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Büyük Önderimiz At atürk'ün 
yanlarında Başbakannnız İ. İnönü 
olduğu halde Filorya'ya gittiklerini 
ve orada Eskişehir' e giden Kahra -
man tayyarecimiz Atatürk K ı z ı 

1 Fransada halk cephesinin vaziyeti 

Parlamento Blum kabinesine 
istediği salahiyetleri verdi 

~sız Maliye Nazın ı 
1 B. Vensen Oriol 

Sabiha Gökçen'in ha -
reketinde hazır bulun -
duklarını yazmıştık. Bu 
sütunlarda Bayan Gök
çen'in Atatürk'e ve İ. 
İ n ö n ü 'n e tazimle -
rini arzederken görü 
yorsun uz. 

Gündelik 
• 

Petrol ve 
Benzin 

Kemal ONAL 
Büyük Millet Meclisinin her içtima 

devresinde, birkaç mühim mali mesele
nin halledildiğini görürüz. Meclis bu 
defa da, yaz tatiiine girmeden önce, 
vergilere taalluk eden bazı esaslı ka.. 
nunlar kabul etti. Bunların bir kısmı 
vergileri indirmekte, bir kısmı da mail 
mükellefiyetin tatbikini kolaylaştır

maktadır. 
Bu devrede başlıbaşına inen vergi; 

petrol ve benzinden alınmakta olan is
tihlak ve gümrük resimleridir. Mali 
kanunların müzakeresinde sırası düş
tükçe bazı mükellefiyetler de oldukça 
hafifletilmiştir. Kazanç kanununun tat
bikini kolaylaştıracak yeni bir kanuna 
giren bir madde ile (60) kuruşa kadar 
olan işçi gündeliklerinin tamamının ve 
(120) kuruşa kadar olan işçi gündelik
lerinin de ( 60) kuruşunun kazanç ver
gisinden istisna edilm ... si, sırası geldik
çe yapılan indirmelerin bariz bir misa
lidir. Muamele vergisinin tatbikini ko
laylaştıracak yeni kanunda da müstait.. 
sil buğdaylarını vergisiz üğütecek, de
ğirmenlerin kuruluş şartları genişleti
lerek bir vergi hafifliği daha temin e
dilmiş olacaktır. 

Atatürk bu devre başındaki açıııs nu
tuklarında, Büyük Millet Meclisinin 
"bu sene hem ilk ihtiyaçlardan, hem de 
esaslı kuvvet vasıtalarından olan pet. 
rol ve müştakları üzerindeki resimler
den geniş mikyasta indirme yapmağa 
muvaffak olması'' arzusunu ızhar et
mişlerdi. Bütün bir milletin şuurunda, 
selim bir mantık içinde doğan ve yaşı
ıyan ihtiyaçları daima zamanında bütün 
vuzuhiyle gören ve gösteren Atatürk; 
yeni devrenin işleri arasına giren bir 
mevzuun hal çaresini de vermiş bulu
nuyorlardı. 

Petrol ve benzinden her yıl on bu
çuk milyon lira vergi alınmakta idi. 
Meclis ve hükümet; istihlak şartlarını, 
halkı tatmin edici bir fiatm bütün un
surlarını inceledi ve yukarıki mikdarın 
yarısını aşan bir rakamla '' geniş mik
yasta bir indirme yapmağa muvaffak,, 
oldu. Yekunu geçen yrla göre , hayli 
yüksek olan bir büdce yapılırken pet
rol ve benzin üzerinden alman vergi. 
nin 5,5 milyon lirasindan sarfınazar e
dilmesini, Kemalist rejimin milH re
fahta temin ettiği ilerilikle mümkün 
olmuştur. Milyonlarca yurddaş; daha 
bol bir ışıkta çalışırlar ve yaşarlarken, 
petrolu biraz daha ucuz almalarında, 

milli say ve tasarrufa dayanan milli 
refahın amil olduğunu düşünecekler~ 

dir .. Bu düşüncenin onlarda yarattığı 
yeni enerji ise, onlara ışığın daha iyi
sini ve daha elverişlisini temin edecek
tir. 

Benzin, tatbiki çok kolaylaşmış ve 
yayılır.ı!ş bir kuvvet kaynağı olduğuna 
göre memlekette yaratacağı hareket ve 
kudretin hacmi hayli geniş olacaktır. 

(Sıonu 5 inci sayftfda) 

Frank gene 
sağlam/astı 

Komünistler de son 
dakikada hüküınet 
lehine rey verdiler 

Paris, 16 (A.A.) - Parlamento finans komisyonu hükümete ma
li işler hakkında hususi salahiyetler veren kanun projesini kabul et
miş, bundan sonra parlamento umumi heyeti projeyi konuşmaya başla
mıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • 

l l. lnOnü 
• • • • • • • • • 
• • • • 
• lbugün 

i geliyorlarj 
• • • • ! Başbakannnızla birlikte : 

• 
! İç İşler Bakannruz ve : 
: Dr. Aras da gelmektedir : 
• • • 

• • • • • 

• 
lstanbul, 16 (Telefonla) - Bat- ! 

bakan ismet lnönü bu akşam yanın- ! 
da iç iıler bakanı ve C. H. P. Genel : 
Sekreteri B Şükrü Kaya ve Dıı iıler : 
bakanı B. Tevfik Rüıtü Aras oldu- : 
ğu halde Ankara'ya hareket etti. ! 

Baıbakanumz bugÜn öğleye ka- ! 
dar Dolmabahçe sarayında meıgul ! 
oldular. Öğleden sonra otomobille ! 
Filorya'ya giderek bir deniz banyo- : 
su aldılar ve lstanbul valisiyle Fi- ! 
lorya'daki intaah gözden geçirdiler. : 

ismet İnönü akıam saat 18 de ! 
• tekrar DolmabahÇe sarayına dön - • 

düler. ! 
• 

Atatürk, Baıbakannnız, İç ve • • 
Dıt bakanlan saat tam 19 da Sakar· : 
ya motörüne binerek Haydarpaıa'ya : 
geçtiler. Cümhur Reisimiz, Baıba • : 
kan ve bakanlarmuzı uğurladıktan : 
sonra gene aynı motörle saraya av- : 
det buyurdular. : 

Atatürkün seyahatinden sonra ~ 
Huwsi tren aaat 19,30 da hare- : 

ket etti. Uğurlamada orgeneral Ali ! 
Said, F ahrettin, General Cemil Ca· ! 
hid, lbıan, Vali ve muavini ile bir- : 
çok zatlar bulundular. ! • 

Trabzondakiheyec~nj 
şiddetle devanı ediyor l 

• 

Halkevinde bu vesile ile 
• • • • • • • • • • 

• Dr. Araa ve B. Celal Bayar : 
BağJaJa gidiyorlar. : 
Drı işler Bakanımız Ankara' da • • 

bir gün kaldıktan sonra Ekonomi • • 
Bakan1ıruz B. Celal Bayar, Maden • • 
Tetkik ve Arama Enstitüsü Müdürü • • 
B. Reşid Gencer, ve Sümer Bank : 
Umum Müdürü B. Nurullah Sümer- : 
le birlikte Bağdad'a hareket edecek- ! 
tir . • • candan gösteriler yapıidı • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Trabzon, 16 (A.A.) - Atatürkün Trahzonu teşrifleri münasebeti
~~ büyük bir sevinç heyecanı içinde dalgalanan trabzonlular, Büyük 
Onderin buradan ayrılmalarından sonra dahi günlerce heyecanları
nın hızını bir türlü zaptedememişlerdir· 

Dün, bu vesile ile halkevinde leyicileri coşturan bir nutuk söyledi. 
taşkın tezahürler yapıldı. Halkevi, Bunu Atatürk için yazılmış şiirler, hi-
merdivenlerrne varıncaya kadar tabeler takib etti. 
dolup taşmıştı. Her sınıf halk ken- Bundan sonra üçüncü umumi mü-
di duygusu ile haykırmak istiyor- fettiş B. Tahsin Uzer hitabet yerine ge-
du. çerek halkın derin şevk ve heyecanını 

Törene halkevi namına söylenen bir ve Trabzon halkının bu rejime ve onun 
nutuk ile başlandı. Minimini mekteb kahraman bityük önderine bağlılığının-
yavrularının ve mektebli gençlerin A- kuvvet ve kıymetini kendine has bir 
tatürk'ün gençliğe olan hitabelerini de- telakatla anlatırken Atatürkün bu te-
rin ve yüksek bir heyecan ile tekrar miz sahil halkına olan sevgilerini izah 
etmeleri hazır bulunanlar üzerinde bü- ettiler. 

yük bir tesir bırakmıştır. 

Trabzon kadınları namına söz alan 
Trabzonlu bir hatib bayan, bütün din-

Tahsin Uzerin sözleri sık sık alkış
larla kesiliyor, salondaki şevk ve heye. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Gece işleri 
Geceleyin çalışan küçük 

işçilerin vaziyeti ne 
olacak? 

İktısad Vekaleti İş Dairesi Reisli
ğinden verilen resmi tebliğdir: 

İş kanununun 3 ô.incü maddesi mu.. 
cibince sanayiden sayılan işlerde öte
denberi geceleyin çalıştırılmakta bulu
nan 17-18 yaşlarındaki kız ve erkek ço
cuklar ile her yaştaki kadın işçilerin 

şimdilik bir sene müddetle eskisi gibi 
gece işlerinde çalıştırılmalarına ellin.. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Finans bakanı B. Venson Oriol 
söz alarak hükümetin muhtelif ta
rihlerde umumi kredi aleyhinde 
aynı hücumlara uğramıı olduğunu 
ve 50 milyardan fazla bir servetin 
memleket dışına gitmiş olduğunu 
hatırlatnıış, hüküınetin kalkınma 
hareketini başarmak için parla
mentonun itimadını istediğini söy
lemiştir. 

8. Flanden'in tenkidleri 
Bundan sonra kürsüye çıkan B • 

Flanden, eskiden aynı vaziyet kaifL 
sında kalan Kayyo, Dumerg ve Puan.. 
kare'ye de tam salahiyet verilmemif 
olduğunu ve vaktiyle bunu istiyenlere 
sosyalistlerin muhalefet ettiğini hatır
latmış, hükümetin vergileri ve tütün 
ve kibrit fiatlarmı arttırmak isteme
sinden dolayı kaygılarını bildirmiftir. 

B. Pol Reynonun tenkidleri 
Muhaliflerden B. Pol Reyno, bükü. 

metin mali politikasının muvaffakıyet.. 
sizlikle neticelendiğini söylemi§ ve 7 
milyardan fazla olan son istikraza rağ
men hükümetin karşılaştığı devamlı iL 

kmtıılan saymıştır. 

B. Blumun nukta 
Bundan sonra kürsüye gelen Başba. 

(Sonu S inci sayfada) 

FonNoyrat 
Londraya 
Gidiyor 

Londra, 16 (A.A.) -Alman Dq Ba
kanı Fon Noyrat'ın yakında Londra'ya 
yapacağı ziyaretten bahseden gazeteler, 
görüşmeler esnasında bilhassa lspanya 
nıeselesiyle yeni bir batı paktının bahi.a 
mevzuu olacağını yazmaktadırlar. Tay
mis, geçenlerde kontrol işi hakkında 
dört devlet arasında yapılan anlaşmadan 
sonra vaziyetin daha iyileştiğini kayde .. 
derek, bu ziyaretin, mutad ve normal 
temaslar çerçevesine dahil olduğunu Ja· 
zıyor ve İngiliz politikasında bir değişik 
lik olmıyacağı neticesine vanyor: zin 
B. Noyrat teklifler getirmiyecek ve Lon
dra'da bir müzakere programı bulmıya
caktır. 

Deyli Telegraf bu ziyaretten fransız 
hükümetinin haberdar edildiğini bildiri· 
yor. Morning Post, ziyaret esnasında 

Tuna ve Avusturya'nın istiklali mesele
lerinin de görüşmelere mevzu teşkil e -
dcceğini yazıyor. Deyli Helarld'da., bu 
1iyaretten, kısa olmasına rağmen ehemi
yetli neticeler bekleneceğini söylüyor. 

Pres Asosyeyşin'e göre, B. Eden Foa 
Noyrat'la temasa pek az fırsat bulduğta 
için bu ziyaret iyi karsılanacaktır. 

Fransız gazetelerine göre 
Paristen bildiriliyor: Övr gazetesine 

giire Fon Noyrat son anlaşmadan istifa
de ederek batı paktı hakkında da hwsu· 
si bir mukavele yapılmasını temine çalı
şacaktır. Eko dö Pari de, İngilterenin 

yaptığı davetin Almanyanın arzusuna 
uygun olduğunu, zira Almanyanın Ce -

nevre.de hazır bulunmadığını söylüyl \. 
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Politika bahisleri: 

Geriç şef 
1Jlir mitteti 1tllrif ......... oiti mıiiıDo 

kün ı<nan amiller anmrda, omm tarihi, 
folkloru ilim ıve ttilı:nik •uhaımdaki ba
!81'ıları ~e ~el aımatlarda gösterdiji 

buıusiyetler gelir. 
Fakat bu büyük maddi ve manevi 

külçeyi llıiim qler '! 
Bmımı meyaana ...,.-.ae .§iiphesiz 

ki, sacymz neaillerin 'Ve .clııız milyarlarca 
V.unın rolü 'Varaır. Bmilar.m ptışma -
9DldAkİ kemıriiyet olmua, millet dediği
miz keyfiyef'.i .iarıik ~ Glçenin 
woaCl bulm!!CIDaa masil bu saryl9IZ ne -
ıilleriıı şeref payı arsa, omın iifle~
Unde ôe, ~alarmı tmamakta 'Ve azız 
abrBlarmı yaitetınebe OUU.'ğmmız şah

~iyetleri:D rolü varCbr. 
F &kat, millet deiliğimiz bOlllDDental 

kül~n >tarihiıı içiıaCle, • e tasavvur 
aiJiji v.nhr. Ve bu tuawvunm bir de 
ercek~ ve r8beCli'!Ye ' ıvardll"? 

Bu vazife irimin, bu eRr k:iniindir? 
Bu bir devleti ve bir milleti ya ilk 

acfa kuranın, ya batıp yO'lrohnaktan 'kur
taranın yıill'ud onu tarih içinde beUleyeD 
mÜilte.sna frnathıra knuşturımıncbr. ıf a
ni Şef'indir. 

Demek iki Şef, Uribin maayyen iJİr 
devresindeki prtlan ve ·imkanları en iyi 
'C'öriİP eıa iyi heaab eden, hun.dan uıka 
Ü. hl. bilgisini 'Ve ıezİ!İnİ ıirade kulseti
ıle gerçek1e k. llhetlerek, milletini ve mem· 
WRtini 1iy.ık ıaldağu tarih katma kaldı
rıp koyUilmı \lllÜste.ma yar.aclilqClalii İn· 
sandır. 

Mm.et lriilqesi, ş.;p,in tuavvaaına gö
re şeklini alrr. Şef'in bu külçeye ınasrl llDr 
fcıldJ ;v~ i.aıdijini, onun emrinde 
ça)ı,mılar 11Zçok ısezebilirler.. Fakat lam, 

yani onun kadar tasavvur eiemeiler. 
Öyle iri, Şefin ı'bı.avvuranu ,ekil.Je,miş 

olarak, aııc8k ileriki ne9iller idrak ellebi
llitler. 'Fakat 'ŞeP.in yaşadığı devirde ya
.amek tııı1i:ine moZhar olaıilar, bir IJqyük 
işe koşulmuş o1duklarmm, bir büyük 
devir 'Yaşamakta olduklarınm farkında 

orrlar. 'Çünkü dalıa evvelki devrin dllm· 
alizfüğiiııiin üzerine 1'iktıld~ınm ve şa
kul i&tikmnetiııde baş aön:dür.ücü mesa • 
feier aldiklannm rmüsahedegjyle ınıem • 
'IKlnilurlaı:. 

* Hepimiz, yani birlikte yaşamak ve 
çalışmak fırsatrnr bulmuş olan üç dört 
nesil biliyoruz k.i, bugünkü Türkiye türk 
tan1iinin 'büyük ve müstesna 'bir devririi 
}'aşamaktadır. Eu devir, kendi adını, da
ha bugünden koymuştur: Atatürk aevri. 

Mütareke günlerinin inkıraz ilüzlük
lerindmı, lhirçOk cüretli kavislel' çizerek 

lbnisina 
ihtifal· 

İki ecnebi profesör . 
İstanbul' a geldi 

İstanbul, 16 ( Te1efonla ') - 'Beynel

milel tib tarihi cemiyeti reisi proieSÖT 

Doktor Yoınoni ıile !Profesör .doktor ıRo
yer üç güne Jcadar lıtanbula ,gelecekler 
ve pazartesi günü ~ılac:ak İbni•ina 
ihtifalinde "İbnisinam.n ,,garhe tesirle· 
.ı:i., halr.k.ında hazır ladık.lar.ı tezi okuya
oaklar4ır. 

Profesörler tl8lı günü de üniversi
te konferans salonunda bircır k.onforans 

v~uklcrilir. 

lstaınbt.ilda yerli mallar 
sergisİne hazniı:k 
1'st:mıbul, 16 ( :ı'eleMmla ) -.27 tem

muzda Gal:a.tasanryda açılacak-yerli mal· 
llar aergimnin ;pı.fuu ba.zırlmmııştır. Yer
lerin taksimine başlanıhııak üzeredir. 
Sergiye, iştirak edenler ar:zu ettikleri 
takdirde pavyonlarını lzmir fuarına 

nakledebiıleceklerdir. 

Eski Galatasaray merkezi 
!-stanbul, 16 ( Telefonla ) - Eski 

Galatasaray polis merkezi binasını Sü
mer Bank'ın satın alarak yerli mallar 
satış mağazaları haline getiı:ec.eği söy

leniyor. 

ve .ıa.ir"* çıetin yem•çl•r .aprak, Mam:. 
reux • Hatay sahanlığının irtifalarına 

tmnaımuj olmamız, henüz 'hiır birimizi 
,..-anamqtlr. ilk pnkü şevlc ve lııeye • 
QAJa, Şıef'.ia .:bi.me en öııade yönimek Mlre

tiYle açtiğı yola dikine sökmekte v~ o
sı bit bakıŞJa !tarihin mı yiikseklerin • 

de gözüne lı:estirmiş ve millefine layık 

EÖrmüş olduğu noktaya varacağımızdan 
cımin 'bu1mam.&tayız. Bım<ıaki sn- neclir? 

Bundaki sır, sevgili ve büyük Şef'i· 
mizin hepiıni::tden -GENÇ olmasıdır. 

Avrupa diplomatik durumunu• bu 
en eliülieli sıralarım.la lMmı.treux ve Ha
tay gibi iki büyük muvaffakiyeti aym 
yıhıı içine srğcdır.raak, 'Yalnız türk mille
tini o Atatürk'e olan bağlılığını deiP} 
Atatürk'ün de ıu 15 yıl içinde yamtmıı 
oldu,ğu milletin .maddi ve manevi kudre
tine ne kadar güvendiğini gösterse ge -

rektir . 
Bilhassa bu nokta, bu mi!leti ve 

llWtdMkdti blndlan ~ anr sonra niil
!ctlcr hieııarpıônde belde.vım şerefli mev
ki ve paye hakkmıhı arüvellR ıbtmin et
melidir: Çünkü Atatiir..k'ii:n önderliği ilk 
gününden beri hesaba ve riyaziyeye a.. 
yanan bir önderliktir. Bir an için hayaie 
kapılmıyan, hareket anını dakikanın OD• 

da birine kadar hesablamasmı seven ve 
armhğı neticeyi olgun bir meY'V'Jl kopa
rır &ibi elde etmesini. hilen Atatürk, mil
letine ohm güveninin böyle Baima daha 
yükseklerde tutulmuş ifadelerini izhar 
ediyors~ bıı, 7abıız sökülen yol aklmı
da değil "Dlİilet ve memleket bünyesinde
ki ımüsbet keyfiyet değişikliği hakkına. 
da .kuvvetli ir Bel.ildir. 

Ve bizler, dıilıa bu nokta hakkındaki 
mütafaalCll'DIUZla haş başa kalamadan, 
Şefiniz, aym een, hamle ile, Bevlete 
çiftliklerini bırakmakta, ve teşekkür e -
deUlere.: 

- Yapılan §ey sadece ıhir v.aifedirl.! 
'Ya1ma, 
- &m 1taba vmııııc~ en büyük ~ 

y.i vemnadim. Birı:ün bu millete canına 
vereceğim! 

Yahwl, 
- ~ :yd önce lri>}<liinün efendimiz 

olduğunu aöylemittinı. Ben onun hizme-

~·-
.Gibi kısa .b.ükiimlede, türk yur<ldap-

ınn ~ur.ddajlık ahliılmu teAb.it eden mail. 
deleri tkaleme .almak.tadır • 

<lmı11ıhıııqmmaya:a genç'!'1e taze nii
aamdn Dı:i, 'a}mlarnıuzdaın -ilk tter damla
srm cin.la lııBlirmea.ın ~kte ve dizle -
ı·imiwlrıhi ilk~ ~usunu tii
kenmiyen bir dermana lmlı. etmektedir. 

BURHAN BELOE 

Vazın yaI'J'.lacak bir ev işi 
Meyve rııevsiminll~iz.; kaysı, e

rik, §eftali., vişne - daha sayalım 

mr? - hemen ber meyve bol ve 
ucuzdur. 

Bo1, -.evet, "ucuz, 1nryrr, iliyeceksJ
uiz. 'Fak;tt paz;rt13Tll gidiyor musu
nuz? Meyve pazarlarda dükkanlar
dakiniien da11a ucuz satilıyor. lsti
terseniz Su1uhandan, pazarlarddkin
den de aşağı fiyata meyve tedarik e
deöı7irsiniz. 

Mevsimden, me,Yv.e bo1Juğunilan, 
ucuz meyve tedariki imkanındarı ne 
için bahsettiğimizi söyliyelim: u

nutulmakta olan bir ananenin tek
rar canlandırılmasını teklif ediy~ 
ruz. Vaktiyle evlerimizile bliyük an
nelerirriiz, btı mevsimde reçel kayınatır, 
bunlıur kavanozlara koyar, ve kava
nozları 'lrih!Thrrde raflara yerleştirir, 
'kışa hll2I1Tlanırlıırllı.. 

Reçelde mey.venin kokusunu mu
btıfaza etmek ve fek/inin bozıilma

masrnı temin etmek, reçelin şeker

lenmesine mani olmak ev kadrnm 
sırrı idi. 

- Siz kaysı reçelini nasıl yıqıar
sınız? 

- Kireç kaymağı ile .mi, 'JfDksa 
limonla mı meyveyi porsumaktan ko

rursunuz? 

Bu ıgibi suaJJar, bir sınan uviliin

IU gös:te.rilen rtavırlBrla, hafif~e gü-
lümsenerek t>orulur \Ce cevabları da 
gene aynı eda ile alınırdı. 

ULUS===================== f7 - 6-1937 

1936 yılında Kang üdme dolayısi le 
Tahsilat 2ss,s yapllan cinayetler 

"!!!!!?.~.~~!! l:.;!~ Bakanlık yeni kanunun tatbik 
12 aylık son tahsilat yekfuı1anm teB>bit 

etmiştir. 12 aylık tahsilat 12.865.764 li- h ı kt 
rasııeski senelerde tahakkuk ettirilen azır 1 arını yapıyor 
:vergilerden geri ıkalan mik&r1ardaı:ı 

yap11an tahsilat; 228.640.156 1iras1 -aa 
1936 finms yılı içinde tatlı 'Ve tahak
kuk ettirilen vergilerden tahsilat oL 
mak üzere '245.505.920 lirafür. 1936 fi... 
nans yılı tahminlerine nazaran tahsilat 
fazlalığı 25.872.625 lirad·r. 

Cenub hududunda 
Smiye'de çr\kan 

salgın hastahk 
Cenub huaudumuzıı.n öte tarafında 

ve IResfilaynie yakın bir 3"erdeki Suri.. 
ye toprağı içinde 'bir aşiret e'fraru .aı;a.. 
.snıilıl çikaıı .ızatfirreeli 'Veba hastalıfı
nm yuraumuza girmemesi i,çin alman 
tedbirleri Sağlı'k ve ıınsyal yardım ba
kan.muz lK.amutııy kürsüsünde anlatmış
tı. :Bakaıilar heyeti, ayrıca !Fırat ve 
nicle ınehiileri arasmda bulunan ve 
Mardin ve [Jrla v~etlerine tesadüI 
eaen kxsmmm muvakkat Olarak Jtapa.. 
txlrıik lher tüı:lii ımiinakalitın durduruL 
masma karar vermi~tir. 

Büyfffi.k bir seyyar seı:gi 
~staribul. it'6 ( :Telcforila ) - 1937 

ey-lfılünden 1~0 senesi s-onıma ikadar 
üç ene devam edecek olan ıteyyaT cr
giye 42 memleketin resmen iştirak e
decekleri ticaret otlasma resmen bilfüril
m.iştiı:. Seı:gide, !Pul. em ve yeni para 
ve fotograf ık:olekSiymilan teşhir eai· 
leceiktir. 

Bk- deniz !kazası 
1stanbu1, '16 ( Telefonla ~ - JBu

gün :1stanbu1 limarunda für deniz kaza
sı oldu. 'N:unan hruıaralr bir ~pur -Se
imiye açık1armaa italy.an bandralı 

Mar.geı:a ;.vapurunım üstüne lbindiri:li. 
İki vapur da varalandı. Kazaya ;ı> beb 
o1an jytman wpunı ıtal:ilcikat · çin liman
da ah'konuldn. 

Sinn>h'da bir idamı 
Sinob, ll 6 (A..1' .... ~ - Dokuz .yaşında 

bir ı&ocuğu kitle.ten ve babasını !feci &u • 
re.tie ifülüren ymıcığm IIılamm iŞıib kö
yimüen 'M:eheınt :hakkında Bii}fük 1Millet 
M edisince ı.tasllik dillen ölüm cezam u
gün hiikümet önü:ııile miaz edilmi§fu. 

Bizden günah gitsin: meyve mev
siminde ve şekerini kendi yapan 
Tii.rliiyede kilerini r.e~eılsiz bırakım 
e11 Jradımna, ~sn :yapabileoeği bir 
ev işini hatırlaialrm. -N. lB. 

11gili:z: parlameııit<*Ul.d a iJ.ellarlar 

L'Etoile Belge adındaki bir Brük
ael gazetem §a haberi veriyor: "Avam 
kamaasmın 615 azasından 200 Ü be. 
knrdır ve denildiğine göre evli me· 
bulllar bu vaziyete nihayet verilmesi 
lazJDI geldiji lkanaatiniledir. 

Bu hususta cereyan eden müzake. 
reler, yalnız mebus değil, bütün be
karları evlenmeğe te~ etmek me
selesi üzerinde tekasüf etmiştir. Ee
kirlan ağ:ar lbir v.ecgiye tabi tubnaam 
ltu 11Uiye:ti dah edecek tek çare ol
duğu üzeı::iı:ıcle g.örüJmeler olnwştur. 

Vatanın saadeti evlilerle bimctir ! 
Bütün medeni memleketlerde şim

di parola buduı:. 

Çıplak dansözler 

Bir amerikaıa dergi&İ, "yelpaze dansı'' 
nı icad eden Faith Bacon'daıı böyle yarı 
''plak dans ederken sıkılganhk duy'@ 

duymadlimı sormuş. :Aldığı cevab fD
dur: 'fÇıpJak danaözlerin hemen hepsi 
sılulgandn-. Bana geliw:e: ben, miyop 
olduğum için ıeyircileri görmez ve onla
rrn da beni görmediklerini far:ıederim.,, 
Yelpaze dansı mucidinin kendi hakkın -
daki deve kn!u hikayesini habrlataD ce
vabına bir diyeeı:k yoksa da diğerlerinin 
ukılganlığa dair olan iddiaya, 

Adliye bakanlığı kan güdıne sebebiyle işlenen fiiller hakkında tat· 
bik edilecdk oiMı kamman yürütüm hazımklarrm yapmaktadır. ı<a· 
mm; memleketimizde cinayetlerin en büyük seb.ebJeriaclen biri olan 
kan güdme meselesini kökünden kaldıracak önleyici tedbirleri ibti"va 
ettiğinden bakanlık bunu hususi bir alaka ile takib etmeıktedir. 
Kötü kan ~üdme davasının esa- saba veya şehir içinde ikamet edenle• 

sı :§Udıır: rin de takdir edilecek lüzuma göre na· 
Herhangi 1bir :.aebeble öldürül- killerine karar verilebilecektir. 

müs olan kimsenin lka.n hasınila- Kan güdme saiki ile adam öltlüren 
!l'lllldan olan erkekler bn güdme veya öldürmeye te~bbiis edenler ve kat 
anane.sine ıgöre öldütülenin bizzat güdme saikine vakıf olduğu kimselerin 
intikamım a'lmak mecburiyetinde tahrikine vasıta olarak bu suçları işli• 
ıalduğmm ..zaımederler. Fiili işle- yenler ve bu saiki bilerek suça i~tirak 

· ! olan ınıÇlumm aaıiyece takib etmiş olanlar haklarında dıı mahkum ol· 
eailerdt ölCliiıiilmüı ıo'bnasının bir dukları cezanın çektirilme&nden veya 
ıdıem.iyeti yokbır. bu cezanın bir suretle düşmesinden 

lôlaürülenin kanının alınması lazım sonra nakiller yapılacaktır. 

olduğu cihetle katilin veya kan akreba- Me$0,/enin Uıyini 
l}.armdan her hangi bir erkeğin behema- Eğer bir kan güdme cinayeti yapı-
hal öldürülmesi §arttır. Bu sebebledir- la.cağına dair kuvvetli ama.reler bulu· 
ki her katli mukabil katiller takib et.. nursa cumhuriyet müddei umtmıisinıittl 
ımekte ıve ba halin ailelerden birisin.. talebi ile ağır ceza işlerini göreın mah· 
de eli .silah tutacak erkek kalmayıınca- kemece nakline karar verilebi1ecektir. 
ya yahnd o meırilcketten göç edinceye Salahiyetli mahkemenin yakınında ce· 
kadar yıllarca sürmekte olduğu görül. za mahkemeleri usulü kanununun hü. 

mektedir. kümleri cari olacaktır. 
/Kanunun aıuııliülıii.mleri Haklarında nakı, kararı verilenler, 

Weni kanun, bu kötü ve ibtidai cemi- evleAııin bulunduğu yerden beşyüz ki-
;yetlere bas o1an ihtiyadları büsbütün lometreden daha az bir mesafe dahilind• 
ortadan kalfurac:ak olan kati hükümleri oturamıyacaklardır. Bu mesafe dışında 
ihtiva etmektedir. Kan gfülmeıllyle adam olmak üzere is~edikleri ~eri kendileri 
öldüren :veya füdürmeye teşebbüs eden tayin ~debileccklerdir. 
veya baŞkaımn bn cümıü işlemeye az- Kan güdme meselelerinde verilen 
mettiTen veya tahrik eyliyen kimse- hüküm katileşdikten sonra nakilleri la· 
nin cürüm işlendiji zaman bir dam al- zımgelenler hakkındaıki karar cumhuri· 
tınila -;rasıyan kardeşleri, karı veya koca· yet müddei umumisinin talebiyle duru
sı ölenin bulunduğu yerden başka bir şma yapılmaksızın bükümü veren mah• 

keme tarafından verilecektir. yere nakleilileceklerdir. 
Failler bir dam altında yaşamasa- Bu karar aleyhine teblig tarihinden 

lar bile cürmün islencHği zaman failin itibaren bir hafta zarfında haklarında 
i ·ametgahzmn bulunduğu köy veya ka- nakil karan verilenler tarafından itiraz 
saba :v.eya .şehir .i~inde oturan yukarıda olunabilecektir. İtiraz yaz1 .ile veya bu 
adları ge~en yakmJarmdan ve amca, da- hususta bir zabrt verakası yapılmak üze. 

re olacaktır. İtirazlar üzerine mahkeme y.ı, hala, tey.ze, yeğen, kaynana veya 
kaynatasından her hangi b~ rinin de tak· 
dir edilecek lüzuma göre nakillerine ka· 

rar wer.ilelıilecektir. 
Knn ıeiidmek: sııretiyle adam öl

dürmek istiyen klımselerin bu kararla. 
rma .alet olarak adam öldüren veya öl
rdürmey.e eşebbüs edenlerin birinci ve 
:nö.nci ımaüfüilerde yazılı derecelerdeki 
akribilarmdan cürm işlendiği zaman 
failin evinin bulunduğu köy veya ka· 

Meçhulün cazibesi 

Nevyork'ia bir gazetede, birgün, bir 

ilan çıkı_yor: ''Bana bir dolar getiriniz!'' 

Bir de adı·es. Ertesi gün, aynı yerde bir 

IDm rd:ilıa: "İstediğim dolan yarma k. 
dar getirebilirsiniz!'' gene o adres, ~Ün· 

cü gün, üçüncü bir ilfıın: İstediğim dola

rı yarma kadar gefirmez•eniz geç kıilnuş 
olursunuz.,, Tabii gene o adres. 

Nihayet mesele anlapl~: iki arka -
daş, meçhulün cazibesine kapılarak gös
'terilen adrese kaç kişinin 'birer dolar 
getireceğini merak etmişlerdir. 

>Biliyor muwnuz böylece kaç dolar 
tqplamrşlar Tam 1250 dolar/ 

Zamane -çocaklan 

~1>mıklammz zekilariyle bizi hayret

te bwaktikça, yahud ammadığnmz veya 
beği?nmediğimiz harwtlerde bulunBuk· 
ça: ''Büyümüşler de küçülmüşler san-
ki!" veya, dudak bükerek: "Zamane ço
cukları!" der.iz. 

Zamanımız ~ocukları, hakikaten, hiç 
çocuğa benzemiyorlar. 

Şu cümleleri okuyunuz: "Artık ço • 

cuk denecek çoctik kalmadı; onlar da 

öyle kurnaz oldular ki, 6, 7, 8 yaşların

daki çocuklar liile şimdi 30 • 40 yaşm· 

daki insarilarClan fazla bi1giçtirler.,, 
Fakat, bu cünlleler 1672 tarihinde ya 

zdmışb. 

Demek ki o çağlar8aki çocuklar da, 

~imdilii çoc:.ıklar gibi. cocuk deii'inermis/ 

duru~ma yaparak kar.ar vereoektir. Bu 
kararlar cumhuriyet müddei umumisi·y .. 
le haklarında karar verilenler tarafın· 
dan temyiz olunabilecektir. 

Bu kanunun tatbik edilece~i yerleri 
bakanlar heyeti tayin edecektir. 

Be yazıttaki 
Yanğın 

İstanbul, 16 ( Telefonla ) - Dün 

gece büyük çarşının Çadırcılar tara· 

fmda Dişçi mektebi yanmda bir yan

gın oldu. Bir mobilya fabrikasıiyle ya. 
nmdaki sekiz dükkan yanar. Yangının 
fabrikanın yazxhane odasından çıktığı an
laşılmıştır. 

«İnönü»vapurundaki 
yangın söndürüldü 
İstanbul, 16 ( Telefonla ~ - Bod· 

rum açıklarında ..a.nbarında yangın çıkan 
''İnönü,, vapurunda tayfaların canla 
başla çalışmaları sayesinde ateş tama. 
men söndürülmüştür. 

B'1- 4üıı:eltmıe 

Ulusun 15 haziran tarihli sayısında 
Hataya aid Medis müzakereleri arasın
da Anta1ya mebus Rasih Kaplanın söy
lecl.iği: "Nureddin şehid..... kelimeleri 
zabrt yanlışı olarak "Şemsettin Şeyh· 
ler, ,diye yarılmıştır, aüzeltiriz. 

: ................... ·-·--·----···: 
i HAVA i 
: ......... -............. ...-. ............ _....... .... . 
Sıcaklar başlıyor ... 

Dün şehrimizde hava az bulutlu geç. 
miş ve ısı 29 derece olaraık kaydedil· 

miştir. Meteoroloji işleri genel airek

törlüğünden verilen malumata göre dün 
yurdun Ege, cenub ve cenubu şark1 

Anadolu mıntaka1armda hava açık, yur· 
dun diğer mıntakalarmda ise bulutlu 
geçmiştir. Dün en çok yağış Edirnede 
olmuş ve karemetreye 11 kilogram su 
bırakmıştır. Dün en düşiik ısı Erzu~ 

rumda 8, en yüksek ısı da Diyar'bekir. 
de 34 derece olarak kaydedilmiştir. 
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Bilbao düştükten sonra 

D eutschland zırhlısının bombardı • 
manından doğan buhran artık za· 

il olmuştur. MalUındur ki bu harekete 
"•rşı mukabele bilmisil olmak üzere, Al· 
manya'da Almeria şehrini bombardunan 
ettikten sonra iki faşist devlet, muraka· 
1w vazifesini gören gemileri hakkında 
emniyet tedbirleri alınmadıkça, Londra 
karıımazlık komisyonunun mesaisine İ§· 
tiı ak etmemeğe karar vermişlerdi. iki 
haftadanberi İngiltere hükümeti, Alman· 
ya ve 1 tal yanın telr-ar Lvndra karışmaz
lık komisyonuna işti..aklerini temin için 
bir formül arat.ııakta idi. Bu formülün 
nihayet butunduğu anlaşıhyor. Bulunan 
formüle göre, 1 spanya sahillerini müra· 
kabe eden dört devlet gemileri için ge • 
niş emniyet mıntakaları tahsis edilecek 
ve bu gemiler tecavüze uğradıklan tak· 
clirde alakadar devletler, alınacak tedbir 
hakkında istişarede bulunacaklardır. Al
manya ve lta,ya, bu formül üzerinde 
müzakere cereyan ederken, müdafaa hak· 
kından vaz seçemiyecekler&ni ileri sür • 
nıüşlerdi. Ve müdafaa hakkı ile mukahe· 
le bilmisil arasındaki fark tebarüz etti
rildikten sonra bu ihtirazi kayıd kabul 

edi)miştir. 

ispanya sahillerinin mürakabesi 
Londra kanşmazlık komisyonuna aid bir 
vazife olduğu halde Deutschland zırMı-
5mJD bombardımanından doğan buhrana 
çar< aranırken Londra komisyonunun ih
mal edilmesini Sovyet Rusya protesto 
ctna..,.or. Hakikaten ispanya meselesinin 
sıyasi safhası, faşist devletlerin arzu et
tikleri çığıra sckulmuştur. İtalya ve Al
manya önce, meselenin Milletler Cemi -
yetine intikal etmesine mani o.\dular. Ve 
Londrada 1 spanya işile meşgul yirmi ye· 
di devletten mürekkeb bir komisyon ku
ruldu Şimdi de İspanya davası, filen 
bu komisyonun salahiyetinden çıkarak 
dört devletin eline geçmiştir. 

Dört devlet mürakabe usUıUeri üze
rinde anlaştıktan sonra Almanya ve 
İtalya tekrar mürakabe vazifelerini gör
meğe başlamışlardır. İngiltere hüküme
tinin tasavvuru, bu anla§madan sonra 
1 spanyadan gönüllüleri geri çekmeleri 
meselesini tekrar ele alınakb. Fakat son 
birkaç gün içinde harbın talü ispanya hü 
kiımetinin aleyhine dönmüş gibi görünü
yor. Franko kuvvetleri tarafından şimal· 
de Bilbao şehrine karşı girişilen taarruz 
harf:keti iyi inkişaf etmİ! ve bu şehir, 
f·r~mkocuların ellerine ya geçmiştir, ya
hud da geçmek üzeredir. Bilbao'nun İş· 
gali, bu mıntakadaki askeri harekatı ni
hayetlendirecek ve serbest kalacak olan 
kırlc elli bin askerin Madrid cephesine 
nakline fırsat vermiş olacaktır. 

Gerçi Bilbao'nun sukutiyle İspanya 
barbı nihayetlenmiyor. Fakat Franko ta
rafından kazanılan bu muvaffakiyetin 
hükümetçiler için ağır bir darbe teşkil et
tiği de inkar edilemez Franko bu ham
leyi Deutschland zırhhsmın bombardı
manından doğan buhran geçtikten son-

ra gönüllülerin geri çekilmeleri için ya
pılncak teşebbüsü önlemek maksadiyle 
yapmış olacaktır. Bu muvaffakiyetten 
sonra belki ltalya, Bi1bao'da serbest ka
lan kuvvetlerin de İ§tİrakiyle, Madrid 
üzerine bir hamle yapması için mahmi
&ne fırsat verilmesinde ısrar edecektir. 

A. Ş. ESMER 

Şmi t sefer heyeti 
Amderma'ya gitti 

Moskova, 16 (A. A.) - Şmidt sefer 
heyeti saat 20,30 da hava yoluyle Ro • 
dolf adasından Amderma'ya hareket et
miş ve bugün saat 4 de heyetin bütün 
tayy:ueleri, Amderma tayyare meydanı
na salimen inmiştir. 

Rcıdolf adasında yalnız Mazurukun 
tayyaresi kalmıştır. Bu tayyare kutubta 
bu.zlar üzerinde kışlıyacak olan ilim a . 
damlarının orada kaldıkları müddetçe 
Rodolf adasında bekliyecektir. 

Kızılordunun yeni politik idare ~efi 

Moskova, 16 (A.A.) - İkinci dere. 
ce ordu kumandam Smirnov, kızılordu 
politik idare şefliğine tayin edilmiştir. 
Smirnov bu suretle intihar eden Gamar
nikin vazifesini almxştır. 

Biskayada h ükümetçiler Bulgar kralının 

mukavemete devam ediyorlar !f!:. ~~.!" n~!~~graf 

Hayvanlariyle beraber Fransaya çıkan Bask göçmenleri 

. ~aris~ 1.6 (_~adyo) - Hükümetçi kaynaklardan bildirildiğine göre 
mılısler ası hucumlarına mukavemet etmektedirler. Bununla beraber 
yakında yeniden şiddetli ve büyük hücumlar beklenebilir. Asilerin ı,on 
günlerdeki üstünlüğü, dışardan mühim mikdarda silah ve mal~eme al
malarından ileri gelmiştir. 

Madridi müdafaaya memur hü
kümetçi general Niaja asilerin bu 
şehre karşı hazırladıkları büyük 
taarruzdan ve şehre ::ıttıkları be
yannamelerden bahsederek, hükü
met merkezinin zaptınrn her şeye 
rağmen imkansız olduğunu söyle
miştir. 

Bilbaonun son müdafaa hattı da 
asilerin eline geçti 

Kal da Kano, 16 ( A.A.) - Havas 
muhabiri bildiriyor: İspanyol asileri 
Durango • Bilbao yolu üzerinde bask
ların son müdafaa hattı olan Kalda 
Kanoyu dün akşanı ele geçirmişlerdir. 

Bask milisleri bu şehri boşaltmadan. 
önce mühimmat fabrikasını patlatımş
lardır. Basklarxn bu muharebede ver

dikleri zayiat iki binden faıladır. 
Asiler tarafından işgal olunan bu şe. 

hir yedi bin nüfuslu olup Durango • 
Bilbao yolu üzerinde Hindir ve iki ki
lometre uzunluğundadır. Bu şehrin bü
tün binaları yangından ve yağmadan 
müteessir olmuştur. 

Asiler Bilbaoya 1800 metre 
mesafede/er 

Bilbao, 16 (A.A.) - "Havas ajansı 
muhabirinden., Bask milisleri, San Do
min ve Arçanda tepelerinde şiddetli bir 
mukavemet göstermektedirler. Asiler, 
Bask payitahtında 1800 metre mesafede 
bulunuyorlar. Asilerin mevzileri evvelki 
günkü mevzilerin aynıdır. 

Bask milislerinin ricati kesildi mi? 
Pleneci~ 16 (A.A.) - Blancia şeh

rini zabteden nasyonalistler bu hattaki 
nehri bir çok yerlerinden geçtikten son
ra Nevviyon mansabına doğru mühim su
rette ilerlemişlerdir. Bask kıtalaramın 

Bilbaoya doğru çekilebilecekleri şüphe • 
lidir. 

Asiler Bili.ıaoyu bombardıman 
etiler 

San Sebastiyan, 16 (A.A.) - Bu sa-
bah, asi tayyareler Bilbao şehrini bom
bardıman etmiştir. Bilbao'yu Santandre 
bağlıyan şose de bombardıman edilmiş
tir. Bundan maksad Bask kuvvetlerinin 
Santandre doğru gerilemelerine engel 
olmaktır. 

Bir Bask kumandanı asilere sığındı 
Kaldakano, 16 (A.A.) - Bilbaonun 

cenub cephesi kumandanı asilere sığın • 
mıştır. Bu subay alman tabiiyetindedir. 

lngilterenin Santander konsolosu, 
işinin başından ayrıldı 

Londra, 16 (A.A.) - lngilterenin 
Santanderdeki konsolosu Hendayda bu
lunmakta olan ingiliz elçisinin emri ü. 
zerine mezkUr şehri terkederek Boreas 
adındaki ingi!iz destroyerine binmiştir. 

Aragon cephesinde hükümetçilerin 
taarruzu bCJ§ladı 

$enjandöluz, 16 (A.A.) - Barse
lon radyosunun bildirdiğine göre, Ara. 

. us_. -
ltalya,Almanya 
Karışmazlık 
Komitesine 
Dönüyorlar 

Londr~ 16 (A.A.) - İtalya ve Al
manya büyü kelçiliklerinin müşterek bir 
tebliğinde italyan ve alman büyük elçi
lerinin bugün kanşmazlık komitesi rei
sine bu ayın on ikisinde yapılan anlaş.. 
ma üzerine hükümetlerinin komite ile iş
bir1iğinde bulunmağa ve İspanyol sula
nn<laki kontrol hareketine iştirak etme. 
ğe karar vermif olduklarını bildirmişler
dir. 

B. Eden'in avam kamarasındaki 
beyanatı 

Londra, 16 (A.A.) - Bugün avam 
kamarasında, Almanya ve İtalyanın tek
rar b.arışmazhk komitesine dönmeleri me
selesine dair dış bakam Eden demiştir 

ki:" - Alman ve italyan hükümetleri • 
nin, geçen cumartesi günü deniz kont • 
rolu mesuliyetini deruhte etmiş olan 
dort devlet arasında hasıl olan anlaşma 
üzerine karışmazlık komitesi çalışmala.. 
rmı ve deniz kontrolüne tekrar iştirak 
etmekte olduklarını ingiliz hükümetine 
bildimıiş olduklarım büyük meclisinize 
arz ile memnunum. Meclisiniz, bilhassa 
şuraı.mt kaydetmelidir ki, italyan ve al· 
man hükümetleri ispanyollarm garanti
si gelmeksizin bu teşebbüste bulunmuş... 
lardır. 

o •• 

Fransa'da Amiens 
fırıncıları grev 
yaptılar 

Amiens, 16 (A.A.) - Amiens fırm
cılan ile amelesi grev ilan etmişlerdir. 
Belediye dairesi önünde vücude getiril
miş olan 3sker1 bir fırın halka ekmek 
dağıtmaktadır. Ekmeklerini almak için 
bekJiyen halk arasında bir kavğa çıkmış ş 
ve bu esnada iki kadın ağ.r surette ya· 
ralanmıştır. 

gon cephesinde hükümetçilerin yapa
cakları ilan edilen ve birkaç gündenbe
ri söylenen büyük taarruz bugün baş. 

lamıştır. 

Doyçland yaralılarının vaziyeti iyi 
Berlin, 16 (A.A.) - Bugün içinde

ki 31 ölü ile Vilhlemhaene gelen Doyç
land kruvazörünün kumandanı Cebe
lüttarıkta~ ingiliz hastanesinde yatan 
yarahların iyi bir halde bulundukları. 
nı ve hiç birisinin tehlikede olmadığı

nı bildirmiştir. 

ajansı bildiriyor: 
Bu sabah bulgar kıraliçesi Cyohanna, 

bir veliahd dünyaya getirmiştir. Kıra. 
1içe ile veliahd prensin sıhatleri mü
kemmeldir. 

Bugün kıratın bir erkek çocuğunun 
doğması, yüzbir pare top ateşi ile ilan 
edilmiştir. Bütün resmi daireler ve ev. 
ler donatılmıştır. Bütün kiliselerin çan
ları çalmaktadır. 

Kıral Boris'in italyan prenses Cio
vanna ile izdivacından şimdiye kadar 
iki çocuk doğmuştur. Biri, bugün beş 
yaşında olan prenses Maria-Luiza ve 
öteki de bugün doğan veliahdtir. 

Sofyada tezahürler 
Sofya, 16 (A.A.) - Bu sabah, Sve

ta Nedelja büyük kilisesinde başpesko
pos Stefan tarafından bir ayin yapılmış 
ve ayinden sonra sarayın parkında, kıra
lın huzurunda, veliahdın doğumu dola
yısiyle, muazzam tezahürler yapılmış

tır. Halk, büyük bir sevinç içinde, kıra
h ve kıraliçeyi ve yeni doğan veliahdı 
alkışlamış til'. , 

Sofya belediye reisi İvanov, kırala 
hitaben bir nutuk söyliyerek halkın se
vincine terceman olmuştur. 

Kıral müteheyyiç bir sesle cevab ve
rerek halkın hissiyatı karşısında min
nettarlığını bildirmiş ve teşekkür et. 
miştir . 

B. Hilterin tebriki 
Berlin, 16 (A.A.) - B. Mitler, bir 

veliahtın dünyaya gelmesi münasebeti
le bulgar kıral ve kıraliçesine bir teb. 
rik telgrafı göndermiştir. 

Almanya 
Kurmay reisi 
Parise gitti 

Berlin, 16 (A.A.) - Almanya bli
yük kurmay reisi general Bek, Paris 
sergisini ziyaret maksadiyle bugün Pa. 
rise gitmiştir. Bu seyahat, hususi bir 
mahiyettedir, fakat general Bek Fran
sa büyük kurmay reisi general Gamleni 
de ziyaret etmek fırsatını bulacaktır. 
General Bek'in Paristen İngiltereye 
geçecegıne dair yabancı gazetelerde 
görülen haberler yalanlanmaktadır. 

Fransız gazetelerinin tefsirleri 
Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler gene

ral Bek'in seyahati etrafında tefsirler
de bulunuyorlar. Övr, fransrz ve al
man kurmay reisleri arasındaki konuş.. 
malarm sadece bir temas mahiyetinde 
olacağını yazıyor. Pöti Pariziyen, al. 
man ordusunun general Fon Friç'ten 
sonra en mü'him eşhasiyeti olan generalin 
yapacağı konuşmaların askerlik çer
çevesinden çıkınıyacağını bildiriyor ve 
fakat bu ziyaretin, Almanyanm tecer
rüdden vaz geçmek arzusuna bir delil 
olmadığını ilave ediyor. 

BB. Hodza ve Tataresko 
B. Stoyadinoviç'le 

buluşacaklar 
Blikreş, 16 (A.A.) - Çekoslovakya 

başbakanı B. Hodza ile Romanya baş
bakanı Tataresko gece yarısı Thum se
verine hareket etmişlerdir. Orada Yu
goslavya başbakanı Stoyadinoviçle bu • 
luşacaklardır. 

Belgrad gazetelerinin yazdıklan 
Belgrad, 16 (A.A.) Gazeteler, 

Çekoslovakya başbakanı Hodza'mn Bük
reş'teki ikameti hakkında haberler neş· 
retmekte ve yugoslav, romen ve çekos -
lovak başbakanları arasında yalanda 
Tuna üzerinde yapılacak konuşmanın 

ehcmiyctini tebarüz ettirmektedirler. 

Mısır Kredi fonsiye tahvilleri 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde üç faiz

li ve ikramiyeli Mısır kredifonsiye tah
villerinin dünkü çekilişinde : 

1903 senesi tahvillerinden 633,391 
numara 50.000, 1911 senesi tahvillerinden 
290,437 numara 50,000 frank ikramiye 
ka?.anmışlardır, 

ANKARA BiRASI Sulu bir 

fl/1Jm1Wlli!IA 
İngiltere ile ekonomi 

münasebetlerimiz 
Istanbul, 16 (Telefonla) - Cum

huriyet gazetesi bu sabahki nwhaam
da Türkiye it Bankası Umum Müdü
rü B. Muammer Eri§'İn bir bat maka
lesini neşret.mittir. İngiltere ile ekoao. 
mik münasebetlerimizi izaheden bu 
yazısında B. Muaınmer Erit Baıveki
limizin Londrada yaptığı temas ve gö
rüşmelerden, Türkiye • İngiltere eko
nomik münasebetlerinde es.aslı bir ge
nişleme beklemenin yerinde bir gö
rüş olacağını işaret eylemekte ve ı 

"-Yaptığım son seyahatteki tet• 
kiklerimden edindiğim kanaat, ihraç 
mallerımızdan mühim bir kısmın......._ 

Türk.iyeye açılacağına §Üphe etm
diğim İngiliz piyasalarına pliM olu
nabileceği ve buna mukabil de endüstri, 
bayındırlık hareketlerimizle diğer baz1 
belli başlı ihtiyaçlarmıız için bu piyasa· 
nın yüksek teknik kudretinden istifade 
edil~biJeceğidir. 

Karşılıklı anlaşmalarla bağlandı

ğımız piyasalarla, serbest piyasalar 
arasındaki şartlar ve fiat farkları; 

serbest pazarlarda bugiin satış irnki.n
larmı güçleştirmiş bulunmaktadır . 
lngiltereye olan ihracatımızın son yıJ
larda azalmış olmasının sebeblerini, 
İşaret ettiğimiz bu vaziyette aramak 
lazımdır. Umumi dünya ticaretinin 
serbest ve normal bir şekilde teessüsüne 
kadar, bugünkü ihraç ve idhal meka· 
nizmasmda yeni ve tipik bir şekil ya
rabnak zaruretinde bulunduğumuza 
bu intikal devresi için hükümetimizin 
alacağı isabetli tedbirlerle yeni ve ye. 

rimJi piyasalarda mallarımızı satmak 
imkanlannı elde edebileceğim.ize şüıt 
hesiz bir nazarla bakılmalıdır.,, .ıo

mektedir. 
it Bankası Umum Müdürü bunMıı 

sonra makalesinde lngiltereye halen 
ihraç ebnekte olduğumuz mallaı .. 
nevi üzerinde durmadık, bunlaT"d.bı 
miktarca artmlması kabil olaıfi
nm mevcud olduğunu, ve bu ihraç 
mallarımıza yeni kalemler ilavesinin 
mümkün bulunduğunu ifade derek 
ilave eylemektedir : 
"-Yaı yemi' ihracma teşebbüs et

tiğim.iz ıu sıralarda, lngiltel'e pİya• 
salarmda misti ender üzümlerimizin 
rağbet göreceğini, arzu ettikleri ..,._ 
sıfta tütün yeti§tinnek fartiyle • Vır
jinya tütünleri gibi • albnıt milyon 
sterlinlik bir piyasada türk tütününe 
ehemiyetli bir mevki kazandırmalı 
imk8nmı müıahede ettiın.,, 

B. Muammer Erit, makalesini fU 
değerli mütalea ile tamamlamakta· 
dır : 

'' Güzel takdir hisleriyle aynldı
ğmı bu muhitten edindiğim ka.naatle
ri hülasa etınek li.znn gelirse, ileri 
İngiliz tekniğinden azami surette iati
fade edebileceğimizi. çocuklarmnza 
yüksek tahsillerini İngiltere tebirle
rinde ve daha iyi şartlar dairesinde 
yaptırabileceğimizi, yurdumuzda ku
rulacak yeni endüstri ıubelerinin tek
nisyenlerini burada yetiştirebileceği· 
mizi emniyetle söyliyebilirim. 

Hükümetimizin alacağı tedbirlerle 
yakm bir atide türk • İngiliz ekono
mik münasebetlerinin geniıliyeceğioe 
şüphe yoktur. Eşsiz Önder Atatürk'ün 
bir fırsatla İşaret ettiği gibi bu bü
yük alem mallarıınızm ekserisine dai
mi bir mahreç teşkil edebilecek, en· 
düstri ve bayındırlık i,lerimizde in~ 
giliz tekniğinin bize esaslı yardımı 

dokuna bilecektir. 
Hayırlı bir seyir takibeden tüTk -

İngiliz dostluğundan iki memleket i
çin esaslı ve manalı bir İş birliğinin 

doğacağına İnanın.ak lazımdır.,, 

İsveç elçisi Y unanistana 
gitti 

İstanbul, 16 (A.A.) - İsveç orta 
elçisi B. Vinther, Yunanistana gitmiş
tir. 

Kendi·si bazı ticari görüşmelerde 

bulunmak üzere bir müddet Yunani.&
tanda kalacaktır. 

Gaybubeti esnasında elçilik işlerini 
maslahatgüzar vekili sıfatiyle B. Dö 
Tamın, çevirecektir. 

gıdadır. 
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Kutba gü<dlGn Sovvet 
heyeti neneır y~paı<ec§lk? 

Cephe sohbetleri 
AndrE Maurois bugünün fransız mu.. ' 

harrirleri içinde memleketimizde en 
fazla tnxlanr, anlaşılanı ve sevilenidir, 
diyebiliriz. Bu muharririn, yüksek bir 
aana:t kalitesini, büyük bir TUzuh ve 
sadelikle birleştirmesini bilen kabili
yeti, onu,. meslekd~lan arasında en 
popülerlerinden biri yapmıştır. 

notlarmı t~kil eden bu faydalı eser 
Sabri Esadm kalemiyle tercüme edil. 
mittir. Şiir sahasında bize güzel eser .. 
ler hediye etmiş olan Sabri Esad. Franı
sadaki tahsil hayabndan sonra, şimdi 
üniversitemizde değerli bir eleman ha
linde çalışırken bir yandan da, ilmi ve 
edebi birçok eserleri dilimize kazan.. 
dırmakla memlekete iki ayrı cepheden 
faıydah hizmette bulumnaktaclır. 

S ovyetleıı-in fimal1 kutbtma gönder-
dertll1deri heyetin maksat n geyes( 

'imdiye kadar gönderilmil1 olanlardan 
tamamiyfe farklıdır: bunlar, bir defaya 
mahsus olmak üzere değil, devamlı ve 
•ürekli bir surette ilmi m~ahcdeleı-de 
bulunmak ve bunların neticelerinden a
meU bir euntte faydalanmak arztmm
dadırlar. 

Biz, Sovyet Rusyanm 'imal buz de
nizindeki sahilleriyle buralarda bulu
nan adaları faszlasn bir surette ha~a ra
aadı yapan istasyonların ağlariyle ör· 
müş- bultmuyoruz. Bun-Oan başka tam 

kutup n<>ktatıında ilmi bir rasat istasyo
nu, bir de kuyyetıi radyo mell'keıi kur· 
duk. Orada ziyare-tçi sıfatiy le değil, 
yerleşmiş adamlar sıfatiyle oturuyoruz. 

6 nisan 1909 da Robert Peary, kendi 
yaptığı hesabJara göre, kutup noktasına 
varmı§:-tr. Bu, büyük bir muvafafkiyetti. 
O, birçok cesur adamların giriştikleri 
bu teşeobbüsü ilk defa ba~ar~tı. Onun 
için şöhreti asırlarca yaşıyacaktır. Fa
kat onun elde ettiği ilmi netice ve fay
da, yaprlan bunca fedakarlıklar ve mas· 
raflar yanında pek ehemiyetsiz ve pek 
küçük kalmıştır. Kendisi, kutu.p nokta
sında ancak bir gün kalabilmiştir. Esas 
mesele, kutup noktasını keşfetmek de
ğil, ocada kalıp çalışabilmektir. 

Kutup havzasında en fazla kalabil
mek rekorunu meşhı.u: Amundsen 1925 
senesinde tayyare ile yaptığı seferde 
kırmıştır. Bu seferin maksad Ye hedefi 
Amundsen'in keneli sözleriyle şu idi: 

"Pitsbergen ile kutup noktası aı:a

unda henüz keşfedilmemiş olan nokta
ları k~fedip buralaradi ne. var, n~ yolc. 
anlamak ... ,, 

Soryet heyetinin he.defi ise orada 
kalmak ve şimrliye kadar büyük bi.ıı ce.
saretle yapıldığı: halde büyük ve ebemi
yetli ilmi neticeler vermiyen te~bbüs-
leri tamamlamaktır. 

H aua tahminleri 
Hava elemanlarını sistematik. bir Sll'

rette rasat etmenin. birçok ilmi fa
ideleri olacaktır. 

Eslcidcn söylcnmi~ lıir sö~ vardır: 

"Hava ş.imalde yapılır.,, Biz şimalin en 

uzak noktalarında bulunan istasyonla;.. 
rımız vasıtasiyle hava kayrdlarınr tut

makta idik. Fakat bugüne k~dar esas 

kutup. noktasındaki havadan malumat · 

sahibi bulunmuyorduk. Teori sahasın

da "soğuk bava burnu,. dediğimiz mü

selleslcr, şimdi bi:zim kutuptaki üstu,.. 

yonumuzun çahşması neticesinde kati

leşecektir. :Bu surette hava rasadtarı ve 

hava tahminleri imkan altına girmiş ve 

kolaylaşmış olacaktır. 

Buzların umwxıiyetle: şarktan garba 

doğru hareltet ettiğini biliyorduk. Fa.A 

kat bunun tctferruat ve- tahilıtn ~ im 
hareketin hangi noktaya kadat gittiği 

hakkında pekaz 11CYler biliyoruz. 

Bundan ba~a, şimal kutbu Okyano
ıunun merkezde ne kadar cierin olduğu 
hakkındaki malfımatnmz da pek azdır. 
Burada üst ve orta tabakada bulunan 
•uların hareketini anlamak, bunların şi
mal kutup okyanosunun şarkından doğ-
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Bu heyet ne maksatla 
hareket ediyor ne gibi 
netibeler almak istiyor 

Maurois romancıdır. Memleketinde 
geniş aükscler temin eden birçok ro
manları medeni dillerin hepsine çevriL 
miştir. Bu arada .. İklimler., isimli ro
manı da, B. Haydar Rifat tarafından, 
bir romanı da "Aile çemberi,. adiyle t 
H. Alişan tarafından türkçeye tercüme 
edilmiştir. 

,~ .... ~ ............... ....,......~ ....... ~ .... .-
! Seyahati terti.b eden Prf. f 

ı snmn-n ' • \YI • • • 
i Taynıis gazetesinde ~ 
• • 
! izahat veriyor i • • ., ........... ..,.~ ....................... ~.! 
nı mu, yoksa Atlas okyanosunundan 
doğru mu, geldiğini öğrenmek pek ehe
miyetli bir meseledir. 

Biz, fiziki müşahedeler ve kimyevi 
tahlillerle, sathm pek altında vukua 
gelen bu hadiseleri anlıyabileceğiz. 

Biyolojik çalupnalar sayesinde bu
rada hangi noktalara kadar hayatın 
mevcud olduğu da öğrenilecektir. 

Bu okyanosun merkezindeki şartla
rı öğrenmek suretiyle sahillerdeki buz
ların hangi kanunlar altında hareket et
tiğini de keşf edebileceğiz. 

Bundan başka, kutub civarındaki 

mıknatıs sahasının kuvvet ve istikame
ti hakkında da hiçbir şey bilmiyoruz. 

Bu malUınat elde edilecek olursa o 
zaman, bundan sonra, kutub üzerinden 
uç_acak olan tayyareciler, puslalarıru ne 
suretle tashih edeceklerini öğrenecek

lerdir. 
Kutub havzasındaki ilmi istasyonun, 

ayrıca, radyo dalgalarının. yayılması ka
bilinden bir takım geofizik meselelerin 
halli hususundaki yardımlao da küçük 
olmıyacaktır. 

Kutub uçu§ları 

yalnız bu vazifeler bile bizim mem-
leketimizin kutba böyle heyetler 

göndermek hususunda yaptığ1 masraf
larla harcadığı emeklerin lüzumlu ve 
haklı olduğunu göstermeğe kili sayıla
bilir. Kalılı ki başka bir mühim vazife 
daha vardır. Kutbun civarında ilml bir 
istasyon kurmak suretile biz, kutub böl
gesinde yapılacak uçuşların emniyetini 
de tesis etmiş bulunuyoruz. 

Avrupadan Amerikaya kutublan ar 
şarak uçuş yapmak fikri, tatbikat saha
sına getirile.bilir~ Eğer- kutub hölgesin
de de'Van:ılı bir esas nokta bulundurula
cak olursa~ on.dan sonra. bu.radan. ge~ 
daimi bir muva.sala ve muhabere ~olu 
da viW.ıda getirilebilir. 

"1'.ıı:.tu.bda bir ~tasyon,. c:U:m.iyeruın;. 
çünki.iı biiyle bir. is:tasy:on, deiına ~ini. 
deiiştirecektir. Buwia Qiı aaru. bi:Jı ıü
yaıı yoktur. Bu istas)Con.- de.v.amlı rasat 
'fe seyahat heyetleJ:i için merkezi bir 
vamyet ve me ... kicle bulnnauktır. 

Bu sef~ heyetinin organ.iz~ ~ölm.
si, bizim bundan önce yapmış olduğu

muz faaliyetlerin mantrki bir neticesi
dir. Bu netice de bizim, şimali keşfet
mek hususunda şimdiye kadar yapmış 

olduğumuz, kollektif araştrrı::ı:ıaların 

vardığı bir merhale olmu,tur. Şimal 
kutbu istasyonunda, yıllarca şimal i&
tasyonlarmda çalışıp tecrübe sahibi ol
muş birçok bilgili işçilere malik bulu-
nuyoruz. 

Papanini bu heyete kumandan seçer
ken düşündüğüm şey, yalnız bu adamm 
Fransuva Josef erazisinde, Çelyosk.in 
burnunda uzun müddet kalıp buralara 
dair birçok tecrübeler edinmesi. malu
mat sahibi olması değil, aynı zamanda 
önüne çrkacak her türlü tehlikeleri ye
necek bir azimde bulunmasıdır. İdro -
biyolojist ve idrolojist olan Şirşov da 
Sibiryokov ve Çelyoskinde benimle bir
likte bulunduğu zaman liyakat ve eh
liyetini ispat etmiş bir arkadaştır. 

Genç astronom ve magnetolojist Fe
derov da Fransuva Jozef erazisinde ve 
Çelyoskin burnunda kalarak tecrübe ve 
bilgisini göstermiştir. 

Bu seyahatte bizimle beraber bulu
nan tayyareciler de kendilerile birlikte 
bulunmak bize şeref ve haz verecek 
kimselerdir. 

Kutba giden bu hava heyetini hazır
lamak hususunda memleketimizde bu
lunan birçok fabrikalar, büyük hizmet
ler göı:müş, yardımlar etmfşlerdir. 

Kıttubda bir istasyon kurmak, Sov
yetlerin yıllardanberi devanı eden ku
tub çalr,şmalarmı taçlandımıJltrr. 

............................ 
Y oksullıığa, felakete 
uğrayanlara yardıma 
koşan Kzdaya üye 

olunuz 
A.A.A.A*++····················· 

l!ııfaurois mükemmel bir biyograf,trr. 
birçok tarihi şahsiyetlerin hayatlarını 
romanlaştırmış ve bu eserlerdeki mu
vaffakiyetle Fransada romanlaşmış ha.. 
yat tarzının moda olmasına bile sebe
biyet vermiştir. "Shelley'nin hayatı,. 
isimli eseri Nurullah Ataç tarafından 
tercüme edilerek bir mecmuada basıl
m~tr. 

Fakat Maurois aynı zamanda mü. 
kemmel bir müşahid, bir tetkikçi, bir 
tahlilcidir. Ne roman, ne de doğrudan 
doğruya tetkik olmryan bir tarzda eser
ler de yazmıştır ki bu tarzın da cidden 
üstadı olduğunu ispat etmiştir. 

Esasen bu tarzdaki ilk eserleri, "Les 
silences du colonel Bransble,, ve "Dis
counı du docteur O'Grady,, harbtan 
sonra biribiri ardından intişar edince, 
kendisine, pek kısa bir zaman içinde, 
bakh bir şöhretin kapılarmı açmıştı. 

Harb esnasında mütercim sıfatiyle 

fransız cephesindeki İngiliz ordularr 
nezdinde çalış~ olan Maurois, bir 
yandan harbın psikolojisini tahlil im
kanlarını bulurken, bir yandan da in.. 
giliz milletini yakından tannnak için 
kendisine verilmi~ olan bu fırsattan 
istifade etmişti. Onun ilk eserleri, bu 
çifte ihtisasın yüksek bir: meyvasıru 
teşkil etmişti. İngiliz ruhunu anlamak 
ve anlatmakta gösterdiği meharet ve 
nüfuz ingilizlerce çok takdir edilmiş 
ve Maurois Manş ötesinde kendisine 
genif bir itibar temin etmişti. 

Maurois birkaç kitabından ve pek 
çok dağınık makalelerinden sonra 'im. 
dide ilk eseri olan "Les Silences du 
colonel Bramble'' dilimi:re çevrilmi~ bu· 
lunuyor. 

Çok dikkate değer müşahidlerin 

"Yüniş,, mağazası 
Metrosunu 495 kuruşa sattığı 
kumaşların satış bedelinden 

yüzde beşini Kızılaga 
teberru etmiştir. 

Kızılay Ankara merkezi Yünişin 
bu alakasına alenen teşekkür edeı: 

ı: 

rı 

leziği kendine verdiğini öğünerek söyledi. 
Bu uydurma hika~e, şöyle bir kamışına 

ile anlatılıyordu. Yakimo dedi ki: 

Sabri Esad bu eserin türkçesine 
"Cephe sohbetleri.. adını vermi~tir. 

Tercüme, misal t~l edebilecek. bir 
sadakatte olma.sma rağmen, Sabri Esa
dın zevkli üslubu. bu kitabda tercüme 
kokusunu hissettirmiyor. ucephe soh
betleri,, cidden zevkle okunacak bir e
serdir. 

Kitabın başma Hasan - Ali Yücel 
beş sayfalık bir önsöz yazmış ve burada 
Maurois'run sanatını ve hususiyetlerini 
kısaca izah ederek kitabı türk okuyu
cularına takdim etmek vazifesini üze
rine almıştır. Bu izah, kitaba ayrı bir 
krymet ilave etmektedir. 

"Cephe sohbetleri,, İstanbulda Rem· 
zi kitabevinin başlamış olduğu bir ter
ciline serisinin yedinci sayısını teşkil 
ediyor. Bir sene gibi kısa bir zaman i· 
çinde, memlekete en kıymetli garb eser
lerinden yedi tanesini kazandırmış olan 
ve bu yolda süratle devam eden tabii de 
ayrıca takdir etmeliyiz. Tercüme kül
liyatı iç.in seçtiği eserlerin kalitsei ka
dar tercümelerin doğruluğuna da itina 
edilen bu eserler, hep aynı şekilde ve 
güzel cildler halinde neşredilmekte, 

nisbeten ucuz bir fiatla satılmaktadır. 

Türkofis aylık bülteni 
Türkofis tarafından her ay neşredil

mek üzere ayrıca bir aylık bültenin neş

rine başlanmıştır. Haziran tarihli ilk 

sayısını gördüğümüz bu bültende şu 

yazılar vardır: 

İktısad vekilimizin Büyük Millet 

Meclisinde İktrsad vekaleti büdcesi 

münasebetile irad ettiği nutuklar, iki 

aylık dı§ ticaretimiz, Türkiye - Po

lonya ticareti, Türkiye - Arjantin tica. 

reti, İngiltere yaş üzüm piyasası. 

Endüstri kısmında: ev mahrukatı 

meselesi ve onnaniarımız, Türkiye do

kumacılığında Denizli. 

Deniz ticareti: türk ticaret filosu

nun yenileşmesi, deniz sigortalarında 

harb ve greve mütedair yeni hükümler, 

ispanyol sularında tesis edilen deniz 

kontrolu. 

Dokümantasyon: devalüasyon - Fran

sada para kanunu ve evelce münakid 

mukavelelre olan tesiri. 

Deniz ticareti: 1916 da cihan ticaret 
filosu mevcudunda vuku bulan azalma
lar. Cihan navlun piyasası. 

Avnıpaya gönderilecek 
hakimlerimiz 

Muvaffakiyetleri bir meclis karariylc 

tesbit edilecek hakimler arasından se. 

çilecek bitk&ç hikimimiz, Adliye Ba.. 

kanlığmca ilmi incelemeler yapmak ü.' 

zere Avrupaya gönderileceklerdir. 

Y azcı.nlar: Mtll"y ve Charles Ları •. 
- Yatak cxlasmda. ipekli ve sırmalı halı

lar asılı idi; ve üzerinde Antoni ile mağrur 
Kleopatra'run bul'uşmalan hikayesi işlen
mişti. 

diye sordu. Bunu bana kendisi verdi. Kendi 
eliyle kendi kolundan çıkardı. Hala, gozü
mün önünde, bu hareketi o kadar gii1el yap· 
tl kL. Bunu bana verirken bunun bir za
manlar, kendisine hediye edilmiş olduğunu 
da söyledi. 

edemediğini, Britanyaya dönmesi de ölüm 
cezasiyle yasak edildiğini, fakat Pisanio ile 
birlikte Milford - Haven'e gidecek olursa o
raya gelip kendisini görebileceğini bildiri
yordu. 

Hiç bir şeyden şüphelenmiyen, kocasınr 
her şeyden fazla seven ve onu görmeyi ken
di hayatından ziyade özliyen iyi kalbli Ba· 
yan, mektubu aldığr ge~e hemen Pisanio'
nun yanma giderek onmıla birlikte yola 
çıktı. 

Çevir-en: NureCtÜt ART Ant 

Simblin 
Y akimo~nun bahsi kazanmak hwsusun

Claki arzusu, artık kendisini başka bir yolda 
~eğe sürüklemişti. Bu maksadla İ.mo
gen'in hizmetçilerinden birisini rüşvet vere
rek elde etti ve onun vasıtasiyte bayanın 
yatak odasına girrek orada bir sandığın içe
risine saklanıp 1mogen istirahate çekilince
(YC ve uyuyuncaya kadar kaldı. Sonra ora
öan çıkarak odanın her tarafım güzelce gö.z
öne geçirdi ve bütün gördüklerini bir kağı
<ıa yazdı. Bilhassa İmogen'in boynunda btt .. 
]unan bir bene dikkat etti; ondan sonra u
ısulca kolundaki bileziği çözdü ve tekrar 
sandığın içine girdi. 

Ertesi gün Romanın yolunu tuttu ve o
raya varınca Posthumus'e, !mogen'in yatak 
Qda~ ·- 1 1 bir gece ğeçirdiğini ve kadının bi-

Posthumus, 
- Bu doğrudur, dedi, fakat bunu sen 

görmedin, birisinden duymuş olabilirsin. 
Yaki:mo: 
- Peki, dedi, hele odanın cenub tara

fında bulunan şöminenin odasında ''banyo 
eden Diyana'' run bir tasviri var ki ömrüm
de bu kadar canlı bir resim görmedim. 

Posthumus:. 
- Bunu da duymuş olabilirsin, dedi, 

çünkü bunu bir çokları bilir. 
Yakimo, odanm tavanını gayet doğru o

larak tasvir ettikten sonra dedi ~i: 
- Az kalsın. üzerinde iki tane gümüş

ten küpidon resmi bulunan maşayı unuta
caktım. 

Bunu söyledikten sonra bileziği çıkardı 
ve: 

- Nasıl güzel bir mücevher değ'il mi? 

Nihayet, kadmm boynunun üzerinde 
gördüğü benden bahsetti. 

Uydurma hikayeyi buraya kadar büyük 
bir §.Üphe ile dinleyen Posthumus, artık İ
mogen'in aleyhine dönmüş bulunuyordu. 
Bunun üzerine, btt bileziği alabildiği tak
dirde Yakimo'ye vereceğini vadettiği el
mas yüzüğü Yakimo'ye verdi. 

Bunun üzerine Posthumus, kıskançlığın 
verdiği öfke ile, kendisine uzun zaman sa
mimi dostluk etmiş olan ve İmogen in mai
yetinde bulunan Pisanio isminde birisine 
bir mektub ya~p gönderdi. Bu mek:ı:ubta 
karısının kendisine nasıl ihanet ettiğini ve 
bunun nasıl sabit olduğunu anlatan Post
humus, dostundan İmogen'i Gal limanların
dan birisi olan Milford - Haven'e götürüp 
orada öldUrmesini rica ediyordu. Ayni za
manda İmogen'e de bir mektub gönderdi. 
Bunda da kendisini f!"örmemei!e tahammül 

Seyahatleri tam nihayet bulmak üzere 
iken, Postbumus' e her ne kadar sadık ise 
efe, onun istediği kötü işi yapmak tıynetin
de ofmryan Pisanio, İmogen' e, kocası Post
humus'un mektubunda kendisine yüklediği 
işi ve verdiği emri açtı. 

Sevgili kocasını görmeyi beklerken o
n un tarafından ölüme rnahkfun edildiğini 
öğrenen İmogen'in duyduğu istirab ve tees
süre son yoktu. 

Pisani.o kadıncağızı yatıştırmak istedi: 
bir gün gelecektir ki Posthumus yaptı.ğı 
yanhs- ve haksız işi anlayacak, nedamet ge
tirecekti;. İmogen bu te..essür icinde, artık9: 

Devamı var 
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Fransada mali kanunlar 
'GüntWik 

Petrol ve benzini 
Atatiirkün seyaha· 

tinden sonra 

Parlamento Leon Blum kabinesine (Başı 1 inci uyf ada) \ 
Yurdda fosan "9 llDtia hareketi fÜp
hesiz artacaktır. Küçük ve büyük sa.. 
natlar, bilhassa ziraat bu yeni kuvvetle 
muhakkak daha werimli bir devreye 
~irccıektir. Giı:iştiğimu tiifyQ pamUk 
davası ile küçük arazi ul:iiblerinin top
rağı ecrin iş'leme stikametinde. ıuau 
benzin ae bir muvaffakıyet ola.. 
caktır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
ıean dıpnya aksediyordu. 

Trabzonlu bir genç büyük kurtarı
cının Trabzona ilk teşrifleri olan 25 ey• 
IOlün Atatürk günü olarak kabulünü 
teldif etti 'ft bu teklif alktflada kobul 
.ailai. 

istediği selihiyetleri verdi 
ıf Başı ır. ııci sayiada J 

kan B. Blum to}eyı miiilalaa .et.mit 'Ve 
politik lQ&m Olayı bir iba:fta-
danben lkua ~len bareke't .. 
teri atmıftU'. Heyec:anh nutkuııaa 
btidce güslük:'aerinin arpnya giden ~o 
nıily;ar&n len cldi~ini llraydeden B. 
Blun:ı, bazı ın:iim c 'Ver.gilcnn yeniden 
organae aiıe~nl, na karşı aa 
gün eliklerin alttn'Ulaca.mı v-e ibu de. 
f işildlik1erln 'Ye halk cephe inm lliti. 
kasıua ıay,gun olacağnu öy'lemistır. 

Komüni 
Hatib, omünistler1e olan ıbağlam 

gev~~~ endisine tazy!k yapil-
dığını. itam sa &hiyct eselesınin lbir 
emniyet mese1csı olduğunu söylemiş 'Ve 
başla:nan esere öevam ·ç:ın arlamento
nun lktndisinc ıim'kanlar ıvcnnesini ·s
temiş'tir. Oc'l e ir'Jtaç a'kika <:tatil c
dildi'kten SOllra, a a aunc lkaaar :proje
ye muha'lif Olan :komunistler ~alk 

cephe.Si" nin bozulmaması "çin ihükii
mete 'tam lihiyel e.rmeğe :ırazı ıo1.. 

dukbrr.mı lbilaiımiş1e:rdir. 

Bundan '80tın ıreye ıgeç1lmi§ ve par
lamento, hükümete hususi mali salahi
yetler veren kanun projesini 247 muha
life kar.tı 346 reyle kabul etmi§tir• 

Bir gün önceki vaziy~t 
Daha 'bir gün önce, Blum kabinesinin 

akıbefirü tayin edecek olan bu kanun 

projesi etrafında ,gay.et bulanık bir hava 

vardı ve umumi bir bedbinlik hükünı 

sürmekte idi. Zira komünist partisi hu

susi salahiyet aleyhinde rey vermeğe ve 

demokrasiye aykırı gördüğü demiryol ve 

posta tarifelerine yapılacak zammı ka -

bul etınemeğe karar vermi~ti ve uzlai • 

maya yana§Illıyorda. 

Radikal sosy:alistler araSlnda da bü

yük bir tercadüa hüküm s'ürnıekte idi ve 

bazı mebuslar komünistler vaziyet1erini 

değiştirmedikleri takdirde radikal • sos

yalistlerin de :projeyi kabul etmiyec~ini 

sanıyorlardı. Bununla beraber bu parti· 

nin parlamento ,grupu y,aptığı toplantı. 

da 11 muhalif ve birkaç müstenkife kar

Jı 24 'rey.le, hiikümetin istediği salfilıiyc

ti veını~i kararlaştırmıştı. 

Komünistler niçin fikir 
J eği§tirdilef'? 

Paris, 16 ( A.A.) - Burada 'her'ltes 

komün;~tlerin 'S01l aalrikada ne 'Sebebe 

mebni hükümet lelıindc Tcy venneği ka

rarhı§trr ıJnıış oldukları ııualini '90rtnak

tadrr. Bazı po1itilt malııfill«, «omüniet

lerin hükümetten politik ye ına1i bir ta

kım garantiler alm" olduklarm'I "1IC ba 

teminat neotaykinin fimdiden uhmini 
kabil olmadığ:ını bey.an ıetmekırcıdirler. 

BQJbakanın beyanatı 

Paris, 16 (A.A.) - Komünistlerin 
son anda lhükümct lehine rey v~meleri 
bazı mahfillerde bTr tak m tefS:rlere yol 

Tefr~ka ho. 72 

·~···~.._..,._..,,.. 

B. Blum' un nutku 
Blum hükümeti neler 
yapacağını anlatıyor 

!Parls, U6 (ıA.~.) - Başbakan Bay ı 
Blwn, allhıme:ntoda laükümete mali 

usus1nrda tam ısalahiyet veren kanun 
Jayihasmm :kabulünden evel ,u nutku 
söylemıftir · 

- Se1dz gündenberi eshama karşı 

münhasıran politik hücumlar yapıl

ımaktadrr. 'Diğer araftan gene sekiz 
,;gündenberi gazetelerin fırıı.n1ı:m cumar. 

esi ıgüııü ~ymetinden düşürüleceğine 
dair yap'tıklan ımuttarid neşriyat üzeri
ıne de mütemadiyen memleketten hari
ce altnı pkmılktadır. Bu uretle oliti
ka ıve :mali spekülasyon romuz oumuza 
vermiş lbu unuyor. Hükümet ya boyun 
eğece'Jc ut aa mukavemet göstere.. 
ekti. oyurı ıcğmek istcm:ıemiştir. ıBi. 

liyorsunuz ki, hükümet, :iktidar mev
kiine kendisine temin ettiği ..zevkten 
dolayı dört elle sarılmış ldcğildir. lMü.. 
cadeleden kaçmamak onun için bir va.. 
ıziie idi. Parlamentoya karşı ir isyan 
şantajı yapmak ıda lbahsa ı:me:v.zu olamaz. 
Hükümet kendisini memleket ile tama
miyle mutabık :hist>ettiği ~&1nair ki, .mu
kavemet ve icab ederse mücaae e met.. 
n.ini parlamentoya vermiştir. Esasen 
şimdi yaşadığı gibi daha uzun müddet 
yaşaması da hükümet için mümkün de. 
ğildir. Hiikümetimiz kuvvetli bir hü
kümettar. Çünkü, onun istinad ettiği 

ekseriyet !kuvvetli ve ıinsicamlıdır ve 
bir sencdenberi soğumamış olan mem. 
leke'tin heyecanına odayanmaktaaır. 

Bununla beraber her üç ıryaa bir ma. 
liye ve para buhranı hükümetin mevcu

diyetini tehlikeye düşürüyor. 13u halin 
sebebi nedir Büdce açığı mı'? Evet. Fa· 
kat küçük bir nisbet dahilinde. Çünkü 
bu açık mütemaaiyen azalmaktadrr. Ha. 
zinenin "Vaziyeti mi Evet. 'Ve bu esas· 
h sebebdir. Hazinenin içinde bulunduğu 
müşkilat başlıca hazinenin normal haya
tı için elzem olan milyarların milli te<!a. 
vülden çekilmiş olmasrdır. Çünkü, bu 
milyarlar dışaTıya göç etmiştir. Buna 

harb borçlarının, buhran senelerine aid 
açıkları kapamak için konulan tahsisat
ların, külfetli ve fakat içtimai buhranın 
önüne geçen sosyal ıslahat masraflarını 
ve nihayet muazzam silahlanma ınasraf
larınm yükünü de ilave edebiliriz. Ser • 
maycler kaçıyor ve işte hükümeti hare • 
kete geçiren !budur. 

/Haz.neyi tlerhtil 'feraha pka:rmalı 

1Hükümct her şeyden evvel Jhaiineyı 
derhal feraha kavujturmalı: :ve büacca.e 
hİT iyilik başlangıcı tahakkıı'k ettirmCk: 
istiyor. Bunun üçler anla§ması ile & 
bir a1akası yo'lrtur lMünhaarraı:ı jfransız 

kanunu :hilcim olac.aktır, 
Şimdiki hukümet bu ıilihiyeti ıpar

lamento11un ontrolu aJtmaa <yapmak 
azminaeair. Hüldimct ika.ramamelct' 
redccektir. !Fakat ıparlamcntcry-;a bun'la
.r.m esabını aa ~erecektir. lffükümet 
laihv,c, !§eker, lbenzin gıbi avayici uru
riyc ıresinilerini "artmnryac&ktrr. Onun 
ifapa~ 'tarlfCleıüıı 'lft lbazı vertuerln 
rfüjzeJ'tilmesini acrpiş etmek olacaktır. 

Blum, komünistlerin hareket hattı 

hakkında da izahat vermiş ve soora eS
ki başvekil Flanden ve eski maliye na
zırı ve maliye mütehassısı 'Reymona'a 
cevab vererek de ckmi tir ki: 

''- Reymond ve Flanaen bugün'kü 
münakaşalarda hükümetin tecrübesinde 
muvaffakiyetsizliğini görmüşlerdir. Pa
ranın kıymetten düşürülmesinde mu
vaffak olamıyanlardan evel buna hiç de 
te~ebbüs etmemiş olanlar ıgelir. ıFransa, 
parnı ıslahatile osyal ıslahatı aym za
manda yiirlitmeye teşebbüs eden ·ııı: 

memlekettir. Hükümet burulan müf· 
tehirdiT. Hükümet nstladığı her enge
li hafiBetmey:e çahşmışta. Ve bngön 
bu işe esasından sarılmak mecbudy.etin
dedir. ı.r.a ki ortadan tamamile kaldır
sın. ı1ştc ıbütlin cumbur:iyetç1 'Cberiyet
ten bu işe iştirak etmesini istiyor..,, 

açtığından Ba.fı'.'ekil Blum Havas AjaR
sına §.11 beyanatta .bı.ılumnı.ıJUıır : 

"-Ben Thorez ile IDükloya saat "l'O 

da sollar heyetinin kalabaldt top1antı

sında gördüm. Ne~ iizcni v.e ıne de 

gece doinıdan !doğny.a ne de ıbilnsıta 

kendileri ile hükümet arasında katiyen 
konuşmalar olmaımşttr. 'Binaena1eyh 
komünistlerin kaıaı ma lbimt Du-ıtronan 
parlamento kürsüsünde söy'leifiği 1iebeb
ten 'başka bir sebeb crtfedihne-sini ~a
dederim. ,. 

~ nahm gerekse mtfha:fazak!rlann buti.irı 
politik mahfilleri, 13. Blumun bu sabah 
parlamentoda elde e'tmi_ş olauğu itimad 
reymi ihararetle kayaetme'ktedir1er. 
İnğilterenin büyük enternasyonal mese-

lngillz mahfillerinin taluliri 
Lond.r.a, 16 {A.A.) - Gcre:k sol .ce-

leleri halletmek i~Uı Fransa hükümcti

nin işbirliğini .elde ame.fe plıtznakta 

olduiu :JU mr..ıda iaıllla bükİİJlıetinin n. 
tiknnna bur.ada pek Göyük Diır elaemi

yeti haiz bir unsur nazariyle bakılımlll

tadrr. Akşam gazeteleri muazzam baş

lıklar altında "B. Blumun bir gecelik 

muharebeden sonraki zaferi" ni haber 

vermektedİT Jer. 

kat bütün gün anası ve Nanon ile hep Char
les"dan bahsediyordu. 

Şunu da batırlamalr&ı- lld petrol '" 
~en.zini ucuzlatma kararmea yahıu 

inen bir verginin yapacalt tesir lmil 
olmuş değlldir. Geçen ıbub,nln ıydlarm
dan ı;onra zirai ve amil sahalari1a 
lıyan kalkınmanın istihsale veraitl u: 
olmasaydı petrol ve benzin kavvetüii 
bugünkü kadar faydalan&rabıTu miy. 
dik? Bu kuvvetin vereceği ıiyi m•hsıu 
lü, henüz yeni kurulan ·m ıenaiistri 
bekliyor. Büyük aı1ı:ıntI yıllarından iknr
tulmafa savaşan dünya ımubadelesine 
Türkiye; sürat ve sıbatle ııgirmiştir. Bu 
mcharetli giri'in açtığı pı.zar~ra ma
Jkinc ıkuvvetinin bol ve iy.i yetiştirece-
ği mahsuller vereceğiz. 

Görlilüyor :ki her teClbir gibi, ıpctrol 
e ibcniiniıı 'Ucuzlamaıw ·~ekctin 

·ktıaaaı hayatında tutulan yo1lann :iyi 
semere vermesi ve mcmle1tet1n müte
madiyen "n'ldşaI yolunda yürümw" 
ile ımüırikUn 101muştur. Bımu atrrla.. 
'D:Ulltla; yalnız öir şükran lborcu öde.. 
miş olmayu. Y:üreklcıimizin bu tı.atır
ilamadan alacağı kuvvet ve iyet ve 
"ft'ilıar Jhi&Si, ıher zaman Ustün bir kıy

met ıtilıu:aktır. 
Kemal ÜNAL 

Gece işleri 
(Başı ı. inci sayfada) 

ci maddesinin ikinci bendi hükmüne 

tevfikan İktısad Vekaleti 'tarafınaan 

umumi ızin verilmıftİt'. Ba gım iş yer

leri sahih ve müdürlerinin çocuk veya 

kadın işçileri ne gibi şartlar altında 

geceleyin çalııtırdtklarmı ve: 

ıa • ıBunların ikametglihlariy.le iş yer. 

lerıi arasındaki :mcaaf.e ve gidip gelme 

şart1annı, 

b - Kız ve erkek çocukların ya§ları. 

na göre gruplara ayrılarak sayılarını, 

c - Her gruptaki çocuklarla .kadın.. 

!ardan kaçar kişinin ne mahiyette işler. 

de çall§t.ıklarını, 
ç _ Her gnıpun gece çalışma saatle

ri başlangıç ve .aonu ile orta yerde.ki 
fasıla müddetlerini. 

d - Bu folda çalIJmaruıı teknik, eko
nomik ve .sosyal .aebehlcriai, temmuz 
sonuna kadar dofrudan doğruyCI, 

lş Dairesi Reisliii 
Adliye karşısında Sakarra .a.partt. 

maıu 

ıAilresinc bildirmeleri - kanundaki 
ceza müeyyideleriyle tebliğ oluı:wr.. 

Bu umumi izin lktısad Ve.kilcti ta. 
rafmdan ,görülecek .liizwn ö.uriıı.e buı 
if yerler.inden - hir .ay evcl .ıeblii edile. 
rek - g~zıi .almabiliı:. 

İHTAR: 

16 ve daha aşafr yaşındaki kLZ ve 
erkek işçilerin her ne tarzda olursa oL 
sun sanayi işlerinde gece ~alıştırılma. 
ları mutlak surette yasaktır. (A.A.) 

'Bundan 'ICllU'I Atatiirldin ~
<i!a buUttiı ıintibalann "'Büyük tarih 
Tra!non&ı" ınamiyle ir kitab fCkiin e 
~ bnrlqturldı. 

Gece :yansına lcaaar dC'ftm eaen u 
c ve lıunıı ıiçinde lbalk IDCfC ile ilW
lı:ıevindcıı •yrıldı. 

Tib talebe yurıduna 
girmek için şartlar 

Bmnhr eyeti, Sa,ğlıtc ~ Sosy.al 

Yardım Balcanhğmm teklifi werine 

leyli rb 'talebe yurdu talimatnamesinin 

ommcu maaacsinc :a ğtdaki fıkranın 

eklenmesini ımuvafik g.ômıüştiir. 

"Türlı: ırkına ve :tür1ı: kültürüne :mcn-

ıib olan ecnebi ıtabiiyetindclrl talebe. 

llcr lc.ra Vekilleri Heyeti brariylc ve 

talimatnamesinin umumi hükiimleriııe 

tlbi olmak ışartiyk ücretli vey. ıücret

liz olarak 'ikabul edilebnir. 'Ucrets.iz ta. 

l.lebedcn meöburi hiı:mct tealıhiid sem:. 

ai a1ınma.z ve imtihanda muvaffak ıol. 

ıımyarak yurddan .çlkanlaıılar ııihari o
larak faldilteyc devam etmek 'Suretiyle 

sınıflarını geçseler dahi tekrar yurda 

alınmazlar. Ücretli olarak kabul edilen 

talebeden her sene için üç taksitte ol· 

mak Uzcre l300) lira tahsil ücreti alz.. 

nrr. Taksitlerini muntazam ödemiyen 

talebe yurddan çıkarılır.,. 

Otellerin kazanç verıiai 

İstanbul, 16 ( Telefonla ) - İstan. 

bul ticaret odası otellerin gayri safi 

iradlarr üzerinden alınan kazan_ç vergi
lerinin yüzde 35 den yüzde 25 e indi· 

rilmcsi haklı:mdaki teklifi tasvib etmiş 

ve hazırladığı projeyi vekalete gönder

miştir. 

Mumhane antrepoları yıktırıldı 
İstanbul, 16 ( Telefonla ) - Eski 

Mumhane antre_polarr tamamen yJktınl· 
dı. Y.en.i antrepoların inşaatına aid mü
nakasa bugünlerde yapılacaktır. 1nşaşat 
sonbahara kadar bitmiş olacaktır. 

-··R···A···ö·-.;;··a·-·! . . ........................................... 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 
12.30-12.50 Muhtelif plak neşriyatı, 

12.50-13.15 Plak: türk musikisi ·ıe hal il 
fal'kıları. U.15-S.30 Dahili '1e harici ha.
heder. 

AKŞAM NEŞRlY ATI! 
8.30-19.00 'Muh1:.:1:f phk neşriyatı, 

19.00.19.30 Türk musikisi ve balk şarkr.. 
lan (Müzeyyen ve arkadaşları), 19.30. 
19.45 Saat ayarı ve arabça neşn;rt, 

19.45-20.15 Türk musikisi ve h.a1k ~ar
kıları (Servet Adnan ve arkadaşları), 
20.15-20.30 Kazım Nami Duru {Terbi.. 
ye), 20.30-21.00 laklaP dans musikisi, 
21.00-21.15 Ajans haberleri, 21.15..21.55 
Stüdyo salon orkestrası. 21.55-22.00 Ya
rınki :Program ve istiklal mar~ı. 

yün 'ko1luklar bir türlü biteıniyordu. 

ugenie 
Grandet 

İhtiyar efendi sine karşı olan vazifeleri
ne ihanet etmeksi.rin Eugenie'nin acılannı 
hafifleteceğini anlamış olan N anon ona: 

- Eğ« benıim bir erkeğim olsaydı onu 
~ehenneme kadar takib ederdim. Sözün kı
sası o benim olurdu. Ve ben, onun için öl
mcğe razı olurdum. Fakat hayatın ne otdu
ığunu öğrenmeden öleceğim. İnanrr nusmn:, 
htt :halde iyi bir insan -olan şu ihtiyar Cor
noi.ller bile, tıbkı si.Le kocta yaparak Müsyö 
Gr.andet'nin paralan -etrafında dönüp do
laşmak maksadiyle buraya ge1enter gıDi, i
radlanmı d~ünet'ek peşimden aynlmiyor? 
Bir kule gibi kap kaim olmama rağmen inc-c 
rnhlu olduğum içmdir 'ki ben bunlan görü
yorum, ama, bunta.r aşk olmamak1a bet'aber 
~e 7.evkimc gidiyor. 

kiyor ve yengesinin resmini seyrediyordu. 
Bir sabah, yengesinin çehresinde Charles'ın 
çizgilerini aramakla m-eşgul iken anası üze
rine geldi. Madam -Grandet, o za
man, Charles tarafından Eugenie'nin hazi
nesi mukabilinde yapdmış ~lan müna<lele
nin mütbiş sırrına vakıf oldu. 

Görünüşe göre ehemiyetstz olan bu aile me
selesi, 'kadıncağız için, ha~in neticeler ver
di. 

Koltuksuz kalan kadıncağızı soğuk, k:ı> 
casmın korkunç bir hiddeti yüzünden ter i
çinde kaldrğl srrada, !kötü bir şekilde yaka
ladı. 

}'azan-· honore de ;balzac 
1 ürkceqe ce11ıre11. fltıla•a'hi Bavdar 
Sonra, her sabah, ceviz ağacının altında, 

biribirine bunca güzel ve çocukca şeyler 
söylemiş, teşkil edecekleri sevimli aile ;i. 
çin hulyalara dalmış oldukları - kurt yenik
leri ve yosunlarla <lolu - eski sıranın üı:eri
ne oturup düşünüyordu. Yüksek dıvarlar a
rasmdan görebildiği gök yüzü parçasına, 
sonra, harab dıvara ve altında Charlcs'm 
oda5ı bulunan dama bakarak istikbali ta· 
savvur ediyordu. Bunun sonu münzevi ~k, 
devam eden, bütün düşün~lere k.ayıp giren, 
ve hayatın asıl maddesi halini alan aşk 'Ol
du. 

"P:.tba Grandet'nin sözde dostları akşam 
p i yapmcı.ğa geldikleri zaman Eugenie 
nt: ··-ı·..,j; •• ,..,. :-+:r,.btm -gi.?:leyordu: fa-

Böylec<e iki ay geçti. Vaktiyle pek yek
nasak olan bu evin hayatı, üç kadmı binli. 
rinc bağlayan bu sff sayesinde canlandı. On
lara göre Charlcs, bu salonun kül rengi dö
şeme tahtalan üzerinde bala yaşıyor, 'gidi
yor, geliyordu. 

Eu~enie tuvalet masasının ç-ckmcsini ıçe-

Ôdü kopmuş gibi 1kcPr:bn ana-: 
- Hepsini ana VCTdin mi? "Cledi. Yıl ba

şmda baban altınlarım -görmek isteiince ~ 
na ne diyeceksin? 

Eugenie•nin gözleri bir nöktaya dikildi 
\.'il! bu iki kadın, o gün akşama kadar sanki bir 
olüm korlrusu -g-~çinniş gibi olduhl.an yerde 
kald11ar. 

1819 ~nesi üç gün sonra bitiyordu. Uç 
gün sonra, müthiş bir faaliyet; zChirsi'z, bı
çaksu, bnsız bir burjuva facias1 baş1aya
caktı. Fakat bu facia, aktörlerine nisbetle 
lm:Şhur ı\trid ailesi içinde ttreyan etmiş o
lan bütün facialMdan aaha -zalimtt im. 

Madarn Gnndet, ördüğü işi ~izlmnin ü
rerinc bırakarak kızma sordu: 

- Halimiz ne olacak 1 
ZavaHı :ana, ;ki aydanbcri 'öyle heyecan-

1\ar geçiriyor i(li ki i\a:şm mu"htaç olacağı 

- 'Zavafü yavrucuğum, düşünüyordam 
ki sırrını bana tevdi 'Ctmiş o1saytlın, Parisc, 
Müsyö des Grassins"c yaracak kadar vakit 
brilurduk. O da bize, seninkilere benzer aı
tmlar gönderebilirdi; ve GTandet, "Seninkıle
ri tanımakta beraber, belki... 

- Fakat bu kadar parayı nere-de bultll'
ıduk~ 

- Benimkileri rehine koyard1m. Zaten 
Müsyö des GTassins de bize ... 

Eagenie, anasmm sözünü keserek, bo
ğuk ve bozuk bir scs\e-: 

- Artık, dediğini yapmağa vakit yok. 
Yarın "Sabah, gidip, odasında yeni yılını tCbo 
rik etmiyecek miyiz? 

- Fakat kızım, neden. bir kerre de, 
Cn:ıchot'lan görmeğe gitmeyeyim? 

Oev:ımı var 
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Orınan _'iftlig 
Mütehassıs heyet büyük şefe bu yerin bir 
çiftlik kuru ,. ası için lüzumlu olan vasıf
lardan hiç birini taşımadığını söyledi. 
Atatürkün cevabı şu o ~muştur: 
" ... işte istediğim yer böy~e o~ma!ıdır. An
karanın kenarınd-::ı hem batak, hem çorak, 
hem de en fena yer ... 
Bunu biz islah eto ezsek kim gelip islah 
ed~cektir.,, 

Türkige.lJi bu ders /{urtarmıştzr 

-

Orman çiftliğinden güzel bir kö<;tt Orman Çiftliğinde yükselen ağaçlar 

~- ......... ... 
Atatürk çi.tlik:eri Anado~unun bağ ında, 
Çağdaş e anominin iş hayabna s okmaya 
çalışt•ğı caz beli siyi en geniş min'.'llSI ve 
en güzel örne lerile tatbik ettiler. B 'r or
man çiftliği koca An~ara köylerine kal
kınma şuuru vermeye kafi geldi. 

9 25 senesi bah,armda idi. Bir gün 
Atatürk, memleketin tanınmış 

ziraatçilerinden bir grupu çağırttı, on.. 
lara ağaçsız ve çorak Ankaranm yanı 
başında büyük bir çiftlik kurmak iste
diğini söyledi ve böyle bir çiftlik_ için 
yer aramalarını emretti. 

Bu mütehassıs heyette bulunan ta
nınmış bir ziraatçimizin o zamanki hatı
raları şudur: 

· "- Çiftlik yeri için uzun boylu do
laşmaya ve Ankaranm çevresinde baş
ka başka tabiat ve toprak hususiyetle
ri aramaya lüzum görmemiştik. Sebeb 
çok basitti; kıraç bir bozkırın ortasında 
bir orta çağ şehri... Ağaç yok, su yok, 
hiç bir şey yok ... Böyle bir yerde hazır
lanmış ve miisaid şartlar taşıyan yerler 
nasıl bulunabilir? Dekor her yerde ay
nidir. 
· ''Bugün, her köşede bir ağaca rast
layıp, bütün bir yıl çiçek yüzü gören
ler, yeşil hasretini Ankaranın kurulu
şunda ve Orman çiftliğinden önce bu
rada bulunanlara sormalıdırlar. 
- "Ankaranın çevresinde çiftlik ola

cak bir yer ararken, neden saklayayım, 
en az bugünkü çiftlik yeri üzerinde dur
muştuk. Burası, tabiatin hiç cömerd dav
ranmadığı, bakımsız, hastalıkh, sarı 

yüzlü ve insanı bakarken bedbin eden 
bir halde idi: Şimendiifer yolunun 
geçtiği geniş arazinin bataklık yerlerin
de şehrin hayatını zehirliyen ve çevre
sinde yaşayanları kendi gibi renksiz ve 
hasta yapan sazlıklar birer sıtma kay
nağı halinde idi. 

Biraz kıraç yerlerinde yuva kur
muş olan kartallar ve akbabalar 
o zaman dört kerpiç dıvardan başka 

bir şey olmıyan mezbahanm etrafında 
yuvalar yapmışlardı. Burada medeniye
tin ve insanın eseri olarak yalnız bir 
demiryolu ince bir şerid halinde uza
nıyordu. Köyler, karşı yamaçlara, gü
ı:ıün hiç olmazsa bir kaç saatmda gölge 
düşen tepeciklerin arkasına kurulmuş
lardı. 

"Tetkiklerimiz bittiği zaman neti
ceyi büyük Şefe arzettik. Atatürk elle
riyle bugünkü çiftliğin olduğu yeri i
şaret ettiler: 

"- Burayı gezdiniz mi? 
Buranın bir çiftlik kurulması için 

bulunması lüzumlu olan vasıflardan hiç 
birini taşımadığı bir bataklık, çorak, fa
~ir olduğu hakkındaki müşterek kana
atimizi söyledik. 

Atatürk'ün bize cevabı şudur: 
•·- İşte istediğim yer böyle olmalıdır. 

Ankaramn kenarında hem batak, hem 
çorak, hem de en fena yer ..• Bunu biz 

ıslah etmezsek kim gelip ıslah edecek
tir?" 

Türkiyeyi bu ders kurtarmıştır.'' 

••• 

O 
rman çiftliğinin "iş karargahı'' 
bu hadiseden bir yıl sonra, 25 

mayıs 935 de, ·Gazi terbiye enstitüsünün 
tam kerıarındaki uzun, kuru ve kıraç bir 
derenin içinde kurulmuştu. 

Buraya ''iş karargahı" admı veren
ler, sarı bir bozkır parçasını ye1jile çe
virmenin insan yaratmak kadar mukad
des olduğunu bilerek savaşmışlardır. 

Atatürk burada asi tabiatla harb et
miş ve onu da yenmiştir. Orman çift
liğinin iş karargahı bizim için kocatepe 
kadar azizdir. İki elin parmakları ara
sına sıkışacak kadar geçen seneler için
de; sarı renkli ölü tabiat, yerini, yeşile, 
hayata ve neşeye tel'>ketmiştir. 

*** 
iki bCJ§lı dava: 1 929 senesinde An.karanın bazı 

yerlerinde ve bilhassa çiftlik 
çevresinde kuraklık olmuştu. O yıl köy
lü iyi mahsul alamadı. 

Yalnız çiftlik; bu hadisenin dışın
da kaldı. Çünkü o; tohumu yalnız gök
ten düşecek damlalara güvenerek atma
mıştı. 

Sonra tohumu da rast gele bir to
hum değildi. Bu toprağın istediği to
humdu. Kuraklığa dayanıklıydı. Hem 
de toprak gübreliydi. 

Orman çiftliğinin çevresinde ekini 
olan köylü, kendi cılız, başaksız ince 
saplarının yanında, çiftliğin dolgun ta
neli başaklarının nasıl yetiştiğini; bu 
sırrın nerede olduğunu anlamak mera
kına düştüler ve bunu öğrenmek iste
diler. 

Kendilerine anlatıldı ki, toprağın 
altmdan kaçan sular vardır. Bun
lar, tabiatin insan gücünü ve insan ze
kasını deneyen cilveleridir. Eğer bu 
su; toprağın yüzüne çıkartılırsa o za
man yalnız yağmura bel bağlanmaz. A
sırlarca göğe kalkan eller; eğer - çift
liğin yaptığı gibi - denıirboruları yere 
sokmuş olsaydı, en kısa ve emin yoldan 
ar~nan suyu bulmuş olacaktı. Çiftlik 
bunu yapıyordu. 

Sonra -toprağın istediği vasıftaki to
hum almak lazımdı. Bu tohumdan köy
lüye dağıtıldı. 

Çiftlik toprağı kara sapanla sürmü
yordu. Buhar kuvvetinin sürüklediği 
pulluğun ucu, toprağın en alt tabakala
rına giriyor, orada gizli kalan ve alt 
tabakalara kaçan toprak cevherlerini üs
te çıkartıyor, ekme makineleri iyi to
humu, iyi toprağın, yağmurun ve kulJ 

Orman Çiftliğinde kıimes hayvanları 

YAZAN 

1 Cemal Kutay 1 

gagasının alıp götüremiyeceği yere atı
yordu. 

İş bununla da kalmıyordu. 

Toprağın arıkları, kötü otları, taş 
parçaları temizlenmişti. Köylü görüyor
du ki bütün bu yapılan işler ne çok in
sanla, ne de çok masrafla yapılmaktadır. 
Sır şuradadır: Düzgün çalışmak, bilerek 
çalışmak .•.• 

Orman çiftliği asıl büyük vazife
sine, öğreticilik ve yetiştiricilik vazi
fesine başlamıştı. 

Çiftliğe dönen gözler: 

A sırlarca kendi içine çekilerek dış 
alemden uzak kalmış olan köylü

nün gözü. Orman çiftliğine doğru çev
rilmişti: Burada için için özlediği, fa. 
kat istemiye cesaret edemediği bir ha
yatın tezahürleri vardı. 

Burada da aslında kendisininkinden 
hiç farklı olmıyan bir toprakta uğraı;ı
lıyordu. Fakat onu geri ve kucjı~tsiz 
yapan derdler burada yoktu. Yol edil
mişti. 

Çiftliğin içinde yeni hayat kuran
lar; köylü kalabalıklarının dolgun ba
şakları ellerine alıp onlara dikkatle hak
tıklarını, toprağı elleriyle ufaladıkla

rmı, bol yumurta veren besili tavuk
ları bu sırrı öğrenmek ister gibi okşa
dıklarmı, buradan kuluçkaları için yu
murta alıp götürdüklerini görüyorlar
dı. Orman çiftliğinin etrafını çevre
leyen yüzlerce köyde ne yünü, ne sütü 
hiç de kendilerininkine benzemiyen te
miz, uzun kıllı, yağlı bol süt veren se
miz koyunlar bir muamma gibi kaldı. 

Kalkınma şuuru: A rtık çiftlik köylünün hayatına 
her gün biraz daha giriyordu. 

Köylü yüzlerce yıllardanberi bir miras 
gibi taşıdığı ve onu bedbaht eden derd
lerin birer birer yok olduğunu gördü
ğü bu müesseseye bağlanmaya başla

mıştı. Kurtuluş yolu yam başında idi. 
Bundan sonra çiftliğin üçüncü va

zifesi başladı: İyiye,. güzele ve teknik 
olana karşı uyanan bu alakadan fayda
lanma .... 

Çiftlik için bir pulluk fabrikası ku
ruldu. Bu fabrika, kara sapandan kur· 
tulmak: istiyen köylüye ucuz ve sağlam 
pulluk dağıtıyordu. Fabrikanın yanı 

başında kurulan atölyeler; köylünün e
line bir demirbaş olarak geçen pullu
ğun ömrünü uzatmak için yedek parça-

.artı~ çi tlik köylünün hayatına hergün bi
raz daha giriyordu. Köylü yüzlerce yıllar
dauberi bir miras g•bi taşıdığı ve onu bed
baht ed ·n dertlerin birer b rer yok olduğu-
nu gördüğü bu müesseseye bağlanmaya 
baçlamıştı. Kurtuluş yo'u yanı başında idi. 

lar hazırlıyordu. Türlü zamanlarda 
modern ziraat aletlerinin memlekette 
yayılması için yapılan tecrübeler anlat
mıştı ki; yedek parçalar olmadıkça ve 
köylü bunları kolaylıkla bulmadıkça 

kara sapan tarladan çekilmiyecektir. 
Çift1iğin sayısız güçlükler karşı

sında ayakta duruş sebeblerinden biri 
de, geçirilmiş tecrübelerden faydalan
mış olmasıdır. 

Çiftliğin hayvanları niçin bol süt 
veriyor; neden kolaylıkla mü~teri btı· 

luyordu? 
Tarlasını kara sapandan kurtaran 

köylü, artık, buğdayı kadar demirbaş 
olan hayvanlarını da kurtarmak, onları 
değerlendirmek isteğinde idi. 

Çiftlikten bunu da öğrendi Ahtrmı 
temiz tuttu. Hayvana bol ve besleyici 
gıda verdi. Yazın boş günlerini hayva
nına ot toplamakla ve kışa hazırlık 

yapmakla geçirmeğe başladı Yonca ek

mesini öğrendi. 

Kemaliırt köylü tipi: 

A tatürkün çiftlikleri, Kemalist köy
lü tipini, dolgun taneli buğday 

gibi, yaratmaya başlamışlardı. İyi ek
meyi, ı;amanmda sulamayı, vaktinde ça
palamayı, hayvanına bakmayı, düzgün 
çalışmayı öğrenen köylü değişen istih
sal şartlarma ve yaşayışına kendisini de 
uydurmak zarureti duymuştu: Çiftlik 
binaları, köy evlerine büyük örnekler 
olmuştur. Konforlu ve ileri köy tipini, 
Atatürkün çiftlikleri gösterdi. Biz, 
normal şartlar altında Tarsusta, Yalova
da veya Silifkede bir nümune köyünü 
kaç sene sonra kurabilirdik? 

Köylü bu çiftliklerde, ziraatin insan 
emeğini ve insan gücünü boşu boşuna 
harcayan bir didinme olmadığını gör
müştür. İyi yaşama, iyi yime, tibati 
sevme ve onun kötü taraflarmı düzelt
me şufırunun Atatürk çiftliklerinden 
köylere doğru nasıl yayıldığını görmek 
istiyorsanız Orman çiftliğinin etrafın
daki köylere bakınız: Ağaç yetiştirme 
zevki; bu çevre köylüsünde, Orman çift· 
liğinin on milyona yaklaşan ağaçları al· 
tında dinlendikten sonra başlamıştır. 
Bu. nesilden bir daha orman katili ço· 
cuklar yetişmiyecektir. Bir ağacın, bir 
insan özenile yetiştiğini gören köylü 
evvela onun değerini anlamış ve sevmiş, 
sonra da bu yaşayana itina ve alaka gös
terme hissini bütün muhitine, evvela kf'n· 
disine, çoluğuna çocuğuna, sonra hay· 
vanlarma, tarlasına, bağına, bahçesine 
göstermiştir. Atatürk çiftliklerinin bu 
vasfı, onlara pratik ve köye kadar gir
miş bir mekteb hüvviyeı.i verir. 

A tatürk çiftlikleri AnadolunuJ\ 
bağrmda, çağdaş ekonominin iş 

hayatına sokmaya çalıştığı cazibefı .s-::.;, ~ 
en geniş manası ve en güzel ömelf 
!eriyle tatbik ettiler. Bu çiftlikler az c · 
mekle çok iş görmeyi, emeği değerlen
dirmeyi öğrettiler. Mübadele hayatın?a 
dürüst ve özverili olmak itiyadını . t 1-
kin ettiler: Ankaranm haya~ paha1 ,ıı. 

ğı endekslerini tetkik ediniz. Göre~ 
siniz ki çiftlik mamfilatı çerçevesine gi· 
ren maddelerdeki ucuzlama nisbeti hiç 

bir maddede yoktur. Zaman zaman, tür

lü sebeblerle belki her madde üzerinde 

bir ihtikar hareketi kaydedilmiştir. Fa

kat çiftlik mamUlatına dahil maddeler 

üzerinde böyle bir şey bahis mevzuu 

değildir. Bu müesseseler; böyle hare

ketleri derhal önlemişler ve memle

kette ticaret ahlakının kurulmasını bir 

prensip olarak kabullenmişlerdir. 

Bir Orman çiftliği; koca Ankara 

köylerine kalkınma şuuru vermeye ka

fi geldi. Her vilayette bir orman çiftli

ği kurulduğunu düşününüz: llklerini 

Atatürk kurduğu bu müesseseler Kema

list köyü kurmaya kafi gelecek kadar 

değerlidir. 

*** 
A tatürk çiftliklerinin köy kalkrn

masında olan bu büyük yerini ayı 
rırken biz ankarahlar, sıcak yaz günlc:-

rinin vefalı dostunu hiç unuta.bilir mi

yiz? Çiftliğin bugün on milyona varan 

ağacı bize neşe ve hayat, nefis mamfila

tı sıhhat ve huzur vermiştir. Çiftlik, 

Ankarayı büyük şehir yapan temeller

den biridir. Bu temel; başşehir büyü

dükçe değerlenmekte, kendi kendine 

vazifelerini genişletmektedir. Köyde 

bir kalkınma mektebi olan çiftlik ; şe

hirde modem hayatı kuran cemiyetçi 

bir unsur halinde çalışıyor. 

Evlerimizde kuş sesi duyacak mı

yız? Kıraç dağlarda yeşiUik, ç~~ak 

kırlarda gölge, arık ve sarı toprak üs

tünde su yüzü görecek miyiz? 

Asırlık tarihi olan ruyayı; bulun

dukları yerde Atatürk çiftliklcrı on iki 

sene içinde hakikat yapmıştır. Atatür

kün milleti için hazırladtğı l)u e.;ıe, ler 

bugünden sonra gene millet elinrle, bu 

eserlere layik olan Kemalist köylüyü 

vetistirece ktir. 



17-6-1937 

Ankara Valiliğinden: 
Şehir atadyomu etraf methallerine yapılacak demir kapılar 28 

haziran 937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet daimi encümen o
dasmda ihalesi yapılmak üzere açrk eksiltmeye konmuştur. Keşif 
bedeli 1842 lir 44 kuruştur. Muvakkat teminat 139 liradır. İstekli· 
!erin naiia müdürlüğünden alacakları ehliyet fenniye vesikası ve 
teminat mektub veya makbuzlariyle birlikte yukarda adı geçen gün 
ve saatte vilayet encümenine müracaatları. Bu işe aid şartname ve 
keşif evrakı Ankara vilayet nafia müdürlüğünde görülebilir. 

(1541) 2-2627 

Fen nıeınuru aranıyor 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden : 

Belediyemizin açık olan 80 ila 100 lira ücretli fen memurlu~u
na istekli olanların müracaatları ilan olunur. 

Talihlerin diplomasını hamil ve şehir planını tatbika muktedir 
bulunmaları şarttır. 

Makine; elektrik: su işlerinden anlayanlar tercih olunur. Mü-
racaatta evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. (3100) 2-2~43 

Anliara Valiliğinden: 
Miktarı Kıymeti Dipozito 

Mevkii 
Kubbeli 

Cinsi 
Bağ 

No. M.2 L. K. L. K. Taksit miktarı 
16 5514 600 00 45 00 Sekiz sene, 

Karapurçak 
köyünün 
Tatlar 

sekiz taksit 

deresi Bağ 46 5300 159 00 11 93 Peşin 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesi 

28.6.937 pazartesi günü saat 15.30 da yapılmak üzere açık artt1r
maya konulmuştur. 

Taliplerin hizalarında gösterilen dipozito makbuzlarile Defter-
darlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1554) 2-2642 

'l'osya Belediyesinden 
Açık Eksiltme İlanı : 

l - Eksiltmeye konulan iş: Tosya kasabasında yeniden yapıl
makta olan yirmi yataklı hastahanenin keşif ve projesindeki ikinci 
kısmının inşaatına aittir. Bu kısmın keşif bedeli (9508 lira 85) ku
ruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır ı 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname 
E - Hususi şartname. 
F • Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cedveli 
G - Proje. 

istekliler bu evrakı Tosya belediyesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 29 mayıs 1937 den 17 haziran 1937 tarihinde per

şembe günü saat 14 de Tosya belediye dairesinde belediye encüme
ninde açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 713 lira 17 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve milteahhidin bu işi yapabileceğine 
dair Nafıa veka.letinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmesi lazım
dır. İsteklilerin mezkur günde belediye encümeninde hazır bulun-
maları ilan olunur. (1414) 2-2423 

Evkaf Umum Müdürlüğunden: 
Cinsi 
Gazino 
Tarla 
Arsa 
,. 
•• 

Dükkan ve 
oda 

Beş oda 

Mevkii 
Etimesut 
Kayaş köyünde 
Ulucanlarda 
Atpazarı 

,. 
Müneccim 
yokuşu 

Saraçsinan 
camii yanında 

Vakıf No. 

213/1 
138 
443 
030 
254 

60 
139 

Senelik kirası 
Lira 

50 
15 
25 
20 
30 

80 
72 

Yukarıda evsafı yazılı akar ve arsalar 16 haziran 1937 günün
den itibaren 10 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 
25 haziran 1937 cuma günü saa.t 15 de Evkaf apartnnanında Vari
dat Müdürlüğünde yapılacaktır. !steklilerden yüzde 1 buçuk temi
natı muvakkate alınacaktır. Tutmak ve şartlannr öğrenmek isti
yenle!in Varidat müdürlüğüne müracaatları. (1619) 2-2735 • 

Kocaeli Vilayetinden 
10. 6. 1937 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulan vilayet için alınacak 35000 bin lira muhammen 
bedelli iki adet ekskavatör makinesi için istekli çrkmadığrndan 
Haziranın 23 üncil Çarşamba günil saat on be~te pazarhlt:la alı~ 
maaına karar verilmiştir. İsteklilerin 2625 lirlrk muvakkat temi. 
nat mektubu veya Banka makbuzu ile mezkur tarihte Vilayet ma. 
kamına şartnamesini görmek isteyenlerin de V ilfi.yet encümen ka
lemine milracaatlarr. (ısn) 2 • 2683 

Ankara Valiliğinden: 
1.7.937 trihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Ankara vi

layeti dahilinde toplanan Tiliyet daimi encümeni odasında (2649) 
Jira ( 60 ) kuruş keşif bedelli Polatlı Haymana yolunun 
o+oo0-24+000 kilometresinde 1440 metre mikab kum ihzaratı iti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid şartname ve it inerer vilayet nafia müdürlüğünde 
~örülebilir. 

Muvakkat teminat (198) lira (75) kuruştur. 
İsteklilc:ıin ticaret odası vesikası ve teminat mektubu veya mak

'buzlarile ihale günü saat 15 de daimi encümen riyasetine müracaat 
etmeleri lazımdır. (1529) 2- 2624 

İstatistik Genel Direktörlüğü 
Eksiltme ve İhale Komisyonundan 

' Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlam : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 35-38 

forma belediyeler istatistiği ile 5-7 forma tahmin olunan muhasebei 
hususiyeler istatistiğidir. Belediye istatistiğinin tabı adedi 750• 
muhasebei hususiye istatistiğinin 500 olacaktır. 

2 - Her iki eserin 16 sahifelik beher forması için 40 ar liradan 
tahmin olunan baskı bedeli 1800 liradır. 

3 - Eksiltme 18. Haziran. 1937 cuma günü saat 14,30 da Umum 
müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarile yüzde 7,5 muvakkat teminat vesikasının 
eksiltme açılmadan bir saat evel komisyon reisliğine verilmesi la
zımdır. Şartname komisyon katipliğinden istenebilir. Nümuneler 
dairede görülebilir. (1409) 2-2416 

ULUS 

l{ültür B k nlı"" d 1 
l - Orta okullarda ~ürk:, tari~ğra~~: riyaziye, tabitye, 

frarnsızca almanca ve İngilizce öğretmeni olmak istiyenler için • 
bu yıl sınav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 eylül çarşamba günü İstanbul üniversitesinde 
baş.lıyacaktır. 

3 - Sınava girmek isti yenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmamaları. 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden 

mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare 
heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve öğretmen 
olanlar bu kayıddan müstesna olup mensub oldukları daire amiri
nin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücud 
arızalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya 
bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 

Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders senesi 
öğretmenlik etmiş bulunmaları gerektir. 

4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav soruları üniversite ve 
yüksek öğretmen okulu talebesinin takib ettiği ders müfrredatın
dan seçilecektir. Bundan başka sınava gireceklere pedagojik soru· 
lar da sorulacaktır. 

5 - Namzedler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralr 
kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her han
gi bir orta öğretmen okulu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzedler bir istida ile ba
kanlığa müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacak
tır. 

A) Nüfus tezkerelerinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelrine aid şehadetname veya vesikalrmın asıl 

veyahud suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

sıhhat raporu, 
E) Mahalli kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F) Altı adet 4x6.5 büyüklüğünde kartoı:ısuz fotoğraflarL 
Bu vesikaların en son 1.8.937 tarihine kadar bakanlığa gönde· 

rilmiş olınası lazımdır. Bu tarihten sonra bakanlığa gelmiş olan 
veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hak-
kında muamele yapılmıyacaktır. (1455) 2-2487 

Arı kara Valiliğinden: 
~elıir stadyomu iç m.ethaline asılacak olan 4.60X2.70 m. ebadın-

• da mermer hitabe 28 haziran 937 pazartesi günü ııaat 15.5 da vila
yet daimi encümen odasında ihalesi yaprlmak üzere açık eksilt
meye konmuştur. Keşif bedeli 1738 lira 80 kuruştur. Muvakkat te
minat 131 liradır. 

ls~klilerin ticaret odası vesikası, nafia müdürlüğünden ala
cakları ehliyet vesikası ve teminat mektub veya makbuzlariyle 
birlik~ yukarda adı geçen gün ve saatte viliyet encümenine mü
rac;aatlarL Bu işe aid şartname ve keşif evrakı Ankara vilaleti na-
fıa müdürlüğünden görülebilir. (1542) 2-2628 

iktısat Vekaletinden: 
l - 1 ağustos 937 ita 31 mayıs 938 tarihleri arasında Türkofis 

tarafından çıkarılacak türkçe ve fransı.ıca aylık bültenlerin Anka
rada bastırılması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuşur. 

2 - Muhmmen bedeli (6550} liradır, 
3 - İsteklilerin bu işe aid şartnameleri Türkofis neşriyat ser

visinden alabilrler. 
4 - E1:siltme 3. temmuz. 937 tarıhine tesadüf eden cumartesi 

günü saat (10) da Ankarada iktisal vekaleti Türkofis dairesinde 
toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

5 - Muvakat teminat bedeli (491) lira (25) kuruştur. 
6 - Eksiltme 2490 numaralı kanupna tevfikan yapılacaktır. 
7 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü saat ona kadar 

makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vereceklerdir. İhale sa.. 
atından sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Türkofis 
neşriyat servisine müracaatları. (1631) 2-2744 

Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüifü Sabnalma 
Komisvonu hanfarı 

100 TON MUTAHHAR AVRUPA PAMUGU 

Tahmin edilen bedeli 55.000 lira olan ve şartnamesinde değişik
lik yapılan 100 ton mutahhar Avrupa pamuğu askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma komisyonunca 2 ağustos 937 pazartesi 
günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan 4000 lirayı havi teklif mektubannx mezktlr günde saat 
14 de kadar komisyona ftrmeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (1485) 2-2597 

200 TON ŞİLİ KÜHERÇİLESİ 
Tahmin edilen bedeli 14.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umwn müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 28.7.937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname par9SIZ olarak komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkat teminat olan 1050 lirayı havi teklif mektublarını 
mezk\ir günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatte komisyonamüracaatları. {1509) 2-2599 

200 T O N 114 LÜK OLEOM 
200 T ON 105 LİK OLEOM 
ahmin edilen bedeli ZS.000 lira olan yukarıda mikdan ve cinsi 

yazılı malıeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 4 ağustos 937 çarşamba günü gaat 15 de kapalr zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi tek
lif mektublarmı mezkUr günde saat 14- de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelczindcki 
vesaikle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. (1510) 

2-2644 
200 T ON SAF KURŞUN 

Tahmin edilen ebdeli 60,000 lira olan yukarıda nrlkdarr yazılı 
saf kurşun askeri fabrikalar umum müdürlüğü aatm alma lı:oıınisyo. 
nunca 9. temmuz. 937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartnamesi 3 lira mukabilinde komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkat teminat olan 4250 lirayı haTi t.eklif mektublarını 
mezk\i.r günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 sayılı kanunun 2. ve3. maddelerindeki vesailde mezkilr 
gün ve saatte komisyona müracaatları (1568) 2-2721 

750 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 18.000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

adi kok kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına 
komisyonunca 7. temmuz 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1350 lirayı havi teklif mektubla
nnı me:ıkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-
kur gün ve saatte komisyona müracaatları (1596) 2-2722 

~1illi Müdafaa Vekaleti SatmaJma 
Komisyonu lliinJan 

1 

----------------- -----------------1 LAN 
1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 208,5 kuruş olan ve 

müteahhid nam ve hesabına almaca kolan 20.000 kilo sarı sabunlu 
kösele açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 3127.5 liradır. 
4 - İhalesi 5.7.937 P. ertesi günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
saatmda milli müdafaa vekaleti satm alma komisyonuna vermeleri. 

(1614) 2-2733 

İLAN 
l - Bir tanesine biçilen ederi 850 kuruş olan 500 tane battaniye i

le bir tanesine biçilen ederi 55 kuruş olan 4800 tane havlu ve her 
bir çiftine tahmin edilen fiyatı 160 kuruş olan 1200 çift deri eldi
ven ayn ayrı eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini parasız almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 -:- Battaniyelerin ilk temitaı 318 lira 75 kuruş. Havlunun ilk 
teminatı 198 ve eldivenlerin ilk teminatı 144 liradır. 

4 - Havlunun ihalesi 3,7.937 C. ertesi günü saat 11 de. Batta
niyeni nihalesi 5.7.937 P. ertesi günü saat 11 de ve eldivenlerin iha. 
tesi 7.7.937 çarşamba günü saat 15 tedir. 

5 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3. madde
lerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale saa
tında milli müdafaa vekaleti SA. AL. KO. na vermeleri. (1627) 

2-2717 

tLAN 
46 kalem eczayi baytariye kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Be· 

deli (15400) liradır. İhalesi 4.8,937 çarşamba günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 1155 liradır. İstekliler evsaf ve şartnamseini almak ve gör. 
mek istiyen satın al. komisyonuna müracaat ve münakasaya gire
ceklerin 2490 sayılr kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektublari1e birlikte belli gün ve saatinden enaz 1 saat evel M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmelel'i. (1613) 2-2734 

1 
Ankara Levaznn Amirliği Satmalma 

Komisyonu ilanları ..._________________ _ ______________ ..... 
İLAN 

1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf ile 37470 
kilo sade yağı satın alınacaktır. 

2 - Sade yağın beher kilosu 90 kuruştan 33723 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 30.6.937 çarşamba günü saat 16 da Çanakkale müs· 

tahkem mevki satın alma komisyonunda ypılacatkır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evel ilk teminatı olan 2529 lira

yr ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerindeki vesaikile birlikte k°'" 
misyona müracaatlarL (1635) 2-2741 

tLAN 

l - Çanakkale müstahkem mevkii ihtiyacı için açık eksiltme !. 
le 3900 kilo sade yağı satın alınacaktır. 

2 - Sade yağın beher kilosuna 90 kuruş fiyat biçilmiştir. 
3 - İhale günü olan 30.6.937 çarşamba günii saat 16 da Çanak

kale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talihlerin 263 lira muvakkat teminatlariyle kanunun 2 ve 

3 cü maddelerindeki vesikalariyle komisyona müracatları 
(1633) 2-2742 

lLAN 

1 - Her bir tanesine biçilen ~deli 900 olan ve pazarlık günü 
bir istekli tarafından teklif edilen fiyatı pahalı görüldüğünden 
1050 tane portatif karyola kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Şartnamesini paraı;ız almk ve örneklerini görmek istiyenle-
rin her gün komisyon gelmeleri. 

3 - tık teminat mikdarı 630 liradır. 
4 - İhalesi 2,7.937 cuma gi.inü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesika ve ilk teminatlariyle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatmdan en az bir saat evel harb okulu satın 
lma komisyonuna vermeleri. (1625) 2-2719 

lLAN 
Sökedeki suvari alayı hayvanlarının ihtiyacı için 375 bin kilo 

yulaf kapalı zarf usnliyle 29.6.937 sal! günü saat 11 de münakasası 
yapılacaktır. Umum tahmini tutarı 18.750 lira olup muvakkat te
minatı 1407 liradır. İsteklilerin muayyen vaktinden bir saat evet 
teklif mektub~rını Bornovadaki askeıi satın alma komisyonuna 
vermeleri. (15S5) 2-2641 

İLAN 
1 - Gedikli küçük zabit mektebinin matbak ocağr 21.6.931 pa

zartesi günü saat 15 de pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Ocağın keşif bedeli 37 5 lira olup muvakkat teminatı 28 

lira 13 kuruştur. Şartname Te keşfi komisyonda parasız görülür. 
3 - İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte levazım imi.rliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1454) 2-2486 

1LAN 
l - Harb okulu hayvanatı için 540 bin kilo biçilmi!l yeşil çayır 

veyahut yoncanın 24.6.1937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Yc:şilliğin tutarı: 6075 rıra olup mu-va.kkat teminatı 455 lira 
63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - !steklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını yazılı gün ve saatten 
hir saat evetine kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1501) 2-2564 

!LAN 
1 - Niğde garnızonwıun ihtiyacı ~kapalı zartla e.ıtsUtmıı:ye 

konulan 290 bin kilo una istekli çıkmadığmdan 2490 sayıh kanunun 
40 mcı madesi mucibince 18.0.937 cuma günü. saat 15 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. siolaveno 

2 - Tahmin edilen bedeli ?l bin 1iia ve ilk tem.inatr 2392 lira 
50 kurnştur. 

3 - İstekliler şartnamesini her gün komisyonda görcbilider. 
(1626) 2-271& 

Amasya Cümhuriyet 
M .. dd . u ·ı· ..... d ıı eı mumı~gın en: 

Amasya cen evinin 1.6.1937 tarihinden 31.5.1938 ta
r1hine kadar bir senelik ikinci nevi buğday ekmeği kapalı 
zarf usuliyle verilen karar ve yapılan ilanat :mucibince ihale
si takarrür eden 8.6.1937 salı günü talih zuhUT etmediğinden 
2490 sayılı kanunun 40 ıncr maddesi mucibince 25...5.937 tarihli şart. 
na.ıne ve takdiri kıymet zabıtnamesi mucibince ihalenin pazarlık 
suretiyle 8.7.937 perşembe günü saat an altıda icra edilmek üzere 
bir ay uzatılmasına ve isteklilerin o gün saat on altıda Amasya C. 
miiddeiumumiliği daireı:;inde müteşekkil komisyona yüzde ~di bu
çuğun tutarı olan 781 lira 80 kuruş yedi yür seksen bir lira seksen 
kuruş pey akçeleri veya teminat mektublariyle müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1637) 2-2740 
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Halil Naci Mıhcıoğlu 
Anafartalar No: 111 

-------- - - ----------·----··---

Orman Çiftligi 
ÇiftliK Sütw ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Or m an Çiftliği Mağazaları 

Ut>, leı lit·miryolları ve Limanları lJıunm 

\liiıf iirfii•;ii Satmalma Komisvomı tl&nlan · 

Haydarpaşa - Gebze Banliyö 
Tarifesi Değiştirilmiştir: 

Bu değişiklikler meyanmda: 
1 - Bilhassa Tuzla ve Gebze münasebetlerine aid ücretlerde 

mühim nisbetlerde tenzilat yapılmış 
2 - Abonuman karnesi usulü lağvedilerek yerine bütün banli

yö ücretleri üzerinden mühim nisbetlerde tenzilatı havi ve her gün 
istenildiği kadar seyahate müsaid abonuman kartı (serbest seyehat 
kartı) usulü ikame edilmiş ve mütezayid nisbetlerde tenzilatı havi 
15 günlük, aylık ve i.iç aylık kartlar daimi banliyö yolcularının is
tifadesine arzolunmuştur. 

Yeni tarife 1 temmuz 937 tarihinden itibaren meriyete girec~k-
tir. ( 1594) . 2-2727 

Aile Gruplarına Mahsus Tarife 
Tevsi ve tenzil edilmiştir : 

Aile tarifesinin ücretleri Ankara - Çankır.ı - Filyos, Ankara • 
Konya, Fevzipaşa - Diyarbekir, Malatya • Sivas, İzmir - Eğirdir -
Afyon kısımlarmda mühim nisbetlerdc indirilmiştir. 
. Bu tarife, aile gruplarınrn teşkili noktasından da· tevsi edilmiş

tır. Aynı soyadım taşryan aile mensublan, akrabahk derecesi a
ranmaksızın gruplara girebileceği gibi grupa dahil olan muayyen 
akrabalardan herhangi birinin soyadım taşıyan diğer akrabalar da 
grupa dahil olabilecektir. Bu yeni tadilat, 20 haziran 937 tarihin.. 
den itibaren meri olacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara müra-
caat edilmelidir. (1593) 2-2726 

Antimuvan Nakliyatına Tenzilat : 
1.7.937 tarihinden itibaren (tasfiye edilmiş halde bulunan) an

timuvan maddesine maden cevheri tarifesi tatbik edilmek sure
tiyle tenzilat yapılacaktır. 

Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1596) 2-2730 

Yakılmış ve Öğütülmüş Manyezi tlere 
Mahsus Tarifede Tenzilat: 

1.7.937 tarihinden itibaren yakilmış ve öğütülmüş manyezitlere, 
ham manyezitlere mahsus tarife tatbik edilmek suretiyle tenzfü.t 
yapılacaktır. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(1595) 2-2728 

E1mniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 Eldeki örneği ve şartnamesindeki vasıflar dairesindeki zabıta 

memurları için 1500 adet madeni tuğla kapalı zarf usuliyle 5.7.937 
pazartesi günü saat on beşte satın alınacaktır • 

2 - Tamama 12.000 lira kıymet biçilen bu tuğlalara aid şartna
meler parasız olarak emniyet umum müdürlüğü satin alma komis
yonundan alınır. Örneği görülür. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 900 liralık teminat mak
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarrnı ve 2490 
~yılı ka~unun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
lıkte eksıltme gı..nü saat I4 de kadar komisyona teslim etmiş bu-
lunmaları. (1600) 2-2731 

Ankara birinci mıntaka kadastro 
müdürlüğün.den: 

Şimdiye kadar kadastrosu yapılmakla iştigal edilmekte olan 
eski Bedestanm kadastro ameliyatı burada mülkü olanların tama
men müracaat etmemeleri ve burada kimlerin alakadar olduğu an
laşılamaması yüzünden ilonal edilememiştir. 

Bu sahanın kadastro işlerini bitirilmek üzere alakadar olan
ların bir aya kadar idarı:mize müracaat etmedikleri takdirde kanu. 
ni uamclenin yapılacağ ilan olunur. (1580) 2-2723 

-
-

Sivri sinek le r , şüphel i v e, . 
t esi rsiz mavilerle alay ederler • 
FLiT, biltün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formülü '-ı : çbir vakit taklit edil
memistir. FUT, kendisinden beklenen iki sartı mükem
melen' ifa eder. insana zarar vermez, takat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığın19 emin olmak için; siyah ku-

l şakla ve asker resimli sarı tenekeye .dikkat ediniz. 

r Yarıklara ve köselere bıraz FLİT TQZU 
serpiniz. Hasar~! derhal telef olur. 

' . 

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara müstakil jandarma tabur.u 

mutfak, erzak anhan, bekçi kulübesi, fosseptik ve kuyu inşaatidir. 
Keşif bedeli: 29.666,97 liradır. 
2. Eksiltme 2.7.937 tarihinde cuma günü saat 15 de nafıa veka

leti yapı işleri müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 148 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2225 lira 3 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alrnmış yapı müte
ahhidlik vesikasını haiz olması ve en aşağı on bin liralık bir işi 
yapmış bulunması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyona reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1572) 7~2729 

Anl{ar a Osmanlı Banl{ası Direk
törlüğünden: 

"17 Haziran 1937 gününden itibaren ve yeni bir iş'ara kadar 
Bankamız gişelerinin hergün sabahları saat 9 dan 12 ye, öğleden 
sonra saat 15 den 17 ye kadar ve cumartesi günleııi saat 9 dan JJ .30 
kadar muameleye açık bulunduğu ilan olunur. 2-2749 

Memur Alınacak 
H esaba aşma bir memur alı

nacaktır. Bankalar caddesi 25 
numaraya müracaat. 2-2748 

Arsa aranıyor 
Demirtepe ile Çiftlik yolu a

rasında yeni açılan cadde üstün.. 
de satılık yeri olanlar miktarını 
ve fiatını Ulus gazetesinde Ga
lip Madan'a bildirmeleri. 2-2737 

Ucuz Satılık Ev 
ve Bağ 

Ö n Cebecide topraklık mevki
inde 4718 metre murabbaı geniş
liğinde bağ içerisindeki iki katlı 
evi müştemil bir bab hane toptan 
satılıktır. Evin ve bağın tapu ve 
haritaları mevcud ve parsellere 
ayrılmıştır. İçerisinde yetişmiş 
ağaçları ve iki kuyusu vardır. 

Taliplerin Ulus gazetesinde 
H . U. Rumuzuna müracaatları 
ilan olunur. 2-2674 

Ucuz Acele Satılık 
B ağ 

Çankayada Hanefi zadelerin 
yanındaki bağ satıhktır. 

Tahtakale caddesi No. 34 
dükkanda berber Abdüllatife 
müracaat. 2-2668 

Möbleli Oda 
Y enişehirde alman ailesi ya -

nında kiralık oda: almanca bi
Jenler tercih olunur. Ankara 
Post Restant Rodolf. G 

2-2673 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me-

Kasiyer ve 
tez~ahtar 

Bayan Aranıyor 
Satış mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 

direktörlüğe bizzat müracaat et· 
meleri. 1-2281 

Kiralık Hane 
İsmetpaşa mahallesinin Beş.. 

tepeler sokağınla 3 oda, 1 mut
fak, su , elektriği havi 38 No. ha
ne kiralıktır. İçindekilere müra-
caat. 2-2747 

ZAYİ MÜHÜR 

Tatbik mühürümü kaybettim. 
Yenisini yaptrııacağmıdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

ZAYİ 

Hatice 
2-2716 

Ankara Emniyet müdürlüğün
den aldığım 100511 No. lu ika
met tezkeremi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Piyer Kazalonga 
2-2750 

1 Mobilyah apartıman 1 
(Temmuz, ağustos, eylfil) 

1 
i ç i n 

Atatürk bulvarı üzerinde 
4 oda, telefon, confor 

3648 telefon ediniz 

Y ENi 
BU GECE 

Çünkü ASPİRİN senelerden.beri 

her türlü soğukalgınlıkl arına ve ağ

rıtara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olma~ için 

Jütfen ffi markasına dikkat ediniz., 

İli:tİsat Vekaletinden 
1. ağustos 937 ila 31. mayıs 938 tarihleri arasında Türkofis ta

rafından Ankarada çıkarılacak olan Türkçe haftalık Enformasyon 
bültenin bastırılması açık eksiltme usulile ihaleye konulmuştur. • 

Teminat akçası (221) lira (50) kuruştur. İsteklilerin 3 temmuz 
937 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat (10) da Yenişehir. 
de iktisad vekaleti Türkofis dairesinde toplanacak komisyona ve 
fazla izahat almak istiyenlerin Türkofis neşriyat serv.isinc müraca-
atıarı ilan olunur. (1632) 2~74~ 

-
ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKC:t MAHKEMESİNDEN: 
Ankaranın Dumlupınar mahallesinde Çiçekçi oğlu mescidi ya. 

nında 20 numaralı evde· Habib kızı Güzin: 
Kocanız Ankarada Hamamönünde Engin sokak 13 No. da ve 

meclis muhafız bölüğünde asker Mehmet oğlu Muzaffer Kan De
mirin bundan üç yıl önce evdeki bütün eşyalarını toplıyarak kaç· 
mış olduğunuzdan aleyhinizde açtığı ihtar davasının arzuhali u
sulen yukarıdaki adresiniz etebliğ edilmek üzere mübaşire tevdi 
edilmiş ve mübaşir tarafından yapılan tahkikatta bundan üç sene 
evel gösterilen adresinizden çıkarak gittiğinizi ve adresinizi meç
hul bıraktığınızdan bahsile bila tebliğ iade kı1ınmıştır. Davacı 
Muzaffer Kandemirin talebile işbu arzuhalin il§nen tebliğine ve bu 
davaya on beş gün zarfında cevab verilmesi lüzumuna karar ver.İL 
miş olduğundan bir diyeceğiniz varsa mezkQr müddet zarfında An
kcı.ra Asliye birinci hukuk mahkemesine cevab vermeniz için işbu 
ilanın arzuhal makamına kaim olmak üzere hukuk usulü muhake
meleri kanununun 142 inci maddesi mucibince ilan olunur. (1629) 

2-2743 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Cumhuriyet okulunun bahçe dıvarı ile çatrsı tamlr edile-

ce~~ · 
2 - Muhammen bedeli 511 lira 80 kuruş olduğu için işbu tami

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

meni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı muhammen 
be~elin yüzde 7 .5 nisbetinde para, tahvilat veya banka mektubunu 
ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus hakkında 
daha etraflı malfunat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin An-
kara kültür direktörlüğüne müracaatları. (1622) 2-2711 

~!NEMALAR H ALl~ 
murluğuna müraca.ıt. 1-2282 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Göz kamaştırıcı muhteşem sahneler ve 
nefis müziklerle sislü merak ve 

heyecanlı film 

BUGÜN BU GECE 

KESİK EL 

Tüyler ürpertici korkunç sahnelerle 
dolu emsalsiz bir dehşet ve heyecan 

kaynağı 
Başmuharrir Muavini Na· 

suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 

1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basrlmıştır 

TAMARA 
GÜNDÜZ 

Hırçın Kadın 
ELİSSA LANDİ - CARY GARANT 

İlave: İngiltere Sabık Kıralı VIII. ci 

EDW ARD'a aid intibaat 
HALK MATİNESİ 12.15 de 

GECE HAKİMİ 

Çocuklara mahsus yaz sabahı matineleri 21 haziran pazartesiden itibaren başlıyor 


