
1 HER YERDE ÇARŞAMBt.:.. I 
s 16 

KURUŞ Haz an 
18 inci Yıl 

1g3-, 

Tel: Başmuharrır 1063 

A D 1 M 1 Z, AN D IMIZDIR 
No. 5705 Yazı İşleri Müd. 1062 

•. ~..................................... . --

l A ıatiifk-·-1nana·niı--·-ı 
• • 
l kabul buyurdular l 
ı İstanbul, 15 (Telefonla) - Bat• kanımızı istasyonda karJdamıtlar • i 
• bakan İsmet lnönü ve Dıı i§.ler Ba.. dır. i 
! kanı Dr. Aras, bu sabah 9,40 da hu- Başbakanımız validesini ziyarete i 
1 •usi trenle Ankara'dan ıehrimize gitmiş, B. Aras da Perapalas oteline i 
i gelmişlerdir. inmiştir. Bundan sonra Atatürk bat· ! 
•• İç işler Bakanı ve C H p Ge ı bakanla dı• ic.ler bakanını kabul bu- t · • . ne .,, ,.. • 
i Sekreteri B. Şükrü Kaya, Cumhur yurmuşlardır. Başbak8.l1llDIZ Filor • ! 
i Rei.sliği Genel Sekreteri ve Başya • ya'ya gitmiş, biraz sonra Atatürk de ! 
i verı, İstanbul Valisi Üstündağ, Or- Filorya'ya gelmişlerdir. Atatürk be- ! 
f du müfettiılerinden General Ali raberlerinde İsmet İnönü de olduğu ı 

GÜNÜN MESELELERiNDEN 

Ucuz petrol ve 
ucuz benzin 

Taksi fiyaflerinde de ucuzluk 
-temin edilebilecek mi ? 

! Said, Korgeneral Ali Fuad ve öteki halde Yeşilköye giderek Eskiıebire •• 
t ali hareket eden kadın tayyareci Sabi· 
• gener er, vilayet ve belediye mu- h ,· t · 

1 
. a Gökçen'i uğurladıktan sonra , 

i avın erı, emniyet direktörü, başba- dönmüşlerdir. ! 

B. Metaksas Yanya'da mühim bir nutuk 
vererek 4 ağustos 1936 dan beri Yuna
nistan'da başarılan işleri anlatmıştır. 

.. Kamutay son toplantısında; b~tün memlekette derin bir sevinç ve 
ıukra·n uyandıran petrolun ve benzmin ucuzlaması kanun projesini ka
bul etmişti. ........................................ .._. ..... ._.. . 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
Tafsilat 4. üncü sayıfamızdadrr. 

Ka:nunun 15 temmuz yerine 
neşri tarihinden yürürlüğe girme
si kabul edilmit olduğundan mem
lekette ucuz benzin ve petrol satı· 
ıı; hafta içinde ba.ılamış olacaktır. 

Gündelik . -
1. lnönünün 
Nutku 

Kemal ONAL 
.Hüyük Millet Meclisinin sürekli te

zahürlerle dinlediği nutuk; dündenberi 
yürekleri en geniş emniyet ve iftihar 
hissiyle doldurarak, yurd ufuklarına 
yayılmaktadır. Başbakanın dünkü söz
leri ulaştığı her yurddaş kalbine yeni 
ve ferah bir kuvvet verecek, her düşü
nene de milli şuurdaki isabetin yüksek 
derecesini gösterecektir. 

Türkiye halkı, nutkun satırları için
de bir daha göreceklerdir ki, Ulu Ön
der'in eşsiz dehasiyle açtığı yolda çok 
ve hem pek çok ilerlemiş bulunuyo
ruz. 

Başbakan; eriştiğimiz yüce merha
lelerin dış ve içteki farık vasıflarını 

bize; vakur ve vazıh üslubu içinde kati 
hatlariyle vermişlerdir: "Politikamızın 
istiklali siyasi ve coğrafi vasfımızın 
hususiyetleri; bize, kendimize mahsus 
bir takım faaliyetler göstermektedir. 
Ve daima gösterecektir.,, 

Türk istiklalini, Atatürk; nesillere 
birinci vazife olarak vermişlerdir. Kud
retini türk damarlarındaki asil kandan 
a~a~ isti~l.alimizin, her şubede olduğu 
gıbı, polıtıkadaki istikameti de yeni 
devletin kuruluşundan beri ufak bir 
inhina hissi bile vermekten şiddetle 
çekinmiştir. Onun mukavemeti, mani
aların çetinliği nisbetinde sert ve hat
ta haşin olmuştur. 

Bir hakikattir ki yeni Türkiyeyi 
saran samimiyet ve saygı muhiti her 
yıl biraz daha genişlemiştir ve genişle
mektedir. Sayın İnönü, 1937 haziranı
nın on dördünde, Kemalist Türkiyenin 
dostlarını ve karşılıklı haysiyet ve şe
ref hissine dayanan dostluklarını an
lattrken yakın üç kıtadaki devletlerin 
çoğunu sevgiyle anmı§ oldu. 

Başbakan nutuklarında muvaffak 
türk politikasının esaslarını vermişler
dir. Kemalist Türkiyenin dünya işleri
ni görüş ve düşünüş tarzını izah eden 
bu esaslar her zaman mihrakını Büyük 
Millet Meclisinin yekpare itimadında 
bulan milli şuurun yüksek eseridir. 

Başbakan "politikamızın istiklaliy
le siyasi ve coğrafi vaziyetimizin hu
susiyetlerinden gelen faaliyetlerin te
ahhüdlerimizle müesses dostluklarımız
la asla tearuz etmediğini ve tearuz et
miyeceğini,, anlatırken bu esasa daya
nan Sovyet dostluğunu bariz bir misal 
olarak verdiler. Nutuklarında ahenkli 
bir teselsül içinde yer alan diğer dost· 
luklar da bünyelerinde bu esası taşı
?1aktadırlar ve hepsinin geniş kaynağı 
ıse Başbakanm "siyasi zihniyetimiz o
larak anlaşılmasını,, istedikleri şu ana 
fikirde toplanmaktadır. 

Biz sulh davasında hakiki ve sami• 
m1 bir Mdim vaziyetindeyiz. Kendi ve. 
saitimizin faaliyet sahamızın dahilin. 
de beynelmilel sulhun muhafazasrna ça· 
lışırız ve Türkiyenin hayır ve menfaa. 
tini sulhta bularak onun daima muha. 
faza edilmesi temennisindeyiz. 

( Sonu 4. üncD sayfada ) 

ispanyada harb ·şiddetlendi 

Madrid boşaltılacak 
Asiler hükümet merkezine karşı 
büyük bir taarruz hazırladılar 

Asiler Bilbao'nun 
ilk ,evlerine girdiler _J 

Madrid'de bir hava bombardımanr esnasrnda bir caddenin hall 

Asi tayyareler Madrid üzerinde uçup ,ehrin üarine beyannameler ata
rak büyük bir taarruz ha%ırladıklarını btldirmi§lerdir. General Miaja ,ehrin 
boşaltılmasını emretmiştir. Bask cepheaindeki a.i tazyiki çok fcnılalOf171lfhr. 
Şehirdeki kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar Santander'e naklolunmaktadır. 
Bask hükümeti §efhri aonuna k adar m üdafaaya karar vermi§tir. ispanya 
hadiseleri hakkındaki talrilôt üçiincii aayfamıdadır. 

Tuz ve şekerden sonra ucuz benzin 

ve eptrol tüccarın, köylünün, şehirli

nin, çiftçinin, küçük sanat sahibinin 

ve bir kelime ile bütün milletin hayatı

na tesir yapacaktır. Cumhuriyetin, 

memleket için son senelerde aldığı ted

birlerin en değerlilerinden biri olan bu 

kanun karşısında alakadarlar ne düşü

nüyor? Endüstri erbabı ne düşünüyor? 

Şoförler ne düşünüyor? 

Taksi fiatları ucuzlayabilir mi? ... 
Bunun hak.kında beşinci sayfamızda 

güzel bir yazı bulacaksınız. 
Ucuzlaması çok muhtemel olan 

Taksilerden biti 

Türk -Fransız ticaret 
anlaşmaları imzalandı 
Yeni anlaşmaların esaslan 

Ankara, 15 (A.A.) -Türkiye cumhuriyeti hükümeti ile Fransa 
cumhuri~e~i hükümeti ':llümessilleri arasında Ankarada yapılmakta 
olan yen~ tıc_aret v_e kle~mg a_nlaşm_ası .müzakerel~ri iki taraf için de 
memnunıyetı mucıb hır şekılde bıtmıt ve Türkıye cumhuriyeti hükü
meti ·namına lktısad Vekaleti müsteıan B. F. Kurdoğlu ve Fransa cum
huriyeti hükümeti namına da B. Lescuyer tarafından dün imzalalRDıfbr 

Anlatmanın umumi esaslan 
ıunlardır: 

iki memleket arasında t icari 
mübadeleler iki ana yol takib ede
cektir: huausi takas ve umumi kli
ring. 

Fransaya ithal olunan mallar grupuna 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

'' T. •• •• 
~nonu,, 

Vapurunda 
Yangın çıktı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Denis 

ismet lnönünün 
Nutkunda bazı 
Düzeltmeler 

Bigada köylüler kendi çalışmalaril:J 
büyük bir bataklığı kuruttular 

ıyolları idaresine aid "İnönü,, vapuru 

Bodrum açıklarında bulunduğu eırada 

anbarlarından birinde yangın çıkmıftır. 

Karaya oturan vapurun yolcuları kur

tarılmıştır. Mürettebatın gayretleri -. 

yesinde yangının öteki anbarlara ~ 

mesinin önü alınmıştır. Yangını eön.. 

dürmek için kükürt buharı kul 

!anılmaktadır. Bu gece ateşin tamamen 

södürüleceği umulmaktadır. 

Ankara, 15 (A.A.) -Anadolu Ajan· 
sı aceleye mebni Başvekil İnönünün be
yanatını kendi notlariyle neşretmişti. 

Meclis zabıtlarına göre eksik olduğu 
görülen kısımları ilave olarak neşredi· 
yoruz. 

Sovyet ittihadı ile olan münaseba-. 
tnnız hakkındaki beyanatın son cümle. 
si olan "bu hususiyet oizim taahhüdle
rimizle, müesses dostluklarımızla ve ilk 
gündenberi yakın bir dostlukla, biri 
birimizi takdir ettiğimiz Sovyetlerle 
münasebaturuzla asla taarruz etmemiı, 
ve asla taarruz etmiyecektir.,, cümle

sinden sonra aşağıdaki fıkra ilave edile· 
cektir : 

''M. Litvinofla mutabık olarak mü.. 
şahede ettik ki, türk sovyet dostluğu 
her iki memleketin siyasetinde devamlı 
unsur olarak payidar kalacaktır.,, 

Afganistan hakkındaki beyanatın son 
cümlesi olan "şüphe yoktur ki, hariciye 
vekilimiz Kabilde afganlı dostlarımızı 
ziyaret etmek için eline geçecek ilk fır
sattan istifade edecektir.,, den sonra 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Yeni Çiftlik köyü ehalisi bataklrğrn kurutulması dolayısiyle tören yaparlarken 

Biga (Hususi) - Kazamızın yeni 

çiftlik köy ehalisi, bütün köylülerimi· 

ze bir önrek teşkil edecek bir başarı el

de etmişlerdir. Yeni çiftlik köylüleri, 

köy erazisi içinde ECE gölünün yap

tığı bataklığı kurtmağa karar vermiş

ler ve hiç bir yardım görmeden ve sırf · 

~endi teşebbüsleri ile bataklığı kurut.. 
muşlardır. Köylüler bataklığı kurtmak 
suretiyle tam 20.000 dekar erazi kazan. 
mışlardır. Köylülerin bu çalışmalarına 
lakayıd kalmıyan kaymakamlık bu mü. 
nasebetle bir tören tertib etmiş ve tö. 
rene vali de iştirak ederek köylülerin 
cesaretlerini arttırmıştır. 

Gençlerbirliği ile 
Galatasaray 
anlaşması 

Ankaranın Gençlerbirliği kulübl 

Galatasary ile anlaşma yapmıştır. Buna 

göre, bu iki kulübün balan diğer kulBb 
lere geçemiyecekler, buna muhalif bir 
hareket olduğu takdirde oyuncunuıa 

çıktığı kulüb diğerine 1500 lira tazmL 

nat verecektir. Bu anlaşmanın, latan. 
buldaki Fener· Güneş muhtelitine kar

şı bir Galatasaray • Gençlerbirliği yap
mak gayesini güddüğü söylenmektedir. 

Galatasaray bu anlaşma mukabilinde 

Ankaradaki azalarının aidatın[ Genç.. 

lerbirliğine terk etmektedir. 



=============================================ULUS===================================== 16. 6 - 1937 

1 K ahlre den notlar 
1 

tipik Kahirenin en 
halk kahve 

Fü s cavô 

• 
1 

- Ez - e-z - ül - lüb ! 
Bir hasır tepsi üzerinde. Atiye Ali, karpuz çekirdeği satıyor. 

Marka kağıdı belki de Atiye Ali doğmadan önce kopmuş bir konser
ve kutusundan bir de ölçüsü var. Delikanlrnın çukurda ve şaşı göz
leri iki ıslak zeytin tanesi gibi parlıym. 

Atiye Ali'nin bir anası ve ken· y AZAN 
dinden ufak üç kardeşi var. Mavi ··-·--·-· : ·-·-·-·-·· 

bezden kesilmiş gallabiyesi, Nil ••••••• 8 ur ha n Be 1 g e··.·.·. suyunda kaçıncı kere yıkanıp çö-
lün kumunu kaçıncı kere emdik-
ten sonra, kül rengini almış. Fa· •·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 
kat kendisi su katılmamış bir fel· 
lahtır. lki ay kadar. Kahirenin 
bu halk kahvesinde karpuz çekir
deği satacak, günde 4-5 kuruş ka
zanacak, hunun 1,1/2 ini yeme
ğe, yarım kuruşunu yatağına ve· 
recek ve kalanını biriktirerek a
nasına. ve kardeşlerine &Ötiire
cddir. 

Fipvi kahvesi, Kahirenin en tipik 
halk kahvesidir. Eskiden bir çarımın 
bir parçası imiş. Dükanlık eden gözler
de, şimdi ıı:ıaııalar ve sandalyalar var
dır ve kahve, iki tarafında böyle gözler 
alan ve birbirini bir T teliliDde 
kesen ilri sokaktan ibarettir. Eaki çar
ymm öteki sa~ başka kahveci
ler kiı:alamıştır. Fakat buniarm biç bi
risi F~vi kadar rağbette değildir. Fi
p'ri'nin tavlalan çok: da.b:a gürültülü, 
nargileleri daha karmlı, go2aları daha 
uzun çubtıkludur. 

B araya gelen Kahireliler gallabiye-
li yahut gecelik entarilidir. Fa

kat bas.ka krhkta olanlar da mevcuttur. 
Mesela karşımıza düşen grupa iki tane 
Cezayirli dahildir. Bunlardan bimi iki 
kırık taşiyle bir "se., beklemekte, öteki 

yanındaki bir Mrsır'h ile tavla dışmda 
bir bahse tutuşmuş bulunmaktadır. El
lerile bir takım işaretler yaparak mem
leketinde kufüuulan bi~ eğeri tarif et
meye çalışmaktadır. 

Aynı masada, abani sarıklı babasmrn 

yanında dokuz yaşlarında bir oğlan u

yuklarken uzun yüzlü:,. kamçı kuyruklu 

bir Kahire kedisi çorapsız insan ayak
larının yanında belirerek erkek entari
::ıerinin arkasında aradığr bir ekmek 

parçasını yahut tüneycceği yeri bulmak
ta.dır. 

Radyoda, Muhammed - El - Makra
bi, bir kere tutturmU§ old•ığu "ya leyi" i 
kahve kapanmcaya kadar devam ettir
mek kararmda imiş gibi fasıla.sız hay
kırmakta ve eski çar~pnın gözlerinden 
zaman zaman ''Allah!" lar yükselmek
tedir. 

Bir aralık, siyah bczle.rine bürün
müş genç bir karlın, elinde bir takun 
kağıtlar, ma!alara sokuluyor. Kahire'
de en çok satılan karpuz çekirdeği ve 
piyango biletidir. Her hayır cemiyeti, 
yılda hiç olmazsa iki defa bir piyango 
tertip ederek biletlerini Kahire sokak
larını dold tıran erkekli kadrnlr işsizlere 
sattrrır. Bir kuruşa, iki kuruşa. Bu ka
dm da, bunlan satmaya çalı~yor. 

Masadakilere kftğrtlan göstererek 
ve kadınca bir hayli sırnaşarak. demek 
iatiyor ki~ 

- İki kuruşa! istersen bu bileti. is
tersen beni 1 

Sürmeli siyah gözleri var. Gerdanr 
dik ve genç. Belinde, taze hayvanın 
kıvraklığı knnrldanıyor. İnce ve cins 
incik kemiklerinde gümü;i halhallar ta
~uyor. 

Fakat kimse, ne biletleri, ne de ken
disini satın almak niyetinde. El • Mak
rabi'nin mavali hem daha çeşnili hem 
bedava. 

Atiye Ali, yirmi Mısır kuruşu ver~ 
diğimiz için yarrm tepsiye yakm kar
puz çekirdeğini, itirazlanmıza rağmen. 

masammn üzerine boca dmi~ti. Biletçi 
güzeline bunları hediy~ etmem.iz, bize, 
yirmi kuruşla iki kere paşa zadelik et

menin n:vk.iııi verdL K~ biletlerini bü
kerek, çekirdeklerini çıtırdatara.k sü
züldü gittl. BaktI'Dl ki. tavla oynıyan 
sarıklının sarrğma küçük bir şişe i1iş
tin1miş. Sordum, nedir. 'Gül yağT fişesi 

imiş. 

T dvla taşları şaklamak ta devam e
diyordu. Karınlı nargileler hopurdu
yordu. Biz arabamıza binerek, Seyyidna 
Hüseyn semtini terkettik. 

K ahire'nin yatmasına, daha epey za-
man vardı. Nil boylarmda daha 

insan kaynıyordu. Merkeze yaklaştıkça, 
manzara değişiyor, fakat esas aynı kalı

yordu. Meselii, Continental Bar'da genç 

ve şık bir ingiliz kadmmın kendi ya-

şında üç İngiliz delikanlrsı ile, birin1 

bırakıp yerini alarak, nasıl dans ettiği

ni seyredebiliyorduk. Yahut iki italyan 

çifti bir kibar lokantasından çrkıyor

du. 

- Vre Mihali ! 

Kolkola, sokağın yarısmr kaplarca-

sma Rum delikanlrları ile Rum kızları, 

yalnız onlara mahsus olan tasasrzl.xk ve 

§0\kraklık ile bize doğru geliyorlardı. 

Bizler Finish'de bir Alman birasr 

içmeye hazırlanıyorduk. Kocaman lo

kanta hıncahınç dolu idL Papatya sarı

sı kafalar ~arşaf gibi bifteklerin Üzer

lerine eğilmişler, almancala.rını hatır

datarak karmlarmr doyuruyorlardı. 

Daha geç bir saaatte, onikiden bir

den sonra, sokaklar yine ışıkh ve ayak· 
ta, otomatlar dolu idi. Çiftler, sand· 

wich'lerini Excelsior'da yedikten sonra 

yam başmdc:ki saJonda Amerikan ma

kinelerin musluğundan akan İtalyan u

sulü pişmiş halis Brezilya kahvesini iç

meye seyirtiyorlardı. 

Kahire, henüz yatmamıştı. 

Burhan BELGE 

Ana mı bunlar? 
Avrupa gaxetelerinin polis va

kaları sutunlacım okumayınız: si
nicleciniz bozulur; zira gün geçmi
yor kİ bizim alrşmatlrğımız değil. 

hatta işitmediğimiz iğrenç hadise
ler bu sütunlarda uzun uzadıya an
latrlmış olmasın. 

Mesela Amerikada Long lsland
de, iki çocuk anası bir kad:cn. sev
diği bir ita/yanla yaşıyabilmek i
çin, bu çocuklardan lcız olan küçü
ğünü öldürmüş, erkek olan büyü
ğünü de ancak yaralryabilmiş ve 
öldüğü.nü sanarak evin mutfağında 
bıraktığı bu yavrucuğun k.omşular
ca k e ş i e d i 1 m e s i üzerine 
tutularak mahkemeye verilııriştir. 

Tıpla buna benzer bir vaka da, 
Landshergen civarında bir alman 
köyünde olmuş, bir kadın - tesadü· 
le balumz! - gene İtalyan olan ve 
çocaklarmı:J.an ayrılmadıkça kendi
siyle evlenemiyeceğini bildiren sev· 

gilisiDe kavuşabilmek için 8, 10 ve 12 
yaşındaki üç çocuğuna bıçakla öl
dürmü§tür. Çocukların ortadan kay
bolmascrrdan şüphelenen bazı alrra
banın, çocuhlar hakkında kadınca 

gösterilen delilleri kafi görmiyerek 
polise başvurma/an üzeriııe yaprlan 
araştırmalar neticesinde üç zavallı 
k:udeş, bezlere sarılım~ olarak, ta-

van ara:sında> eski bir dolapta bulun
mu~ur. 

Bir anamn err biiyiil haznesi s-o
cızklarrdrr. Başka hangi Rvgi on
ların yerini doldarabilir? 

Çocuklar için 
açılacak 
islihaneler 

15 ya~ından aşağı olan mahJdlm ço 
cuklarm cezalarmı bir ıslahanede çek
meleri yeni tadil edilen ceza kanunu 
hükümleri arasına alınmıştı. Adliye 
bakanlığı kanunun bu icabını yerine 
getirmek üzre yurdun muhtelif yerle
rinde tetkikler yaptırmış ve bu yıl iki 
yerde ıslah evleri açılmasına karar ver· 
miştir. Bakanlık açılacak ıslfilı evleri 
etrafında bazrrlıklanna başla.mqtır. 

ıslah evlerinden birinin Karamünelde 
açılması ihtimal dahilinderi. 

İstanbul ticaret odasının 
tetkikleri 

İstanbul, 15 (Telef(onla) - Fiat şi
kayetleri üzerinde ticaret odası halde 
tetkiklere devam ediyor. Aynca beledi -
ye Trakya müstahsillerinden şikayetle • 
ri hakkmda sarih ma1ı1mat istemiş ve 
mevcud rüsumun da ilkteşrine kadar in
dirilemiyeceğini kendilerine bildirmiştir. 

Ticaret odası benzin ve petrol şika -
yetleri hakkındaki tetkiklerine de de
vam etmektedir. Oda toptan fiatlarda 
değişiklik olmadığı neticesine varmakta

dır. 

Fransız hastanesi 
hakkında takibat 

!stanbuI, 15 (Telefonla) Sürp 
Agop'taki fransız hastanesi aleyhine po

lis takibat yapıyor. Bunun sebebi, bir • 
kaç gün önce Galata'da kendisine araba 
çarparak yaralanan ve hastaneye getiri. 
len Nikoli adındaki adamın öldüğünün 

ve gömüldüğünün polise haber verilme
mesidir. 

Bir hamal öldü 
lstanbul, 15 (Telefonla) - Bugün 

sırtında ağır yük taşımak yüzünden 55 
yaşında bir adam daha öldü. Bir hamal 
olan bu adamın adı Hurşid'dir. Ağır bir 
kereste yükünü Gedikpaşa'dan Aksara -
ya götürmek üzere sırtına almış olan 
Hurşid'in, havanın sıcaklığı yüzünden 
nefesi daralmış, adamcağrz Beyazıd'da 

Hasanpaşa karagolu -Onünde yere yıkı -

tarak can vermiştir. 

Baltık memleketleri güreşçileri 
lstanhula geliyorlar 

İstanbul. 15 (Telefonla) - Finlan -
diya. Estonya ve Letonya, İstanbul fes
tivaline en mükemmel güreş ekipleriyle 
iştirak edeceklerini bildirmişlerdir. 

Bu kadınlar canavar mıdır? 
Fakat canavarlar da yavrularım 

başkaları için öldürmezler. Ne kor
kunç zamanlarda yaşıyoruz! - B. N. 

Ne zamantlanberi sokaklarda 

gazete &atılıyor l 

Gazetelerimizi bize müvezziler ge. 
tirir veya biz onlara sokakta rastlı~ 
:taı·ak alırız. Fakat Brükselde çıkan 
Libre Belgique gazet~sinin yazdığına 
göre bu usul ancak 1883 denberi dün
yaya yayılmıştır. O tarihlerde gaze
telere herkes abone olurdu. Middel
ton acl.m<la iki kardeş, okurlarm pa
halı bwduklan bu usul yerine gazete
leri sokakta. ~tmak usulünü koymuş
lar ve büyük satış yapmlflardır. Bu şe
kildeki satış, o vakittenberi cihanca 
kabul edilmiıtir. 

H ô.lızal.arını kaybedenler 

Geçen hafta kaybolan, Londranm 
en güzel kızı. bugünlerde • fakat ha
fızasını kaybebniş olarak ~ bulun
muftur. Bu giizel kız, bütün bir hafta 
ne yapmq, nerede ve ne ~ar için.. 
de yqaımfhr? Bun.tan kendisi de bil
miyor. 

Diğer taraftan lrlandalda Lucy a
dında bir adamcağrz da, altı aydan. 
beri kayıpken, bugüıılerde birdenbi
re meydana Ç1kı:nqtır. B. Lııcy de, 
bpkı londralı kız gibi, bu alb ay için
de nereye gitmiş, neler yapmJ§ oldu
ğunu bilmemekte, yalnız lspanya'da 
Malaga §ehrine giren İtalyan adıer
leriyte birlikte buhmnnq olduğanu 

habrlamaktadır. Hakika.~ hafıza. 

Tarife kanununda yeni 
değişiklikler yapılıyor 
Hangi nevi eşya gümrük 

resminden muaf tutuladak 
Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 1499 sayılı gümrük tarife kanu

nunım bugünkü ihtiyacı karşılayacak bir şekilde değiJt:irilmesine karar 
vermiş ve bu hususta bir kanun projesi bazırlaDu§tn". Hazırlanan pro
jenin esasları şudur: 

Bayan Azize 
Ralli yarışında 
birinci oldu 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Balkan 
Ralli yarışlarına İstanbuldan iştirak e
den iki yunanlı ve iki türk sporcu ara· 
sında Bayan Azize birinciliği kazan
mıştır. Bayan Azize aynı zamanda ya
rışlara iştirak eden bütün balkanlı ba
yanlar arasında da birinci gelmiştşir. 

Erkekler arasında birinciTiği bir roman
yalı almıştrr. 

1 KÜÇÜK İÇ HABERLER 1 
X İstanbul (Telefonla) - İstanbul 

vı1ayeti içinde zirai mahsnlün mükem • 
mel olduğu hakkındaki haberler devam 
ediyor. Yalnız Silivri ve Çatalca'da çe -
kirge görülmü§ ve mücadele için me
murlar göndenlmiştir. 

X İstanbu l,, (Telefoala) - İş kanu
nunun tatbiki normal bir şekilde başla • 
dı. Yapılan kontrollerde henüz kanuna 
ayk.ın. bir bal tesbit edilemedi.. 

X İstanbul, (Telefonla)-Türk bul· 
gar tren tarifelerini birleştirmek üzere 
çalışan komisyon tetkikler yapmak 
için Edirne'ye gitti. Öbür gün İstanbula 
dönecektir. 

X lstanbul, (Telefoma) - Edime· 
İstanbul treni Taşağıl mevkünde bir ço~ 
bam çiğnedi. Tahkikat yapılıyor. 

12 yaşında bir çocuğun macerası 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Mutlan· 

ya açıklarında gümrük muhafaza me

murları içinde 12 yaşlarında bir SOCl;tk 
bulunan bir sandala rastlamışlardır. 

Çocuk İsta.Dbulda Hasköyde oturduğu
nu ve sandalla adalara giderken dalga
lara kapılıp buralara kadar geldiğini 

söylemiştir. 

IUll kaybeden bu adamın başmda bir 
mavi bere ve ayağında da aaker çiz.. 
meleri vardır. 

Acaba bu zavalldara ne oluyor? 

Radyom gözlii çocuk 

Londradaki kıralhk hastahanesi 
başhekimi Dr. Cecil Reynolds, Ameri
kada, Kalifonıiyada Gla;.dale deni
len memlekette doğmuş, onüç yaşm
da bir çocuğu hastahanesine davet et
miştir. Bu davetin sebebi, oçcuğun 

gözleri kapalı olarak görnıekte olma
srndan dolayı tıbbi tetkikler yapmak 
ve bu hadisenin sebebini anlamaktır. 
"Radyom gözlü çocuk,, diye andan 
bu hilkat ucubesinin gözleri kaim bir 
bezle kapatrldığı zaman da okuya
cak, bilardo ve ping-pong oynayacak 
kadar görmekte ve yalnız, alm kapa
hldığı vakit ruyet hassasım tamamiy
le kaybebnektedir. He.kimler, çocu
ğun alnı ile gördüğünü sanmaktadır. 

Acaip kanunlar 

Amerika Birleşik Devletlerini teş

kil eden her devlet hususi kanunlar 

çıkarmak hakkını haizdir. Nevyorkun 

büyü.k gazetelerinden biri, bu sw-etle 

çıkarılan ka.nwılardan e:a. acaibleri 
haklmıda bir yan n~etmitşir. B11n -
lardan işte birkaçı: Tea.nesaee devle
tin de nisan balığı takası yasaktır. Ce

nub Karolininde çıplalc veya giyinmiş 

kadm vücudu teklinde içki ti§eleri i
mal edilemez- Teksaada. onbeıinden 
ataiı yafta çocukların birbiriyle de
iiflirilmesi veya p.tılmav menediL 

mit tir. 

Mevcud gümrük tarife kanu
nunda yurdumuza gelecek yolcu
ların kendileri•ne aid ve ev eşyala
nnm girmesi bir müddetle takyid 
edilmişti. Muayyen müddeti teca
vüz ettiren yolcu eşyalan, kanu
nun diğer şeraitine uygmı dahi ol
sa gümrük resmine tabi tutuluyor
du. Halbuki sahihlerinin elleri·nde 
olmıyan sebebler dolayısiyle mu
ayyen müddeti tecavüz eden eşya
yı resme tabi tutmak doğru olamı
yacağı neticesine varıldığından ta· 
rife kanununun buna dair olan 
maddeJOi yeni projede değiştiril
miş ve müddetlerin uzatılması ci-

/ betine gidilmiştir. 
Mevcud kanunda cihaz eşyası için 

bir kayıd }/'Oktu. Yeni proje ec:nebı mem 
leketlerdeki bir türkle evlenen ve bu 
evlenme dolayısiyle türk vatandaşlığı
nı kazanan kadının lıakkı oları ~ni ci
haz eşyasına da gümrük muafiyeti ver
mektedir. 

Ecnebi memleketlerde yapılan müsa· 
bakalara i~tiıak edenlerin kazandıkları 
madalyalar. kupalar emsali eş.yada 

daimi eşya adolunacak ve gümrük ma.a
fiyetıinden istifade edecektir. Memleke
tlınizde ilmi tetkikler ve kazılar yap
mak iç.in hükiimetin müsaadesi ile ge
len heyetlerin beraberlerinde getire• 
cekeleri alet, edevat ve diğer malzeme 
iş bittikten s.onra geri gönderilmek şar
tiy le gümrük resmi vermeden yurda 
sokulabilecektir. Hükümetin müsaade
si ile memleketimizde yapılacak kongre, 
konferans ve merasimlere iştirak etmek 
iizere dış memleketlerden gelenlerin kı
yafet ve bayrak gibi eşyaları da zati 
eşya addedilerek resimsiz yurda soku

lacaktır. 

Ecnebi hükümi!tlerin bazı Jı:imsdere 

verdiği nişan ve madalya gibi eşya da 

zati eşya addedilecektir. Yurdumuzda 

gömülmüş ölülerinin ziyaretine gelenler 

tarafından getirilecek çelenkler ve buna 

benzer saygı nişaneleri de gümrük res. 

mi alınmadan yurda sokulabilecektir. 

Ecnebi memleketlerde ölenlerin resİm. -

siz geçirilen kemikleri gibi, külleri ve 

küllerin bulunduğu her türlü kaplar da 

resimsiz girecektir. Spor aletleri ve sair 

edevatı da zati eşya addedilerek yurda 

resimsiz sokulacaktır-

Bütün bu muafiyetler ecnebi mevzu

at tetkik edilerek memleketimize en uy· 
gun bir şekilde yapılmıştır. 

Mahalli idareler 
büdceleri 

İç bakanlrktaki mahalli idareler 
büdcelerini tetkik komisyonu çalışma· 
larma devanı etmektedir. Komisyon son 
toplantılarında Diyarbekir, Giresun 
Tekirdağ. İstanbul, Sivas, Kayseri, Es.. 
lrişehir, Amasya, Malatya ve Anteb 
vilayetlerinin 1937 büdceleri üzerinde
ki incelemelerini bitirmiştir. ter, bakan
lık incelemeleri bitmiş bu büdce proje. 
lerini yüksek tasdike arredilmek üze
re dün başbakanlığa, vermiştir. 

Edimeye çok yağmur 
ya ğd I 

.ııun şehrimizde hava kısmen bulut• 
lu geçmiş ve ısı 29 deı:eceye çıkmışur. 
Meteoroloji iileri genel direktödüğün.. 
den verilen malUmata göre yurdun bü
tiln mıntakalarında hava bulutlu geç
miştir. Dün en çok yağış Edirnede ol. 
muş ve kaı:e metxeye 33 kilogram su 
brrakmıştıı:. Dün en dii.§:ük ısı Ulukıi

lada 7. en yüks.ek ısı da İ.:ımir1 Bodrum 
ıslahiye ve Diyarbekirde 33 derece o
larak kaydedilmiştir. 
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rlJJlffJiDiL'I Bilbao'daki kadınlar, Madrid şehri 
boşaltılacak 

rtltXltdllltlfll~ 
arki~~:ı.~~:~üıtüMu, çocuklar ve ihtiyarlar Büyük jest önünde 

H "Asya pakb,, adı verilen Türkiye, 

lran, Irak ve Afganistan arasındaki s t nder'e ee d 1·ıd· ~:et;;~~~;:~:~~=~:::; an a gon er ı Asiler büyük vir taarruz 
h.azırlıyorlar 
Madrid, 15 (A.A.) - General Miaja 

sivil halka Madridin boşaltılmasını em
retmiştir. General bütün politik kurum
larla işçi kurumlarına tahliye işlerine 

yardım etmeğe çağırmıştır. 

İstanbul gazeteleri, Atatürkün, bll
tün çiftliklerini tesisleriyle berab. 
millete ibda buyurmakla yapnuı oı.. 

dukları ülvi jesti tahül ebnektedir
ler. Cumhuriyette Yunus Nadi, ha 
çiftliğinde ve bilhassa Ankara Ormaa 
Çiftliğinde Atatürkün bizzat kendi 
nezaretleri altında Türkiye ziraatı he... 
brna ne ehemiyetli tecrübeler yapılımt 

olduğunu anlatarak diyor ki: 

ki bu pakt iki sene kadar evvel Cenevre· 
de müzakere edilmit, hazırlanmıt ve 
hatta dört devletin hariciye vekilleri ta· 
rafından da parafe edilmi~ti. O zaman • 
daı:ıberi paktın iw.z.ısı, bu dört devletten 
bauları uaıında ehemiyetsiz bir telem 
ihblaEI.nn halline talik edi~ bulun • 
makta idi. Türkiye ile Irak, Iran ve Af. 
1raniıtan arasında hiç bir ihtilaf mevcud 
deiildir. Musul ınes!'l"!.ıi.n:ı1 hallinden 
ı.u:u ;ı lralda miına•chetlerimiz çok ıa • 
ınUnidir. Geçenlerde ll'illk Haı·iciye Ve· 
kili Naci Asil'in ziraret!eri de bu müna· 
1ebetlerin takviyesine yardım etmiştir. 

Atahirk Türkiyeıini Pehlevi İranına 
baa-lıyan !<ardeşlik münasebetleri, aı·tık 
harb .. onrn;nı tarihinin bir ananeıJi olmuş
tur. Bilhasııa, Cıimü~ane mebuıtt B. c~
mal Hüsnii l'aray, yirmiye yakın muk<l
velcyi hııznladıktan sonra Dıf Bakanı 

vekili Saracoğlunun birkaç gün evvel 
Kamutay'da söylediği gibi, iki devlet 
arnsmda yeni devrin icabları.la uygun 
hukuki rabıtalar da kurulmuştur . .Afga
niıtan'ı Atatürk Türkiyesine bağlıyan 

münasebetler de çok eski ve çok sami • 

Bask milisleri şelıri sonuna kadar 
müdafaaya karar verdiler 

midir. 

Diğer üç devlet arasında da ebemi • 
yetli bir ihtilaf menuu yoktur. Iranla 
Afganistan arasında bir hudud ibtila -
fı vardı. Bu hudud ihtilafında her iki 

Fransız sınırını geçerek ekmek almağa giden Bask kadınları 

Londra, 15 (Hususi) - Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: Bil
bao civarındaki muharebeler bütün tiddetiyle devam etmektedir. Bü
yük bir taarruza geçen Basklar, as.i mevzileri şiddetle bombardıman et
mektedirler· Sivil halkın sükunetini muhafaza ettiği ve hayatın normal 
şekilde cereyan ettiği bildirilmektedir. Bütün §ehir müdafaa hazırlı
ğiyle meşguldür. Saat 22 de bombardıman tekrar başlamıştır. Basklar 
mukavemet etmektedirler. 

12 asi tayyaresi hükümet merkezi
nin üstünden uçarak beyannameler 
atmışlardır. 

Asiler son taarruzu hazırlıyorlar 
Salamanka, 15 (A.A.) - Franko 

tayyareleri Sierra Guadarrama cephe
sinde uçarak hükümetçilere aid mev
zilerin üstüne beyannameler atmışlar. 
dır. Bu beyannamelerde ezcümle şöyle 
denilmektedir. 

"Nasyanolistler Madrid cephesin
de bir çok kıtalar tahşit etmişlerdir. 

Son taarruz yaklaşmıştır. Madrid o za.. 
man Malaga gibi bir kaç gün içinde dü
şecektir. Taarruz emri verilir verilmez 
binlerce insan ve muhtelif çaplarda top 
lar Madrid cephesinin bütün noktaların 
da harekete geçeceklerdir. 

Nasyonalist İspanyanın kadınlan 
Madrid halkı için çok mikdarda elbise
ler hazırlamışlardı. Bu elbiseler, yiye. 
cek yüklü kamyonlarla birlikte hükü
met merkezine sevkedileceklerdir. 

Bize kollarını açar ve dost gibi kar 
şılarsanız size yardım ederiz.,, 

"Ba§bakanm mecli&e ve o yolla 
bütün memlekete söylediği gibi Ata· 
türk bütün bu ça!ıııtmalarında türk 
milletine İmparatorluğun bize pek ı.... 
rab olarak bıraktığı zahirde yokd 
memleketten büyük büyük zengin. 
tikler çıkarılabileceğini ve iyi ç.ahpna 

sayesinde türk vatanının az zamanda 
cennete çevrilebileceğini göstermek 
istiyordu. Bugün bu hakikat it.bat o
lunmuş olduktan sonra Atatürk bu çift. 
likleri, onların üzerinde istihsal ediJ. 
mi§ parlak neticeleriyle beraber mil
lete ihda ediyor. Biz Atatürkün bütü. 
bu itlerinde zaten hep millet için ça
hştığmı biliyorduk. O bu çiftlikleri 
hiç bir zaman benimsememişti. Evvel
ce onların partiye aid olduğunu ifa
de buyurup duruyordu. Şimdi partiy
le hükümet ve devletin aynı §ey ol. 
mak derecesine yükselmif olmasına 
binaen çiftlikleri doğrudan doğruya 
memlekete ihda edip hükümetin ta

&aJTUf ve idaresine tevdi eylemiftir. 

taraf da bizi hakem yapmak suretiyle 
Türkiyeye karşı olan itimadlarmı gös
termişlerdi. Denilebilir ki şark paktının 
başlangıcı da budur. Fakat ehemiyeti 
daha çok olmadığı halde daha uzun sü • 
ren bir mesele, lran!a Irak arasındaki 

.Şattularab ihtilafıdır. Ancak Milletler 

Kadınlar ve çocuklar Santandere 
naklediliyorlar 

Bilbao' da bulunan 20.000 ka
dın, ihtiyar ve çocuk, karadan 
kamyonlar ve denizden balıkçı 
gemileri, yük gemileri, mayın ta
rak dubalariyle Santander' e nak
lolunmaktadır. Başbakan Aguine'
nin müracaatı üzerine İngiliz harb 
gemileri mültecileri taşıyan harb 
gemilerini korumaktadır. 

Fransad mali kanunlar 

Hükümet ve millet bu çiftliklerle 
Atatürk•den ağır ve ehemiyetli va· 
zifelerde almıt bulunuyorlar: Çiftlik
leri timdiki mamur halleriyle idame 
etmek ve bütün memleketi o nümu
nelere uygun mam11relere çevirmek 
vazifeleri ... ,, 

Cemiyetine kadar intikal eden bu mese
leye artık halledilmiş nazariyle bakıla • 
bifo-. 

Asya paktı, adının delalet ettiği gibi 
bir asyaı1ılık ve müslümanlık mefkuresi
ne dayanmıyor. Gerçi dört devletin top
rakları Asya'dadır. Ve dört devletin nÜ· 

fusu da müslümandır. Fakat bunları bağ
lıyan bir asyalıhk mefkuresi değil, teced
düd mefkuresidir. lslam mefkuresine ge
lince: dört devleti idare eden zimamdar. 
lar, bu asırda hıristiyanlık mefkuresi al-

Bask hükümetinin lngiltereJle 
bir notası 

tında toplanılamıyacağı gibi müslüman
lık mefkuresi altında toplanılamıyacağını 
anlıyacak kadar realisttirler. Pakt, siya
si, coğrafi ve iktısadi esaslar üzerine ku
rulmuştur. Ve bunlar çok sağlam temel
lerdir. Asya paktiyle, bu mukaveleyi 
İmzalıyacak o~an dört devletten sonra en 
ziyade alakadar olacak iki devlet, ln • 
giltere ve Sovyet Rusyadır. Şunu söyli. 
)elim ki bu aralık, bu iki büyük devlet 

arasındaki münasebetlerde böyle bir pak
tın imzasına ziyadesiyle yardım edici bir 
vaziyettedir. İngiltere ve çarlık Rusya • 

Bask hükumeti Londraya bir nota 
göndermiştir. Bu notada, asilerin şeh
ri tahrib etmek istediklerinin öğrenil
diği bildirilmekte, mülteciler boşaltı

lıncaya kadar şehrin tahrib edilmeme
sinin temini B. Edenden rica olunmak.. 
tadır. Şehrin sonuna kadar müdafaa o
lunacağı da ilave olunmaktadır. 

General F ranko ile pazarlık 
edildiği yalan 

İvning Standard gazetesi, iki tara
fın rahibleri vasıtasiyle Bask hüküme
ti ve general Franko arasında görüş

meler ~aşladığını ve general Franko
nun şehrin kayıdsız, şartsız teslim ol
masını istediğini yazmakta ise de Bask 
hükümeti Başbakanı Aguirre bu habe
ri tekzib etmiş ve şehrin sonuna kadar 
dayanacağını teyid etmiştir. Kabine da· 
imi toplantı halindedir. Şehrin son mü
dafaası için tedbir almaktadır. Fransız 
konsolosu ile memurlar ve aileleri 
Fransaya dönmüşlerdir. 

sı arasında bütün on dokuzuncu asırda 

devam eden siyasi rekabetin siklet mer· 

kezi yakın ve orta şarktı. Bu vaziyet bu 
mıntakalarda sulhun istikrarına engel 
oluyordu. Nihayet İngiltere ve Rusya 
1907 itilafiyle anla§tılar. Fakat bu an· 

laşma, yakın ve orta şarkı nüfuz mınta
kalarına ayırmak gibi bir esasa dayandı
ğından vaziyeti daha ziyade karışbrdr. 

Hele bugün her iki büyük devletin ya • 

km ve orta şark siyasetleri sulhun mu • 
hafazasından ibarettir. Ve bu da Asya 
pak•ının hedeflerine uygun olduğundan, 
paktm İmzası, şüphesiz Londra ve Mos
kov1t' da memnuniyetle karşı!anacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Hamidige 
Dubı ovnik 'te 

Belgrad, 15 (A.A.) - Türk t.arb 
gemisi Hamidiye Yugoslavya donanma. 
aını ziyaret etmek üzere pazar günü 
Dubrovnike gelmiştir. 

Hamidiy~ Suvarisi Belgrad elçiliği 
müsteşarı ile Dubrovnik deniz mek· 
tebi kumandanı, merkez kumandanı ve 
sivil makamlar mümessilleri tarafından 
karşılanmıştır. Türk subaylarının şe· 
refine bir ziyafet verilmiştir 

V alensiya hükümetinin bir tebliği 
Valensiya hükümeti neşrettiği bir 

tebliğde asilerin Bilbao etrafındaki is
tihkam çemberini birkaç yerden yardık
larını, karışmazlık anlaşmasına rağmen 
asi tayyare kuvvetlerinin dört misline 
çıktığını, silah ve malzemenin Porte
kiz ve asi limanlarından tedarik edil
mekte olduğunu bildirmektedir. 

Asiler şehrin ilk evlerine vardılar 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Fran

ko kuvvetleri süratle ilerlemeğe devam 
etmektedirler. Daha şimdiden Franko 
bayrağı Bilbao'nun birkaç evinin üze
rinde dalgalanmaktadır. Bilbaonun ban· 
liyösii olan Begona'da muharebeler ce
reyan etmektedir. Burasının her an 
düşmesi beklenmektedir. Yeniden şeh
re hakim iki tepe ile mühim mevziler 
elde edilmiştir. Lejiyonerler Mungia.. 
yı işgal etmişlerdir. Buralarda hükii
metçilerin kilise ve binalara sakladık-
ları bombalar patlamış ve birçok leji· 
yoner ölmüştür. Hükümetçiler çekilir-

Hükümet mali sahada acil tedbirler 
almak için meclisten selahiget istiyor 

KURUN'da Asım Uı, Kamutay'm 
o gÜnkÜ heyecanını anlattıktan sonra 
diyor ki : 

"Hakikat halde bugün millet mec
lisinde göze çarpan manzara tarihin. 
hiç bir zaman unutmryacağı bir he
yecan tablosu idi. Burada söz aöyti. 

yenler ve dinliyenler hepsi türle miL 
!etinin daha yakm bir mazide geç~ 
diği büyÜk felaket sahnelerini görıniq 

Paris, 15 (A.A.) - Bakanlar meclisi, bu sabah toplanmıştır. Mec
lis, B. Aurioll tarafından teklif olunan mali tedbirleri ittifak ile kabul 
etmiştir. 

B. Hodza 
Bükreşte 

Bükreş, 15 (A.A.) - Çekoslovakya 
başbakanı B. Hodza, bu sabah buraya 
gelmiştir ve istasyonda başbakan B. Ta. 
taresko, hükümet erkanı, Bükreşteki 

Çekoslovakya ve Yugoslavya elçileri ve 
Romanya senato ve parlamento reisleri 
tarafından karşılanmıştır. 

Konuşmalar 
Bükreş. 15 (A.A.) - BB. Hodza ve 

Tataresko, bugün iki saat görüşmüşler. 
dir. İki devlet adamı, bu görüşmeleri es· 
nasında, Çekoslovakya ve Romanya 'yı 
doğrudan doğruya atakalandıran mese· 
leleri ve ezcümle Romanyanın Çekoslo
vakyaya ısmarladığı harb levazımının 

finansmanı meselesini mevzuu bahset -
mişlerdir. İki başbakan, aynı zamanda, 
bütün politik meselelere de kısa bir göz 
atmışlardır. B. Hodza, sonra kıral Ka • 
rol arafrndan kabul olunmuştur. 

8. T atareskonun ziyafeti 
B. Tataresko. B. Hodza şerefine bu 

akşam askeri mahfilde bir ziyafet ver • 
miştir. Ziyafetin sonlarına cloğru iki 
basbakan iki memleket arcısındaki yakın 
Jostluğu ve küçük antantın yapıcı mev
cudiyetini tebarüz ettiren nutuklar teati 
etmiştir. Ziyafeti parlak bir kabul res· 
mi takib etmiştir. 

ken köyleri yakmaktadırlar. Mungia'
dan sonra lejyonerler ilerlemeğe devam 
etmişlerdir. 

Öteki cephelerde 
Hükümetçiler bildiriyorlar: Mad

rid civannda hükümetçi kuvvetler Ka
za del Kampo'da yeni mevziler ele ge
çirmişler, asileri geriletmişlerdir. Mad
rid cephesinde asi mevziler şiddetle 

bombardıman edilmiştir. Aragon cep
hesinde hükümetçi ve asi tayyareler a
rasında muharebe olmuş, 1 asi, 4 hükil
metçi tayyare düşmüştür. 

Hükümet, parlamentodan mali işle
rin ıslahını temin ve franga ve umumi 
krediye karşı yapılan taarruzları menet
mek için lazım olan bütün tedbirleri ka.. 
ramamelerle ittihaz etmek hususunda 
kendisine kısa bir müddet izin vermesi
ni istiyecektir. 

ve yaşamış insanlardı. Asırlarca türk 
milletinin haşmda zevk ve sefa SÜ· 

ren bir hanedan nihayet umwni harb
ten sonra kendi tahıi menfaatlerini 
muhafaza edebilmek için bu vatanı. 
ve bu milleti ecnebilere satmaya ka

rar vermişken Atatürk omuzlarında. 
ki paşalık üniformasını söküp atarak 
bir nefer gibi Anadolu İçerisine da). 

Hükümetin kanun projeleri, bugün 
öğleden sonra mebusan meclisine tevdi 
olunacaktır. Hükümet, bunlann acilen 
müzakere edilmesini istiyecektir. 

Parlamentonun hükiimet prjoeleri

ni siiratle kabul etmesi ve bu projelerin 

perşembe günü senatoda görüşülmesi 

ümid edilmektedir. Fransa'run üç dev -

Jet arasındaşi para anlaşmasına sadık 

kalmağa azmettiği bildirilmektedir. 

Mebusların tefsirleri 

Paris, 15 (A.A.) - Mebuslar, ma
li sahada tam salahiyet istiyen hüküme· 
tin projesi hakkında tefsirlerde bulun
maktadırlar. 

Hiıkümet ekseriyetine mensub bir 
sok mebuslar ve bilhassa mecliste radi· 
kallerle sosyalistler arasında oturan 
sağ cenaha mensub radikal - sosyalist
lerle sosyalistler birliğine mensub olan 

mebuslar projeye şiddetle itiraz etmek
tedirler. Bazı komünistler, ihtirazi ka
yıdlar dermeyan etmişlerdir. Bununla 
beraber sureti umumiyetle zannedildi
ğine göre kabineye büyük bir ekseriyet 
temin etmek maksadiyle komünistler 
hükümetin projesini kabul edeceklerdir. 

Fon Noyrat Londra'ya 
gidiyor 

Berlin, 15 (A.A.) - Almanya dış 
bakanı Baron Fon Noyrat, İngiltere hü· 
kümetinin daveti üzerine, bu ayın 23 
ünde Londarya gidecektir. Hususi gö. 
rüşmelcr mevzuu bahis değildir. Bunun 
la beraber iki memleketi a!akalandıran 
meseleler ile İspanyol meslesi üzerin
de fikir teatisinde bulunulacağı gayet 
tabiidir. 

mıf, orada milletle el ele vel"el'S 
memleketi esaretten kurtarmıt, türk 
milletine dünya milletleri araamda 

gabta edilir bir yer vermişti. Şimdi 

gene bu Atatürk yıllarca uğratatrak 
faşhsi gayretleri ile vücude getirdiği 
çiftlikleri hazineye bırakıyor ve bu 
çiftliklerde tatbik edilen usullerden 
memleketin mümkü!". v~duğo ka&a.r 
genİf bir surette istifade etmesine im
kan hazırlıyor. 

Gene KURUN'da Hakkı Tank Us, 
yazıyor : 

"Atatürk bir kelime ile bir kainat
tır ki biz onu ancak kendi ihataım
zın yÜrÜyÜ§Ü nisbetinde ke§fedebili
yoruz ve bütün tabiat nurları gibi 
f&Şmaz bir istikametle yol alıp giden 
bu harikanın her yeni tecellisi karşı
arnda yeni bir hayranlık çığlığı çıka
rıyoruz. içimiz yeni bir yüksekliğin 
temiz havasına kavuştukça açılıyor ve 
her merhalede onun büyüklüğünden 
kendi küçük vücudümüze bir te&elli, 
bir telafi ve • burası muhakkak • bir 
terakki kanadı ahyoruz. 

Atatürkün büyÜklüğü ve büyiik

lüğündeki başkalık burada: onu mil

let §efliğinde o kadar kendimizden 
ve o kadar kendimize yakın buluyo

ruz ki bazen bunun uyandırdrğı bir 

hiı galatı ile eliınizi uzatınca eteği

ni tutacağız sanıyoruz. Derken bir 
yakaza &arsmhar ile görüyoruz ki o 
gene güneş irtifaındadır. Biz kendi 

toprağımızın seviyesinde 
halimizle kalmışızdır.,, 

emekJiyee 

ANKARA BiRASI Sulu bir gıdadır. 
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Gündelik 

l. lnönünün 
Nutku 

(Başr I inci -sıryhm.' 
Arlr:ad11ŞlllT; bu m:ilrtımm siyltfff tın· 

nfymmiz ulanik ım1BŞT1masrm is~m. 
Biz, b~1mihfl stıihıtn "7fü~ u. 
zai' .,..e 'birim 'huduil111Tnmzdan "ÇOk ay. 
n ye-rkrde.Oe bozıı1mi15f11I 1ceni1i mf!'llf&
trtimi,;e ~ '/hayrrmrn -muvafık 'giirme. 
y.iz 

Biz, mem1elretimir:in emniyet ff si
yasetini, '1erJıa11gi iki ~1ekert arasın
da1ci ınifa1r: ve ihtilaftan bek1~onn. 
Bıı -eı;ash bir noktadır. Biı; kenai il114!1Zl

Jeketimizin emniyetini, diğer :menı1e
lı:et1eT arasında iyi ;münasebetler '/Ve em. 
ni.yetli münasebetler bulunmasiyJe -pek 
aU :tıılif olu11Bcak, temizı olunacak ritL 
kailmdayrz. Onun igindir Jci. diğer 
iki memleket arasındaki berlıll.ngi llıir 
nifak ve iftiraka 'karışmay.rz. Onun ıdü
relmesini isteriz ve ~rbııngi :ilci mem.. 
lt:ket arasmda nifak ıve iftira.k ıbunliL 
nü asla istemey-U ıbilikis elimizden 1:cI
diği !kader memleketler ırrasmda lbıı ka. 
biJ uzaklıkların ve müsademe!erin orta
dan lkalkmasmı temenni ederiz. Millet
ler arasında mümm bir ıızzırv ıv:e ıi:a:v.v.et. 
Ji ıbir millet olarak çalrşrr.ken 'bizim si
yasetimize delil ıoJan, .saiJr. ollln easb 
f.iJdrier v~ mam!'VI sebebh!r, 'iraı1ler ıbu 
söylediğim sebeblerdir. 

Bu düşüni:işler içindeki !Kemalist 
Tiirkiye ıBalkarıJardaki 11amimi işbi:rli

ğinin ;kuvvetli umıırudm. Şima1.ı:lelri 

devamlı ıclostluğu her zamanki gibi uğ
lamdır. Y.akın prk konışulariyJe sıkı 

ve u.."Dimi .bir temas ıiçindedir. Hatay 
dav.asırun getin :ve bulutlu havasından 
yalnız .zaferle dı;ğil. Fransa ile dostlu
ğunu v,e cihanın tevkir ve takdir hisle
rini artırarak çıkmıştır. 

İngilterede kendisine beslenen iti

maa 'Ve ft'mpat:i \hislerinin ;ya1nu: ~s
mi mnbiderıde değil hufMii mahfiller
de de beslendiğini görmüştür. tat1ya 
ile en ıiyl .bir miinase.bct :.b&li:mkdir. 
"Hulln :ve :şum m Milletler Cemi~ 
tinin mılhçu unslan ıdahilindc sfyeset 
takib ctı:ntl., wolımdadır. 

:M.ümta.z.iyctimi:zin inıı.arılrk cemi~ti 

içindelci .asıl 1ezabiirle.ri f:~lc.rken 
y.ı.ttd.ıın .mimurlu,ğ.u ve yıırddaşm ırefa
hı da artmaktadır. Bunun büyük sırrını 
sayın Ba bakan ges;en cum.arteııi ,gene 

millet kürsüsünde.o ıbütün vuzuh.iyle 
verdiler. 

''Atatürk'.e it.arşı göster.diği sevgi 
ve bağlrlrkla türk milleti,· yekpare vii

cud halinde mütemadiyen il~rliyeceği. 
ne ve hariçte en kuvvet1i. en temiz sulh 
ve medenieyt unsuru olduğu kadar, en 
çetin mücadelelere göğsünü muvaffa
kıyetle karşr 'koyacağım yiirekten ~n 
olduğunu göstermiş olrıyor.,. 

KEMALf!NAL 

Adliyede değişiklikler 
Adliye bakanhğ.ı. hikim Tc müd

dei ~r araanda yeniden barı ta.. 

yin, tahvil ve becayifler yapacaktır. 

B;ı.k.anlık bu hıua.stalci kararname proje
aini hazırlamağa başlamıştır. 

Hakimlerimizin terli defteri 
ı\dl~ b21.kanhğmda ~kıl ohı?\an 

bir komisyon hakimlerimizin terfi 4ef
tele.rini hazırlama!• ba§lamqtır. Komis 
ıyon çalıpnasmı ay eon11na kadar bitir. 
miş olacaktır. 

Tefrika 1'1o. 52 

ismet lnönünün 
Nutkunda bazı 
Düzeltmeler 

( Başı 1. inci sayfada ) 
sehven tamamiyle unutulmuş olan aşa
ğuı.Jci f.ı.k.ı:aları.u ilavesi ıuıın gelmek· 

tedir: 
Irak, İran., Afg~ ile 'bizim ~&llUZ• 

da son .zamanlarda ÇDk sözü gew-en jark 
paktı. ademi tecavüz ve müıavere esa -
sındadır. Şimdifık üç devlet arasında 
parafe edilmiş bulunuyor. Bu pakt hak.. 
kında işbu devletlerin birleşik komşu
su olan sovyet ittihadı ve ingilterenin 
malumatı olduğu gibi onların hüsnü 
telakkilerini farzettlrecek sebeblere de 
malikiz. İlave etmeliyim ki, Türkiyenin 
pakta iştirak eaen devletierle rabrt.ası 
ve ya.km münasebetleri ayn ayn ~ra
rnızda mev.aıt ohn mnahcdelede caten 
müemmcndir. Do'ktor Arasın ıoeyahati 

bu pakt mevzuımdan ayrı ve muıı.takil 
biT şeydir." 

Anadolu Ajansı bu nolcGanlardan do 
1 ayı Başvekil İsmet lnönünden özür 
diler. 

Dı§ Jıler Bakanımızın nutkunda 
bir düzeltme 

Ankara, 15 (A.A.) - Hariciye veki
li Doktor Tevfik Rüştü Arasın dün Bü
yük Millet meclisinde söylediği nutkun 
bir yerinde "Hex iş.i vakit ve zamaniyle 
ve ~küçük -teferro.atiyie büyük hey.e
tinize arze.tmeği ya.inıı: vazHe ve dü
rüsti .de.ğil ıbaşhca m.uv.afakiyet amili 
bilerek çalışan haridycniı:...,, .bkra.sm
dak:i ·~zetmeği tabiri., sehven intişar 

etmemiştir. Özür diliyerck düzeltir.iz;. 

(rcüÇÜK DIŞ HABERLER l 
X Nevyork- Dün borsada ilk plan

daki buı laymetlecdc 'i ,S puTanlık bir 
düşüklük kaydedilmiştir. Bu, geçen a -
ğustostan beri en büyük düşüklüktür. 

X Bnldi:n (Amerika) - Deniz riıışa· 
atı tezgahlarının 4000 işçisi, grev ha • 
-ünde buhmm arkadaJ.lan:na sempatile
rini göstermek için grev ilan etmişler

dir. 16 tezgfilıta ;ş ıdunnuştur. 

X Vaşington - Amerika senatosu -
nun adliye komisyonu, yüksek mahke • 
medclci u1al:m -projesi 'hakkında menfi 
rçor vımmştir. Komisyona göre bu 
pt'ojcnin bir daha buna hcınzer bir tqeb
büs ya:prl.mryacak şekild.c reddolunması 

ica:b etınekredir. 

X Vaşington - !talya, Amerikaya 

olan harb borçlarım bu yıl da ödeyemi • 

yeceğini bir nota ile bildirmijtir. 

X BucUıpe}te - Alman harb ha.kanı 
Fon Blomberg y.a.kıada B~şt-eyc cc
Jecektir. 

X Lo.ııdra - İm.paxa torluk lroııfe
ransı çalışmalarını bitirmiıtir. 

X Moskova - Dış Ticaret komiseri 

Rozengotz'un başka bir vazifeye tayin 
edildiği için vazifeainden affolunduğunu 
Tas ajansı bildiriyor. 

X Cemewe - Millıetler Cemiyetinin 
ekonomi komitesi çalı~alanru bitirmiş 
ve raporunu bazır1amağa başlamıştn. 

X Stokltolm - Krr.al Gustu ra
rın 79 uncu yıldönümünü kutluyacaktrr. 

X Pariıı - 11 inci dünya petrol kon· 
gresi. 300 raporu gözden g~rmek üze

re 1500 delegenin iştira.kiyle dün bura
da açılmıştır. 

ribirleriyle evlenmişlerdi. 

ULUS 

B. Mefaksas Türk-Fransız 
Yunanistanm Ticaret anlaşması 
Vaziyetini anlattı imzalandı 

Atin&, ıs (AA) - Dilıı bqbuan 
B. Metaksas tarafından Yanyada söyle~ 
nen nutkun baş.l ıc.a fıkraları : 

••4 'ğustos 1936 tarihinden biru ön
ce Yunanistanm vaziyeti n.e idi.? nke
keri iı:uvvetlıcrimiz yoktu. Bunu herkes 

bilryor. Başkalanruıı merhameti saye.. 

sinde yaşıyorduk. Başkalarının merha
meti sayesinde yaşayan bir milletin ise 
ne takdire ve ne de saygıya mazhar ol
mak iddiasında bulunmağa hakkı yok.. 

tur.,. 
Demek iltomşulanmız arasmda hiç 

bir kıymetimiz yoktu. Hatta cntcrnas.. 
yonal bir kıymetimiz de mcvcud değil
di. Çünkü dünyaya iç cidallerle kendi
sini yiyip ibitircn bir millet manzarası 
ar.zediyorduk. 4 ağustos arifesinde ibüd
ce aç.ığı 800 milyon drahmi'Yi bulmuş
K.ambiyo 0 surette firar ediyordu ki, 

bir sene nihayetinde artık karşılığımız 

kalmıyacaktı. 

4 ağudostan önceki Yunanistan 
4 ağustostan önce yunanlılar, cenub 

havalisinc yerleşmek üzere şimal.deki 
vilayetleri tcrkediyorlardL Zira bu mem 

Jeketlerin yunanlılara kalacağıııda:o e
min değillerdi. Size açıkça .sôyliyonım, 
çüıı.kü ancak hakikat sayesinde ıslahı 

hal edebiliriz. Burjuva sınıfının zerre 
kadar şecaati yoktu. Hatta 90syal ni
zamı tahrib etmek istiyenlere mukave

met etmek vazife ve lüzumunu hisset.. 

mi yordu. 
Yunanistan, coğrafi vaziyeti dola~ 

yısiyle parçalanmağa mahkum idi. 
İşte bu sebebten dolayı milleti 4 ağus
tos 1936 dan sonra bir 1turtul11ş hissi 
duydu. Elen milletinin umumi yardı
mına güvenmeğe ne dereceye kadar hak 

1ı olduğumuzu isbat eden bir keyfiyet 
varsa o da biz hiç bir şey istemediğimiz 

halde onun tayyareciliğimiz lehinde 
lren.diliğinden vaki olan nareltetidir. 
Bu hareket, Elenlerin vatanperverlik

lerinin ve hükümete olan itimafilarnım 

bir delilidir. 
4 ağustostan beri yapılan 

değişiklikler 
B. Metaksa,,;, 4 ağustos 1936 dan son 

ra yapılan değişikliklerden bahsettik
ten sonra, sözüne şu suretle devam et.. 

ti: 
"- Biz, sulhçu bir minetiz. 

harb ve f""tuhat sevdaıımda deği
liz. Saurlarımız içiude vaziyeti
mizden memnunuz. F a1cat bize a
id olaa ~yi son :nefesimize kadar 
müdafaa etmek yazifem.iEClir. Ma
lik oldukları ıeyleri ilelebed 
muhafaza ~ri. için balkan 
yanm ada.smdaki doatlarrmız.a 
gerekine yardanda bulunmak da 
vazifemi"7..dir_ 
B. Metaksas, tahsil çağmda bulunan 

gençliği eclamladıktan sonra sözlerine 
şu suretle nihayet vumi§tir: 

"- Yananistan için kurtuluı 
harbi eri sona enniıtir. V aldiyle 
.kendilerine karıı harbetmiı oldu

iumuz kimseler, bugün en ·~ 
dostlarımu:dır ve daima onlarla 
b.irükte ilerley.eceğiz. (Alkııtar). 
Haydi şimdi majeste kıralın. Yuna-

nistarun epirin .. erefine içelim ... 
Bi.itün davetliler~ hükümdarın ismi

ni ve başbakanı ayakta oldukları halde 
dakikalarca alkı!;Jam slardır. 

(Başı 1. inci sayfada) 
giren herhangi türk malı. yeni muameie
le"5c hu.ıı;ıısl tchs menau olabileceği 

gibi l>tmdan enoeltrl en13?11ada 1diring 
hesablarmdaki bakiyenin yalnız mah

dud mallarla ödenebileceği tı:~dı bu
lumnakta olU1ct1>ııta mukabil yeni anl~ 
mada, Fransaya ithali kabil mallar gu
rupı.ma giren ibilciim.lc tlirk ırıallarının 
bu hesabların ödenmesinde kullanılabi-
leccği ıesaa konmuftıır. Bu esasm bir 
taraftan piyasmııroan Fransaya ibra-

catı ve netice olarak Fransadan müba

yaatı kolaylaştmnası diğer taraftan da 

mevcud hesah bakiyesinin süratle eri· 

tilmesini tem.in edeceği tabiidir. Bun• 
dan başka gülyağı mübayaası mukabi -
[inde muayyen Fransa parfimöri mad
delerinin hususi takas yolu ile mem1eke
timiı:e ithali esası vazedilmiştir. Ge
rek genel gerek hususi takas yolu ile 
olsun bütün türle ihracatı bedellerinin 
yüzde 35 i serbest döviz olarak cınn
huriyet merkez iban.kası emrine imade 
tutulacaktır. 

Anlaşmanın müddeti bir senedir. 

İki ay evvel denonse edilmediği takdir

de yeniden sene1ik devrelerle kendili

ğinden uzayacaktır. 

Anlaşmalar 1. temmuz. 1937 tarihin

den itibaren meriyete girecektir. Bu 

anlaşmaların metinleri hakkında türk 

ofislere ve tica.ret odalarına malılınat 

ıvcri~. 

Türk - Fransa ticaret anlaşmaları 

müzakerelerinin bitmesi :münasebetiyle 

Ankaracla bulunan fran.sız heyeti şere
fine Marmara .köşkünde bir öğle ziya

feti verilmiş ve iki memleket müzake

re heyetlerinden başka hariciye, iktisad 
ve maliye vekiletlcri, cumhuriyet mu
~ bankası ve fr.anSTz büyük ıelçiiiği 

edtim ha.zır bulunmuş.tur. 

Fransızca öğretici 

ar.anıyor 

18,30-'22 ar.aı;mda meşgul o
lunmak üzt:l"e fransuca tercüme 
ve konuş;:na öğretecek bir ıat ile 
tanışmak istiyorum. 

Şart ve sarih adresle birlikte 
Dışlrapı Atıfbey mahallesi No. 
Z2S Mihriye müracaat. 2-2704 

l(asiyer ve .. 
tez~ahtar 

Bayan Aranıyor 
Satll ı:ı::ıağazalan.mızda çall§

tırılmak tir.ere kasiyer ve tezgah-
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta· 
lip1c.cin şartlarımızı öğrenmek ü.. 
zere her gün Orman çiftliğinde 

direktörlüğe bizzat müracaat et· 
mel eri. 1-22'81 

Ucuz Acele Satılık 
Bağ 

Çankayada Hanefi eadelerin 
yanındaki bağ satılıktır. 

Tahtakale caddesi No. 34 
dükkanda berber Abdüllatife 
müracaat. 2-2668 
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İhraç edilecek tuzlu 
maddeler için 

verilecek primler 
İnhisarlar gemi diTc~törli.iğü tatbilC 

lm!'V'Aİ:De ıgiren tuz kaııuıru.oa göre 111em-ı 
h*.et M Çinde .bazrrlan'l> tuzlu YCya sa
bı:ı::ı:wR .halinde eaıe.hi memleJı:etlere 

çmlı;ardm.akta olan ~yııir. z;eyti.n, halÜ 
deri, ve bağıreak .gibi maddelerin ha· 
smılasıımasmda sıarfedilen tuzlar .iç.in ve
rileceık prim ımiktaru:u tesbi.t ctıniştir. 
~ z:eytin ve tuzlu .balıklarm ıekil 
ve hacrluma auretl&inc göce verilerek 
primleri yazıyoruz : 

14 kilo hesabiy~ bir "teneke ıbey.u 

peynir için !,S kHo, 100 .nıo kaşar pey

niri için 15 kilo, 100 'kilo zeytin (mah.. 

sulü tuzlamak) için 12 kilo, 100 kilo 

salamııre zeytin i&in 3 kilo, ıoo ı:er ki· 

1o tnrik Wrerdası iç.in 29, palamud ıa

kıttdası !çi:n 28, palamud ıkarnıyanğı 

için 34, torlk 'karnryarığı için .q.o, -pala

mut vonozu 'karnıyarığı için '20, paçel 

her nevi taze tuzlu balık için 25, Kol

YO% birinci tuzlaması için 40, kolyoz 

tU%laması için 60, koloridye için 38, ham

si için 36 :Utoriııaz için 35 Uskumru 

için 24, sardalye, kılıç, istavrid ve 

Mersin için 30 zar,kuru çiroz için 31, 

sazan. turna, yayın ve yılan balığı için 

42, tatlı ıı.u levreği, inci, kızılkanad, ak· 

balık, çapak, karagöz, sarıgöz, kefal, 

deniz levreği için 40, turna havyarı i

çin 14, .sazan havyarı dil için 17, sazan 

havyarı tarama için 23 kilogram. 

Ecnebi memJekct1cre çıkarılan pey

nir, zeytin, ve balılı:lann ihraç edildiği 

tevsik edilmek suretiyle tesbit edilen 

miktarlar üzeriı:ıden her kilo tuz için 
yüz para prim verilecektir. 

Dıf memleketlere çıkarılmakta o
lan de.ri ve bağırsakların hazırlanmasın-

da :ne mikta:r tuz sarfı lazım geleceği, 
içeride ~ ~ istihlak edilecek tuzlu 

balıklar için ne kadar prim verileceği 
genel direktörlükçe ayrıca tesbit olu
nacaktır. 

•••••••••••••••••••••••• "'9,...., 

Yoksulluğa, felakete 
uğrayanlara yardıma 

kosan Kzılaya üye 
olunuz 

• ..••...•................•..• 
..---..................... ·--·-·· . . 
: RADYO: . . . . .. --···-----·· .. --·-····· 

ANKARA - Öğle neşriyatı: 12.30 
- 12.50 Muhtelif plik neşdyatı. 12.50-
13.15 Plak: türk musikisi ve halk şarkı· 
larL 13.15-13.30 Dahili ~ harici haber

ler. 

Akşam neşriyatı: l&.S0-19:.00 Muh
telif plak neşriyatL il.9m-19.SO Türk 
musilmi ve halk ,ukılan (Mahmut Ka
rında' ve .arkad~lan). 20..15-20.SO Kon
fen.M (Kuıtay haftası münasebetiyle 
Jıbh.arri .li urett:in A.rt.am), 20.30-21.00 

Plikla dam mtıs.ikisi. ZL00-21.15 Ajans 
haberleri • .ıus...n.ss Stüdyo salon or
kestrası (ıl- Ofcıtnbach: Les Brigands. 
2- Neruda ~ Berceuse Slave. 3- Tachai
kow.ıı.ky: Roman.z:c. 4- Lizzt: Totturno. 
5- Honsgger: Le camp de saül 6- Lalo: 

TrWesse.) 

-.. ., ' ". .-. . . ' 
·ş~~~P.ir~·en~ .· H·ıkaveıer 

Bu hadiseye cam sıkılan kıraliçe, üvey 
kızmm s.. ...... ketini göz ahında bulunduran 
hafiyeleri bulundug u tçin, bu gizli evlen 
meyi, hemen !hate; almış ve hadiseyi tezeJ 
den krrala yetiştirmişti. 

İmogen ite Posthumus'un birbirlerin -
den aynlmalan pek firaklı oldu. İmogen, 
kocasına annesinden kalma elmas bir yüzük 
verdi~ Post.humus da bunu yanından hiç bir 
zaman ayırmıyacağmı vadetti. o~ hayatta 
kaldıkça ~ıkarmaması ricasiyle sevgısının 
bir armağanı olarak 'kansının koluna bir bi
lezik taktı ve iki sevgili, birbirlerine sada
kat ve sevgi sözleri vererek aynldıtar. 

dan şüphe ettiğini söyliyecek kadar ileri 
gitti. Bu söz üzerine arada çıkan münakaşa 
sonunda Posthumus, şuna razı oldu: Yaki
mo. Britanyaya gidecek ve İmogen·in sev
gisini kazanmağa uğraşacaktı. Bunun için 
bahse de giriştiler. Eğer Yakimo bu kötü 
maksadına nail olamazsa P<>sthumus'e bü
yük bir para verecekti. Yok, böyle olmaz da 
Yakimo, maksadına nail olur ve İmogen'
den kocasının vermiş olduğu bileziği alabi
lirse o zaman, dönüşünde Posthumus da 
ayrılırken karısının kendisine hediye ettiği 
yüzüğii bu delikanlıya verecekti. 

Y az.anlıır: 
Çeviren: 

Mary ve Char/.e.s LQI,. 
Nurettin ART Aı\ıt 

Simblin 
Posthumus (İmogen'in kocasının adı bu 

idi) o devrin en okumuş ve en bılgin bir a
damı idi. Babası, Simblin için yapılan harb
lerdm birinde ölmüş, annesi de btı çocuk 
doğduktan bir.az sonra. kocasmm olümüne 
dayanamıyarak, hayata gözlerini yumm~
tu. 

Bu zavallı öksüzün vaziyetine acıyan 
simblin, Posthumus·u (babasının ölümün
den sonra doğan çocuğa bu ismi de kıral 
vennişti.) yanma alm1ş ve onu sarayda bü
yütmüş ve okutmuştu. 

İmogen ile Posthumus ayni hocalardan 
aers görmüşler, çocukken hep beraber oy
namışlardı; ikisi de çocukken birbirlerini se
verlerdi. Bu sevgi senelerle birlikte ileri
lemi.;; ve nihayet iki g-enc hususi ~mette bi-

K1Zmm, kendi yüksek mevkiini unut;. 
rak böylece tebaasırıdan birisiyle evlendiğı
ni haber alan sr.nblin. küplere bitmişti. Bu 
sebeble derhal Posthumus'u Britanyadaı1 
koğmuş ve bir daha memleketine dönmesı
ni yasak etmişti. 

Kocasını kaybetmesinden dolayı İmo~ 
gen'in duyduğu kedere yalancıktan acır gi
bi görünen kıraliçc, Posthumus daha ken
disine yaşıyacak yer olarak seçtiği Romaya 
gitmeden e~l, genç kan ile koca arasmca 
hum.rsi bir buluşma imkanı hazırladı. Dışa
ndan bakınca bir merhamet, bir nezaket e
seri -gibi. görünen bu ha~ket, hakikatte ken
di oğlu Kloteu hakkında kurduğu müstak
bel planı yerine getirmek içindi. Çün~ı::ü, 
kocası ayrılıp gittikten sonra İmor;en'i, kı
ralın rızası olmaksızın yapılan bu nikahın 
kanunsuz olduğu hakkında ikna etmek ni
yetinde idi. 

Posthumus, Romaya gittikten sonra, ar
tık, İmogen, babasının saTayında pek yalnız 
ve istenilmez bir bayan olarak kalmıştı. 

Posthumus, Romada birçok miHetlere 
mensub n~eli delikanlılarla bir araya düş
müştü. Bunlar, açık açık kadınlardan bah
sediyor, kendi memleketlerinin kadınlarını 
ve kendi metreslerini ôğüyorlardı. Zihnin
de, yalnu: kendi sevgili karısını düşünen 
Posthumus, İmogen·in dünyada en gü~e\ 
ve en farilet1i kadın olduğu hakkındaki ka
naatini pekiştiriyordu. 

Bu detikanlılardan Y akino, isminde bi
risi, Britanyalı bir kadının romah kadınlar
dan üstün tutulmasına ve fazla öğülmesinc 
tahammül edemiyerek bir gün Posthumııs"e 
bu kadar methettiği kansının vefakarlığm-

Pıosthumus kansının şeref ve namusuna 
o kadar güveniyordu ki böyle bir sözü ver
mekte ve böyle bir bahse girişmekte bir an 
bite tereddlid etmemişti. 

Yakimo Britanyaya vardığı zaman tmo
gcnden kocasına bir arkadaşı olduğu için 
gayet iyi bir kabul görmüştü; fakat deli
kanlı _-kendisine sevgisinden bahsedince er 
nu terslemiş ,o da bu şerefsiz tasavvuru ger· 
çekleştirmenin imkanı olarmyacağını anla
mıştL 

(Sonu var) 
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Hadisenin a..ı büyük değeri 

Petrol ve benzin ucuzluğu 
kimlerin yüzünü güldürüyor 

B u bir eksik w dar tehirli röriitG -
dür. Ucuz petrol ve ucuz benzi

nin yanında iki yai çehreyi gömüye 
kendim.izi alqt:ınnabyız. 

Evvela: geli§mif, halinden memnun. 
kendi bnnan ye memlekete kazandı • 

ımı endüstri. 
Sonra, aydmlık köy, aydınlık kasa • 

ba, aydınlık tehir .•• Bu iki yeni varWq 
devletin kuracağı bilyiiJl elektrik aant • 
rallan işlemeye bqlayınca ucuz ekktri· 
fin elinde daha kolay büyüyecek. Fakat 
gelipıiş endüatri ve aydınlık köyü yeni 
kanun doğuracaktır. Hayat ucuzluğunda 

yeni bir merhale 
Bugün Türkiye daha elektrik yakamamakta
Jır. Modern Ankara'da 17372 evden heniU 
5.531 inin elektrik ve J J.791 inin petrol yaktı
ğını biliyor muıunuz? 
...• Ucuz petrol küçük MJnat .ahibinin dükka
nına kurduğu motörle beraber tarlaya da Irak· 
törü ıokacaktır. Tarla ve makina ''bizim köy"
ün temelinin bu iki kelimenin beraberce ve 
bir araya gelmeıinden kurulacağını .öyliyen
lere hak vermeliyiz. 
Köylü, küçük ıanat ıahibi, evinde elektriği 
olmıyan vatanda§ ıolör ve tüccarı dinleyiniz. 
Ucuz benzin ve petrolun meıud türk milletini 
bir daha göldürdüğünü hep beraber ve bir gö
nül huzuriyle söyliyebiliriz. 

I 

YAZAN: 

Şoförlerin durak yerleri benzin depo/arz 
Cemal Kutay 

p etrol ve benzin ucuzlamq ..•. 
Kimlerin y:zü gülüyor: şöylece 

bir etrafınıza bakınız: 
"Petrol pahalıdır. Benzin pahalıdır.,, 

diye sızlanan ve makinesini olanca kuv
vetiyle, bütün gün döndüremiyen sana
yici; 

Bu sanat sahibinden mamiilatmr da· 
ha ucuz satmasını isteyen vatandaş; 

"Benzin fi.atları yüksektir,, diye pa
ra kazanmadığından 9iüyet eden 9oför; 

Otomobile daha bo1 binecek olan 
halk; 

Karına hiç kesad vurulmadığı halde 
ucuz benzin ve petrolu daha çok sata -
cağından memnun olan tiiccar; 

E\>ini karanlıktan kurtaracak olan 
köylü; 

Aydıo köyler arayan müne'Vftr. 
Artık yeklınunuzu yapınız: ucuz 

benzin ve petrol mnud türk milletini 
bir daha güldürmüştür. 

T aksi sokağının köşesindeki toför
ler kahvesinde dün tavla oynıyan

lar azdı. 

Dün kahvedeki şoförler; sütçünün 
parasını bile ''hesab ihtimali.. muadele -
leriyle ödeyen bir riyuiye profesörü 
hauuiyetile bir "fişe" benzinin yeni ka
nunla kaça aatdacağmr hesab ediyorlar
dı. Şoförlerin "şişe" si bizim kolonya Ye
ya bira şişelerine benzemez ki kolay he
aab yapılsın ... Bir şoför şiıesi, beş litre 
bemin alır. Bunun kaç kiloya tekabül et. 
tiğini ne biz, hatd ne de bakalörya im
tihanma hazırlanıp ta "izaft kıymet,, lere 
zihninin bir köşesinde yer ayıran limeli 
pek çabuk hesabhyabilccck •• Fakat ga -
zeteaini seçe seçe okuyan toför muavini· 
ne, yeni kanunun bir kilometreyi ne ka
dar ucuzlattığını sorunuz: kanun proje
ai daha büdce encümeninden ceçmeden 
o hesablarmı yapmıştır. 

Teneke teneu benzinler 

Kirada üç taksisi otan otomobil sahi
bi anlatıyor: 

" - Bizim derdimiz yahm benzinden 

olsa. •• Masraflarımızı, gelin 8İzinle bera

ber hesabhyahm: benzinin şişesi. 130 ku
ruştu. Şimdi 78 kuruıa iniyor. Yani bir 
litre 26 kuruştan 1 S.S kurup düşmekte
dir. Fiat yüzde kırk ucuzladı demektir. 

Fakat bizim masrafımız yalnız ben -
zin parası olsa ... Taksi ücretlerinin de 
yüzde kırk ucuzlaması lazım değil mi? 

İ§in içyüzü öyle değil: şimdi bir oto
mobil, bir kilometrede lastik, yağ, ben. 
zin, arabanın amortisi 9.5 kurut masraf 
yapıyor. Buna ne toförün alacağı para 
ne vergi, ne kazanç dahil değil-. Onun 
için alakahlar bir k.iJometrede bize on 

beş kuruş kabul etmişlerdir. 
Bu 15 kurutta benzinin hiaesine dü

şen 5.25 kurU§tur. Şimdiki fiata göre bu 
para üç kuruş beş paraya düşüyor. Ya
ni iki kuruş beJ paralık bir ucuzlama •.. 

On beş kuruş olan bir kilometrelik 
masrafa göre iki kuruş yedide bir ucuz
lama yapar. Ama eğer benzin ucuzladı 
diye hemen otomobil ücretlerinde de bir 
tenzilat istenirse ..• 

Yalnız fırsat bu fırsat, bir de JU bi
zim derdleri bir dinlerseniz : bir otomo
bil 3000 • 3500 lira •. Bizim halk, hem az 
para vermek, he mde lüks otomobile bin
mek istiyor. Bir lastik 57 lira. Bir ma
kas evvelden 8 lira idi. Şimdi 13 lira. 
Evvelden bir otomobil 20 - 25 bin kilo

metrede parasını çıkartıyordu. Şimdi 
60 bin kilometreden aıağı parasını çı -
karttığı yok. 

Onun için benzin ucuzlamasından 
sonra, olsa olsa, halka ağır gibi gözü • • 
lren 35 kulllf açma parası 25 şe indirile
bilir. Biz de ziyanda nkurtulup devlete 
Ye millete bol bol dua ederiz.,, 

Oto.mobil ücretleri ne kadar 
uca:zlayabilir 

Şoförleri dinledikten aonra gene he
ablarumza dönelim: benzinin acmla • 
muı, ı 5 kurut olm bir tilometrelik lk> 
reti 12 kurut 30 ptlnY8 clilfürmilftür. 
Yani yedide bir acuslama. 

Şoförler bu ucuzluğun llÇlf ı:mmmm 

on kunlf iadirilcRk brralaJmasım iati • 
yorlar. Belediye henüa ba hususta bir 
karar vermemiştir. Fakat ad temenni • 
ye değer olan hallan k6tle halinde fay
dalandığı otobüs fiatlarmm; devletin bü
yük fedakArhklarla ucuzlattığı Ye nakil 
vasıtalarının fiat heublannda ana te • 
mel olan acus benzin dolayrlliyle tqıma 
licretlerini indirmC9idir. Ankaralılar; 
ucuz benzinin en güzel eserini, bu suret
le görmÜJ olacaklardır. 

Bucün Türkiye daha elektrik yaka • 
mamalrtadır. Modem Ankarada 17372 
nden henüz 5531 inin elektrik 11791 
inin petrol yaktığını biliyor musunuz? 

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve 
Bursayı nihayet bu üçte bir miyarı için
den mütalaa edebiliriz. Türkiyenin yarı 
vilayetinde elektrik yoktur. 435 kaaznın 
ancak otuz küsurunda elektrik vardır. 
Köylerimiz büyük nuntaka santrallan 
kurulduktan sonra elektrik ışığına ka
vuşabileceklerdir. 

ileri kiiçiik endüstri 

D evletin kurmakta olduğu ve hepsi 
elektrikle işleyen büyük endüstri

nin yanında bir de küçük endüstri, kü -
çük sanatlar vard.ır. Küçük sanatlar kon
gresinin dileklerinden birisi de ucuz if • 
letici kuvvetti. 

Yeni kanun bu ucuz işletici kuvveti 
temin etmektedir. Bu küçük endüstri -
nin hammaddeleri için birçok muafiyet
ler korken onu mamul hale getirecek o
lan kuvveti, lüks eşya fiatma vermek na
sıl mümkün olabilirdi? 

Şimdi şöyle bir dolaşınız ve kUçük 
esnafı dinleyiniz: 

Kamyoncular arasında Tornacı Meh
met usta ucuz petrol için şöyle diyor: 

''- 30 sa olan gaz yağını 22,S ğa al
dım nu kilo başında 7 ,S; on kiloda yet • 
miş beş eder. Evvela maliyet ucuzlar, 
sonra bir iwçi daha kullanrnm.,, 

Marangoz Bekir usta:" - Ucuz gu 
yağını buldum mu neden bir gaz motö
rü alıp kullanmayayım? Beni ürküten 
pahalı yakacak idi. Hükümetimiz bin ya· 
jasm. Bizim kolumuzun kuvvetine acıdı. 
Petrolü ucuzlattı. Yanndan tezi yok. 
Bir motör alacağım.,, 

Küçük sanatlar makiııelepne halin • 
dedir. Bu makineleşme, devletin küçük 

sanatların hayatı için çok temenni etti
ği bir şey idi. Devlet bunu, gelirinden 
6 milyona yakın bir fedakirbkJa yaptı.. 

Bu fedakirhk kol emep ,.me nwkine 
kuvveti koyacak. Motör aesi. bizim hu. 
retini çıektifimiz bir teydir. Devletin bil
dcesinden giden altı mı1yon memlekete 
it ve makine getirecektir. 

Zencirin aon hallıaa 

Ş öyle bir gözünii&ii kapayıım ve 
son üç sene içinde tilrk köyl~ 

nün şehir pazarmdan müşterisi oldufa 
malların fiat seyrini dttşününtız : 

Tlaz ucuzlatılmıfttt, 
Şeker ucuzlatılmıttır. 

Tütün ucuzlatılmıftır. 
Gu Ye benzia ııencirin 90ft halka • 

adıl': tide lröylüaünün pazardan aldıp 
ana IMCldeJerin ucuzluk zenciri, gaz ve 
benzin ile 80ll halkaaıru türk köylüsünü 
bir refah ft ~nlik çevresi içine alıyor. 

Bir mebusumuz, Kamutay kürsüsün· 
den henüz çıra yakan köylerimiz oldu -
ğunu söylemişti. Yeni kanun bi.ze iki 
fCY kazandıracak: şimdiye kadar petrol 
yakmıyan köylü, petrol yakacaktrr. Petrol 
yalı:malrta olan da istılıllk mikdarmı ar-

tı.racak veya etindeki paranın ,eri ka1.aıu 
ile diğer ihtiyaçlanm kaıpyaea~~ ... 

Köylünün pazardan aldığı maddele
rin arasında ,ee pah.ak olanı ve en ço1ı: 
yoğaltrlanı pctroldur. Köy büdcelerinde 
köy odası masraflarının bafu:ıda gaz pa
rası gelir. Bizim, hayalimizde yq.ayaıa 
ileri köyün bir yufmm da .,.....k ol
duğunu hangimiz tasdik etmeyiz? Ay. 
dmhk köyü ucuz elektrik köye girincl. 
ye kadar ucuz petrol yaratacaktır. 

Ucuz petrol, ucuz ekmek kadar mil
yonlann müşterek arzusu idi. Hal'de 
hamallık yapan Mahmud; her gün on 
kuruşluk "gazyağı"" aldığım ft bunun 
kuancmm beşte bİf'i olduğunu söyJi
yor. Mahmud şimdi kulübesini aydın
latmak içiıı 6 kucUf verecek. Memleke
timiz ucw:dar: aradaki dört kunlf, 
Mahmadun ekmek Te petrol kadar za
ruri olan bir bafka ihtiyacmı tatmin 
edecek. .• 

T arlatla makina 
Ucuz petrol, küçük sanat sahibinin 

dü.ldı:iıuna kurduğu motörle beraber, 
tarlaya da traktörü sokacaktır. Tarla 
ve mak.ina... Bizim köy'ün temelinin 
bu iki kelimenin beraberce ve bir ara
ya gelmesinden kurulacağını ıöyliyen
lere halı: vermeliyiz. 

Bir zamanlar, devletin traktörler 
için vermiş olduğu ucuz petrol sayesin
de tarlasmı makina ile eken tanınmış 

•e aydın bir çiftçi: ••- Ucuz petrol un 
köylüye neler temin edeceğini biz tec
rübe etmişizdir. Bizim topraklara ve
rimsiz diyenlere salan inanmayınız. 

Makinanın taşları bile üğüterek toprak 
yaptığı ve tarlaların kan gübresiyle 
beslendiği bu asırda kara sapandan ne 
beklersiniz? Yeni kanun türk köylüsü
nün kalkınmasında bir destek olacak
tır?,, 

Veca ben.zin hayatı acrulafacaktu 

B ir bakanlık adına memlelı:etimiz
de bayatı ucuzlatma tetkikleri 

yapmış olan bir yabancı, bilhassa iç 
mübadelenin tanzimi meselesi üzerinde 
durmuştur. Bu teıhis gen;ek bir bulu•
tur: Bursada şeftalinin kilosu 8, Anka
ra' da 30 kuruŞ:tur. 

Ucuz benzin, ucuz bir nakil vasıta

sı, bilhassa gıda ve diğer maddeleri ko

laylıkla ve ucuz bir fiatla taf!Yan taşın 

aervisleri kuracaktır. Bugün demiryolu

muzun varamadığı birçok yurd köşele

ri vardır ki bunlar; yoğaltım pazarla

rında müşttri bulabilecek olan birçok 

maddelerin bolca yetiftiği yerlerdir. U· 
c:ıu bauia ve petroJ. ucu. bir tafdD& 
vaaıtası olarak ba,atı 11CUZlatacaktır. 

Nihayet bu mevzuun bir de mitlt 
müdfaa cephesi kalıyor: kendi petrolu
muz çıkuıcaya kadar ucuz petrol ve 
benzin, her memlekette olduğu gibi 
milli müdafaa vuıtaıarımn batında yer 
alan bir kıymet olarak 1ı:aqmmıda ka
lıyor. Yeni anun, bu davayı da en kes
tirme yoldan haJletmiftir. 

Xôylil, küçük sanat sahibi, eYinde e
Jektriği olmıyan va&uadaft toför Ye tüc
carı dialedum: acaz bemia w petro
lun llle9Ud tOrlr mi11etini bir d.ı. -gtil
düt'düğtinil Mp beraber ve bir gönül 
huzuriyle söyliyebiliris. 

• 
laatnbulda yablı bir ilk meld.eb 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Eski mili· 
kiye mektebi binasında yatılı ve paralı 
bir ilk mekteb açılması kararlaıtınldı. Bu 
mekteb açılınca Balmumcu çiftliğindeki 
yatı mektebi kaldm1acak ve bur:da tra
homJu çocuklar için bir kılinilı: açılacak. 
tır. 

Tefrika No. 71 - Allah şahiddir ki, Madam, onu Pari-
~-llllln:::::m:ın:::::.::::::::.~zr:ın:ı:ınmmı:ı:ı:mııUE11m•IW1mı:ıım.r~ •. se gitmekten menetmek için son dakikaya 

E U g e., n İ e kadar uğraştım. Onun yerine mahkeme re
~· isi Parise gitmek istiyordu. Fakat ko-

G ra n det ~ canızın isranndaki sebebi. işte bugün, anla-
~ nuş bulunuyoruz. 

~----11mrımımr:ıumıı:mıı:ımıımnlBllli-mn:lliilllıımıamı'JO'~ Bu suretle Grandet, des Grassins'in ma-
cerası dolayısiyle kendini vebalden kurtar
mış oluyordu. fa.zan: Honore Je Balzac 

Türlcçege Çftliren; Na.UU Baytlar Her hangi vaziyette bulunursa bulun
sun bir kadının mustarib olması için bir er
kekten fazla sebeb mevcuddur. Erkek kuv
vetlidir ve kudretini izhar için vesile vardır: 
gider, gelir, düşünür, faaliyette bulunur, 
istikbali kavrayıp tesellisini onda bulur. 

noksan olarak. bütün manasiyle kadın olma
ğa ınahkfimdu. Saadeti, Bossuet'nin o ulvi 
ifadesi veçhile, dıvara serpilmiş çivilere 
benzediği için, günün birinde, bir avucunu 
bile doldurmıyacaktı. Yürek acılan gelmek
te gecikmezler, ve bu yürek acılan hele Eu
genie için, hiç gecikmediler. Charels'ın ha
reketinin ertesi günü, Grandet'nin evi, onu 
birdenb\re bom bot bulan Eug&ıie hariç, her 
.zamanki manzarasını aldı. Eugenie, babası
nın malftmatı olmaksızın, Charles'm odası
nın, olduğu gibi kalmasını istedi. Mad..ım 
Grandet ile Nanon da, istiye istiye bu sta
tükonun suç ortaldan oldular. 

O günden itibaren, madmazel Grandet'. 
nin güzelliği başka bir hal aldı. Ruhunu ya-· 
vaş yavaş istila eden aşk düşünceleri ve se
vilen kadın vekan çehresine, ressamların 
bale ile ifade ettikleri o bir nevi parlaklığı 
verdi. Yeğeninin gelişinden önce Eugenie, 
gebeliğinden önceki halinde Meryeme ben
zetilebilirdi. Charles gittikten sonra, kızca· 
ğ12, Meryem anaya bemiyordu: aşka gebe 
kalmıştı. 

Cnıohot' cular bu yandulmı kötü vaziye
tini öyle berbad ediyodardı ki kadıncağız 
kıznıı pek fena evlendirdi ve Eugenie Gran
Clet ile sıhriyet peyda etmekten vaz geçmek 
mecburiyetinde kaldı. Oğlu Parise, babası
nın yanma gitti ve denildiğine göre, orada 
çapkının biri oldu. Cruchot'lar muzaffer ol
ct.ılar. 

Baba Grandet, Madam des Grassinse, te
minat mukabilinde borç para verirken: 

- Kocanızın aklı yok; size ~ acıy~ 
nım: siz iyi bir kadıncağızsmız, diyordu. 

- Ah Mösyö Ciranaet, k1m derdi ki Pa
rise gitmek üzere evinizden çıktığı gün 
feı;;ı ....... c:ilriiklenivordu f 

Charles işte böyle hareket ediyordu. 
Fakat bir kadın, olduğu yerde. hiç bir 

şeyin avutamadığı kederi ile karşı kar.şıya· 
dır; erkeğin açmış "lduğu uçurumun dibıne 
kadar iner, derinliğini ölçüp onu. ek
seriya, dilekleri ve göz yaşlariyle doldurur. 

Eugenie de böyle hareket ediyordu. 
Kendini kaderine alıştırıyordu. Hissetmek, 
sevmek, acı çekmek. kendini bir gayeye 
vakfetmek kadınların, daima, alın yazıları 
olacaktır. Eugenie, kcıdmı teselli eden şey 

Eugenie: 
- Kim bilir, belki de umdugumuzdan 

önce döner, dedi. 
N anon cevab verdi: 
- Ah! ben de onu burada gonnek ıster

dim. Ona gittikçe alışıyordum: pek tatlı. 
pek mükemmel, oldukça güzel, bir genç kız 
gibi kıvn erk saçlı bir delikanlı idi. 

Eugenie Nanon·a baktı. 
- Camın, Madmazel Eug&ıie, gözleri

nizde kalbinizin istirabı okunuyor. Dünya
ya bu gözlerle bakmayınız böyle. 

Eugenie, yeğeninin hareketinden iki gün 
sonra gittiği ve artık her gün gitmek kararı
m verdiği kiliseden dönifte, şehirdeki ki
tabçıdan bir dünya hartası alarak, yeğenini 
Hindistana doğru olan seyahatinde takib e
debilmek üzere, aynasmm yanma ~iviledi. 
Her sabah ve her akşam, böylece sanki onun 
gemisine biniyor, onu görüyor, ona sual so
ruyor ~= 

- İyi misin? Mustarib değil misin? Gü
zelliklerini ve neye yaradığını öğrettiğin 
şu yıldızı gördükçe beni düşünüyor musun? 
demek istiyordu. 

n .. v.,nıı var 

• 
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Ankara Levazım Amirliği Saımalma 
Komisyonu llanlan 

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

İLAN 
1 - Manisa tümen kıtaatının bir senelik ihtiyacı için 28 bin ki

lo sade yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde komisyonda görülebilir. 
3 - 28.6.1937 pazartesi günü saat 17 de münakasası tümen satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Muhammen bedeli beher kilosunun 97 kuruş olup tutarı 

27160 liradır. 
5 - Teminatı muvakkatesi 2037 liradır. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikalarile ve teminatı muvakkatele

dyle birlikte. kapalı zarflarını ihale saatinden en az bir saat eveline 
kadar Manisa tümen satın alma komisyonuna vermeleri (1588) 2-2626 

İLAN 
Muhammen bedeli Miktarı Cinsi 

Lira Kuruş Kilo 
225 00 1800 Ayşe kadın fasulya 

87 50 700 Barbunya fasulya 
70 00 700 Çalı fasulya 

700 00 3500 Patlıcan 
100 00 500 Dolmalık biber 
200 00 2000 Kırmızı domaH' 

70 00 700 Kabak 
30 00 300 Taze bakla 
60 00 600 Ispanak 

100 00 1000 Patatis 
187 50 2500 Kuru soğan 

90 00 300 Taze bamya 

1920 00 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan on iki kalem 

yaş sebze 28. haziran. 937 pazartesi günü saat 15 : 16 ya kadar açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. İsteklilerin ilk teminatı olan 
144 lirayı Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine makbuz 
mukabilinde yatırılarak belli gün ve saatte mekteb satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1527) 2-2607 

İLAN 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan 6000 kilo koyun 

eti 29.6.937 sah günü saat 14 : 16 ya kadar açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2100 lira olup muvakkat te
minatı 157 lira 50 kuruştur. İsteklilerin teminatlarını Kırıkkale as
keri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatı
rarak belli gün ve saatte mekteb satm alma komisyonuna gelmele-
ri. (1525) 2-2605 

tLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı kıtaat hayvanatı i· 

çin 773 ton kuru ot 28.6.937 pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 20098 lira ilk teminatı 1507 lira 35 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerindeki belgelerle beraber teklif mektublarını ihale 
saatından bir saat evel komisyona vermeleri (1524) 2-2604 

tLAN 
Muhamme İlk 

Miktarı bedeli temiantı 
Cinsi Garnizonu Kilo Lira Lira 
Sade yağı Bursa 19800 15840 1188 
Sade yağı Mudanya 6000 4800 360 
Sade yağı Bandırma 6000 4800 360 

31800 25440 1908 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonlarının ihtiyacı için hizala

rında gösterilen sade yağı kapalı zarfla 5 temmuz 1937 pazartesi gü
nü saat 17 de Bursa askeri satın alma komisyonunda, Tophanede 
tümen binasında eksiltmeye konacaktır. Üç garnizonun yağı bir is
tekliye veya ayrı ayrı isteklilerine ihale edilebilir. Her garnizonun 
muhammen tutarlariyle ilk teminatları hizalarında yaz ılıdır. Şart
nameleri görmek istiyenler Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri satın alma komisyonlarına müracaat
ları. Eksiltmeye girecekler de alım satım kanununun 2 ,3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesikalarile birlikte kanuni tarifat dahi
linde teklif mektuplarını aynı gün ve saat 16 ya kadar Bursa aske
ri satın alma komisyonuna vereceklerdir. Saat 16 dan sonra veri
len veya posta ile gönderilen mektuplar kabul olunmıyacaktır. 

(1611) 1-2701 
İ L A N 

1 - Konyadaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 62 bin kilo kuru 
ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul, Ankara Levazım a
mirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 

3 - Kuru otun muhammen tutarı 28210 liradır. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlası da dahil 

olduğu halde ilk teminatı 2644 lira 69 kuruştur. 
5 - Eksiltme 2. temmuz. 1937 cuma günü saat 11 de Konya ko

lordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İsteklilerin teklif mektuplarını muayyen gün ve saat 15 e 

kadar satın alma komisyonuna vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
verilen teklif mektupları kabul olunmıyacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. ci madde
sine uygun olmıyan mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti-
rilmiyecektir. (1610) 2-2700 

1LAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 60000 kilo domates 2.7.937 

cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Domatesin tutarı 4200 lira olup muvakkat teminatı 315 li~ 

radır. Şartnamesi komisyonda parasrz görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1587) 2-2694 

İLAN 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 23400 kilo sade 

yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankara Lv. !

mirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 
3 - Sade yağın muhammen tutarı 19719 lira 18 kuruştur. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlası da dahil 

olduğu halde ilk teminatı 1848 lira 68 kuruştur. 
5 - Eksiltme 2.7.1937 cuma günü saat 16 da Konyada kolordu 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İstek1iler teklif mektuplarını ihale günü saat 15 e kadar 

satın alma komisyonuna vermiş bulunacaklardır. Bu saatten 
sonra verilen mektuplar kabul edilmiyecektir. Saat ayan kolordu 
daire saatiyle yapdacaktır. 
. 7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. ci madde

sıne uygun olmayan mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti• 
rilmiyecektir. (1608) 2-2698 

İLAN 
.ı .- Ankara garnizonu birlikleri için 45000 kilo patates 3.7.1936 

tanhınde cumartesi günü saat 11 de açık ekslitme ile alrnacaktır. 
2 - Patatesin tutarı 2700 lira olup muvakkat teminatı 202 lira 

50 kuruştur. Şartnamesi parasız komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzları ile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (1588) 2-2695 

İLAN 
Kayserideki kıtaatm 1. temmuz. 1937 tarihinden 938 eeneel ha· 

.ziran ayı nihayetine kadar 87 bin kilo sığır eti ihtiyacı kapalı zarf-
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Cumhuı·iyet Merkez Bankasının 
Haziran 1937 Vaziyeti 

1 

1 

Pasif 

Kasaı 

Altın safi kilogram 21.043,971 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirlerı 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altm safi kilo-- ~ ~ 5.054,474 
Altına tahvili kabil seroest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktive 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
!erine te~fikan R.azine tara· 
fmd?n vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine hono1arı 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

A naktiycnin karşılığı es· 
h<ım vr t::ıh·rilit ( itibari 

LiRA 

29.600.029,11 
12.443.840.-

738.850. 74 ·---
718.461.14 

7.109.521.60 

117.366.47 

41.221.892 .23 

158.748.563,-

13.496.827,-

4.000.000,-
29.337 .810.67 

j 
Deruhte edilen evrakı 

kıvmetle) 37.499.550.47 
B Serbest esham ve tahvilat __ 3.761.517.49_ 

A.vanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tah.,iHt üzerine 

J.lissedl'I rlar: 
Muhtelif: 

64.931.60 
7 .526.111.84 

Yeku'!l 

URA 

42.782.719.85 

718.461.14 

48.448.780.30 

145.251.736,-

33.337.810.67 

41.261.067.96 

7.591.043.44 
4.500.000,-

12.578.307 .45 

336.469.926.81 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen °vrakr naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madce· 
lerine tevfika~. hazine tara· 
fmdan vaki tediyat 
Deruht<> dilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilaveteıı tedavüle 
vazedilen 
Reeskont muk:ıbili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras• mevduatı: 
Döviz teahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliri n ~ bakiyeleri 

Muhtelif: 

LiRA LiR> 
~~~~~~ı--

2.105.172,40 
4.516.007' 70 

158.748.563,-

13.496.827,-

145.251.736,-

19.000.000,-

9.000.000,-

1.081.52 

24.925.318.52 

. 
Yek-Un 

15.000.000,- 1 

1 

6.621.180,10 ' 

173.251. 736,-

12.750.545.35 

24.926.400.04 
103.920.065.32 

336.469.926.81 

1 

2 Mart 1933 tarihınden itibaren: İskont'J haddi % 5 1/'J altın üzerine avans %41
/ 2 J 

İstanbul Telef on Direktörlüğünden : 
İdare ihtiyacı için muhtelif cins ve ebadda 13 kalem kurşunlu 

kara kablosu kapalı zarfla eksilt.meye konulmuştur. 
Ekailtme 12-7-937 pazartesi günü saat 15 de İstanbul Telefon 

Direktörlüğü alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedel 20.000 lira muvakkat teminat 1500 aradır. 
Şartnameleri çalışma günlerinde levazım dairemizde görülebi

lir. İsteklilerin b utarihte en geç 1aat 14 de kadar teminat parala· 
riyle müracaatları (2894) 1-2298 

la mtinakasaya konulmuştur. İhlesi 4. temmuz. 1937 cuma günii sa
at 16 da kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen be
deli 13 bin elli lira.dır. Muvakakt teminatı 978 lira 75 kuruştur. 

1 

Şartnamesi kor satın alma komisyonundadır. Hergün öğleden son
ra görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte ihale saatinden 
bir saat evcline kadar teklif mektuplarını Kayseride kor satın al-
ma komisyonuna vennelerl. (1609) 2-2699 

Eti Palas oteli 
Mevsim münasebetiyle tenzi

latlı pansiyon kabul etmeye ba.t-
lamıştır. 2-2703 

Müdiriyet 

ZAYİ 

Çankaya Kazası Malmüdür
lüğünden almakta olduğum te
kaüt maaşıma aid mührümü za
yi ettim. Bundan sonra imzamı 
kullanacağımdan hükmü kalma
dığınx bildiririm. 

2-2714 

1.mza 
Mütekait İstihkam 

Miralayı 
H. Nazım Döşlüoğ!!!_ 

Mürebbiye Aranıyor 
9 - 11 yaşında almanca bi

len iki erkek çocuğuna ders ver· 
mek üzere bir alman mürebbi ve
sine ihtiyaç vardır. 3063 telefo· 
na veyahud Düzenli sokak No: 
15 müracaat. 

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

l(iralık Ev 
Kavaklıdere Güven yapı ko

operatifi 29 numaralı evin iki 
oda bir hol, mutbak ve çama
şırlığı bulunan müstakil bir d~
iresi ehven fiatla kiralıktır. 

Telefon 3773. 2-2618 

Kiralık Daire 
Yenişehirde Necatibey cad. 

4. No.lı (Kızılay parkına b'..~i
şik) evin üst katı 1.7.937 den i
tibaren kiralıktır. Telefon 1890. 

2-259'i 

Möbleli Oda 
Yenişehirde alman ailesı Vd -

mnda kiralık oda : almanca bi
lenler tercih olunur. Ankara 
Post Restant Rodolf. G 

2-2673 

Kiralık müstakil ev 
Yenişehir Meşrutiyet cadde

si No: 33 
Yedi odası, su, banyo, hava

gazı, fırın ve elektiriği ve geniş 
mebzul ağaçlı bahçesiyle fevka
lade nazareti vardır. 

2-2670 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
1 - Yapılacak inşaat Afyonkarahisar belediyesine aid 19.789 li

ra 68 kuruş bedeli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 
2 - Bu inşaata aid şartname, plan, harta ve diğer evrakları bir 

lira bedel mukabilinde Afyon belediyesinden alınacaktır. 
3 - Bu inşaat 5.6.937 tarihinden itibaren 29.6.937 tarihine kadar 

24 gün müddetle ve kapah zarf usuliyle yeniden eksiltmeye ko-
nulmuştur. sveumekconno 

4 - İhalei katiyesi 29.6.937 salı günü saat 14 de Afyonkarahi
sar encümeni belediyesince icra kılınacaktır. 

5 - İsteklilerin arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun kapa
lı zarf hakkmdaki hükümlerine tamamen riayet ederek ihale saatın
dan bir saat önce zarflarını vermiş bulunacaklardır. 

6 - Teminatı muvakkate 1500 liradır. 
7 - Fazla malUmat almak istiyenler tahriren veya şifahen her 

gün Afyonkarahisar belediyesine müracaatla istedikleri malumatı 
alabilirler. (1566) 2-2652 
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i kinci mıntaka li.adastro 
müdürl~Oünden: 

Hava Yollan Devlet işletme 
ldaresindeıı 

1 - Ankara - İstanbul arasında 7.6.937 (dahil) den itibaren 
A - Cumartesi günü hariç haftanın diğer günlerinde. 

Kalkış Varış 
S. D. S. D. 

Anbradan: 9 JO 50 latan bula 
İstanbuldan: 15 30 17 20 Anka.raya günlük acfeıleri

mir vardır. 
B - Cum ... 1tesi günleri: 

Ankaradan: ıs 30 

C - Pazartesi günleri: 
İstanbul dan: 7 

1 - Acentelerimiz: 

17 20 İatanbula günlük bir sefe
rimiz vardır. Cumartesi gü
nü İstanbuldan Ankaraya 
avdet seferimiz yoktur. 

8 50 Ankaraya ilave seferimiz 
vardır. 

Ankarada - P. T. T. genel direktörlüğü binasında 
lıtanbulda - Karaköy P. T. T. binasında 
3 - Yolcularımızı ücretsiz nakleden idare otobüslerinin acen

telerden meydanlara hareket saatleri: 
A - Ar.karada - (cumanesi hariç~ - 8.30 da 

Ankarada - cumartesi günü - 15.00 de 
B - lstanbulda - (cumartesi hariç) - 14.30 da 

lstanbulda - pazartesi günü - 6.00 da 
4 - Pazar günleri - Yeşilköy, Anknada şehir gezinti uçuşla

rmıız ayrıca vardır. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. (1441) 2466 

Edremit l(aymakamlığından 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Edxcmit civarındaki Bostancı ılı-

ca binasının yeniden inşası. 
2 - Keşif bedeli 9973 lira 50 kuruştur 
3 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Moka.ele projesi. 
C - Fenni pıtname. 
D - Hıı.suıli fartname. 
E - Metaraj Tt. hulasai keşif cetveli. projeler. 
İstiyenJer bu şartname ve diğer evrakı Edremit kaymakamlı

ğında görebilirler. 
4 - Eksiltme 28.6.937 pazarte.;i günü saat 15 de Edremit kay

makamlık dairesinde yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarf uıruliyledir. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için i.&t.cklilerin 748 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları. hamil olup 
gösterına.i lbırrulır. 

A - Ticaret odaaına kayıdlı bulunduğuna dair vesika. 
B - Bu r,,"bi inşaatı yapabilecek fenni iktidarı bulunduğuna 

veya bu enafı haiz g<iiitereceklcri inşaat usta baş.ınm nafiadan ve
ya sair fen heyetlerinden aldığı ehliyet vesikaları. 

• 7 - Te~if mektublan yukarıda 3 üne.Ü maddede yazılı saatten 
bır ıoaat evelıne kadar Edremit kavmakamlığı dairesine getirilerek 
eıu.iltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmi~ olması ve dı' z.a::fların mühür mumu ile iyice. 
kapatılmış olması lhımdır. P<>&tada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (1486) 2-2538 

Basvekalet Levazım 
' Müdüı~lii«ü nden: 

1 - E ksiltmeye konulan iş: 18.000 - 20.000 litre benzindir. 
Bu benzinden 5.000 - 6.000 İstanbulda ve Yalovada verilmek şar
tiyle. 

2 - İhale, açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedel 4940 liradır. 
4 - Eksiltme 22 haziran 1937 salı günü saat on beşte başveka

let levazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat akçası 370 lira 50 kuruştur. Eksiltme

ye girecekler, eksiltmeden evel bu parayı maliye merkez muhase
beciliği veznesine yaınarak alacakları makbuz ile birlikte komis
yona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamegi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
( 1488) 2-2540 

Ankara Telef on ~lüdürlüğündeıı 
1 - Ankara telefon müdürlüğü ihtiyacı için bastmlacak 5000 

adet telefon kılavuzunda ilin ve reklam neiri hakkı açık arttırma
ya konulmuştur. 

2 - Müteahhit aynı .zamanda kılavuzlann basımı ile ciltlmme
leri işini de deruhte edecektir. 

3 - Tahmin olunan bedel 3200 liar muvakkat teminat 240 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak Ankara Telefon Müdürlüğü mu

amelat kaleminden alınabilir. 
S - Arttırma 18.6.1937 günü saat 15 te Ankara Telefon Müdür

lüğünde toplanacak alım komisyonunda yapılacaktır. 
6 :- lstekliler.~n kanunen aranacak vesikalar ve güven paralariy

le tayJn olunan gun ve saatte adı geçen alım komisyonuna müraca-
atları ilan olunur. 2-2479 

Sihat ve İçtimai Muave1et Vekaleti· 

Merk~ez Hıfzıssıhha l\f üessesesi 
Müdürlüğiinden 

1 - Muhammen bedeli .~2~0 lira yeşillik, pancar, şalgam. 
h.avuç 23.6.937 çarşamba gunu saat 11 de kapalızarf usuliyle ek
ııltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe girmek istiyenler (390) liralrk muvakkat teminat ile 
ticaret odasına kayıdlı ve bu işle meşgul olduğunu tevsik etmesi, 

3 - Şartname parasız olarak müessese muhasib mutemedliğin
den alınabilir. 
• 4 - Tekl.if mektublarr yukarıda birinci maddede yazılı saatte:ı 

bı~ ~~at evelıne kadar daireye getirilerek eksiltme komisyonu re
tshgıne makbuz mukabilinde verilecektir. Dış .zarfın mühür mu
mu le iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1474) ~-2527 

Kırklareli Belediye Reisliğinden : 
. Krrkl.a~eli şehrinin nafia vekaletinden musaddak elektrik pro. 

jesı ~ucıb~n~e mevcud elektrik santıralrna ilave edilecek sooıs lira 
bede.lı k;şıfh 160 • 2~ - 240 efektif beygir kuvvetinde bir buhar 
makınesı 12-5-937 den ıtibaren 45 gün müddetle kapalı zarf uauliy· 
le münakaaay;ı konulmuştur. ,, 

İhale 25-6-937 gilnil saat ılS de belediye encümeni huzurunda 
yapılacaktır. isteklilerin bu saatten bir saat önce teklif mektubla.. 
r!nr encüme_n riya:;e~e vermeleri ve %7.5 teminat akçesi olan 2252 
lı~yı beledıye veznesın yatırmaları ve §artnameleri almak istiyen.. 
lerın 60 kuruşluk pulla J.25 kuruş göndermeleri ilan olunur. 

(2952) Z--2390 

1 

. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet.Vekaletinden: ı 

iskan Umum Müdürlüğünün 
ilan suretidir 

150 lira ücretli Trakya ve Anadolu vilayetlerinde istihdam edilmek 
üzere fen memurlarına ihtiyaç olduğundan talih olanların evrakı 
müsbiteleriyle sıhhat vekaletine müracaat etmeleri. (1537) 

2-2643 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden : 
Çanakkalede mezarlık civarında yapılacak 137.394 lira 69 ı..u. 

ruş bedeli keşifli 3 pavyonluk jandarma garnizonu inş.aati 22.6.937 
tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Çanakkale Nafıa müdürfü
ğü odasında komisyon tarafmdan ihalesi yapılmak üzere 8.'i.937 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuJiyJe tek1ar 
eksiJtmeyeçıkanlmıştır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di
ğer evrakı Çanakkale nafra müdürlüğüne Ankarada yapı işleri u
mam müdürlüğüne ve İstanbulda Nafıa müdürlüğüne müracaatla 
görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8119 lira 73 kuruc;luk 
muvakkat temi~at vermeleri ve resmi gazetenin 3297 sayılı nü~ha
sında çıkan talımatnamcye tevfikan müteahhidlik vesikası ile be
raber şimdiye kadar 50 bin Jiralık tek bir bina inşaatı yaptıklarına 
dair ayrıca bir vesika ibraz etmeleri lazımdır. İsteklilerin teklif 
mektublarmı 22.6.937 sah günü saat 14 de kadar Çanakkale nafıa 
müdürlüğü odasında komisyon rci!ıliğine makbuz mukabilinde ver-
meleri muktezidir. (3271) 2-ZS87 

Karamürsel Belediyesinden : 
Karamürsel ~le~iyesine aid Fındıklı sağlık suyunun başında 

k.ı.rk odalxk .~~gır ~ır pavyon ve her oda için iki karyola yatak bil
cümle konforu havı kifayet derecede bir elektrik motörü ve bir 
~adyo in~t v_e kur?lması hususunda dairede mevcud plan ve pıo
Je ve keşıflen mucıbince sahibi sermaye belediyemiz bir şerik 
a~ıyor, isteAkliler beJ.e?iyemize müracaatla bunları görür ve daha 
zıyade malumat alabılırler. !stanbulda suyumuzu satıcı ile mukave
le müddeti bittiğinden bu güzel iflere talip aradığımız; ilan olunur. 

(3364) 2-~9 

Başvek:alet İstatistik Umum 
Müdürlüğünden 

Dairenin münhal bulunan 150 liralık ücretli ecnebi muhabcrat 
memurluğu içi.o 17 .. 6.1937 tarihinde saat 14 de bir müsabaka ya
pılacaktır. Talıplerın fransuçadan türkçeye ve türkçeden fransızca
ya tercüme yapacak derecede bu lisana ve tali derecede ikinci bir 
ecnebi lisana vakıf olmaları ve ayrıca daktilo bilmeleri şarttır. Bu 
şartları haiz olanların icab eden vesaikle müsabaka gününe kadar 
umum müdürlüğe müracaatları itan olunur. (1549) 2-2631 

Aydın nafia müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke - Ortaklar yolunun 

11-465-17+ 500 kilometreleri arasında şosa ve imalatı smaiye in
şaatidir. Bu işin keşif bedeli 17551 lira 67 kurus.tur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır • 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni şartname. 
C - Mukavele projesi. 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Keşif cetvelleri ve projeler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden görebilir. 
3 - Eksiltme 7.6.937 den 12.7.937 pazartesi günü saat on beşte 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1316.38 lira mu

vakkat teminat vennesi ve bundan başka aşağıdaki yazdı vesika
ları haiz olması lazımdır. 

A - Vekaletten alman müteahhidlik veısikası. 
B - Ticaret odasına kayıdlı olduğuna dair vesika. 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada o-
lacak gecikmeler kabul edilmez. (1623) 2-2712 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 400 adet sap arabası 

kapalı zarf asuliyle satm almacaktır. 
2 - Arabaların muhammen bedeli 29.600 liradır. 
~31 

- İhale 28 haziran 1937 pazartesi günü saat 15.30 da villyet 
daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Adapazar 
ve İnegöl ziraat müdür ve memurluklarından görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak için talihlerin % 7,5 tutan olan banka 
mektubu veya hususi muhasebe veznesine yatırılan makbuz ile bir-
likte ilan edilen saatte müracaatları. (1551) 2-2648 . 
Bozüyük Belediye 

Riyasetinden 
Açık Eksiltme İlam : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Bozöyük kasabasrnm tahminen 160 
hektarlık meskiın ve 75 hektarlık gayri meskOn ki ceman 235 hek
tarlık yerinin hali hazır haritasının atnzim ve tersimi işidir. 

2 - Muhammen bedel meskiln yerlerin bir hektarı 27 gayri 
meskiln yerlerin bir hektarı 7 liradan ceman 4845 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına 

aid Nafıa vekaletinin umumi ve fenni şartnameleri. 
• 4 - İste.idiler bu evrakı Bozöyük belediye reisliğinde görebi

lırler. 

~ - ~ksiltme 2-7-937 cuma günü saat 14 de Bozöyük belediye 
encumenınde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 364 lira muvakkat teminat akçe
si vermeleri ve apğıda yazılı fartlan haiz bulunmaları lazımdır. 

937 seneai iç.in fenni ehliyet ve ihtisaslan Nafıa Vekaletince 
kabul ve tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu 
kabil mühendis ve topoğraflar bu işe ortaklık yapacak noterlikten 
musaddak müteahhitler girebilirler. 

1 - 2490 aayılı kanunun hükümlerine g8re eksiltmeye lştlrruc 
etmek istiyen taliplerin yukarda yazılı gün ve saatten önce bele
diyeye müracaatla muvakkat teminatı yatırllllf olmaeı lbımdır, 

(1586) 3-2678 

Ön ~heci - Topraklık mevkiiıuk Mehmed oğlu Halil Ülgenin 
mutasarrıf olduğu 4353 metre murabbalık yeri İmar Müdüriyetin
ce yapılan 3341/ 1 numaralı planla 200 metresi zayiat olarak alınıp 
kalan 4153 metre mua.rbbaı yeri hamura dahil edildikten sonra 958 
metre mukabili 1026 mcı adanm 8 ve 958 metre mukabilinde 9 ve 
958 metre mukabilinde 10 No 1ı parsellerden tahsis edilmiş ve 246 
metresi de 7 parselle fiiyulandınhnış ve 1033 metre yeri de imar 
hududu haricinde bırakılmış olduğu anlaşıldığından olveçhile tes
bitleri yapıldığı 2613 No. lu kanunun 42 inci maddesine tevfikan 
duydurulur. 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Cumhuriyet okulunun bahçe dıvan ile çatısı tamir edile

cektir. 
2 - Muhammen bedeli 511 lira 80 kuruş olduğu iCjİn işbu tami

rat açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme 1.7.1937 günü saat 15 de vilayet binasındaki encü

meni • dai~ salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı muhammen 
?edelın yuzde 7,5 nisbetinde para. tahvilat veya banka mektubunu 
ıbraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus hakkında 
daha e:.ra~.lı malfimat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin An-
kara kultur direktörlüğüne müracaatları. (1622) 2-2711 

Corum nafia müdürlügu--··ndeıı 
~ ' 

~ - Eks~tmeye konulan ~ş: Sungurluda yapılacak 19079.35 lira 
keşıf bcdellı ve beş dersaneli ılk okul binasının 14017 lira 29 ku
ruşluk kısmının inşası işidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak '1?nlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C • Baymdırhk işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi tutnaıne. 
E - KCfif silsilei fiat ve metraj cetvelleri. 
F - Proje. 
İstiyenler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdürlü· 

ğü binalar heyetinde ve Çorum daimi encümeni ile Nafıa müdürlü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 937 haziranının 29 uncu sah günü saat 15 de Ço
rum vilayet encümeninde toplanacak komiayon tarafından yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalt zarf astrliy}e yaprlacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1051.30 lira muvak

kat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazundır. 
. Ti~~et o~asına kayıt}! ol~uğuna dair vesika ve bu işleri yapa

bılecegıne daır Nafıa vekiletınden ehliyetnamesi. 
6 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

eveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gelecek mektupların nihayet 
15 e kadar gelmi' olması ve dış. uıfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış bulunınası lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1616) 2-2708 

!SKİLİP ASLİYE HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 
Müddei İskilip hazine vekili Ahmet Tunca tarafından Karakö

se tayyare benzin deposundan çalman benzinin bedeli olan üç bin 
yedi yüz elli dokuz lir 49 kuruşun tahsili hakkında Karakösenin 
Leylek prnan mahallesinden hamal Osman oğlu Mahi Karto 
ve rüfekası aleyhine İskilip Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 
dava~m mahkemesinde müddeialeyh Mahi Kartonun ölmesiyle ve
resesı karısı Hanım ile kızı Fatmamn mahalli ikameti meçhul bu
lunmasından namlanna tebliğat yapılamamasına mebni Ulus ve 
Erzurum vilayet gazetesiyle ilanen tebliğat icrasına hahkemece ka
rar verildiğinden mezburtan Mahi Kartonun veresesinden karısı 
Hanım ile krzı Fatmanm mahkeme için tayin kılman 25.6.1937 cu
ma günü saat 9 da İskilip Asliye hukuk mahkemesinde hazır bulun
madıkları veya vekili musaddak göndermedikleri surette hakların
da gıyap muamelesi yapılarak mahkemeye devam oluancağı daveti-
ye makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1606) 2-2706 

Tavul{çuluk. enstitüsü 
direktörlüğünden: 

Tvukçuluk enstitüsünde hergün çıkacak olan günlük yumurta· 
lar 2.7.1937 tarrihinden 30.9.1937 tarihine kadar pazarlıkla artırma
ya konulmuştur. Pazarlık ve artırmaya aid fartnameler Çan
Jurı caddesi üzerinde bulunan tavukçuluk enstitüsü direk
törlüğü tarafından isteklilere paras:rz olarak verilir. Pazar
lık ve artırma 1 temmuz 1937 perşembe g~ saat 10 da ta
vukçuluk enstitüsü binasında toplanacak komisyonda açık olarak 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 34 lira 13 kuruştur. Banka mektu· 
bun~an .~aşka verile~_ek ~emi.natın pazarlık ve artırma gününden en 
az bır gun evel usulu daıresınde mal sandığına yatırılması ve mak
buzunun komisyona verilmesi lazımdır. İsteklilerin şartname al
~ak üzere hergün enstitü direktörlüğüne ve artırmaya girecekle
rın de yukarıda yazılı günde tavukçuluk enstitüsünde toplanacak 
komisyona baş vurmaları. (1605) 2-2705 

Urfa cumhııriyet 

umıımi~Oindeu: 

müddei 

1 - Urfa ceza evinin bir senelik ihtiyacı olan 250000 bin kilo 
ekmeğin 7.6.1937 tarihinden itibaren kanuni sepepler dolayısiyle 
15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 18750 ve teminatı muvakkate 1410 lira
dır. 

3 - Eksiltme 22.6.1937 tarihine rastlayan salı günü saat 12 de 
yapılacağından istekliler bir saat eveline kadar Urfa C. M. U. lik
te toplanacak komisyona zarflarını vermeleri lazımdır. 

4 - Ekmek şartnamede izah edildiği evsafta yerli unundan o
lacaktır. Fazla malilmat almak istiyenler Urfa ceza evi müdürlüğüne 
müracaat ederler. (1617) 2-2709 

TÜRK HAVA KURUMU 

BÜYÜK PiYANGOSU 
J üncü keşide 11 tem.muz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan Laşka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

~ (20.000 ve 10.000) liralık iki adet müWat vardır. 
DIK K A Tı ,~ 

Bilet .alan herkes 7 temmuz 1937 günU akşamına kadar bi
letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üz:Je- .r .. 
rindeki hakkı ıalı:ıt olur. " 

..................... ~ .................... :~ ~~ 
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Diplomali radyo mütehassısımız 

tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! 
16 - 6 - 1937 

Halil Naci Mıhcıoğlu 
Anafartalar No: 111 

O rman Çiftligi 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
O rman Çiftliği Mağ'azaları 

Ue" leı o~u ıiryoJları ve Liman ları Umum 

Miidiirlii<rii Saımalma Komisvouu t1an lan 

İLAN 
. Muhammen bedeli (4690) lira olan, yüksek kalitede sönmemiş 

kıreç 29.6.937 salr günü saat 15-de pazarlık suretiyle Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 351 lira 75 kuruşluk muvakkat temi
nat mektub veya makbuzları ile kanunun tayin ettiği vesikaları, 
tekliflerini hamilen aynı gün saat 15 de komisyonda hazır bulun
maları lazımdır. 

Şartnameler A.nkarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada te
sellüm ve sevk şefliğinde ve Eskişehir mağazasında görülebilir. 

(1559) 2-2649 

.\nkaı·ıı Helt>clive Rt•isli~i lt:ınlurı 1 
----------------- -----------------1 

İ L A N 
1 - Yenişehirde 1055 inci adada, 9 parselde 39,25 metre murab

baı belediye malı arsa onbeş gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (98) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı iş]eri kalemi

ne '!e isteklilerin de 29 haziran 1937 sah günü saat on buçuk da be-
ledıye encümenine müracaatları. ( 1553) 2-2633 

•---REÇETELERiNiZi--.. 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

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

Kumbarcıt biri 
1 ~ 

1\lilli Müdafaa Vekaleti Satmatma ı 
Komisyonu Uanlan 

·---------------- -----------------BİLİT 
1 - Eskişehirde birinci sınıf iki hangar yaptırılacaktır. Keşif 

bedeli 361 bin 850 lira 84 kuruştur. Bu inşaatın kapalı zarfla eksilt· 
mesi 18-6-937 cuma günü saat 15 de M. M. V. satın alma Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Şartname keşif ve planlar 1810 kuruşa M.M. ve Satın alma 
Ko. dan alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. 

3 - İlk teminat 18225 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık vesika· 
sı ve müdafaadan alınmış vesika, Bayındırlık genel ve fenni şart
nameleriyle hava inşaat şubesi fenni şartnamesi ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın al. 
ma Ko na vermeleri. (1368) 1-2349 

İLAN 
Ankarada Genel kurmay dairesi bahçesinde çalışmak üzere 50: 

80 lira ücretli bir bahçavan alınacaktır. Talip olanların 25 Haziran 
1937 tarihine kadar Genel kurmay daire müdürlüğüne müracaat et-
meleri. (1615) 2-2707 

BİLİT 
14 kalem baytari ecza kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Be

deli (11600) liradır. İhalesi 5.7.1937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 870 liradır. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek 
istiyen satın alma komisyonuna müracaat ve ihaleye gireceklerin 
2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat ve teklif mek
tuplarile birlikte belli gün ve saatinden en az bir saat evel M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1612) 2-2702 

Askeri Fabrikalar Umum Miidürliiiü Satma]ma 
Komisvonu flftnları 

6720 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 87360 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 5 temmuz 937 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 4 lira 37 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 5618 lirayı havi tek
lif mektublarınr mezkur günde saat 15 şe kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkfi.r gün ve saatte komisyona müracaatları. (1520) 

2-2645 

YAHŞİHAN CİVARINDA YAPTIRILACAK BİNALAR 
Keşif bedeli 12454 lira 50 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as

keri' fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 1 tem
muz 937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 63 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 935 lirayı havi teklif mektublarını mezkiir 
günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanun. 2. ve 3. maddelerindeki yazılı vesaikle mu-
ayyen gün ve saatte komisyona müracaatları (1570) 2-2654 

500 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 7000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

kriple kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 6. temmuz. 937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 525 lirayı havi teklif mektublarını mez
kur günde saat 15 şe kadarkomisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatlarL (1567) 2-2653 

1266 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 16458 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 5. temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1234 lira 35 kuruşu havi teklif 
mektublarmı mezkfi.r .günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1521) 

2-2646 

3000 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 39000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

Lavamarin kömürü Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 6 temmuz 1937 salı günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2925 lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkilr günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde:ri 
vesaikle mezkfir gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1557) 2-2693 

Anl(.ara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Keşifnamesi ve fenni şartnamesi ile açık eksiltmeye konulan 
Akça koyunlu tuzlasının baş havuzunun tamir işi için tayin ve i
lan olunan 10.6.937 tarihinde eksiltmeye bir talip iştirak etmiş ise 
de verdiği fiat haddi Hiyikinde görülmediği cihetle 2490 sayılı ka
nunun 43 üncü maddesine göre açık eksiltme ve ihale on gün müd
detle uzatılarak 21.6.937 tarihinde saat 15 de komisyonumuzca tek
rar icra edileceği ve taliplerin tayin edilen zamanda 173 liralık ilk 
teminat paralarile birlikte idaremize müracaatları ilan olunur. 

(1602) 2-2697 

ANKARA BİRİNCİ İCRA MEMURLUCUNDAN: 
Haciz edilip satılması takarrur eden iki yüz düzüne Pomel 

menteşenin 19.6.937 cumartesi günü saat 14 de Ankara belediye 
satış salonunda birinci arttırması yapılacaktır. 

Muhcuz eşya muhammin kıymetinin % 75 şini bulmazsa 22.6.937 
sah günü ayni mahal ve ayni saatte kati satışı yapılacağından ta-
lihlerin oradaki memura müracaatları. 2-2713 

S EF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sefalin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 

l(apalı zarfla eksiltme 
Erzurum . İnhisarlar Baş Müdürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Başmüdürlüğüne bağlı 
Malazgirt kazası dahilinde Ak tuzlasında bir müdür evi ve iki me
mur evi, bir idare binası, bir amele hangarı, iki tuz anbannm top
tan inşası. 

2 - Keşif bedeli 36889 lira 61 kuruştur. 
İstekliler şartname keşif ve planları İstanbulda İnhisarlar u.. 

mum müdürlğünde ve Erzurum lnhisarlar-baş miidürliiğünde~twı 
fen şubelerinde görebilirler. 

3 - İhale 2 temmuz 1937 tarihine müsadif cuma günü saat 14 do 
Erzurum inhisarlar başmüdürlğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2766) lira 72 ku

ruş muvakkat teminat parası vermesi lazımdır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesi

kasını ibraz ve bir teahhütten en az on beş bin liralık buna benzer 
inş!.atı eyi bir surette yaptıklarını isbat edecok vesaik ibraz etme
leri meşruttur: 

7 - Teklif mektupları kırmızı mumla mühürlü olduğu halde 
yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evel Erzurum in
hisarlar başmüdürlüğünde eksiltme komisyonu riyasetine makıbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarında bu saatte komisyonda bu
lunması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1601) 2-2696 

Çanl(.aya birinci mıntaka tapu 
Sicil Muhafızlığından 

Ankaranın Yukarı Üveç yatağı mevkiinde kain verginin 4/4941 
eski ve 23/ 4 yeni husus sayısında kahveci Bekir kerimesi Afife a
dına kayıtlı bir kıta harap bağın senetsiz tasarrufattan tapuya tes
cili i~tenmiştir. 

Tapu sicillinde kaydı bulunamıyan sözü geçen gayri menkulün 
mülkiyeti hakkında yerinde tahkikat ve tetkikat yapılmak üzere 5. 
7.1937 pazartesi günü saat 10 da yerine memur gönderilecektir. Bu 
yerde benim hakkım var diyenlerin ellerindeki belgelerile birlikte 
Çankaya birinci mıntaka tapu sicil muhafızhğma veyahut yerine 
varacak memura baş vurmaları bildirilir. (1620) 2-2710 

KREM 
Kumral, Sanşm, Esmer her tene tevafuk eden yegbe sıhhi 

kremlerdir. Cildi besler, Çil Leke ve sivilceleri kilmilen izale ~ 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~ 
dıklan sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR ~ 
~ 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli ~ 
2 - Krem balsamin yıı.ğsız gündüz için beyaz renkli f.'4 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me-

YENt SiNEMALAR HALK 
murluğuna müracaat. 1-2282 BUGÜN BU GECE 

Hırçın Kadın 

BU GECE 
KESİK E L 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT AY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 

Eğlenceli ve orijinal bir mevzu dahilinde 
çevrilmiş zevkine ve güze11iğine 

doyulmıyan nefis bit eser 
ELlSSA LANDİ - CARY GARANT 

TUyler ürpertici korkunç sahnelerle 
dolu heyecanlı sergüzeşt filmi 

GÜNDÜZ 
KRONOF İNCİLERİ 

Halk matinesi 12.15 de: PARISLI KIZ 

1 
Mümtaz Faik FENİK. 
Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basrmevinde basılmıştır 

HER lKI SlNEMADA PROGRAMLARA iLAVETEN: SABIK lNGlLTERE 
KIRALININ KIRALLIK ZAMANINA AlD !NTlBAAT 

Çocuklara mahsus yaz sabahı matineleri 21 haziran pazartesiden itibaren ba!'lıyor 


