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Gazi 

köprüsünün yeniden yapılan keşfine 

göre % 12 inşa masrafını artırmak için 
belediye vekiller heyetinden karar is

tiyecektir. Mütehassıs Pijo ayaklar için 

yeni bir formül bulmuştur. 

1 
ULUS'un Tercüme 

kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda aşagı· 

daki Hatlardan dörtte bir indirile
cektir. 

Büyük sayfa Kuruş 

~ Bir konferans 
Bernar Şov 

İnsanlığın Hali 
Andre Malro 

Cihan Şampiyonlan 
Pol Moran 

Evlilik ve Ötesi 

42 25 

fak Şardon 

302 

162 

340 

Orta sayfa 
Kırmızı Zambak 372 

Anatol Frans 
Levis ve İren 

Pol Mıoran 
139 

San Mişele'nin Kitabı 408 
Akse] Munte 

75 

60 

75 

75 

30 

100 

Seri kitablar Basım~w ııis.91MiJPiz~ 
dedir. 
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S)l.tırc§l ~öv ©l ırylYı ~ ,ı Hik&ye'ı ı, ___ r 
K r~m~n şehri ve .onunla birlikte 

bu tun İtalya 18 ılkkanun ı 737 de 
ölmüş olan meşhur sazcı Stradivaryüs. 
ün hatırasını anmaktadır. Lombardiya· 
nın bu eski şehrinde organize edilmiş 
programda bu dahi zanaatkar tarafın -
dan yapılmış olan yaylı sazlardan mü. 
rekkeb bir sergi kurulması, mayıs ve 
haziran aylarında bir konferanslar se • 
risi tertibi, ve Stradivaryüs usulü ke· 

Dünyanın en meşhur insan • 
ınsane benzer 

kemanlarını 
yapan adam 

dan biri, 
Jıassısların 

müte
fjl( .. 

bir mecliste idik. Misafirlerden birisi Dalgınca bir adam olduğum için. 
Kadınlı erkekli, oldukça kalabalık I vefnsız1ık böyle? 

man yapmayı öğ. 

retecek bir usta 

mektebinin açıl • 

ması vardır. Bu 

münasebetle Kre-

mon şehrinin bir. 

çok ziyaretçileri 

kendine çekeceği 

muhakkaktır ve 

büyük sanatkar • 

ların yayı altın • 

da canlanan eski 

Stradivaryüsleri 

dinlemek istiye • 

cekler her halde 

çok kalabalık ola-
caktır. 

• - .............................. - ........ J ................. ,..,....... • t 
i Her keman virtüozu'nun en büyük ide~i ~~r i 
i Stradivaryü•'e malik olmak!ır. Stra_dıvarY!'• i 
i nedir? iki a•ır önce Lombardıya.nın bır ıe.hrın- i 
! de mu•iki aletleri yapmıı olan bı~ adam~, ~u: f 
f gün, ıöhreti dillerde dolQ§an bu ôletlere ı•m~'!ı t 
i vermiştir· Stradivaryü• imzalı kemanlar bugu'! i 
i herke•çe malumdur ve hatta bunların hangı i 
! ellerden geçmiş olduklarına Jair acilleri ~i~e ' 
f meraklılar tarafından tutulmuş, her keman ıçtn t 
i hakiki biyogra/yalar yazılmııtır. Bu kemanla- i 
i rın •atılığa çıkarılma.. mu•iki aleminde hôdi•e f 
! teıkil eder ve çok defa, "'!_nlar~n be~eli işiti~- ! 
! memİ§ rakamlara k'!~a~ yu~•elır .. !1~~ s.tradı- ! 
! varyü• kemanı, •ahıbının elınJe buyuk bır. •er- ! 
! vettir lıte Lö Tan gazete.inde Andre Pıerre t 
! Stradivaryü•'ün iki yüzüncü yddönümü dola- f 
! yı•iyle JUnları yazıyor: ! ' -........................................... , 
, ............ ~·-·--· . 

lan taklidlerdir. Her zaman ve her yer. 
de şöhretleri istismar edenler çıkmıftır, 

rince onun şahe· 

seri olan keman 

1716 tarihinde ya. 

Mısırdaki sağır Sultanın bile duymadı- böyle suallerde işin ekini belli etmemek 
ğ~~ı _iddia edemiyeı:eğiniz hikilyelerden için önceden hazır cevablarım vardrrı 
bırısıni anlatı) orJu. Hani adamın birisi onlardan bir tanesini verdim: 

adiyle anılandır. 
pılan ve ''Mesih,, yolda rast geldiği bir ahbabının boynu. - Bizim işler ma!Um ya, çök yoru. 

Birçok maruf ellerden geçtikten 
sonra fransız viyolonisti Alard bıınu 
25.000 franga almıştı; sonra 1890 da bu 
keman 50.000 franga Crawford isminde 
bir iskoçyalıya satıldı. O zamandan be
ri İngilterede kalmış olan bu kemana 
iki kardeş sahihtir, Bu sene, iki yüzün· 
cü yıldönümü dolayısiyle bu kemanı 
İngiliz milletine hediye etmeye karar 
vermişlerdir. ''Mesih" Oksford'da As • 
hmolean müzesinde saklanacaktır. 

Elden ele geçmiş olan diğer Stradi
varyüs'lerin de hepsinin ayrı birer is
mi vardır. Meşhur viyolonist Ysaye'in 
kemanı "Hergül,, adını taşıyordu; Vir
tüoz Rusya'da yaptığı bir turne esna • 
sında, sahnede başka bir kemanla çalar
ken bunu locasında bırakmak ihtiyat • 
sızlığında bulundu; tekrar locasına 
döndüğü zaman "Hergül'' ün yerir.de 
yeller esiyordu. Her halde müteassıb bir 
koUeksiyoncu onu çalmaktan nefsini 
menedememişti. 

S Stradivaryüs kemanlarının müs • 

na sarılmış da: yor. Fazla meşgulüm. Hiç bir tarafa çı. 
- ? Ahmetciğim, demiş, seneler - kabildiğim, kimseleri görebildiğim yok. 

d~~berı neredesin yahu? Ne adresini Bunları sôylerken gerçekten bu ba. 
bılıyordum; ne de ne iş yaptı~ını? Se. yanla tanışmış oldugumuzu, benim ona 
ni göreceğim de gelmişti. unuttuğumu sanıyordum Bunu sôyle . 

Fakat bu sözleri dinleyen ahbabı meliyim. 
gayet durgun, ala.kasız durunca beriki Genç kız sordu: 
el~.erini karşısındakinin boynundan çöz· - Kuzum Meliha na ıl? 
muş: Meliha? Melıha? Meliha? Bu isim-

- Sana ne olmuş böyle, ne aUika • de hiç kimse tanımıyordum. Halbuki 
sızhk bu bcyahu? Melih isminde bır arkadaşım vardı ki 

Adamın verdiği soguk cevab da şu bir hafta evvel babası ôlmuıtü. Birden 
olmuş: . bire Melih ile Melihayı biribirine b . 
. - Benım adım Ahmet değil, sizi de rıştırıyordum. Az kalsın: 

hıç tanımıyorum f - Zavallının bir hafta önce babuc 
Bunun Üzerine beriki özür dilemif, öldü; ~imdi matem içinde! diyecektim. 

ayrılmışlar... Ber,.ket ki demedim. 
Bir hafta sonra gene aynı adam, ar. Biıtün bunları düşünürken biraz u .. 

kadaşı Ahmede rastgelip gene boynu zunca duraklamışım. Bu hal. kızın gö .. 
na sarılmış, hasret ve özleyişini anlat • züne çarpmış olacak ki sordu: 
tıktan sonra demiş ki: - Fakat neye durakladınız? Beni 

- Sana tuhaf bir şey anlatayım mı? tanımıyormuş gibi davranıyorsunuz, 
Geçen hafta sokakta sensin diye bir he. bunun sebebi ne? 
rifin boynuna sarılmayayım mi? Artık söyliyecek soz, yapacak tCYil 

Arkadaş Ahmed I in verdiği cevab yoktu. Onun için dedim ki: 
gene şu olmuş: - Sizi tanıyamadığımı itiraf ede .. 

- Affedersiniz ama, geçen hafta da rim. Fakat siz de bana kim diye hitab 
gene benim boynuma sarılmıştınız. ediyorsunuz? 

Hikaye eski idi; bir çoklarınca bili. Kızcağız kıvrak bir kahkaha att: 
nen bir şeydi ama, herkesin buna ben • - Allah allah, dedi, bucun tuban.. 
zer birer hatıra anlatmasına yol açmıştı. gınız var ustuniızde, &İz Kartal niıfm 

Birisi, kendi arkadaşlarından birisi memuru Sabri Bey de ıl mi iniz? 
zannederek yanlışlıkla birinin koluna Genç bay an o kadar emın bir tavırla 
girdiğini, sonra ) anıldığını anlayarak konuşuyordu ki bir an için, 
yerin dil..ıine geçtigıni soyluyordu. Din. - Sahiden, ben Kartal nufus mcma 

İki asırdanberi, Stradivaryüs'e dair 
birçok kitablar yazılmış olmasına rağ· 
men, bu adamın hayatını hakkiyle tes • 
bit ve efsanelerden tamamiyle tecrid 
hala mümkün olamamıştır. Hatta biyog· 
raflar, doğumunun tarihi hakkında bile 
müttefik değildirler. Malüm olan cihet 
üstad sazcının 1644 le 1650 seneleri ara
sında doğmuş olduğudur. Nerede? Bu 
da ma!Um değildir. Ailesi 1628-1632 se
nelerinde şimali 1talyada salgın halin· 
de bulunan açlık ve vebadan kaçmış o • 
lacaktır. Latinleşmiş şekliyle Antonio 
Stradivari'nin adına ilk rastlandığı za • 
man o Nicolo Amati'nin talebesidir. Ve 
gens; şakirdin bugtin malüm olan ilk 
kemanında bu cihet tasrih edilmiştir. 
Yirmi yaşlarında iken Françeska Ferbo
şı isminde gens; bir dulla evlendiği ve 
ondan altx çocugu olduğu mah1mdur. 
Daha 1680 de kendıne bir ev satın ala • 
cak kadar para kazan IJıJmı ti. Gu1el 
havalarda dam üzcrındekı açık atelye. 
sinde çahşar k, omrunı.i bu evde geçır-

Esasen büyük sazcının meslek haya. 
tında da, müsavi kıymette olmıyan de
virler vardır. 1690 senesine kadar o A· 
matinin tesiri altında kalmı~tır. Parlak 
devri 1700 le ı 720 seneleri arasındaki 
olgunluk çağına tesadüf eder. Birçok 
tecrübelerden sonra, sanatına hakkile 
sahib olduğu zaman, zarif tenasüblü, saf 
ve yumuşak sesli bu ahenk harikalarını 
meydana çıkardı ve eserleri altın paha· 
sına en büyük viyolonistler tarafından 
kapışıldı. Hayatta iken Stradivaryüs 

en güzel eserlerinden biri için ücret o

larak dört altın lui ile iktifa ediyordu 

ve bu onu güzel bir servet biriktirmek. 

ten menedemedi. Fakat asıl öhimilnden 

sonra ve bilhassa on dokuzuncu asırda
dır ki, meşhur ressamların tablolarına 

oldu u gıbi p küJ syon onun kemanla· 

tesna musiki kıymetleri nereden 
geliyor? Bu suale en iyi mütehassıslar 
bile tatmin edici bir cevab veremem~k
tedirler. Umumiyetle bu kemanlann 
kıymetini yapan kuJlanılan tahta ile 
cilanın kıymeti olduğu ileri sürülmek • 
tedir. Fakat Stradivaryüs Lombardiya· 
da ve Po vadisinde bugün de mevcud o. 
lan bir ne•d agacın tahtalarını kuJlaıı • 
mıştır; kıymetli sırrını mezarına götür. 
müş olduğu söylenen cilaya gelince, 
bu da bütün möbleleri parlatmak için 
kullanılmakta olan basit bir eczaddn 
baska bir şey degildir. Hakikatte 1 ir 
Stradivaryiıs, umumi heyeti itib r"yJe 
mukemmcl hır sentezdir ki tahlili mum
kun değildir. Aynı zamanda mü te na 
bir sada h s iyetine ve mıikemmeli • 

liyenlcr kahkah yı basıyorlardı. Bır baş- ru S bri Bey mıyim? 

rı tiz rıne atıldı. On sekizinci asrın 

kası, bir başka m cer mı anlatıyor, o Diye kendi kendime ordum. Hayır~ 
da kahkaha ile lkı tanıyordu. de ıldim; n ismım Sabri idi, ne de 

Bazı toplantıl.ır vardır ki orada bu-
lunanlar, zaten ulme c nıyet etmişler-

Kart lla, nufus m mı rh u ile alakanı 

'liardı. 

- ıH yır, ben, f l nım dedim, fa., 

lan i i y par m. Kız bır t haf oldu. Ken. 

di ini y tı tırdım: 
mi ti. Sohreti 1talya'nın hududlarını a • 

ı ış ve zamanın n en me bur m• ki i · 

sonlarında bu kemanlar 300 le 400 fr nk 

ar sında ödeniyordu Ya\aŞ yavaş fiat-

1.:ırı yuzl re v binle e çıktı. 

yet aşkın sahih bir d n ahırlı ça-

dir. Orada porta al o lu t kerleme ı bi. 
le ap anız, h r gul r. Bu meclis de 
onl rd n biri ı di. Du undum, su am 
olmıy cak. Ben '11 de b ımdan geçmiş 

bir h ı vardı. Otur anlatıverdim - Ne iyanı .,;ar efendim, insan ın. 

n l rı 1 kıral k ,. p nslik arayları 
onu ı ter ı o mu ardı. Karı ı 1 9 de 
o du ve ı yıl Anto ary Zam 

111 ile evlendi .. O d rt obul a 
bir 1 Ol U. 

l mı b iliiu 

.f ıkı mu e c y ı ol n b ı Stra· 

dı yu 1 rin t rılıçes'ni t kıb etmek 

mumkündur. Bun! rın en m hurların-

1- Bıblografya J ----
({ La Turquie Kamaliste » 

-Tur t 'N 

on 

r. Belkı de 

r. 

a
l bu. 

u pf ve sıha~çe nah·f d ~ 
kıy meth t t l r.nı O} ar k ve ı • 

J } e ç k ın ır aşa k d r çal -
m kt n eri durmadı. Gözü artık iyi 
gormuyor ve elleri hafifçe titriyordu; 
fakat es r1erinin, eski mükemmeliyeti
ne malık olınadıgını kabul etmekle be
raber aşkla lıaglı oldugu meslekten vaz· 
geçmek ı .. temiyordu. ı 729 da Sen • Do· 
mınik kılisesinde bir malı en satın aldı, 
kansı 1937 martında buraya gomüldü, 
aynı senenin ilk kanununda kendisi de 
aynı yerde ona mülaki oldu. Bugün Ro
ma meydanı diye anılan yerdeki evi es· 
ki çehresini kaybetmiştir. Ebedi istira. 
hatine içinde kavuşmuş oldugunu san • 
dığı kiliseye gelince, bu da 1869 da yı· 
kıldı ve kimse onun kemikleriyle meş • 
gul olmadı. Bazı ifadelere göre, kafa ta-

'"La Turquie Kam lıste,, mecmua.. 

sının şubat sayısı çıkm~ştır. 
ca makalcsı de bir mütehas ıs göziyle 
bu yeni yapıları bize tanıtmaktadır. 

do ru enç bir kadın enım bulundu • - Bır d in, diye u ,, 

sı uzun zaman bir tıb talebesinin masa· 
sında kalmış; fakat nihayet bundan bık. 
mış olan talebe mezarlığın umumi çu • 
kuruna attrmış. Ancak üzerinde ismi 
mahkuk olan mezar tt şı saklanmıştır: 

bu taş Kremon belediyesinde mahfuz • 
dur. 

Doğum tarihi meçhul, kemikleri da. 

ğılmış, hiç bir hakiki resmi mevcud ol • 

mıyan adamdan bugüne hiç bir hatıra 

kalmamış olduğu söylenebilirdi, eğer 
bütün dünyaya dağılmış keman, viyo • 

lonsel, alto, mandolin. gitar ve saire gi. 

bi eşsiı musiki aletleri hatırasını de· 

vam ettirmekte olmasaydı. Fakat meç • 
hu! hayatının boşluklarını doldurmak 
iddiasında olan efsaneler onun eserle • 
rine de musallat olmuştur : müzelerde 
veya sanatkarlar veya kolleksiyoncular 
elinde bulunan yüzlerce Stradivaryilı· 
den kaç tanesi hakikaten üstadın e
linden çıkmıftır? Onun eliyle imzalan. 
mıf hakiki kemanlar bunların ancak kil· 
çült bir kısmını tefkil etmektedir. Di • 
ferleri ya onun nezareti altında kendi 
atelyeıinde pkirdleri tarafından imal 
edilmif olanlar yahud da mahir sahte • 
kirJu tarafından vilcude getirilmit o • 

um y re do ru ılerlem e b 1 dr. Tat. v b verdım, hı } emi tamamlay nca 
anlar ınız ... Ve o ume vam ettım: 

İki ayda bir neşredılmekte olan bu 
mecmuanın son sayısı da, digerleri gi. 
bi daha ele alınırken içindekiler hak
kı~da ınsana ıtımad veren bir guzellik
tedir. Matbuat Umum Müdürlüğünün 

.Mecmuanın her sayısında, makale. 
]erden başka yurdumuzu ve yenilik ilcr 
leme yolundaki çnlı malarımızı gostc
rcn yazılar bulunmaktadır. Bu saıyıda 
da çubuk barajı ile filitre istasyonunu 
anlatan ve istatistik umum mildürlügü· 
nün çahşmalarmı gösteren iki makale 
vardır. 

butiın neşriyatında görerek begendigi
miz baskı guzelliği sayfaların tertibin.. 
deki titizlik, renkleri seçme hususun.. 
daki itina, bu sayıda da gozc çarpmak-

tadır. 

La" Turquie Kamaliste,,'nin her sa
,yzsında başka bir renkte basılan kapağı
nı, gens; Turkiyenin yükselme yolunda
ki enerjisini gösteren bir resim ı:tlsle.. 
mektedir: Güçlü, kuvvetlı bir kolun gir 
diği perdenin arkasından yükselen b:ıca 
Jar .. Endüstrileşme 'programını gayret
le tatbik eden yeni Türkiye •• 

Kapagı açınca birinci sayfada ne. 
fis ve harikulade basılmış bir eski eser 
örnegı gözleri alıyor: Porselen bir des
ti .. Atalarımızın sanat sahasındaki kud 
retlerini gösteren bir şah eser .. Topka
pı sarayı müzesinden seçilerek resmi bi 
sılan bu desti, şimdiye kadar çıkan 16 
mecmuada gözlerin önüne serilenler 

kadar güzeldir. 
Mecmuanın yazılar. ve resimleri 

mecmuayı çıkarmak· hususndaki mak. 
sada uygun olarak seçilmiştir .. "La Tur-

. Kamaliste uıündereoatı ıle yurdu· 
quıe '' . .1 muzu yabancılara tanıtacak bır ıekı • 

dedir. 
İlk yazı B. Burhan Belge'nin 

"Eıki bir suale yeni bir cevab,, bafhğı. 
nı taJıyan fransızca makalesidir. B. ~ 
• Ogv an'ın "Top kapı aarayı,, adlı yı-

Bütün bu makale ve yazıl r, mevzua 
aid resimlerle canlandırılmıştır. Gerek 
bu resimler, gerekse Ankaranın ve yur. 
dun güzel manzaralarını gösteren fo
toğraflar s;ok nefistir. Bunları gördiık· 
ten sonra fotografçılığın giızel sanat. 
lar şubesinden olduğunu tereddiıdsüz 
kabul edebilirsiniz. 

Her ayısında okuyucularına türk 
edebiyatına aid s çme bir hikaye sunan 
mecmua, bu defa B. Sabuhaddin Ali
nin "Kamyon,,unu fransızcaya terciıme 
etmiştir, 

Mavi kuş 
Istanbul'da Remzi Kitapevi'nin neş

rine başlamış olduğu " dünya muhar. 
rirlerinde piyesler serisi ,, nin 2 inci 
sayısı olarak Maurice Maeterlinck'in 
" Mavi kuJ ,, piyesi kitap halinde çık
mıştır. 

Maurice Maeterlinck, fransız dilile 
çağdaş Belçika edebiyatının en büyük 
ve en dikkate değer simasını teJkil 
eder. f elaefe ve ilim sahasında çok ali
.ka uyandımııf olan bu ıeri pek kıy • 
metli eserlerin müellifi olan Maeter• 
linc, aenboliat tiyatronun da en cöze 
çarpan ,abreticilr. 

Jı tatlı guluyordu. Yav c cık ark ma 
b kt m; olur ya, arkamda duran birisi· 
ne gülerdi de ben uzerıme alınırdım. 

Sonr mahcup oldugumun resmiydi, 
Arkamda kimsecikler yoktu. Demek ki 
bana giılilyordu kızcacız. Artık bunu 
anladıktan sonra yapılacak bir i vardı: 

ben de giılmege ha ladım. O gulilşünü 

arttırdı. Yanıma geldi; ben de ayıb ol • 
ma ın diye, bir adım attım. Elini uzat• 
tı, leimi uzattım, El sıkı~tık. 

Genç kız sordu: 
- Nerelerdesiniz? Ne kadar za • 

mandan beri görünmüyon;unuz? Bu ne 

piyesi senbolist tarzdaki temaşa eser. 
!erinin en karakteristigi addedilebilir. 
İçinde büyilk ve has as bir kalbin çar
pıntısı duyulan bu piyes ayni zaman
da baştan aşa ı hır şiirdır de .. 

Mavi kuş, maruf tiyatro mutcrcim. 
lerimizden, İstanbul şehir tiyatrosu 
dramatorgu B. Meluncd Şukru Erdem 
tarafından dılimıze muvaffakiyetle 
çevril mi tir. M utercim, eserin sonuna 
miıellif ve eserleri hakkında bir de 
notis ilave etmiştir. Tavsiye ederiz. 

Ankara öğretmenler 
albümi: 

- Kı d n yrıldım, Fatıh. Harbiye 
tr mvayı gelmı t1; on atladığım gibi 
tek b ıma T ı e g çt m. Guzel olup 
olm dı mı anladım mı) 

Gene meclıstekıler lıluştiıler. İyi. 

ce tanıdıgım bir kadın, boyle bir sual 
sormamış olsaydı, belki de bu yalanı 

söylemiyecek "e macera} ı dosdotrru, ot
dugu gibi tamamlı} acaktım. 

Çunkü öyle yapmamıştım; o gun • 
lerdc pek begenılen bir filimden kendi
sine bahsetmiştim ve hep beraber traıQ 
vaya binmiş, hep berab r sinemaya git-
miştik ve hfila da tanışıyorduk. • 

Orman muhafaza 
genel komutanlığı 

Yeni teşkil olunan orman muhafaza 
genel komutanlı ına Sıv ta bulunan 
fırka kumlndanlarımı d n Tug gene
ral Seyfi tay in edilmi tır. General Sey
fi haziranda yeni vazife ine ha lıyac:Bkio 
tır. Genel komutanlı ın alay, tabur ve 
böliık kum ndanları da tayin cdilmit
tir. Orm:ın muhafaza askeri teşlcilitı 

hazirandan itibaren ormanları teıcllüml 
başlıyacaktır. Askeri kıtaların orman
ları teslim aldıkları yerlerde bulunu 
orman muhafaza memurları, onnan me
saha memuru unvaniyle muhafazaclaa 
batka işlerde kullanılacaklardır. 

Samsun'da yerli mallar 
sergisi 

Samaun, 25 (A.A.) - Yerli ....U. .zız kib t 
ne fran11zca olan yuıu onu t.a c • 
mektedir .. MOhendia B. Artur Waldap

fel'in Ankarada yapılan ye yapılmakta 
olan elçilik binaları hakkmd&ki aJmaD,. 

Daba eYelce tilrkçeye ., Karmcalarml 
hayatı • iaimli ilmi oeerile .. .llonna 
vanna ., adlı trajedisi tem9il ecliJmi9 

olall bu usta mulaardrla '' Mari Jwf • 

Gazi Eğitim Enstitüsü talebelerin

den Revi, bu adı taııyan ve içinde "Gazi 
Eğitim Enstitüsü ,, öğretmenlerinin 

birçok zarü karikatürleri bulunan gü· 
zel bir album neşretmittir. Çizgilerine 
hikim ve çok muvaffak bir karika
türist olan Revi, ayni zamanda mizahi 
bir •örilf ve kaleme de maliktir. Bu 
itibarla bi~ bu ıençten, mizah Uatad • 
luımı.ıdan biri olmasını haldı olarak 
bekliyebilirb. 

Mrpni cezcnıerin say• dlla 11 w.I 
ceçmifti. Halkm aerıiye lrarfl _. ... 
diil raif>et Ye allka çok fa.ıladwr, 
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Kültür Bakanlığı Sabnalma \ 
Komisyonundan : 

Bakanlık wnek otomobili için alınacak bir ıenelik tahminen 
6340 litre hemin açık eksiltmeye konulmuftur. İıteklilerin prtna
m eyi görmek için her gün Gereç direktörlüğüne ve eksiltmeye gi
receklerin de 7 haziran 1937 pazartesi günü saat 14 de Gereç direk
törlüğünde satın alma komisyonuna malsandığma yatırılrnıf mu. 
hammen kıymet Ui80 liranın teminatı olan 126 liralık makbuzla mü· 
racaatlan. ( 1301) 1-2240 

Ceyhan Belediyesinden : 
1 - 26 numaralı istasyon caddesinin çarşı mebdeinden it ibaren 

O + 430 - 1 + 106 kilometresi arasında 676 metre uzunluğundaki 
eski fOSe sökülerek yerine yeni olarak Toprak kale bazalt taşından 
paket kaldırım ve kısmen arnavud kaldırımı yapılacak ve iki yan
larına bordur dizilerek bir taraflı beton tevetuvar inşa edilecektir. 

2 - B ıı in,aat ve ameliyatın keşif tutarı (17832) lira 58 kuruş
t ur. 

3 - İhale 1.6.937 salı günü saat 14 de belediye salonunda, da. 
imi encümen huzuriyle ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin, Nafıa vekaletinden bu 
gibi işler i yapabileceğine dair 937 senesine aid ehliyet vesikası 
istihsal etmiş olmaları meşruttur. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden önce 2490 nu
maralı (artırma, eksiltme ve ihale kanunu) hükümlerine uygun su· 
Tette ihzar ve temhir ederek ihale saatinden önce encümen reisli
ğine tevdi etmiş olacaklardır. 

6 - Saat 14 den sonra verilece kte1dif mektupları kabul edil
mez ve postada vuku bu1acak tehirler nazarı itibare alınmaz. 

7 - Bu işin muvakkat teminatı (1337} lira (75) kuruştur. 
8 - Fazla izahat almak; şartname ve projeleri görmek istiyen

ler hergün mesai saati içinde fen işleri bürosuna baş vurabilirler. 
(1307) 1- 2242 

Kırklareli Belediye Reisliğinden: 
Kırklareli şehrinin Nafıa Vekaletinden musaddak elektrik pro

jesi mucibince mevcut elektrik santralına ilave edilecek 30025 lira 
bedeli keşifli 160-200-24-0 efektif beygir kuvvetinde bir buhar ma
kinesi ve teferruatı 12.5-937 den itibaren 45 gün müddetle müna
kasaya konulmuştur. İsteklilerin % 7,5 teminat akçesi olan 2252 li
rayı belediye veznesine yatırmaları ve şartnameleri almak istiyen
lcrin 60 kuruşluk pulla 125 kuruş göndermeleri ilan olunur. (2817) 

1-2194 

Kırşehiı· cumhuriyet müddei· 
umumiliiinden: 

'-
Kırşehir cezaevinin bir senelik ekmeği kapalı zarf usuliyle 

6-5-937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konul • 
muştur. İsteklilerin % 7,5 kuruş hesabiyle 450 lira teminat akçala
rını veya hükümetçe tanınmış bir banka mektubunu yatırmaları ve 
ihaleden sonra teminat akçesini iki misli olan yüzde on beş. hesa -
biyle 900 liraya çıkarmaları lazımdır. 

Kati ihale 27-5-937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de 
yapılacaktır. İsteklilerin o güne kadar Kırşehir cezaevi komisyo. 
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. (1275) 1-2196 

An r r C. 1\ .. d eiumumiliğinden: 
1 - Konya ceza evine bir yıllık ekmek ihtiyacı 27.5.937 günün

den 11.6.937 gününe kadar 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale günü olan 11.6.937 gününe müsadif cuma günü saat 
14 de Konya C. M. U.liği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler teklifnamelerini o güne kadar komisyon riyaseti
ne vermiş olacaklardır. 

4 - Ekmek yerli unundan has olacaktır. 
Ve talipler bedeli muhamminin yüzde7,5olan 1997 lira 28 kuruş 

teminatı muvakkatelerini teklifnamelcrile birlikte komisyona ve
recektir. 

S - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
Konya ceza evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (1289) 

1-2226 

Mezbaha pazarlık ilanı 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden 

Musaddak projesi mucibince (14899) lira 44 kuruş bedeli 
keşifli ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan ve şeraiti CUtn-
huriyet ve Ulus gazeteleriyle ilan edilmiş olan Karadeniz Ereğli 
belediyesi mezbaha inşaatina eksiltme müddeti içinde talih çık
madığından S.5-937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazar!ığa 
bırakılmıştır. Paazrlıkla ihalesi 5 haziran 93~ tarihine rastlayan cu. 
martesi günü saat 12 de Ereğli belediye encümeninde yapılacağı 
ilan olunur. ( 2699) 1-2102 

Ak ıi ar Belediyesinden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Elektrik 

Tesisatı Münakasası: 
Akhisarda elektrık santralının tevsii için Nafıa Vekaletinden 

musaddak projesi mucib"nce asağıdaki tesisat 7-5-937 tarihinden 
24-6-937 tarihine kad r 45 gun müddetle mi nakasaya J,unulmuştur. 

1 - Bedeli l&şfi 16400 lira olan lokomobil ve su muam le terti.. 
batı bu i için muvakkat t minat 1230 liradır. 

2 - Bedelı keşfi 10732 lira ol.::ın alternatör, tevzi tablosu, irti -
bat nakilleri santral muh vvelesi, santral tenviratı, santral çıkış 
tertıbatı, yüksek tevcttürlü şehir ana kablosu ve şehir muhavvele 
merkezi, bu iş için muva at teminat 805 liradır. 

3 - Talipler her iki tesisata ayrı ayrı girebilecekleri gibi top
tan biıtün bu işler için de teklif verebilirler. 

4 - Eksıltmeye girebilecekler eksiltme şartnam ... si mukavele 
nümunesi, proje, fenni şartname ve keşifnameyi 150 kuruş muka • 
bilinde Akhisar Belediyesinden ve İstanbulda ş rk apartımanında 
elektrik miıhendi ... i Ha an Haletten de bedeli mukabilinden alabilir. 
lcr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanunu ahkamına ve dör
düncü maddedeki evrakın te!eınıatına göre 24-6-937 perşembe 
günü Akhis r belediyesindeki encümene saat 15 te tekliflerini tes. 
lim etmeleri ilan olunur. (1266) 1-2185 

1Iiı$i~~ REÇETELERiNiZ 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telef.on: 2018 

U L U S 25. 5 - 1937 

P. T~ y -umumi Miidiirlüğünden: 
Sahibi Evsafı 

7 -punun 
No. 11 Tarihi .Viliyetl Mahiyeti Semti 

Takdir 
Metre murabbaı olanan kıymeti 

yekUnu beher metresine 
fıtimlak bedeli 

Salih oğlu Mehmet 
Feyzullah oğlu Ahmet ve 
Ahmet oğlu Feyzullah ve 
Hasanoğlu Haan; C. 
ımn kuı 'Can.ime ve Fey
zullah kızı Zeynep ve 
Emin kızı A v,e .•.• 

Bağ 2/ 18 
3/ 11 

30-7-934 Ankara Etime sut 'llıaşocağı Civarı 9190 
6433 

Lira KW'U§ 
00 5 

tutuı 

Lira Kunış 
459 50 

Meh_1et karısı Fatma ile 
lıtl%1 Fatma ve oğulları 
Ali, H :.:seyin ve Ahmt.t 
Kara Ahmet oğlu Memet 
Hasan bzı ;_yşe ve Ka
dir oğlu ·.li ve Hasan 
Kola lsmail oğlu Fehim 
Mehmet oğlu İsmail ve 
İsmail oğlu Ömer ve İs. 
mail kızı Ürkeş ve Mus
t afa kızı -:-e. 
Sait oğlu Salim 
Ahın~ . .Ji7lu : :i!miş 
İsmail oğlu Mustafa 

i t 

• ,, 

" 
n 

,, .. .. 

3/ 67 

2/ 36 
3/55 

2/ 66 
3/ 49 

2/60 
2/226 
2/48 

23-8-934 u 

28-8.934 

30-7-934 
26-8-934 

~-934 
24.:.934 
8-8-934 

,, 

,, .. 
,, 
,, 

.. ,, .. 

.. 

" 

.. 
• 

,, .. 
,, 

• 

• 

ti 

il ,, 
.. 

.. 
,, 
ti 

,. 

.. 
,, 
,, 

.. 
il 

.. 

., ) 

• 9879,25 

6892,50 
8271 

4135,50 
4368 

756 
5028 

) 5884 

00 5 

00 

00 
00 

()0 

00 

00 
00 

00 

5 
5 

5 
5 

s 
5 

5 

321 65 

493 

344 
413 

206 
218 

37 
251 

96,25 

62,50 
55 

77,50 
40 

80 
40 

İsmail .J .ı Mustafa Tarla 2/47 8-8.934 ,, ,, Koca öz ) 
294 20 

Sait oğlu s~ im Tarla 2/59 8-8-934 ,, " ., 8256 00 5 412 80 
Salih o:;lu Ahmet Bağ 2/158 12-8-934 ,, " Taşocağı civarı 156 00 s 7 80 
Mahır.ııt ·.,zı Gülmen ,, 3/6 18-2.935 ,, " " ,, 3308 00 5 165 40 

Etimesutta inşa ve tes is edilecek Radyo Diffüziyon ist~syonu için istimlak ed!lec:.k tarla ve bağların mevkii, takdir edilen kıymeti, 
mikdarı ve sahipleri yukarda yazılmış olmakla bu hususta ıtırazları olanların sekız gun zarfında Belediye R iyasetine müracaatları ilan 
olunur. (1300) 1-2235 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRI MENKUL SATIŞ ME
MURLUGU NDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun kütük 120, 
pafta 36 ada. 207, parsel 5 numarasında kayıtlı ve Ankaranm İstik. 
lal mahallesinde Dedebaşı sokağında kain ahşap ev aşağıdaki şart. 
lar dairesinde açık arttırmaya çıkrılmıştır. 

2 - Ev, bir hela, bir mutfk, bir sofa, bir oda, bir hol, yukarıya 
çıkıldıkta bir büyük oda, bir tarasa vardır. Diğer kapıdan girildik. 
te bir mutfak, iki oda, bir hela vardır. Bu kısımda elektrik tesisa. 
tı vardır. Heyeti umumiycsine (3480) lira kıymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 28.6-937 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkr günün 16 
ncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 13-7.937 tarihine mil· 
sadif salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (Ke. 
za muhammen kıymetin yüzde 75 inibulmak şartiyle en çok artıran 
talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan borç be'i sene müddetle tecile tabi 
tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 

tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi t~limi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bcdclı yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığt sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Tek1ifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on
beş günlük ikinci artınnaya çıkarılarak en ço kartıran talibine iha
le edilecektir. 

8- Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcı müşteriye ve ihale tarihine kadar olan müterakim ver • 
gi ve resim ve dellaliye borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan idclia
lannı evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit qlmadıkça, sa. 
tış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 10-6-937 tarihinde 933 • 393 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart • 
namemizi okuyabilirler. 1- 2266 

Miihendis aranıyor 
Eti Banli tan: 
Asgari beş sene betonarme ve sair inşaat proje ve statik hesa • 

batiyle meşgul olmuş bir diplom mühendisle asgari beş sene muh. 
telif inşaatın tatbikatında şantiyelerde çalışmış diğer bir diplom 
mühendis alınacaktır. Gösterecekleri vesaikle tevasik edecekleri 
tecrübelerine gore 250 • 350 lira iıcret verilecektir. 

Ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 
Ankarada Eti Bank Genel Direktörliiğüne müracaat edilmesi. 

(1318) 1-2263 

il 

K U r.u A"' _,..,_ O il U 118 • 

KRE M 
.Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 

kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yanm asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~~ 
~ 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe 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 penbe renkli. .,~ 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. ~~ 
~~ Beyoğlu • İstanbul 
"' ~,. '."r.~~:.&':.:~ı.::Aııı:~~ ~~A: ..... .... Y.~;s .. ~,..,~"":.ıı,..~""~iVAl~S7:.ı~~Oııtiıll~~ 

Milli lU iidafaa Vekaleti Saımalma ı 
Komisyonu lıiinJarı 

----------------- .-----------------1 LAN 
Edevat çantası: Müteahhit nam ve hesabına satın alınacak olan 

125 takım komple büyük edevat çantasının her iki eksiltmesine de 
istekli çı~adığından bu defa pazarlığa konmuştur. Hepsinin tu. 
tarı 1830 lıradır. Evsaf ve şartnamesi muhabere şubesinden parasız 
olar~k almaca~tır. İhalesi: 10. VI. 937 perşembe günü saat on biı. 
~e~ı:-. İlk temınatı: 137 lıra 25 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden 
ılgılı bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde iste. 
nen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktında M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelsinler. (1322 ) 1-2270 

Devlet Dt•miryolları ve Limanları Umum 
Miicliirlüjiii Satınalma Komisyonu Hanları 

İLAN 

1 

Muhammen bedeli (4960) lira olan 335 ton yüksek kalite sön 
memiş kireç 7.6.1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (351,75) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün 
ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin. 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko
misyon reisligine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1277) 1-2229 ----

PEK YAKINDA 

DANS İÇİN YARATILMIŞ 

TÜRK 

BüYül 
HAVA KURUMU 

iYANG ~ U 
2. ci keşide 11 - Haziran -1937 dedir. 

• r ıy 

O • O O O Li adır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık ikrami
yelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat var 
dır. 

Ayrıca: (3.000) liradan başlı yarak (20) liraya ka~ 
dar büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri 
havi olan bu zengin plandan istifade etmek için bit 
bilet almaktan çekinmeyiniz •.. 
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[ AakaraK':::!~~ ' -------------- ____________ __._ 
Cumhuriyet Merkez Bankasanın 

22 mayıs 1937 Vaiıeti 
Aktif Pasif 

• 1 - Ankara gamizonunda
kı hastahaneler ihtiyacı için 
10000 kilo tavuğun 2.6.937 çar
famba günü saat on be'te kapa. 
lı zarfla eksiltmesi yapılacak
br. 

misyonda paraaı.z göriiliir. 
3 - İsteklilerin kanunun 2 

3 üncü madelerindeki veUlı:a w 
teminat makbudsml mlfi telı:. 
lif meU S1 w a.le -·· ' a 
Jııir.-tewun...-k•• 

lt-,_,_,_,_,_._,_,_,_,_,__U~RA,_,_~---

1------====-=---jl---====---tl-----------~--------J--
Kaaaı S.-1•: 

ihtiyat Akçesi: 

-- --ı 
ıuoo.-,1 

2 - Tavufun tutarı 5500 li
~ oJup muvalCkat teminab 412 
lıra 50 lr.uruştur. Şa"namesi m.. 

--- 1 • 

3 ... ili -- - ,. 
- rii+ lai. ,..,, 

ı ... 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlikleri jpa .-Met 1 •• 7.6. 
937 pazartesi günü saat 15 de açık elaliltme ile ............. 
. 2 - Yumurtanın tutarı 4176 lira ohap ..-kbt 1 • ...., JU 
lıra 20 kuruştur. Şartnamea her gün ...... ,u.ı r-:s piliir: 

3 - İsteklilerin kaaan• ı. 3 üncii _.&ü ı•ıl iri wsilra • 
teminat makbuzlarile yaa.Iı p ve aatte le9ulm 1 ·afiii Atm 
alma komisyonuna ~eJeri. (1291) 1 -ZZU 

İLAN 

1 - Cizre hudud taburunun bir senelik illtiyKı om l24m ki
lo fabrika unu kapalı zaı:fla eksiltmeye ._aJawıf'u•. . 

2 - Eksiltme günü 6 haziran 937 pedi sut -aa Ciae .._... 
taburu satın alma komisyonunda yapıa.c:.lttır. _ -

Altm aft kilogram 21.043,637 
Jlmlmot 
1JMbk 

Dm'• ' ti .,muhabirler : 
~Braıı 

ilmi;, 'i muhabirler: 
.Alba wafi kiloımını 5.054,479 
Altma tahvili kabil ıerbeıt 
~.zler 
Diğer dövizler ve borçlu 
ldiriGg bakiveleri 

• • .... villmı 
Denahte edilea evrakı naktive 
ıra.tığı 
Kanuna11 fi ve • inci madde· 
lerine te'i f~ 1-ri• tara· 
f ındPn vaki tecliyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Eaham ve tahvilat cüzdanı: 

1.58.7 4&..A1,-

13.372.427.-

2.ooo.ooo.
Z5.SS3.3Z:'i,22 

47.273.730,77 

l.082.~,05 

49.'21.08 

l 45.316.1'6.-

Adi ve fevkalide 
Huıuıl 

Tedavüldeki banknotlar: 

2.105.172,40 
4.516.007,70 

Deruhte edilen •vrakı naktiye 158.748.563, 
Kanunun 6 ve 8 inci mad~e· 
lerine tevfika•• hazine tara· 
fından vaki tediyat 13.372.427,-
Deruhte dilen evrakı naktiye -
bal.L.-: -·~ 145.376.136,-
Karşıl~ t.amamen altın ola· 
rak Wvete.a tedavüle 
vazec!ilen 
Reeskont muhbl'1i ilaveten 
ted. vazea. 

r.tt liraa• m~bı 
Diftz leahhüdatu 

Altına tahvili 'kabil cliridcr 
Dijer clörider voe alacaklı 
kfirift1! lbalri,eleri 

lllal.telif: 

19.000.000.-

12.000.000.-

1.463,99 

22.670.479,01 

6.621.180,1: 

176.376.136.-· 

14.052.841,03 

1 

22.67U43,-
10U7t.3i9,03 

3 - Muvakkat teminat akçesi 1395 liıadır.. J.lrk!iler emmat 
mak?uzlarile teklif mektuplarım eksilbile mundıctl bir mt cw'ftl 
komısyona vermiş olacaklardır. 

4 - Şartnamesi tabur levumıından almabilir· (1296) 1~11 A naktiyenin karşılığı es· ı 
Deruhte edilen evrakı 

1 

iLAN 

1 - Manisa merkezindeki krtaatın senelik ibtİyKI isin • hin 
kilo sığır eti münakasaya koımbmıştur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olank Manisada tümell utm alma ko. 
misyonunda görülebilir. • _ -

3 - Münakasası ıı. 6. 931 c.- günii uat 17 de Mama tumcn 
satın alma komisyonunda yap~- . 

4 - Eksfümesi kapalı zarf asala ~edir. 
5 :- 80 bin kilo sığır ctinia beher ~un muhammen fiatı 

20 kuruş ve muvakkat teminatı 1200 lıracbr. . 
6 - İsteklilerin kanuni vesik:alariyle. teminat makbuz ve te~lıf 

ınektuplamıı havi zarflarını miiıaaJrna saatinden bir saat evvehne 
\adar tÜlllen ıoatın alına k~ycıııuna wrmeleri. (1330) 1-2273 

tLAN 
Kırklareli tümen birlikleri için kapalı zarfla 225 bin kilo sığır 

e.ti satın almacaktll'. Mubımnnen bedeli 29 kuruş olu~ tutarı .. 652~0 
Jıradır. İlk teminatı 4512 lira 50 kuruştur. şarıtnamesı her gun tu. 
rnen satın alına komisyonunda görülebilir. thalesi 10. 6:. 937 peı -
tı;mbe günü sut 16 ıdadır. ilstcklilerin kanunun 2 ve 3 cu ~dele. 
rındeki vesika ve teminat mektuplarını havi zarflarını bellı ~ ve 
saatlerden en az bir saat evveline kadar tümen satın alma konıısyo. 
nuna vermeleri. (1323) 11-2272 

İLAN 

Balıkesir kor merkez birliklerinin senelik ihtiyacı için 80000 
k~.lo sığır eti kapalı zarf usum ile 10. Haziran 937. perse~be giı • 
nunü saat 15 de ebıiltmeye konmuştur. Muhamm~n bedelı 24~0<! 
liradır. !Muvakkat teminatı 1800 liradır. İıteklile~ın ~rtnamesını 
görınck ·· her p -.e adı geçen gunde de eksıltmeyı açma sa -
atı 

1 
uzereıs d- bir saat evveline kadar teklif mektuplarıy 1e 

o an aat .... · b k ı ·· Balıkesirde kolordu satın alma komısyonu aş an ıgına muracn. 
atları. (1324) 1-2271 • 

[
- -.,i •·abrikalar (Jmaın !\1üdüı:!iiiü SatmaJma 
·- Komis,·onu fl:u_ı_l:_ır_ı _____ _. 

Mü İ NAM VE HESABINA 33 KALEEM 
TEAHH T İ .... _.LZEMESİ 

LAST K ıv~ 
. lan yukarda mikdan ve cinsi 

Tahmin edilen bedeli 34~0 lıra 0 m Müdürlüğü Satın abrla 
~azı!ı malzeme Askeri Fabrıkal~ Y~ at· 14 de açık eksiltme ile 
. o~ısyonunca 7. 6. 937 pazartesı gunu s~ komisyondan verilir. 
ıhaıe e?ikcektir. ş.rtname ,ı;wuasu olara lira ve 2490 numaralı ka· 

Talıplerin muvakkat temı~at ol~n 255 k" gün ve saatte ko • 
n~nun 2. ve 3. maddelerindekı vesaıkle mez ur 1_ 2184 
mısyona müracaatları. (1263) -

Möbleli Oda 
Ycllİ!ehirde bir aJm• .aile

si ymında möbleli oda kiralık· 
tır. Almanca bilenler tercih edi. 
lir. Yenişehir N. R. Postrestant. 
ınüracaat. 1-2261 

Lira. 
.36 
10 
44 

ZAYİ MAKBUZ 
Teminat 

Tarihi 
11-5-!J!fi 
12-5-936 
21.5-936 

No. 
16118 
162116 
l6Sl!l6 

94 Yekun .. 
Geçen sen- Ankara du~~an-

Jarından Haldeki Çayhaneyı ıcar 
etmek uzen: illale esnasında te -.. -----------'il minat olarak belediye veznesine 
koya.aş olduğum yıabnla tarih Doktor ; Bakteriyeloğ 

Salah Demirel 
Dahili sari !hastalıklar, • 

idrar, kan, balgam cerahat ve 
sair tahlillerle beraber. Kara· 
oğlan • Zencirlı Cami karşı-

sında. 

Muayene saatleri: 12-14 16-1 

Satılık Ev Aranıyor 
Yenişehir ve civaı ında satı • 

lık bahçeli evi olanlal'ın son fıat
larıylc Kınacı oğlu hanm<la mü· 
hendis Asnn Yolaç adresine melı:. 
tubla müracaatı. 1-22 ı~ 

Kiralık Daire 

ve numaraları yazılı (94) lirayı 
muhtevi üç adet makbuzumu ;ı:a. 
yi ettim. Yenisini .aiacağmıdan 
senetlerin hükmü 1ca1madığmı i
lan eylerim. 

İnönü mahallesi Taiav so
kak No. 6 hanede 
Mustafa Sağlık 

1-22-

ZAYİ 
İstanbul Ziraat Bankasının 

(270) No. cüzdanını zayi ~t~ .1 

Yenisini alacağımdan eskısı n 
hükmü yoktur. 

Nigaı Daglı. 

1~75 

Dıkmende yukarı öveç y~ta. 
~ında İbrahim Soykanın v . 

ham ve tah•ıil3t (itibari 
kıymetle) 

B Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvil.it üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

J7.563. 770,47 
3.857.800.77 

66.492,10 
E.551 80",31 

Yekun 

41.421.571.24 

8.618.296,41 
4.500.000,-

11 .754.333.2i 

337.001.439,16 
Yeküa ll7•L4Jl.16 

ı_ 2 Mart 1933 tarihınden itibaren: fskont"' ha .ıldi % 5 1
/ 2 altm üzerine avans %4-ı/:1 

II_JAN 

ILICA-PALAMUT UK-DEMIR OLU 
1 Haziran 1937 tarihinden 15 Eylül 1937 
tarihine kadar tath "k edilecek o an yazlık 

ve h.'~ ·e {et tarif esi • 
seyır 

ulıter nı hal ~ım zııı nll IÔ ilan olunur •• u mar 

llıcada'n Palamuda 
Tren numar3ları; 52 54 8. 1, 56 10 B. 3. S8 60 62 64 66 68 80 82 

Htea Hareket 8,06 10,- 11,36 12,12 14,51 17,21 18,45 

Akçay ,, 8,30 10,09 H.51 12,21 15,06 16,- 18,15 19,30 20,30 21,30 9,57 10,45 
Zeytinli ,, 8,44 12,01 15,18 16,12 18,27 19,43 20,43 21,43 
Edremit ,, 7,- 9, 3 10~15 12,18 15,39 16,36 18,48 20- 21,- 2Z- 10,30 U,18 • 
Havran ,, 7,24 9.24 10,36 12,42 16,- 16,57 19,09 11,- 11,51 
Palamut Muvaaalat 7,48 13,- 11,%1 12,12 

Palamuttan Ilıcaya 
'* 

Tren nu naraları: 51 53 55 57 B. 2. 11 59 61 63 81 83 85 
Palamut Hareket 8,- 13,15 10,09 11,- t!,!8 

Havran 8,30 9,30 10,54 1339 16,09 17,09 19,18 10,39 11,~2 tZ,51 
" Edremit 7,15 906 9,51 11,18 14, lE,36 17,36 19,42 n,ıs 12,21 13,18 
" 

Zeytinli 7,34 9,25 U,37 1415 16;55 17,55 19,58 
" 

Akçay " 7,51 91'!2 ll,57 11,15 14 "lQ 17,09 18,06 20,JZ 1133 12,SJ 13,48 

Ilıca Muvasalat 8 9,51 12,06 11,24 14,39 17,18 18,30 

ük ihıi,ari . . DiI(KA1: 1 -- 80, 81, 82, 83, 85 n maralı trenler 
t ·pııleri olup hu trenlere ) olc·u lcahul edilın z. 

2-63 nuı aralı trenin Edremit - Akça) k.ısn ı 

6, 68 ııuınari11ı trenler pazar giinlerin~ ınah us 
ihti} ari voJeu trenleri olup hu treıılerin yapıld~ 
güu 64 ,ııunıaralı tren olınıyacal br. 

Beş oda, iki salon, bir hol 
Yenişehir Düzenli sokağı Zi· 

raat Bankası memurlar apa: tı· 
manları arkası No. 10. içinC:.!..i-
1ere müracaat. Telefon: 267/i 

~ört odalı iist katı kiral.ıktır .. Bu
tün konforu vardır. lçındekıle • 
re müracaat. Tel: 2593 

t-l267 ------
Kiralık Ev J 

Ankara Ilcledi)c Reisliği Uzınfun J -------------- ____________ ) 
Halkın nazarı dikkatine 

Ani ara inhisaı·laı· 
Baş ~f üdürlüğündeıı: 

Muhasib Aranıyor 
I 

Usulü mazaafayı bilen t.ir 
muh"sıbe ihtiyaç vu-dır. Cilan 
Oteli sahiblerine müracaat. 

1-2~5 

Keçiôrende Gazino karşısın • 
a '5S _ 56 No. evler kiralıktır. 

5088 eJ.eiona müracaat. 
1-2277 

Mücellit Aranıyor 
Aftk,ara matbaasma müracaat. 

ı-2278 

ı _ ÇaflMT!ba günleri Yenişchirde kurulıln pazar 26. mayıs-~37 
taribipckn itibaren .aynı günlerde ve Ye~mrde Tuna caddelin
de yeniyapılan pazar yerinde kurulacaktır. 

ı _ Cuma ganleri er1t6 lisesi civarın~. ktmı,an -pant" ~~ • 

l 
lmlftU ()au.11 ya1•C 26 - mayıs • 9J7 taribınden .onra Yenı,etnr· 
~ Tmt;cadııle9inıie yaaı yapılan paar yerinde cuma günleri de bic 
paz.ar Jwnılx.aktır. (1310) 1 .... 2243 

Akçakoyunlu tulasında bir namaralı hl'n!zwı U06 lir& i ka.. 
rut muhammen b*11ı k~f varakasına gcire tamıri açık elısilfımO. 
ye konulmuştur. 1'.aliplemı bedeli nwhammmıin Jiia1ıe redi •Çil• 
ğu olan 173 lira ilk teminat paralarile birhktc J0.6.937 taüaiede 
saat 15 de .idaemizde toplanacak komisyona gelmeleri w ~r:m1i 
.anJ.amak için 4e kergün tuz fen şubeımı:ıe ftfa maWli tlla1a me-
murluğuna atiinc:aatları ilan olunur. (1212) t-omı 
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PHILCO radyoların ı bizden aray n alil Nac Anafartalar Caddesi 
No: 111Telefon.12 

BANK AS 

Şehir Bahçesi Açıldı 

n. 'iualla Dinçses ·n on 
onserieri 

• • • 
ız LlV ı yet Zffil' 

l\ er iezin tar : 
Kiıltiır parkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk bin 

lira bedeli kesifli sa~lık müzesinin ihalesi 3 haziran 1937 perşem
be günü saat on yedide Kızılay İzmiı merkezinde kapalı zarfla ek
siltme ile ihale edilecektir. Taliplerin şartname, keşifnamc, proje 
ve planları görmek üzere İzmir belediyesi baş mühendisliğine mü
racaatları v1: istır-Jk için tekliflerini söylenen gün ve saatte uç bin 
liralık teminat akçesiyle birlikte İzmir kızılay kurumu başkan-
lıgına vermeleri. ( 1298) 1-2216 

An ia 'a Defterdarlığından: 
Mükellefin 

ismi 
Nevi 
istiga!i 

Kazanç V. 
Lira K. 

Tarh ~enesi 
No. 

ZAYİ 

Ankara g;.ımrugundcn aldı

gım 309951 1470 say ılı 26.3.9J6 

giınlü beş lıralık mak uzu a) i 

ettım. Hu mu ye>ktur. 

Kenan rgin y 

1-227q 

1mtıyaı. ahıbi ve Ba mu
harriri Falıh Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhı BAYDAR 

Umumi neşriyatı idaıe 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi cıvarıncla 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Ihbarnamenin Dosya 
Cilt Varak No. No 

H üseyin oğlu Mehmet Kasaf> 8 44 735 933 50 24 4784 
Ömer oğlu İsmail Bakkal 8 82 742 933 50 31 4785 
O sman oğlu Hasan Kahveci 29 62 741 933 50 30 4786 
K adir Bakkal 66 00 737 933 50 26 • 4787 
Mehmet oğlu Remzi Bakkal 3 30 743 933 50 33 4788 
Kadir oğlu Zeki Bakkal 37 95 739 933 50 28 4789 
Ahmet Ktıhveci 13 41 744 933 50 34 4790 
Ali oğlu Mehmet Bakkal 4 86 740 933 50 29 4791 

Yukarda isimleri, nevi iştigalleri ve vergi miktarları yazılı mükellefleri ikametgahları meçhul ol
duğundan namlaqna matruh kazanç vergisine ait ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. Hukuk usul mu. 
hakemeleri kanununun hükümlerine ~öre tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(1319) 1--2264 

ö ksürenlere: KATRAN IIAKKI EKREM 

Jandarma genel komutanlıiı Ankara satınalma 
l{omisyonundan: 

Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins, mikdar, muhammen bedeli, ilk temi
nat, alrm tarzı, gün ve saati aşağıda yazılıdır. 

İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli gününde teklif mektublarını komisyona vermiş ol
ınaları. 

CİNSİ 
KUçük kazan 50 kişilik 
Küçük kazan 30 kişilik 
Kulplu kapaklı bakraç 
Mahruti çadır 
Portatif çadır 
Kaput kürklenmeai 
!Uput kürklenmeıi 

Beherinin muhammen İlk teminat İhale tarihi Eksiltme 
Adedi Beheri Kğ. bedeli Kğ. Adet Lira Kr. Gün Sa. şekli 

40:50 12 :13 150 Kr. 
40:50 9 :10 150 Kr. 168 75 7/ 6/ 937. pazartesi 10 açık clrailt. 
.50 ~80 3 :3.5 150 Kr. 

300 63 lira 1417 50 7 / 6/ 937 pazutesi ıs kapalı ıarf 
1'$000 7 lira 157 5 
ısoo kısa 11 lira 
tooo uzun 14 lira ı 462 50 

8/ 6/ 937 aa1ı 10 .. .. 

8/6/937 ,, 15 '' ,. 
(1268) 1- noo 
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Fakat 

• 

ffUI USULLULE 

YIKA H 111 

L.ıuRUTULUlt 
!LEHlll 

PAKETLElllR 

• 

ŞAŞMAYINIZ! 
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Ank.ara Defterdarlığından: 
Mükellefin 

ismi 
Şükrü oğlu 
Cevdet 
Osman Rahmi 

Nevi 
iştigali 

Taşaron 

Kazanç V. 
Lira K 

2 59 

Tarh ı:>enesi 
No. 

216/1 933 

lhbarnamenın Dosya 
Cilt Varak No Şubesi No. 

50 17 Yeğenbey 4737 

Kaptan Komisyoncu 240 00 34/2 933 24 95 Kızılbey 4604 
.. " 288 00 34/2 934 24 96 " .. 1 
" " 288 00 34/2 934 24 97 ,, " 1 

Ali Bezzaz 16 20 198 934 2 98 Yeğenbey 4125 
Yukarda isimleri nevi iştıgalleri, vergi miktarları ve şubeleri yazılı mükelleflerin ikametgahları 

meçhul olduğundan hukuk usul muhakerr.eleri kanununun hükümlerine göre tebliğ makamına kalın 
olmak üzer e ilan olunur. ( 1321) 1- 2269 

YENt StNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Niyork Metropoliten Operasının en 
meşhur iki yıldızı 

CARL BRİSSON - MARY ELLİS 
Tarafından büyük bir muvaffakiyetle 

temsil edilen 

KIRAL EÖLENİYOR 
İlaveten : tnııiltere lfıralı S. Majeste 
. VI. ci Jorj'un mıtanam Taç Giyme 
Töreni ve 19 Mayıs münasebetiyle 
Şehir Sbldında yapılıan ıenlikler 

BU GECE 
BAKİR DELİKANLI 

İlave olarak : Ağustos Böceği 
( Renkli Milri Mavs ) 

GÜNDÜZ 
SARAY ENTRİKALARI 

Ayrıca: lngiltere Kıralı S. Majeste 
VI. ci /orj'un taç giyme töreni ve 
U Mayısta Ankara Şehir Stadında 
Yapa/an spor ve gençlik ~nlikkri • 

TenzilitJı Halk Matineai ıı.ıs de ı 

CANIN İSTERSE 


