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Yeni kurulmakta olan 
şehirlerimizin istikbali 

Arsa spekülasyonuna 
mani olmağa bağlıdır 

İÇ BAKANLIGIMIZ BİR PROJE HAZIRLIYOR. 

I 

Memleketimizin bazı yerlerinde ve hususile Ankaramızda, arsa
ların elden ele geçerek her yeni sahibince biraz daha yüksek fiatla 
devredilmesi, yani bir spekülasyon mevzuu olması şehrin kati şeklini 

Dost lrak'ın merkezi olan BağdaJda dış işler bakanlığı binası 

alamamasına ve hayatın pahalı kalmasına aebeb olmaktadır. 
lç bakanlığımız bu spekülasyc nu önlemek üzere bir takı · tedbir

ler almağa karar vermiş ve bu m«:>yanda bir kanun projesi hazırla
mağa başlamıştır. 

Kamutayın önümüzdeki toplan
tı devresine yetiştirlmesine çalışı· 
lan bu projenin kanuniyeti tasdik 
olunduktan sonra arsa fiatları ta· 
hiatile düşecek, şehrin manzarası· 
nı çirkinleştiren hoş arsalara yeni 
binalar yapılacak ve bu suretle de 
·ev ve dükkan kiraları inecek, ya

TW1celindeki ıslahat işi Bağdadda samimi temaslar 

Sergerdeler Bakanlarımız S. M. Kıra) 

şama daha kolaylaşacaktır. 
Bugün, şehir i~inde arsalarm metre

murabbaı 10 - 30 liraya satılmakta ve 
netice itibariyle şehrimiz halkı. arsa 
spekülasyonu yüzünden zencirll!tlle su
retiyle zarar görmektedir. 

Yeni projenin tatbik mevkiine ko
nulması birçok arsaların satışa arzını 

temin edecek ve taleb o nisbette fazla 
olamıyacağından fiatlar inecektir. Şe
hir içindeki arsa fiatlarının çok yük
sek olması orta halli halkın daha ucuz 
arsa alabilmek için şehir dışında veya 
kenarlarına rağbet göstermesine ve bu, 
şehrin mütemadiyen genişlemesine se

.beb olmaktadır. Bunun bir tezahürü de 
ucuz arsa satın ahp ayrı mahalleler 
l<urtnak maksadiyle kooperatifler tesi
sine teşebbüs edilmiş olmasıdır. Bu 
kooperatifler imar planı dışında kalan 
yerleri tercih etmektedir. 

Halbuki inşa halinde olan şehirle· 
rin mütemadiyen genişlemesi kendi za

.. 

Ankaranrn tayyareden bit görünüşü 

Teslim Gaziyi ziyaret eltiler 
Oluyorlar riy!~ğdad, 23 (A.A.) -Anadolu ajansının hususi muhabiri bildi-

Dr. Aras ve Celal Bayar beraberlerinde Irak elçimiz Tahir Lütfi 
olduğu halde saat 5.30 da Majeste kıral Gazi Hazretlerini Kasrızzu. 
hurda ziyaret ettiler. Bu ziyaret esnasında Irak başbakanı ve dış it
ler bakam da hazır bulunuyorlardı. Saraya giderken ve çıkarken 
Bağdad caddelerini dolduran kesif halle kütleleri heyetimizi pek sa· 
mimi tezahürlerle selamlamışlar ve alkışlamışlardır. Gösterilen sa· 
mimi alaka ve sevgi eserleri her türlü tasavvurun üstündedir. Bu te-

Eliiziz. 23 (Hususi surette Tunce. 
lini gezen muharririmizden) - Tun.. 
celi'de tatbik edilen bayındırlık işleri
le kıtalarımızın harekatı biribirine ta-
mamen milvazi bir fekilde ilerlemekte 
ve sergerdeleri saran çember gittikçe 
daralmaktadır. Bunların kemale ermek. 
te olan ekinleri de kıta!armuzın işgal 
ettiği bölgede kaldığından. sergerdeler 
iaşesizlik yüzilnden bunalacaklardır. 

Koşgiri htdiseıi &millerinden olup 
Seyid Rızanın akıl hocası olan Ali 
Seydin de fesadcılarla birlikte olduğu 
anlaşılıyor. Sergerde fındık'm dehale.. 
ti bir gün meselesidir. 

Kıtalarımızın tazyiki karşısında 

Kutuderesindeki şakilerin teslim olmak· 
tan ba;ka çar ... : .. ri ka!mamı1tır. Hadi. 
Belerin kamoyu sevindirecek sürprizler
le dolu olduğuna muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. - Turgut 

zahürler heyetimizi çok mütehassis etmiştir. (A.rkası S. incide) 

ispanya kıyılarmda 

Almanya ve ltalya 
kontroldan çekildi 

Londra, 23 (A.A.) - Berlin ve Romanın talimatı üzerine alman 
ve İtalyan büyük elçileri, memleketlerin kati surette deniz kontrolu 
ıisteminden çekileceklerini bildirmişlerdir 

rarlarımdı~ Zira~hal,bcle~yeW~ ~-------------------------------

Bununla beraber Almanya ile 1 talya, Londra komitesi 
nna iştirake devam edecekler ve kendilerini karışmazlık 
ile bağlı sayacaklardır. 

çalı,mala· 
anlaşması 

celerinin gelir kısımlarını genişletme
diği halde masraf kısımlarının büyü
mesine sebeb olan umumi hizmetlerin 
artmasmı intaç eder. Her yeni mahal
lede yeni yeni yollar, elektrik, su, ha
vagazı tesisatı vücuda getirmek, temiz
lik işleri kadrosunu genişletmek, oto
büs seferleri ihdas etmek lazımgelir. 

Bütün bunlar da, ancak, belediye vergi 
ve resimlerinin çoğaltılması veya art• 
tırılması ile kabil olabilir. Bunun aksi 
bu hizmetlerin yapılmaması demektir. 
Bu hizmetlerin ifası zaruri olduğuna 
göre, §ehirler tabii genişlikleri içinde 
.tamamlanmayıp sadece yayıldıkça, ver
gi ve resimlerin fazlalaşıp yükselmesi 
ve şu halde hayat pahalrlığınm da de
vam etmesi tabii görülmek gerektir. 
İçinden çıkılması imkansız olan bu fa. 

sid dairenin izalesi için arsa alım sa
tımı vaziyetini normalleştirmekten baş
ka çare olmadığına inanmalıyız. Ancak 
bunu da bir kanun temin edebileceği 

için İç Bakanlığımız, yukarda bahset
tiğimiz kanun projesini hazırlamağa 

başlamıştır. Bu proje, birçok şehirle
rimiz gi,bi, Ankarada da bayırlı deği
şiklikler yapacaktır. 

Öğrendiğimize göre projenin esas
ları, kısaca, şunlardır: 

1 - İmar planı hududu içinde boş 
bulunan arsa, arazi ve saire belediyece 
tetkik edilip imar planına uygun şekil
de ifraz muamelesi yaptınlmadıkça ta· 
pu daireleri tescil cihetin.e gidemiye
ceklerdir. 

2 - İmar planı dışında, fakat bele
diye hududu içinde kalan yerlerde, 
mahalle teşkil edilmesine v-cya münfe
rid ev yapılmasına ruhsat verilmiye
cektir. 

3 - Bağlarda, mesire yerlerinde ya· 
pılacak inşaat için, ev ve köşklerin ne 
mikdar arazi üz'!rine ve ne kadar ara· 
hkla yapılacğı belediye meclislerince 

(Sonu 5 incı sayfada) 

Hatayda vaziyet 

Arab çeteleri gene 
f ~aliyete geçtiler 

Aneze aşireti reisi Antakgaga geldi 
kafilesi sancak sınırında bekliyorlar 

Halep, 23 (Hususi) - Arap çeteleri Cisri Şuur'da hazırlanmakta· 
darlar. Hedefleri Ordu ve Kuseyr nahiyelerindeki türk köylerine sal
dırmaktır. Bu hazırlığı tamamlamak için Suriyeden silah almaktadır
lar. Ordu ve Kuseyr köylerinin ileri gelenleri vaziyetten mahalli hü
kümete şikayette bulunmuşlardır. 

Arap köylülerine silah 
Şam, 23 ( Hususui) - Sancak 

muhafızının emrine yeniden tahsi
sat gönderilmiştir. Bu tahsisatın 
hedefi Sancakaki arap köylülerine 
silah dağıtmaktır. 

Köylerde §apka taraltarlarile 

çarpışma 

Hama, 23 (Hususi) - Kefer Alpte 
ve Çam köylerinde şapka taraftarı arab
larla şapka aleyhtarları arasında çarpııt
ma olmuştur. Müsademede iıki taraftan 
on kişi yaralanmıştır. Yaralananlardan 
bir kaçının hayatı tehlikededir. 

Aneze CJ§İreti reisi AntakyaJa 

Humus, 23 (Hususi) - Aneze aşi· 
reti reisi Hacim oğlu Halil Antakyaya 

gelmiştir. Arab taraftarları tarafından 

karşılarunıştır. Aşiret kafileleri Sancak 

hududlarındadırlar. Hareket için şeyh. 

lerinden emir beklemektedirler. 

Taktsızlık 
21 bu ay tarihli lstanbul gaz.ete· 

lerinden birinde "Stalin'in KrBnlinde 
bir zabiti öldürdüğü oe bu zabitin Ü• 

urinde •ilah zuhur ettiği., ıelılind• 

bir haber çıhmııtır. 

Bu tarzda bir haberi üatelik mem. 
baı meçhul olduğu halde alıp neı
retmek, yalnı% aledilme;s bir halil. 
lilı değil türk milletinin oe devletinin 
komııuu ve doatu olan bir memlekete 
karıı yapdmq Qfikar bir taktaulıktır. 

Bir türk gauteainin mahiyeti, mem.. 
baı ve maksadı bu kadar mefkrik oe 
uydurma olan bir habere sütunlannı 
açman, mealek hayaiyeti namına ne 
kadar çirkin İse, türk baaınının kendi 
devletinin politikaauu kıskançca mÜ• 

dalaa etmeai bakımından da o nisbet• 
te acı ve ıayanı teeasü/tür. *** 

Londra, 23 (A.A.) - B. Rib
bentrop, bu sabah dış işler bakan
lığına bir nota vererek Almanya
nın deniz kontrol sisteminden ka
ti surette çeklimiı olduğunu bil
dirmiştir. 

İyi malumat almakta olan mahfiller, 
Almanyanın Valensiya hükümetine 
karşı hiç bir harekete girişmiyeceğini 
bildirmmektedir. 
Jngiltere ve Fransanrn Berlinde 

te§ebbüsleri 
Londra, 23 (A.A.) - İiyi malfunat 

almakta olan bir kaynaktan bildirildi
ğine göre, Fransa ve İngiltere hükü-

( Sonu 5 inci sayfada) 

lBNlSINA IHTIF ALNlDE - ı 
Atatürkün 
Tarih kurumuna 
iltifatları 

İstanbul, 23 (A.A.) - Türk Tarih 
Kurumundan: Büyük türk filozofu ve 
tıb bilgini İbnisina'nın 900 üncü yıl

dönümü dolayısiyle üniversite konfe
rans salonunda yapılmış olan tören mü
nasebetiyle ilimlerin yüce hamisi ve 
türk rönesans ve inkılibınm yaratıcısı 

Atatürk'e ittifakla verilen karar iıze
rine çekilmiş olan tazim telgrafına U
lu Şef şu iltifatnameleriyle mukabele 
buyurmuşlardır: 

Bay Hasan Cemil Çambel 
Türk Tarih Kurumu Başkanı 

Dolmabahçe Sarayı - İstanbul 
Türk alimi lbnisina'nın doğumunun 

900 üncü yıldönümü münasebetiyle ya
pılan törende bana karşı gösterilmi!i o
lan temiz ve yüksek hislerden mütehas
sis oldum. Teşekkür eder ve türk ilim 
müntesiplerine daimi başatılar dilerim. 

K.. ATATÜRK 

Fıkra 

Bir dükkanın 
Karşısında 

Bu dükkan uzun müddet vazifesini 
aradı: pencerelerinin camlarını kağrd
lıyarak yazı hanelik etti; satış mağaza
sına döndü ... birkaç zaman boş kaldı 
ve nihayet hiç bir iş tutamıyacağrnı 
anlayrnca, kahvelikte karar kıldı. 

Hamam pahalılığından dolayı yllca· 
namıyan işçilerle dolup boşaldığı için, 
kir ve ter kokusu bütün sokağı kapll
yor: birkaç metre uzağından ancak do
laşabiliyoruz. Daha beteri var: alatur· 
ka plaklar çalan eski bir gramofon/ 
Plfıklar, yani bir iki plak! Mahud .. ley 
ıa .. ley ... la ... ,. ve mahud kadın sesleri! 
Ah bu tango kırığı, kanto artığı sesleri 
Ah bu gırtlak çığlığı! Ah bu son şarkı 
veya gazel mısrarnrn sonundaki alalraa
ga özentisi uzun meddi 

Evet, boş dükkan nihayet vazifesi
ni buldu: modern Ankaranın pek mey
dandaki sokaklardan birinde dağbaş:ı 

kahveliği ediyor! Doğrusu artık o .b
dar cesaret edemiyoruz: ne işçi mamıı. 
le/erimiz olacak; ne bu mahalleleri• 
halk mektebleri olacak: yahut pek yı
krnda olmıyacak: fakat bir hamam! U• 

cuz bir hamam! Ve bunları sürü sepet 
önüne katarak sıcak suya doğru götü· 
ren bir sıhiye memuru! Seksen kunq. 
tan aşağı gündelik almıyorlar. Fa.bt 
sıcak su taze ekmekten daha pahalı -r~ 
kokmamak için iki günde bir yıka., 
mak lazım! 

Sıcak su. pantalon ve babuç: bunlar 

olsa hani insanın "Ley ... taa,, zırıltısı

na bile tahammül edeceği geli· 

yor!. Fatay 



==2 ULUS 24. 6. 1937 = 
Politika bahisleri: 

ikinci halk cephsi 
kabinesi 

Kızılayın 
Piyangosu 

Bir çok müesseseler 
kıymetli eşyalar 

teberrü ettiler 

Cenub hududlarımızda 
Kaçakçılıkla savaş 

Bakanhğm hazırladığı proje 
Geçenki yazımızda. Blum'un neden 

düştüğünü tahlil ede-. ıniştik ki: 
"Franaız parlamento uayatmm meb· 

zul kombinezonlara müaaid olduğu ma· 
liimdur. Şu var ki, halk cephesi parça· 
}anmadıkça, halk cephesinden ba§ka 
kombinezon yoktur.,, 

Yeni haf vekil Chautemps, kabinesini 
"2 numaralı halk cephesi kabinesi,, ola
rak teşkil etmiıtir. Yani, aynı iskambil 
destesini, biraz kanıtın1mıı olarak gene 

karşımızda buluyoruz. Milli müdafaa 
bakanı Daladier, baıbakan muavinliği 
yerini derhal Blum'a bıralmıq, teldifini 
senatodan geçiremiyen finans bakam 
Vincent Auriol adliyenin ba§ma geçe
rek yerini tanınmış matiyecilerden ve 
Fransanın şimdiki Washington büyük 
elçisi George Bonnet'ye bırakm1şm. fs
kambiJ destesinin vaziyetindeki diğer 
değişiklikler o kadar mühim değildir. • 

Kabine krizi, bu suretle, beklenilme
yen bir süratle hallolmuştur. Bunda 
Leipzig kruvazörüne tevcih edilen tor· 
pil meselesinin her halde rolü olmııştur. 
Bu acaib Fransa, çocukları ne kadar 
saç saça gelse, dııarda bir tehlike sezdi 
mi, derhal bir tek külçeye inkılab eder. 

Gene geçen yazımızın bir yerinde di

-yorduk ki: 
"Vaziyet dünkünün aynıdır. Sosyal 

refonnlann alınan kısmı alınmış, serma
yenin kaçan kısmı kaçmış, büdcenin 
açık losmı açık, b&k cephesi aynı halk 
cephesi, muhalefet de aynı muhalefet • 

tir.,, 
Yani Cbautemps kabinesini bugün 

beklemekte olan objektif ~rtlar, dün 
Blum'u düşürmüş olan şartlardır. Bura
da, bir kelime farkı gözeteceğiz. Blum 
düştü diyoruz. Blum, dü~tü mü yoksa 
cekildi mi? iyi biliyoruz ki, Blum, tek
lifini getirirken itimad mese.!esini öne 
sürmüştür ama, senatodan ayrıca it.İmad 
reyi istememiştir. O kadar ki, cümbur 
reisi Lebrun, BJum,a, istifasına aebeb 
olmadığım çünkü kendisine itimadsızhk 
beyan edilmediğini batır1atınqtır. Fakat 
Blum, nedense, bu nokta üzerinde dur
mıyarak istifasını vermekte urar etmiı 
yani, düşmemiş, çekilmiştir. 

Ve bugün görüyonız ki, yeni kabi
nede, gerek Blum gerek arkadailan, 
yerlerini acele ve kolayca bularak, san
ki biç bir ıeY olmamıf gibi i§lerinde de
vam emişlerdir. 

Demek diyebiliriz kİ! Blum, "fevka· 
iade salahiyetler" istemek kararım ve -
rirken daha, alamazsa çekilmeyi ve çe
kilirken hem yaptığı i§leri müdafaa hem 
de senatoya icab eden şekilde hücum 
etmeği kararlaşbrmış bulunuyordu. Ve 
bu sırada, halk cephesi teşekkü!ü. sosya
list başlı kabine çekilirse bunun yerine 
getireceği radikal sosyalist başb kabi
neyi, çantasında hazır bulundunıyordu. 

Fransız parlamento hayatının ve bil
hassa koalisyon tekniğinin husuaiyeti, 
bu gibi manevralara müsaid oluıudur. 

So~yalist partisi, kompromis bur.usunda 
yalnız bir noktaya kadar giderek daha 
ilerisine gitmeyi keneli prensipleri, 
programı ve prestiji bakımından tehJike
)i gördüğü için, ikadan, "pas verir" gi
bi yanında duran ve kendisile beraber 
çalıımağa hazD' bulunan radikal • sos· 
yalist partisinin eline vermiştir. 

Bundan başka, bir Chautemps kabi
nesi ve hususile George Bonnet gibi bir 
maliye nazırı, sermaye mahallesinin da
ha iyi tanıdığı ve daha çok itimad ettiği 
kombinezonlar ve isimlerdir. Sosyal re
formlar, Blum firması albnda geçmiftir. 
Sermayeyi tatmin etmek işi ise Cbau· 
temps ve Bonnet firmaları ile hem daha 
kolay hem de halk cephesi'nin sosyal 
itibarına en az zarar verecek bir şekil
de halledilebilir. Binaenaleyh Chautemps 
kabinesine, bu vazifenin düştüğüne 

hükmetmek, yanhı olmıyacaktır. 
George Bonnet, Amerika' dan geli

yor. Kendisi oraya, Londra - Paris • 
New Y ork finans müsellesini gittikçe 
daha müessir kılmak için gönderilmişti. 
Bu hususta da. bavullarında bir hayli 
yeni malrımat ve yeni imkanlar getirme
si lazımdır. 

Unutmamak lazımdır ki, "halk cep
hesi" Amerikada ve lngilterede tutulan 
ve yardımlar gören bir fransız kombine
zonudur. Finans müsellesini, Fransa 
namın'.'\, en iyi bu kombinezon meydana 

getirecektir. Çünkü üç büyük devlet a
rasındaki yüksek finansı harb borçlan, 
yeni tiacret ania,malan, yeni milletler
arası ticaretin yeni ıartlar ·dahilinde 
tanzim olunması davilarım, bu üç bü • 
yiik devletin halk yığınlan tasvib etme
den hallebneğe imkan yoktur. 

Yeni fiat tetekküllerinde, her üç bü
yük devlet için, geniı halk yığmlannm 
tediye kabiliyeti yani refahı ve bana 
bağb olarak İ§çİ ücretleri ve haftalık me

aai saatleri, mündemiç olacaktır. Eski 
serbest ticaret, maliyet fiat!armm indi· 
rilmesi esasından yürüyen serbest reka
bete dayanırdı ve fiat indirme payını 

hep iıçi unsuru öderdi. yeni serbest ti
caret, eğer vücud bulursa, bunun mali
yet fiatları hesabında, ya]nız hammad· 
de fiatlan değil, amele ücretlerinin de 
tanzimi kati bir rol oynıyacaktır. Bu 
nokta Londra, Paris ve Washington'cla
ki devlet adamlanmn ehemiyet verdik

leri bir noktadır. 
işte bunun için, "halk cephesi'', aa· 

de Fransa için değil, İngiltere ve Ame
rika için de muvaffak olınası tazım bir 
kombinezondur. Bu cepheye dahil bu· 
lunan fransız komünistlerinin bozgun
culuk yapmamaları şu itibarla teminat 
abtna ahnmıştır ki, cephe'nin aynlması, 
faşizm'e hem fransız iç politikaunda 
hem· de milletlerarası pofüikada yeni 
hamle ve ilerleme imkanları hazırlıya -
caktır. Komünist partilerinin Orta Av
rupa'da uğradrldan akıbet, Fransa,daki· 
ne yeni bir ıey öğretmemişse, bunun 
mesuliyeti yalnız bu partiye aid kala
caldır. Maamafih, bu partinin bu seçim 
devresinin baflangıcından beri gösterdi
ği intibak kabiliyeti, Orta Avrupa der
sini bilakis an\amıJ olduğunu göster • 
mektedir. 

BURHAN BELGE 

İç Bakanlık memurları 

kıdem tabloları 

hazırlandı 
1 ç B a k a n 1 ı k , memurlarının 

1937 kıdem tablolarını hazırlamış ve her 
sene olduğu gibi bu sene de bastırmış· 
br. Cümhuriyet bayramında vali, kay
makam, mektubçu ve nüfus direktörleri 
arasında yapılacak terfiler hazırlanmış 

bulunan bu tablolara göre yapılacaktır. 

Kızılay Ankara merkezinin tertiıb et
tiği büyük piyango önümüzdeki pazar 
günü hipodromda çekilecektir. 

Piyangoya konan eşyalarm her biri 
mutena parçalardır. Ve bunlar bu de
ğerli hayır cemiyetimize İstanbul ve 
Ankaranın tanınmış başlıca müessese
leri tarafından teberru olunmuştur. Bu 
kıymetli eşyalar arasında İstanbulun 
yüksek terzilerinin gönderdikleri mo
del manto ve elbiseler, çantalar, şem
siyeler, çocuk elbiseleri, biblolar. tuva
let eşyaları, iskarpinler, masa lambala
rı, yastıklar, perdeler, likör takımları 
ve sair ev eşyası vardır. Piyango bilet
leri mahdud tutulmuş ve bu suretle isa
bet ihtimali çoğaltılmıştır. Eşyalar pa
zar günü hipodromda bunları teberru 
eden firmalar tebarüz ettirilerek teşhir 
edilecek ve aynı gün orada noter hu
zurunda çekilecektir. Kıymeti bir lira 
olan piyango biletleri o gün koşu ye

rinde satışa çıkarılacakbr. 

Piyangonun çekileceği gün aynı za
manda hipodromun en canlı bir günü 
olacaktır. Atatürk ve Hatay koşuları 

aynı gün yapılacağından hipodromun 
çok kalabalık olacağı, koşu yerının 

mevsimin en zarif tuvaletlerine meş
her teşkil edeceği tahmin olunmakta
dır. 

Milli hükümet 
Borçlarının 
ödenme şekli 

Finans Bakanlığı 1927 yılı ve ondan 
evelki milli hüküm.et borçlarına aid 
yeni ve mühim bir karar vermiştir. 

1927 yılı ve ondan evelki milli hüku
met borçlarına aid kanuna tabi borçlar 
tahvil ile, kesirleri ise bono ile öden
mekte idi. Yeni karara göre bono ile ö
denmekte olan kesirler bundan böyle 
para olarak: ödenecektir. Kesirlere aid 
tediye emirleri bakaniıkça malsandık· 

larma gönderilecek, malsandıklarr bu 

tediye emirlerine göre istihkak aahib

lerine alacaklarını nakden tesviye ede· 

ceklerdir. 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı kaçakçıhğın esaslı şekilde ö·nünü 
almak üzere kaçakçılık kanununda değişiklikler yapan bir kanun 
projesi hazırlamıştı. Proje üzerinc'e son tetkikler de bitirilmiştir. Bu
günlerde mütaleaları alınmak üzere bakanlıklara gönderilecektir. Bil
hassa cenub vilayetlerimizde yapılmakta olan kaçakçılığın önüne ge
çecek olan bu proje ile kaçakçıların getirdikleri sigara kağıdlarını 
bizzat ihbar ederek ikramiye almalarını önlemek için kaçak sigara 
kağıdı muhbirlerine verilecek ikramiye mikdarı azaltılmakta, kaçak 
olarak tuhılan eşyanın tutulduğu ~ erde değil lstanbulda satılması im
kanı temin edilmektedir. Ayrıca 1' açakçılık kanununun peşin ikrami
ye verilmesine dair olan 61 ve 62 inci maddeleri de bugünkü ihtiya
cı karşılıyacak şekilde tadil olunmaktadır. 

Edimede yeni koza 
mahsulü 

Edime, (Hususi) - Koza borsası, 

her sene olduğu gibi bu sene de Rüstem· 
paşa hanında açıldı ve yeni masulün sa· 
tışma başlandı. 

Bu yıl koza fiatları, yetiştiriciyi se· 
vindirecek derecede yüksektir. Edirne 
kozaları Bursa borsasına tabi bulunmak
ta ve Bursa piyasasını takib etmektedir. 

YAVRULARIMIZ 
Kızılay Cemiyetinden: Cemiyeti

miz tarafından bastırılan ve doğuştan 
iki yaşına kadarki bebeklere nasıl ba. 
kılacağını öğreten YAVRULARIMIZ 
adlı kitab satışa çıkarılmıştır. 

Nefis ve parlak bir kağıd üzerine 

renkli bir surette basılmış olan bu ki

tabta: yeni doğan yavruya annenin süt 

verme tarzı, bebeğin gıdaları, yemek ve 

uyku zamanları, yatak odası, bezleri, 

giyecekleri, bebeği giydirme tarzları, 

dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı 

hastalıklardan koruma yolları, bebeğe 

yapbrdacak hareketler, oyunlar, iti

yadları, anne ve babanın çocuğa vere
cekleri terbiye ve daha birçok husus
lar hakkında bol resimle mufassal ma
lftmat vardır. 

Bu kitabtan edinmek istiyenlerin, 
bedeli olan bir lirayı ANKARADA 
KIZILAY GENEL MERKEZİNE 

göndermeleri ve adreslerini okunaklı 

olarak bildirmeleri lazımdır. 

İstanbulda yeni postahane civarın

da Kızılay Satış deposunda ve kitab
çılarda satılmaktadır. 

Şirketi hayriyenin . 
yenıvapuru 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Şirketi . 
hayriyenin Hasköy,deki fabrikasında 

yapılmakta olan yolcu vapuru temmuz. 
da törenle denize indirilecektir. 

Tiren tarif el erinin 
birleşmesi hakkındaki 

mukavele imzalandı 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Türk, 

bulgar, ve yunan trenlerindeki nav un 
tarifelerini birleştirmek için çalışan 

komisyon işini bitirmiş, bu husustaki 
anlaşma Kuleliburgazda imzalanmıştır. 
Mukavelenin nüshaları tasdik için ala· 
kalı üç hükümete gönderilmiştir. 

Bu anlaşma ile üç hükümet trenle. 
rinde bütün ihraç maddeleri müşterekeı 
yüzde 40 i1a 80 tenzilatlı tarifeye tabi 
olacaklardır. 

İstanbul liman reisliğinir. 

• bir tebliği 
İstanbul, 23 (Telefonla) - İstanbul 

liınan reisliği, limanda batmış gemiler. 
le gemi demir ve zincirlerinin çıkarıl~ 
ması için bunlarm sahiblerine bir haf
ta müsaade verdi. Bu müddet için
de müracaat etmiyenlerin malları hü· 
kümete geçecek ve hükümet vasıtalari. 
le çıkarılacaktır. 

Kilis elektriğe kavuştu 
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Kilis belediyesince yaptırılan elek • 
trik tesisatı bitmiş ve kasaba elektriğe 

kavuşmuştur. Elektriğin ilk yandığı ge
ce, başta hüküm.et konağı, parti, beledi
ye binalan olmak üzere bütün Kilis e· 
lektriklerle donanmış ve halk gece geç 
vakte kadar sokaklarda, parklarda cüm
huriyetin bu yeni medeniyet eserinin 
bayramını yapmışlardır. 

Resim sergisinde 
Birinci birleşik resim ve hey

kel sergisi önümüzdeki hafta i
çinde kapanacaktır. 

Sergi, haziran sıcaklarına br· 

rakılmamış olsaydr, muhakkak 
ki, daha büyük bir rağbet gö
rür, daha çok seyredilirdi: bu
ram buram terliyerek sergiyi 
görmek için Halkevi yokuşuna 
tırmananların sanat aşkrna say. 
gı gösterelim. 

Eskilerin ve yenilerin elele 
vererek açtıkları resim sergisin
de teşhir olunan eserler hakkrn
da az yazıldı, çok söylendi: ba. 
zılarının intibaı aleyhtedir. 

Fakat neden ressamlarımız 

aleyhinde konuşmalı? Sert ten
kidlerle onları teşvik etmiş ol
mak için mi, yoksa beğenmemek 
asıl olduğundan mı, veya birkaç 
avrupalının sergide mütekamil 
eserler görememiş olduklarını 

söylediklerinden dolayı mı? 
Güzel sanatlar arasında resim, 

bizde, en geç iltifat görmüş ola. 
nıdır. Edebiyatta veya musiki
de mütekamil kaç eser göstere. 
biliriz ki birleşik resim ve hey. 
kel sergisinde teşhir olunan lev
halardan veya heykellerden çok 
ileri olsun? 

Gelişi güzel bir iki resimi ve 
bi riki tabloyu hatırlatalım: A· 
li Çelebi'nin Telgraf direkleri, 
Refik Epikman'ın değirmen fab~ 
rikası, Seyfi Toray'ın sokak sa. 
tıcısı Nurullah Berk'in köylü 

kadım sanatında yollarını bul· 
muş ve geniş adımlarla ileri a
tılmış gençlerin önlerinde daki
kalarca durulacak değerde ibda. 
Jarıdır. 

Güzel sanatları muhit besler: 
Muhitten Jayik oldukları iltifatı 
görmiyen ressamları sözlerimiz 
ve yazılarımızla olsun teşvik et
mek sanat adına bir vazife de
ğil midir? - N. B. 

Senenin en uzun günü 

Önümüzdeki per§em.be günü sene
nin en uzun günüdür. 24 haziran
dan sonra günler yavaş yavaş kısalacak 
ve geceler de yavaş yavaş uzayacak
tır. Eski zamanda, cedleriıniz, yılın 
en uzun gününü, o gece ateş yakarak 
kutlarlarmış: Tann kendilerine daha 
çok gülüb eğlenmek fırsatını verdi. 
ği için. ..... 

Şimdi. uzun günlerde, daha çok 
çalışıp yorulduğumuzdan dolayı bu
nun aksini mi yapmalıyız ? 

Amerikalıların bugünkü mühim işi 

Amerikada sosyal buhran devam 
ediyor. Fakat sanmayınız ki ameri
kalılar bununla zihinlerini yormakta
dır. Onları şiddetle meşgul eden iş 
devam etmekte olan bir müsabakaya 
iştirak etmek ve bunu kazanmaktır. 

Bu heyecanlı müsabakadan bah

sedelim: tanınmış adamlardan 90 ta

nesinin karikatürürlerine en münasib, 

en ziyade beğenilecek mütaleayı bir 

iki satD"la yazmaktan ibaret olan bu 

müsabakaya iki milyon kiıi iıtirak 

ebniştir. Birinciliği kazanan 120.000 
lira kadar bir para alacak, gene bu 
m.ikda.r bir para da diğer kazanan
lar arasında takaim edilecektir. 

Şimdi, Amerika soka]darında, bu 
müsabakaya girenlerin yazdıktan 

yazıları havi listeler, bpkı piyango 
listeleri gibi, halkça kapışılmakta ve 
herkes Amerikada bununla ali.kalan

ma.ktadır. 

Beıinci senloni 

Bir konsere davetli olan ve musı. 
kiden, resimden, edebiyattan hüla
sa bütün güzel sanatlardan anlar ge
çinen bir bayanımız biraz gecikerek 
geldiği konser salonunun kapısında 

sordu: 
- Şimdi çalman parça ne? 
- Bethoven'in beşinci senfonisi. 
- Beşinci mi? Bu kadar gecikti-

ğimi ummayordwn. 

Japonyada doğum 

Bir istatistiğe göre Japonyada 
her dakika dört çocuk doğmaktadır. 
Bunun manası ayda 173.000 doğwn 
vuku bulduğudur. 1960 senesinde Ja.. 
ponyanın nüfusu 100 milyon 
ve 1990 da ise Amerika birleşik dev. 
Jetlerinin nüfusuna müsavi olacakbr. 
Halbuki japon adalarının mesaha
sı Kaliforniyanm yarısı kadardır. 

Japonyanın en kalabalık şehri o
lan Tokyoda beş buçuk milyon kişi 
yaşamaktadır. Bu memlekette, nü
fusu yüz binden fa:ı:la yirmi beş şehir 
vardır. Japon, avrupalıların aksine 
olarak köyde yaşamaktan hoşlan. 

maktadır. 

Bu haftaki bisiklet 
yarışları 

Ankara Bisiklet Ajanlığından: 
1. - 27 haziran pazar günü yapıla

cak ve seri yarışları sonuncusunu teş
kil eden (100) kilometrelik yarış, ha
valarm sıcaklığı dolayısiyle mezkftr 
gün sabah saat 8 de başlıyacaktır. Bu 
yarışa iştirak edecek koşucuların saat 
7.30 da Akköprü süvari karakolu önün
de bulunmaları, 

2. - Bu yarışa Konya bölgesinden 
dört ve Kocaeli bölgesinden de bir bi
sikletçi iştirak edecektir. 

3. - İkinci maddede ismi geçen, ve 
seri yarışlarına şimdiye kadar iştirak 
eden koşuculardan maada bu yarışa iş
tirak etmek istlyenler, yarış sabahına 

kadar ajanlığımtza müracaat etmelidir
ler. 

Keyfiyet alakadarlara tebliğ olunur. 

~·-···-·······-···-········· .. ················: . . 
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Dün hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç

miş ve ısı 24 derece olarak kaydeil
miştir. M eteoroloji işleri genel direk
törlüğünden verilen malUmata göre düıı 
yurdun Ege mmtakasmda hava açık, 

diğer bütün mıntakalarında kapalı geç-\ 
miştir. Dün en çok yağış Karsta olmuş 
ve karemetreye 5 kilogram su bırak
mıştır. Dün en düşük ısı Kayseridc 8, 
en yüksek ısı da Diyarbekirde 34 de

rece olarak kaydedilmiştir. 
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Leipzig hadisesi 

D eutschland zırhlısının bombardı· 
manmdan doğan buhran bin bir 

müfkilit ile halledilip de Almanya ve 
İtalya Londra karıfDJa.Zlık komisyonu
nun müzakerelerine iıtirak etmeğe baı
lar başlamaz, halledilen me•eleden daha 
tehlikeli olınak istidadını gösteren yeni 
bir hadise çıkb: Almanyaya aid olan 
Leipzig kruvazörü üzerine meçhul bir 
denizalb gemisi birkaç torpil abnıştır. 

Torpiller hedeflerine isabet etmemiştir. 
Torpil atan denizaltı gemisinin kime aid 
olduğu da malU.m değildir. Fakat Al
manya, geminin V alansiya hükümetine 
-Ud olduğunu iddia ederek 12 haziran 
anla§ıntası mucibince ispanya hükümeti 
hakkında ceza tertib edilmesini talebet
mektedir. Bu ceza da Valansiya limanı 
önünde dört devlet - İngiltere, Fransa, 
Almanya ve 1 talya - harb gemilerinin 
bir nümayiş yapmalarından ibarettir. 
1 talya tabii Almanya ile beraber yü -
rüyor. İngiltere i'e Fransa ise, denizal
tı gemisinin hüviyetini anlamak için ev
vela tahkikat yapılmasını ileri sürmü~ -
ler ve nümayişe iştirak etmiyecekleri.ni 
bildirmişlerdir. Valansiya hükümeti ise, 
Leipzig kruvazörüne karşı tecavüz ya -
pıldığı sırada bütün denizaltı gemileri
nin limanlaı·da bulunduğunu iddia et • 
mektedir. işte bu yüzden meydana ge\en 
buhran, Avrupa politikasını, tekrar 
Deutschland zırhlısının bombardımanı 

sıralarındaki atmosfer içine atmıştır. 

Hatta bu defaki daha vahim görünüyor. 
Daha evvelki buhranda Almanya zırhlı
ya karşı yapılan tecavüzün akabinde Al
merla'yı bombardıman etmiş ve muka
bele bilmislin de nihayetlendiğini bil· 
dirınişti. Şimdi kanşmazhk komisyo
nundan ayrılarak kendi eliyle Valansiya
run cezasını vermek tehdidini savurmak
tadır. Bütün dünya da bu cezanın ne 0-

1,,cağınr tahmin ile meşguld:ir. 
Leipzig hadisesinin heyecanını arb

ran ve hadise içinde hadise denecek de
recede ehemiyetli olan bir mesele de al
man hariciye vekilinin bu yüzden Lon
dra seyahatini tehir etmesidir. İngiltere 
Deutschland zırhlısının bombardıma

nından doğan buhranı halletmiş. 

Buna benzer hadiselerin tekrarına mani 
~acak formüller bulunmuş. Londra ka
rışmazlık komisyonu tekrar çalışmaya 

başlamış . İspanyadan gönüllülerin geri 
çağırılmalanndan bahsediliyor. Von 
Neurath İngiltere Almanya münas~bet
leri üzerinde esas.\ı müzakereler yap
nak üzere Londraya gidiyor. Tam bu sıra
da Almanyarun meçhul bir denizaltı ge

misi tarafından atılan ve hedefe de isabet 
etmiyen torpil meselesini, karışmazlık 

komisyonundan tekrar çekilmeğe sebeb 
addedecek kadar İzam etmesinde bir ka
sid var gibi görünüyor. Kimbilir Fran
sada Blum kabinesini dü§iiren buhı·an da 
Almanya namına bir fırsat mı görüyor. 
ispanya meselesine karşı takib etmeği 

kararlaştırdığı siyaseti, Bilbao'nun suku
tu Üzerine değiştirmeği mi düşünüyor? 
Sovyetlcrdeki idam~ardan bir mana mı 
çıkardı? Her halde Leipzig kruvazörü 
hadisesi yalnız başına, Avropa sulhunu 
tehlikeye koyacak derecede ehemiyetli 
bir mesele değildir. Deutschland bom· 
bardımanmda olduğu gibi, alman aske
ri ölmemiştir. Almanyanın haysiyeti ve 
şerefi rencide olmamıştır. Fransa ve İn
giltere, 12 ha::!İran anlaşmasının çerçe -
vesi içinde mese.!eyi halletmeğe muva
fakat etmişlerdir. Tecavüz eden geminin 
hüviyeti bile malum değil. Buna rağmen 
Almanyanın Valansiya hüklimetini ce
zalandırmakta ısrar etmes!, Leipzig kru
._.azörünün uğradığı tecavüzden doğan 

iğbirardan başka scbeblere mat:.ıf olsa 
gerektir. 

Bu sebebler her ne olursa olsun, her 
halde Almanyanın ve Almanyayı takib 
ederek İtalyanın Londra kar.şmazl.k ko
misyonundan aynlmaları ve hele henüz 
mevhum olan bir suçun cezasını kendi 
elleriyle verrneğe teşebbüs etmeleri, 
Avrupa sulhunu tehlikeye koyacakhr. 
Çünkü bir defa ayrıld ktan sonra, iki 
faşist devletin tekrar Londra karışmaz
lık komisyonu mesaisine geri gelmeleri 
çok zor, belki de imkansız oJacaktır. 

Geçen temmuzdan beri İspanyada mü
cadele eden iki tarafa karşı sempatileri 
itibariyle iki zümreye ayrılan devletler 
arasındaki teşriki mesai suya düşüp de 
her zümre İspanya işine karşı, kendi bil-

Yeni f ransız kabiııesi 
etrafında akisler 

Basın, Şotan ve arkadaşlarının iş 
başına geçmesini ıgı karşılagor 

Paris, 23 (A.A.) - Siyasi müşahidler Ş-0tan'ın şahsiyetile yeni 
kabineyi teşkil eden zatlarrn hükümetin senato ve parlamento mec
lislerinde büyük bir ekseriyet kazanmasını temin edeceğinden şüphe 
etmemektedirler. Bu sabah muhtelif bakanhklarda yeni ve eski ha~ 
kanlar arasında devir ve teslim mu ameleleri yapılmıştır, 

Gazeteler bu sabah, Şotan ka
binesi hakkında ilk düşüncelerini 
bildirmektedir. 

Maten diyor ki: 
"Mali sahada, Şotan sağlam ve ma

kul bir liberalizme dönmek arzusunda
dır. Hükümetin başında Şotan'.n ve 
maliye nezaretinde de Bonne'nin bulu
nuşlarmm çok sarih bir manası vardır. 
Bugün lazım gelen şey, itimadı ytni
den canlandırmak ve fransız ekonomi
sinde, bir seneden beri sosyal inkişatın 
fazla seri ilerlemesi üzerine hasıl olan 
son sarsıntıların sükun bulmasına ka
dar durumu idame eylemektir.,. 

Yeni kabine nasıl muvalf ak 
olabilir? 

Jurnal diyor ki: 

Yeni Finans Balcam B. ]orj Bonne 

Brüksel de 
Nümayiş 
Eski muharibler af 
kanununu protesto 

ettiler 
Brüksel, 23 (A.A.) - Eski muha

riblerin af kanununa karşı tertib ettik -
leri nümayiş bugün öğleden sonra vuku
bulmuştur. 

Nümayiş alaynun geçeceği bütün yol 

üzerinde kuvvetli inzibat tedbirleri alın

mış ve iç bakanlığırun civarına da bir 

jandarma kordonu konulmuştur. Saat 

15 e doğru süvari jandarmalar koloni so

kağında kılıçlan çekerek nümayişçileri 

dağıtmaya te§ebbüs etmişlerdir. Çıkan 

karışıklıkta bir nümayişçi kılıçla yara -

lanmıştır. Saat 15,45 de iç bakanlığı ci

varına konulmuş olan jandarma kordo

nu yarılmış ve nümayişçiler iç bakanlı
ğına doğru ilerlemişlerdir. Burada ol -
dukça şiddetli çarpışmalar olmuştur. 

Birçok yaralı vardır. Birçok tevkif ya • 

pdmıştır. 

''Eğer Şotan senato finans komisyo
nunda Kayyo tarafından ileri sürülen 
arzuyu dikkate alarak, sarih, açık ve 
azimli bir program ile ortaya çıkar ve 
memlekete nihayet hakikati söyler ise, 
her iki meclisin de muvaffakiyet için 
itimadını vereceğinden şüphe edile
mez.,. 

Asiler Biskayada yeni 
bir tabiye kullanıyorlar 

Övr diyor ki: 

"Hükümet mali buhranın önüne geç
mek için, umumi seçimle gösterilen 
milli arzuya hürmet halinde, devam et
tirilen ve takviye bulmuş olan sollar 
birliği çerçevesi için de ve cumhuri
yetçilerin kabul eyledikleri müşterek 

program çerçevesi içinde çalışacClktır.,. 

Vaziyet ciddidir 

Er Nuvel diyor ki: 
" Bugünkü gün, sulh istiyenlerin ve 

sosyal tesanüd arzu edenlerin günüdür. 
Vaziyet ciddidir. Dost ve kardeşce bir 
zihniyet ve memlekete itimad mecburi

yeti vardır.,, 

Popüler diyor ki : 
" Halk kütleleri, sosyalist partisi ta· 

rafından kabul edilen fedakarlık gayret· 
lerinde kendisine itimad edecektir. Zira 
bu fedakarlıklara karşı, halkçı cepheye 
girmiş bulunan öteki unsurlar da dürüst· 
tük ve sadıkhklarını hemen pek yalan
da göstereceklerdir.,. 

Ümanite diyor ki: 

"Biz, her şeyin kabil olmadığını ka
bul etmekte, fakat kabil olan ve müşte
rek karar i~e kabilliği sübut bulan şey
ler üzerinde de ısrar eylemkteyiz. Ka
binenin muvaffak olmasını ve bu mu • 
vaffakiyetin halkçı cephe müşterek prog
ramının tatbikinde olmasını istiyenler
deniz.,, 

Milli uzlaşma lıükiimeti 

Epok gazetesi : 'memleketi kurtara
cak tek çare olarak bir milli uzlaşma hü
kümeti kurulması'' fikrinde devan:. eyle
mektt>dir,. 

Figaro diyor ki : 

'' Blum hükümeti zamanında tevak
kuf ve intizar, muvakkat bir hal çaresi 
idi. Şotan hükümeti zamanmda ise bu 
bir politika olabilir ve olmalıdır. Hükü
meti iş üzerinde gordükten sonra fikri -
mizi bildireceğiz. İhtirasların sükUnet 
bulmasını da temenni etmekteyiz.,, 

diği gibi hareket etmeğe başlarsa, böy

le bir yolun ispanya işini ve bu arada 

Avrupayı nereye götüreceği izahtan 

müstağni kalacak derecede açıktır. Aca· 

ba Almanya işi buraya kadar götiirmeğe 

cesaret edecek mi? 

A. Ş. ESMER 

Biskaya bölgesini gösteren bir İngiliz hartası 

Bilbao, 23 (A.A.) - Havas aja·nsmın hususi muhabiri bildiriyor: 
Bilbao'nun batı şimalindeki endüstri bölgesinin çevrilmesi devam 

ediyor. Hareket, cenub doğusu • batı ,imali kavsi üzerinden yapıl
maktadır. Hareket noktası Lahakano - Lakudra - Ureta - Arçinieba 
hattında Balmaseda istikametindedir. 

1 {UÇUK DIŞ ttABERLER 1 
X Şikago - Dünya ağır siklet boks 

şampiyonluğu maçında Joe Luis dünya 
boks şampiyonu Ceyms Braddok'u ü
çüncü ravundda nakavt etmek suretiyle 

yenmiştir. 

X Vaşington - Yeni fransız finans 
bakanı B. Jorj Bonne, dün akşam dünya 
vaziyeti hakkında B. Ruzvelt'le konuş
muştur. 

X Londra - Avam kamarası mebus 
tahsisatının 600 liraya çıkarılması hak
kmdaki kanun projesini kabul etmiştir. 

X Berlin - Alman haberalma büro· 
su, Gordon - Bennet kupasına iştirak 

eden iki alman balonunun çekoslovak 
balonları tarafmdan yere inmeğe icbar 
edilmiş olduklarını bildirmektedir. 

X Budapeşte - Macaristanm Anka
ra elçisi B. Mariassi, Ankara elçiliği ü
zerinde kalmak üzere aynı zamanda Ma
caristanı Irak ve İranda da temsile me
mur edilmiştir. 

X Moskova - Kompozitör Çişko'
nun 21 haziranda Leningrad tiyatrosun
da ilk temsili verilen "Potemkin kruva
zörü" operası büyük bir muvaffakiyet 
kazanmıştır. 

X Moskova - Sovyetler Birliğinin 

her tarafından Amerikada bulunan sov
yet pilotlarına tebrik telgrafları gönde· 
rilmektedir. 

X Paris - "Milli halk toplantısı" 

komite&i yarın büyük bir nümayiş ya
pacaktır. 

Asiler dü-n akşam Arcimiebaya 
varmışlardır. Bu tabiyeden mak
sat şudur: 

1. Fevkalade zengin olan ve a
silerin kumanda heyeti tarafından 
esirgenmesine ehemiyet evrilen bu 
bölgenin fabrika ve madenlerinde 
henüz mevcut olabilecek mukave
met yuvalarını tecrid etmek, 

2 - Bilbao - Santander yoluna irişe-
rek, bu unsurları çekilmekten men için 
yolu kesmek. Bununla beraber bunla· 
rın çekilmek niyetinde olmadığı ve 
Portügalette kuşatılmış olan hükümet. 
çilerin pek yakında teslim olmaları bek
lenmektedir. 

Bir Fransız tayyaresi asi ispanyada 
yere indi 

Paris, 23 (A.A.) - Tuluz • San
tander seferini yapan fransız tayyare
sinin asi ispanyol topraklan üzerine 
i•nmeye mecbur kaldrğı ve tayyarede 
Bask bakanlarından Espinze ile bir fran
srz yedek subayının da bulunduğu bil. 

dirilmektedir. 

Bir mülteci vapurunu durdurdular 
Par is, 23 ( A.A.) - İngiliz bayrağı 

ile seyahat etmekte olan ve içinde ye. 
di yüz Santander mültecisi bulunan 
Marianne Moler ismindeki fransız va.. 
puru ispanyol harb gemisi Cindad de 
Palma tarafından durdurulmuş ve harb 
gemisi kumandanı ingiliz Resolution 
zırhlısına verdiği telgrafla Marianne 
Molerde sivil Bask askeri bulunduğu~ 
nu bildirmiştir. Bu hususta St-Jan-de. 
Luzda tahkikat yapılacaktır. 

ANKARA BiRASI Sulu bir 

l"'a ~-sın i cm a ı i 1 
Tuncelinde Türk 

Tayyarecileri 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, O.. 

sim şakilerini hükümete baı kaldırma,. 
cesaret etmeleri bu adamlann dün~ 
ve Türkiye,nin vaziyetinden tamami,te 
habers~ olmalarından ileri geldiğini .c>r• 
liyerek, Üzerlerinde tayya.relerimizia 
görünmesi bu mıntakada nasıl bir pa.. 
nik uyandmnıı olduğunu anlatJyor. 
İlk tayyarelerimiz dersimliılerin qdmu 
sandıkları en yüksek dağların üzeria. 
de görününce ağalar maiyetlerindeki 
adamları "Bunlar bize yardıma gelen anıl 
kuşlarıdır,, diye telkinlerde buhınmut 
ve onlan bu masala inandll'tllltlard.a-. 
Fakat keşif uçuşları bitib de bomba 
ve makineli tüfekle taarruz UÇUflan 
başlayınca bu sevinç derhal deh~ 
bir korkuya inkilab etıni~tir. 

"Ateş açan kuşlara karıı olan al&. 
ka ve merak o derece şiddetli idi ki. 
ilk zamanlarda hayat kaygusu bile 
bunun karşısında hiç derecesinde kaJ. 
mıştır. Bir çok yerlerde dersimliler 
evlerin damına toplanarak tayyarele.. 
riınizi açık ağızla seyretınişlerdir. 

Sonra ıuna dikkat etmişlerdir ki 
tayyarelerden gelen bombalar ve ma· 
kineli tüfek ateşleri hem etrafa ölüm 
saçıyor, hem de evlerinin sazdan yapd
nuş damını yakıyor. Dersimli bu •a.. 
ziyet karşısında sazdan daınlan kaL 
dırarak olduğu gibi toprağa gömmiif, 
evi dört kerpiç dıvardan ibaret bı

rakmış ve basit eşyasiyle beraber ma.. 
ğaralara kaçmıştır. 

... Askeri hareketleri nüfus kaybe• 
meden idare etınek hususunda ha•a 
kuvvetlerimize büyiik. bir rol düpnüt
tür. Dersim hava kuvvetlerimiz içia 
bir imtihan meydanı olmuştur. Bu im.. 
tihan, her türk vatandaşının kalbine 
tam emniyet ve iftihar verecek auret. 

te geçmiştir. 
Tayyarecilerimiz şunu isbat et• 

mişlerdir ki, memlekete aid bir men.. 
faat karşısmda türk tayyareciai. IOla 

hadde kadar fedakarlığı en büyiik 
zevk bilir ve tahakkuk ettirilecek 
milli gayeye kendi canından çok faz
la kıymet verir •. ,. 
BOŞANMA HAKKINDAKl 
KANUNi HÜKÜMLER 

KURUN'da Asım Us, daha önce 
olan bo~nma davalarına aid kanuni 
hükümler hakkında gazetesinde açıl 
mış olan bir anketi mevzuu bahis e.. 
derek ekseriyetin boşanma usullerioi 
kolaylaştırmak lehinde mütalea be.. 
yan etıniş olduğunu hatırlattıkt&ll 

sonra diyor ki : 
.. Mevcud adliye istatistiklerine 

göre memleketimizde her sene mah
kemelerde verilen boşanma kararla.. 
rının sayısı on bindn aşağı değildir. 

Senede on bin aile bağı çözülüyona 
bir babnda dört yüz bin türk ailesi 
birbirinden ayrılıyor demektir. Her 
bir aile içinde vasati olarak dört. bet 
kişi bulunduğu farzedi.!irse dört bet 
yüz bin ailenin ayrılması ne mühim 
bir İçtimai sarsmb teşkil edeceği tah
min edilebilir. 

Bizde medeni kanun kabul ediL 
mezden evvel boşamak hakkı kayıdsız 

ve şartsız olarak erkeğin elinde idi. 
Bizim gibi bo~amanm helal olduia 
bir devirde yaşamış olanlar için bu. 
günkü kayıdlr ve §artlı usulleri bir 
sıkıntı görmemiz pek tabiidir. Fakat 
biraz makul düşünülünce bu sarsmb.. 
nın çok görülmemesini de kabul et
mek iktiza eder. Zira biz medeni ka
nundaki boşama takayyüdatmı cemi
yetin asil b;jnyesi addettiğimiz ailelerin 
kolayca yıkılmaması için koyduk. Bu
günkü usul elzem bir tesis oldağuna göre 
bunun verdiği nisbeten haf!f sıkmtıya 
göğüs gererek tahammül etınemiz 
icabetınez mi ? ,. 

Ev kadını! 
T asarrula riayetin ilk farlı, 

bir kiler sahibi olmakhr. 
Kilersiz ev, hesapsız eıJdir. 
Kuvvetli ve ucuz gıda reçel 

ve şuruotur. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma 

Kurumu 

g ıd a dı r. 
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G .... -Can,oadlm. hentb tarin
leria pek .. seçtikleri yeni bİI' 

10ktaa pliyaru. .. Pare Natioaal" in 
Jllmek ft ilk onmn1uı ya ... ,.... 
nDlraideterek nihayet biiabitiiD gü. 
den kaybolamftu. Onma yerini öteaine 
beriaille un kayalarm eerpilmlf olclu
p bir yayla almıt ve nihayet bu da ye
ni bir çöle doiru bir urta tüavril et
mifti. Yol bele.ıonlar ~iaerek iniyordu. 
Bu, .. Scenic Road" yani "pitoresk yol" 
t.bir edilen Amerika biiyük yollarmm 
en mükemmel nevilerinden birindendi. 
Bu yolu yapan ar, ODU ya1nu iyi. ce.. 
ııif. rahat ve yqmur halinde tamamiy
le emin olarak iqa etmekle kalmamı,, 
fakat ayni zamanda. her dönemeçte yol
cunun yeni manzaralardan, ayni peyiza.. 
jnı muhtelif görüniiflerinden &.tifade 
etmeaini temine çal•fllllflardır. 

B. Adama, her dakika otomobilden 
clıpı ıya sarkarak: 

- Hayır, Baylar, diyordu, ameri
kan aerviainin ne demek olduğunu an, 
layamanmız. Bu, hizmet etmek 1&11 .. tı· 

nm en yüksek dereccaidir. En iyi giS
rünüt noktamı bulmak için kayaları 
tmmftlmnu Hlzumzdur: otomobili
abden herteYI '8reblJirainiz. Pabt 
banan için otomobil almu, benzin atı
na. yaf almız-

Ç611ere alıfkmdılr ,,. onluı -.ı. ,_..lr. ft okhakp yilbek bir irtifa. 
... htlmtlzde açıl• gllil eald lıir doet 
gibi karfıladık. Göçebe ,.rli N&ftl'O 
.. bileeinin milU dnlet pula barada 
lllıflıyordu. Ba en _..hn lııabilelerden 
biridir: altmıf bin atlftı• oıranbr. Dab.a 
ilet tene ince bu ülke 'lıhmz we erı. 
filmes bir yenli: yeni yolla turiatlerin 
buraya prmeye lwt'-• yeni bir ,ey
diı. 

Navaıo'Jar uırlanlanberl kendileri. 
Dl amamız bir tekilde lmıp aeçirmif 
w au.,.t ı. çoı. ı..-.em, oıua "ao
JU Jtlzl1l kantefler" e b-ı-.t ft lda 
lıeelerler. h kin, ber yerllnln büıfm· 
u &fikir bir surette ıörülür. O. be
JU adamın medeniyet ve kültüriiaü 
•imlıemedeıue. yeni doian çocup.. 
mı bir tahta parçuma aarıp tuzlu top
rap bırakmayı tercih eder. 

y er1iler beyazlarla pek az bnfu· 
lar. Amerika yerlilerinin uırlar

ca devam etmiı olan bu muhalefet Ye 
..Uvemeti inaanbk tarihinin belki en 
dikkate deler blcliaelerinden biridir. 

Enlce yerlileri JOUtmİf olaa bl
k&a.t flmdi oalardaa arta bJan k6çlk 
1lir mikdan mahafuaya plıpyor. Va. 
flnpm hllrGmetinde Jedllerin idart 
lfledJle atr.B pbenln b11f1aa Ube.. 
raJ bir c:eatllmen ptlrl1mlftlr. Yalau 
Jerlllere tabaia edilmit ola mmtab
ı.r Ylcacte ptlrflmlftlr; banda be· 
,..ı.r aDClllr hllrlmetln kontrolu al
tmda JVlUerle ticaret yapabilirler-. 
Yerlileri bereketli tıoprakl9rdan kol· 
tlaktlıa aonra. timdi onlara ~1 topra1r-

.. Fakat amerikalılar yer
lilerle de iftihar ediyor
lar: Bir hayvanat bahçe
si müdürünün, n a d i r 
cinsten ihtiyar bir ars
lanla iftihar ettiği gibi ... 
Jarmdan •fil birer lokma pepe, çe
kiyorlar ve bunu büyük bir hayırsever. 
lik diye göateriyorlar. Yerli sanat mii· 
zeleri açılmıttır. Onların yaptıkları 

resimler, halılar, renkli topraktan ça
naldar n glmilf bilezikler bir kaç me.. 
telik mukabilinde aatm alınmaktadır. 
Yerli çocukları için muntazam mekteb. 
ler int1 eclilmittir. Amerikalılar hattA 
yerli.eriyle iftihar da etmektedirler. 
Tıbkı bir hayvanat bahçeainin mildO.. 
rtl, nadir cinsinden ihtiyar bir aratanla 
naaıl iftihar edene 1 vakur hayvan çok 
ihtiyardır ve artık biç bir tehlike arzet
mes. Tırnaklan keskinlilini kaybet
mlt. ditlerl dllfllıUttllr. 

Bir yandan mektebler ve mtizeler 
organize edlllrken, bir milletin idildi· 
rel inkipf ının eau ana dili olduğu u
autulmUftur. Yerli melrteblerinde, bo· 
caJar beyaz adamludır ve dersler yal
nız incilizce olarak okutulmaktadır 
Gerp bir ,erli alfabesi mncud delil· 
dlr •e her kabile kendi hususi dililli 
konUfUI', fakat bu bir mani teıkil etme,. 
Arzu etmek Widir. llllU killtiiıleri
nin ape1lyaliati olan birçok yerli ilim
ler, hiç olmana ea mGhim birkaç kabi· 
lealn ihtiyacı için, pek laaa bir zaman. 
da hu...t bir alfabe ricude ıe\lrebilir
lerdL 

Oileye dotru, c.merun bubuma 
geldik. Burada bir~ n, bir postablı. 
ne. J9rlllere ev• aataa bir dükkan. 
tok belmnJı bir otel • lokanta ve kus 
1'UlllUf topraktan iki yerli kulibesi vat'· 
dJ. 

.. lmllbelenlen birim girdik. 
Aile reW nde deiildL Yerde çok ıtL 
.sel bir kaclm oturmuttu. biraz çinge
neye benziyordu. (umumiyetle ameri· 
kan yerlilerinin erkekleri kadmlaıın· 
dan gllzeldir.) Bu kadınm etrafmda bir 
ailrtl çocuk kayn&flyordu. Bunların he 
ni1z aünnet edilmemit olan en ldlçilkle
rl yere konuJmuı bir tahtaya bağlıydı. 
En yathaı belki yedi yatında vardı : 
bepei kirli fakat anaları ıibi çok gii
seldller. 

B. AdMm diyordu kl: 
- Anlafılan yerJiler daha küçük 

)'8fta1I SoCUldanna beyuı.a in" bnle
meyl •lıyorllll'llllf. 1'abt ba Nnago 
,.erlileri pek seki imnllır 1 anki be. 
yuları ne diye anecelrml9ler t 

Xaftlbeden illrtıinms eaada. 80D 
4erece eski bir otomobil bpıaına ya
mfb (Bu derece eski bir modeli bat
ti Teas'cla bile ıarinemiftlk) Ye için
den aile nwi indi. 

B. Admm onuala lronuflDÜ maba. 
diyle: 

- Hawduyudu, a&r l, dedi. 

Yerli cevab Yermedi. Eliyle du· 
daklarını g&terdl ft bir red lfllletl 
yaptı. Beyularla konupak istemiyor. 
du. Kolunda ç&l otlarmdan bir tutam 
la kulübesinin kapısından içeri ıirer
ken bizim tarafımıza bakmadı bile. O
nu toz kadar bile allkadar etmiyorduk. 
İhtiyar bir ingili.z diplomatı, bu hare
ketteki ihtipma ve bu yüzdeki hare
ketaizliğe gıbta ederdi. 

C amaran'dan hareketimiz eanum
da olduk~ uzun müddet hiç bir 

meskene teaadilf etmeden yol alacalı· 
muı bise haber verdiler. 

llUkemmel yol çok yilbek bir al
rate imkln veriyorduk Bir çöl orta
smdan kayıp gidiyorduk. Hiç bir can
lı mahl6ka rutlamadan bu gidit bet 
uat kadar aürdtl Yalnu bir defa be
yu bir at gördük: tek bqma ft yolun.. 
dan emin olarak bir yere doina gidi· 
yordu. Daha ileride bir yol tamiri ftl'

dı Ye huaual otomoblJJeri olan lfÇiler 
yolun aon kilometrelerini ......,l•
makla mefguldular. 

Yolun her iki yanında renkli çöl u
zanıyordu. Yavaf yavq puifik okya· 
nuauna doiru inen günetin pefinden 
llıofuyorduk. Navap'lann aruialni 
PÇIDittik. Fakat altımf bin kifilik bu 
vakur ve fakir adamlar neredeydiler? 
lıte bunu bilmiyorduk. Her halde ail
riileriyle beraber dvarda dolafl}'Orlar. 
dı. Yolculatumus anasında bir çok 
defalar ufukta bir auftri .Uoeti belir. 
di, aonra tos ft duman içinde ka1bol· 
clu. 

Bir mllddet. aki ~lerin ha

rabeleri anamdan geçtik; o.,.,...lln 
kenarlama yaslanmt donmut uırlarm 
bu manzaraaını seyrediyorduk. G8net 
battı. Çöl penbeleıti. Son gördiiğtimils 
hayal traalarla çevrili bir kaya mabe
di oldu. Yol ba tarafa doğru gidiyor
du; bir umak mabedin altnıdan ceçi.. 
yordu ve bir de yep yeni .... kiiprii 
'6rlllilyordu. Navap mmtalraaınm 

ba4udaaaftn1Ufbk. 
Ayni anda bran ık •e .,Pk butı. 

Benzin kalmamıttı. Karnımız açtı. B. 
Adama çölde yatmak mecburiyetinde 
olduğumuzu daha yeni aöylemifti ki, 
tim köprünün arkasında bir ıpk gör
dük ve bu küçük evin yanına geldik. 
Yanında bir de benzin iataayonu bulu
nuyordu. 

Hepimiz genit bir nefea aldık. Etraf
ları çevrili bile olmıyan bu iki binadan 
hariç. yalnız çöl vardı. Çalllıı ortasın
da, her tilrlil lDMD toplwupaclan iki 
yüz mil mesafede bis bu lrilçilk evde 
bildin ihtiyaçlarmmı tatmin edecek 
feyleri bulnattak: Dken nael yatak· 
lar, elektrik, merkesi ıaıtım. 10iuk 
ye sıcak akar au. Şikaio ve Nnyorkta· 
ki ayni m&blelu. Yemek odaauıda bize 
küçük kadehlerle tomates aalçaaı ver. 
diler, T feklinde kemikli kız!lJ11Ut et 
getirdiler, hepai, tıbkı, Şikago'daldler 
yeyabud Nevyorkta yediklerimizin ben
zeri ve ayni lezzetaizlikteydi. Fiatlar 
da hemen hemen oradakilere müaaviy-

.. Y.llNJd ,.._.. maret " .... 
bari,etlerial &öa &dinde tutarak .... 
den cUledikleriai iatiyebilirlerdi. 

Amerlbauı m bariz çiqiai olarak 
neyi g6aterebllecetimizl bize aoraalar 
fU cevabı verebilirdik: Çöldeki bu ev • 
isinde yerWerin aefil lmlilbelerinin ae 
rill olduğu bir çöl ortaamda her türlü 
lllonfora malik olan bu evde bütün ame
rikan hayatı hWha ecliJmittir. 

E vin aahanlıfmda, ilk göçenlerin 
kahramaalık devirlerinden kalma 

bir boyunduruk ve tqlafllllf bazı talı. 
ta parçaları duruyordu. Kınaçlı bir 
kovboy bizi karpladı; bu, benzin İatu· 
yoniyle miaaf irbanenin sahibiydi. Te:ır
ac'daıı ıelerck yirmi aene önce bu çöl
de yerletmifti. O zamanlar, ber iatiyen 
amerikan vatandafl çölde 2600 dönüm
lük yer ll&hibi olup burada hayvancı· 
lılda uiratabilirdi. Bu toprağa 200 do. 
larhk bir sermaye yatınmk kafiydi. 
Bizim kovboy o zamanlar henüz ıenç
ti. Hayvanlar aldı, evi inp etti ve ev
lendi. Daha bet aene evel bu evle en 
yakın yolun aruı 200 mildi ve ancak 
hayvan aırtında aeyahat edilebilirdi. 
Fakat yol in,. edildi, turistler göriln
meye batladı. kovboy benzin depoeunu 
yaptı ve mni otele ~rdl. 

Holde bByWr bir atet yanıyor, dı
varlarda boynu~lu geyik ..,ıan, bir 
leopard deriai ve yerli balılar urla. 
yordu. Yerde bk çok ullanır iskem
leler, bir piyano. ve mlltemadiyen ça. 
lan bir radyo YardL Ev aahibinin lası 
ve karısı yemek yapıyor ve hizmet e
diyorlar. Burada mUatakbel bilyiik bir 
otelin elemanları mevcuddu. Meaell kö
tede üzerinde zarf ve klğıdlar duran 
bir yazihane vardı. Şimdilik zarflar ve 
kllıdlar alellde clnsdendir. Fakat ile
ride bu zarflarnı lztrinde .. Çöl otell" 
veya .. Navago oteli• lbueUnin okun
ması pek milmkbdtir. 

Buradı •tıf için yerli- halı ft hlle
slkler var. P'abt ba IWıJar iplde Hd 
taneai utılık değil. 

B. Adama bunun tıebebini aonanca 
ihtiyar kovboy iAlı etti : 

- Banlar ,erlilerin dini batılan. 
dır. Çok aman ance bir yerli bana oa
lan hediye etti. Navago'lann itlkadm

ca biri hastalanmca bu halıya aımlıru 

iyiletir. Onun içindir ki böyle bir hal 

vukuunda daima bana koprlar. Ve ta. 

bit bu arzularuu ula reel etmem. Hu. 
ta bu habnm içlnde yatarken kabile, i-

yilefmeU iti• buauat bir nim yapa. 
Bazaıı bu raks günlerce silrer. Ben Na. 

vago'lan aever ve onlara hilrmet ede· 
rim. Bu halıları aatarak onları faydala· 
rına inandıkları bir illçtan malınım et· 
mek istemem. 

Otelci kovboy çizmelerinin yük
lek ökçelerini çatırdatarak. ocaia yak
lattı. içine bir odun attı ve bize dedi 
ki: 

- Nayago'lar hakikaten mlikesnmel 
imalardır. Namualuluklan ifitihnemiı 
derecededir. Onların araauıda cinayet 
olmaz. Yirmi aene aralarmda yqadılr. 
taa aonra. onlara, beyu adamJardea 
fazla lrilrmet etmeainl liftailm. Ve 
keadllerlne ıok acıyorum. Çocaldan 
binlerce ahlrler ve -,Ulardaa biç bir 
yardna bbaJ etmek iıtemealer. Beyu. 
lana tesiri altmda kalmak istemu .. 
onlan bHlbelerine 90kmular. Ben 
kendi heaabıma, onlarla çok iyi geçi· 
nirim, fakat aralarında yirmi aene ,.._ 
t1dığım halde onlar için sene de bir 
yabancıdan batb bir teY değilim. 

24-•- 1937 

1 B l btlyogra 'fya 1 
AR 

Günl aanatlann biitün tubeleriyle 
a1ikab olarak Ankarada ayda bir ae~ 
redilmekte olan bu çok güzel mecmua. 
nm haziran tarihli 6. ıncı aayıaı her sa• 
mepkinden daha zencin yazılar ve re
aimlerle pkmıftır. 

Bu aayıda reuam Cemal Tollu. 
mecmuanın reaim aanatımum buıünkü 
YUiyeti hakkında açm.ıı olduğu bir an. 
kete Vedad Nedim Tör'ün verdiii ce. 
nbl tahlil etmekte ve buna cevab ver
mektedir. il. Raiıb Köaemihal'in bey· 
nelmilel musiki kültilrü alüa ile o
kunan bir menuu iflemektedir. Rea
um Turpd Zaim Mahmud Racıb'm 
.,Balkanlarda musiki iluleyifi" mcv
sulu eserini tahlil ediyor. Reaaam Nu
rullah Berk'in fotografm sanatla mil
nuebetini eözden geçiren ve fotoiraf
da sanat tarafının makine delil. fakat 
rami çeken artistin ıörütüne mal edil
mesi lhmı geldiiini anlatan çok gü
•1 bir yuıundan anora Malik Abel'· 
ia "Türk heykel sanatına umumi bir 
balat" bqlıkh makalesi kuvvetli bir 
tetkik mahsulüdür. Bundan bafka Rem 
si Olu A.rık'm "Trova hafriyatı", ya.. 
sisini. pllatik unatlar ve Türkiye an.. 
ketine Burhan Belıenill verdili diklEl
te deter bir cevabı. Nureddin Ergii· 
ftD'in sanat kültürünün ana hatları 
blıflıklı nwbJeaini bithmı zikretme
liyiz. Birinci birlqik reaim ve heykel 
MrSiaiae aid kıaa bir izah yazw mec
nmanm metin kwmm tamamlqor. Re
llın kılD'mı ile, klilik ve modem aanaı 
sanat maı.uıu bir çok tablolarm klito
leri .U.lemektedir. Ba psc1 mecmuayı 
bltilıı aaat 1eftlllere taftiyeyi fada 

~ 

Fikirler 
J;. 

bmir Jla1keft tarafındaa nefNdl· 
ıea bu terW,e w kilidir clergiaiaia ıs 

huinn tarfhll 149 UC1I..,...... fU 

yuıları gGrllyoru: 
Milli plir ı,ı. t. H. Baltacıollu: 

Terbiyenin naıtau nedir1 V. Kemal: 
-4c1e w nah. H. Nülıet Çançar: hal· 
lamıs ellenmiyor, Şeref Erdoian: 
Ebeveyn n çocuk. Vuıf Çmar ihtifa
li. & H. Akman: pnel pedcıgoJl. 0-
mer Orhon: qrafyada miipbede u
sulleri, Cndet Bilay: 1eyyarelerde 
-.,.ı. iL ~: ıpor metıDdilaıll. 

Ta§Pmar 
Afyon HalkeYi tarafmdan Defl'e

cUlea ""Tqpmarn mecmuanım maym 

tarihli 55 inci aayıu 19 mayıa bayramı
na tahaia edilmittlr. Bilyilk kurtancmnı 
Samsunda karaya çıkması bldlseli et· 
rafında lefik Garkay, Mazhar, Aren. 
Aziz Uçolr, Edib Ali Giikpmar, Zeke
riya Gakaytaç. Abdullah bban. Talat 
Açıq&., 1aJıab Alralm'm yuılan var
dır. Bunlardan bafka ıu yudan ela gti
rilyonas: Mecdecldin Alan: aon saatim
de. doktor 8adi Giray: Toz, Bekir Sm· 
la Sencer. Adanalı Ziyadan puplar, 
Refik Ali: Eski samanlarda Afyonda 

J8PJll. 
19Mayıs 

Sanwua ı..n.m tAafmdn DefNdi· 
len bu derginin 1111711 tarlhH ti iacl • 
7191 da 19 mayn blrynmma dair B. X. 
Çaflar, C. A. GGrer, t. R. Sedir, A. 

Dner, V. C. Atkın. L. Tekin. N. Da· 
liatanh'nm yuılariyle çılanıftn'. 

Tefrika No. 59 olduğu için haline fiikrediyordu. Onun için 
Regan ile kocasına Goneril ile kocasına ver
diği büyüklükte memleketin üçte birini ba
ğışlamaktan kendini alıkoyamadı. 

karşılık bütün emirlerini, verdiii vazifeleri 
yerine getirdiğini, ona saygıda hiç bir ku
sur göstermediğini söyledi. Fakat o, sözle
rine kardeşlerinin verdikleri düzeni veremi
yeceğini ve dünyada babasından başka hiç 
bir şey aevemiyeceği vadinde bulunamaya
caİJIU bildiriyordu .. 

bir samimiyet yolu oldutunu göeterecekti. 
İhtiyar Lir'iıı kibirlilik manaıma aldığı 

bu sade konupa tarzı kıralı fena halde öf· 
kelendirdi. Artık yaşı ilerlediği için IÖyle
nilen sözlerin baqiainde riya vardır, hangi
si yürekten gelir bunu ayırcl edemiyordu. 

Şekspirden Hikayeler 

YaanlGr: •1117 H Claarla Lana 
Narettin ART Ait Çnen: 

KıralLir 
&Werindeki ıpktan daha aziz oldafana. 
llayattan ve htirriyetten daha aziz olduğu
A lei'çeık ıevginin bulunmadığı yerde kul
...... mmı aözlerle eöyledi. Halbuki böy
le bir )'erde inandmcr biıbç süze! sös llÖY• 
lemek llmndı. Kıra!, bmtm ağzmdmı duy
Alulu. ba ilkleri gerçek llllW-ak ve t.balık 
-ı;;,ec•nma bpdarak lmallığmm üçte biri
.U ba kıı11• ft omm kocasına bağq1adL 

Sonra Udnci kmm çafırdı ve onun ne 
.e&yleyecelini sonlu. Kız kardqi ıibi kof ma
lenden yapdmq olan Regan aynı sözleri 
a8yledi ve kız kard~inin töylediği aözleruı. 

disinin sevgisini ıfadeye klfi gelemiye-:e
fidl ve kıra! babasmm sevgisi yanında ona 
b6tiüı zevklerin öliim ıibi geldifiııi anlat
tı. 

Lir, kendini bu kadar seven çocuktan 

Nihayet en genç kızı Kordelia'ya sıra 
gelmişti. Kırat ona da aynı auali aordugu 
zaman bu en sevdiği ve bütün hayatuun 
neıesi saydığı kızından da öteki kardeşlen
ninkini andıran ve belki de onlardan daha 
kuvvetli, daha üstün sözler bekliyordu. Fa
kat, dudaklan kalblerinden çok uzak ola
rak kardqlerinin söyledikleri riyadolu söz
lerden tiksinen ve oıılann bütün bu sözle
ri koca1anna lma1hktan birer parça kopar· 
mak için .CSylediklerini sezen Kordelia. ver
cliii cevabta babumı bir vazife olarak sev
diğini, bancUm fadamnı ve eksiğini bilme
diiini söyledi. 

En fazla sevdiği çocuğunun gösterdiği 
bu nankör tavurdan aarsılan kırat, ağ.zmdan 
çıkan llkırdılan. düıünmesini ve hayatmı, 
servetini mahvetmemek için sözlerini tamır 
etmesi ihtarmda bulundu. 

Kordelia, bmıun iizerine babasına baba
lllZ olduğunu, kendisini onun yetiştirip bü
yüttüğünü, sevdiğini, kendisinin de buna 

Kız kardeşleriyle kocalan, niçin kıral 
babalarından başka hiç bir teyi sevmedikle
rini söylemişlerdir? eğer e•lenecek olurlar
sa, kocası olacak adama sevgisinin ve vazi
felerinin hiç değilse, yansını verecekti. O, 
kız kardeşleri gibi, bütün sevgisini yalnız 
babaama hasretmek suretiyle evlenemezdi. 

Babasını, kız kardeşlerinden yalancıktan 
söylediklerinden çok daha fazla ve gerçek
ten seven Kordelia, bu sözleri olduğu gibi, 
bir başka aman ve &natta söyleseydi. bel
ki biraz nezaketsiz görünebilirdi; fakat ab
lalarmm büyük mükifatlarla karşdanan bu 
kadar hararetli nutuklarından sonra o, ba· 
basma karp gönerilecek en güzel hareke
tin sevmek ve susmak olacağım dilfünmiif
tü. Böylece onun sevgisinin menfaat ka
zanmak için beslenen bir his olmadığını, o
nun tuttuğu yolun ablalarmmkinden ayrı 

Bu öfke ile imal, üçüncü km Kordelia 
için ayırdıiı toprak parçamm ona vermek .. 
ten vaz geçerek iki km ile on1arm kocalan 
olan Albani w Kamvol dükleri ...,mda 
pay etti. 

Bu topnlm blltün plirini de bUdin sa• 
ray ballnnm öniiade anlara baPtJadı. Artık. 
kendisi aadece imal unvanmı muhafaA .,.. 
diyor, fakat OQdan öte nesi vana hepi•den 
vaz geçiyordu. Kıra1m maiyetinde ,U. tane 
fiivalye bulunacaktı ki bunlan ela bir ay bir 
tmmm. bir ay öteki kızının uraJID(lan ala
caktı. 

Bö le lmal1ığm lcıra1hktaıı vaktinden 
önce ~ ve muhakeme ile değil de bir 
ihtira ve öfke ile vaz geçmesi, bütün mabe
yincilerini hayret ve kedere düşüımüıtiL 
Fakat kıralm öfkeli zamanında kendiaino 
sö.rtemeie hiç birisi cesaret edemiyordu. 

Devamı var 
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Kadın esirgeme IKurulmakta olanl 
kurumunun eşya şehirlerimizin 

piyangosunda istikbali 

ispanya kıyılarında Almanya ve 
Italya kontroldan vazgeçtiler 

Kazanan numaralan 
aşağıda sırasiy le 

yazıyoruz 

Kadın Esirgeme kurumu eşya pi
yangosunun çekildiğini yazmıştık. 126 
numaraya dıvar saati, 161 numaraya 
halı, 221 numaraya saatli elektrik lam
bası, 331 numaraya elektrik ütüıü, 562 
numaraya gümüş şekerlik, 808 numara. 
ya fotoğraf makinesi, 834 numaraya 12 
tabak bir yemeklik 1069 numaraya 6 ta
bak bir küçük yemeklik, 1204 numara
ya radyo, ı 763 numaraya salata takımı, 
2658 numaraya kol ıaati, 2691 numara. 
ya pembe kenarlı sofra takımı, 2887 nu
maraya 6 tabak bir kase isabet etmiştir. 
Diğer kazanan numaraları aşağıda sı
rasile yazıyoruz. Bunlar muhtelif etya 
kazanmışlardır: 

4 16 19 27 29 33 
34 42 46 47 49 53 
56 58 64 66 68 77 
78 81 83 86 89 99 

106 121 122 126 128 147 
151 156 161 169 171 176 
179 183 185 186 192 196 
197 203 217 218 221 224 
226 227 237 241 245 248 
254 259 275 278 282 285 
287 293 294 298 309 331 
333 350 364 365 371 376 
379 382 383 386 390 392 
393 398 
426 427 
464 467 
503 506 

406 418 
430 435 
468 481 
509 525 

419 420 
447 453 
486 487 
532 •533 

534 538 539 540 542 543 
549 556 560 562 572 594 
601 605 617 626 628 630 
637 645 650 661 668 671 
680 682 691 715 723 743 
751 755 756 759 780 789 
795 
842 
902 
931 
969 

801 
875 
904 
941 
972 

808 809 
876 878 
906 909 
955 956 
979 983 

831 834 
880 890 
917 930 
965 968 
997 1006 

1024 1026 1034 1047 1051 1058 
1062 1063 1066 1069 1075 1083 
1093 1096 1102 1104 1128 1131 
1138 1139 1143 1151 1172 1176 
1184 1187 1192 1204 1210 1216 
1221 1229 1237 1246 1258 1279 
1281 1289 1299 1300 1302 1307 
1318 1321 1331 1332 1333 1341 
1351 1353 1354 1357 1358 1361 
1364 1390 1394 1397 1400 1412 
1419 1422 1426 1427 1429 1442 
1444 1448 1457 1458 1460 1463 
1475 1496 1503 1506 1507 1510 
1533 1550 1557 1567 1574 1577 
1586 1589 1593 1597 1612 1620 
1626 1635 1643 1647 1649 1662 
1668 1671 1675 1676 1684 1686 
1699 1704 1707 1714 1715 1721 
1723 1724 1725 1727 1737 1739 
1744 1746 1747 1751 1760 1763 
1768 1771 1779 1783 1792 1795 
1806 1810 1813 1814 1816 1831 
1851 1858 1860 1862 1868 1870 
1875 1877 1892 1896 1906 1908 
1917 1924 1925 1929 1930 1932 

(Bap 1 inci sayı/ada) 

tayin olunacaktır. 
4 - İmar hududu içinde ,uyutarın 

izalesi ayrı bir usule ve teminatlı bir 
mekanizmaya bağlanacak •e ana spe
külasyonuna meydan venniyecek hü
kümler tesis oluncaktır. 

5 - İmar planının tatbikatı için be
lediyelerin yapacağı istimlakler dola
yısiyle fazla kalacak arsalar istimlak
ten evet aynı arsalar üzerinde hak sa
hibi olanlara ma.hdud arttırma suretiy
le satılacaktır. Bu kabil arsalar üzerin
de beş sene içinde inpat yapılmazsa 

belediyeler bu arsaları istimlake salli
hiyetli olacaklar ve bu arsaları talih 
olanlara inşaat yaptırmak kayıd ve şar
tiyle satabileceklerdir. 

6 - Ebniye kanununun 50 sene evel
ki ihtiyaçlara göre hazırlanmış bulu
nan 16 ıncı maddesi bugünkü ihtiyaç
lara ve yapı yollar kanunu esaslarına 
göre tadil edilecektir. 

:········ ·-·····························: 
i RADYO i . . 
: ........................................ : 

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 
- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plik: Türk musikisi ve halk şar. 
kıları. 13.15 .• 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Türk muıikiai ve halk şarkıları (Mak
bule ve arkadqları). 19.30 - 19.45 Saat 
ayarı ve arabça netriyat. 19.45 - 20.15 
Türk musikisi ve halk ,arkılan (Ser
vet Adnan ve arkadafları). 20.15 - 21.00 
Plikla danı muaikiıi. 21.00 - 21.15 A
jana haberleri. 21.15 • Zl.55 Stüdyo aa. 
lon orkeıtruı. 21.55 - 22.00 Yarınki 

program ve İatlklll mar,ı. 

1938 1943 1958 1968 1982 1983 
1984 1985 1991 1994 2002 2007 
2017 2026 2030 2040 2050 2062 
2066 2069 2080 2082 2084 2087 
2095 2104 2114 2121 2125 2126 
2128 2133 2136 2139 2140 2143 
2146 2154 2156 2160 2161 ~166 
2169 2171 2172 2177 2178 2194 
2202 2204 2205 2213 2216 2219 
2224 2225 2226 2234 2235 2240 
2246 2254 2264 2266 2274 2275 
2280 2282 2292 2298 2305 2312 
2315 2316 2327 2330 2331 2332 
2333 2334 2336 2339 2342 2350 
2351 2355 2361 2364 2370 2374 
2379 2382 2387 2389 2391 2392 
2395 2397 2400 2404 2411 2413 
2424 2433 2438 2460 2476 2489 
2505 2511 2518 2523 2524 2533 
2540 2541 2552 2569 2584 2590 
2599 2603 2611 2614 2646 2649 
2658 2665 2672 2682 2691 2697 
2711 2718 2722 2725 2726 2738 
2743 2745 2765 2772 2785 2793 
2801 2804 2809 2814 2818 2821 
2834 2844 2845 2857 2864 2874 
2882 2887 2888 2895 2899 2904 
2905 2911 2913 2914 2916 2927 
2928 2939 2943 2947 2948 2949 
2951 2954 2961 2975 2977 2989 
2993 

(Ba~ı 1 inci sayı/ada) ......_._.. __ ............... __ ,... 

metleri, geçen gece Berlindeki büyük 
elçilerine Alınanyanm Vaknaiya hükU
mctine ka111 enternasyonal ihtilitlara 
sebebiyet verecek ve Avrupa sulhunu 
tehlikeye koyacak her türlü hareketi
nin vehametine Bertin hükümetinin 
dikkatini celbe memur etmeğe karar 
vermişlerdir. 

Almanya na .. l bir nümayİf 
yapa c alı? 

Bertin, 23 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden: İyi maltimat almakta o
lan mahfiller, Almanya hükümetinin 
Valensiya hükümetine karşı girişeceği 
icraatın Valensiyanın bombardıman e
dilmesine kadar ileri gideceğini aan
mamaktadır. 

Bununla beraber "Kızıl korsanlar., a 
karşı ciddi bir ihtar teşkil edecek bah
ri nümayiş yapması beklenmektedir. 

Almanya ile İtalyanın karışmazlık 

komitesinden çekilmeleri çok vahim 
addediliyor. Çünkü çok mühim entıer
nasyonal akisler uyandırmaktan geri 
kalmıyacaktır. 

lngiliz gazetelerinin tefsirleri 
Londra, 23 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: Londra gazeteleri, bu 
günkü yazılarında, Almanya - İspanya 
hldiselerinden bahaederken, endişe ile 
fakat aynı zamanda ıoğuk kanlılıkla fU 
suali sormaktadır. 

Birkaç gUndenberi Almanyanın tut
tuğu politika yolundaki hakiki amiller 
nedir ve Almanyanın önümüsdeki ilk 
jesti ne olacaktır? 

Bununla beraber, ingilis gueteleri
ne göre, birkaç nokta timdiden balle
dilmif telilki edilebilir: 

Halleılilmif noktalar 
1. - B. fon Noyrat'ın Londrayı zi

yaretinin tehiri ile Almanyanm Laip
.zig mcseleaindeld değifDlC.Z battı ~
keti arasında bir bağ bulunduğu mu
hakkaktır. 

2. - Yukardald iki hldise ile ge
neral Frankonun Bilbao'daki muvaf-

fakiyeti araımda da muhtemel bir bağ 
vardır. Asilerin muvaffakıyeti teeyyüd 

ettikçe, müfrit nasyonal sosyalistlerin 
politikuı galebe çalmaktadır. Ote t• 
raftan, Almanyanın Çekoslovakyaya 
karşı takındığı tavır da Almanyada 
münakata kabul etmez politikaya §Uur
lu bir surette dönüldüiünü teyid eyle

mektedir. 

3. - Almanyanın bu deiitmesi ile 
fransız kabine krizi arasında da belki 

bazı bağlar vardır. 

ltalyan notan 
Londra, 23 (A.A.) - B. Gruıdi, B. 

Eden'e İtalyanın karlfJDUbk komitesi 
tarafından tcnaik edlbniı olan deniz 

kontrol aiateminclen çekilmif oldup 

nu bildiren bir nota tevdi etmiftir. 
B. Eden'ln bugibı 611cden aonra Al

manya ve İtalyanın deniz kontrolün
den çekilmeai hakkında Avam Kama-

Avam kamarasında 
B. Eden vaziyeti anlattı 

Londra, 23 (.A.A.) - Bugün öğleden soma avam k•marumcla 
Eden beyanatta bulunarak demittir ki: 

"- Alman clq bakanı fon Noyrat Berlindeki büyük elçimizi ka
bul etmit ve bir anlqma elde edilemediğinden dolayı Almanyanm 
deniz kontrolundaki harb gemilerini geri çekmeye karar Yerdiğini 
bildirmittir. Alman hükümeti aldığı tedbirlerin yalnız buna inhisar 
edeceğini de aöylemiıtir .,, 

Fon Noyrat deniz kontrolundan al
man gemilerinin çekilmesinden dolayı 

teessürünü bildirmit ve bu tedbirin bil
haaaa vaziyetin daha ziyade vahimlet
mcmeai için alındığını kaydetmiştir. 

Fon Noyrat alman hükümetinin kon
troldan gemilerini geri almakla iktifa 
edeceğini ilave eylemiştir. İngiliz hü
kümeti alman hükümctinin ha aon kara
rını fÜkranla kartılar ve ileri ıürdüğil 
sebebi de taavib eyler. 

Eden, birçok suallere verdiği cevab
ta alman beyanatının münhasıran deniz 
kontroluna pmil bulunduğu mütaleaauu 
serdetmiftİr. 

Eden, İtalyan elçisi 'Grandinin ital
yan hükümetinin de kontrola iıtirik e. 
den gemilerini geri çekmeye karar ver
mit olduğunu tebliğ ettiğini illve eyle
mittir. 

Eden, Salamanka hükümetinin ken. 
disine mubarib hakkının tanınmasına 

dair olan talebini mevzuubaha ederek, 
İngiliz hükümetinin böyle bir hakkı 
fimdilik tanımak fikrinde olmadığım 
söy }emiştir. 

Eden avam kamarasında yaptığı be
yanatın akabindedir ki, Bukingham sa
rayına giderek ve gene siyasi vaziyet 
hakkında İzahat Verm.İftir. 

Bağdadda Samimi temaslar 
(Bafı l iac; sayfada) Türk - lran Jostlufu 

Aktam dıt itler bakanının he
yetimiz terefine verdiği ziyafette 
iki memleket aruındaki doıtluk 
ve kardeılik bailannın aılh ve iki 
memleketin inkipfı için olan ehe
miyeti.ni tebarüz ettiren nutuklar 
teati oluDIDUftur. Ziyafet çok sami
mi bir hava içinde geç.mit ve bunu 
parlak bir auvare takib etmiftir. 

raunda beyanatta bulummı beklenil
mektedir. 

LonJratla heyecan 
Londra, 23 (A.A.) - Almanya ile 

İtalyanın deniz kontrolünden çekilmek 
hususundaki kararları Londrada derin 
bir heyecan uyandırmıştır. İngiliz hii
kümetinin düşünceleri henüz belli de
ğildir. Eden, bu akpm ve yarın vaziyet 
hakkında arkadqları ile müzakerelerde 
bulunacaktır. Ancak bu müzakereler
den sonradır ki, İngilterenin ne yapa
cağına dair bir hüküm vermek kabil 
olacaktır. 

ispanya tahlıikah kabule 
iter zaman hazır 

Cenevre, 23 (A.A.) - fspanyanm 
Bem orta elçisi Fahri Ribas, gazetele
re hllldlmeti namına apğıdaki be,._ 
natta bulUDmUftur: 

•- Uğrunda bu kadar fedakirlık 

yaptığımız tcrefimiae çok ebcmiyet 'N

rirb. İfte ıerefimhle temin ediyorus 
ki. Laipdg hidilHI sıramda bütün ia
panyol denizaltı gemileri tayfalariyle 
birlikte üslerinde bulunuyordu. Buna 
binaen her türlü tahkikatı kabule bazı-
ru:.,, 

Tahran, 23 (A.A.) - Pars ajansı 

teblii ediyor: gazeteler Türkiye Dıt 
İtler Bakanı Dr. Riiftü Araaın yakın
da Tahrana yapacalı ziyaret müoue
bctile Türkiye ile İran aruındaki dost
luk münasebetleri etrafında uzun ma
kaleler nqrediyorlar. 

Gutet gazeteai diyor ki: 
İki memleket arasındaki münuebet

ler bugünkü kadar hiç bir vakit M

mimf olmamıttır. Bu, iki yübe.k dn
let reisinin hüanüniyet ve kiyasetinin 
bir acmcreaidir. Türk - İran mlinaae
betlcri kuvvetli bir telakki hıilidir. 1-
ki memleket arasındaki ıuımiml dost
luk, aon anlapnalarm imzası münasebetile 
İran parlamentosunda ve İsmet İnönü
nün de B. M. Meclisinde söyledikleri 
hararetli nutuklarla ve nihayet iki par
lamento arasında teati olunan dostluk 
mesajlariyle de tccyyüd eylemiştir. İki 
memleket aramdaki mOnaaebet dost
luktan da fazladır. Bunlar, manevi ra
bıtalara ve mütekabil hürmete iatinad 
eden ve içten duygulardır. 

lran ile Irak arasında anltlfJftGlar 
Tahran, 23 (A.A.) - Bir müddet 

eve) Milletler Cemiyeti konseyinde 
bahse mevzu edilmit olan Irak - İran 

anlaşmazlıkları etrafında yapılan mU
zakereler neticelenmif ve kati anlatma 
projesi yanlrmftır. 

Ev lıatlmıl 
Bol Plelc rneoaimillfle repl 

oe pmıp yapmalı ilamal ettin
•e, bari oİfne mevsimini ~r
mal 

Ulaal Ekonomi •• Artırma 
Kurumu 

Bira Parkı An karanın Biricik Eğlence Veridir. 

Tefrika No. 76 

Eugenıe 
Grandet 

)'azan: Honore Je Balsac 
Tür•v• çniren: Naıılai Btl)'tial 

- Altmlarmı artık yok, dedi. 

... 

On adnn ilerisinde top atılmış bir at gi-
bi şahlanan Grandet, bağırdı: 

- Altmların yok mu? 
- Hayır, yok. 
- Aldamy0111un, Eugenie, 
- Hayır. 
- Babamın bıçağı hakkı için söyliyorum 

ki •... 
Fıçıcı bu sözleri söylediği aman oda· 

nın döşemeleri tir tir titrerdi. 
Nanon bağırdı: 
- Aman allahun, Madam, bakmız na

sıl sarardı. 
Zavallı kadın da: 

- Grandet, senin bu hiddetin bir gün be
ni öldürüverecek, dedi. 

- Vay efendim, vay. Sizler hiç bir za
man evde ölmezsiniz. 

Sonra, kızının üzerine doğru yüriiyerek 
sordu: 

- Eugenie paralarmın ne yaptınız? 
Madam Grandet'nin dizlerine sarılmış o

lan Eugenie: 
- Müsyö, dedi, annem çok istirab çeki

yor ... Şu haline bakınız ..• Ölümüne scbeb ol
mayınız. 

Her zaman sap san olan karısmm bem 
beyaz yüzünden Grandet ürktü. 

Kadıncağız: 
- Nanon geliniz, beni yatınmz, dedi, ö

lüyonmı ..•• 
Nanon hemen kadmm koluna girdi, eli· 

ğer koluna da Eug~e girdi. Ve onu oda
sına oldukça zahmet çekmeden çıkaramadı
lar, zira her basamağı çıkışta, fenalık ıeçi· 
riyordu. Grandet yalnız kaldı. Bununla be
raber, bir kaç dakika sonra, merdiveni bir 
kaç basamak çıkıp bağırdı: 

- EugCnie, anneniz yatınca aıağı ine
ceksiniz. 

- Evet, baba. Siz bana sık sık bahsetmiş olduğunuz için 
Eugenie anasını temin ettikten sonra reşid olduğumu biliyorum. Paranu, caıumın 

gelmekte gecilanedi. istediği şekilde kullammn, ve emin olunuz 
- Kıznn, hazinenizin nerede old~ğunu ki onları pek de iyi bir yere verdim. 

bana söyleyiniz. - Nereye? 
EugCnie, şöminenin üzerinde duran Na- - Bu faş olunmaz bir sırdır. Sizin de 

polyonu alıp babasına uzatarak: sırlarınız yok mu? 
- Baba, dedi, eğer bana verdiğiniz hediye- - Ben ailenin reiai değil miyim? Benim 

lerin ben tamamiyle sahibi olmıyacaksam kendi işlerim olamaz mı? 
anlan geri almız... - İyi ya, bu da benim işim. 

Grandet, Napoleonu hemen yakalayıp - Fakat Madmazel Grandet, siz ba iti 
kesesine attı. babanıza aöyliyememeniz o it fena olabilir. 

.. :-- . Sana bundan böyle hiç bir şey vere- _ Mükemmel iştir o, fakat babama aö~ 
cegımı sanmıyorum. liyemem. 

. V~ sonra, baş pannağının tırnağını ön _ Hiç olmuısa pmu söyle: Altmlanm 
dişlennde çıtırdatarak: vakit rdin? 

- Ama tek metelik bile venniyeceğim.. ne ve . 
Demek ki siz babanızı hakir görüyorsunuz? Eugerue, bunu da yapmuyacağau, ba-
Demek ki ona itimad etmiyorsunuz? Demek ımı aallayarak, anlattı. 
ki bir babanın ne olduğunu bilmiyorsunuz? ~~gününüzde onlar henüz mıde idi 
Eğer babanız sizin için her şey demek de- değil mı? 
ğilse hiç bir şey demektir. Altmlarmız ne- Babasının hasisliği dolayısiyle km:PS 
rede? olduğu kadar aşkı dolayısiyle kumaz1apA 

- Baba, hiddetinize rağmen sizi sever ve Eugenie, gene ayni b8§ hareketini tekra1'I 
aayamn, fakat pek .ziyade tevazula dikkati- ladr. 
nize arzederim ki ben yinni iki yaımdayun. Devamı var 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
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Halil Naci Mıhc•Jğlu 
Anafartalar No: 111 

Komisyonu ilanları 1 
Ankara Levazım Amirliği Satını.ima 

----------------~ -----------------~ 
tLAN 

l - Ankara garnizonu birlikleri için 60000 kilo domates 2.7.937 
cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

ı - Domatesin tutan 4200 lira olup muvakkat teminatı 315 li
radır. Şartnamesi komisyonda parasrz görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1587) 2-2694 

iLAN 
1 - Kapalı zarf usuliyle 3. üncü kor birlikleri ihtiyacı için 

10.000 kilo sade yağı almacaktır. 
2 - Eksiltmesi 5.7.937 pazartesi günü saat 16 da Çarluda kor 

karargahında yapı'acaktır. 
3 - İlk pey parası 675 lira olup şartname ve evsafını görmek 

istiyenler İstanbul ve Ankara levazım amirlikleri satın alma ve 
Çorlu kor satın alma komisyonlarında görebilirler. 

4 - Talihler kanunun 2, 3, cü maddelerindeki belgeleriyle mez
kur gün ve saatten bir saat evel mektublarım komisyona vermiş 
bulunmalıdırlar. (1658) 2-2798 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 45000 kilo patates 3.7.1936 

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

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

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

tLAN 
1 - Her birine tahmin edilen fiatı 1000 kuruş olan matras ka· 

pah zarfla alınacaktır. 
2 - Sartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle 

rin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 787 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 25.6.937 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 

yazdı vesikalari ve ilk teminntlariyle teklif rnektublarını ihale sa· 
atinden en az bir saat evel harb okulu satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1526) 2-2606 

İLAN 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Pınar hisarın 125 bin kilo sıgır eti. 
2 - İhale kapalı zarfladır. İlk teminatı 2525 liradır. 
3 - Tutarı 35.000 lira, fiat tahmini de 28 kuruştur. 
4 - İhalesi 26.6.937 cumartesi bünü saat 11 de Vizede yapıla· 

.:aktır. 
5 - Şartnamesini görmek istiyenlere her gün Vize satın alma 

komisyonunda gösterilmektedir. (1507) 2-2580 

İLAN 
Tekirdağ kıtalarmın ihtiyacı için 20,000 kilo ve Tekirdağında 

teslim şartiyle Malkara kıtaatı için 7.500 kilo sade yağı ayrı ayrı 
ve k<ıpalı zarf usuliyle münakasay konulmuştur. Her ikisinin iha
lesi 12.7 .937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Tekirdağ kıta
larma aid olanın beher kilosuna 89 kuruş muhammen fiyat üzerin. 
~en muv:'kkat teminatı 1335 lira ve Ma'kara kıtaatının 90 kuruş mu
hammen bedel üzerinden 506 lira 25 kuruştur. Şartnamesini oku
mak istiyenler her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale za. 
manmdan bir saat eveline kadar teklif mektublarını komisyona ver-
meleri. (1657) 2-2797 

İLAN 
1 - M~nis<a tümen kıtaatının bir senelik ihtiyacı için 28 bin ki

lo sade yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Sartnamesi 136 kuruş mukabilinde komisyonda görü1ebilir. 
3 - 28.6.1937 pazartesi günü saat 17 de münakasası tümen satrn 

alma komisyonunda yapı]acaktır. 
4 - Muhammen bedeli beher kilosunun 97 kuruş olup tutarı 

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

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

İT.AN 
1 - Ankara yollama memurluğunca naklettirilecek 5.000 ton 

e~yanm 8.7.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
vapılacaktır. 

2 - Nakil olunacak eşyanın tutarı 7275 lira olup muvakkat te
minatı 545 lira 63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görü.. 
lür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saattan 
bir saı:ı t eveline kadar levazım amriliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1676) 2-2804 

iLAN 
Muhamme İlk 

Miktarı bedeli temiantı 

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

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

rında gösterilen sade yağı kapalı zarfla 5 temmuz 1937 pazartesi gü
nü saat 17 de Bursa askeri satın alma komisyonunda, Tophanede 
tümen binasında eksiltmeye konacaktır. Üç garnizonun yağı bir is
tekliye veya ayrı ayrı isteklilerine ihale edilebilır. Her garnizonun 
muhammen tutarlariyle ilk teminatları hizalarında yazılıdır. Şart
nameleri görmek istiyenler Bursa, Eskişehirt Balıkesir, Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri satın alma komisyonlarına müracaat
ları. Eksiltmeye girecekler de alım satım kanununun 2 t3 üncil 
maddelerinde gösterilen vesikalarile birlikte kanuni tarifat dahi
linde teklif mektuplarım aynı gün ve saat 16 ya kadar Bursa aske
ri satın alma komisyonuna vereceklerdir. Saat 16 dan sonra veri
len veya posta ile gönderilen mektuplar kabul olunmıyacaktır. 

(1611) 1-2701 

Pazarlıkla Eksiltme İlam 

İstatistik Genel Direl~törlfufü 
Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 

18.6.937 ~arihinde kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış olan 35-38 
formadan ıbaret belediyeler istatistiği ile 5-7 forma ta11min olunan 
h~s~si id~_:~ler istatistiği için teklif edilen fiat haddi layikinde 
gorulmedıgın.d~n bu!11ar pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır: 

1 - Her ıkı eserın 16 sayfalık beher forması için 40 lira bedel 
tahminn olunmu!1tur. 

2 - Pazarlıkla eksiltme ve ihale 12 temmuz 1937 pazartesi gU.. 
nü saat 14,5 de umum müdürlük binasında toplanacak olan kontla. 
yonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 1800 lira üzerinden % 7 S 
nisbetinde teminat vesikası vermeleri lazımdır. (1595) 2-287~ ' 

. 

İLAN 
Ulus meydanı ile Samanparazı arasındaki yolun her iki tarafına 

umumi lağım mecrası yapılmağa başlandığından bu yol üzerinde 
bulunan bina sahihlerinin şimdiden hususi mecralarını umumi 
mecraya bağlamaları, aksi takdirde asfalt yapıldıktan sonra hiç 
bir suretle asfaltın açılmasrna ve umumi mecralara bağlanmasına 
müsaade ediJmiyeceği ehemiyetli olarak ilan olunur. ( 1722 

2-2864 
t T. A ~ 

1 - Yenişehirde 1055 inci adada, 9 parselde 39,25 metre murab
bar belediye malı arsa onbes f{iin müddetle ac;;ık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (98) liradır. 
3 - Muvakkat teminatr 7,5 liradır. 
4 - Şartnamesini ~örmek istiyenlerin hergün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 29 haziran 1937 salı günü saat on buçuk da be-
lediye encümenine müracaatları . (1553) 2-2633 

tLAN 
24 haziran 1937 den itibaren francalaya 13,50, birinci ekmeğe 

9,75, birinci nevi un çuvalına 686, francalalık un çuvalına 836, eks
tra unun perakende kilosuna 17, birinci nevi unun kilosuna 
13, ikinci unun kilosuna 11, üçüncü nevi unun kilosuna 6 kuruş fiat 
konulmuştur. 

ANKARA ASLİYE BlRlN·':İ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankara İncesu civarında Seyran bağlarında 20 No. lu bağhanede 

mukim eski icra veznedarı Nuri. 
Karımı öı~süzce mahallesinde Hatice tarafından aleyhinızde: 

geçen sene (Hanım sultan namını taşıyan bir kadınla alakadar o
lup kendisiyle iki çocuğunu sokakta bırakark boşanma davası aç
tığınızı ve sonra iki çocuğunu zu alarak İstanbula gittiğini ve İzmir 
tarıkiyle İstanbula gelen Hediyenin yanında geçirdiğinizi ve bo
şanma davası esncısında Hatice ile iki çocuğa ayda kırk lira nafaka 
takdir olunduktan sonra boşanma davası reddedilip ihtiyati tedbi
rin muhaseme müddetince devamına karar verilmiş ve bu evrak 
temyiz edilerek halen derdesti tetkik bulunduğunu ve kış mevsimi
ni Haticenin yanında iki çocukla birlikte geçirip ahiren bu çocuk
ları da terkedip gaybubet ettiğinizi ve bu sebeble nafakasız brrakı. 
lan ve orta tahsil çağında olan Hilmi ve Şükrü ismindeki iki ço
cuk için de ayda on beşer liradan otuz lira nafaka •a ''diri hakkında 
dava etmekte olduğundan usulen bu babtaki arzuhal sureti yukarı
da gösterilen adresinize tebl i ğ edilmiş ve mübaşirin yaptığı tahki
katta ikametgahınızın meçhul bulunduğu şerhile bila tebliğ iade 
kılınmış olduğundan davacının talebiyle bu hususta arzuhal sure. 
tinin ilanen tebliğine karar verildiğinden tarihi i andan itibaren iş
bu davaya on beş gün zarfında cevab verilmek üzere arzuhal sure
ti makamına kaim olmak üzere H. U. M. K. 142 inci maddesi mu· 
cibince ilan olunur. 2-2856 

Tavukçululi enstitüsü Direl{t(ir
lüğün,den: 

Tavuk':(uluk enstitüsüne aid 6. kümesin iç ve dış kısım ' arı bo. 
yattrrılacaktır. İsteklilerin 1 temmur 937 perşembe günü saat onda 
Çankırı caddesi üzerinde bulunan tavuçuluk enstitüsünde toplana-
cak komisyona baş vurmaları. (1724) 2-2873 

Tavukçululi 
lüğünden: 

• •• •• 
enstıtusu DirelitÖr· 

Tavukçuluk enstitüsü için pazarlıkla 5.000 kilo yanmış koyun 
gübresi alınacaktır .. İsteklilerin 1. temmuz 937 perşembe günü saat 
onda Çankırı caddesi üzerinde bulunan tavukçuluk enstitüsünde 
coplanacak komisyona baş vurmaları. (1723) 2-2872 

Marmara Üssü Bahri satın alma 
komisyonundan: 
Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Kilosu 
25.000 
20.000 
40.000 

Tahmini fiatı 
Ku. S. 

32 50 
33 50 
23 50 

Tutarı 
Lira 
8125 
6700 
9400 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

24225 1816 90 
Komutanlık deniz erleri için yukarıda cins ve mikdarı yazılı üç 

kalem et kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 9 tem
muz 1937 cuma günü saat 15 te İzmitte tersane kapısındaki komisyon
da yapılacaktır. Buna aid şartname bedelsiz olarak komisyondan a. 
lınabilir. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk temintlariyle birlikte ka
nuni belgeleri havi teklif mektublarmı muayyen gün ve saatten 
bir saat evetine kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (1702) 

2-2876 

Çankaya İkinci Mmtaka 
Tapu Sicil Muhafızlığından· 

Mevkii: Saime kadın, hududu: Şarkan dağ garben hat şimalen 
mesci Mustafa oğlu Şükrü cenuben börekçi halil zevcesi Azime 
gayrimenkulleri ile çevrilidir. Cinsi: Evli bahçe yukarı<la vasıfla
rı yazılı taşınmaz malın boyacı oğlu Bekirin ceddinden intikalen 
malı olduğundan bahisle mirascıları tarafından intikalen tapuya 
tescili istenilmektedir. Tapu sicillerinde· kayıdlr olmadığı anlaşı
lan bu yerin hukuki ve fenni vaziyetlerini tetkik ve tahkiki için 
6.7.937 salı günü saat 11 de mahalline gidilecektir. Tasarrufu ile a
lakası olanların muhafızlığımıza veya muayyen günde yerinde bu
lunacak o'an memurumuza baş vurmaları lüzumu bildirilir. 

(1718) 2-2867 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesınden : 

Niğdenin Kayabaşı mahallesinde Ropeşde muhacirlerinden bak. 
kal Osman oğlu Yaşar nezdinde kardeşi Receb. 

Karınız Ankarada İsmet Paşa mahallesinde Uluycak sokağında 
13 numaralı hanede İhsan kızı Necmiye tarafından aleyhinize a~ı
lan ihtar davasının duruşması 17.5.1937 pazartesi günü saat 15 de ic: 
ra kılınacağından bahsile Ankara asliye birinci hukuk mahkemesi
ne gelmeniz hakkında ilanen tebligat yapıldığı halde gelmediğiniz
den davacı Necmiyenin talebile hakkınızda gıyab kararı ittihazla 
muhakemenin 19.7.937 pazartesi günü saat 14 e talikine karar veril
miştir .. MezkQr gün ve saatte Ankara asliye birinci hukuk mahke
mesine gelmeniz ve musaddak bir vekil göndermeniz aksi takdirde 
gıyabınızda muhakemeye devam olunacağı H. U. M. K. 401 inci 
maddesine tevfikan gıyab kararı makamına kaim olmak üzere mez
kQr kanunun 142 inci maddesi mucibince ilan olunur. (1717) 

2-2868 

Kumbarcıt biri 

1 

ANKARA BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
A~karanm Çakırlar köyünden olup Ankaranın Gökçe oğlu ma

hallesınde 21-25 No. lu evde 303 doğumlu Ali. 
~. ~33 sen~sinde harbı umumiye iştirak etmek üzere askere gitti
gı!u"..den. bır daha dönmediğiniz cihetle gaipliğinize kızınız ölü 
~ılenın kocasr Abbas tarafmdan mahkememize gaibliğinize da
ır karar verilmesini istemiş olduğundan yukarıda adı yazdı Alinin 
hayat ve mematından haberdar olanların 27 kanunu evci 1937 pa~ 
ı:artesi günü saat 15 de mahkeme icra kılınacağından mezkilr gü.. 
ne kadar asliye birinci hukuk mahkemesine haber venneleri için 
usulen ilan olunur. 2-2862 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 
İl daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Cuma ovasında hava yolları is.

tasyonu hangar yapısı. 
Keşif tutarı: (16403) lira (62) kuruş. 

< Bu işe aid şartlar ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B ~ Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
B - Fenni şartname 
C - Keşif ve plan 

İstekliler bu şartname ve evrakları İzmir - Ankanı - İstanbul 
bayındırlık direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarihi, günü ve saati: 10 temmuz 
1937 cumartesi günü saat 11 de tzmir bayındırlık direktörlüğünde
ki komisyonda. 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık ba
kanhğmdan alınmış müteahhitlik ve ticaret odasından 1937 yılı i
çin alınmış belgeler. 

Muvakkat teminat: (1246) lira 
İstekliler: Teklif mektuplarını 5 inci maddede yazılı ihale gü

nünde tayin olunan saatten bir saat eveıisine kadar komisyon baş.-
kanlığına vererek makbuz almaları. 2-2871 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile bes'enen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çlftll~I Ma~azıııfa• 



24. 6 - 1937 

6 Ay taksitle 
Zonguldak Ur~cıylığından 

1 - Beton iskele üzerinde çalıştırılmak üzere elektrikle müte. 
harrik vinç alınacaktır. 

Umumi malUmat şunlardır: 

A - Vincin kaldırma kudreti dört tondur. 
B - 220 • 380 voltluk elektrik cereyanından istifade edecektir. 
C - Ray üzerinde müteharrik olacaktır. 
D - Halat uzunluğu 15 metre olacaktır. 
2 - Vincin kaldırma sürati; siklet motorun takati, markası, 

sarfiyatı ve sair icabeden bütün tafsilat resimleri ve kataloğları 
teklif sahibleri tarafından orijinal olarak verilecektir. 

3 -- Montaj dahi dahil olduğu halde Zonguldakda işler bir va. 
ziyette teslim edilmek üzere son fiat bildirilecektir. 

4 - Teklifler 1.7.937 tarihine kadar Zonguldak urbaylığına ve
rilmiş olacaktır. 

5 - Tahmin edilen bedel 6.000 liradır. 
6 - Muvakkat teminat 450 liradır. 

7 - İhale 2.7.937 cuma günü saat 15 dedir. 
8 - Testim müddeti ihaleden itibaren beş aydır •. 1697 -2835 

l(apalı zarfla ek:siltme 

Erzurum . İnhisarlar Baş Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Başmüdürlüğüne bağlı 

Malazgirt kazası dahilinde Ak tuzlasında bir müdür evi ve iki me
mur evi, bir idare binası, bir amele hangarı, iki tuz anbarının top
tan inşası. 

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

mum müdürlğünde ve Erzurum İnhisar!ar baş müdürlüğünde tuz 
fen şubelerinde görebilirler. 

3 - İhale 2 temmuz 1937 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de 
Erzurum inhisarlar başmüdi.irl ğü odasında yapılacaktır. 

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

ruş muvakkat teminat parası vermesi lazımdır. 
6 - E ksiltmeye g irebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesi

kasınr ibraz ve bir teahhütten en az on beş bin liralık buna benzer 
inşaatı eyi bir surette yaptıklarını isbat edecek vesaik ibraz etme
leri meşruttur: 

7 - T eklif mektupları kırmızı mumla mühürlü olduğu halde 
yukarda 3 üncii maddede yaz ılı saatten bir saat evel Erzurum in
hisarlar başmi!dürlüğiinde eksiltme komisyonu riyasetine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarında bu saatte komisyonda bu
lunması lazımdır. 

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

Bünyan Şarbay lığından : 
1 - Bünyan kasab:ı.sının hali hazır vaziyetini gösterir haritası 

Nafia Vekaletinden gönderilen fenni şartname dairesinde yaptı
rılmak üzere bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Haritası yapılacak saha tahminen 50 hektar meskfin 75 
hektar gayri meskfın olmak üzere 125 hektardan ibarettir. 

3 - Meskun kısmın hektarı 25 gayri meskun kısmınki 12 lira 
muhammen bedel kabul edilmistir. 

4 - İhale 7 Temmuz 1937 Çarşamba günü saat 10 da beledi
ye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

(3348) 2 - 2690 -----
P .. 1. 1. Müdürlüğünden 

Posta otomobillerimiz için altı bin litre benzin alacağız. 
Satın alına şekli açık eksiltınedir. 
Muhammen bedel 1560 lira muvakkat teminat 117 liradır. 
Açık eksiltme 26-6-937 saat 11 de müdürlük komisyonunda ya

pılacaktır. 
Taliplerin o gün teminatlarını yatırıp mürac:aat etmeleri ilan 

olunur. (1598) 2-2685 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesinde yazılı vasıflar dairesinde emniyet umum mü

dürlüğünce dört defada ve her defasında azı 5 çoğu 15 formadan i
baret 6.000 - 7.000 nüsha polis mecmuasının açık eksiltme usuliyle 
basım işi 6.7.937 salr günü saat 15 de müsabakaya konulmuştur. 

2 - 2190 lira kıymet biçilen polis mecmuasına aid şartnameler 
parasız olarak umum müdürlük satın alma komisyonundan alımr. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 164 lira 25 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektubiyle 2490 sayılı kanunun 2 inci 3 üncü 
maddelerinde yazıh belgeleriyle birlikte yukarıda yazılı gün ve aa. 
atte komisyona gelmeleri. (1668) 2-2784 

A nkara merkez hzf zıssıha 
müessesesi satınalma 

k omisyonundan 
1 - Müteahhid tarafından geçen sene zarfında teahhüd edildiği 

halde teslim müddeti zarfında temin edilmeyen muhammen kıy. 
meti 713 lira 25 kuruş bulunan kitablar 26.6.937 günü pazarlık su
retiyle satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartname muhasib mutemetliğinden alınabilir. 
Müteahhid bu iş için 54 lira muvakkat teminatı hudud ve sahil

ler sıhhat umum müdürlüğü veznesine teslim edilecektir. 
(1638) 2--2760 

Etlikte Baytari Merkez 
laboratuvarları direktörlüğünden 

1 - Müessesede mevcud tecrübe hayvanlariyle serom beygirle
ri için 40000 ila 50000 kilo yeşil yonca açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli ı375 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 103 lira 15 kuruş olup banka mektubu 

veya vezne makbuzu ve devletçe şayanı kabul hazine tahvili • 
4 - İhalesi 24 - 6 - 937 perşembe günü saat ıs dedir. Şartname

si müdüriyetinden bedelsiz verilir. 
5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şartlan haiz olan isteklilerin 

muayyen gün ve saatte ziraat vekaleti muhasebe direktörlüğünde 
toplanacak olan komisyona müracaatları (1492) 2-2556 

I 

UL US 7= 

bisiklet satışına başlanmıştır. Yıldız mağazası 
Ulus meydanı No 6 Telefon 1847 

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

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 ta1iblerin 2225 lira 3 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden ahnmxş 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 evetine kadar komisyona reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1572) ?-2729 

Akyazı Ask.eri l(ereste 

.. . Fabrikası Direktörlüğünden 
Akyazı askeri kereste fabrikası 937 mali yılı içinde aşağıda ya

zılı yerlerden yaptıraccığı tomruk ve kereste nakliyatını 15 haziran 
1937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye koymuştur. 

1 -1 temmuz 1937 perşembe gününde saat on dörtte Adapazarı 
maliye dairesinde ayn ayrı eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. 

. 2 - Kürt kırığı ormanındaki maktalarından Kuzuluk köyü ci~ 
varmlaki fabrika anbarlarına yaptıracağı 6000 altı bin metre mi
kap tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mikabrna 650 altı 
yüz elli kuruş ücreti nakliye takdir edilmiştir. Muvakkat teminatı 
2925 iki bin dokuz yüz yirmi bes liradır. 

3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrika anbarlanndan Adapaza. 
n istasyonuna yaptıracağı 5000 beş bin metre mikap tomruk ve ke
reste nakliyatının beher metre mikabına 250 iki yüz elli kuruş üc
ret takdir edilmiş muvakkat teminatı 938 liradır. 

İstekliler yukarıda yazılı muvakkat teminatlarını maliye vezne
lerine yatırıp alacakları makbuzlarını veya banka mektup 'arını 
ve bu işi başarabileceklerine dair ticaret odalarından alınmış bel
gelerini havi kapalı zarflarını ihale gününde saat on üçte komis. 
yona vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin fabrika müdü-
riyetine müracaatları ilan olunur. (3451-1653) 1-2771 

1 apu ve kadastro umum 
Müdürlüğünden: 
Tapu idarelerine lüzumu olan ve 980 lira muhammen bedelli 20 

nevi evrakı matbua pazarlıkla yaptmlacağından isteklilerin 8.7 .937 
perşembe günü saat on beşte umum müdürlük binasında teşekkül 
edecek satın alma komisyonuna % 7.5 pek akçasiyle müracaat et· 
meleri lazımdır. 

Şartname ve nümuneleri görmek istiyenler levazım müdürlü.. 
ğüne müracaat edebilirler. (1642) 2-2766 

Çorum nafia müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sungurluda yapılacak 19079.35 lira 

keşif bedelli ve beş dersaneli ilk okul binasının 14017 lira 29 ku
ruşluk kısmının inşası işidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri. 
F - Proje. 
İstiyen1er bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdürlü

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

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1051.30 lira muvak

kat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazımdır. 
Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işleri yapa

bileceğine dair Nafıa vekalet inden ehliyetnamesi. 
6 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

eveline kadar yukarıda sözU geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. P osta ile gelecek mektupların nihayet 
15 e kadar gelmiş olması ve dış. zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış bulunması lizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
d ilmez. (1616) 2-2708 

İnsaat Usta Okulu 
' 

Direktörlü-
ğünden: 

1 - Aşağıda cinsi, mahiyeti, mikdarı ve muvakkat teminat ak
çeleri yazıh üç kalem malzeme açık eksiltme usuliyle ve ayrı ayrı 
olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale S temmuz 937 pazartesi gün il saat on altıda An karada 
Okullar sağışmanhğmda toplanacak olan artrrma ve eksiltme komis
yonu trafmdan yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ihale gününden evel teminat akçelerini okullar 
aağışmanhğı veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - İhale edilecek olan üç kalem malzemeye aid şartname o
kuldadır. Arzu edenler direktörlükten parasız olarak alabilirler. 

İhale edilecek 
malzemenin adı 

Kereste 
(Kadron kalas ve 
tahtadan mürekkeb) 

Demir 
(5 mm. ile 24 mm. 
arasında 

Çimento 

Muhammen Muvakkat 
fiatı Tutan teminatı 

Mikdarı lira lira lira kuruş 

25 m3 

20 Ton 
1400 torba 

45 

160 
ı,66 

(1604) 

1125 84 38 

3200 240 
2324 174 30 

2-2736 

Dahiliye Vekaletinden: 
Balıkesir şehri halihaz rr haritaları 

alımı eksiltmesi 
Balıkesir şehri halihazır hartaları alımı işi kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. 
.1 - İşin muhammen bedeli 6.600 liradır. 
2. - İstekliler bu ise aid şartname, proje ve sair evrakı bilabe

del dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden ala
bilirler. 

.. 3. - Eks!ltme 14. temmu~ .1937 tarihine rastlayan çarşamba gü
nu saat on bırde Ankara dahılıye vekaleti binasında toplanacak be
lediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

. 4. - Eksi~~eye .gir.~bilmek için isteklileri.o aşağıda yazılı te
mınat ve vesaıkı aynı gun saat ona kadar komısyon reisliöine tes-
lim etmiş olmaları lazımdır. t> 

. A. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 495 
hralık muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
. C. -: Kanunun 4. üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bır manı bulunmadığma dair imzalı bir mektub, 
D. - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alacakları müna

kasaya girme vesikası. 
~'. - Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu

kabı.lınde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklıf mektublarının iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler i-
mar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (1565) 2--2651 

Fen memuru aranıyor 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden : 

;seled.iyemizin açık olan 80 ila 100 lira ücretli fen memurhığrı
na ısteklı olanların müracaatları ilan olunur. 

Talihlerin diplomasını hamil ve şehir planını tatbika muktedir 
bulunmaları sarttrr. __ _ 

Makine; ~lektrik; su işlerinden anlayanlar tercih olunur. Mü-
racaatta evrakı müsbitenin eklenmesi lazımdır. (3100) Z-2443 

l\1illi Müdafaa Vekaleti Satmaıma 
Korni"yonıı ilanları ------------------ ________________ _,, 

İLAN 

1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 675 kuruş olan 500 tane 
bakır kapaklı karavana açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle-
rin her gün ko-misyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 253 lira 13 kuruştur. 
4 - İhalesi 10.7.937 C. Ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü maıL 

delerinde yazrh vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atında milll müdafaa vekaleti SA. AL. KO.na vermeleri. (1721) 

2-2865 
BİLİT 

17 tane dış ve 15 tane iç otomobil Hi.stiği satılacaktır. Görmek 
istiyenler Akköprüde nakliye deposuna müracaat etsinler. Satış 
günü 28 haziran 937 pazartesi günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
KO. dadır. İstekliler muayyen gün ve saatta hazır bulunsunlar. 

(1719) 2-2866 

BİL İT 
1 - Her birine tahmin edilen fiyatı 1159 kuruş olan ve müteah

hid nam ve hesabına alınacak olan 1340 tane nöbetçi muşambası te.k
rar açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle-
rin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 1164 lira 80 kuruştur. 
4 - İhalesi 28.6.937 p. ertesi günü saat ıs tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü maddele

rinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale saatın
da milli müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1704) 2~2877 

Asker i Fabrikalar Umum l\lüdiir liiifü Satmalma 
Kom isvon u l1anforı . 

750 T ON GENERATÖR KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 97 50 lira olan yukarıda mikdarı yazılı ge. 

neratör kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 8 temmuz 937 perşembe günü saat ıs te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 731 lira 25 kuru'u havi teklif mek.. 
tublarmı mezkOr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaik-
le mezkOr gün ve saatte komisyona müracaatları (1670) 2-2802 

!LAN 
6.8.937 cuma günü ihale edileceği 20,22, haziran 937 günlerinde i

lan edilen 4.000 kilo şarjörlük yaylık çelik şartnamesinde değişik· 
Jile yapılmasına lüzum görüldüğünden mezkOr ilanlar bükümsüz. 
dür. (1728) 2- 2870 

4.000 KİLO ŞARJÖRLÜK YAYLIK ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 4.000 lira olan yukarıda mikdarı ve ciruıi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatın alma ko
misyonunca 10.8.937 sah günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihle
rin muvakakt teminat olan 300 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (1727) 2-2869 

Kırldareli islilln Müdürlüğünden 
1 - Vilayetimizde yapılacak göçmen evleri inşaatında kulla

nılmak üzere Tekirdağ iskan anbarmdan verilecek 2628 metre mi
kabı kereste kamyona tahmil ve tahliyesi müteahhide aid olmak 
üzere Muratlı şimendüfer istasyonuna nekledilecektir. 

2 - Çerkes köyden Vize kaza merkezine. 
3 - Burgaz ve Babaeski istasyonlarından kaza dahilierindeki 

an barlara 
4 - Kırklareli Vize Burgaz Babaeski merkez anbarlarmdan inşa· 

at mahallerine nakliyat yapılacaktır. İşbu nakliyata talih olanlar 
2 temmuz pazartesi günü sat on dörtte % 7.5 temintlariyle Kırk· 
larelinde iskan dairesinde hazn bulunmaları ilan olunur. (1714) 

2-2874 

aradeniz Pilajı Acıldı 
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TURK HAVA KURUMU 

BÜYÜK PiYANGOSU Son der~ce müessir FLiT-mayii kullanınız 
J iıncl kepde l1 temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
FLiT taklidi mayllerle mOz'iç pireıerın / 

hakkından gelinemez• 
Bundan La9ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkeı 7 temmuz 1937 günü aktamına kadar bi

letini deği,tirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üze
rindeki hakkı sakıt olur. 

Ankara Ticaret Mahkemesinden : 
Miıddei Çaputçu Hüseyin tarafından Erzur~ tilc~anndan _Ha

'Cı İdris ağa ve Karaveli zade Mahmut aleyhle~ıne ıkame. edılen 
borçtan kurtulma ve alacak davasında Hacı İdns ağanın ıkamet
gah ve meskeni meçhul bulunduğundan müddei~y~h Hacı .İdris 
ılgaya hukuk usulü muhakemeleri kanununun 1~2 ıncı maddesı mu
cibince ılanon teb igat yapılmasına karar verılm. ve muhakeme 
9.7.937 cuma günü saat 14 e talik edilmiş olduğundan mezkur gün 
ve saatta Ankara asliye mahkemesi ticaret dairesinde hazır bulun
manız veya bir vekil göndermeniz lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

2-2860 

REHBERi 
KİRACILAR; kiralık evlerin yerlerini, müştemilatını fi. 

atını rehberimizden öğreniniz (Ücret alınmaz). 

MAL SAHİBLERİ: evinizin biran evel kiraya verilmesi
ni istiyorsanız rehberimizden istifade ediniz. 

Hacıbayram İlbeyi cad. No 22/2 GENEL İŞ BÜROSU 
tel: 1475 2-2863 

- Underwood -• 
Yazı ve heaab makineleri 

Ankara acentası 
AKSA kitabevi 

Satılık Hane 
Yenitchirde tnkilab ıokağm

da beş odalı 13 No. hane satılık
tır. lstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon: No. 3231 Yazı makineleri tamir edilir 
Tel: 3377 

KİRALIK 

Möbleli apartnnan 

2-2781 

lmtivaz sahibi ve Başmu· 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

En bot mcyva tuwauı. ınld· 
bazı defeder. Mide. ba!ırsak, ka· 
_!!Ciğerden mütevellit rahatsızlık· 
tan an'er. Hazmı kolavıa,tınr. 

lneiliz Kanz\tk er.ranf'ıi 

Umumi neşriyatı idare 1 
eden Yazı l9leri Müdürü Kiralık kat 

lstanbul'da Şi,li'de kiralık 
mobilyalı apartıman aart konforu 
cami altı odalı bir apartıman ki. 
rahktır. 1stiyenlerin Şitli'de Ha
llıkAr Gazi caddesinde 300 No.lu 
Mari apartımanına miiracaat et-

Yeni,ehir Adakale caddesi 
Çankırı caddesı civarında 

Mümtaz Faik FENiK. l 
Ulus Basımninde bHılmıştır No. 18 de 3 oda. bir hol ve kon-

meleri 2-2814 ___________ forlu telefon: 2655 2-2880 
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i !inşaat sahibleril 1 
= -

i 1 Müteahhitler 11 . ~ - -- -- -1 Harici gösterişe ve propagandalara 1 
1 aldanmayınız! ~ 
== = - -- -- -il KOÇOK YOZGAD kireci ve SU kireci === Kheçlerin i 
~ k = e en avvetlisi ve kesenize en elveriılisidir. 5 
1 § 

1 Küçük Yozgad kireç- Küçük Yozgad kireç· ~=-;= 
leri fennin en son te- leri sert mermerden ve 

1 kAmülüne uygundur. yüzde 99 saf kireci i 
ii imalathane Zonguldak havi taşlardan imal 55 i kömüriyle iflemekteclir edilmektedir ı 

-ı Harcı, sıvuı, badanası tamamen bu kireçle yapılnııt olan qajıda §= 
isimleri yazılı tehrimizdeki büyük binalarda elde edilen muvaff akiye t, tatbi .. 
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mllıtemilitı .. Kırıkkale ve binalan - Macar 
_ Nilmune ıı.taneal Yozgad fabrikala. - Evkaf _ Franau =: 

--=-n dahil" apartmanlan 
binaları - Harita dairesi - Serıl ni - ÇelroalonJC El 

- Halkm - lktmad veklletl - Çocuk Eeirıeme - YugoelayY& E 
- Etnotraf,.,........ - Ziraat emtitillerl K - İsviçre E 

il - Gut Muallim .=ıan Sefaretbanelerl §§ 
- llarld- nl:Ued mektebi TU 1d t. - DeYlet demir • E 

ı - - banr ,_~ 69 ii_ - Adliye Al'8JI - Gut liacal _ yollan Kayeed = 
- Geae1 g__,. y. - lame~ ka - Cumhuri,.t at6lyeleri _ 

- enatitilafl Merka buıkaaı - Polatlı Ziraat =' 
- KilU llldafaa - Kız llacai - Emllk " Eytam buıkaaıVE HUSUSi 

111: - Ticaret mektebi mirası Ei 
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FLiT, bQtQn haşarat 6ldOrQcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuştur . Fnt'in formOIO hiçbir vakit taklit edil· 
memlştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşarata 
kat'iyyen öldQrQr. Şüpheli mayilerl reddediniz. Hakiki 
ve yeg6ne Ffit aldığınaza emin olmak için; siyah ku
şakla ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Yarıklara ve köselert bıraz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşar~t derhal tefti olur. 

Jandarma genel komutanJ.ıiı 
komisyonundan: 

Ankara satın alma 

1 - Aşağıda çeşit ve mikdarları yazılı malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde satın alınmak 
için eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bunlara aid tartnameler paralı ve parasız olarak yalnız komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminatlı mektuplarını nktinde 

komisyona teslim etmi9 bulunmaları. 
A - E9ya cinsi Mikdarı Tahmini bedeli İlk teminat Şartname bedeli İhale tarihi nal 
Kundura köselesi 76,000 kilo 121,600 lira 7330 lira 00 12.7.937 pazartesi 10 
Vaketa 5,000 kilo 10,000 lira 750 lira 00 ,. ,. .. ,. • 
Sarı vaketa 50,000 kilo 100,000 lira 6250 lira 00 .. • • " • 
Yekıin 231,600 12830 1159 Kr. 
Bu üç çefit prtnameıi bir malzeme toptan veya çe,itler ayn ayrı en az fiat teklif edene verilecektir. 

B - Başlıklı nöbetçi 
mutambaaı 3,00 tane 25,500 lira 1912,50 lira 128 Kr. 

(1691) 
13.7.1937 aah saat 10 

2-2875 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGUN BU GECE 

T....a ,.,......,. ...,.,.ti, ,....,....,. ... 

l•hlôtl• d.V. 6ir olalı• a7f11Wf...,,... 
ililHıri)'I• -a.mn..ı 6ir lilıa 

KüçükLord 
Bat Rolde: Shlrley Temple'in rakibi 

FREDDY BARTHOLOMEW 

BU GECB 

BAY AN GENERAL z....- oe taWi .,.,,_,.,. ••11•ıl• 
•• ı..:.u .. ,.,..,.. 

Bat Roll..de ı 
RUBY KEi EER - DICIC POWEIJ,; 

GONDOZ 

RIN -TIN -TİN 
Halle Matinesi ız.ıs de: 

13444 No. lu PASAPORT ' 

Her iki ıinemada programlara llbeten: İlk kadın uçman Atatürk kızı Bn. Sabiha 
GC>kçne'e Bafbakan bmet tne>nü tarafından madalya verilmesi töreni 


