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1 BOMBARDIMANDAN SONRA 

Almeria şehri 
harap oldu! 

20 ölü 150 yaralı var şehir 
tamamen boşaldı 

Valenıiya, 1 (A.A.) - Royter ajanımın muhabiri bildiriJOr! 
Bombardımana tahid olan bir zatın söylediklerine ıöre, delifel 

içinde bulunan Almeria halkı tehri terketmektedir. 
Şehirde havagazı ve elektrik iılemediii için Almeria ıeceyi karaa

lıkta geçirmiftir. Su ve telefon sen iıleri de durmuttur. 
Aradan birkaç gün geçmeden 

önce bombardıman kurbanlannm ~.__.,._ • ı:4a 
.. , ••• nı teabit etmeğe imkan yok • Kontrol iı-in 
tur. Ortadan kaybolanları enkaz Y 
altrnda bulmak ümidile kurtarma 
ifleri devam etmektedir. 

Bombardıman başladığı zaman fe• 
bir halkının büyük bir kısmı yatakla. 
rında idi. 

Katedral ile San Sebastien kilisesi 

«Kocatepe» destroyerinü 
Cebelüttarıkta kalacak 

Bu portrelerin evelki akıam Cumhur Reiaimizle Alteı Abdullah Ankara Palasta 
bulundu klan sırada reıaam•m.ız tarafmdan yapdmaw milaaade edUmiıtir. 

harab olmuştur. 

Almeria harab oldu 
Almeria, ı (A.A.) - Almerianın he. 

men bütün binaları harab olmuştur. 

Meksika konsolosluğu bir enkaz yığı

l•tanbul, 1 (T•l•lonla) - v--. 
lıaberl•r• wör•, 1"6ilt•r• lnnıL s ... 
altıncı Jorc'un taç wiym• törMi ._ 
layuiyl• Spitlıctl' tle yapılan w,.a .. 
ni~ w•rül r .. mine iftiralt etntelı İİ.UN 
ln,ilt•r•ye witmİf olan "KOClll.,,.. 
tle•tİroyeri, laültümctimi~ n....,.• '--

nı haline gelmiştir. 

(Sonu Sinci sayfada) Dr. Aras Pariste Başbakanımız 

trol İfl•rintl• çalı,,,.alı Ü_,.. c-.. 
lüttarılıta lıalmııtır. 

ı~dlVJW 

Parti grupunda 
izahat verdiler 

Ankara, 1 ( A.A.) - C. H. P. 
Kamutay Grupu bugün ( 1-6-931) 
Öğleden •onra Antalya Saylaın 
Dr. Cemal Tuncanın baılıanlıiın• 
da toplandı. 

Sürekli allııılar arcuında kür. 
•Üye gelen Bafbalıan lnönü taç 
giyme meraaimine iıtiralı etmek 
Üzere Londraya yaptığı aeyahat 
etrafında izahat verdikten .anra 
Londrada ve Londraya giderken 
Pariste ve avdetinde Belgradda 
ve Atinada yaptığı •iyaai temtU· 
lordan aldığı intibaları ve ba 
memleketlerde Türlıiyeye lıarıı 
gÖ•terilen aamimi doatlak te-1ıiir
lerini anlattı. 

/nönünün B. Litvinolla mülôkat. 
lan da parti grupunca memnrıni· 
;)'eti mucib olmUflar• 

BGJvekil, yakında Kamutayda 
devletin umumi .;yaaeti ita/ıkın· 
da yapacağı beyanatın ana hal
ları üacrind• de iMılatıl Hrdi. 

BGJbalıan lnönünün ilıi buça/r 

•aat mr•n bu """""" .,.apçG 
lniyiilı memnani,,-t ,.-1aürl•rİ 
il• lıar11landı. 

Sorbon' da. Briyan için güzel 
bir nutuk söyledi 

Yeni Sovyet Büyük Elçisi 
B. Karskiy güven mektubunu 
cumhur reisimize takdim etti 

ve uzun uzun alkışlandı 
Pariı, 1 (A.A.) - Anadolu Ajansının huıusi muhabirind~n: 
Cenevre'den tayyare ile buraya gelen Dıt İtler Bakanımız Dr. Rıit· 

tü Aras, hava karargahında fransız hava bakanı Pi er Kot tJlraf mdan 
terefine verilen çayda hazır bulunduktan sonra meşhur fran11z devlet 
adamı Briand'm 75 inci doğum senesi dolayııiyle Sorbon'da gece tertih 
edilen toplantıda bulundu. 

Toplantı Fransa Cumhur Reiıi I --- -
B. Albe~ ~eb~~·un h~z~ru .ile te- B. Titülesko Londra'da 
reflenmıştı. Butun Parıa tekı bü- (A A ) R 

•• J ·ı 1 ·ı Londra, 1 • . - omanyanın yuk e çı er ve e çı er, senato ve ... 
1 t · J • b" k b eski dıg bakanı B. Tıtulesko buraya gel· par amen o reıs erı, ırço me us- . . 

Jar, senatörler ve fransız ve yaban-ı mı§tır. 
cı ricali ile ve kesif dinleyicilerle B. Titülesko, gazetecilere beyanatın-
Sorbon'un meşhur salonu hınca • da, İngilterede kısa bir müddet kalarak 
hınç dolmuştu. Kembriç ve Oksford üniversitelerinde 

(Sonu S. inci sayfada) konferanslar vereceğini söylemiıtir. 

B. Kaısky giıven mektubunu takdim t8rtnindt. 

Altes EmirAbdullahın 
dünkü ziyaretleri 

Evvelki gün şehrimize gelmiş olan 
Sovyetler Birliğinin yeni Ankara Bil· 
yük Elçisi Bay Karakiy dün mutad tö
renle Cumhur Reisi Atatürk tarafından 
kabul olunmut ve güven mektubunu 
takdim eylemittir. 

Fıkra 

Gökçen'in kanadı 
Bir millet toprağmı, sancaiııu n 

hürriyetini kaybedebilir. Bir millet isi• 
bunlar ö I ü m manlsrna gel1Mz. Mil. 
li ölüm, k ı h r a m a n 1 ı lc a h 1 f • 
k ı 'ndan uzaklaşmaktır. 

Altes Emir A.bdullah B. Abdülhalik Renda'nın ziyafetinde 

Altes Emir Abdullah dün öğleden 

eve) Gaı:i ve İsmet İnönü EnstitttJerini 
~iyaret etmitlerdir. 

Alteı Emir sut l 3.30 da Türkiye B. 
M. Meclisi Reisi AbdWhahk Renda ta
rafından Marmara kötJcünde tereflerine 

·ıerilen öğle yemeğinde hazır bulunmut· 
lar, sonra orman çiftliğini ve müe11esa· 
tını ıezmif!erdir. 

Dün akpm saat 20,30 da Alteı Emir 
Abdullah terefiııe Irak sefaretinde Irak 
EJçW tarafından bir riyafet verilmiştir. 

Dı' İtler Bakanı vekili Şükrü Sa -
raçoğlu kabul resminde hazır bu:un • 
muştur. 

Yeni Büyük Elçinin ıah•iyeti 
B. Mihail Andreyiyeviç Karskiy 

büyük Rusyada Voronej şehrinde 1897 

tarihinde doğmuştur. 
Don üniversitesinde hukuk tahsilini 

bitiren büyük elçi büyük inkı1Sb için 
yapılan iç savaşta, kızıl ordu saflarrn
da vazife almış; bilhassa, garb ve ce
nu b cephelerinde blunmuştuı. 

1922 de Sovyet Birligi Hariciye ko
miserliğine intiaab eden ve o tar!'lten 
itibaren birçok mesul diplomatik vazi
felerde bulunan B. Karskiy, 1925 - 1930 
yıJJarında önce komiserlik birinci garb 
departmanı reis muavinligine ve •onra 
reiıJieine tayin edilmiştir. 

1930 • 1936 yılı sonlarına katlar da 
Letonya'da Sovyet Birliğini tenııil et
miş.tir. 

En son 1936 da Hari.:iye Komis~rli-
ii birinci garb departmanı reisliğine 

tekrar getirilen B. Karskiy, B. Kara
hın'ın memleketimizden ayrılma" üze
rine hükümedmiz nezdine Büyiik Elçi 
olarak tayin edilmİftir. 

Tarih mezarr içinde çürüyüp gide• 
insan ve milletlerin sayısma hudutl 
yoktur: Tarihte devam eden hayat, ao
cak kahramanca bir hayattır. 

1919 da bu turklügün kahram:ınlıi 

ahlakı ile bu ahlak kendisinde pbı&la .. 
nan Gazisinden başka nesı kalmı,ıı? ı-.. 
kat bu maya bütün cihan rağmına, yeal 
bir devlet yuğurmamıza kili ıeldi. 

Atatürk km Sabiha Gokçen'de türk 
kadınının işte bu kahramanlrk ahlltı 

kanadlanmıştrr. Her tarafra u"ar«:I 
kadrnlarrn rekorlar, göterişler ve ,... 
cualar peşinde uçu~tulı/arını görüyonaı, 
Türk kızı, kanadı bir süs diye alauıdı:. 
ona ilk fırsatta lı.ahranıanlık vazilai .,_ 
radı ve buldu. 

Gökçen'in Jca.nadı, cihan havan• 
türk kadınının ~rtlfini dolaıttrıror r• 
ıonun mukaddes adı üst'IJnden, kara ta
assubun. a.nrl.rca slirea alçak iftırasııu 
sı"liyor. - Fatay. 
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Politika bahisleri: 

ileri te nik - ileri insan 
1. Türkiye yirminci asrın otu

zuncu senelerinde sanayileşme ha
reketine giriş.ti. Kapitalist Avrupa
oın xvııı. asır ortalarında başla
dığı bu hareket, bize aşağı yukarı 
iki asra yakın bir gecikme ile si
rayet etmiş oluyor. Bu gecikiş, 
bir bakımdan mesela en ileri tek
niğe tevarüs etmek ve kapitalist 
memleketlerde bu yüzden doğan 
içtimai hastalıklara karşı müceh
hez ve tedbirli davranmak bakı
mından belki bayırlı olmU§tur. 
Yalnız' Avrupada insan umuru 
teknik unsurla hemahenk olarak 
i·nkişaf ve tekemmül ettiği halde 
bizde teknik gerilikle beraber in
san unsuru iptidai vasfını muhafa
za edegelmiştir. Yani sanayileşme 
hareketinde en ileri tekniği en ge
ri insaına emanet etmek davası 
karşısında bulunuyoruz. Bu, hiç 
şüphesiz ki, büyük bir tehlikedir. 
Tehlikedir, çünkü geri ve iptidai 

insan, yani teknik kültürü ve "en
tretien,, zihniyeti olmıyan insan, 
çok bakım, çok itina, çok dikkat 
ve çok presizyon isteyen makine -
nin dilinden ve meşrebinden a •nla
maz. Onun için bir vidamn gevşe
mesi, bir cıvatanın eksilmesi hiç 
bir ıey ifade etmez. Halbuki bir . d , 
vı anrn gevşemesi ve bir civataınm 
eksilmesi, bir makinanın hayatı ü
zerinde tahribkar bir rol oynaya
bilir. Her vidayı ve her cıvatayı 
kontrol etmek imkanı da olmadr
ğma göre, aıağı yukarı 50 milyon 
liralık bir sermaye plaşmanım 
temsil eden ilk 5 yıllrk planımıza 
bağlı olan fabrikalar, sırf kendile
rine emanet ettiğimiz işçi unsuru
nun ''entretien,, zihniyetinden ve 
teknik kültürden mahrum olması 
yüzünden taksi otomobilleri gibi 
kısa bir zamanda normal amortis
man ile karşılaşamıyacak bir hara
hiye düşmek tehlikesi içindedir. 

il. O halde sadece teknik bir 
inşa davası değil, hunun kadar 

mühim bir insan in~ası davası kar
şısmdayız. Geri insan, en iptidai 

Peşte Radyosunda türk 
musikisi gecesi 

4 haziran 1937 alqamı, saat 19 da 

Pe~te Radyosunda M. fatına Cemile de 

Bonkowıka tarafından bir türk musiki 

gecesi tertib edilecek ve propaganda 

muhtelif genç kompozitörlerimizin ~r· 
kıları da çalmacaJrtrr. 

General K. Ozalp 
İstanbul' da 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Milli Mü

dafaa Bakanı General Kazım Özalp 

bu sabah İstanbula geldi ve törenle 

karşılandı. Bakan, perşembe günü Yu
goslavya ve Yunanistan limanlarma ha· 

reket edecek olan "Hamidiye,, mekteb 

gemisini ziyaret etti. 

Kamutay Çağrıları 
* Maliye Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

* Hariciye Encümeni bugün saat 
16 da toplanacaktır. 

* Milli Müdafaa Encümeni bugün 
saat 10 da toplanacaktır. 

* Dahiliye Encümeni bugün saat 
10 da toplanacaktır. 

! ................................................... . . . 
; HAVA ; ................................................. : 
Hava hafif rüzgarlı 

Dün sehrimizde hava kısmen bulut

lu ve hafif rüzgarlı geçmiş, ısr ancak 
1 • re,.eye kadar çıkabilmiştir. Meteo· 
rc1 ... • i~"cri genel direktörlüğünden ve. 
rilen malfım:ıta göre dün yurdun cenu
bi Anadolu mıntaki:siyle Karadeniz sa
hilleri kapalr, Eğe mmtakr3r açık diğer 
mmtakaları bulutlu geçmiştir. Dün en 
çok yağış Adanada olmus ve kare met
reye 11 kilogram su brr~mtştrr. Dün 
en dü~ük ısı EsltiJehirde 4, en yük:ek 
isı d;ı Si 'rt ve Ada!;ada 27 derecedir. _ 

ziraat tekniğinden gelen insan ve 
uırlardan beri İslami bir tevekkü
lün uyuşukluğu içinde yetişmiş o
lan insan, iktııadi muvaffakiyetİ· 
miziıı ana ıartı olan randıman 
yüksekliği ve maliyet fiatı düşük
lüğü davalarında güvenilir bir un
sur değildir. Köyden gelen işçi, 
hem ham madde, hem zaman hem 
de maki~ israf eden, yani r~ndı
mam düşürten ve maliyeti yüksel
ten bir İşçidir. Yani, sırf ekono
mik muvaff akiyet mülahazası ile 
hareket ettiğimiz zaman bile gene 
elimizdeki işçi unsurunun formas
yonu ile meşgul olmaık zarureti kar
şı~ında bulunuyoruz. Aldığı yev
mıye bakımından ucuz gibi görü
nen türk işçisi ,ekonomik ef fika
site bakımından pahalı bir işçidir. 
Bunun için, bu unsuru en kısa za
manda kalifiye işçi haline getir
menin çarelerini araştırmalıyız. 
Köyden, kasabadan gelerek fabri-

ka.da İ! arayan vata·nda§ı en kısa 
zamanda makinenin dilinden ve 
m~rebinden anlryan, makineyi 
•;:v_e'! ve ona hakim olem, İ§ disip
lımnı kavrıyan ve benimsiyen ve 
Türkiyenin inp. davasında bir 

mesuliyet almış olmanın şuurunu 
t&§ryan insan haline getirmenin 
metod ve sistemlerini araı;tırmak 
en acil ve en hayati vazife~lerimiz~ 
den biridir. Bu maksatla, muhtelif 
mıntakalardan gelen türık insanı
nın ~ama, duyma ve düşünme 
kabılıyetlerini, fıtri insiyaklarrnı . , 
fahrıka hayatı içindeki tahassüs 
vaziy~lerini ara§tırmak ve oyun, 
d~rs, film, plakat, şiar ve saire gi
~ vasıta~arla onu yeni şartlara iın
tıbak ettırecek usulleri tespit et
mek .~azjf e.siyle mükellef bir "psi
kolo1ı tetkik bürosu ve laboratu
varı" kurmak lazımdır. Bu tees~üs, 
aynı zamanda memleketimizin 
muhtelif halk tabakaları arasında 
yapılacak propagandaların en el

verişli metodlarına da ilmi bir e
sas hazırlryacaktır. 

Burhan BELGE 

Mersin'in yeni buğday mahsulü 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Mersinin 

yeni buğday mahsulü bugün İstanbul 
piyaSa.sına geldi ve kilosu 5,5 kuruştan 
satıldr. 

Rekordak 
Rekordak, eski gauteleri kolay

lıkla okumak için amerikalıların 

buldağu yeni bir u.suldür. 

1958 senesindesiniz; 1937 hazira
nımn birinci günü çıkmış olan U
lus'u okumak istiyorsunuz. Yirmi bir 
senelik Ulus kolleksiyonunun kü
tüphanede ne kadar yer tutacağını, 
kuvvetli bir adamın kaldıramıyaca

ğı kadaı· ağll' cildleri, cildler üzerin
de zamanla birikmiş tozları ve nilıa
yet aradığınız sayıyı bulmak için 
katlanacağınız zahmeti düşününüz. 

Rek~rdak bütün bunları ortadan 
kaldıran bir kolleksiyon sistemidir: 
hergün, gazetenin sayfaları 3x3 1/ 2 
ebadında bir fotoğraf plağına çekilip 
bir de miisbet kopyası alınmakta ve 
gazere değil, bu müsbet kopya
lar saklanmaktadır: koca bir cild ye
rine küçük bir kutu film! 

Kartoıeks usulünü de biliyorsu
nuz: bu usul ile gazetenin haberleri
ni tasnif ettikten ve sayfaların fo
toğraf ilerini aldıktan sonra geçen 

yılların ne ehemiyeti kalır! Bir do
labı açar, okumak arzusunda olduğu. 
nuz yazının kaydını ve sonra, diğer 
bir d.~labı açar ve oradaki filmleri 
bulursunuz. Artık yapacağımz iş 

projeksiyon makinesine filmleri ko
yup elektrik düğmesine basmaktan 
ibarettir, 

Medeniyet hergün ileri doğru bir 
adım daha atıyor. Mesele ona ad;m 
uydurabilmekte ve okuma zevkini 
kaybetmemektedir. - N. B. 

ULUS 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. 
Ruzname şudur : 

Haklarında müstaceliyet kararı ve. 
rilen maddeler : 

1 - Polis teşkilat kanununun bazı 

maddelerinin değiştiri~si hakkında 

kanun layihası ve dahiliye ve büdce en.. 
cümenleri mazbatalarL 

Birinci müzakeresi yapilacak mad
deler : 

1 - Posta, telgraf ve telefon idare
si te~kilat ve vazifeleri hakkındaki 2822 
sayılı kanuna ek kanun layihası ve na
fia ve büdce encümenleri mazbataları. 

Z - Teşviki sanayi kanununun 30 
ve 36 ıncı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun layihası ve iktisad, ma
liye ve büdce encümenleri mazbataları. 

3 - Gedikli küçük zahit menbala
rma dair olan 2505 say Jı kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun la
yihası ve milli müdafaa encümeni maz. 
batası. 

4 - Bahri muavenet ve tahlis ve hah... 
ri müsademeye mütedair bazı kaidele. 
rin tevhidi hakkında 23 eylUl 1910 ta
rihli beynelmilel mukavelenamelerin tas
dikine dair kanun layihası ve hariciye 
ve iktisad encümenleri mazbataları. 

5 - Telsiz kanunu layihası ve na
fia, milli müdafaa, iktisad, dahiliye ve 
adliye encümenleri mazbataları . 

6 - Ticaret gemilerine karşı deniz
altı gemilerinin hareketlerine dair Lond
rada 6 teşrini sani 1936 tarihinde imza
lanan mazbataya iltihak hakkında ka· 
nun layihası ve hariciye ve iktisad en~ 
cümenleri mazbataları. 

7 - Ankarada bir tib fakültesi te. 
sisi 'hakkında kanun layihası ve sihaıt 

ve içtimai muavenet ve büdce encümen
leri mazbataları. 

8 - Beş kaza teşkili hakkında ka
nun layihası ve dahiliye ve büdce en
cümenleri mazbataları. 

9 - Cenevrede milletler arası iş 

teşkilatı konferansının 19 uncu inika
dında kabul edilen yeraltı işleri muka.. 
velenamesinin tasdikine dair kanun la
yihası ve hariciye ve iktisad encümen
leri mazbataları. 

10 - Ziraat vekaleti vazife ve teş· 
kilatı hakkında kanun layihası ve zira
at ve büdce encümenleri mazbataları. 

11 - İstanbul adliye binasının yan
ması üzerine teşkil olunan yenileme bü.. 
rolarınm kaldrrılması hakkında kanun 
layihası ve adliye encümeni mazbata. 
sr. 

12 - Rumeli demiryolları işletme 

T erlemiyen adam 

Sıcaklar yaklaşıyor. Hazirandan 
sonra, ateş gibi yakıcı günleri idrak 
edecek ve terliyeceğiz. O sıcaklarda 
kim terlemez ki? 

Fakat, alman tıb cemiyetinin tet
kik ettiği bir adam vardır ki terle
mek nedir, ömründe bilmemiştir. Bu 
zatı terletmek için pilokarpin şcrın· 
gaları yapılmış, sıcak banyoya sokul
muş, hiç biri kar etmemiştir; yalnız 

nabzı biraz daha hızh atmış ve hara· 
rcti yükselmiştir. Bu fizyolojik hadi
senin sebebini, doktorlar, süjede ter
guddeJerinin yokluğunda bulmak.a
dırlaı·. 

Dünya ticareti artıyor 

Milletler cemiyetinin çıkardığı 

bültene göre geçen marttaki cihan 
ticaretinin altm kıymeti 1936 yılı 
marbndakine nisbetle yüzde 24 art· 
mıştır. Ticari mübadeledeki bu artış, 
daha çok, fiatlarm yükselmesine ve 
kısmen de mübadele hacminin geniş
lemesine atfolunmaktadır 

Nezaketi 

- Hakkımda herkesin İıe düşün
düğünü iyice biliyorum. 

- lmki.nı yok. 
Neden? 

- Bilseydiniz ııtıraptan çatlardınız. 
nız. 

Hatırlamak 

Ahmed, okuyarak "Zelzele bütün 
evi &arsıyor, büfenin üstündeki tabak, 
çanak, hiddetlenmiş bir kad.ın tara-

2 - 6 - 1937 

TELSiZ KANUNU 
Proje hükümete geniş 

kontrol hakkı veriyor 
Telsiz kanunu Kamutay encümenlerinden geçmi~ ve ruznameye 

almmışhr. Projeye göre elektromanyetik dalgalar vasıtasiyle her nevi 
resim, işaret ve sesleri vermeye ve almaya yarayan bütün telsiz tesis· 
leri ve işletmesi hükümetin inhisan altındadır. 

Türk topraklarında türk deniz Lise ve yüksek mekteblerde ve Üni-
veya hava gemilerile tayyarelerin- versitede ders icabı yapılacak telsiz te-
de her nevi telsiz tesisatı vi.:cude sis ve neşriyatı Kültür ve Bayındırlık 
getirilmesi ve ruhsat alınarak ev- Bakanlıklarınca müştereken hazırlana• 

velce yapılmış olan tesisatının yer- cak esaslara göre yapılacaktır. Görün• 
!erinin veya cihaz ve teferruatının mez ziya ile çalışan ve uzak ile irtibata 
herhangi bir suretle değiştirilmesi yanyan bütün cihazların kullanılmasx 
Bayındırlık Bakanhğının iznine yalnızca orduya aid olacaktır. Ancak 
bağlıdır. Lüzumu halinde bunların resmi mües

seselerde kullanılmasına Bakanlar kuru-

nizamnamesinin ziya ve hasar tazmi
natına müteallik birinci bab 29, 37, 42 
ve ikinci bab 20 inci maddelerindeki 
hadlerin tadiline dair kanun layihası 

ve nafia encümeni mazbatası. 

13 - Türkiye cumhuriyetiyle İran 
devleti şehinşahisi arasında akdedilen 
ikamet mukavelenamesinin tasdiki hak
kında kanun layihası ve hariciye encü
meni mazbatası. 

14 - Türkiye cumhuriyetiyle İran 
devleti şehinşahisi arasında imza edilen 
havai seyrüsefer mukavelenamesinin 
tasdikine dair kanun layihası ve hari

ciye ve nafia encümenleri mazbataları. 
15 - Türkiye cumhuriyetiyle İran 

devleti şehinşahisi arasında aktedilen te· 
lefon ve telgraf anlaşmasının tasdiki hak· 
kında kanun layihası ve hariciye ve na.. 
fia encümenleri mazbataları. 

16 - Hakimler kanununun muvak
kat maddesinin (B) fıkrasının 2 numa
ralr bendinin tefsiri hakkında başveka
let tezkeresiyle hakimler kanununun 

muvakkat maddesinin (B) fıkrasının 

3 ve 4 numaralı bendlerinde yazılı müd
detlerin üç sene daha uzatılmasına ve 
muvakkat maddeye son bir fıkra ilave
sine dair kanun layihası ve adliye en
cümeni mazbatası. 

17 - Türkiye cumhuriyetiyle İran 
devleti şehinşahi arasmda imza edilen 
iadei mücrimin ve cezai mevadda adli 
müzaheret muahedenamesinin tasdikine 
dair kanun layihası ve hariciye ve adliye 
encümenleri mazbatalarr. 

18 - Türkiye cumhuriyetiyle İran 
devleti şehinşahisi arasında imza edilen 
müzahereti adliye mukavelesinin tasdiki 
hakkında kanun layihası ve hariciye ve 
adliye encümenleri mazbataları. 

Hatırlıyo_r_musunuz? 

I - Amerikanın ilk cumhur 
reisi olan V a§ington ne .zaman se

çildi. 
3 - Napolyonun yenildiği Va. 

terlo harbı ne zaman oldu ? 
2 - Me§hur İngiliz amiralı 

Nelson hangi tarihte öldü ? 
' - Kırım muharebesi ve Sı· 

vastopolun suklıttt hangi tarilıte 

vukua geldi ? 
5 - Rus - japon muharebesi 

ne .zaman başladı ? 

Dünkü auallerin cevabları 

S - Japonyada 200.000 kisinin 
ölümüne sebeb olan büyük zelzele 
hangi tarihte oldu ? 

C- li03 de. 
S - Roma imparatorlugu ne za

man inkiraz buldu ? 
C - lsadan sonra 479 da. 
S - Kudüsteki Ömer camii ne 

zaman yapıldı ? 
C - lsadan sonra 691 de. 
S - Jan d'Ark ingilizler tara

fından ne zaman yakıldı 7 
C -1431 de. 
S - Yahudiler İspanyadan ne 

zaman koğuldu.? 
C - 1493 de. 

fmdan fırlatılıyormuş gibi, etrafta u
çuşuyordu. 

Mehmed, ötekinin sözünü keserek: 
- Aman, karımın bu sabah istedi

ği levantayı almağı unutmu§tum. <..aı· 

deyim bari., 

lunca izin verilebilecektir. 

Tef ti§ ve tetkik 
Bayındırlık Bakanlığınca kendilerine 

,salahiyet verilmiş olan memurlar Türki• 
ye dahilinde bulunan türk veya yaban~ 
cdara aid bütün telsiz tesisatının teknik 
ve işletme cihetlerini tetkik ve tefti§ e
debileceklerdir. Deniz veya hava gemi .. 
leriyle tayyare sahibleri ve gemi adam4 

lan, pilot, makinist ve bütün alakalılar 
memurlara kolaylık göstermekle mü.kel· 
lef tirler. 

Karada umumiyetle telsiz verici te .. 
sisatı vücuda getirmek için hususi §a• 
hıslara ve müesseselere ruhsat verilemi .. 
yeccktir. Ancak lüzumu halinde re,smi 
müesseselerde böyle bir tesisat vücuda 
getirilmesine Bakanlar kurulunun kara• 
riyle ruhsat verilecektir. 

Alıcı cihazlar için de ruhsatname a. 
lınacaktır. Reaksiyon devresi anten üze• 
rine doğrudan doğruya tesir eden alıct 
cihazların kullanılması yasaktır. Yaban• 
cı devletlerin Türkiyedeki siyasi memul'.'!. 
lan ruhsatnamelerini Dış Bakanlığın 

tavassutiyle Bayındırlık Bakanlığından 

alacaklardır. 

Tesislerin bir yerden diğer bir yere 
değiştirilmesi halinde veya tesisatın kat .. 
dmlmasmda yazı ile posta idaresine bil• 
dirmek mecburiyeti konulmuştur. 

Bu proje yürürlüğe girdiği tarihte · 
mevcud veya bu tarihten sonra faaliye
te konulacak gerek doğrudan doğruya 

ve gerek hatlar veya mecralar vasrtasiY.'" 
le telsiz alıcılarında karışıklıklar doğu
racak ihtizazlan neşreden elektrik veya 
makina tesisatı sahibleri veya işletenler, 
bu karışıklıkları düzeltmek ve bu müm· 
kün olmadığı takdirde azaltmak ıçın 

gereken tertibatı almakla mükellef bu-< 
lunmaktadırlar. Projede aynca deniı 

gemilerindeki telsiz tesisatı, istasyonla
rı ve bunların muhabereleri hakkında 

hükümler vardır. Karada, havada ve de· 
nizdeki türk askeri telsiz istasyonlan 
bu kanunun hükümlerine tabi olmamak .. 
tadır. 

Harç ve ücretler.· 
Türk deniz ve hava gemileriyle tay. 

yarelerine verilecek telsiz tesisatı ruh· 
satnameleri için on beş lira ve gemi tel• 
siz muhaberedlerine verilecek şehadet· 
nameler için beş lira harç alınacaktır. 

Telsiz istasyonları vasıtasiyle neş• 

rettirilen ilan, reklam ve sair transmis
yonlardan ıilı:nacak ücretler hakkındaki 
tarifenin tesbiti de keza Bakanlar ku
ruluna aiddir. Devlet müesseseleriyle 
umumi menfaat müesseselerinin yaptı· 

racaklan ilan, rekHim ve sair transmis
yonların tamamı veya bir kısmı ücretteıı 
muaf tutulabilecektır. 

Kanuni müddet içinde ticretini ver• 
miyenlcrden bu ücret,hiç bir tebliğe lü· 
zum kalmaksızın yüzde yirmi faz1asiyle 
alınacaktır. 

Bu projenin hükümlerine göre esa
sen ruhsat verilmesi caiz olouyan kim· 
selerden verici veya hem verici hem a• 
lıcı telsiz tesisatı vücuda getirenler halc
kında bir seneden üç seneye kadar ha• 
pis cezası hükmolunacak ve tesisat zapt 
ve musadere edilecektir. Ruhsat almasr 
caiz olmıyan kimseler tarafından ruh• 
sat alınmaksızın verici veya hem verici 
hem alıcı tesisler vücuda getirilirse bili 
aydan altı aya kadar hapis veya yüz li
radan bin liraya kadar ağır para cezası 
alınacaktır. 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesi .. 
sat veya cihazı vücuda getirenler veya 
kullananlar hakkmda 25 liratlan 250 li• 
raya kadar ağır para cezasına hükmoluıı 
nacaktır. 
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t!h&rlitJJljj Doyçland ve Almeria lspanya'da '11L1ll!lliU?iU: 
::::J:~;.:;~::u~~.~ hcidiseıerinin akisleri Cephelerde 

nihayet, silahsızlanma bürosunun Londra, Berlı·n ve Vaşı·ngfon vazı·yet 

Müstakil Hatay 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, Ha· 

tay hakkında Cenevrede varılmıt olan 
anlatma ile türk milletinin kendiıine ga· 
ye olarak çizmit olduğu milli mi.akın 

tamamlanmıt olduğunu kaydederek 
fÖyle yazıyor: 

İçtimaı Cenevrede toplanıyor. Harbtan 
evelki devirde bile mis.li görüımiyen bir 

ıilah yarışı arasında silahsızlanma içti- mahfı·ııerı·nı·n fı·kır· lerı· 
maınrn toplanması gaı·ib görünebilir. Ve Barselon bombardıma· 

nmda 79 ölü ve 144 
yaralı var 

Bilbao, 1 (A. A.) - Bilbao radyosu 
bildiriyor: Biscaye cephesinin şimal 
bölgesinde, cumhuriyetçiler, bir düş • 
man hücumunu büyük zayiat verdire • 
rek durdurmuşlardır. Cumhuriyet top· 
çuları Orduna'daki düşman mevzilerini 
tesirli bir surette bombardıman etmış -
}erdir. 

Barselon bombardımanı 
Barselon, 1 (A.A.) - Barselon rad

yo~u, şehrin :;on bombardımanında ö • 
)enlerin 79 ve yaralananların 144 oldu. 
ğunu bildirmiştir. 

Hükıimetçiler ıimal milli müda
faasını tensik ediyorlar. 

"Bizim, yalnız dokuz on aylık zaman 
içinde tamamiyle kanuni yollardan yürğ.. 
yerek, gönül hoıluğiyle vardığımız neti· 
ce, kendi hesabımıza da, dünya he..ı.... 
na da büyük bir muvaffakıyettir; istik
rara ve barışa doğru çok mühim bir a
dımdır. ..., 

Bunu her şeyden evel Atatürk'ün ve 
arkada9larının miikemmel sevk ve idare
sine borçluyuz. Bundan sonra türk kaW'
rayışına, hassasiyetine, şefleı·ine itima
dına ve fedakarlığın son haddine kadar 
yürümek hususundaki azmine büyük bir 
pay ayırmak lazımgelir. 

Hataylı kardeşlerimiz de kendi dav.
larını yürütmek için büyük fedakarlık

larla ~alışmışlar, en ağır ıstırabla.ra se

ve seve göğüs germişferdir. Milletler 
Cemiyetinin hüsnüniyetini gayretlerini, 
bar19 yolunda yoldaşlarımız olan devlet· 
terden gördüğümüz yardımı ıükranla 
anarız. 

bu garibliği tebarüz ettiren bir vaziyet 
de şudur ki bu defaki içtimaa Almanya 
ve ltalya da iştirak etmiyorlar. Fakat 
silahsızlanma konferansı, artık altı sene 
hazırlıktan sonra açılan 1932 senesinin 
konferansı değitdir. Debdebe ve tanta
na ile ve altmış bir devletin iştirakiyle 
1932 senesi şubatında açılan bu konfe· 
rans, 1933 senesi sonbaharında Alman· 
yanın müzakerelerden ve bu arada Mil· 
letler Cemiyetinden çekilmesiyle Millet· 
ler Cemiyetinin mütevazı bir bürosu şek· 
lini almıştır. Bu büro da mesaisinden 
müsbet bir netice çıkacağı umulduğu 

i~in değil, silahsızlanma teşebbüsünden 
büsbütün vaz geçilmediğini göstermek 
İçindir ki devam ediyor. Silahsızlanma 
konferansı, malumdur ki, Almanyanın 
silah müsavatı istemesinden ve Fransa· 
ııun da bu müsavatı tanımaya yanaıma
masından inkıtaa uğrarrufbr. Konferans, 
1933 martında inkıtaa uğramak üzere 
iken o zaman başvekil bulunan Mac Do
nald, Cenevreye gelmit ve müsbet bir 
ıllahıızlan-ma projesi iJeri sürmüftü. Bu 
proje, silahları ana vatan ve ana vatan 
dıtı olarak iki kısma ayırmak suretiyle 
A1manyamn silah müsavatını Fransanın 
bu noktadan tefevvuku ile kumazca te
lif ediyordu. Gerçi bu teklif üzerinde 
Uyutulamadı. Fakat projenin müzakere
ye zemin olarak kabulü kararlAJb. De
nehilir ki devletlerin ailahıızlanma me-
seleıi Üze.rinde anlatmaya en yakın sel· 
dikleri devir 1933 senesi ilkbaharında 
Mac DonaJd projesinin müzakere zemİ· 

Doyçlan<l subayları Cebelüttatı7ita lrıgll iz gemisı"nde İngiliz subaylariyle beraber 

Londra, 1 (A.A.) -Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
Salahiyetli mahfiller, Alman}a tarafından alınan misilleme tedbr

lerinin enternasyonal kanun ve ahlaka açıkça bir taarruz olduğunu 
söylemekte ve Almanya'nrn bu ftıkilde bir harekete teıebbüs eLn1eden 
önce taziye almak için bütün çarelere bq vurmuı olması lizıru

Valansiya, 1 (A.A.) - Cumhur Baş
kanı, şimal müdafaasının tensiki hak -
kında bir kararname imza etmiştir. Bu 
müdafaa bundan böyle doğrudan doğ -
ruya milli müdafaa bakanlığına bağlı 

iki büyük ordudan teşekkül edecektir. 
Bu ordulardan biri General Vuburri' • 
nin kumandasında Bask ordusu ile Ge
neral İlano de La Enemienda'nın ku • 

Teferruatta her istediğimizi elde et· 
medik. Ahalisi türk olan üç nahiye, Ha
tayın olmalıydı. Hatayda türk dilinİll 

daha fazla bakim bir mevkii olmaum 
elbette isterdik. Fakat Cenevre bir u
laşma yeridir. Barıı usulleriyle Yanlan 
her anlatma için lıı:arıılıklı fed.kirblr 
zarureti vardır. Biz de bu ilıı:i noktada 
daha fazla ısrar etmemize UrflJık ola
rak Suriyedeki türkler için eblli,et 
hakları elde ettik ve türldrein dil Ye kül
tür haklannı koruy•cak bir vuiyet laa
zırladık. 

geleceğini ilave etmektedirler 
BUıDunla bera2ber bu mahfıller, 

Doyçland'ın uğradıiı ve sebebinin 
henüz belli olmdarğını aöyled!kle
ri tecavüzden dolayı teessüf etnıek
tedirler. 

Aynı mahfiller, İtalya ile AJman • 

B Eden teeuül ediyor 

mandasında Santander • Asturi ordusu 
olacaktır. Bu generaller, kara, deniz ve 
havada kumandayı aynı zamanda temin 
edeceklerdir. 

Ari/ere göre: 
Salamanka, 1 (AA.) - Umumi ka. 

rargfilıın saat 22 deki vaziyeti hakkın
daki tebliğdir : 

ni olarak kabulü sıralarındadır. Konfe· 
ranı yazın toplanmak için dağıldı. Fa

yanın "bu gibi hadiselerin yenilenme • 
sine engel olmak için kafi garant~'' al • 
mak meselesi hakkındaki tek~iflerinin 
neden ibaret olduğunu tasrih etmeleri 
lazımgeldiği kanaatindedirler.. 

B. Eden Almanya ve İtalyanın hidi
ıelerin tekerrür etmiyeceğine dair kati 
garantiler elde edilmedikçe karışmazlık 
ve kontrol işine İ§tirak etmemek husu
sunda vermit oldukları kararlara İngil
tere hükiimeti namına teessüf etmiştir. 

LondraJaki diplomatik laaliyet 

Soria cephesi : hükumetçilerin bu 
cephede ilerledikleri hakkındaki haber
ler asılsızdır. Çünkü bu cephede hiç 
bir muharebe olmamıştır. 

İki noktada yaptığmuz feclakirldda
nn temin ettiği netice, yalnız bundu 
ibaret değildir. Bizim için asıl nwluad, 
cenub hududumuzda ahenk ve İ•tİkrw 
kunnaktır. Beraberce yola dev ... ede
bilmek için, kartımızda bul ........... 
duygularına bazı fedakirfıklan röae aJ. 
rnak zarureti vardır. Bizde büyiik bir 
hüsnüniyetle bunun azami clerec:ıesini 

yaptık. Şimdi tatbikat vaziyetine tiri-

kat araya Londra cihan iktııad ve para 
konferansı girdiğinden içtima sonbaha· 
ra bırakıldı. Sonbaharda toplandığı za
man da vaziyet büsbütün deiitmİfl:İ. 
İngiltere ve Fransa, Hitler Almanyası
run gizli olarak silahlandığından ıüphe 
ederek konferansa yeni bir teklifle gel· 
diler. Bu teklife göre, Mac Donald pro· 
iesi kabul edilse de derhal tatbik edil· 
ıniyecek. Dört senelik bir istihaleden 
sonra onu takib eden dört sene içinde 
tatbik edilecek ve bu arada bir enternaı· 
yona] murakabe komisyonu ela Alman· 
Yanın silah vaziyetini kontrol edecekti. 
Almanya bu tekJif i, sekiz ıene silahsız· 
lanmıyacak olan Fransa ve İngiltere ta
rafından kendi silah vaziyetinin mura~ 
kıabe ve teftiti için düıünülmü§ bir hiyle 
telakki ettiğinden konferanstan çekil
miştir. Ondan sonra da milletlerarası 
münasebetleri yeni bir çığıra girdi. Al
manya önce mecburi askerliği tatbik e· 
deceğini i!an etti. Sonra (talyanrn Ha· 
beıistanı işgali ile meydana gelen buh· 
randan istifade ederek Versailles mua· 
hedesinin silahsızlanma hakkındaki ka· 
yıdlarını ilga etti. Ren nehrinin boyları· 
ni askerileştirdi. AJmanyanın ailahlan
ma11 ve İtalyanın Habetiatanı iıgali, 
Fransa ve İngiltereyi harekete getirdi. 
Fransa kudretinin yettiği kadar silah
lanmaya baıladı. lngiltere de bet senede 
bir buçuk milyar İngiliz lirası sarfetme
ğe karar verdi. lıte ailahsızlaoma büro-
6unun içtimaı bu silah yarıımm harare
ti İçinde toplanmaktadır. 1933 sonbaha• 
rındanberi vaziyet çok değişmittir. Si· 
Jabs12 devletler silahlandılar. Silahlı dev· 

letler silahlarını arttırdrlar. Fakat buna 
rağmen vaziyet silahsızlanma üzerinde 
bir uzlaşmaya hiçte gayri müsaid değil· 
Clir. Her zaman mevcud olan silahsızlan· 
ma arzusunun bugün de her zamandan 

Buna mukabil alman mahf Weri, 
kontrol servisile mükellef olan gemile
rin emniyetini temin etmek üzere karış
mazlık komitesinin sarih teklifit:rde bu-

lunması lazrmgcldiğini ileri s'lrmektc· 
dirler. 

Avam kamartuında Eden'in 
izalılan. 

Londra, 1 (A.A.) - Avam kamara-
smda İspanyol meselesinin Milletler Ce
miyetine vermek fikrinde olup olmadı
ğına dair muhafil işçi partisi refoi Atli 
nin bir sualine cevaben Eden, ingiliz 
hükümetinin böyle bir münferid teşeb
büse girişmek hususunda tereddüd et· 
tiğini söylemiştir. Atli ingiliz hüküme
tinin Almeria hadisesi dolayısiyle ölen
ler için İspanyol milletine taziyede bu-

• lunup bulunmadığını da sormuştur. Bu 
esnada birçok muhafazakar mebuslar 
Atli'nin sözünü keserek "ya alman mil
letine?.,, diye bağırmışlardır. 

B. Eden, dün İngiliz hükümetinin 
gerek Doyçland kruvazöründe ve ge· 
n.kse Almeria'da ölenler için teessüfle
rini bildirdiğini hatnlatmıştır. 

İşçi mebus Ceymis alman ve italyan 
gemilerinin çekilmesi üzerine İspanyol 

sularındaki kontrolda hasıl olan boşlu· 
ğun doldurulması hususunda tedbirler 
alınıp alınmadığım sormuştur. 

Eden, bu meselelerin henüz halledil· 
mediğini ve İspanyol sahillerinden kon· 
trolu alınan ve İtalyanlara verilmiş bu
lı.ınan kısmın şimdilik kontrolsuz kaldı
ğını söylemiştir. 

Ccnevrcden Londraya gelen İspan
yol elçisi, Doyçland zırhlısının hükül 
metçi tayyarelere taarruz ettiğini ve 
bundan sonra da ihtar yapmaksızın Al· 
mcria'yı bombardıman ettiğini söyliyc
rck bu hareketi şiddetle protesto etmiş· 

tir. 
Diğer taraftan ingiliz hükümeti Ma· 

jorka'da Hardi gemisinin yanına bomba 
atılmasını Valensiya hükümeti nezdin
de protesto etmesi için elçisine talimat 

vermiştir. 
Dün italyan elçisiyle ikinci defa ko

nuşan B. Eden, bugün de alman büyük 
elçisi B. fon Ribbentrop'la konuşmuş-

tur. 
İngiliz ve fransız gemileri İspanyol 

kıyılarını kontrola devam etmektedirler. 
Valansiyadaki ingiliz işgüderi, ingi

lizgeınileri için bir emniyet bölgesi ay
rılmasından dolayı Valansiya hüküme
tine teşekkür etmiştir. 

. Jngilterenin vaziyeti 
Londra, 1 (A.A.) - İngiliz siyasi 

mahfillerinde söylendiğine göre, İngilte
renin bütün gayreti İspanya işlerinde 
çıkan güçlüklerin daha vahim bir şekil 
almasına engel olmayı ve yalnız Alman· 
yanın ve İtalyanın istediklerini değil ay· 
nı zamanda Fransarun ''e lngilterenin 
isteklerini de tatmin edebilecek olan 
bir garanti ve emniyet sisteminin Fran
sa ile müştereken bulunma:Jım istihdaf 

eyliyecektir. 
İngiltere hükıimeti her türlü hidi

s~nin önüne geçmek azmindedir. Bunun 
için, herhangi bir hadiseye meydan ve· 
rı.:cek olan karışmazlık poJitikasındaki 

ihmallere mani olacaktır. 

Berlin mahfillerinin fikirleri 
Berlin, 1 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: General fon Blom-

Biskaya'da : düşman, şiddetli bir 
ıisten istifade ederek Sampedro mev .. 
zilerine karşı ümidsiz bir tarruza gi
rişmiş, fakat şiddetle püskürtülmüştür. 
Taarruza iştirak eden beş tabur 150 
ölü bırakmıştır. 

yoruz. 

Guadarrama'da : Lagranja'da dün 
Bizim hiç bir gizli kapaklı emelimia 

yoktur. Franaa ile Suriyede bizim hiU
nüniyetimize ayniyle mukabele ederler
'° dokuz on aydır üç memleketi ibtilif 
halinde bulunduran bu İf, bundan son
rası için pek kolay müıterek bir bai tek· 
lini alabilir.,, 

cereyan eden muharebelerden sonra 
dii§IDan 300 den fazla ölü bırakmıştır, 

Majorka'da : Sivil halk üzerine 
yapıJan hava tarruzları devam etmek. 
tedir. Ve mukabelesini bulacaktır. Bir 
Çekoslovak tarafından idare edilen bir 
tayyare bu adaya düşürülmüştür. 

gelen teminatı almak olduğunu iddia et
mektedirler. 

Bu mahfiller, bütün dünyayı istila 
eden heyecanın ispanyol meselesinin bir 
an önce halline yardım edeceğini ümid 
etmektedirler • 

Doyçf and bombardımanı ViJ ôıi/er 
Salamanka, 1 (A.A.) - 10.000 den 

fazla kimse bir alay teşkil ederek Ge
neral Frankonun sarayının önüne git
mişler ve Doyçland zırhlısının bombar· 
dımanını protesto etmişlerdir. Baş ku
mandan halka teşekkür etmiştir. Halk 
Sonradan Grandotele giderek alman bü
yük elçisine taziyetlerini bildirmiştir. 

Almanya büyük elçisi halka teşekkür
lerini bildirmiştir. 

Öte taraftan, programının bir kısmı. 
nı Doyçland zırhlısının bombardımanı
na tahsis etmiş olan milli rodyo, bir Ü• 

midsizlik hareketi olan bu hadisenin 
Franko İspanyasında uyandırdığı nef· 
ret ve infiali tebarüz ettirmektedir. 

SON POST A'da Muhiddin Biıpa 
de bu zaferden sonra, timdi Hatay tiirlı:
Ierine düıen vazifeleri hatırlatıyor: 

''Şimdi it Hatay türklerine blıyor. 

Vazifeleri ••yet basittir: biribirleftne 
sımııkı sanlmak, tam manaıiyle J'Mpa· 
re bir kütle halinde, büyük Türkiyenin, 
daima ileriye doğru attığı adımlann iz. 
)eri üzerinde yürümek! Türkiye, timdi· 
ye kadar ne yapmıısa onlar da. yapKÜE· 
lardır; Türkiye, bundan böyle ne y..,a• 
caksa onlar da onu tekrar edeceldenlir. 
Türkiye, türklüğü tek bir ıeyle kurtar· 
dı: birleımek ve sevipnelıı:. Hatay da ba 
kuvvetin eliyle kurtuluyor. Şu halele on
ların da bir tek vuifeleri var: birleımek 
ve sevişmek. 

Hataylılar, fUnu bilmeli.iniz ki, ta· 
h11 mücadelelerine düımek türldüğe bi
yanet ebnektir, kendi kendinize hiyanet 
etmektir. Türkün kuvvetli elinin hainle
re karıı verdiği cezanın ne olduğunu ise 
söylemeye dahi lüzum yoktur; onu her
kes biliyor: bu el değil alelade hiyanet
leri, hatta hain saltanatlan bile yıktı! 

Arkalarını büyük Türkiyeye, ana 
Türkiyeye dayayarak birletmek, 1evi1· 
mek, iktısad ve kültür bakımından yük
selmek üzere mütemadiyen çalıtmak._ 

bundan sonra HRtay türklerinin yegane 
vazifeleri budur! 

fazla olduğu görülüyor. Birinci aebeb, 
•ifihlanmanrn artık tahammül edilemez 
bir hale gelen ağır yüküdür. İkinci bir 
ıebeb de lngilterenin silahlanına•mda a• 
ranmalıdır. Silahlanarak istatükoyu bo· 
zacaklarını uman devletler, Fransa, 
Sovyetler ve yavaı harekete gelen lngil

merika gazetecisine verdiği beyanatta 
Amerika Cumhur Reisi Roosevelt tara
fından davet edilmek ıartiyle 1 talyanın 
bir silahsızlanma konferansına ittirake 
hazır olduğunu bildirnüıtir. 

Vaziyet böyle olmakla beraber, ıi-. 

Jihsızlanma teıebbüsünün neticesi hak
kında hayale kapılmamalıdır. Bu taba
da elde edilebilecek olan ilk neticeler, 
ancak ıilah masraflarının i.linı, havadan 
bombardnnanın meni gibi dar sahalara 
inhisar edebilir. Bu mütevazı da olsa, 
bütün insanlık için bir gaye olan büyük 
hedefe varılacak yolun bqlangıcı ola· 
cağından az kazanç 88yılamaz. 

berg'in yarın Romaya hareket etmesi 
Berlin'in vaziyeti nazile saymadığına bir 
delil teşkil etmektedir. Bununla beraber 
Almanya ile İtalyarun tekrar serbest 
kalmalarından istifade ederek Frankoya 
açıkça yardım edip etmiyecekleri sorul-

Radyo, neşriyatını şimdilik durdu~ 
racağını, zira şeşhirde muazzam bir te. 
zahürat cereyan ettiğini ve ''Yaşasın 
Almanya, Yaşasın İtalya, yaşasın İs· 
panya,, diye haykırıldığını bildirmekte 

idi. 

Amerika, Almanyanın hareketini 
tcuvib etmiyor. 

Vaşington, 1 (A.A.) - Kamoy, 
Almanyanın bombardımanını tasvib et

memektedir. 

Türkiyenin yeni komtuıu olan Ha
tay, Türkiyenin bir yavrusudur. Bu kii· 
çük komşu ve yavru Türkiye,pek güzel 

bilir ki Atatürk kendisinin de Atasıdır. 
ve bugünkü müstakil varlığını oauwa 
gayretine ve hamlelerine borçludur. Ş• 
halde Hatay türklerinin en mühim bir 

terenin de silahlandıklarını görerek bu 
Yanşa devam edemiyeceklerini anlamıt· 
lardır. Bunun içindir ki silahların fazİ· 
leti hakkında iki günde bir nutuk SÖY· 
liyen Mussolini bile ansızın, silahlanma· 
nın faydalarını görmeğe başladı. Bir A· 

A. Ş. ESMER 

maktadır. 

Yarı resmi mahfiller. Almanya tara
fından takından tavrın sebebi, kontro
lü temin eden gemilerin emniyetine kar· 
'1 yeniden yapılacak taarruzlar~ engel 
olmak için Londra komitesinden lbım· 

Bazı resmi şahsiyetler, Almanya-
nm ''Bir harb hareketi,, yapmış oldu· 
ğunu iddia etmekte ve kanaatlerince 
muharib sayılmau lazım gelen Alman. 
yaya karşı tarafsızlık kanununun tat
bikini istemektedirler. 

vazifeleri de onun arkasrndan, oaua 
izinden ve onun çizdiği yoldan, tek bir 
a'lam olarak yürümektir. Onlar bu nı
zifeyi ne kadar tam o'arak ifa ederlene 
o kadar kolay yükseleceklerdir! •• 

'p 

ANKARA BiRASI Mev simin 
temiz 

en güzel 
içkisidir 

ve 

, 
• 
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Tezadlarla dolu bir şehir 
N evyork, mayıs 1937 - Bu dolar 

memleketinde gördüklerimi size 
bir filim süratiyle anlatmağa çahşaca • 
ğım. 

Benim oturduğum 40 ıncı aade
deki otel, 18 kadıdır. A~lma bakılırsa, 
17 katlıdır; çünkü hemen hemen tek
mil binalarda olduğu gibi, bu-binada da 
ıs üncü kat uğursuz sayıldığı "çin bat
taldır. Odam 11 inci kattadır. Nereye 
gozümü aı.am sivrile iVIile gök yüzü
ne yapışmış birudar .görüyorum. 

:Bugün ıme'1tur Wallstreet'e gittim. 
Geçenlerde de radyolu bir otomobile bi. 
nerek, Manhatan' n ucuııda bulunan 
Battery meydanına gitmiştim. Büyüle 
bir çimenlik olan bu meydandaki kana
pelerde her cins ve milletten birçok 
kimseler uyuyorlardı. Meydanın bir 
tarafında Okyanos, ''!Gözyaşı adası,, ile 
Hürriy.et anıtı diğe rtarafmaa da Wo
odlawn'a kadar lkilometrelerce uzayıp 

giden f.Broodway bulunuyor. Yüksek 
binaları ıgökleri tırmalayan ıticarct böl. 
gesinin ortasına katolik kilisesi yerleş
tirilmiş; bu kılserün içine ıgirildiği za
man avrupalılardan baş'ka .1riD.l'ie gö~ 

rülmüyor. Kilisenin avlU6U bir ımezar • 
liktır. Öğle paydosu olduğu için :yüz -
lerce yJlltk ~ahdin üzerine yerleşmiş 

olan müstahdemler kahvaltı yapryorlar
dı. 

Ya.Jdaşrnca !kapıları ikendiliğinden a
çılan bir magar:aya giriyoruz. Bu ma -
ğaaznm sırçadan ıbir .ciüğme tertibatı 

var. Yalda an ıkiınscnin gölge6i bu düğ
me 'Üzerine ıge1ince, bir elektrik kontak
tı oluyor ve bunun neticesinde kapı açı
lıycr. 

W.aUstreet'in en enteresan ta
rafı, gök!lere 15İvrıilen yapılarm arasında 
milyarder IM:rrgan'ıın lbir katlı yapnıı -
dır- 'Fakat ıbun&ln da enteresan ve !bu
güne kadar dikkatimi çekmemiş olan 
cihet, lbu semtte yere tükürenlerin ço'k 
olu udur. evyork'ta yere tükürenler 
çok ·se de, bu emtteki 1cadar lbol olan 
bir yer görmedim. 

y ı0lumuron üstünde bir elbiseci 
maganz na ra;t1ıyoruz.1Bu mağa

zanın önünde adamın lbiri bir aşağı bir 
yukan dolaşıyor. Arlnıdaşnnm temin 
ettiginc öre, bu adam .altı haftadan'bc
ri muayyen iki nokta aras,nda her ıgün 
aynı şekilde mekik dokuyormuş. Göğ
sünde, :terziler.in ıgttv ıilan ettikleri ya
z ıh, ibfr levha ta§JYor. Fakat o0nun lev • 
hasına aldıran yok. Mağannm alış •c -
rişi yerinde; çünkü .amerikalılara ''ıyap
ım !" denildikçe, ıonia:r ind ;.çin aks1m 
yapar'laı. 

Broodway ile 6 ınc1 caddenin teş1dl 

ettiklerı dört yol a~zında Wrigley çılı:

let Iabrikasının bir reklamı var. Bu rek

lam bugün Nevyork'.wı en l>üyiik ekli -
mıdır. Gündüzleri muazzam bir de.mir 
iskeleti and,rıyor. Fabrika bu reltlim 
için ayda 12,000.dolar lcira ve 49,000 do
lar da elektrik parası vermektedir. 

Geze geze .geldiğimiz 39 wıcu cadde
deki bonmarşenin Avrupadakilerden 
yalnız bir farkı var. O da. müşterilerin, 
mağazayı müteharrik bandlar üzerinde 
dolaşmalarıdır. Bonmarşenin her katına 

NIEVVORIK 
Bir çiklet fabrikası bir tek reklam 
için ayda 61.000 dolar masrıaf eJigor 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
: 'Nevyork sahiden bir tez.ad- : 
: lar ıeJıridir: Milyarder Mor- : 
: gan, göklere kadar ryükselen : 
: binalar arasında, bir katlı bir : 
: evde oturur. Haksiz yere ! 
! ''alyonke§'', bir tenbel diye : 
: adları çıkmış olan çinlüer., ! 
: bu §el.r:n en hamarat in•an- : 
: larıdır Belki de çiklet &ok la- : 
! ammüm etmiş olduğu için, ! 
: dünyanın en çok yere tükü - ! 
: ~en insanları Nevyor'lltadır. ! 
! Burada ayakkabı "boyacılığı : 
: ita/yanların inhisarındadır. : 
• T ~ • röstler, Karteller memleke- • 
• • • ti olan 'Nevyork'Ja bunun • 
• • • 6öyle o1UJu tabii bir şey..... • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
bu bandlarla çıkmak mümkündür. Mer
divenler de var. Ama, hiç kimse b(ryle 
bir zahmete gimıiyor. 

Merkez istasyonuna v.ardığımız u -
man, ayakkabılarımı temizletmek icab
etti. Yürüye yürüye adamakıllı toz.lan
mışlardr. Buradaki ayakkabı hoyacılan 
bizim boyacılardan geri kalmıyorlar. 

Asıl tuhafı, Nevyorktaki ayakkabı bo
yacı1ığının, italyanlann inhi::iarmda o -
luşudur. 

B ir katı yerin üstünde, bir katı da 
yerin altında olan bu hadsiz he -

sapsız kapılı mermer sarayın bir tara-
fından girip öbür tarafından başka bir 
caddeye çiktığımız zaman karşımızda, 

acaib denecelc kadar eski bir yalı gör -
dük. Yanımdalti arkadaşa ihtiyarım e -
limden giderek, ''bu da ne?,, diye sor -
dum. "Maalesef belediye dairesi!,, diye 
cevab verdi, Belediyenin karşısınd:ı es
ki postahane var. Yenisi yakında yapıla 
ca1cmış. Bu postahane hakikaten artık 
çok es1cimiş. Paket muamelesi sokakta 
denecek kadar .açıkta, bir meydanda !Ya
pılıyor 

Öğleden sonra .gen~ ıbiı amerikalı 'le 

kırlara gi~ karar vermiitik.. ıBeni, 

ilkön~, çin1i1mn ma1ıallesindc, ondan 

sonra r:enciletin Harlunında, epiyce 

dolaştırdı. Bu mah-llelerin aralarında 

gözle görülemiyen sınırlar var. Mahal

lenin binirde sade çinliler, bir -diğerin -

de sırf zenciler, öbürinde yalııız rcmu
diler var. Mağaza ve evler.deki levhalar 
kendi dilleriyle yazılı. Bu mahaJlr'Jer -

de en hamarat millet .çinlilerdir. Karan
calar gibi, biri eelip biri gidiyor. 'tçlc -
rıode ıouratı asık'( ,,. 9e~ktir. 

Zenci .kadınlarmrn kılık ye kryatttle -
riııdeki renk -bollu,ğ~ "alaimiscm;ı,, da 
bile yoktur. Birçok iioka.k.brdan 1ıt1akli
ye vasıtalamun geçmesi yasak eililıniş 
ve her bid bir spor meydanına çevril -
miştir. Zenci çocukları, suıtlarmda, 

mensup oldukları kulüblerinımar'kası o
lan ;birer blın sveter :giyiyorlar e lhcr 
biri bir gangsteri andırıyor. !Hi~ birinin 
ayağında sokak ayakkabısı yolt. Hepsi 
de lastikten jimnastik ayakkabısı taşı
yor. 

evyork'un civar.ı, geniş h1r oto -
mobil yoluyla ~ev.rilmiş üyü.k 

bir parkı andırıyor. Bu büyük parlan 
orasında burasında ımezarliklar var. Ue
zarlik deyince lahidler, mezartt.aŞlan :an
laşılmasın, mezarlık, !her biri lbir anrt'ı 
nadrran :ve birer 6a.Ilat eseri olan üyük 
tür.belerden müre'lckeb bir ım&ha1led.ir. 

Göz alabildiğine uzun ve ıgenİf c.lan 

çayıra, bazıın bir ptoyu bazısı ibir )köy

lü evini, andıran, fakat çoğu modern 

stilde yapılmış olan villalar serpilmiş . 

Her villanın önünde bir veya bir lk&Ç ta

ne lüks otomobil duruyor. Burada otu -
ranlar, NeVifork'un oldukça i:engln !bur· 
juvazisidir. 

iYolumuzun :üzerinde ırastladığımız 

otomobillerin hemen hepsini kadınlar 

idare ediyorlar; parayı kazanan kocala
rı trenle 9ehre gitmişlerdir. Bu koca -
lar, akpmleyin geri döndüldcri :zaman. 
hep;i istasyonda toplanarak büyük 'tak
si otomobillerine doluyor ~ mcktcb ıço
cukları gibi, birer birer evlerine bum-
lıy<>rlar. (***) 

ULKU 
tfALKEVLERJ DERGISI 

Haziran t 931 - Sayı '52 

Ülkü'nün bu sayısında, lç İşler Ba
kanı ve C. H. P. Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya'nm, Atatürk'ün Samsun'a 
ayak bastıkları günün yıldönümü dola -
yısiyle yapılan spor ve genslik bayra
mında söylediği nutukla, Bolu Saylavı 
B. Cavad Abbas Gürer'in 11 ınayıs ta -
rihinde Ankara Halkevinde "l9 mayıs 
1919 da ve 19 mayısa tekaddüm eden 
gün1erae Atatürk'' mevzuu etrafında 

verdiği değerli konferansı vardır. 

Derginin 'ilk sayfasına da, 19 mayıs
ta yapılmış olan spor ve gençlik bayra
ttnma aid iki enstantane. papiye kuşe 

üzerine nefis bir surette basılıp konul
ırnuştur. 

Bundan sonra, B. Hasan Ali Yücelin 
"İnönü" başlıklı güzel şiiri, Dr. Ali Na
ihad Tarlan'ıın .,lran edebiyatında roman., 
l>aşlıklı edebi etüdü, Prof. A. M:cıo:'in 

"orta zaman tiirk - is.Um ıdünyasında 
llıukuk meslekleri" adlı ilmi mablesi, 
B. Ziyacttin Fahrinin "felsefe kongre
llerinde 'i'iirkiye,, .adlı makalesinin ikln
cisi, B . Rağıb Ki>semihal'in, macar kom
pozitörü .Bela Bartoltun 'l'ürkiyc'yi ri
:yarcti dolayısiyle yardığı makalenin 
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,Fikirler arasında : 

Tayyareci Gökçen 
Tayyare Cemiyetinae A1atür'k tı!:ı- ı meselesi münakaşa edilemez. Kadın · 

zı Sabiha Gökçen'e bir nişan taktık. büny.esinin hu "şlere 'lllÜsaid olup ol· 
Bir nişanın 'bu kadar yakıştığı göğüs madığı davasına ıfilen ıce:vab verilmiş .. 
lLZ göriilmü tür. Göğsü 10 nişanla süs- tir . ..Zatım menfi kanaat ıtaşıyanl mı 

lenen Türk 'kızınu:ı. şerefine; ta1iine fikirleri hangi "lmi N'C müs'bct delile 
g!Pta ettim. 0 ni.şanla türk milletine istinad .ediyor ] .Hangi jpisikoloji vo 
ıııişanlanan kahraman ıkailma hayran hangi sosyolojiden jstifade edcre:k 0 cL 
baktık o ak§Clln .. !nce 'Vücudunda sak. clialarını :tcv~k .edyorlar. 
ladığı büyük kadın kudretine. kadın .Bazı hususlada :pe'k !az;ım olan 
ıiradesine benitrile !beraber ayrım ha- aeri aksülamel .kabiliyetini~ .a&ib kud-
lkanlar görBükce :bir gurur Jrumw :i~- retinin ve mukavemet .hassas.um bazl 
ae göklere ao.ğru ben ae y.iikBCliyo11UJ?l kawn ti_pleri;ıtle ulce k kadar .... ~ ~ 
sandım. ki ondan da fazla w..evcud ~!duğu gö. 

:Sabiha Gökçen lbizc IVC izim1e lbe.. rüfüyor. 
raber lbütiin dünyaya, :hem ae ifer yü.. Kadın kcndiainde bulunan .zen,güı' 

zünde değil, göklere &Ikarak ıgöstcrmiş- teessür kabiliyetine rağmen uan o 
dir i, 'llürJt ikadmınm ~aımy.acaj'ı kadar soğuk kanlı.; o kadar muvaze .. 
ıbiç bir • ş yoktur. Sabiha G~en ıbize nell, ıve o .kadar .iradeli olur Jci_ El.. 
A.nadolu !stıltlfil mücadelesınde sessiz verir ki, :muhit ve fCrait .müsaid ol• 
sakin, ütün IDir ıfeı:a,gat ·çınac }"Ul'- sun. Asırlardan beri ihmal .edilen 'Dü..' 
ıiiun !kurtarılması ıi_ç.in savaşan •'MC;&- rk kadınının ilk hamlede gösterdiği 
lhu1 )kaclm" m :torwilarmdan lbiri o'l. dirayet ~un en bariz delili ıSa.:yıla~ 

duğunu aa göstermiştir. maz mı :ı 

Sabiha Gökçen \bize göstcı:mi§tir 1ı bölümünün inkişafı, .kadın er .. 
!ki, 'r'ür.k: bdm.ı sadeoe can.ı yanChğx kek herkesin mutlak bir istimai disip.. 
:eaman aksülamel yıg>an, yalnn: ıuzvi lin içinde yaşaması ve mutlaka bir 
tamamiyetini ıkorumalc i~ ınefsiui meslek tutmak,, bir ihtısas yapmak mecıı 
müdaiaa eden 1bir icra a~ lb11i1cis buriyetinde kalması~ davay.ı ıkökünden 
siyasi ıtetbiye almış ir şalın DhrU,, halledecektir. Elverir ki kadının mev-
'TJUrd gibi mülk gibi şeref ve namus cud kabiliyetinden ·stifade etmek lü .. 
'gibi smikaddesatmı da tı:onıyan bir zumu .kabul edilsin. Ve ona bu gibi! 
insandır. Bu itibarla artık yurdun mü- afır ~e mesuliyetli işler görmek ter .. 
dafaasında, 'bu uğurda ~rpışan lcah. biyesi verilsin, ve iradesi 4'.Şılansın 

raman1ar safında yer almıya layik bir Çünkü irade kullanıla kulanıla te§ek~ 
mertebeye çı1ı:mıştır. kül eder. Bu fırsat ve 4ırıkanlar ka. 

Memleket müdafaası gibi şerefli dının hangi işlerde ve ne dereceye ka.. 
bir işin yalmz bir cinse ma'lısus bir im.. dar müfid ola.cağını gösterecektir. 
tiyaz olduğu devir çoktan geçmi,Ştir; T-ürk kadını da türk erke.fi gib\; 
degll m1 ? O es"kı yunanda lka1aı Bu evvelden keşif ve tahmin edilmiyeceK 
gün Sabı"lıa Gökçen .gibi, 1k:adm h3bt. yaratıcı kudrete sahiptir. Elverir ki4 
nm. kuV9Ctinı, sebat ıve tahammül ka- o, hiç bir devirde, hiç bir ferdin muk. 
biliyeti.ni isbat edenler 'gittikı::e ço. tedir olmadığı derecede, maşeri vicda• 
ğalmaktadır. Esasen, hattı muaafaa nı sezen ve ona ifade veren Büyük 
değil<k satbı müdafaanın mevzuu ba. Şef emretsin. 
his olduğu bir yerde kafütun mem1e-
ket müaaifaasına 1kanşıp kanşmryacağı 

Kamutay Bahçesinde 
açık hava konseri 

Kamutay bahçesinde muallim 1hsan 
Künçer'in idaresinde Cumhur Riyaseti 
bandosunun 'Vereceği açık hava kon&er
It-ri progranu şudur: 

Çarşamba günü; 
1 - T. Rupproht, .Mar.ş. Avs Ayge

ner kraft. 2 - Chopin, Vals, Lent 3 -

A. Tbomas, Uvertür., Minyon, 4 - Tsc
haikow&ky, Kapri& İtalyan, 5 - F. Le~ 
har, .Fantezi, Lö Pey dö Sur.ir. 

Cuma güı:ı.ü verilecek konserin pro

granu _şudur: 
1 - Blankenburg, Marf, PJotcıunut,, 

2 - F. Lehar. Vala, Amur Sigan, 3 -
P. Faucbet. Uvertür. Senfoni, 4 - Mas
cagni, Fantezi, İria, 5 - Rameau, Ri

godon Dardenüs. 

~on kısmı, Akdes Nimet Kurat ve M. 
Şerefettin Yaltkaya"'nm tarihı nota1arı, 
!hadiseler • düşünceler 1>01ümunae 19 
mayıs bayramına aid intıba1ar, "halkev
ier1 haberleri"bölümünde muhtelif ha1-
lk:evlerinin çalışmalarına ve neşriyatla
ırma dair notlar, "fikir bayatı,, bıbliyo,
ınfya vardır. 

19 mayıs bayramına geniş bir yer a
yırmış olması itibariyle Ülku'nün bu sa
yısı çok büyük bir değer ta~ımalttadır. 

Antalya Mebusu 

TürkanÔrs 

Tenis teşvik turnuvası 
Türk Spor Kurumu Tenis Federas

yonu murakabesi altmda Ankara T. 

S. K. bölgesi tenis 'Bjanhğt delaletilc S, ıd1 
12, 1'S 'Harlran 1937 'tarihlerinde d6rt 

gün aevam etmek fizere bir Tenis teş

vik turnuvası tertip edilmiştir. 

Müsabakalar : Tek kadın • kadın

erlcek -1tek er kele - Çift et.kek .şeklinde 

olacaktır. 

MiiSllbakaluda ınetice alanlan kup• 

ve heaiyelcr verile'ce1tt1r. 

Müsabakalar Kavaklıdere kortla. 

rıııda yapılacaktır. 

Oyun saat ve fikstürü 4 Haziraıı 

1937 tariAi.nde ilin edilecektir. 
Kaydedilmek için .stadyam ilirck· 

törü Kuime Tel : 1580 Kavaklıdere 
kortlarında CeW Dervişe Tel: 2628 
Ahmet Feride Tel : U67 mürJtcaat ede
lbilirier. X.yıd müddeti 2 Haziran 1937 
akpmlPa lı:ad.aı:du. 

Bütiin spor sevenler, Ankara halkr 
'Te:rıia Federasyoııu Başkanı T<>kat 
Saylavı Süreyya Genca tarafmO.n da
vetlidirler. 

Duhuliye yoktur. 
Kayıd ücreti : Bir müsabaka l lira, 

:her fulası 50 kuruştur. 

Tefrika No. 41 

. . ·.. . . ~- . . .. 
Şek,,~pir.~~n ,~ 'Hik&yeier 

sağının Jufia labileceğini hatırına bile getir
mediği için <>nunla Siivia'ya tilrlü türlü he-. 
diyeler gönderiyordu. Hatta bir defasında 
Verona'da biribirlcrinfien ayrıhrlarken ver-

Biraz sonra Julia, Proteus·un gönderdiği yü
züğü verince Silvia reddetti ve sunları söyle
di: 

deki elbiselerden ibaret olduğunu anlattı. 
Eş.ki.yalar, onun .felakete uğramış bir a -. 

dam olduğunu ö~enerek ve babayiğit halin· 
den hoşlanarak kendisine, kendileriyle bera· 
ber kalarak şefleri ve kaptanları: olmasını, 
kendilerinin 'OllUn kumandası altına girecek
lerini, fakat bu teklifi kabul etmiyecek olur· 
sa da onu öldür.ece:klerini söylediler. 

Yaz.anlar 
Çeviren: 

iki 

M ary ve Charlcs Lamb 
Nrırettin ARTAM 

Veronalı 
karşı serenad söylüyor ve ona ıkarşı duy:du -
ğu sevgiyi, hayr.anlığ.r .anlatıyordu. 

julia, pençerede duran Silvia'nm ona 
kendi vefakar kadınını bıraktığı ve arkadaşı 
N alentine' e karşı nankörlük gösterdiği tçin 
çrkıştığım duydu. Ondan 'SOnra Silvia, onun 
musikisini ve söylediği güzel sözleri dinlemi
yerek pençereden ayrıldı, gitti. Çünkü o, sü
rülmüş, kovulmuş olan Vat en tine' e sadık bir 
bayandı ve Proteus'un gösterdiği bu hare -
ıke .. t~ nefret ediyordu. 

ulia her ne katlar gıördüğü bu manzara
d ~i '11idsizlik içine düşmüşse de gene bu 
v z Proteus'u seviyordu ve Proteus·un 
s on zamanlarda uşağından ayrıldığım haber 
a l rak iyi kalbli hancının yardırniyle kendi
sini on :ı usak olarak aldırdı. Proteus yeni u-

• 

diği yüzüğü bile Silvia'ya gönderdi. 
Elinde yüzük olduğu hakle yanına gitti -

ği zaman Siivıa'nm bunu şiddetle reddettiği
ni gören krzcağız dehşetli surette memnun 
olmuştu. BunWl üzerine ] ulia, yahud veni 
adı ile uşak Sebastian, 'Silvia ile Pcoteu~'un 
ilk sevgilisi, bırakılmış Bayan Julia hakkın -
da konuşmağa başladı· Bir aralık onun hak -
kında gı.izel bir söz söyliyerek Julia'yı tam -
<lığını söyledi. Kendisi bizzat J ulia olduğu 
icin tabii onu ondan iyi kimse tanıyamazdı. 
Zavallı Julia'nm efendisi.Proteus'u ne kadar 
cok sevdiğini, onun ayrılıp buraya gelmesi 
sonra da ihmai etmesi kızcağızı ne kadar üz
düğünü anlattıktan sonra dedi ki: 

- Julia benim boyumda, benim renğim -
dedir. Gözlerinin ve saçlarının rengi de be-
nimkine benzer. 

J ulia'nın bu erkek elbisesi ile çok yakışık
lı göründüğü de muhakkaktı. Silvia, sevdiği 
adam tarafından terkedilen bu kadına karşı 
gönlünde bir merhamet duymaya başlamıştı . 

- O bana bu yüzüğü göndcrmeğe utan -
mıyor mu? Ben bunu .almıyacağ.un. Çünkü 
bunu kendisine Julia'smm vermiş olduğunu 
birkaç defa kendi ağzmdna dymuştuın. Na· 
zik delikanlı, o .zavallı kadına acıdığın için 
seni sevdim. İşte bir kese para, bunu sana 
Julia'nm hatırı için veriyorum. 

Kendi rakibinin ağzından çıkan bu şef -
katli sözler erkek kılığına girmiş kadının 
yüreğini sıkan kederi azçok yatıştırmış gıbi 
idi. 

Kovulmuş Valentine'e gelince, bu .zavallı 
bütün bu işlerin cıasıl olup da başına geleli -
ğinden hayrette, böyle kovulmuş bir adam 
olarak memleketine babasının y.amna dön -
rnek istememiş, aziz sevgilisi Silvia'nm için
.ele yaşadığı Milan'm civarında bulunan bir 
ormanda dolaşmağa başlamıştı. Biraz sonra, 
eşkiyalar yolunu kestiler ve kendisinden pa
ralarını istediler. 

V alentine onlara gazaba uğradığım, mem
leketten süriildüğünü, onun için üzerinde beş 
parası olmadığını, bütün servetinin üzerin · 

V alentine artık işin nereye varacağını 
pekaz düşünüyordu. Hu teklifi, bir şartla ka• 
bul etti: Çocuklara, kadınlara ve fakir yolcu· 
lara karşı hiç bir .zulüm ve tecavüzd 0 bulun
mıyacaklardı. 

Böylece asilzade V .alentinc, ismini bal· 
lad'larda duyduğwnuz Robin Hood gibi eşki· 
yaların kaptanı ve kanun - dışı bir haydud 
<>ldu ve bu vaziyette iken Silvia tarafından 
aşağıda anlatacağunıE şekilde bulundu: 

Silvia, hoşlanmadığı Thurio ile evlenme
si icin babasının büsbütün artan ısrarların • 
dan- bizar olarak Valentine'in arkasından 
kaçmağa ve sevgilisinin sığındığım öğrendi· 
ği Mantua'ya gitrneğe karar vermi t i. F akat 
kendisine yanhs mal~ !l' t veril · ·. C"inkü 
sevgilisi, ibir e§:d.s 2 ı c, rak 
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Almeria şehri 
Harab oldu 
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(Başı ı. inci sayfada) 
Toplantıya B. Heryo reislik etti. 

Heryo'nun her iki tarafında dış baka
nı Dr. Arasla Romanya dış bakanı B. 
Antonesko vardı ve sıra ile her iki ta -
rafında Belçika koloniler bakanı, ame
rikalı ve avrupalı devlet adamları bulu
nuyordu .• 

en parlak fransız faaliyeti olduğu

nu da söylemek bana aid değildir. Bu 
akşamki tezahür bize bu adamın milli 
ve enternasyonal çelıresinin ne kadar 
biıyük olduğunu ve en temiz fransız 
vatanperverliğinin bir ifadesi olan be. 
şeri mefkuresinin ne kadar yüksek bu. 
lunduğunu kafi derecede gösterir. Bu 
meşhur bina dahilinde söz aldı isem bu, 
türk mefkftreciliğinin ve vatanperver. 
liğinin Briandı daha bidayetinde an
lamış ve cesaretle başardığı muazzam 
eserini hayranlıkla telakki etmiş ol
duğunu söylemek içindir. Fakat bü.. 

(Başı J. inci sayfada) 
Arabalar ve yayalar kafile 

enkaz arasından geçerek şehri 
mektedirler. 

halinde 
ter ket• 

As'e;ri hastahane yaralılarla dolmuş 
tur. Bir çok yardım istasyonları obüs. 
lerle tahrib edilmiştir. Bombardıman 

faciasının ilk rakamlarına göre 20 ölü 
ve 150 yaralı vardır. 

Kanşmazlık komitesinde 

Bir tesviye suretine 
doğru yaklaşlldı 

Heryo, dış işler bakanımızın Ce. 
nevrede mesud çalışma1arınr bitirdik. 
ten ve assambleye riyaset ettikten son. 
ra hava tarikiyle bu toplantıya işti
rak etmek üzere gelmesini büyük bir 
şükran lisaniyle tebarüz ettirerek Dr. 
Araı'ın hatibler arasında bulunacağı. 
nı da teı;bit etti. Heryo'nun bu sözleri 
alkışlarla karşılandı. Ve teşekkür için 
ayağa kalkan Dr. Aras hazırun tara.. 
fından muazzam Sorbon salonunu dol. 
duran alkışlarla selamlandı. Ve alkış
lar uzun müddet devam etti. Türk dış 
bakanınına gerek onun şahsında Büyük 
Önderimiz Atatürk'e ve Kemalist Tür
kiyeye karşı t)'apılan bu tezahürat ora. 
da bulunan her türkün kalbini iftihfar. 
la doldurdu. Bundan sonra Dr. Aras 
bütün yüksek rical tarafından sürekli 
alkışlarla karşılanan şu nutkunu söy. 
ledi. 

lıpanyol bQ§bakanının leyanatr 
Valansiya, 1 (A.A.) - Havas ajan

sı muhabiri B. Negrinden, İspanyanın 
Almeria bombardımanı üzerine milletler 
cemiyeti azasına kendisi lehinde askeri 
müdahalede bulunulması için müracaat 
edip etmiyeceğini sormuş~ur. 

Londra, 1 (A.A.) - Salahiyetli 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre, dün 
aktamki toplantısı esnasında tali ka
rı§mazhk komitesi atağıdaki kararla
rı vermİ§tİr : 

raflarından birinin taarruzuna ı.ı 1:rad ğr 
takdirde bütün filoların mütcsaıcf go:ıy
retler sarfetmelirini gôzönündc tııtarak 
çalışmalar yapılması şarttır. 

3 - Almanya, karışmazlık ko:ıtro • 

lilnden taınamiyle çekilmi' debildir, 
Alman ticari gemileri, görmen1erın 

yüklerini muayene etmeleri içın her 
halde karıJmazlık ofisi tarafından tes • 
ıbit edilen limanlara ugrama a devam 
edeceklerdir.,, 

"C enevrede yakından tanımak fır-
satını bulmuş olduğum Briandın hatr. 
rasını bu akşam burada hürmetle yad 
edişimin sebebini izaha lüzum yoktur. 
Büyük avrupahnın beynelmilel ese
rini burada çizmiye de ictisar edecek 
değilim. Ve bu cihanşumul faaliyetin 

Japon kabinesini prens 
Konoe kuracak 

Tokyo, 1 (A.A.) - İmparator, Haya. 
şi kabinesinin istifası üzerine yeni ka
bineyi kurmağa senato reisi ve impara • 
torluk aileıi azasından Prens Konoe·yi 
memur etmiş ve müşarünileyh de bunu 
kabul etmiştir. Prens 46 yaşında olup 
geniş fikirliliği ile tanınmıştır. Muhte
lif mahfillerde dostları olan Prens as -
keri, mali ve politik mahfillerden kuv
vetli yardım gördüğü için kendisinin 
iki üç sene devam edebilecek milll bir 
kabine kurabileceği tahmin olunmakta
dır. 

Gazeteler B. Haya)>i'nin istifasına bii
yük ehemiyet vermekte ve umumiyet -
le bundan memnuniyet beyan etkemte 
dirlcr. 

.Prens gazetelere beyanatında iş gö
rebılecek milii bir kabine kurmağa çalı
§acağını ve birçok görüşmelerinin müs
bet bir netice verdiğini söylemiştir. 

yük fransrz devlet adamı hakkında ya. 
pacak bir şükran vazifem daha vardır. 
Briand'rn ensale geçen pek çok söz
leri arasında bir sözü de vardır ki, Tü-

rkler, binlerce senedenberi kendilerine 
aid bir toprağın son parçalarını kurtar
mak için kahramanca mücadele ederken 
bir Kemalist türk'ün bunu hatırlama-
masrna imkan yoktur. O zamanın icab. 
}arından kendilerine şakiJerden zeli. 
iane bir sıfat verilirken Briand o dev

rede her halde ce,surane olan bir ke
lime söylemiştir. Briand mücadele ha
linde bulunan Kemalistlerden bahse

derken "bu şakiler Fransada olaaJardı. 
adlan büyük vatanperverler,, olurdu 
demekte tereddüd göstermemiştir. 

Muherterem büyük fransızm mümey. 
yiz vasfı olan bu yüksek tefekküre bu 
akşam memleketimin tazimatını ar-
zederim.,, 

Silahsız anma 
Konferansında 

Cenevre, 1 (A.A.) - Sil§hları br • 
rakma konferansının burosu, toplantıla
rına nihayet vermiştir. Büro halihazır
daki vaziyetin konferansın programına 
dahil meselelerin heyeti umumiyesi h,ak. 
krndaki çalışmalara devam edilmesine 
elverişli olmadığını kaydeden bir tak -
rir kabul etmiştir. 

Büro, temsil edilen veya temsil e • 
dilmiş olan bütün hükümetlere • yani 
İtalya ile Almanya'ya da - silahlanma 

masraflarının neşredilmesiyle bu mas -
rafların kontrolu bır nizama bağlanma-

1 - ltalya ile Almanya tarafından 
verilen karar, komitede temsil edilen 
bütün hükümetlere bildirilerek vazi. 
yet hakkında fikirleri aorulacaktır. 

B. Negrin cevabında sadece: "Vakı
aları izah için konseyin toplantıya çağ
rılmasını istedik,. demiştir. 

2 - Fransız ve İngiliz gem.ileri a· 
ıi İspanyayı kontrol etmeğe devam e
deceklerdir. 

Valansiya lıükiimetinin bir 
protesto notası 

Valansiya, 1 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi toplanarak İtalya ve Almanya
nm İspanyaya müdahalesini protesto 
eden bir nota neşretmiştir. 

Notada alman gemilerinin asiler he
sabına casusluk yaptıkları ve cumhuri. 
yet tayyarelerine taarruz ettikleri kay
dedildikten sonra Almanya hükümetinin 
İspanyayı istila etmek için behane ara-
dığı ilave edilmektedir. 

Almeria'cla hastaneleı 
yaralılarla clolu 

Valansiya, ı (A.A.) - Röyter a. 
jansı bildiriyor : Nasyonalistlerin Ma. 
lagayı zabtından sonra Almeriyaya il
tica etmiş olan halka yardım için giden 
heyeti idare eden Sir Jors bugün A.L 
meriyadan buraya gelmi~tir. Sir Jors 
demiştir ki : 

Almeriyanm bombardımanı Alman. 
tarın kullandıkları obüslerin mahiyeti 
itibariyle çok gaddarane olmuştur. Al
manlar, yere temas eder etmez infilak 
eden ve takriben 100 metre kutrunda
ki bir sah.ada bulunan bütün dıri mıh. 
lukatr öldürecek veya yaralıyacak tarz. 
da misketler saçan lıüyük kalibreden 
obüsler kulanmrşlardır. Almcriyadan 
ayrıldığım zaman bütün hastahaneler 
yaralı ile dolu idi. 

Hud zırhlısı Cebelüttarıka gitti 

Fransız delegesi, Almanyanın mi
silleme hareketi ha.klunda tee&aüfle. 
rini bildirnü§, Bilbao bölgesinde bir 
franıız tayyareıinin ve Fransa.da Ser· 
ber arazisinin asi tayyareJerj tarafın
dan bombardıman edildiii halde Fran
ııanın kanuni yoldan ayrılmadığını 

hatırlatmııbr. 

Royter Ajansının bildirdiğine göre, 
karı~mazhk komitesinde bir kaç saat süren 
müzakereler neticesinde her tarafı mem-
nun edebilecek bir tavsiye suretine yak. 
laşılmıştır. Kontrole iıtirak eden gemi
ler için kati bir emniyet bölgesi tayin 
olunacak ve bu, iki muharib taraflar
ca kabul ettirildikten sonra İtalya ve 
Almanya tekrar mesaisine iştirake da
vet olunacaktır. Şimdi İtalya ve Alrnan
yanın çekilmesiyle deniz kontroHinde 
boş kalan yerin doldurulması tetkik 
olunmaktadır. 

Almanya misilleme hareketinin 
bittiğini bilJirdi. 

Londra, 1 (A.A.) - Karıfnıazlık 

komitesindeki alman delegasyonu ı.a· 
mına söz söylemeğe saJlhiyetli bir zat, 
apğıdaki beyanatta bulunmuşu .. r: 

•·ı - Yeni hadiseler çıkmadığı tak
dirde Almanyanın misilieme lınrek~ti 

Almcria'nın bombardrmaniyle nihal et 
bulmu,tur. 

sı hakkındaki mukavelename projesi • 

nin metnini gönderıneğe karar vermiş-

tir. 
Büro, Milletler Cemiyeti tarafından 

tesbit edilen tarihte toplanarak muhte-

lif hükümetlerden gelen cevabları tet -
kik edecektir. 

Londra, 1 (A.A.) - Hind zırhlısı 
bugün Cebelitanka gitmek üzere Spit. 
hed'den hareket etmiştir. Selahiyettar 
mahfillerde söylendiğine göre deniz 
geçid resmine iştirak etmiş olan Hu
dun Cebelitarıka bu gidişi son hadise. 
ler ile katiyen alakadar değildir. 

2 - Tarafeyn bölgeleri kurulma&ı 

hakkında verilen garantinin kafi olma
dığı söylenmektedir. Bununla beraber 
Almanya bazı ,artlar altında karışmaz-

.. hk komiteıinin çahfmalarına ve kontrol 
servisine iştirik etmeğe deva:ı.ı edecek· 
tir aanırım, fakat bunun için kontrol 
servisile mükellef olan filolaa: $\İd ge
milerden biri, iki muhasım ispanyo~ ta-

Ayni zat, Fon Riribbentrop ile 

Eden arasında dün yapılan konuşma.. 

lar esnasında büyük elçinin, Alman ha· 

rb gemilerinin tehditkar bir vaziyet 

takman İspanyol gemi ve tayyareİcri
ne karşı ateş açmaları hakkında tali. 

mat aldıklarını sôylediğini bildirmış. 

tir. 

Fon Ribbentrop, örnek olarak geçen 
Mayıs ayında bir İspanyol muhribinin 
torpil kovanlarını Laypzig Alman ha
rtı gemisine çevirmesi hadisesini zik.. 
retmiftir. 

Alman harb gemilerinin üstüne 
doğrudan doğruya inen avcı hava bom. 
bardrman tayyareleri tehditklir bir vazi. 
yet almr§ sayılacaklardır. Sulhcu mak .. 
sadlarla hareket eden gemiler ve tay .. 
yareler, hiçbir bombardımana uğramı. 
yacaklardır. 

Fon Ribbentrop, tarruz yapıldığı 

esnada Doyçland mürettebatının din· 
lenmede bulunduğu noktasında israr 
etmiştir. 

Karışmazlık komitesindeki Alman 

mahfillerinde Doyçlandın İspanyol tnyya· 

relerine taarruz ettiği hakkında Va1ansi• 
ya hükumeti tarafından ileri sürülen 

iddialar, katiyetle yalanlanmakta ve 
zırhlının toplarından hiç birinin mu .. 
tcarrız tayyareler istikametine çevril. 

memiş olduğu tasrih edilmektedir. 

İyi bir kaynaktan öğrenildiğine 

göre, İtalya, Almanyanınkine benzer 

bir tavır takınacak ve İtalyan yük ge

mileri, yüklerini görmenlcr tarafından 

muayene edilımai fçin, kontrol ıervisi 
tarafından gösterilen limanlarda dura.. 
cakJardır. 

Viyana'nın Rapid futbol 
takımı Istanbula geliyor 

Diğer taraftan ana vatan filosuna 
mensub Ekspres ve Usk torpidoları da 
Gaskonya körfezine giderek enternas. 
yonal kontrol pl~nrnın çerçevesi içinde 
kontrol i~ini yapacaklardır. 

l•panyol hükümetinin Cenevre'cleki 
talebi 

Cenevre, 1 (A.A.) - Del Vayo Mil· 
Jetler Cemiyeti umumi Katibi B. Ave· 
nol'a bir muhtıra tevdi ederek İbiza ve 
Almeria hadiselerini İspanyol hüküme
tinin İspanyanın istikl!il ve tamamiye
tine karşı yeni bir taarruz saydığını bil
clirmi' ve keyfiyetten MiUetler Cemiye· 
ti azalarının haberdar edilmelerini A ve-

İspanya hükümeti, Milletler Cemiye· 
ti konseyinin müstauJen toplanmasını 

taleb etmeden önce kanşmaılık komite
sinin ne şekilde karar vereceğini öğren
mek istemektedir. 

Cebelütıarılita 

m yolunu değiftirerek Almeriaaya 
doğru ilerlemeğe başladığ.ı Cebelütta
rık'tan bildirilmektedir. 

Kieldcn bildirildiiine cöre de iıpan· 
yol sulanndaki alman filosunu kuvvet• 
lendirmek üzere bir alman kruvazörü 
bu sabah İspanyaya hareket etmiştir. Ankara, 1 (A.A.) - Haber aldığı

mıza göre Viyananın Rapid takımı Fe. 
nerbahçenin yıldönümünde oynamak 
üzere lstanbula gelmeyi kabul etmi~ 
ve kati muvafakatini teigrafJa kuJüb u

mumi kltibliğine bildirmi,tir. Fener
bahçe yıldönümünü 6 haziranda yapa
cağından f!ltbol federasyonu o tarihe 
düşen maçları tehire muvafakat etmiş
tir. 

Rapid yalnız Viyananın değil, bütün 
dünyanın en büyük takımlarından biri 

olmakla maruftur. Bilhassa ecnebi ta
kımlara karşı admiraııardan Avusturya. 
lardan ziyade muvaffak olması ken
disine büyük bir şöhret temin etmiş -
tir. Bu itibarla 6 ve 8 haziran tarihle. 
rinde yapılacak iki kar,ıla~dan türk 
futbolunun pek bliyük istifadeler te
min etmesine inti:ıar edilebiliı. 

Rapid önümüzdeki cumartesi sabahı ı 
lstanbulda olacaktır. 10 ve 13 haziran 
tarihlerinde Ankarada da iki maç yap
ması ihtimali vardır. 

nol'dan istemiştir. 1 
Muhtırada Almerian'ın bombardımrını 

neticesinde S i kadın ve biri çocuk ol
ınak üzere 19 kişinin öldüğü ve 35 evin 
yıkıldığı kaydedilmektedir. 

Londra, 1 (A.A.) - Doyçland mü
rettebatından iki kişi daha bu sabah 
.ba&tahanede ölmüş, bu suretle ölenle
r in sayısı 26 yı bulmu~tur. B. Hitler Ö· 

lcnlerin cesedlerlnin Almanyaya getiri· 
lerek alman topraklarına gömülmesini 
emretmiştir. Yarın CebeJüttank'a dört 
haatabakıcı gönderilecek, bunlar alman 
denizcilerinin tedavisiyle meşgul ola
caklardır. 

Kande şatosu üzerinde 
tayyare uçmayacak 

Paris, 1 (A.A.) - Bugün neşredi

len bir kararname, Vindsor Dükası ile 

Bayan Vallis Varfield'in evleneccgi 

Kandc şatosu üzerinden tayyarelerin 
uçmasını şimdilık yasak etmektedir. 

Eugenıe 
Grandet 

Yazan: Honore de Balzac 
Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

auygular sevkiyle Eugeııie,yeğenini~ ?crla
rım doğan bir aşkın çocukça neşelen ıle u-
yutmaktan zevk aldı. . 

Aşk ile hayat başlangıçları arasında ~n-
ce benzerlikler yo~ mudur? Çocuk tatlının
niler ve sevimli bakışlarla sallanılmaz mı_? 
Ona istikbali yaldızlı şaşaalı göste~en harı
kulade masallar anla;ılmaz ını? Ümıd. onun 
için hiç durmadan parlak kanadlarını açmaz 
mı? Çocuk, .zaman zaman ıstırab ve ~em-

• h" · · yerınde nuniyetten ağlamaz mı? Bır ıc ıçın 
daima kımıldayan saraylar kurmakta kullan· 
<lığı çakıllar için, ağaçtan kesilip deınet ya-

l · · ka' ga pılır yapılmaz unutulan buket er ıçın . 
etm:::-: rrı:, Zamana sahib olup hayatta ılerle-

Almanyaya dönmekte olan Doyçland· 

ıneğe teşne değil midir? Aşk bizim ikinci de- çıyordu. 
ğişişimizdir. Çocukluk Eugenie ile Charlcs Eugenie'nin anası için bile bi sır olan ve 
arasında aynı şey oldu: bütün çocukç ı teza- Nanon tarafından sanki hiç farkedilmemiş 
hürlcriyle ilk ihtiras; fakat hüzün içinde bu- görünen bu sabah randevuswıdaki küçücıik 
lundukları nisbette gönülleri için oıcşayrcı bir suç, dtinyanm bu en masum aşkına memnu 
ihtiras ... Yas tülleri altında cırpman bu ask, zevklerin canlılığını veı iyordu. 
zaten, bu harab evin vilayetlere ha sadeliği Baba Grandet, kahvaltıdan .. onra, mulk· 
ile daha iyi uyuşuyordu. Kuyunun kena:nr:da, lerini ve işletmelerini görmece gidince, 
o sessiz avluda Eugenie ile birkaç kelime te- Char1es, ana ile kız arasında, iplik açmak için 
ati ederken, o h.-üçücük bahçede yosunlı1 bir kendilerine yardım etmekten, onları çahsır 
kanape üzerinde güneş batıncaya kadar otu - görmekten ve görüşmelerini dinlemekten he
rurken, biribirlerine bir takım kocaman hir- nüz meçhulü olan hazları duyuyordu. Dünya
Ierden bahsederken, yahud kilise kemerleri nın ne olduğunu bilmiyen bu ruhlardaki güzel
altmda gibi kalenin beden dıvarlariyle ev a- Jikleri ona öğreten ve adeta zaviyelere has 
rasında hüküm süren sükun içinde dalgın dü- olan bu sadelik Charles'ı siddetle tesiri eJtr -
şünürken Charles aşkın kudsiyetini anladı; na aldı Bu hayat tarzmr Fransada imkan ız 
zira kibar bayanı, sevgili Annette'i ona aşkın farzetrniş ve yalnız Alman yada kabil s n • 
yalnız fırtrnalı heyecanlarını öğretmişti. Şim· mıştr, o da masallarda ve Auguste Lafon
di Charles, Parisin işveci, öğünücü, göze ba- taine'in romanlarında ... Biıi<aç zaman sonra, 
tıcı ihtirasını temiz ve hakiki aşk hesabına Eugenie, onun nazarında, yaptığı hat-ı hariç, 
terkediyordu. Adet ve halleri artık ona eski- Goethe'nin, Marguerite'inin ideali oldu. Ni
si kadar gülünç gelmiyen bu evi seviyordu. hayet, günler geçtikçe, sözleri, bakıslaı ı za • 
Her sabah, Grandet erzak venneğe gelme • vallı kızı kavrayıp yakaladı ve Eugenie ken
den. Eugenie ile biraz konuşmak üzere er - dini, zevk içinde, aşkın cereyanına brra tr; 
kenden a agı iniyor ve amucasmm ayak ses- saadetine. tıpkı bir yüztic· nün nehirden cı1 

• 

Jeri merdivende İ""itilir İfitilme?. bahceye ka- mak ve kıyısında dinlenmek için söbiid dalı-

nı yakaladığı gibi sarılıyordu. 
Fakat, yakın bir gaybubctin verdi .. i ke .. 

derler, bu kaçıcı günlerin en neseli saatleri .. 
ni daha şimdiden yese büriimeyor mu idi? 
Her gün, küçük bir hadise, onlara yakın olan 
ayrılığı hatırlatıyordu. 

Nitekim, dcs Grassins'in hareketinden üç 
gün sonra, Charles, vBayctlilerin bu gibi ha
reketlere atfettikleri bütün resmiyetle bida
yet mahkemesine gôttirülerck onıda. babası
nın verasetinden vazgeçtiğine dair bir vesika 
imzalatıldı. Miıthi f era t, adeta ehli irti -
dad ! Sonra, noter Cruohot'nun yazıhane ine 
sevkedilcrek orada da biri des Gras:sins ve 
di ~eri mobilyasını satmakla m ··kellef dostu 
adına iki vekaletnameye imzası ko} duruldu. 
Daha sonra, yabancı memleketlere g'tmek 
için lazım olan pasaportun muamele ini 
yaptırmak icab etti· Nihayet, c· arles'm Pa-
1 s'tcn istemiş olduğu yas elbi el ri elince . ' 
zavallı delıkanlr Saumur'dcn bir terzi ça wxr .. 
tıp biıtü ı li.ızum u elbi elerini s ttı. Bu ha-
reket baba G andet'n'n ek '1 ım 'tti. 

Charlc 'ı kalın çu adan siy. h bir elbise 
icinde görunce: 

( nu var) 



' 
Fransız hikayesi 

Mezardan dönen 
S ofraya oturmak içın yaınız aos

tumuz doktor Vaşonun gelmesi
ni bekliyor ve mutadı hilafına gecikme
sine hayret ediyorduk ki telefonun zili 
çaldı. 

Ev sahibimiz Jülyen Dambri, ahize
yi yerine koyarken: 

- Düşündüğüm gibi çıktı, doktor 
acele bir konsültasyon yüzünden gecik
miş: Gariıb bir uyku hastalığı va.kası. 
Fakat işi bitmiş, birkaç dakikaya ~adar 
burada olacak. 

Bu uyku hastalığı sözü, hazır bulu
nanların zihinlerini ölülerin dirilmesi 
hikayelerine çekmek için kafi gelmiş-
ti. 

Bn. Dambri bir ürperme geçirerek 
dedi ki: 

- Ya çok geç uyananlar! ve kendi
lerine geldikleri zaman bir mezarın ha
vasız, karanlık ve dar çerçevesi içinde 
bulunduklarını görenl er. Böyle bir şe
yin başıma geleceğini sadece tasavvur 
etmek bile tüylerimi diken diken etme
ye kafi geliyor. 

Kocası, meclise ne~sini kaybettir
memek içi nsözünü kesti: 

- Hadi, hadi, böyle acıklı bahisler
den konuşmayalım. Ben kendi hesabı

ma, sen ölürsen çok ihtiyatlı hareket 
etmeyi ve eski bir hikayedeki kocayı 

taklid etmemeyi vadediyorum. Hikaye
yi bilirsin: hani bir adamın karıaı öl
müş, dört kişi tabutu mezara götürü
yorlarmış. Bir köşe başında, adamlar
dan birinin ayağı kaymış, tabut hızla 
duvara çarpmış. Bu sadme hakikatte 
uyku halinde olan kadını uyandırmış 

ve lcafile yarı yoldan geri dönmüş. Se
nelerden sonra kadın bu defa hakikaten 
ölünce, kocası cenazeyi götürecek. olan
ların kulaklarına eğilmiş: "Bilhaua 
köşe başında dikkat edin de, gene du
vara ça!pmayın !,, demiş. Herhalde bu 
pek canı yanık bir kocaymış. 

Bu hikayenin uyandırdığı kahkaha
lar daha dinmemişti ki doktor Vqon 
içeri girdi: 

- Söyle bakalım, doktor, hastanıza 
ne olmuş? 

- Bir şey değil. Ekseriya olduğu 

gibi, bir gebelik arızasından ileri ge
ltn uyku hastalığı. Fakat lizım ge
len tedbirleri aldım. Vakanüvislerin bi
ze hikayesini anlattıkları barones Pa
nanın macerası onun ba§ına gelmiye
cektir. 

Bayan Dambri tecessüsle sordu: 
- Bu hikayeyi bilmiyordum. Bize 

anlatsanıza. 

Doktor Vaşonun bie:e anlattığı hika
ye şu idi: 

Barones Pana, Kırat dördüncü Hen
rinin devrinde, Monpelye civarındaki 

malikanesinde yaşayan zengin ve kibar 

bir kadındı. Gebe ve doğurmak üzere 

bulunuyordu ki , günün birinde, sofra

da iştiha ile yemek yerken, bir tavuğun 

kemiğini kazara yuttu ve fenalaşarak 

yatağa yattı. Kaziyenin ne olduğunu o

rada hazır bulunmadığım için size izah 

edemiyeceğim, fakat söylendiğine göre 

bu yüzden kalbi durdu. Tabii herkes 

kadının öldüğünü sandıları ve bu kaza

dan iki gün sonra, cenazeyi gömmeye 

karar verdiler. Kocası, hem karısının, 

hem de ondan bekled iği çocuğun kay

bından çok müteessir olarak, ıstırabı 

d erecesinde büyük cenaze meraaimi 

yapmak istedi ve ölüye en güzel elbise· 

lerile, mücevherlerinin giydirilmesini 

emretti. Cenazesi en nadide kumaşlara 

sarıldı, gerdanına ve parmaklarına en 

k ıymetli elmasları geçirildi. Bundan 

sonra, barones, herkesin göz yaşları a

rasında mezara konuldu. 

Pana şatosunun hizmetçileri ve u
şaklarından mürekkeb kalabalığın ara
sında, herkesin kederine iştirak etmi
yen bir karı koca vardı. Baroneıin oda 
hizmetçisi olan kadın ondan hergün a
zar işitmekten bıkmıştı. Bahçe iflerin
de çalışan kocasına gelince o da müthif 
aç gözlüydü. Bayan Pananın cenazesiy
le birlikte mezara kapatılan servetlerin 
büyüklüğünü karısından ifitince kor
kunç bir proje hazırladı: gizlice cena
zeyi mezardan çıkarmak ve soymak. 

Tabit görülmemek için bu ifi gece 
yapmak ve çabuk olmak lbımdı. 
Çünkü hem cenaze çürümemiş olur, 

Yazan: F ranciı Amberiere 

hem de taze atılmı§ toprağın açılmasın
da daha az güçlük çekilirdi.ı 

Herkesin şatoya matem için kapan
dığı o ilk akpm, canavar koca ve ona 
layık olan karısı mezarlığa gittiler. İki 
saatlik çetin bir çalışmadan sonra tabu
tu meydana çıkardılar. Çivileri sökmek 
güç bir iş olmadı. O zaman ölüyü ta
buttan çıkararak gerdanlık ve yüzük
lerini aldılar. Hırsız kadının ölüye kar
şı kini hala azalmamış olduğu için, vak
tiyle yidiği tokatların intikamını al
mak için elinin tersiyle ve var kuvve
tiyle ölünün yüzüne bir tokat indirdi. 
Bu enerjik darbeyle uykusundan uya
nan Bayan Pana, hafifçe inledi ve h ı r

sızlar vücudunun harekete geldig ini 
dehşetle gördüler. Bu mucizeli diriliş

ten, a11ahın gdzebe gelmiş o lduğunu ı;a· 

nan hi.1.r.1ctçiler korkudan haykırı~ar:\k 

kaçıştılar ve bu suretle şato sakinlerini 
vakadan haberdar etmiş oldular. Uşa k

lar ellerinde sopalar ve fenerlerle me· 
zarın başına koştular. Artık tamamiy le 
kendine gelmiş olan baronesin haykı

rışları onlara rehberlik etti. Kadın c:a
toya götürülerek ısıtıldı, bakıldı ve se
kiz gün sonra nur topu gibi bir çocuk 
dünyaya getirdi. 

Meraklının biri sordu : 
- Ya iki hırsız, ne oldu? 
Doktor Vaşon : 
- Bak bu sual fazla, dedi. Hikaye 

hırsızların vaktinde kaçmış mı olduk
larını, yoksa cezalandırıldıklarını mı, 

yahud da suçlarının bağıılanmı11 mı ol
duğunu bize söylemiyor. Baronesin ye
rinde olsaydınız tiz ne yapardınız? Ne de 
olsa_ onların kötü hareketleri olmasay
dı, zavallı kadın mezardan çıkamıyacak 
ve ecelinden evel ölecekti. Herhalde bu 
sebebini, onlara karşı merhametli olma
yı icab ettirecek mahiyette olduiunu i
tı raf edeniniz, aanırım. 

lştanbui liman 
idaresinin çalıtmalan 

İstanbul, 1 (Telefonla) - İstanbul 
Liman ı,1etmesi, Kaaımpa,ada yatak
hane, yemekhane ve yıkanma salonları 
yaptıracaktır. İdare burada duba, mav
na gibi ahşap deniz vasıtaları inşası 

için bir atelye yaptıracak ve bunların 
hepsi 150.000 liraya çıkacaktır. Bu in. 
şaatın temel atma töreni yarın yapıla. 
caktır. 

Liman İşletmesi, antrepo ve yolcu 
salonu inşaatını tetkik etmek üzere 
İtalyaya bir Mimar ve bir Mühendis 
gönederecektir. İstanbulda yaptırıla

cak olan salonun hazırlanan avan - pro~ 

jesi bakanlığa gönderildi. 

Finans teftişleri 
Finans bakanlığı vilayet ve kaza 

merkezlerinde tefti' yapabilecek me
murlar hakkında yeni bir karar itti· 

haz etmiştir. Bu karara göre tahsil di
rektör ve tahsilat şef ve memurları tah-

sil dairelerini ve tahsilat kontrol me

murları da mülhak kazalar muamelele

rini teftiş edeceklerdir. Defterdarlar 

mülhak kazaları ve tahsilat memuru kad

rosu olan yerlerde malmüdürleri tahsi. 

lat dairelerini aynca teftiş etmiyecek. 

terdir. Yalnız yeni tayin edilmiş defter

darlar kendi defterdarlıklarına bağh 

kazaların muamelelerini yakından görüp 

bir fikir edinebilmek için teftif yapa
bileceklerdir • 

Bakanlık bu esaslara göre defter

darlıklara gönderilecek harcirah tahsi

satlarını tesbit etmektedir. 

veznedarların yapacakları 
muhasebe itleri 

Muameleleri az olan ban muhase

belerde veznedarların muhasebe itlerin
de çalı11mak istemedikleri anlalJllmıttır. 
Vaziyeti inceleyen finans bakanlığı bu 
hususta yeni bir karar almak lüzumunu 
duymu11tur. Bakanlığın aldığı karara gö
re genel olarak muhasebe kadrolan dar 
ve bir çok yerlerde de veznedarlık vui· 
fesi ziraat bankaaı tarafından yapılmak· 
ta olması dolayıaiyle İfleri az olan vez• 
nedarlar aaU vazifelerine halel gelme
mek şartiyle muhasebe muamelelerine 
yardım ettirilebilecelderdir. 
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1 HALKEVINDE Amerika milli Cografya 
Büyük bir birliği türkiyenin renkli 
Resim sergisi fotoğraflarını aldırıyor 
Açılıyor 

Her sene İstanbul 'Güzel Sanatlar 
birliği resim şubesi tarafından şehri -
mizde açılmakta olan resim sergisi, bu 
defa güzel sanatlar birliği ile müstakil 
ressamlar birliği ve D grupu arasında 
yapılmış olan anlaşma neticesinde bü -
tün türk ressamlarının iştirakini temin 
etmiş.tir. Kültür .Bakanımızın manevi hi
mayeleri altında bulunan bu sergi 9 

haziranda Ankara Halkevinde açıl~cak
tır. Güzel Sana tlar birligi resim şubesi 

namına Bay Ayetullah Siimer, müsta -
kil ressamlar n mına Refik Ep ikman'la 
O grupu namına B. Nurullah Berk'den 
mürekkcb bir komisyon serg:nin tertibi 
ve resimlerin seç ilmesi işleriyle u ğraş

maktadır. Şehrimizde bulunan res:;aın

lardan bu sergiye eserleriyle iştirak et
mek istiyenlerin res imlerini iki gün 
zarfında Halkevinde sergi komitesine 
getirmeleri rica edilmektedir . 

İhtisas mahkemelerinin 
çalışmaları 

İstanbul, 1 (Telefonla) - lstanbul
da geçen sene lağvedilen bir ihtisas 
mahkemesiyle bugün lağvedilen ikinci 
ihtisas mahkemesi, çalrştıkları müddet 
olan be' . buçuk yıl içinde baktıkları 

dört bin davayı neticelendirmişler, 13 
milyon lira para cezasına hükmetmiş. 
ler ve 15 bin kilo uyuşturucu maddenin 
müsaderesine karar vermiılerdir. Lağv 
edilen mahkeme bugünden itibaren nu. 
marasız ve münferid hakimli bir asliye 
mahkemesi halinde çahşacaktır. 

Bartın'da Atatürk 
abidesi 

.Hartın, 1 (A.A.) - Orta mektebin 

bahçesinde dikilen Atatürk abidesi bu 

gün parlak merasimle açılmıştır. Mek

tebin bahçesi ve civan binlerce halkla 

dolmuftU. Orta mektep müdürü ile VL 

liyet mektupcusu birer nutuk söyle. 

miıler ve mektupçu Vali namına abi

deyi açmıştır. Abideye muhtelif teşek. 

küller adına çelenkler konulmuştur. 

Merasimden sonra clişi sergisi açıl. 

mıştır. 

İstanbul Gümrüğü 
baş direktörlüğü 

İstanbul gümrük baş direktörlüğünü 

vekaletle idare etmekte olan gümrükler 

genel direktörlüiü ekonomik işler di

rektörü B. Mustafa Nuri İstanbul güm

rük baş direktörlüğüne asaleten ta

yin edilmi§tir. Ekonomik işler direk

törlüğüne de gümrük işleri direktör mu. 

avini B. Celadetin tayini kararlaşmış. 

tır. 

Bir doktor tevkif edildi 
İstanbul, 1 (l'elefonla) - Niyazi 

adında bir doktor, bir mahkemeden 

dosya aşırmak suçiyle ve sorgu haki

minin karariyle tevkif edildi. 

.......................................... . . 
: RADYO : . . . . . ...........................•............. 

ANKARA - Öğle nefriyatı: 12.30-
12.50 Muhtelif pli.k neşriyatı. 12.50-
13.15 Plik: türk musikisi ve halk şar· 
kıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akfam neşriyatı: 18.30-19.00 Muhte
lif plak nefriyatı. 19.00-19.30 Türk mu
eikisi ve halk şarkıları (Mahmut Karın
d&f ve arkadaşları). 19.30-19.45 Saat a
yarı ve arapça nefriyat. 19.4.S-20.15 Türk 
musikisi ve halk prkıları (Hikmet Rı
za ve arkac:latları). 20.15-20.30 Havacı• 
lık: Şakir Hazmı Ergökmen, 20.30-21.00 
Plikla dam mu.i.ki9i. 21.00-21.15 Ajanı 
haberleri. 21.1..s-21.ss Stüdyo salon or· 
keetrur. (1· $clıumann: Pour la Pou• 
pe'; 2- Motra ı La Sercnade ; 3- B izetı 
Roma; 4- Schubert ı Serenade; 5- Le
har ı Popourri Libellentanz). 21.55-2l.OO 

Yarınki program ve iatiklil marfı. 

A merikadan bu iş için gelen 
mütehassısın söyledikleri 

B . Bernard F. Rogers Ankaranm renkli lotoğraflarınr alıyor. 

"Amerika Milli Coğrafya Cemi yeti" mecmuası olan The Nationtu 
Geographic Magazine, bütün kari lerine yeni Türkiye'yi renkli fotoı· 
raflarla tanıtmak arzusunu duymu' en değerli mütebaaaıılarr.ıdan Mr. 
Bernard F. Rogers'i uzun müddet kalmak üzere Türkiye'ye ıönder
miştir. 

Mr. Rogera onbet gündenberi 
Ankara'da bulunmaktadır. Gerek 
nezaketi, gerek davamıza çok ya
kından alakadar oluıu itibarile te
mas ettiği kimaelerin ıempatiırni 
kazanmıf, ve Ankara'mızın, yakın 
köylerimizin, ilim müeaaeaelerimi
zin mühim mikdarda renkli resim
lerini çıkannrttır. 

The National Geographic Magazine 
gibi bütün dünyaca tanınmıf ve bütün 
dünyada satılan mühim bir mecmuada 
memleketimizin doğru ve güzel bir şe
kilde temsil edilmesi şüphesiz çok lehi
mizde ve kıymeti ölçülemiyen bir iş o
lacaktır. 

Bir arkada,ımız Mr. Rogers'le Tür
kiye'ye dair intibalarını sormuş ve ap
ğıdaki cevablarr almıştır : 

•• - Henüz onbeş gün kaldığıın için 
Türkiye hakkında kati bir fikir beyan 
etmeğe salahiyettar d eğilim. Bu müd -
det zarfında edinebildiğim fikir, Tür
kiyenin dev adımları ile ileri gitmesi -
dir. Yakın Şark devletlerinin bu iyle 
kendisini kıyas edemem. Her sahadl çok 
büyük terakkiler yapmış, ve bir eksiği a
ranacak olursa yolların da diğer iaclli -
yetler derecesini bulması için mümkün 
olan süratle fazlalaştırılmasını temc:nni 
etmek isterim. 

Ankaraya gelince, bana ancak bir 

mucize gibi doğmuş bir şehir diyebile

ceğim. Yoksa dünyanın hiç bir tarafın

da bu kadar az zamanda bu imkanlarla 

böyle güzel bir şehir meydana gelemez. 

Türkler son derece nazik insanlar, ve 

bu nezaketin suni değil içten geldiğini 

görmekle son derece mütehassis oldum. 
Her yerde iltifat ve hüsnü kabule şahid 
oldum, ve başta Matbuat Umum Müdü
rü Bay Vedad Tör olmak şartiyle vazi
femin ifasını çok kolaylaştıran kimsele
re minnettar ve müteşekkirim. 

Şimdi İstanbula gidiyorum. Türkiye
de dört ay kadar kalacağım ve Ankara 
ve İstanbuldan başka İzmir'i, Bursa'yı 
ve Yalova'yı dolaşacağım. Dört buçuk 
senedenberi çalıştığım The National 
Georaphic Magazine bilhassa "folklo
rc'' a aid ve yeni ile eskinin tezadını 

gösteren resimlerle alakadardır. Memle
ketinizin eski hali ile timdiki arasında o 
kadar büyük tezadlar var ki, bunları 

mümkün olan kuvveti ile göstermek i
çin elimden geldiği kadar çalışacağım. 

Ankaradan ayrılmadan evel gördü
ğüm nezaket ve alakadan dolayı tekrar 
teıekkür etmeyi büyük bir zevk addede
rim.,, 

Gümrük tatbikat kurıu 
Gümrükler genel direktörlüğünün 

memurlarına gümrük mevzuatını etraf
lı bir şekilde öğretmek üzere açılan 

gümrük tatbikat kursu imtihanlarına 

bu ayın dördünde başlanacak ve 25 ha· 
zirana kadar imtihanlar bitirilmi§ ola
caktır. 

ISTANBUL'DA 

Radyoloji ve 
Biyofizik 
Enstitüsü 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Bu~ 
guraba hastahanesinin radyoloji. ve bi
yofijik enstitüsü, Univenite Rektöril 
B. Cemil Bilsel'i.n bir nutk1ıyla açıL 
dr. 

Rektör, kurulan bu yeni ve büyüli 
eserin ehemmiyetine işaret ederek, bu.. 
nun 170.000 liraya mal olduğunu ili-
ve etti 

Açılış töreninde Maarif Vekilini 

temsil etmek üzere bulunan Talim ve 

Terbiye Reisi B. İhsan Sungu Rektör. 

den sonra söz alarak, Atatürk inkili. 

hının tahakkuk ettirdiği eserlerden bi• 

rinin, memleketi asırlarca moralini be>. 

zan hurafelerden kurtarmak ve haya. 

tın her safhasında ilmin üstünlüğünü 

temin etmek olduğunu .söylemiş ve bu 

maksadla vücude getirilen bu müesse. 

senin, ilmi araştırmalariyle Türk ilmi• 

ni, beynelmilel ilim arasında bir var

lık olarak yaratacağını söylemittir. 

Bundan sonra Alman konsolosu bir 

nutuk vererek Alman ilminin ve Almaıl 

inkilabının Türk ilim hamlelerini dik.. 

kitle takip ettiğini anlatmı,tır. 

Son sözü Enstitünün Direktöril 

Ord. Prof. Dessauer söylemiş, başta 

Atatürk olmak üzere bütün şeflerin 

Türk ilmine ve enstitüye karşı böster. 

dikleri alakaya teşekkür ettikten son

ra Röntgen'in şahıs ve tababette yap. 

tığı inkilablar hakkında ilmi ve mufaa.. 

sal beyanatta bulunmuştur. 

Ord. Prof. Dessauer lsviçrede bat 

ka bir vazife aldığından iki üç güne 

kadar memleketimizden eyrılaeaktır. 

Nutkunda bu noktaya da işaret ederek, 
hareketi dolayisiyle duyduğu teessürü 
anlatmıştır. .. 

Alman hükumeti enstitüye R3nt.. 
gen'in bir büstünü hediye etmiştir. 

Per,embe günü de Universite hay. 
vanat ve nebatat enstitüsünün açılma 
merasimi yapılacaktır. 

Gizli bir kumarhane 
lstanbul, 1 (Telefonla) - Beyoğ .. 

tunda bir kumarhanede gizli kumar 
oynatan Madam Artanya adında bir 
kadmın evi basılarak: kumarbazlara 
meşhud cürüm yapıldı. Madam Artan.. 
ya bir kaç kişiyle birlikte yakalandı. 

J 

1 
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Ekmek eksiltmesi 
Afyon Cumhuriyet 

I 
' 

l\füddei Umumiliğinden: 

ULUS J 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonun • • Cinsi Mikdarı 

A r.r Çoihı 
Tahmini Fiat 1\1. Garanti 
Kuruş San. 

11 
Lir:a Kr. 
7336 69 

Sartn~ Şekli 
h,.deli 

Lira Kr. 
4 90 Kapalı 

Eksıltmenin tarı 1 

16-6-1937 Saat 15 

= 

Afyon hapishanesinin ı Haziran 1937 tarihinden Mayıs 1938 
gayesi_n~ k~dar bir senelik ekmek ihtiyacı için beher çifti 960 
gra.m ıtıbarıyle günde 600 adet fabrikada üğütülmüş ikinci nevi 
safı . Anadol? buğday unundan ima] edilmiş ekmek kapalı zarf 

Ekmek 
Francala 
Sade yağ 
Karaman 
Dağlıç 
Kuzu 

680500 -
1800 -

31000 -
110000 -
51000 -
17200 -

858000 
23500 
38000 
ı26700 

69000 
25000 
49500 

15 50 
82 
39 

2337 00 l 56 Kapalı 

5 24 Kapalı 

.. .. 15,311 

ıusulıy!e eksıltmeye konulmuştur. Teminatı muvakkate 900 firadrr. 
hal;sı C. M . U. liğinde müteşekkil komisyonu mahsusunda ı5 

Hazıran 937 ~ihine müsadif Salı günü saat on beşte yapılacak
tı~: Şartnameyı görmek ve maliıma.t almak isteyenlerin komisyona 
muracaatlarr ilan olunur. (1365) ı . 2331 

I.ıülel,ıırgaz Belediyesinden: 
L~lebu.rgaz belediyesi için satın alınacak bir adet dizel mo. 

toru. ıle bır alternatür 20. 5. 937 tarihinden itibaren kapalı zarf 
usulıyle münakasaya konulmuştur. İhale 7. 6. 937 Pazartesi günü 
saat 16 da Lüleburgaz Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

A.) Ah.~acak şeyler : 60 beygirlik dakikada 400 adet devirli 
tam dızel dort zamanlr bir motör ile 55 kilovat amperlik üç saf
ha)z 50 tekerrürlü 220/ 380 voltluk bir alternatürdür. Bedeli keşfi 
7000 liradır. 

B ) F enni şartname Lüleburgaz elektrik idaresinden mecca.. 
nen alınabilir. 

C ) Eksiltme kapalı zari ıısuliyledir. 
D ) Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabiyle 525 liradır. 

. E_ ) T eklif mektubları ayni gün saat ı6 ya kadar Belediye 
Daımı Encümenince kabul olunur. 

F ) Gümrük resmi belediyeye aittir. 
______ (.1331) 

Amasya 
den: 

~ • 

1 - 2289 

l\f üddeiumumili•fiu-
~ 

ı - Amasya ceza evinin mali bir haziran 937 gününden 31. 5. 
937 son~na kadar beheri 480 çifti 960 gram itibanyJe bir senelik 
l 2~ _kılo Amasya belediyesinin kabul ettiği ikinci nevi buğday 
ekmegı bu günkü belediye rayicine göre 10424 lira 40 santim mu. 
haınmen bedeli ile 25. 5. 937 gününden itibaren ıs gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 - İsteklilerin muhamen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 781 

hra 80 kuruş nisbetinde para veya tahvilat veya banka mektnpla
rına .. .~sus kanundaki sarahatı veçhile teklifnameye ek1iyerek iha
le .gıınu olan 8. 6. 937 Sah günü saat ıs e kadar Amasya C. müd
deıumumiliğinde toplanan komisyona vermeleri lazımdır. 

3 - İhale günü müddeiumumilik dairesinde toplanan komis. 
yona saat 15 den sonra verilecek teklif ile teminat mektupları ka
bul edilmiyecektir. 

. 4 - ~hale 8. 6. 937 Salı günü saat on altıda Amaiya C. n,üd
deıumumılik dairesinde toplanan komisyon huzurunda yaJ.lıla
ca ktır. 

.•• 5 - Fazla izahat almak isteyenler Amasya C. Müddeiumumi. 
lıgıne veya o rer ceza evi direktörlüğüne ihaleden evvel müra-
caatları ilan olunur. (1335) l - 2283 

nkara Yüksek Ziraat Eııstitiisü 
Rektörlüğünden: 

ı - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesi ile 140. 
~üstahd~minin haziran 937 iptidasından mayıs 938 ionuna kadar 
hır _senelık stıbah, öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf usulile 
eksıltmeye konulmuştur. 
d ~ha- ~-Haziran-937 tarihine rastlıyan cumartesi günü ıaat ıı 
e l Jesı yapılacaktır • 

Sığır 

Süt 
Kooe yoğurdu 
Kilo yoğurdu 
M utbak yumurtası 
Günlük yumurta 
Kuru kaysi 

34000 -
179000 -
13500 -
10500 -

276000 -
125000 -

2550 -

225900 
21000 
13500 

341200 
165000 

3900 
2.,.,JO 
13200 
29450 
58200 
50000 

Kuru fasulya (Akliye) 
Kuru fasulya 

15000 -
11100 -
18750 -
sosoo -
30000 -

Nohut 
Pirinç 
Pirin~ (Akliye) 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Krrmrzı mercimek 

1850 -
ı550 -

(akliye) 10000 -
Kuru üzüm 4900 -
Kuru üziım (Akliye) .5000 -
Kuru barbunya 2600 -
Kuru barbunya (akliye) 1200u -
Bulgu• 35050 -
Kuru soğan 31000 -
Patates 36000 -
Patates (akliye) 35000 -
Zeytin yağı 16000 -
Zeytin 4875 -
Zeytin (akliye) 3500 -
Sabun 25900 -
Yeşil sabun ıvoso -
Tereyagı 39JO -
Beyaz peynir 9, 00 -
Kaşar peyniri 3 50 -
Toz Şeker 6 00 -
Kesme şeker "'.:ıuo -
Makarna 10100 -
Makarna unlu 2 UOO -
Şehriye - 50 -
Şehriye Unlu l .ı:JOO -
Kuskus 1050 -
Pirinç unu 3925 -
Un 19& o -
Pırasa 

Lahana 
Bakla 
I .. p .. uak 
Barbunya 
Ayşekadın fasulyesi 
Çalı fasulyeıoi 
Bamya 

16000 -
Jı5UO -
8450 -

21300 -
4300 -

3 850 -
5500 -
2450 -
290t.I -

2500 
2400 

12000 
S350 
6000 
3 o 

20000 
50 c::ı 

41200 
4 200 
50C 1 
zuooo 
6350 
!;O() 

30500 
15100 
530J 

l ll>OO 
.:ıuuo 

8 o 
.. .> ı..J 

l,.,LuJ 
3 uuo 
.ı9IO 

J hUlJO 
1600 
57UO 

2617S 
2, 00 
1.!ı uo 
ll!ıJU 

2 ... oo 
6Vv0 

46 .. WO 
1 .. uo 
37,5 
4050 Sırık J)omatesı 

Yer domat~i 
Enginar 

18500 -
11800 -
13500 -
56200 -

24000 

Sakı . kaabğı 
Patlıcan 

Semiz otu 
Kereviz 

6 .. uu -
2500 -
1500 -
4000 -
ııoo -
515 -

14600 Adet 
20000 Kilo 
71700 

b050 
3300 
~uOO 
7000 

41 
45 
32 
11 
5 

18 
l 50 
4 

65 

11 
13 
10 
21 
17 
12 
ll 

10 
2J 
18 
lO 
8 

11 
5 
7 50 
6 5 

60 
30 
23 
:6 
22 

l 5 

60 
27 
30 
25 
:tO 
25 
20 
25 
17 
16 

3 50 
5 
9 
5 

JJ 
13 
13 
20 

I 50 
5 
7 
9 
u 

6 
16 
5 

26J 
2 o 

50 

7859 48 

2124 68 

878 86 

3697 98 

2201 78 

417 38 

534 75 

ı7ı6 97 

1457 59 

1997 03 

951 08 

k 3 - .!elebenin beheri için 50 ve müstahdeminin beheri için 30 
uruş gunlük iaşe bedeli tahmin edilmittir. 

Karnı bahar 
Havuç 
Kesilmemiş odun 
Kesilmiş odun 
Mangal kömürü 
Kol 

2 J -

::,.,,.,J Çeki 
695 Çeki 

45v00 Kilo 
2965 Ton 

.. 50 
1850 

6397 69 

4 - Muvakkat teminatı tutan o1an 6656 liralık banka mektu
bu veya vezne makbuzlariyle tekliflerini muhtevi zarflarının iha
leden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ve i
hale saatında komisyonda hazır bulunmaları. 

•• .S - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak 
yuksek enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan 

(1280) 

isteyenlerin 
olunur. 

l-2206 

2180 -
l JO 
~5 
;.. ) 

5 50 
'iO 

Kriple 1600 - 2u.ıU 'J on 
Benzin 19500 - 27l~J Litre 
Gaz yağı .. ~oo - 5700 Litre 
Arpa 2nJOO - 35500 Kilo 
Saman 8 00 - O Kilo 
Kepek 9.JOO - 12000 4 
Kuru ot 5000 - 6300 3 50 

593 63 

216 79 

Jl2 50 

1 42 Kapalr 

Kapalı 

2 47 Kapalr 

1 47 Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

l 34 Kapalı 

Kapalı 

4 27 Kııpalı 

K palı 

Açık 

Açık 

,, 
" 

18-6-1937 

18-6-1937 

23-6-1937 

25-6-1937 

25-6-l937 

25-6-1937 

30-~1!>37 

30-t'>-1937 

2-7-1937 

" .. 
,. ., 
9-7-1937 

" 

İnhisarlar Umum l\'ı üdürlüğünden · İyi su 2000 - 2500 Damacana C0 
Sıhhi müesseselerin 1937 mali yılı ilıtiyaçlarr olbaptaki şaı tnamc ve numunelerı veçhilc eksiltmeye konulmuştur. 
J _ Eksiltme Cai:.-aloğlunda Sıhhat ve !çtima~ ~u~venet Müdürlügü bina~rn~a toplanan komisyonda _yap~lac~k~ır, 

,, 16, 

s. 15 

s. 16 

s. ıs 

s. 15 

s. 15,3Q 

s. 16 

s. 15 

s. 15,30 

s. 15 

s. ıs 

s. 15,30 

s. 16 

s 14,30 

s. 15,30 

• .ı - 1. 6. 937 Salı gıinu saat 15 de kapalı zarf usuJiyle eksilt
mesı lapılacagı ilan edilmiş olan Çamaitı tuz!asın~a . y:ıpıiacak 
ele.ktrık santralı tesisi işi ıs gıin muddetle tehır cdılmıştır. 

2 _ Eksiltmenin şekli, gün ve ~aatlerı, .t~h~ını fJat v.e muva~kat garantı ~mkta.rJarı kar.şı.Iarın~a gos~erılmıştır .. 

3 _ Kn al zarfla yapılacak eksıltmeler 1çın ıhale saatınden hır saat evvel ıstekhler teklıfı havı ve agzı muhurlu zarflarını komisyo-
na verm 1 p · ~~zımdır Mektup'arda teklif olunan fiatlarm hem yazı ile hem de rakam ile yazılması Uizımdır. 

2 - Eksiltme 16. 6. 937 Çarşamba günti saat ıs de Kabataşda 
kain levazım müdürlüğündeki alun komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu tesisatın montajı da dahil oldugu halde muhammen 
bedeli sif İzmir 98.000 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 6150 liradır. 
•. S - Şartnamc!er 490 kuruş muka~nindc l~h~sa~ar ı:vazım ve 

mubayaat şubesinden Ankara ve İzmır Başmudurluklerınden alı
nabilir. 

. 6 - İsteklilerin fenni şartnamede~ yazı_Iı takatte bir gazojen 
tcsısatı yapmış olduklarına dair resmı vesıka1arını ve artname. 
ye uygun olmak üzere izhar olunmuş fenni teklif projelerini t.et
~ik edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 g~ evvc!.ine kadar 
Inhis rJar tuz fen şubesi müdürlüğiınc vermclt rı ~e munakasa a 
~ircb~~ek için münakasadan aza~ iki ~ e1 velıne kadar tek
lıfJer nın muvafık bulunduğuna daır mezkur ş Jbeden vesika al
maları lazımdır 

7 - Mühü~lü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları 
He muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek ohm kapalı zarfl rın 
en geç ihale ·· ·· t saat ı4 de kadar yukaı ıda adı gc,en ko-gunu am .

1 
• 1 15 m"syon ba ka,.,hOına makbuz mukabilinde verı mış o m?.sr "'rtn-

dır. (2988) 1 - 2344 

Ani a~a Birinci Mlntaka 
f{adastro l\f üdürliiğiiııden 

· · · ·· e kadastro yapılmakta olan 
yen~ tesbit edilen imar .vazıyetıne g~r d 16 adada muhtelif 

Yenıı::ehırde Maltepe ve cıvarı mevkıın e • • . • . 
.-gayri mcnkuUerin fcr.ni ve hukuki tesbit şekıllennını tet~~ı~ bi 
lanılacağı Çankaya kaymakamlığı ilan taht.asına ası an . ~· u 
ilannamede müfredatı gösterilmiştir. Tetk1kat 25.6.1~3{_ tarıhı.?de 
l.ıitecekt" B 1 d .. 11• • ve a kası olanların komısyvna mura-

ır. ura ar a mu .u 2 2426 
caatlarr :ilan olunur. (1418) -

Nevsehir Belediye Reisliğinden 
" • ba 1 mıştır Şimdilik dört yüz 

. Elektrik fabrikamızın montaJina ş a!' t f~nne uy2"lln ve mo-
evın d~hili t.esisatı yapılacağı~.dan bu tesı~~ ;~rin beledi;emize fiat 
dern bır şekılde yapılması tabu olmakla ı.:ı. p ak ıüzere İ stan
ve şerait hakkında teklifte bulunmaları ~.~ ıza:at a:;asan Işıkpınara 
b~!da Galatada Asikörasyon hanında mu len ıs 2_ 2424 

1 

muraca:ıtlarr ilan olunur. (141S) 

4 _ Şa~~~~elerin. paralı olanları hizalarında gosterilen bedel mukabilinde ... e digerleri parasız olarak komisyondan almabilır. Ve nü4 

muneler her zaman go .ı ebilir. 
5 _ lsteklıler umun müe ~elerin bütün ihti~çlan _için veya bir müessesenin tamam iht~yacı için teklifte bu.lunabilirler. 

6 _ İsteklilerin car seneye aıt ticaret odası vesıkası ıle 2"90 s yıJı kanunda yazılı bclgeJcrı ve mu\•akkat garantı makbuz veya banka 
mektuplarını kapalı za narın iç ri İn" koymaları 1 zuhd r. (3000) 1-2373 

Tire Orta ul 

ı -
umum 
mel, taş 
liralık k 

2-
tesi gun 
caktır. 

• 
l 

3 - tsteklilerm 18 8 Jıra 50 kuruşluk muvakkat tem·n t a .çe 
veya bank mektuplarını şartna .ıe} e u> gun bir şekilde tan ım cde
ceıderi teklif mektuplarına lef.c11erek bu mektupları iha e t ne 
kadar imza mukabilınde cemi} etimize vermış olmaları ttır. 

4 - İsteklilerin bu baptaki şartname ve inş atın ke ıfn me ve 
plan dosyasını gonnek ve izahat almak is;in İstanbl 'da B ıçek pı 
Anadolu han (24) No. da Mimar Abidın Mortaş He 1..:mirde Liman 
işleri mühendisi Yusuf Karasuya ve Tırede de cemiyetimi c müra
caat etmeleri ve istiyenlere 10 ıra bedeli mukabilinde bu dosyalar-
dan bir nüshasının verileceği ifan olunur. (1419) 1-2427 

Ankara inhisarlar 
Başmiidiirlüğiinden 

Mülhakatımızdan Haymana, Çubuk, Nallıhan, Beypazarı, Ayaf, 
Bala inhisarlar idaresinin 937 mali yılına aid bir senelik mamuliit 
nakliyatı için 26.5.1937 tarihinde yapılan açık eksiltmede Çubuk, 
Haymana nakliyatına talip s;ıkmadığı, Nallıhan, Beypazarı, Ayaş, 
Balii nakliyatı için zuhur eden taliplerin verdikleri fiatların baddı 
Jayıkında görülmediği cihetle 2490 sayılı kanununun 43 cü madde- J 
sine göre açık eksiltme ve ihale 7.6.1937 tarihinde saat ıs de tekrar 
icra edileceğinden taliplerin ilk teminat paralarile birlikte idaııenü-
ze müracaatları ilan olunur. (1408) 2-2415 

Zonguldak Belediyesinden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı ; 

l - Eksiltme} e konulan bir et taşıma kamyonu bir çöp 
taş ma kamyonu bir ölıi taşıma otomobilıdir. 

2 - Bunların u unun muhammen bcdeh tutarı 72 O liradır 
3 - Hususi ve umumı şartnameleri Ankara, 1 tanbul, Zon. 

guldak bc!ediyelerınden alınır. 
4 - Eksıltme 14. 6. 937 Pazartesi gtinu .saat 15 de ZonguldaJC 

belediyesinde daımi encümen tarafından kapalı zarf us liylc j'll.j 

pılacalrtrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iıtekJilerin 540 lıra muvakkat 

teminat vermesi Hizrmdır. 
6 - İsteklilerin teklif mcktuplnrını 4r uncü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar belediye rcWiginc ımkbuı muka .. 
bilinde vcrmesj muktezidir. Postada vukua eJecek gecılaneler 
kabul edilmez. ( 1375) :1 • 2339 

Ankara ''aliliğinden: 
2901 sayrlr kanun huklim1erine göre Ankara merkez kazasmdıt 

"alışan 2 numaralı arazi tahrir komisyonu 1.6.1937 gununden itiba .. 
ı en aşağıda yazılı mahallat tahririne başhyacağrndan alakadar la .. 
ra maJUmat husuliyle bu mahalUitta arsa ve arazileri bulunanla 
rın tapu senetleriyle birlikte tahrir komiıyonlarına muracaa~ 
ilan olunur. 
Sır No 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Gün 
3 
3 
4 
s 
3 
3 
5 

Tarih 
l Haziran 
4 
8 

12 
18 
22 
25 

ti 

~· .. .. .. 
" 

İsim 
4 Mil)dyar mahallesi 

.. 

8 Ket huda 
12 Kurt 
18 lfev.ıipaşa 
22 Necati bey 
25 Şcnyurd 

1 $iırün o lu d 

.. 
" .. 

0413) 422 
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Mıhcıoğlu 

No: 111 
Diplomali radyo mütehassısımız 

tarafından amatörlere teknik bilgi ve 

Devlet Demiryollan ve Limanl~n Umum 
Müdürliiiü Satma]ma Komisyonu lıanlan 

1 - Her sene Ankara - Ç~nkm arasında işliyen gezinti trenleri 
bu sene de 6.6 .. 1937 pazar gününden itibaren aşağıdaki itinerer mu
~ibince işlemeğe başlıyacaklardır. 

\"arış Kalkış 
lstasyonlar Saati Duruş Saati 

\"arış Kalk!§ 
İstasyonlar Saati Duruş Saati 

Tren No. 1704/ 1804 Tren No. 1803/1703 
Ankara 7.45 
Cebeci 7.53 4 7.57 
Kayaş 8.10 2 8.12 
Lalahan 8.32 ı 8.33 
Yozgat 8.56 1 8.57 
Kılınçlar 9.25 6 9.31 
Irmak 9.43 1 9.44 
Kalecik 10.10 3 10.13 
Alibey 10.30 7 10.45 
Tüney 11.18 1 11.19 
!Germece 11.46 1 11.47 
Çankırr 12.14 

Çankırı 
Gemerce 19.39 
Tüney 20.09 
Ali bey 20.40 
Kalecik 21.11 
Irmak 21.40 
Kılınçlar 21.55 
Yozgat 22.41 
Lalahan 23.05 
Kay aş 23.24 
Cebeci 23.37 
Yenişehir 23.45 
Ankara 23.52 

2 
1 
6 
4 
2 
6 
1 
l 
2 
3 
2 

19.10 
19.41 
20.10 
20.46 
21.15 
21.42 
22.01 
22.42 
23.06 
23.26 
23.40 
23.47 

2 - Ankara banliyö vakti hareket cetvelinin B. kısmında yazılı 
trenlerin de 6.6.1937 tarihinden itibaren her pazar günü Ankara -
Gazi ve Ankara - Kayaş arasında işliyecekleri sayın halka ilan olu-
nur. (1412) 1-2421 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğü Satmalma 1 
Kornisvonu ilanları -

150 TON MAZOT 
Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan yukarda mikdarı yazılı ma

zot askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
21.6.1937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 67 5 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1390) 2-2411 

Ankara Levazım Amirliği Satanulma 1 
Komi~vonn ilanları .________________ ----------------

Balıkesir kor merkez birliklerinin senelik ihtiyacı için 80COO 
kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile 10. Haziran 937. perşembe gü • 
nünü saat 15 de eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 24000 
liradır. Muvakkat teminatı 1800 liradır. İsteklilerin şartnan.esini 
görmek üzere her gün ve adı geçen günde de eksiltmeyi açma s:i -
atı olan saat 15 den bir saat evveline kadar teklif mektuplanyie 
Balıkesirde kolordu satın alma komisyonu başkanlığına müraca. 
atları. (1324) 1-2271 

NY'll 
Lüleburgaz tümen merkez birlikleri ıçın 193 ton sığır eti ka

palı zarfla 14.6.937 saat 15 de alınacaktır. Muhammen bedeli 
52.110 lira ilk teminatı 3856 liradır. Şartnamesi 261 kuruş mukabi
linde alınabilir. Teklif mektubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmey e iş
tirak için ihale saatinden bir saat evetine kadar teklif mektupları 
ve kanunun 2, 3 cü mddelerindeki vesikalariyle birlikte Lülebur. 
gaz Tümen satın alma komisyonuna vermeleri. (1355) 1-2313 

İLAN 
1 - Eksiltmede olan iş: Demirköy alayının 90 ton sığ ır etidir. 
2 - İşbu ihale kapalı zarfla yapılacaktır. 
3 - Sıgır etinin muhammen bedeli 25.200 liradır. 
4 - Sıgır etinin ilk teminatı 1890 liradır. 
5 - İhalesi 4. Haziran 1937 cuma günü ı;aat 15 de Vizede yapıla

caktır. 

6 - Şartnameler arzu edenlere hergün Vize satın alma komis-
yonunda gösterilmektedir. (1256) 1-2156 

t L A N 
Kapalı zarftan pazarlıga bırakılan ve ilk pazarlığının 27.5.1937 

günü yapılacağ ı ilan edilen 20129 lira 91 kuruş bedeli keşifli Kü
tahya garnizon ve civarındaki 2649 metrelik yol inşası işi ne gene 
istekli çıkmamıştır. 

Tekrar pazarlığı 7. haziran 1937 pazarteı;i saat 14 de yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1509 lira 74 kuruştur. Keşif ve şartları Eskişe
hirde askeri satın alma komisyonunda görülebilir. İsteklilerin ka
nunun tayin ettiği vesaik ile ihale gününde Eski:;;ehirde Askeri sa-
tın alma komisyonunna gelmeleri. (1397) 2-2413 

Milli Miidafaa Vekaleti ~almanua 

Korni~yonu ilanları 

----------------- -----------------BİL 1 T 
1 - Hepsine biçilen ederi 8000 lira olan 8 kalem Tayyare 

laboratuvar tecrübe aleti pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 4. Haziran 1937 Cuma günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 600 liradır. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. 
5 - Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncümaddelerinde yazılı belgelerle birlikte pazar
lık gün ve saatinde M. M. \". satın alma Ko. da bulunmaları. 

(1337) 1 - 2287 

M. ~I. V. Hava l\1üsteşarlığından : 
Eskişehir tayyare fabrikası için ücretle çalıştırılmak üzere bir 

aoktora ihtiyaç vardır. İsteklilerin evrakları ile milli müdafaa hava 
müsteşarlığına müracaatları. (1394) 2-2412 

A11kaı·a Belediye Reiıi!liği ilanları 
'---------------- --------------~ 

İLAN 
1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre 

murabbaı belediye malı arsaya istekli çıkmadığından açık artır • 
ması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1119) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83.92) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale • 

ınine ve isteklilerin de 4.haziran-937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1344) 1-2297 

İLAN 
1 - Halde 8 ve 54 numaralı 

çayhane bir sene müddetle kiM
ya verilmek üzere açık artırma
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen t senelik ki
ıa bedeli (600) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (45) 

liradır. 

4 - Şartnamesinı gormek is
tiyenler her gün hesap işleri Di
rektörlüğüne ve isteklilerin 18-6-
937 cuma günü aaat on buçukta 
Belediye encümenine müracaat -
ları. (1422) 2-2~30 

Adliye V elCaletinden 
Açık bulunan Bandırma noter muavinliğine imtihansız girebil

mek şartlarını haiz isteklilerin bir ay i~inde Adliye vekaletine mü-
ıacaatlan ilin olunur. (1352) 2-2395 

Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci 
Anaf artalar 

-
Aktif 

Ka1aı 
Altın saft kilogram 21.043,637 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kiloP'T?I"" S.054,479 
Altına tahvili kabil ıerbest 
dövizle:-
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 

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

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
29 mayıs 1937 Ve ziyeti 

Pasif 

LiRA 

29.599.558,25 
13.138.110,-

872.975,68 

__ 618.284,=-

7.109.529,31 

65.773,46 

~1.694.412,~ 

URA 

43.610.643,93 

618.284,-

48.869.715,27 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara· 

LiRA 

2.105.172,40 
4.516.007,70 

158.748.563,-

fından vaki tediyat _ 13.421.471,-=.. 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 

145.327 .092.-

LllV 

1s.ooo.ooo.-

6.621.180,10 

Deruhte edilen evrakı naktive 
karşılığı 

t 58. 748.563,-
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

19.000.000,-

9.000.000,- 173.327.092,- • 

12.601.231,38 ! 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
Ierine te~ fi kan "97.ine tara· 
fınd;an vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

A naktiyenin karşılığı eı· l 
Deruhte edilen evrakı 

ham ve t~h·rilSt (İtibari 
kıymetle) 

13.421.471,-

2.000.000,-
26. 740_.99 l ,82 

145.32 7 .092,-

28.740.991,82 

Türk liraar mevduatı: 
Döviz teabbüdatı: 

Altına tahvili kabil dovizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

1.722.72 

23.673.978,88 23.675.701,60 
102.951.071,75 

B Serbest esham ve tahvilat 

37.562.710,47 
3.857 .801,25 41.420.511,72 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvillt üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

Kasiyer ve . 
tezgahtar 

Bayan ·Aranıyoı 
Satış mağazalarımızda çalış· 

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek Ü
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et-
meleri. 1-2281 -------

Kiralık Kat 
Dikmende yukarı Öveç yata. 

ğında İbrahim Soykanın t: 

dört odalı üst katı kiralıktır. Bü
tün konforı• ardır. lçindekile • 
re müracaat. Tel: 2593 

1-2267 

BAYAN İÇİN 

Kiralık Oda 
YenişehirJe Kazım Özalp cad. 

de:si fidanlık istikametinde 25 
No: lu evin alt katında. 

2-2394 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me
murluğuna müracaat. 1-2282 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift-

liğin~:::«:·:~:~:~iy:l~:47 I 
Salah Demirel 

Dahili, sari hastalıklar. 

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

Muayene saatleri: 12-14 16-19 1 
sında. 

Sablık bağhane 
Harbiye okulu üst tarafında 

yukarı öveç yatağı mevkünde 
yan yana iki evli akar sulu ve 
havuzlu bağlar ayrı ayrı ve iki
si birden kiralık ve satılıktır. Ta 
liplerin Halde 4 No. ya 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtu Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Bısımeviade basılmıştır. 

- - --
63.382,57 

8.672.84 7 ,65 8.736.230,22 
4.500.000,-

12.352.807 ,87 

334.176.276,83 y ,_.._ 
'iekun e&un 

334.176.276,83 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: fskontô na ddi o/o 5 172 altın üzerine avans %41/1 

Almanca 1 
Türkçe tercüme ve daktiloya 

tamamen vakıf eyi referansı o
lan ve bütün gün çalışabilecek 
bir gençe ihtiyaç vardır. Müra
caat mektupla ve tafsiljth oJma
ltdır. Posta kutusu: 92. 

2-2418 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkılab sokağın

da beş odalı 13 No. hane satıhk
trr. İstiyenler içindekilere mü· 
racaat ed ... bilirler. 

Telefon: No. 3231 
2-2417 

Siha tini Düşünenlere 
Müjde 

Çoktanberi sayın halkça piya
saya çıkarılması istenilen maruf 
ve meşhur İZMİT ÇENE SUYU
nu küçük şişeleri yapılan en as
ri ve fenni tesisatla hazı rlanıp 
satışa çıkarılmıştır. 

Sıhhatini seven sayın halkın 
bundan böyle her taraftan küçük 
şişelerimizi ısrarla istemelidir. 
Fiatlarımız emsaline nisbcten u
cuzdur. Umum Deposu: Aydın 
Oteli altında Çene suyu deposu. 

Telefon: 2730 2-2429 

İLAN 
Şerikleri olduğumuz Gerzede 

Köktepe ve Suyok ormanlarını İş
letme limited şirketinin 5-xıı-1935 
tarihinden itibaren faaliyetine 
nihayet vermiştir. Bu tarihten 
sonra şirketin mevzuuna dahil 
muamelatla iştigal etmediğini a
lakadaranın bilmeleri için keyfi
yet tescil ve ilan olunur. 
Bilecik saylavı Çoruh saylavı 

t. Çolak A. Akyüz 
Çoruh saylavı 

H. Cavit 

ZAYİ 
Ankara belediyesinin 168 No. 

lu araba plakasını kaybettim. 
Yeniı;ini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
Arabacı Cemal oğlu Nebi Şeylan 

Kiralık Odalar 
Kutlu apartımanı Atatür!< 

Bulvarı Yenişehir. 
1-2322 

YENt 
BUGÜN BU GECE 

·-

Memur aranıyor 
Sigorta muhasebe ve muamelatına işina bir memur aranıyor, 

Kuvvetli almanca bilenler tercih olunacaktır. 
Anafartalar caddesinde 111 numaralı Halil Naci Mıhçıoğlu ma

ğazasına müracaat. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ankara Ticaret ve sanayi 
Odasından: 

Ankara Ticaret ve Sanayi odasının postahane caddesindeki ar
sası üzerine inşa ettireceği ticaret odası binası kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhale 14 haziran 1937 pazartesi günü öğleden 
sonr saat 15 de odada yapılacaktır. En az elli bin liralık inşaat yap. 
mış olduklrını resmi tasdikname ile ispat edecek talip ve müteah· 
bitler 15 lira mukabilinde odadan şartnameyi alabilirler. 

Enternasyonal----~ 
Kömür Sergisinde 

Görmüş olduğunuz madeni krom yazılar mağazamızda 
satılır. Telefon: 1847 

Yıldız Tecimevi: Ulus Meydanı 6 
1-2305 

Zara belediyesinden: 
Kapalı zarf usuliyle içme su font boru 

münakasası 
Musaddak projesi mucibince fenni şartnamesi, boru keşifna • 

mesi muhammen fiat cetveli, münakasa şartnamesi, Ulus ve Cum. 
huri~et gazeteleri idarehanelerinde mevcut olup talipleri görebilir. 

Her bir rüsum masraf ve nakliyesi belediyeye ait olmak ve Si
vas'ta teslim etmek ve her vagona (15) tondan aşağı tahmil etme• 
mek Şartlariyle (8544) lira bedeli keşifli (102) ton muhtelif fatu • 
ra font boru ve aksamı mahsusası 19-5-937 den itibaren bir ay müd
detle kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin %. 7,S 
teminat akçesi ve muteber banka mektubu muvazzah adreslenyle 
münakasaya iştirak edecklerdir. 

İhale günü 21 - haziran-937 pazartesi günü olup saat (14) de 
Zara belediyesi encümeninde yapılacağından taliplerinin yevmi 
muayyende müracaatları ilan olunur. 1-2239 

.. ......................... Beyoğlunda .......................... . 

Cemal Tekin Lokantası 
Bina • sahibi Börekçi Bay Hüseyin tarafından yıkılacağı 

cihetle lokantamız birçok fedakarlıklara katlanarak ve birçok 
yenilikler göstererek yakında Taksim meydanı karşısında 3 
No. lu dükkana nakledileceği sayın müşterilerimize arzo
lunur. 1 - 2338 

Cemal Tekin lokantası sahibi Cemal Tekin 

SINEMAL.ı\R HALK 
BUGÜN BU GECE 

Milano Operasının en meşhur ve en 
tatlı sesli tenoru 

BASTI BACAK - DÜZ TABAN'm 

En son çevirdilıleri 
ALESSANDRE ZİLLANİ 
Tarafından temsil edilen 

AŞK ŞARKISI 

Bu muazzam musiki filminde Verdi, 
Puccinive Giordano'nun en nefis 

operalariyle Napoliten Serenatı 
büyük bir zevlcle dinleyeceksiniz, 

İli.ve: CANLI RESİMLER 

PAT - PATAŞON SİRKTE 

Ayrıca: lngiltere Kıralı S. M. Jorj vr
nrn taç giymesi münasebetiyle 

1NGİLTERE KIRALLIÖININ 

İHTİŞAMI 

Halk matinesi 12.IS de : 

KARIMI BEN ÖLDÜRDÜM 

• 


