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Müstakil 
HATAY 

B. Menemencioğlu diyor ki: 
Hatay •eçimi, anaya.anın 

yiirii7liiğe girme•inden itiba
ren 3-4 ay zarfında nihayet 
1938 aeneai ni.anına kadar ya
pılmıf olacaktır. 
-. l•kenJerun limanında, 

Yaı.ıavyanın Selanikte haiz 
olJııla hukuk Jaire•inde bir 

türlı mıntalıa-

l Türk -İngiliz 
dostluğu 

"Büyük Britanyamn 
ticaret ve emniyeti 
Türkiyeye bağlıdır,, 

Hat ayda 
• 

nısanına 

seçim 938 yıh 
kadar yapılacak 

B. Menemencioğlunun sözleri 
lstanbul, 3 (Telefonla) - Cenevrede Hatay anayasası müzakerele

rine iıtirik eden Dış işler bakanlığı siyasi müstetan B. Numan Mene
mencioğlu bugün lstanbula geldi ve büyük bir kalabalık tarafından 
~arşılandı. B. Numan Menemencioğlu yarın alqam Ankaraya gidecek· 

tır. 

Başbetke 
' 

Emniyet 
Falih Rılkı ATAY 

Türkiyede emnıyet, bizim ese· 
rimizdir. İstanbul şehrinin semt· 
lerinde bile zorbaların hüküm 
sürmüş olduğu zamanları biz ha
tırlarız. Taşra haydudu: "Ferman 
padi§ahın, dağlar benimdir!,, di
yordu. Başı bozuklar edebiyatrnda 
polis ve jandarma halk düşmanı, 
şakiy ise bir nevi kahramandır. 

Ne kadar emniyet varsa, oka
dar devlet vardır. Bu topraklarda 
hiç bir zaman nasib olmayan SÜ· 
kUıı ve pven bilini elde etmek 
kolay olmamı§ttr. Sadece azim ve 
karar kafi değildi: emniyet kad
rosunu yeniden kurmak, ve evveli 
~ kadroyu zihniyet ve ahlakça 
ınkdib disiplini içine almak la
zımdı. Cumhuriyetin emniyet kad
rosu pek çetin imtihaınlardan geç· 
ti; ülkede ve gönüllerde kanun 
h~rmeti·ni esaslandırıncaya kadar, 
bırçok kurbanlar verdi ve ver· 
mektedir. Onların vazife ve feda
kirlrklarının milletçe ve mesul 
makamlarca nasıl takdir edilmit 
olduğunu yeni kanunun müzakere
si sırasında Kamutayın tezahürle-
ri ispat etmiştir. 

Yeni kanunun hedefi, ıinıdiye 
kadar devam eden muhtelif ıslah 
ve tanzim faaliyetlerini bir sistem 
v~hdeti içine almak, emniyet me
murları için daha iyi yetiıme ve 
daha iyi refah ıartları temin et• 
mek, ve bilhassa, muhtelif ma
kamlar emrinde ayrı ayrı çabpn 
tetkilatlar arasrnda elbirliği kur
makbr. Tek bir mesuliyetin mu· 
rakabesi altında böyle ·bir elbir· 
liği olmamasının mahzurları görül
müştür. Nihayet bir hedefe doğru 
birçok milli kudretler sarfolun
maktadır: yeni kanunun koyduğu 
esaslar yalnız bu kudretlerin daha 
düzenle değil, aynı zamanda daha 
tasarrufla neticeler almasına hiz-
met edecektir. 

B. Menemencioğlu, gazetecilere 
şunları söylemittir: 

''- T amt mukadderatına hi· 
kim ve müstakil tekilde bir Hatay 
teessüs etti. Dil meselesi, türkçe· 
nin ilk konsey kararile resmi dil o
larak kabulü ve bu defa ikinci res
mi dil olarak kabul edilen arabca· 
nın istimali ıekillerinin tesbitile 
halledilmittir. 

''Yani hakikatte türkce Hatayda 
şamil bir resmi dil mahiyetini muha.. 
faza etmiş, arabcamn ise ikinci bir 
dil olarak bazı ahval ve şeraitte re&
mi mahiyeti haiz olarak istimal edile. 
ceği tayin edilmiştir. Hatay ekseriye. 
tinin, yani Türk ulusunun dili şüphe 
yok ki Hatayda faik bir lisandır. 

Bayır ve Bucalı 
'' Bayır ve Buçak meselesi ile ne 

kadar uğraştığımızı biliyorsunuz. Bu 
nahiyelerin 935 de sancağa merbut ol. 
maması ve hatta osmanlı imparatorlu· 
gu zamanında sancaktan ayTı ve U.Z.. 
kiye ye merbut bulunmuf olmalan bu 
defa tam müstakil bir hale gelen sanca
ğa rabtını maalesef mümlWn kılama
mıftır. 

"Buna mukabil Bayır ve bu çaf· 
daki türklerin türk dilini istedikleri 
gibi kullanabilmeleri ve mahkemelerde 
türk diliyle davalarını görebilmelerini 
ve hepsinin fevkinde olarak resmi ilk 

(Sıonu S inci sayflda) 

Dr. Aras 
Peştede 
Viyana, 3 (A.A.) - Türkiye dlf 

işleri bakanı Dr Tevfik ~üştü Araa 
elçilikte Tiırkiyenin Bukref. Atina ve 
Belgrad orta elçilerini kabul etmi§tir. 

T. Rüştü Aras, Noye Fraye Pret111e 
gazetesine verdiği bir beyanatta ezcüm· 

le demiştir ki : 
- Dün Avusturya dış işleri bakanı 

B. Guido Schmidt ile yaptıgım görÜf
me, Türkiye • Avusturya arasmda en 
mükemmel bir dostluğun mevcudiye. 
tini göstermiştir. Türkiye, Avustur. 
yanın yüksek kiıltiırel seviyesinin hay. 
ranıdır. Ekonomik münasebetlere ge
lince, ziyadesiyle miısaiddir ve bu ayni 
.zamanda geniş bir islahata da tabi tu-

tulacaktır. 

Dr. Ara. PqteJe 
Budapeşte, 3 (A.A.) - Dr. Tevfik 

Rtiştü Aras, bu akşam buraya muvasa· 

tat etmiştir. 
Doktor Rüıtü Aras, Budapeştede 

yirmi dört saat kalacak ve bundan ia. 
tifade ederek dıf işleri bakanı B. de 
Kanyaya hususi bir .ziyarette buluna· 
caktır. Dr. Araa, yarın akfam Bükre,e 
hareket edecektir. 

Ekonomik ve sosyal, bütün mede
ni hal ve seviyesi artan meaıleket· 
teki tekmil itler basitlikten çıkıyor: 
modem devlet organizmasına, o
nun emniyet vazifelerini görür da· 
ha ileri bir cihaz laz1111dı. iç itler 
bakanlıiı, yıllardanberi, bu ciba· zı bu bakımdan tamamlamak ve ııııe111u .... weır-..111u,.. .. - _ ... n_111ra111ı>'ll•Haıra111·ra_..u .... eız11J111ı>'ll 

düzenlemek için mütenıadiyen ça• var 1 n 
lıtb. Yeni kanun onun çalıtmaları-
mn tabii neticeoidir. ıca- tatbi· 12 
katta muvaffak olduğu z•ınan, 
rejimin emniyeti biiobüliiD ...... sayfa 
bulacaktır. Vazifeli olanlara mu- ti 

as- ı u• o o o 

vaffakiyet dileriz· 

•• bulunacak· 
tır. 

Burada 
kentli gemici· 
/erimiz Türlıi
ye cumhuriye
ti kanunlarını 
tatbik ederek 
vazile göre
ceklerdir. 
-Türk 

mıntalıa· 
•ını humsi bir 
hatla Paycu ıi· 
men tli le ri ne 
raptetleceğiz • 

Bir İngiliz mecmuasının 
Türkiyeye dair yazısı 
Londra'da çıkan " The T uth'' mecmuası "/agili•. 

Türk dostlugunun nısn ı,, bs Jı ı altmda şu y a s 1 y 1 

Altes Emir 
Abdullah 

Sovyetler Istanbulda 
t .. k. ve u r 1 ye . İstanbul, 3. ~Telefonla) - Mavera-

yı Ürdun Emın Altes Abdullah. bu 

S 
sabah Anadolu ekspresine baglanan hu-

O Vyet Elçisinin susi. v~gonla v~ maiyet.leri erkaniyle 
şehrımıze gelmışler ve ıstasyonda va-

verdigı" • beyanat 1 li ve belediye muavinleri, İstanbul ku· 

SOVYETLERLE TORKIYENIN 
-----------~·------~ ENTERNASYONAL POLITl-
----·~-------------~~·----KADAKI I~ BIRLIGI ÇOIC MO-

Hlll NETiCELER VERMiŞTiR. 
Sovyetler Birliğinin yeni bilyOk 

elçisi B. Kanki, Anadolu ajansına 1f8-
ğıdaki beyanatta bulunll\Uftur 

(Soau 5 inci sayfada) 

mandanı, Harb Akademisi kumandanı, 
merkez kumandanı, emniyet direktö. 
rü ve daha birçok zatlar tarafından 
karşılanmışlardır. 

istasyon Ürdün ve Türk bayrakla. 
riyle süslenmifti. Muzika iki memle. 
ket mar,ıarmı çalm'fo askeri kıtalar, 
selim re1111inl yapmqtır: 

Altea Emir ve maiyeti, motarlı 
Haydarpapdan ikanıetlenne tabii• o. 
lunan Beylerbeyi ıarayına ıitmltle~ 
dir. 

Dük dö Vindsor evlendi 

Dilk ve düşe dö Vindsor 

Tur, 3 (A.A.) - Dük dö Vindıor, saat 11.47 de evlenmittir. 
Saat 12.15 de medeni ve dini nikah töreni 10Da ermit bulunu-

yordu. Medeni törende 33 davetli hazır bulunmakta idi. Tören, ıatonun 
büyük kırmızı salonunda saat 11.35 de baflamıfbr. Monta belediye re
isi Dr. Meniye, her iki nifaDlıyı selinılamıt ve onlar da iıimlerini IÖY· 

lemiılerdir. 
B. Meniye, bundan aonra ıa

bidlerin isimlerini sormuttur. 
Dük dö Vindsor'un p.hidi: bin-

bafı Metldaf, Mn. Varfield'in ta· 
bidi: 8. Rocen. 

Dr. Mersiye bundan sonra fransu 
medeni kanununun 212, 213 ve 214 ün
cü maddelerini okumuıtur. Saat 11.47 
de belediye reisi, heyecan tesiriyle bo
pldaf81l bir ...ıe ananevi ıuali sormuı· 

(Sonu 5 inci aylada) 

icra Vekilleri 
Heyeti toplandı 

icra Vekilleri Heyeti dün Bat
vekil l1111et lninünün reialili ahın· 
da toplanarak muhtelif itler üze· 
rinde ıörütmelerde bulunmut ve 
bu itlere aid kararlar vermittir. 

(A.A.) 

ncşrctmektedır : 
" İngılız ve alman menfutlerinia 

k r ıla tı ı cephe dını verebileceğim 
yer Ç n k l dır. Alman nüfuzun a 
bu cepheye ad r genı lemesine lüzum
suz phe ve korkulara du meden ııe
yırci k la iliriz. Çunkl.i her es bilir ki. 
Alm ya, h ç olma sa e onomi bakı
mınd n, ge leme ımk n nı bulama
d ı ta dırde infılak etmek mec:ıburiyo
tindedır. akat Britanya imparatorlg.. 
gu ıç n yakın rkta tampon vuif esini 
gôrecek bır devletin bulunınaaı barb
ten önceki zamanlara göre çok daha 
büyuk bir hayat veya memat meselemi-

dir. 

1 

Bertin • Bağdad demir yolu projesi 
gibi bir hareketin yeniden hayat bubm 
sına İngiltere hiç bir zaman göz yum
maz. Bu itibarla Bay Edenin ton gtin
lerde Türkiye Başbakanı ile vaki ola 
konu,ması bilhassa keyde değer bir e. 
hemiyet ta9nnaktadır. Britanya lapara 
torlutunun ticaret ve emniyeti 1..,.. 
dan çok daha siyade, TOrki~ .._.. 
fı yuiyete 1-llı buluıunaktlMI& 

eu.Jalll'iyet Ttlddyeüala .... 
.W Kemal Atadlrk 8teıd lldelle'* 
garmefe alqmadıfunu kıymetli ..ıa 
kendi ,aJHmda toplamıı bulunUJOf: 'm. 
vuu, ehliyet, muvaffakiyet.,, 

Atatürk, sedis, sadasıs, biç bir ... 

teriıe kapılmadan Avrupanm basta ...... 

mından kuvv tli bir yeni Türkiye yara. 
mıt ve yakın şarktaki kilçllk devletlcria 

mukadder Jıderi olan bu yurda atetli bir 
milliyetçi ık ve aynı zamanda miinevftr 

ve muterakki bir mahiyet vermiftir. (). 

nun. b r çı ve tecavüz emelleri bello
miy n dı§ p btikası garbde Balkan an

t ntın n kur lmasında yeni ve m8him 
bir mil ol ve şarkta da tnn n I• 
rak ıle erı ant şmaian meydana ıe-
tirmı tır. G rülüyor ki, Türkiye kunet
li bır bitaraf blokun nüvesini tetkil edi
yor. Turk do tlu u İngılterenin bayati 
munakal t hatlannı emnı et altında ba
lundurac ı ı ı Turkıy nin de İngil
tere ıle t s' ettı ı bu y ni münaacbet
lerden rar d ıl, fay da goreceii qİ• 
k rd r. 

İyı mal t alan kaynaklardan bü-
(S.Onu S ıacı sayfada) 

-----------------------------•••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Mıs1rdan ve l 
l Suriyeden ~ 
• • 
: Arkadatunu Burhan Beis•._ • 
: M111r, Filistin, Lubnan ve Slll'İJ'9o : 

: de bir tetkik aeyahati yapbim : 
: yumıtbk. Burhan BeJıe lııu ..,.. : 
• • 
: bat eınaımda aldığı notlan Wr ,.. • 
: ıilıileıi halinde ıazetemme ,_. : 

! caktır. ilk yazıyı yann .......,. : 
• B • • ruz. u yazıda Burhan Be1p iP-' • 
: metli üılübu ile Muu'ıa ,......._ : . .. --•- . • nu 1111111tmaktadır. • • • ............................ : 



ULUS 

Günün içinden: Bugünkü 
ir cevap do ayısile Kamutay 

Dr. Alexis Carrel'in "Bilinmeyen insan,, eserinin tercümesi hakkın
da yazdığı uzun bir makale · Cumhuriyet gazetesinin "Serbest,, şütu
nunda tefrika edilen B. Mehmed AJi Ayni, yıllardanberi kendisine hiç 
bir tarafta. • rast gelmediğimiz bu ihtiyar kalem, bütün Ulus gazetesi 

mensublarma "demokrasi,, dersi vermeğe, aklınca inkılab yazıcılığı 
öğretmeğe kalk.qtığı için kısa bir fıkra ile kendisine dokunmuştum. 
Son günlerde gelen bir Cumhuriyet, bir aJlamenin "Bir cevaba cev ~ .. 
başlığı altında yazdığı bir yazıyı neşretmektedir. Bu yazıda Partimi
zi~ altı umdesi·nden, muharririn "demokrasi,, hakkında yazıp halkev
lerine sattığı bir eserden haşiyeciliğin garb alimleri arasında bir an
ane olduğu halde benim bunu bilmediğimden, Dante'nin "İlahi ko
medya,, srna yazılan dört bin haşiyeden, Le secret de la vie isimli bir 
eserde halk tataf ından anlaşılması belki de mümkün olmıyacak bazı 
a\düel terimlerin şerh ve izah edildiğinden, Aynştayn'dan v.s. hah· 
solunmaktadır. 

~ Bunlar harcıalem lakırdılardır. Aynizade, sözle~ini biraz daha uza· 
tıp ş~rkta da Şeyhi Ekber'in fusus ve fütuhat'ı için yazılmış birçok 
şerhleı· bulunduğundan bahsedebilirdi. Y almz bizim "cahil kafamızı,, 
döndürmek için bu kadar isimler İayacağma kendisinin ne demek iste
diğimizi, ha:ngi cihete işaret ettiğimizi anlaması daha kolay olmaz mı 
idi? 

B. Mehmed Ali Ayni, ilk yazısında haşiye değil, kendisinin bir za
man bir gazetede "İsanın babası olduğu hakkında,, yazı yazan bil' mu
harrire ''Isanın babasız doğduğunu,, söyliyen yazısı nevinden bir 
:'reddiye" istiyordu. Ondan dolayıdır ki biz., lilmütercirnleri, Volteri 
duzab nakar'ları hatırlamıştık. Buna ka111 yaşlr allame, bizi "kelam 
hürriyetine düşmanlık,, gibi hayalimizden geçmiyen nakiselerle kendi 
okuyucularına jurnal etmektedir. 

Haşiyeler hakkında ansiklopedik malfunat saçmaktan ne fayda ha
sıl olur? Bir esere dört bin haşiye yazıldığını ilk d~fa onun yazısından 
da oğrenmiş olsaydık, bu, meşhur bir eserin altını, üstünü "reddiye,,
leı-le doldurmanın şark usulü bir laübalilrk olduğu hak.k"Illdalri kanaa
timizi değiştirebilecek miydi? Eserin tercümesinde bu türlü "reddiye,,
ler arayan büyük allame Bursa seyahatinden o türlü bir reddiye ile av
det ederek enternasyooıa.I fikir ve ilim alemini büyük bir eserden mah
rmn etmeseydi, daha iyi olmaz mı idi? Halbuki bu fazılı muhterem 
zamanını, şimdilik, Alexis Carrel'e değil, bize cevablar yazmakla öl
dürmektedir. 

''Bilinmeyen insan,, ın almanca tercümesi, Aynizadeııin İstediği şe
kilde haşiyeler ve reddiyeler ihtiva etmiyor. Kitabın büyük müellifi de 
İngilizce ve fransızca olarak yazdığı eserine Lakhovosky gibi haşiye 
ve izahlaı· ilavesine lüzum gönnemipir. 
· Demokrat Amerikada Readers Digest isimli aylık bir dergi çıkar. 

Bu derginin eyim 1936 tarihli sayısını açanlar, orada "Bilinmeyen in
san,, ın on üç sayfa halinde hulasa edilmi, olduğÜnu görii1'1er. 

Bu yeni eserin garb aleminde nasd telakki edildiğini, tercümesinde 
ne türlü bir yol tutulduğunu biz böyle anlıyoruz. Dante haşiyeleri, 
Aynştayn tefsirleri ve Lakhovosky izahlanndan bahsederek meseleyi 
"medreseye düşürmeğe,, hacet yoktur. 

Aynizad~ bizden sonra Dr. Carrel' e de ders vermek istiyorsa Tür
kiye.def-..i ''kelam hürryieti"' kalem, kağıd, matbaa ve mürekkeb böyle 
bir tasavvuru tatbik için, dilediği Qnkanlan kendisine bağışlryabilir .. 

Nrcrettin ART AM 
HAŞİYE: Bu münakaşa dol.ayısiyle bir frkra yazan dostum Peyami Safa, 

benim fikiı:lerimi,Mehmed Ali Ayninin yazısında okuduğu is;in, hakir olarak, 
yanlış anlamıştır. Ben, metinleıin altına mutlaka "reddiye,, ilavesini istiyenleri 
eski kafalı bulm~tnm. - N. A. 

Hamidige. dün 
haı·eket etti 

İstanbul. 3 (Telefonla) - H.amidi
ye mekteb gnnisi bugün saat 13.5 da 
Y nnani.stana doğru hareket etti. Gemide 
deniz harlı mektebinden mezun 45 genç 
vardır. Hamidıye önce Yunanistana son

ra YugosYavyaya gidecek ve Girid vo
liyle dönecektir_ Seyahat bir ~ ka
dar sfırecektir. 

Bir eroin fabrikası 
meydana çrkanldı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Dün ak

şam Trabyada Hacı Osman Bayma.da 

Bilyodisin bağ nı:b bir ercf.n ve mor

fin fabrikası meydana ~ıirantmx~ır. 

11 kilo mayi, bir kilo toz eroin, 13 kilo 

morfin ve bir siirü malzeme ele ge<:i

rilmistir. Fabrika; Bilyadis. Aram ve 

Havacliyu adında ü~ kaçak~ıya aittir. 

t••·················· .. ···························· : . 
H A v A . . .................................................. 

Dün hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava açık geı;miş, 

ısı 23 derece olarak kaydedilmiştir. 

Meteoroloji işleri genel direktörliiğiin
den verilen malümata gö,·e dün Anado· 
Iunun şark bölgesi kapalı v-c yağ.şlı, 
Trill;;ya ve Karadeniz saJıilleDi kapalı. 
Kocaeli, orta Anadolu, ccnub ve ceuu
bi şarki Anadolu mıntakalan bulutlu,. 

Ege mıntakası ise açık g.eçmi~tir. Dü!'lı 

en ~ok yağış Rizede olmuş ve kare met

reye 21 kilogram su bırakmışt.r. Dün 

en düşük ısı Eskiş_e~hinle 3, en yüksek 

ı.-;ı da Bocirmada :g, dC'l!ece olarak kay

dedilmiştir. 

" 

Tatillerimizi nasıl 
geçirmeliyiz ? 

Dimkii lıkrvru olmyııp alil> 
la~ /ü;n kempingia M oldağıı
rm iyice mhyarııryaJJ bir olaıru:m. 
yazdığı melctubta saruyar: "'bisikle
te biDrmi~ıı.kr ne y;ıp:nDlar?"' 

Kt>mpi:ag, Ja:rda ça.drr kurup te
miz kıvil teııeffilı e1'aelc gii1iliir:Iil 
geçirmekten ibazrttrr. F;ıJc;ıt, .hs;;ı

ca ln:uı.dazı. ib::ırn ofaı:z. kempirııgf m.:1-

l;a:yy~eniz olçiisimde gerıi~ ebiffr
smiz: lllc öm:e, ar~ma:r se
çersiı:rı~ gidecegimz yai /Uı:rdile
riyle gariiserek tayirı rdusiı:ı:n~ ya• 
r::n:ı:ıu 2Iaaığn:uz ~py:r yiyecek ve 
içecek; ma:Ide!erini te3l:ıitı eder ev or
fane ile ted.arilc edersizriz. Nibyetr 
r::eseIZ. an:::r:ırtesz tatiL bzfa:r baş,la
maz yok çll:a:rsmrz. Ka.mp Ii:mrat::s
ğ ı:ı.u yeıriı:IJ zg;z b. mlu we rrıeCeııi 

vasıtalara kabil olduğu kadar pkrtt 
bıılunması faydanrzadır. Yerinize 
vardrfrtaTJ sonra. z;mıanrnrzr fıoşr;.a 

g~rmek iÇin ne cfüşünebilirseniz 

hepsini tatbik edersiniz: Avlanır, 

yüzer, dağlara tırmanır, dans ed'er, 
saz çafrp şarkr söyler, yrmıek: pişi
rir. spor yapar, güneşlenir, etnıfr 

gezer, görüşür, dinlenirsiniz. 
Kemping, fJfraz da tabiata yak

laşmaktadır. 

Biyikff(!te ainemiyenler ne y<ıp
:nnlar? snalinc gelince: Yaya yiirii:-
3iiJıler. Ka1m kondura.kır,, krısa pa.ız,_ 

talon, baston,. ıen:4 k.eımrlr şa.plta yü
rüy~ün mafzenıesidir ve yüriirıre.I,: 
ise kemping'iD başlrca Ş,ru·trdıx. Diıx
lene eğlene kiu:ıı günde on O'llhe~ 

kilometre yürüyemez? - N. B. 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name ~udur: 

1 - Hakimler kanununun muvak
kat maddesinin 3 sayılı bendinin tefsiri 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair Başvekfilet tezkeresi. 

Müstaceliyet kararı 
verilen maddeler 

1 - Polis teşkilat kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 

kanun layihası ; dahiliye ve büdce encü
menleri mazbatası. 

Bir defa müzakere edilecek maddeler 
ı - 1937 mali yılı büdce kanunu 

layihası ve büdce encümeni mazbatası 
2 - Mühendislik ve mimarlık hak

kındaki 1035 saydr kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekfilet 
tezkeresi ve nafıa encümeni mazbatası, 

3 - Süvari yarbay Şehabettinin yar
baylık ve binbaşrlık nasb tarihlerinin 
düzetlilmesi hakkındaki Başvekalet tez
keresi ve milli müdafaa encümeni maz
batasr, 

4 - Somanın Kozanlı köyünden Said 
oğullarından Mehmed Ali oğlu Mehme
din, Ri:zenin Harmıtepe köyünden Emin 
oğullarından Selim oğlu Mustafanın ö
lüm cezasına çarptmlmaları hakkında 

R!Fekfilet tezkeresi ve adliye encüme
ni mazbatalan. 
İkinci müzakeresi yapılacak maddeler : 

ı - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası kanunu la yibası. 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeler 

ı - Zira.at Vekaleti vazife ve teşki
latı hakkında kanun layihası, ziraat ve 
büdce encümenleri mazbataları, 

2 - İstanbul adliye binasının yanma

sı üzerine te"kiI olunan yenileme büro
larının kaldırılması hakkında kanun la· 
yihasr, 

3 - Romeli demiryollan işletme ni· 
zamnamesinin ziyan ve hasar tazmina
tına müteallik birinci bab 29, 37, 42 ve 
ilcinci bab 20 inci maddelerindeki had
lerin tadiline dair kanun layihası, 

4 - Türkiye cumhuriyeti ile İran 
devleti Şehinşahisi arasında aktedilen 
ikamet, havai seyrisefer, telefon ve tel
graf anlaşmasının tasdiki hakkındaki 

kaD.liın layihaları, 

5 - Hakimler kanununun muvakkat 
maddesinin 2 numaralı bendinin tefsiri 
hakkmdaki Başvekil.et tezkeresi n ka· 
nun layihası, 

6 - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat aske
ri memurları kanunw1lln 23 üncü mad-

Kadınların yaşı bahse konunca ... 
----
llıılahkemede reis 'DlaT!lllR kadma. 

sonıycııır: 

- Kaç rqmdas:mız? 
- ş~ bela obrz clalmz ı.ı.u 

canliim.. 
- Kaç bahar gördiiğiinüzü anla

dık. Şimdi siz~ g-öderinm kaydett> 
i.i-Udcn mar.a ı-eçen bafa:a.rlan gör
miyel.ii ne kadar old.lığun.u. da son.bi
li miyim.? 

Kuıl.J.eıililer ~oğalıyorJJIU! 

A=erika is"'..afistiklerm.e göre kı
:nicleriiiler muııtaza.m surette çoğal
maktadır. Ba ırk esasen kalaballk 
değilmiş, ve, Krıstaf KOlomb z:ama:
~ bile- ancak: 800.000 İtişi imiş. 

Bagün Amerikaif~ mevcud kızillıleri;. 
lifer 350.000 ~ 'aycn' ve her seneki 
~~!!lll:D ölüm.den.: 3500 kad~ fa:d.a. o-
layoı mu~. 

Karısını sapana koşan koca 

Nevyorktan Prais-Soir gazetesine 
yazılıyor: "Tennesee eyaletindeki 
W<>04lbury'd~ çiftçi John Davis'in ka
ruını zorlaı sapana koşup tarla sür
dürmüş olduğu anlaşılmıştır. Kadın

cağız tarladan döndükten sonra has
talanmış ve bir kaç gün içinde ölmüş· 
fiiır. Çiftçi, karısmm tarlada çalışır
ken güneş: çarpmasına uğrayarak öl
düğünü iddia etmişse efe yapdan o
topsi neticesinde vücudunda kamçı 
darbelerinin ve omuzlarında da kendisi

ni sabana bağlamış olan iplerin derin iz

leri görülmüş ve Davis tevkif edilmiş-

tU:..,, 

V~ &3ırda ia8'Dtl.- oe a:Ief· 

4-6-1937 

BELEDiYE CEZALARı 

Kimler ceza verecek e 
ceza nasıl kesilece 

iç işler bakanlığının vilayetlere 
yaptığı mühim bir tamim 

İç bakanlık bazı belediyelerde zabıta memurlarının tuttukları za~ 
bıt varakalarına dayanılarak ceza tertib olunduğunu ve bunların infaz 
edildiğini göz önünde bulundurarak, bu hususta yeni bir karar almış
tır. Bakanlığın bu kararına göre belediye reisleri, muavinleri veya şu
be direktörleri bizzat gördükleri ve cezayı İcab eden hususlar hakkın
da ceza verebilecekleı·dir. 

Vasıf çınarın 
•• 

Olümünün 
Yıl dönümü 

Bugün hazin bir günün yıl dönü
müdür. Bundan iki yıl önce bugün 
Vasıf Çmar'ın Ma&kovada merhamet
siz bir apandisit hastalığından kurtu
lamayarak öldüğünü haber almıştık. 

Bu inkilii.bcı arkadaşın henüz mem
lekete bir çok hizmetler vad eden 
genç bir yaşta aranuzdan ayrılışı ile 
yüreklerimizde bıraktığr matem, ölü.. 
milnün üzerinden iki mun yıl geçmiş 
olmasına rağmen, halen bütün acrlığmr 
muhafaza ediyor. 

Büyük Şefin emri altında çalışan 
inkilab ordusunda ülküye bağlılrğı, 

dinamizmi ile temayüz etmiş ve, ne 
yazık ki, pek genç yaşında aramudan 
ayrılmış olan Vasıf Çınar'm, ölümü.. 
nün ikinci yıl dönümü dolayisiyle, 
hatırasını anarrz. 

Maslakta 
gene bir otobüs 
faciası oldu 

İstanbul, 3 (Telefonla) Bugün 
Maslak'ta hızlı giden bir otobüsün te
kerleği birdenbire patlamış ve süratini 
kısamıyan otobüs bir ağaca çarpmıştır. 

Otobüsün ön tarafı parçalanmıştır. Bir 
polis memuru ve bir kadın ağ1r. on yolo
cu hafif yaralanmıştır. 

desinin değiştirilmesf ve 29 uncu mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanurı 
layihasr. 

ler faslına bu hadüeyi de ilave ede
biliriz. 

On üçüncü Al/onsun oğlu 

Kont clö k.OTadanga, esfti lspaıaya 
kıralı on üçüncü Al&.nsun oğludur. 
BU g~, halktan bir krzla sevi§miş 
"Ye onunla e,,lemnel: istemiştir. f a:kal 
babası bu izdivacm afeynmdedir Ye 

Bayan Maria Rokafol"la evfenmekte 
israr ederse oğlunun ayfığmr kese
cektİT. Şimdi Avrupa gazeteleri &u 
mesele ite meşguldur. Bit- mizah ga
zetesinde şöyle bit- fikraya rastfadık: 
Kıral~ mabeyncisine soruyOT: 

- Kararımı oğTurna bif dirdiniz 
• '> ID1. 

- Daha iyisini yaptım: Kararını
zı kıza bildirdim. 

HoparlöT önünJe 

geçen asra aid bir ceza 

Nevyorkta çıkan Review of Revi

eW' şu haberi veriyor: ··Ka•ada.daki 

Ontario eyaletfode bir öğretmen, altı 

yaşındaki bC- çocuğu ce.zalandıı:mak 

maksacliyle dövmüştür_ Bu c:e:zalUIL 

biitüır talebe iç.in intibakı dersi tıqlHL 

etmesini de iatiy.m, fakat niza-mlannı 

aleni tecziyeye mesağ •ermediğini 

bilen öğretmen, arzusu ile nizam Jıü. 

kiimrerini telif etmiş ofmalt için çocır

ğu, mektebin ses &üyü.tme aleti önün

de döğmüş ve feryadlarını böylelik· 

le diğer bütün talebeye işittirmiştir. 

Maarif idaresi ~imdi, bu hareketin 

nizama uygun ofup aLıııad'ığnu araş· 

tırmaktad'ır. 

Belediye reisleri, muavin1eri 
ve şube direktörleri görmedilderi 
hususlar hakkında tutulan zabıt 
varakalarına iıtina.deu ceza. tertib 
edemiyeceklerdir. Bakanlık bu ka
ranın bildirmek üzere vilayetlere 
yaptığı bir tamimde şuL!Iarı bil~ 
dirmektedir: 

"Kanunların yanlrl7 tatbik edilme· 
leri halinde itiraz yollarına mihacaat 
suretiyle bunlarm tashih ve ibtali 
mümkündür. Fakat mo.tlı.ıb olan vatan· 
daşların ihkakı hak ve tashih muame. 
lesi için itiraz yollarına müracaat mec 
buriyetinde bırakıimamalandır. Yan
lışlıkların tashihi ve hakkın i&ıtihsali 

bir takım eşkal ve merasimi: kanuni. 
yenin ifasın.ı mütevakkıf btıitınduğu 

cihetle masraflı ve ktilfetii bir iştir. 

Ayrıca usul ve mevzuata vakıf olını· 
yan kimseler i~in hakkın ziyamı da 
intaç edebilir. Binaenaleyh kanunlarm · 
tatbiki hususunda kendilerine salihi
yet verilmi~ olanların bu gibi husus
ta değetleriyle mütenasib dikkat· ve 
ehemmiyet atfetmeleri lazımdır. 

, , KOÇOK İÇ HABERLER 1 
X lzmir fuvarmda yabancı firma

Jar - Bakanlar Heyeti İzmir enternas
yonal fuvarma ecnebi memleketlerden 
iştirak edecek firmaların her birine yüz 
bin lirayı tecavilı etmemek üzeı-e biner 
lira serbest döviz verilmesini kabul et .. 

~tir. 
X Yazılı oleımluk imtihanlaı-ı -

KültüT Bakanlığı liselerin yazılı olgun
luk imtihan suallerini tesbit etıni~ ve li

se direktörlüklerine göndermeğc başla -

mıştır. 

X Gümrükler Genıel direktcrii -
Gümrükler Genel Direktörü B. Mahmud 
Gündür tetkiklerde bulunmak üzere bu• 
günlerde Paris'e g.idecektir . 

X Kam•ay binası bahçesinde -
Yeni yapılacak Kamutay binası bahçe • 
sinde tesis edilecek fidanlık için Bcl~i -
katlan ağaç fidanlarıı getirtilecektir. 

X Ankara vilayetinin büdcesi - f ç 
Bakanlık Ankara vilayetinin 1937 yıl: 
büdce projesi üzerindeki tetkiklerini. bi· 
tirmiştir. Proje dün yüksek tasdike ar
zedilmek üzere 13.qbakanlığa; verilmiş

tir. 
X Beykozda biaa talrriri - lstanlıu

lun Beykoz kazasında yapılanı umuı:ni 

bina tahriri bitmiştir. 1937 finans yılın· 
dan itifıaren bu kazada, bina vergiieri 
yeni iradlar üzerinden tarh ve tahakKtrk 

ettirilecektir. 
X Mülkiye aıüfeUİ.!leri - Ça .. ~aı:ı:ıba 

kaymalcaı:ı:u B. Zeki Özener ve '.L'aşk.öp
rii kaymakamı Kemal Ergin üçüncü St· 

nıf mülkiye müfettişliklerine tayin edil

mislerdir. 
. X Londrada basılacak yeni paralar 

- Cumhuriyet Merkez Bankasınca Lon
drada bastırılmakta olan yeni kağıd pa· 
ra kalıplanıun.. lıa:zıı:lanması ve bastırıL
ması işlerine bakmak üıere iptal komis
yonu azasından B. Haşim. Rifat Cum
huriyet Merkez Bankasınca Lon'1raya 

gondcrilmiştir. 

Nakil vaslblarıwn giiıı:ırük 
muayenesı 

İstanbul, 3 (Telefonla) - fstanöu!
cfa bütün kara nakil vastralarmm güm
rük muayanesi 15 haa:iranda ôaşliy.icalC• 

ur. 

Kamutay Çağrıları 
X .Ar:ıuual ~ucümeı:ıi y~mı (Ca... 

maJ:t~i) saat 10 da toplanacalctrr. 
X Maliye encümeni bugün saat 9.30 

da toplanacak.tır. 
X Dahifiye encümeni bugUn saat 

10 da toplana:aktır. 
X Mi11i Miidafaa c"C.Ciimen~ agün 

s;ıat: tO da toplanaeaktır .. 
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İspanya meselesi ve 
devletler 

H ükümct tayyare1erinin Deutchland 
zırhlısı üzerine bomba ntmaları 

ve mulmbelc bilmisil olarak Almeria li
manının da nlmnnlar tarafından bom· 
bardıman edilmesi üzerine ıncydana ge
len bulu·anlı vaziyetin son safhası şu

dur: 
1 -Almanya ve l talya, Londra ka· 

rı şmazhk komisyonunun müzakereleri
ne ittirak etmemektedir~er. Ancak bu 
hareketlcri, ko~isyonla bütün ınünase· 
betlerinin kesilmesi demek değildir. 
Her ilcisi de karışmazlık komisyonunun 
azası olmakta devam ediyorlar. Fııkat 
Deutchlaıad zırhlısına karşı yapılan te
cavüze benzer bir hareketin tekerrür 
etmiyeceğin~ dair teminat verilmedikçe 
geri gelmi;eceklerini bildirmişlerdir. 

2 - lqiltere, Fransa ve diğer dev· 
letler, kendilerine karışmazlık komis
yomı taraTı~dan· tahsis edilen mıntaka
lann murakabesine devanı edeceklerdir. 

3 - Almanya, Deutchland zırhlısı
na kar,ı yapdan tecavüz dolayııiyle, üç 
dört gün evelki bombardımandan başka 
harekete l'eçmeyi düşünmemektedir. 

Oç madde ile hulasa ettiğimiz bu va· 
ziyet •ôz önüne getirilecek olursa. ge· 
çen cumartesi günü kopan ve pazar gü
nü 'iddetlenen fırtınadan sonra,siyasi 
havanın sakinleımeğe başladığı görülü· 
yor. Vuiyetin' tehlikeli tarafı, Almanya 
ve l talyannı, bu hadiseyi behane ederek, 
Frankoya açıktan yardım etmeğe kal
kıımalan idi. Fransa buna aıla razı ol
mıyacaiını bildirdiğinden ispanya ıne
ıeleı~ derhal bir franıız - alman ihti 'a
fı Jeklini alacaktı. Esasen İspanya me· 
selesi aclı ve;iJen bu ihtilaf, hakikatte 
bir Avrupa meselesi değil midir? Al· 
manya ve l talyanın herhangi bir beha
ne ile Frankoya yardım etmeleri, aynı 
zamanda Fransay&. karşı vaziyet alma-

ları demek o!ur. 
Almanya, bir taraftan Fransa ve ln-

gilterenin müttehid cephesi, diğer ta• 
raftan da Almeria bombardımanının dün
ya efkarı üzeı·inde husule getirdiği de
rin ve menfi akisler karşısında durakla
mıştır. Ancak buhranın büsbütün geçti• 
ği de iddia edilemez. Her şeyden evet, 

Almanya ve İtalyanın tekrar, Londra 
karıtmazlık komisyonu müzakerelerina 
iştiraklerini temin etmek lazımdır. Ve 
iştirak etmek için ileri sürdükleri şart 
da ağır değildir. Karışmazlık komisyo
nu namıaa vazife gören gemilerinin te
cavüzden masun knlmalarını istiyorlar. 
Bu da karışmazlık komisyonunun esas 
vazifelerinden biri olmalıdır. Yalnız gö
nül isterdi ki. Üzerlerine murakabe vazi· 
fesini almış bulunan bütün devletleri 
alakadar eden bu meselenin müznkere
sine Almanya ve ltalya da iştirak etsin
ler. Çünkü ispanyada harb halinde bu· 
lunan iki taraftan birinin tecavüzlerine 
uğrayan yalnız Almanya değildir. Frnn· 
ko açık denizlerde birçok Sovyct gemi
lerine lecavü~ etmiştir. Geçenlerde bir 
fransız yolcu tayyaresinin üzerine silah 
ablnrak yere indirilmiştir. Birkaç gün 
eve), Hunter namında bir İngiliz torpido
su da tayyarelerin taarruzuna uğramıştır. 
ha'ya gemilerinin üzerine P nlma'da 
bomba atılmıştır. Görülüyor ki Deutc
land bombardımanı münfcrid bir hadise 
değildir. Bunu diğerlerinden ayıran hu
susiyet, can zayiatının fazla oJmasındn
dır. Binaenaleyh Londra karışmazlık ko· 
misyonunun bazı aza!arı, diğerlerine 
temina t verecek vaziyette değillerdir. 
Belki bütün azalnr, hepsi için m~şterek 
olan bir tehlikeye karşı müşterek tedbir 

düşünmek ıztırnrındndırlar. 
A. Ş. ESMER 

---------------------------------------
Romanyadan gelecek 

göçmenler 
Romanya ile aktedilen anlaşma mu

cibince Romanya'dan Türkiyeye gele -

cek göçmenlerin Romanyada birakacak· 

lan emlak ve arazinin t asfiyesi icin ku

rulacak komisyonda türk göçmenlerinin 

h uh.ukunu gözetmek ve göçmenleri bıı 
komisyonda temsil etmek üzere To.kad 
mebusu Kazım Paray Romanyaya gıde· 
cektir. 

r 

Vaziyet v hame kes be 
Grevciler iki tayyareyi yere 

inmeğe mecbur ettiler 
Yungston, 3 (A.A. ) - Republic Steel,, fabrikasına yiyecek, içecek 

vermek teşebbüsünde bulunan ik! tayyare, grevciler tarafından atılan 
bombaların isabeti üzerine yere ınmeye mecbur olmuştur. 

"Republic Steel,, müdürleri, falrrika işçilerine tayyarelerle yi} ecek, 
içecek yetiştirmekten vaz geçeceklerini ve bu iş i görmeye çalışan ta
kımları korumasını polisten istiyeceklerini bildirmişlerdir. 

Polisin bu takımları koruma
dan aciz göstermesi takdirinde 
kumpanyanın bu işi üzerine alara-
ğrnı söylemiştir. 

Grevin başlangıcrndanberi va
ziyetin vahamet kesbetmiş olduğu 
söylenmektedir. 

Grev halinde bulunan maden endüst-
risi işçileri birliği direktörü B. Van Bitt
ner, bölge işçileri grev ilan etmiş olan 
üç büyük kumpanyaya B. Ruzveltin 
hakemliğini istemelerini teklif etmiştir. 
Bu zat, grevcilerin Ruzveltin veya o~ 
nun tarafından tayin edilecek herhangı 
bir deleğenin hakemliğini kabul edecek
lerini ilave etmiş ve grev yapan işçi 
miktarının 73.000 olduğunu söylemil-

tir. 

Grevcilerin bir çarpı§ma11 

Nevyork, 3 (A.A.) - İlltle Falls'da 
bir maden tasfiyehanesinde grev ilan 
eden iş51iler, Levis sendikasına mensub 
tahrikçilere kapılarak öteki çalıcan iş
çilere hücum etmişlerdir. Bir saat süren 
bir çarpışmadan sonra polis işe karış
mış ve ağlatıcı gaz bombalariyle ortalı
ğı yatıştırmıştır. 15 yaralı vardır. 

Ford'un oğlu ifade veriyor 

fon Blomberg'in 
Roma'daki 
Temasları 

Roma, 3 (A.A.) - Mareşal Fon 
Blomberg, B. Musolini ile birlikte 
Furbare askeri tayyare karargahı ile 
Gundornia tecrübe enstitülerini ziyaret 
etmiştir. Tayyare karargahına kırat ay· 
rıca gelmiştir. Kıralın avdetinden sonra 
Mareşal Fon Blomberg, bizzat B. Mu
solininin idare ettiği üç motörlü bir 
t.ayyare ile eski Pantinia bataklıkları 
üzerinde bir ucıuş yapmıştır. Furbare, 

Guidonia ziyaretlerinde Mareşal Ba· 
doglio, General dö Bano, Kont Ciano 
ve B. Alfieri de bulunmuştur • 

Bugün öğleden sonra Mareşal Fon 
Blomberg Mareşal Badoglio'yu ve kont 

Cianoyu ziyaret etmiştir. 

Fon Noyrat yarın Balkanlara 
gidiyor 

Bcrlin, 3 (A.A.) - Fon Noyrat, 
Cumartesi akşamı Berlinden hareket 
ederek önce Belgrad'a gidecek ve ora. 
da iki gün kalacaktır. Ondan sonra 

J on 
ahi es· 
uruldu 
Tokyo, 3 (A.A.) - Prens Konö 

kabineyi kolayca kurmaca muvaffak 

olmustur. 
Geçen kabinede harb ve deniz ba-

kanları olı:ın Giyama ve Yonai esasen 
kayıdsız, şartsız ba~bakana yardım va. 
dinde bulunmuşlardı. Seiyukni partisi 
yeni kabi ne e şimendüferler bakanlığı
na tayin ed ilen Nakajima tarafından 
tem:ıil edilmektedir. .Minse ito parti
si de. kabineye munaka~t bakanı ola
rak giren partinin reisi Nagai tarafın. 
dan tcmsıl edi liyor. Eslıi kabinede ad
liye bakanı olan Şiyono bu yeni kabi. 
nede de bu bakanlığı mul1afaza etmek
tedir. Maliye ba~anı Yuki'yo gelince e
konomik mahfiller bunun kabinede kal· 
masını i stem işlerse de 11kut mahfille. 
r in muhalefetiyle karşı1a,mı$t ı r. Bina. 
enaleyh onun yerine maliye b'akan mu
avini olan Kaya gelmektedir. İç bakan
lı ğı eski Hirota kabinesind• maliye ba
kanlığını yapan baba'ya v..-ilmiş tir. Bu 
zat ayni zamanda şimdiki bafbakanın da 

hususi müşaviridir. 
Eski başbakan B. Koki li irota da 

dış bakanlığını kabul etmiftir. 

Sofya'ya uğ rıyacak ve Almlnya'ya dö. 
nerken de Budapeşte'de d\.lra.caktır. 

Fon Noyrat, Bulgaristan ve Maca
riı.tan'ın tekrar silahlanmaları mesele. 
sini nasıl ortaya koyac•klarını tesblt 
etmeden önce Yugoslavya'nın bu bab. 
taki düşünce:;ini öğreıunek fikrindedi r. 
Binaenaleyh, Alman dı§ bakanının bu 
seyahatindeki asri cbemmi~t, gerek 
politik, gerek ekonomik · bakımdan 
Belgrad'da temerküz ediyor demektir. 

Detroit, 3 (A.A.) - Henry Fo. 
rd'un oğlu Edsel Ford, fabrikalarında. 
ki i şçilerin broşürler dağıtmaları ve 
askeri kuvvet marifetiyle fabrikalardan 
dışarı çıkarılmaları üzerine vukua gel. 
miş olan arbede hakkında ifade ver
mek ve şahidlikte bulunmak üzere Det. 
roit büyük jürisinin huzuruna çıkmak 
için bir emir almıştır. 

f §panya'da vaziye.t 

Levis sendikasına bağlr olan oto. 

mobil i şçileri sendikasının başında bu. 

lunanlar, bu arbede esnasında cebir ve 

şiddete müracaat edilmiş olmasından do

layı Ford aleyhinde bir şikayette bu-

La Granja ve Gundarramada 
şiddetli çarpışmalar oldu 
Valansiya, 3 (A.A.) - Maili müdafaa bakanlığından bildirildiği

ne göre, 21 bombardıman tayyaresinin himayesinde Ô..'\İlerin Lagran
ja, Revenka ve Guadarrama<laki mevzilerini tesirli surette bombardı
man etmişlerdir. Bir düşman tayyaresi düşürülmüş ve Sorin istasyo· 
nunda da gene bir asi treni yakılmıştu·. 

Madrid cephesinde lunmuşlardır. 

Almeria hadisesi etrafında 
lngilterenin Almanya, Fransa ve 

/ta/gaga teklifler yaptığı söyleniyor 
Paris 3 (A.A.) - Burada politik mahfillerde söylendiğine göre, 

lngilter: hükiimeti, alman, fransız, İtalyan hükümetlerine ~spanyada 
deniz kontroluna aid bazı tekliflerde bulunmu~tur .. ~w~ teklı~ler, kon
trol bölgelerinde ve filolar arasında yapılacak ış bırhgme aıd bulun-

maktadır. 
Avam kamarasında 

Londra, 3 (A.A.) -Avam ka
marasında liberal Mandeı , Lord 
Kranborn' den şu suali sormuştur: 

tur: 
"- Almerianın bombardımanı do· 

layısiyle İngiltere hükümetinin kellog 
paktı akidi devletltre muracaat niyeti 

varmıdır ?., 
Lord Karanborn bu suale cevaben 

aşagıdaki beyanatta bulunmuştur : 
"- İngiltere hiıkiımeti her şeyden 

önce karışmazlık politikasın n kati bir 
muvaffa',iyetsizlige uğramasının önüne 
geçmek ve karı mazhk komitesi çerçe· 
vesi içinde en geniş bir enternasyonal 
i ş birligi vUcudc getirmek arzusunda
dır. Hiıkiımet, ispanyol kıyılarının kon. 
ral ı.inün pek yakında yeniden başlama· 
sını arzu etmektedir. Bu sebebten hü
kümet, dı.in akşam alakalı devletlere 

bazı tekliflerde bulunmuştur. 

kasında iş birligine başhyacaklarmı 
ummaktadır. İngiltere hut,umeti h in
kişafa büyü k bir ehemiyet v rmektedir, 
çünkü, yabancı gonülliılerin geri cekil
mesi meselesi nde terakkiler elde etmek 
İngiltere hükumetinin gayretler a fet· 
tigi meselelerdn biridir . ., 

Roma, 3 (AA.) - İyi malômat a
lan mahfillerde soylenildi ine göre, 
enternasyonal ontrolu tatbik için İs
panya kıyıları açıklarında bulunan İ
talyan h rb gemileri geri alınmıyacak. 
tır. Orada kalacalar, gerekirse kendi· 
lerini mı.idafaa edecekler ve karışmaz
lık komitesinin kararlarını bekliyecek-

lerdir. 

B. Antonesko Bükreş'e 
döndü 

Bükreş, 3 (A.A.) - Cenevred n dö
nen hariciye nazın B. Antone ko, bu. 
gun o le üzeri Bükre e gelmiştir. 
tsta.Syonda Fransa. Sovyetler Birliğ i, 
Türkiye elçileri, Yugoslavya ve Çekos· 
lovakya maslahatgüzarı ve harıciye yük
sek memurları tarafından selamlanmış-

Madrid, 3 (A.A.) - Bu sabah 
saat birde Lamaranosa ile Las Ro
sas arasında şiddetli bir topçu fa. 
aliyeli başlamış bulunuyordu. 

F rankocularm O niversite ma
hallesinde yaptıkları bir taarruz 
püskürtülmüştür. 

Asilere g öre 

Salamanka, 3 (A.A.) - Umumi ka

rargahın resmi tebliği : 
Aragon cephesi - l~hemiyet iz top· 

çu düellosu, 
Biskaya cephesi, - Fena havalar as

keri harakfıtı guçleştirmekte dev ım e· 

el iyor. 
S icrra L emonada hukümetçılerin 

iki hücumu püskürtiilmUştiır. 
Avilla cephesi • Hükiım tçilerin Ka

lekuli civarındaki Franko m v ilerine 
yaptıkları bir taarruz puskurtulmu 

t ür. 
La Granja bölgesinde - Kızılların 

Casbesa Grandeye karşı yaptıkları bir 
taarruz piiskürtülmüştur. A ilerin ifa
delerine göre. düşmanın bur daki z -
yiatı bin ölüden fazladır. Be sovyet 
tankı tahrib olunmuş ve dort ovy t 
ve bir frnnsı z mitralyözı.i ile yu d n 
faz la tüfek nasyonalistlerin eline du -

müştiir. 
Sierıa Guadarramada - D n nın e 

bombardıman ve on avcı t yar i du
şüri.ı l miiştür. Nas; onalist t v; r 1 r 
buradaki du man mev ıl ıni muv ff • 
kiyetle bombardıman ctmi 1 rd r. 

Asilerin elindeki harb sirleri 
çalı§abilecel lcr 

Burgos, 3 (A.A.) - Milli hukı.imet 
tarafından neşred i len bir kararnamede 

}Hatay, Türkiye, Suriye 
\ 

AKŞAM'ın baş yazı ında ~u satır-

ları ol' uyoruz : 
"Türk cumhuriyeti He.taydaki ltN"-

deılcrinin milli hnltlıı.rını müclııfr 
"'azifesini ifa ettiği znman bunu tür k· 
Jeı·in Suriye ü:1erind ki istila m k s n· 
lnrının delili d iye göstermek iıtiycn
ler oldu. H atta türk eınpcryaliz:mi· 
nin lrnk hududlarına bile ta,mıık taıav· 
vurlarrnı ileri sürdüler. 

Şimdi Hatay tes,•İye tarzı S n• 

cağı türk cuınhuriyetine ilhak etmi,1 
değildir. Fakat türk efkarı umumiye-
11i memnudur. Çünkü istediii ıey a• 

ra:ıi istila ve ilhak etmek deiildi. 
Türk efkarı umumiyesi milletleTiD 
kendi mukadderatlarına hakim ol~ 
lan ve kendi kendilerini idare etme
leri prensipinin Hatııyda da tatbik e
dildiğ ini görmek istiyordu. Buıün 
bu gayeye erişildiği dakikada türk 
cumhuriyeti için artık bir Hata1111ese 

leıi kalmıyor. 

Suriyenin zeki, uzağı cörür, ınii
nevver vatanda,larının bu noktaya 
dikkat etmekten hali kalmıyacaklan
nı ümid ederiz. Biz bugün tahıi, hud
ki.mane bir gayenin tahakkuk ettiği
ni görmekten sevinmiyoruz. Düruıt 
prensiplerin ve hakkın tecelli ebDİt. 
yani batımızdaki kardeılerİlllİzİD 
milli muhtariyete kavuımuı bal~ 
malarından dolayı memnun olu1onıa. 
Suriyeli dostlarımızın aynı yiiluek 
görütle bu memnuniyete ittirak ede
ceklerini ümid ederiz. Çünkü Hata1 
ülkesi bizim nazarımızda türk •• 
arab camialarını kırılmaz bir zincir• 
le biribirlerine bağlıyacak bir bal• 

kadır.,. 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 

Suriyede bazı tahrikçi,erin türk· 
Jüğe kar§ı ileri geri dil tecavüzlerinde 
ve tahriklerde bulunmalarından ~ 
sederek ıöyle yazıyor. : 

Şamdııki vatanilerin taıkınlığt ar· 
tık mazur g_örülecck tabii haddi at
mııtır. Eğer Türkiye, bu ntanileri 
Suriye halkından ayırmasa ve Suriye 
halkının onlarla beraber bulunınach. 
ğından emin olmasa çoktan daha e
nerjik tedbirler alabilir ve büsbütün 
batk l\ yoldan gidebilirdi. Fakat, 
Türkiye Suriyeyi iyi tanıdığı ve sözde 
mebus veya mağzup olıın bu yalancı 
pehlivanların Suriye halkını temsil 
etmediklerini iyi bildiği için bu gibi 
münasebetsiz taşkınlıklnra k a r ı .ıı 
gülüp geçmektedir. Bir taraftan Su
riye hiikümctinin mümessilleri fstnn· 
buldnn gelip geçerlerken bir sürü me
raiynne dostluk sözleri söylerlerken 
öbür tnrnfta da bu hükümctin belli 
bnşlı adnmll\rı Suriyede höyle taşkın• 
lıklar yapıyorlar. Biz bunlardıın sun· 
yclilere hiç kızmıyoruz. Yalnız kendi· 
terine şunu hııbcr veriyoruz ki eğer 
bu yalancı vatanperveri r, Cenevre 
ve P ristc seyahatler yapıp oralarda 
hnftnlarcn zevk ve sefa ile m şgul o· 
lacnk yerde Türkiye ile konuımu~ ol
salıır ve onunla dostluk yApmıılı: yo

hmdnn citmit bulunMılardı bucün her 
§ey dahn iyi hal d ilmi~. Suriycnin is
til lal ve istikbali de d ha kuvvetli 
bir emniyet nltınıı girmiş olurdu. Çün 
lı:ü T ürkiye, Suriycnin yalancı dostu 

degil, h akiki dostudur • ., 

harb esirlerine çalışşmak imkanı veril

mektedir. Bunlar iki pe.ı:eta gündelik 

alacak) rdır. Bu P• ranın dörtte uçu 
bak m ma rnfına kar ılık tutulacak, gen 

kalanı esırler istedikleri gibi sarfede-

ceklerdır • 

Asi general 
Mola öldü 

Saint Jean de Luz, 3 (A.A.) -

1 p nyanın en iyi gcnerallcrındcn biri 

bulun n g neral Molanın ölumü dola· 
yısı) le biıtun Franko İspanyasında ba}"' 

rakl r yarıya indirilmi tir. 17 temmuz 
1936 t rıhinde Pamplona da meşhur 
eyan meyi ne reden general Mola, 

Portekiz ınırları etrafında ve sonrad 
Guaderramacla yapılan muharebeleri 

kazanmıştı. 

İngiltere hükumetinin fikrince. bu 
teklifler Doyçland hadisesine benzer 
hadiselerin yenilenmesine engel olacak 
kafi garanti leri tazammun etmektedir. 
H ükümet bu teklifler üzerine alfikal ı 
devletlerin yeniden karışmazlık poli ti-

tır. 

Mevsimin 
temiz 

e güzel ve 
içkisidir 
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Yeni lngiliz kabinesinin 
politik çehresi nedir? 

L ondra, 29 mayıs 1937 - İngiliz milli birlik hüküme
ti ticüncü defadır ki tadil ediliyor. 1931 senesi ağus· 

tosunda ilkte~rinine kadar devam etmiş olan ilk şeklinde 

bu hükümet, kabinenin yalnız on azasını ihtiva ediyordu. 

Bu on kişiden, bugün geriye yalnız Bay Neville Chamber· 

lain ile Sir Samuel Hoarc kalmıştır. 1931 ikincitc~rininden 

1935 seneı;i haziranına kadar, Bay Ramsay Mac Donald'ın 

başbakanlığındaki ikinci milli birlik hükümctinde yirmi bir 

nazır vardı. 1935 den 1937 ye kadar başbakan Bay Baldwin 

idi. 28 mayıs 1937 tarihinde, lordluğa seçilmiş ve dizbağ'ı 

nişanı ile taltif edilmiş olan Bay Baldwin'in istifası iızerine 

kucl, yeni kc.bineyi teşkile Bay Neville Chamberlain'i me-

Yeni hükümet de 
muhafazakardır 

fakat ismi 
milli hükümeffir 

mur etti. Bu, Birminghamh Chamberlain 
ailesi için büyük bir şereftir. Yeni baş· 
bakanın babası Joseph Chamberlain bü
yük harbın arifesinde ölmüştür. (2 tem
muz 1914) ve büyük kardeşi Austen 
Chamberlain ise, geçen 16 martta, birden 
bire hayata gözlerini yumarken küçük 
kardeşinin başbakan namzedi olduğunu 
da, Bay Baldwin·in hangi tarihte bu 
namzede vazifesini devredeceğini bil
mekte idi. 

Bay Arthur Nevillc Chamberlain'in 
politik çehresi, biribiriyle pek sıkı bir 
işbirfiği içinde çalışmış olan babası ve 
ağabeyisininki kadar mali'ım değildir. 

Zira, yeni başbakan "haki se~im., adı 

verilen intibahta, ilk defa olarak Bir
mingham dairesinden seçilmiş olmak do
layısiyle Westminstcr mahfillerine yeni 
girmiş sayılabilir. 18 mart 1869 da 
doğmuş olan yeni başbakan 21 yaşından 
28 yaşına kadar Bahamas adalarında ya
şamış, sonra belediye hayatına girmiş 
ve belediye işlerinde idareci olarak ta
nınmıştır; büyük harbta bu şehrin be
lediye reisi olmuş ve sonra, harba de
vam için memleketin bütün imkanlarını 
bir araya toplıyan bir idare olan "mil
li servis,, e müdür tayin edilmiştir. 

Lloyd George rejiminin sonunda, 1922-
1923 de, N. Chamberlain, önce post
master general ve bu vazifeyi müteakib 
paymaater general oldu, fakat 1923 • 
1929 ve 1931 yıllarında bulunduğu sı· 

hat bakanlığında, hoasing (amelenin o
turdukları tavan aralan ve kulübeleri 
yıkarak yerlerine yeni binalar yapmak) 
planı ile faaliyet ve meharetini isbat et
ti. Bu sırada 1923 - 24 senelerinde, ha
zine bakanlığını uhdesine almıştı. Bu 

vazifeye, altı sene devam etmek üzere, 

1931 senesinde tekrar getir.ildi. Hima

yeci bir sistemin, yani yirminci asır baş

langıcında babasının tahakkuk ettirmek 
istemiş olduğu tarif reform, yeni başba

kanın en büyük eseri olmuıtur. Bunu, 
1932 yılı büdcesi içinde. ne derin bir 
haz duyarak, gcrçekle~irmi§ olduğu da 
habrlardadır. Kırallıkta refahın ihyası, 

işsizliğin azalması, mükelleflerin yükü
nü hafifletmek maksadiyle yapılan istik
raz tevhid muameleleri Neville Cham
berlain'i, nisbcten kısa bir zamanda, hal
kın çok tuttuğu bir şahsiyet değilse bi
le pek ziyade takdir olunan bir politi
ka adamı haline getirmiştir. Nisan ni
hayetinde, son büdcesini hazırlarken 

milli silahlanmanın azametli masrafları-

nı karşılamak üzere alacağı tedbirleri 
.haber vermek zaruretinde kalmıştı: u
mumi refahttın istifade eden firmaların 
kazançları üzerinden vergi almak fikri 
onu endüstri ve finans aleminde olduk-
ça gözden düşürmüş, hatta muhafaza
karlar partisindeki vaziyetinin de sar
sılmış olduğu iddia edilmişti. Bunun 
doğru olmadığı anlaşılmaktadır, zira 
bilakis, cesareti takdir edilmiş. vergile· 
re tahammül ettiği, fakat tahammülünün 
hududsuz olmadıgı malCım olan İngiliz 
milletine N. D. C. yi (milli müdafaa 
vergisini) kabul ettirmek zaruretinde 
bulunan halefi Sir John Simon'a sadece 

acırulmakta bulunmuştur 

İ ngiltere'de, başbakanın yanında 

daima bir başbakan muavini vardır 
ki unvanı vekiller heyeti reiııa lord'dur. 
Bu mevkii bugün lord Halifax işgal et
mektedir. Fakat Bay Neville Chamber
lain'den sonra en çok göze çarpan iki 
~phsiyct hazine bakanlığında Sir John 
Simon ve bahriye birinci lordluğunu 
bırakıp adeta başlıca kumanda manive
lalarına yaklaşarak iç bakanlığı uhdesi
ne alan Sir Samuel Hoarc'dır. Bu zat, 
oldukça kısa bir zaman zarfında Hin-

distan vekaletinde, dış bakanlıkta ve 
bahriye vekaletinde bulunmuştur. Pek 
tehlikeli bir sene olan 1935 de üç defa 
vekil değiştirmiş olan hariciye şimdi 
gene Bay Anthony Edcn'de bırakıJmı -
tır. 

Lord Derby'nin oğlu Bay Oliver 

Stanley, hemen hemen Eden'in ya ıtı 

olan bir "genç,, tir; dahiliye, nakliyat, 

mesai ve maarif vekliletlerinde çalışmış 

ve bu sefer ticaret vekilliğine getirilmiş

tir. Şayet İngiltere, imparatorluk hiına-

ye politikasını cihanın serbeı;t mübadele 

ihtiyaçlanna intibak ettirmek mecburi-

yet inde kalacak olursa bu zatın vazife-

si ağırlaşacaktır. Şu da muhakkaktır ki, 

Bay W aJter Runciman ve doktor Leslie 

Burgin'in halefleri olmak esasen kolay 

bir iş değildir. 

Bay Duff Cooper'in bahriye vekalc-

tine get irilmesi aşağı yukarı bir sürpriz 

tesiri icra etmiştir; zira bu zatın hükü

metten çekileceği umulmuştu. Muhte

meldir ki başbakan, ilk defa 

bu mevkie gelirken kendi partisinde bir 
takım kinler tevlid etmek istememi~tir. 
Harbiye vekilliğine Bay Duff Cooper'in 

yerine Bay Hore • Belisha'nin getiril

mesi de daha az hayretle telakki edil

miş değildir. Bu vekilin nakliyat veka· 

letinde göstermiş olduğu t~kilatçılık 

vasıflarının içinde bulunulan askere al

ma buhranı sırasında, hareketsizliği ile 

tanılan harbiye vekaletini faaliyete ge

tirmek ve ananelerin mukavemetini kır

mak hususunda göz önüne alınmış olma

sı ihtimali vardır. Sir Thomas İnskip 

milli müdafaayı tanzim işinin başında 

kalmakta, fakat Lord Swinton'un bakan 

olduğu hava bakanlığı müsteşarlığı yar

bay Muirhed'e verilmekte ve eski hava 

bakanı Sir Philip Sassoon, kültür bakan

lığına getirilen Lord Stanhop'u bayın

dırlık bakanlığında istihlaf etmektedir. 

Kabinedeki iki yeni aza işçi partisin

den Lord de la Warr ve diğeri de dok

tor Burgin'dir. 

V eni hükümet iyice muhafazakar 
olduğu ıhalde gene adı milli hükü-

mcttir. Bay Churchil veya Bay Lloyd 

Georgc'dan başka bu kabineye girmeğe 

davet edilmemiş olan devlet adamları 

çoktur. Bunun içindir ki bugün, silah

lanma, yeni vergiler, gümrük duvarla

rının azaltılması, imparatorluk politika

sı ve enternaı;yonal münasebetler gibi 

bir!jok meseleleri halletmek zaruretinde 

bulunan bu kabinenin kudreti hakkında 

bir takım endişeler ızhar olunmaktadır. 

Ümid scbeblcri ise Bay Nevi11e Cham· 

berlain 'in tedbirliliği ve kendisini Bay 

Baldwin'e yaklaştırmış olan reaksiyoner 

değil. fakat muhafazakar temayülleri

dir. Ve gene bu temayüllerdir ki yeni 

başbakanı bu mevkie getirmiştir. • Ro

bert • L. Cru. (31 mayıs tarihli Le 
Temps'dan alınmıştır) . 

Taşçılar Cemiyeti 
Başkanlığından 
Taşçılar cemiyetinin yeni i

dare heyeti intihabı 6.6.937 pa
zar günü saat 10 da Hacı Bay
ramdaki cemiyet binasında ya
pılacağından bütün cemiyete 
mensub esnafın gelmelerini ri-
ca ederim. 2-2464 
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Yeni teşvik 
turnuvası 

Türk Spor Kurumu Tenis Fede. 

rasyonu mürakabesi altında yapılacak 

olan Tenis teşvik turnuvası 5 Haziran 

1937 tarihinde Kavaklıdere kortların. 

da saat 14 de ba§hyacaktır. Müsabaka 

saaatleri ve müsabıklar : 

Saat 

.. 

.. 
,, 

" 

" 

KORT A 

14.- Derviş • Pesler 

14.45 Cemil - Talha 

15.30 A. Ferid - Cihat 

16.15 R idel - Niyazi 

17.- Kerim - E. Apaydın 
17.45 R idcJ, A. Ferid • Ştra. 

KORT B 

İlhami • A. Tandoğan 

İsmail - N. Avunduk 

Hüı;eyin • Ahmet 

Vecdi _ Ştraser 

A. Tandoğan, Nail - Nurettin, Kur~ 

Müsabıkların tam vaktinde bulun. 

malan Iazrmdrr. 

.~-····--..... · .. ··- -··--······ .. 
RADYO . . . . ··-·············-········· ............. . 

Öğle neşriyatı: 12.30-12.50 Muhte
lif plak neşriyatı . 12.50-13.15 plak: 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15 -
13.30 Dahili ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18.30-18.40 Plak 

neşriyatı. 18.40-19.00 lngilizce ders 

(Azime İpek). 19.00. 19.30 Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 19.30-19.45 Saat ayarı ve 
arabça neşriyat. 19.45-20.15 Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Ferit Tan ve ar
kadaşları). 20.15-20.30 Parazitolog N ev
zat, 20.30-21.00 Saksofon Solo Nihat 
Esingin. 21.00.21.15 Ajans haberleri. 
21.15-21.21.55 Stüdyo salon orkestrası. 
1 - Czibulka Seranade A Toni. 2 -
Tschaikowsky La Moisson . 3 - M. 
Yvain Ta Bouche. 4 - Schumann Canon 
5 - Lebar Blaue Mazur. 21.55-22.00 
Yarınki program ve istikll marşı 

Otelciler Cemiyeti 
Ba~l{anlığından 
Otelciler cemiyetinin yeni 

idare heyeti intihabı 5.6.937 cu
martesi günü saat 14 de Hacı 
Bayramdaki cemiyet binasında 
yaprlacağından cemiyete men
sub bütün esnafın gelmelerini 
r ica ederim. 

2-2465 

ı- Biblografya 

KONYA 
Konya halkevi tarafmdan çıkarıl -

makta olan bu çok enteresan derginin 
yedinci sayısı intişar etmiştir. Bu sa· 
yıda şu yazıları görüyoruz: H. Fehmi 
Turgal: büyük Selçukların tarihi, Na
ci Fikret Abdülkadir Erdoğan: Meram 
bağları, Konya: Anadoluda Timur abi
desi, Konya: mimari tarihinde bir du
rak yeri, Ferid Uğur: eski zaman vila
yetine aid kanunlar, M. Mesud Koman: 
bir saray bakiyesi, M. Yusuf Aykurt: 

mimari zühulJere karşı cevab, Hayri 

Önol: Kon yada 'Gazi izzettin vakfiyesi, 

Konya: muhik bir talebin is•afı. 

YENİ ADAM 
177 inci sayısında 'u yazılar vardır: 

İsmail Hakkı BaJtacıoğlu: talebeyi im

tihana hazırlıyalım, Lütfi Erişçi: fstan

bulda amele mahalleleri; Adnan Cemil: 

Politika aleminde olanlar; Rıza Çavdar

lı: eski türklerde spor bayramı; beden 

kültüründe prensiplerimiz; Abdii hak 

Hamid anketine dair Hasan Aıi Yüc.el, 

İamail Hami, Yasar Nabi ve Nureddin 

Artam'm cevablarr; Andre Gide: Rus

ya' dan dönüş; Hüsamettin Bozok: ga

libler ve mağHiblar; Suphi Nuri İleri; 

Aşk nedir?, Füruzan Hüsrev Tökin: 

eski yunanlılarda sosyal fikirler; Lcs
lie Halward'in bir hikayesi, dış ve iç 
sosyete, kültür haberleri, haftanın dü • 
şünceleri, kısa tenkid ve tahliller. 

FİKİR HAREKETLERİ 
187 inci sayısı şu yazılarla çıkmış .. 

tır: Franccac:o Nitti: eski ve yeni hür

riyet teliklcileri, Grete Stoffel: Alman

yada parti nedir?, Hüseyin Camd Yal

çın: meşrutiyet hatıraları; Henri See: 

umumi tarih ve tekamül; Felicieo Chal 

la ye: sanat i~in sanat; Frank. H. Dan • 

kins: kültür tarihi ve ırklar tarihi; Hü-

seyin Cahid Yalç.m: yolculuk (şiirler); 

Will Durant: filozoflar, hayat ve mez
hebleri; Clavijo; Timur·un sarayında 

bir İspanyol sefiri. Kitablar arasında, 

kü~ük notlar, lehte ve aleyhte. 

Bakliallar Cemiyeti 
Başkanlığıııdan 
Bakkallar cemiyetinin yeni 

idare heyeti intihabı 6.6.937 pa
zar günü saat 14 de Hacı Bay· 
ramdaki cemiyet binasında ya
pılacağrndan cemıyete mensnb 
bütün esnafın gelmelerini rica e· 
deriın. 2~2463 

17 inci beynelmilel 
jeoloji kongresi 

20 temmuz 1937 de Moskova'd4& 17 inci enternasyonal jeoloji kongresi 
açılacakt ır. 

Gerek kongreye iştirak etmek istiyenlerin gerekse kongrenin Teşkittit 
komitesinden davetiye almış olanların, vize vesaire muamelesinin icrası 
zımnında, bir an evel Inturist Yakın Şark Mümessilliğine (İstanbul, 'Gala-
ta, Havagimyan Han) müracaat etmeleri rica olunur. 2-2439 -
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: Şekspirden Hikayeler 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charleı Lamb 
Nurettin ART AM 

miyen bir kız uğrunda döğüşmek için aptal 
olmsaı 15.zım geldiğini söyledi. 

Kendisi gayet cesur bir adam olan Dük 
bunun üzerine büyük bir öfke ile dedi ki: 

- Onu bu vaziyette bırakmak bayağılık 
ve aşağılıktan başka bir şey değildir. 

la aşk yüzünden işlediği suçların nedameti 
ile yüreği yanan ve dostluğuna ihanet e
den Proteus kalmıştı. Onun da bütün yap
tıkları Dükün huzurunda baştan başa an
latıldı. Bu sözlerin, onun vicdanında uyan
dırdığı azab ve istirab kafi bir ceza idi. 

Ne zaman Antonio, Rialto (borsada) 
Shylock'a rast gelse aldığı taşkın faizlerden 
ve yaptığı kötü tefecilikten dolayı ona çıkı· 
şır, yahudi de zahirde bu sözlere sabreder 
gibi görünürse de, içten içe, intikam almağI 
kurardı. 

Antonio, yaşayan insanlar arasında en 
kibar olanlardan birisi idi. İyi şartlar için
de yaşardı ve herkese karşı nezaket göster
mekten bıkmaz, usanmazdı. Gerçekten, t
talyada ncf es alan her insandan daha ziya
de onda eski romalıların şeref duygusu ken
dini göstermişti. Kendisini bütün vatan
daşları büyük bir sevgi ile severlerdi. Fakat 
onun kalbine en yakın olan dost Bassanio i
simli asil bir venedikli idi. Bu gencin baba· 
smdan pek az bir miras kalmış. o da bu va
.ziyette bulunan bir cok asılzadeler gibi bu 
cılız servetle har vurup harman savurmuş, 
parasız kalmıştı. 

iki Veronalı 
Proteus ile Valentine barıştıkları ve sev

gilileriyle buluştukları için duydukları bah
tiyarlığı biribirlerine anlatırlarken Silvia'm 
arkasını takib ederek oraya gelmiş olan Mi
lan Dükü ile Thurio'yu karşılarında göre
rek şaşırdılar. 

Thuria ilk önce yaklaştı ve: 
- Silvia benimdir! diyerek onu yakala

mak istedi. Bunun üzerine Valentine kendi
sine şu ihtarda bulundu: 

- Thurio geri çekiliniz; eğer bir defa 
aaha Silvia,mn size aid olduğu sö2ünü tek
rarlayacak olursanız ölümle kucaklaşırsı
nız. 

Zaten korkağın biri olan Thurio bu teh
did üzerine geri cekildi ve böyle bir şey yap
mıyac ~mı, zaten bir kimsenin kendini sev-

Sonra Valentine' e dönerek şu sözleri 
söyledi: 

- Senin cesaretini alkıslarım Valentine, 
ve zan ederim ki sen bir ~imparatoriçenin 
sevgisine Iayiksın. Silvia'yı sen alacaksın; 
çünkü bunu tamamiyle hak ettin. 

Valantine, büyük bir saygı ile eğilip Dii
kün elini öptü ve onun kendisine lutfettiği 
ibu değerli armağanı şükranlarla aldı. Ve i
yi bir mizacı olan Düke, bu vesile ile Valen
tine kendisiyle birlesmiş olan haydudlan da 
affetmesi ricasında bulundu. Emindi ki bun
lar, hallerini ıslah ederek sosyeteye dön
dükleri zaman içlerinden bir çok büyük hiz
metleri başarmak liyakatinde bulunan kim
seler çıkacaktı. Çünkü bunların da bir co
ğu, kendisi gibi, bir takım cinayet işledik
lerinden dolayı değil, devlete kafa tuttuk
larından ötürü sürülmüş kimselerdi. 

Dük bu ricayı kabul etti. Şimdi kala ka-

Bundan sonra aşıkların dördü de Mitana 
döndüler ve düğün alayları, Dükün huzu
riyle büyük eğlenceler ve ziyafetlerle ora
da kutlandı. 

Venedikli tacir 
Yahudi Shylock Venedikte oturan bir 

tefeci idi. Hıristiyan tacirlere büyük faizler
le vermiş olduğu paralardan büyük bir ser
vet toplamıştı. Katı yürekli bir adam olan 
Shylock, verdiği paranın vadesi bitince onu 
o kadar şiddetli bir surette geri alırdı ki 
kendisinden bütün iyi adamlar nefret eder
lerdi. Hele venedikli bir tacir olan Antonio 
Shylock da Antonio'dan hoşlanmazdı. ÇUn
kü bu adam, sıkıntıda bulunan adamlara 
borç para verir ve faiz almazdı. Bu yüzden 
bu cimri yahudi ile civanmerd tacir Antonio 
arasında bir düşmanlık başlamıştı. 

Bassanio ne zaman parasız gelse Anto
nio'ya gelip para ister, Antonio da ona yar
dım ederdi. Bu iki dostun kalbleri ayrı ol
madığı gib. keseleri de bir gıbi ıdi. 

(Scmu var) 
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~~~~~~~ 1';1;!:ıJ:~~~ı~/ D~;:.!!~;Jior 
Bırligım dost Türkiye Cilinhuriyeti ta olan gayretlerde de ehemiyetli bir 
ElükUmeti nezdinde temsile memur e- unsurdur. Sovyetler birliği ve Türkiye 
dilmiş olmaktan mütcvellid derin mah· doırt.fuklannm ilk günfüıden bc.ı:4 c!ele 

tur: 
"- Mistres Vallis Varfield'i zevce· 

Iiğe kabul ediyor musunuz? 
zuziyetimi Türk matbuatı vası.tasiyle dalına bu yolda yürümüşlerdi. 
bildirmek fırsatım bulduğumdan dola
yrı pek ziyade memnunum. 

Kendilerine l Haziran tarihinde 
i:imadnamelerimı: takdim etmelc şere
fine mazhar olduğum Ekselans Reisi. 
c:ümhur ile ve ayni zamanda ba!vekill 
6eneral İnönü ve hültüm.et azalan ile 
Yctptrğnn daha ilk temaslar. milletle.. 
timiz ve hillb1mı:tI.erimiZ arasındaki 
dbstlıık bağlarınm ne de.rece srla n. 
devamlı oldırğumr tdlarü.z e.ttfrmit
tir. 

'l"ürltlyenin misafirpenu topra.. 
gıca basalı pek az gj.in! ~çmiş olmam.;. 

rı_a rağmen, i~nde buiundu~um: muhi.. 
tin bütün samimiyetini hissetmiş bu
lunuyorum. 

Sovyetl.er birliği. Tii:rkiye 

Daha başlangıçtanberi Sovyetler 
bi r·-· · r ıgı ıle Tiirkiye arasındaki münase-
betl~r, bir sulh, ve cfostluk siyaseti ile 
takviye ediJmiştir. Memieketlerimfr 
arasındaki bu dostluğa, zorhr zaman
la~da, daha gerek Sovyetler birliği 
nulletlerinin gerek Türk miIIetmin, eL 
de silah, mevcudiyetlerini ve niıliüm. 
ranlıfdannıı müdafaa etmeye mecbur 
kalörklarr zamanlarda ba~laml'§trr. 

1921 de münalHcf Moskova muahe
dl . ·ı . • 
esı ı e ıbtıcfar eden bir siyasi anlaş-

ma serisi, iki memleket arasındaki dost
luk münasebetlerini tarsfn eylemiş_tir. 

Sovyctler Birliği ili: Türkiyenin hey
nebnilel siyaset sanasmcia.lti işbirliği, 

~k miiliim ve şayam kayxd nctfccfer 
vermiştir. Geçen: sene~ memlilitlcrimi
zin mumessilleri Türkiye. ~tiı
nin milli menafüni, öak ve bcynelinifell 

mua.hcdclerden doğan te.ahhüdler ka.rsr.
smda hürmet esası üzeı:ınde tatmin e
den Montrö konfcransmdaı Eıujriilc &fo 
muvaffilzyet kar.mımşfarcfur. 'LlirJc niiı.. 

kümetfrıin fyi ıören sulhçu siyasctf ta• 
rafından Milletler Cemiyeti bimayesüı.
dc son günlerde kazanılan diğer bir mu
vaffakiyeti de kaydetmekle balitiyarım. 
Bu muvaffakıyet, memlc.lretler ve millet-
1.eıt arasında iyv anlaşmayı arzu eden her
kesi memnun etmektedir. 

Kollektif emniyet 

Hükümetlerimizin esas vazifesi, koL
lektif emniyet esası dahilinde inkısam 

kabul etmez salliu temin. etmektir. 
Tecavüzkar kuvve.tlı:ri:rı halen hususi 

bir faaliyette buiunduklarmdanı ve bnıD
malı bir surette milletler arasında yemi 
bir silihlı an~~ insanlığa' kaqn 
yeni bir ?rkin cinayet baZirfumak:ta alr 
doklarından dolayı; bır vazife,. bil.hassa 

daha ziyade muazzamdır. 'fiirk - Sow -

yet dostluğ~ bu gergin vaziyette bü:yük 
ı:ol oynayacak: vaziyettedir. 

Ve sonra Mistres Va.rficld'e döne
rek:: 

''- Son Altes Dille dö Vindaor'a 
zevçliğc kabul ediyor musunuz? 

Dük, ezimk;ir bır eda ile ·•evet... di-
ye cevab vermi§tir. 

M:istres Varfield ise "Evet., diye ce
vab veıriııken sesi heyecandan titriyor
~ 

Bunun: iizerınc. Dr. Mersiye., f(iytc 
demiştir: 

··- Si:zin izdi~ bağı iie birbiriru:ze 
bağlı oldu:ğunuzu ilan ederim.r, 

BeleJiy ~Uinin laitabai 
Sonra Icüçük bir hitabe söyle.m:iftir: 
"- Mu!Cacfderat, çiftlerin en zarifi· 

ni, çiçeklerin arasında ve güzel mavi 
göğün altında Fransa toprağına sevket
~tir. Bu bal ve ,artlar altında Jcalb
den gelen menfaat güdinemezJik ve şe
caatten nişan veren dilirane hareketleri 
her zaman. lıa.yraıılık.Ja takdir etmif bu
lunan memleketimi temsil etmek benim 
için bir şereftir. Dost bir milletin kı
ralı olmuş ofan prensi, Fransa namına 
seliimlanm. Gerek memleketım, gerek 
şahsım namma sizlere en samimf saa
det dileklerİnİ arzetmerne müsaadenizi 
rica ederım. Şimdi, sizden, isafını isti
yeceğim bir arzu izhar etmeme miisa
ade ediniz: sizleri srksrk burada gör-
mek ... ,, 

Dini tören 

5 

Müstakil Hatay 
( Başr 1. iaci sayfada ) karaca~rına cmi.rı:im:. Bu küçuk mcm.. 

mekteblerde, türk ekseriyeti olan bü
tiin Suriye arazisi dafı,ilinde türk dili 
nin tedris lisaıu olması kuvvetli esaslara 
rabtedilı:niştir. 

Jeket enternasyonal j\' birli inde kuv. 
veUi bir unsur olacaktır. 

Franıa ve Suriye ile anlaşmalarımı:ı 
Fransa ile aramızda. bu memleke

te aid bir çok makavı:J Fer im:ız edıl
miştir. Suriye ile de Hatayın ıstiklfil 
mef&omu dairesmde en yafcm münaı. 
sebetlerin teessüs edeceği Tiırkiye • 
Sariye dostfugunun Hatay istilrl.1linde 
kuvvetli bir mesned olacağı muhakkak
tır. T"lirkiye Hatay TwJdcri içm va. 
zifesini yapmış bulunuyor. Bundan 
sonra o memlekette Turk ruhunun 
tenmiyesi her yerde bir olan türk di· 
sipliniain tesisi Hataybbra mevdu lıu 

lunmaktadır. Türle milleti nerede oL 

Anayasanın yürrülüğe girmesi 
'' Hataym her türlü teşkilc1tı haiz 

müstakil bir idarealtmda hayata doğ
masu:ır teınin edecek olan müstakil ana
yasa Milletler Cemiyeti meclisi tarafın
dan kabulden aitr ay sonra, yani 1937 
ikinci teşrininde yürürlüğe girmiş ola
caktrr. 

"Hatay seçimi - ki tiirk ulusunun 
orada.ki ekseriyetini meydana çıkarmıi 
olacaktır - Anayasanın yürürlüğe gir· 
mesindeu itılıa~n 3 • 4 ay zarfında, ni. 
hayet 938 senesi nisanına kadar yapıl· 
mıı;; balunacalttır. İntibabatta her sın
dığm başında milletler cemiyetinin miı· 
rahhasmın yanında Hataydaki millet
lerin miımessinerinden mürekkeb bir 
heyet de vazife görecek ve seçimin a
zami bir bftaraflık yapılmasını temine 
~alışacaktır. 

/ skenduunJa limanımı% 
" İskenderun limanında Yugoslav. 

yanın Selanikte haiz olduğu hukuk da
iresinde bir türk mıntakası bulunacak_ 

&a bir tek ideal tanır. O idcaJ Hatay i -
tikliilinde en kuvvetlı roliı oynayacak· • 
tır kanaatindeyim. · 

Neticeden şahsen ugraşmı bir a. 
dam srfariyle tam:mriyte nıeııııımıum 

Hükümetim ve büyük şeflerim de bu 
memnu niyeti bana i fadc etmek lllrctİ} 
le en büyük mükafah ver · erdir. 
Yarm Jı-nkar.ıya giderek metinleri 
hükfuncte takdim edecek ve Turkiye .. 
Fransa mııahedclerinin Kamutay ta.. 

rafından bir an c'YVc.1 tasdıki için fL 
zmıgclen muameleleri yapacta anı.,. 

Türk - lngiJiz 
dostluğu 
(Ba~ 1 ind sayfada) 

tır. Burada kendi gemicitcrimiz Türki
ye Cllmhuriyeti kannnlarmr tatbik ede· 
rek vazife göreceklerdır. Türk mınta
ltası dahilinde bütün resimler ve teka
lif Türkiye- kanonları mucibince tara• 
fmuzdan görülecek ve bundan gayri 
hiç biıı resim ödenmiyecektir. 

yük memnuniyetle öğrendiğimize göre 

Bu anlaşmaların 1945 senesine ka
dar uzattlmaTarı hadisesi iki memleke
tın sulhçu sfyast>tindeki istikrarı gös· 
termcktedir. 

Mcmlek~tlerimizin sul11 unstrrtr ola
rak beynelmilel ehemiyetleri, her sene 

Öğle vakti Dük do Vındsor ile Val
lis Varfield, oft:uma salonuna gitmelt ü
zere kırmızı salondan çrkmrşfardrr. Ev
liler. rahib Jardm'in onünde dize gel
mi!ler ve rafulı d'e kendİlerini takdis 
eyiemi~tir. 

"Turk mıo.takasmı husu i bir hat ile 
Payas şimendiferine raptedeceğiz. Traıı
sitimiz bu suretle yalnız bizim muralca
bemiz altında İskenderun Jimarundan 
istifade edecektir. Bu transit yalıuz türk 
emtiasına değil, atide Irak ve cenul.ıi 
fran emtiasına dahi teşmil edilebilecek, 
bu suretle kendimiz için hem iktısadi 

yolun temini, hem de memleketimizi ec· 
nebi transitinden istifade ettirmek zı
man artına alınmış olacaktır. 

Bay Eden ile Başbakan 1nönı.i arasında 
geçen görüşmeler son derece s.amimı biı 
hava içınde cereyan etmiş ve Türkiye· 
nin de İngiltere ile yakın ve daimi bir 
anlaşma tumTmaSI armsuncfa oldugu 
tebarüz ettirilmiştir. Jurnal dö Jcncv'm 
geçenlerde sortfrığu şu sualı biTçol
kimseler büyük bir ahika fle sormakta· 
drr: 

Ekonomik müna~etler 
Ekonomik münasebetler nor-

rnaı bir surette inkişaf etmektedir. 

Sovyet • tü.rk iş birliği, semereler.ini, 

Yalnız malüm ticaret mübadeleleri sa

has:nda vennekle kalmamJktadrr. Bu 

iş birliği ifadesini, türk devletinin Kay. 

seri ve Naıdl1idek1 büyük endüstri 

müesseseleri için sovyet makinalarının 

verilmesinde ve türk ve sovyet teknis

Yenleri arasmda sıkı bir i birliği yapıl .. 
masında bulmuştur. 

fazlalaşmaktadır: Titrkiye cumhuriyeti' 

Büyük Şefi Atatüııkün r.ehbeııliğj altm

da. ekonomi yapu:ıJı~nda ve milli mü

dafaaısmm fazlalaştırtlnıamdaı ımıaz. 

zam muvaffakfyetler kazanmrştır. Sov-

yetler birliği, büyük Stalinimfzin ida

resi altında, ikinci beş yıllık planını 

bitirmif, bu geniş memleketin bütün is

tihsal kuvvı:tlerini şimdiye kadar misli 

görülmemi~ bir derecede ink~f ettir

miştir ve çok mühim biT sulh unsura or

muştur. Sovyet hudualarmm ·emin mu

hafızı olan kuvvetli ~zı] ordu, Sovyet

ler birliği hüküm.etinin siyasetini ilham 
eden sulh idealine hizmet eylemekte
dir. 

Bundan sonra evlifer, tekrar krrmı
zr salona dönmüşlerdir. Orada bulun
ımkta olan davetlilerfe şahidler, kendi
lerini hararetle tebrik etmişlerdir. 

Yeni sovy t .. k . . e • tur tıcaret ve seyrı-
sefain muaL....d · - · . . 

uc esının ımzasmı ıstıhdaf 
eden m--~ı- . 

u ... <1..1\.C.relenn yakında mesud bir 

surette neticclcnmesiı ihtimali karşrsrn
da, bu f~sattan bilis-tifade tam mem
naniyetimi bildiririm 

- Memleketlerimiz için daha az ehe
nııyctli olmıyan bir keyfiyet de, dif er 
sanafarda karŞ_ılıkJr münasebetlerin srk-

l~stırıJmasıdır. Türk ilim adamları, e
dıbleri ga t ·ı · ' ze ecı erı ve sporcuları, soıı 

seneler .zarfında sov~etler birliğ.i:ni çok 
defa zıya.ret etmü;.lerdir. Bıı. scı:yabat-
la:ı:, .kar~ılı:klr anl~ınaya çok yardım, 
e~ektc idi. Türk ve sovyet muhitle
r~ arasında bu şahsi temas ~eldiniu is
tıkbalde de devam ett. il ~· - .. _:.a 

ır ecegını uıJMY 
etmekteyim. 

Şurasını daha şiındiden kaydetmiş: 
bulunuyorum ki, tiırk- sovyrtdostluğu 
ralruz iki memleket arasmda münasebet~ 
er noktai nazarından chcmiyetH bulun-

Bu hakikati çak iyi hiliyoru~. Ne 

derece kuvvetli olursak-7 &o11ıı o derece 

f:azla: temin edilecektir. 

Sôvyetler birliğinin Türkiye büyüR: 

elçisi vazifemı nasıl telakkj eylemekte 

olduğumu siz.e geni~ bir surette anlat
tım. 

Türk - sovyet ananevi dG&tl1,1;ğunu 

takviye etmek, inkişaf ettirmek ve mil
letlerimizin ve bütün dünyanıı:ı. iyilfgi
ne olan hükümetlerimiz ara&w.daki t~ 
ması daha ziyade derinleştiı:nu.k. i~in 

bütün kuvvetimle çalışacağım.. Şere.ili. 

olduğu kadar mesuliyetli olan. bu vazi
fenin icrasında. cuınhur.jyet hiikümetiı
nin, türk devlet adamları ile türkmaha~ 
fi!Wn müzaharetine ve. çok srlrr Ye. da-

imi bir teması idame- etmek anusu da 
bulunduğum matbuatın yaı:duruııo aaiJ 
olacağımı ümid etmekteyim. 

Burada yalnız 12 kişr hazır bulunu
yordu. 

Endr-e-Luar prefesi B. Serpe, Dr. 
Mersiye, Nant'daki İngiliz general kon
solosu B. Graham, binbaşı Metkalf, B. 
ve Bn. Rocers, Vallis'in halası Mistres 
Meriman ve beş gazeteci. 

B. Blum'un büketi 
Vinston'un oğlu ve diilcün şahsi dos

tu Randolf Çörçil misafirlerle gazeteci
leri salona sokrnu~ur~ Şatonun her ta
rafı çiçekler, ekliller ve buketleile süs
lenmiş idi. B . .Ii.eoo Blum, kendi phs.l 
namına Fransa bayragµu temsil eden 
üç renkli çiçeklerden miite§ckkil ve A
merika bayrağım temsil eden bir kordc
la ile bağlimınıJ muittqcm bir çiçekse
~ti göndermifti. Dük dö V"md5cır~ pi 
bir jakct giymiş i~ yaka iliğin.k PJk 
güze.! beyaz bfr karanfil vardr.. vama 
iR ~ "ValliS ~. dCnilcıt 
fmmapn bir elbise giymiştiı. yaiı:ıa 
ppiasncfiaı birkaç beyaz çiçeJC bolunt> 

,-ım 

~li'--~ protale-
1..andra.. l (A..A.) - J'ramada!ri 

Anglikan kiliisesi üzer.iiıde hakia maa 
bulunan. FWl:ıam Piskoposu~ Dük ehi 
Vindsoır'un dini izdivacını aktedcn ra
hib Jardüı 'e bir tefgraf çekerek kend: 
mttvafakati olınafaıznı bu soret:le bı"' 
izdivaa akddme.ge k.allcrşnrasmz pnrtes-
to etmiştir. 

"Bunun için Hatay müstakil devle
tiyle bir mukavele aktedeccğiz ve icab 
eden istimlakleri yaparak limanı kura-
cağız. 

Hatayın bayrağı 

''Hatay istediği bayrağı intihab ede
rek bunu bir kanunla ve ana yasaya ila
ve suretiyle tesbit ctmclc ve bütün mem
lekette çekmek hakkını tam istiklalinin 
icalır olarak 1razanmr§ oluyor. Nasıl biı 
bayrak intilıab edecegi Hatay milltcine 
aiddir. 

"Aııa yasada hususi bir kayıd var-
a. Sancak Tqrii Meclis~ Sancağın 

imıin.i dilediği fe.kilde tcsb"t etJnek 
ft buı:m ana yasaya bydctmck lıak
Jum lıaizdir. Ba ismin Hatay olaca
imııia fiiphır yoktur. ÇUnkii ba yeni 
-irtakilı milkte m çok yaraşan isim 

Hataydlr. Netice itıöariylc 931 de e
lcmle.rle. ayrdaa bu aruıyc mşı Tür. 

~ Ciimfnıı:iyninin siyaseti göz dik. 
md: değı1. orada tiidderi Jayik ol
cfııifan rejime isal eylemek olduğu 

IOll brarı.rdöl gorulm~. Hatayın 

me.sod bir atryc mmzed olduğu şüp
hesizdir. Hatay Turklerinin ana va. 
tandan feyz abmık bu mesııd ntiyi 

•ı_ Acaba geçen sene krraf 8 inci 
Edvard"m temeHerini attıgı ittıfakın 

bugün neticelenmekte oldugunu gormek 

üzere mi bulunuyoruz?,, (A.A.) 

f KOÇtJK DIŞ HABERLER' 

X Varşova - Nevel köyiınde çıkan 
bir yangında 210 evle 55 hayvan yan· 
mıştır. 

X Kudüs - Akada bulunan 90 ka· 
dar politık mevkuf tahliye edilmedikleri 
için açlık grevine başlamışlardrr. 

X Londra - Yeni kabıne ılk toplan
ttsınr dun akşam yapmıştır. 

X Hengkong - Oiıva adlı alman 
vapurunda, Manilin l 00 mil açıgınd:ı 

bulunduğu sıracfa yangın ÇTkmış S kisı 

agır surette yaralanmıştır. 
X P'enane - 2000 çinli işçıyı bura· 

ya getırmertte olan bir vapurda koleı:a 
çıkmış, 1 l kişi ölmüştür. Gemi karanti· 
ne altına alrmmqtır. 

X BrükseJ - Belçika parlamenttısu 
umurm af .kanununu, ölüme mahkUm o
Jan1ar.ı udç Dualmıalt suntiyle, ka!ıul 
etmi tir. Bu yü:ıden sıkan anlaşma2Iık 

böyleu llallietlilmi oklugcı:ıdan artık 

kabine buhranı tehlikesi bertaraf edil-
miş sayılmaktadır. 

X Mo.ıso.a - Havaların fona 
yüziindat tayyareci Maıuruk elan .lruı
tub heyetine iltilıalr edememi;ttir. Kutub 
radyo istasyoa.ıı tayy:ırecıyle ve Nosko
va ile daima temas halindedir. 

T efr .ıka .l\ o. 66 

Eugenie 
Grandet 

min edeyim. Şimcfi geri gelir ve hepsinin 
santfmi santimine kaç para ettiğini söyle-
rim. 

Sonra, uzwr bir kösteği tetkik ederCk: 
- Ziynet altını, dedi, on sekiz on dokuz 

karat ... 

o an yoku duasını edeceğim. Eğer öle
ce olursam Eugerue onu siz gelince} e ka
d r aklıyacaktır. 

Grandet, kapıyı açıp içeri girerken: 
- Yeğenim. bütün bunlar tam doku 

yüz frank yetmiş beş santim tutuyor, dedi. 
Fa.kat, satış zahmetinden sizi kurtcır nak i
cin bedelini size teker teker sayacağım ... li
ra olarak. 

kabul ettiler. Siz de, artık benim için fay 
ları olmıyan şu kol dtigmelerini kah ı1 ed1. 
niz. Bunlar size, kendisi için bundan beyle 
tek ailesini teşkil edecek olanları dü ünecek 
zavallı bir delikanlıyı hatırlatacaktır. 

}'azan: Honore de Balzac 
1 iirkçege çeviren; IVaauhi Baydar 

- Hah, iste gördüniız mü, gemiye binip 
S~r~:t _Peş~~de yola çıkan adam böyle 8 tfİ -
nır · ıyı, mukeınme1 ! dedi. 

_ - ~ihniyetiınin de vaziyetimr. uygun ola
cagına ınanmanızı rica edexim. 

CharJcs'ın kendisine gösterdiği bir avuç 
altznıı görünce Grandet bağilidr: 

-Buda ne? 
:- Bütün kol düğmelerimi, yüziiklerilr.i, 

iıul a lüzumsuz fakat <rz çok kıymet-
1~ öte berimi to~ladıın; size- rica edec:ek
tun ki acalıa b laIL. 

- Satın mı alayım? 
- Hayır, namuslu bir adam göstere -

1i ._ . ... fa ki .... 
- Verin bımlarr bana. Yukarı gidıp talı-

Grandet. kocaman; elini uzattı ve altınla· 
n alıp gitt:L 

Charlcs: 
- Eua-enie, dedi, müsaade ediniz de su 

ilci diigmeyi size vereyim: Bir kord la ile 
biribirine rabtederek bilezik gibi kullanır
sınız. Şimdi bu pek mo a ... 

Eu0 erue. halden aniaır bir bala fa: 
- Derhal kabul ediyorum, Ccharles ce

vabım verdi. 
Charles, Madam Grandet'ye, kad!nca ı

.zm an senedenberi arzu ettiği gib · altın -ı 
yapılmrş güzel bir yüzük uzatarak: 

- Yenge, işte annemin yüzü-ü, de , 
bunu tn alet çantamda, krymetli a·r ~ey o
lara~ mullafa.za edfyordurıL. 

Gözleri yaşla dolan i tiyar ana 
- Bumın .. eda: etm.emİil! mu -

nr yoktur, cevabını ver • Sabah '\i... • • 

dualarımda, sizin için, duaların en muessın 

Lira tabiri, L~ire nehri kıyılarında altr 
lırahk ekülerin, eksiksiz altı franga kabul 
edil ce~i manasına gelir. 

Charles hemen söze atıldı: 
- Size bunu teklif etmege cesaret ede· 

miyorum. Fakat oturdugunuz şehirde de 
elmaslarımı pazara çıkarmak istemiyomm. 
Napoleon, kirli çamaşırlar aile içinde yı
kanmalıdır1 derdi. Gösterdiginiz lotfa bt n
dan dolayı te ekkür ederim. 

Grandet kula,;ını kaşıdı ve herkes bir an 
sustu. 

Charles, sanki Grandet'nin i. zetinefsini 
rcnci e edece inden karKuyormuş gibı. oı a 
tu ıa tuhaf fıa.karak sözlerine dev m ctt1: 

- Amcacıgım, yengemf e Eugcnie ken-
dilerine t a k d i m ettiğim hatıraları 

- Oğlwn~ oğlum. böyle her şeyim elın.· 
den çıkanna ... 

Sonra, birdenbire karısına dönüp elın. 
deki altın yüzüğe hırsla bakarak: 

- Karıcığım, bir altın yüksük ha! Vay 
kr.ıım, sana da elmas iğneler öyle mi? 

Charles'in elini sıkarak devam etti: 
- Peki oğlum, düğmelerini kabql e Ji. 

yorum. Fakat... sana... müsaade et de ..• 
Hindistan seyahatinin masrafını vereyim. 
Evet, gemi navlununu ödemek isti; aruın. 
Zaten bu benim v32ifem, zira oglum, elmas-
Iarım tahmin ederken yalnız onların altın 
degerını hesab ettim, halbuki i ıl't:ti dola
yı ıyle de bir ka2anç temini ka J o 
ıek ... Hülasa dediğjm gib', sana bin 
frank verece im .... lira olarak, ve 
bana Cruchot ödünç verece tir. Cü 
rada hır b p n bı e , p ı 
nuz öde n ıdı ı ... ır u 
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Bankanın mali bünyesinin şu 
kuvvetli tarafına bakınız; Ban
kanın sermayesi 100 milyon 
liraya çıkmıştır. 25 milyon adi 
15 milyon fevkalade ihtiyatı 
vardır. u·m um i masraflardan 
ayrılan üçüncü ihtiyat bugün
den 4 buçuk milyonu bulmuştur. 

Kamutay, Ziraat bankası kanunu 
projesi üzerindeki tetkiklerine bugün 
de devam edecektir. 

Ziraat bankasının yeni kanunu, her
hangi bir mali müessesenin bünye de
ğiştirmesinden ibaret bir hadise değil
dir. Devletin köy kalkınmasına ve zi
rai reformu ön plana aldığı bir sırada, 
çiftçinin ana bankasının Türkiyenin 
kurtuluşu demek olan bu kalkınmayı 
hızlandıracak bir şekil almasını; bir 
muvaffak olma şartı olarak benimsiyen 
devlet bugün bankayı türk köylüsünün 
karşısına yepyeni bir çehre ile çıkarmış 
oluyor. Öyle ki yeni kanunu ile Ziraat 
bankası; istediği kada: kredi bulan, 
verimli bir toprak sahibi, çalışkan, şen 
ve mesud türk köylüsünün doğacağına 
en kuvvetli bir garantidir. 

Hiç bir hadisenin yıkamıyacağı 
mali bünye 

Çünkü bankanın mali bünyesi, ken· 
disine verilen, şerefli olduğu kadar da 
güç ve mesuliyetli vazifeleri başaracak 
kadar kuvvetli ; en menfi ihtimaller 
karşısında bile sarsılmaz, hesablı ölçü
lerle kurulmuştur. Yeni kanunun en 
mühim hususiyetlerinden birisi de ban
kanın mali kaynaklarına verdiği geniş
lik ve verimliliktir. Bugün Ziraat 
bankasının sermayesi so .. ?6 yılı bilan
çosu ile 30 milyonu bulmuştur. Fakat 
bu para, daima artmakta olmasına ve 
halkın bankaya karşı olan güven ve 
sempatisinin canlı bir tezahürü olarak 
da tasarruf hesablarrnm kabarmakta ol· 
masına rağmen, zirai krediler için gene 
kafi gelmemekte idi. 

Memlekete rasyonel ziraati sokmak, 
istihsali artırmak, iş hacmini genişlet
mek gibi büyük köy davalarının hepsi
nin dayandığı yetkin kredi ise Ziraat 
bankasının sermayesinin bu işleri göre
cek kadar fazlalaştırılması ve ona daimi 
kaynaklar bulmak sayesinde gerçekleşe
bilecekti . 

Emin kaynaklar 
Bugün bu lüzum ve zaruret devlet 

maliye:.inin imkanlarına nazaran en ge
niş hadler dahilinde saglanımş oluyor. 

Evvela devlet, keneli büdcesinin her 
sene yüzde yarımını Ziraat bankasının 
sermayesine ekliyecektir. Devlet b"" d
cesı, devamlı bir inkis.af halindedir. Bu 
itibarla bu mikdar her sene artarak ve 
çogalarak bankanın kasasına girecektir. 
Bir de bu yardımın mane·ıi cephesine 
dikkat ediniz: devlet, bir tek kuruşu mı 
bin bir kontroldan ve elekten geçirdiği 
büdcesinin milyonlarını Ziraat banka
sının sermayesine il ve suretile onun 
mali bünyesinin saglam ve sarsılmaz ka· 
rakterini türk milletine işaret etmiş ol
maktadır. 

İkinci olarak 1454 numaralı kanun 
mucibince 'arazi vergisinin Türkiye 
Ziraat bankasına aid bulunan yüzde 6 
sı ki, hususi idarelere devredilen bu 
vergi de devamlı olanu artmaktadır. 

Ayrıca bugünkü bankadan devrala
cağı sermaye, bankanın safi karın
dan ayrılacak kısım da banka serma
yesinin birer unsurudur. 

Fakat devletin Ziraat bankasına ya
pacağı yardımlaı bu kadarla da kalma
maktadır. Banka zirai kalkının nın ma
li müşavirliği vazifesini görüyor: bu 
itibarla devlet ona zirai kalkınmanın 

muayyen işleri için ayrıca fevkalade 
tahsisat verecektir. Böylelikle Ziraat 
bankasının sermayesi memleketin kal
kınması ile başabaş gidecek, yani daima 
artacaktır. 

ilk rakam: 100 milyon .. 
İşte bütün bu gelirler devlet büd

cesinin yüzde yarımı, bugünkü banka-

dan devralacağı sermaye, erazi vergisi
nin yüzde altısı, bankanın yıllık safi 
karından ayrılacak kısımla bankanın 

sermayesımn varacağı ilk hedef 100 
milyondur. Bugün büdcemizin 221 kü
sur milyon olduğu düşünülürse Ziraat 
bankası sermayesinin taşıdığı maddi 

- değer kendiliğinden tezahür eder. 

Üç emniyet Jıvarı: 
Yeni kanunu hazırhyanlar; bu ka· 

dar verimli ve memleketin öz gelir kay
naklarını bankaya verirlerken bunların 
herhangi bir tehlike karşısında ufak 
bir zarara dahi uğramamaları için çok 
titiz ve kıskanç davranmışlardır. Ban
kanın sermayesi birbirinden sağlam üç 
emniyet dıvarı ile en hatıra gelmiyecek 
tehlike ve zararlara karşı bile mutlak 
sigortalıdır. 

Kanuna göre bugün bankanın biribi
ri ardısıra gelen üç nevi ihtiyatı vardır. 

Birincisi adi ihtiyat akçesidir ki, Ziraat 
Bankasının bugünkü ihtiyatiyle karın 
yüzde yetmiş beşinden terekküb etmek
tedir. Burada bugüne kadar tatbik edi· 
len formüllerin tam bir aksini goruyo
ruz: umumiyetle tatbik edilen karın bü
yük kısmının sermayeye, ufak kısmının 
ihtiyata ilavesidir. Fakat burada büvük 

kısım ihtiyata, küçük kısım sermayeye 

alınıyor. Sebeb basittir; sermaye daimi 

bir artış halindedir ve büyük kısmın ıh

tiyata alınması daima kabaran bu serma

yenin emniyetini kuvvetlendirecektir. 

Öyle ki bu adi ihtiyatlar bankanın ser
mayesinin dörtte birine yani 25 milyon 
liraya kadar yükselecektir. 

Bankanın bundan sonra fevkalade ih
tiyatı geliyor. Bu ihtiyat zirai borçların 
taksitlendirilmesine dair 2814 numaralı 
kanunla bankaya her sene verilmekte 
olan bir milyon liradır ki bununla fev
kalade ihtiyat on beş milyon lirayı bula
caktır. 

Bankanın üçüncü emniyet duvarı da 
şudur: Banka umumi masraflarından 

bir kısmını en hassas ve durendiş ihti" 
mallere bağlı kalarak gene ihtiyata a
yırmaktadır. Bankanın bu fonu daha bu• 
günden dört buçuk milyon lirayı aşını$ 

Köy 1 s n 

Ziraat Bankası 
bulunuyor. 

Bu temelin bvveti 
Artık bankanın dayandığı bu teme

lin kuvvetinin, miltetin güven ve sem
patisini nasıl kendisine çekeceğini ve 
bugüne kadar olduğu 'iei, bundan son
ra da Ziraat Bankasuun bilhassa yeni 
hüviyeti içinde .-attnd.aşm tasarruf 
ve varlığım koynunda bestıyen ve onu 
büyüten ana varlık btiine geleceğini 

bugünden tahmin edebiliriz. 
Bankanın umumt masraflarından 

ayırdığı ve bugün dört buçuk milyonu 
bulan fonu gittikçe artarak muhtemel 
en büyük zararları ~rplıyacak bir mik· 
tarı bulacak ve bu itibarla fevkalade ih
tiyata müracaat edilıne11i ihtimalleri çok 
azalacaktır. Fakat idi ihtiyatla el sürül
mesi hemen hemen hiç bahis mevzuu ol
mıyacaktır. Ve Bank.anın sermayesiyle 
adi ihtiyatı bütün teahhüdlerini karşıla
mak için entakt kalacaktır. Kaldı ki Zi
raat Bankası bugün tecrübeli ve memle
ketin en buhranlı genelerinde Bankayı 

ayakta tutmuş kıymetli ve tecrübeli ele
manlara maliktir ve yeni kanunla banka 
memleketin en verimli ve emin iş saha
larında çalışacaktır. Kemalist Türkiye
yi yaratacak olan büyük köy davasında 
iş ve hareket unsuru olmak üzere kuru
lan bu yepyeni müesseseye verilen mali 
kudret ve bünye kuvveti; Türkiye ban
kacılık tarihinin güzel ve yıkılmaz bir 
eseri olarak kalacaktır. Köylünün, yani 
türk nüfusunun yüzde yetmiş beşinin 

kredi ve iş müessesesi olan bankayı bu 
mümtaziyet ve muvaffak olma imkanla
rını cömerdce verenleri şükranla anmayı 
bir yurd borcu biliriz. 

Zirai kredi sistemimizde yeni devir 
Mali bünyesi bu kadar kuvvetli te

mellere dayanan banka, bir taraftan da, 
tarım kredi ve satış kooperatifleriyle 
kurulması düşünülen zirai kredi siste
mimizi tamamlamış oluyor. 

Bu sistemin en karakteristik tarafı, 

bundan sonra zira1 kredinin yalnız zi· 
rai istihsal için olması prensipini koy· 
masıdır. Böylelikle zirai krediye hakiki 
ve asıl manası verilmiş oluyor. 

ikinci hususiyet şudur: zirai kredi
nin bu manadaki şümul çerçevesi ge
nişletilmiştir. Zirai istihsal ihtiyaçları 

yalnız tohum, gübre, ilaç, fide, işçilik 

masrafı gibi hallere münhasır kalma
maktadır. Ciftçinin işlerini çevirmesi ve 
ziraatini yürütmesiyle alakalı bütün ih
tiyaçlar, çiftçinin düzenini, yani can le 
cansız bütün demirbaşının eksiklerini 
tamamlamak, ziraati verimlendirmek, 
iyileştirmek için lüzumu olan vasıtaları 
edinmek. tesisler yapmak, toprağını ge
nişletmek, toprak sahibi olmak ... bütü!1 
bunlar artık zirai kredi mefhumu içinde 
yer almı~tır. 

Uzun vade 
Çiftciye yardım, mahdud sahalardan 

çıkıpta onu ileri ve müreffeh bir hayata 
götürecek olan bütün iı;; sahalarına ya
yılınca ikraz vadeleri de bu işlerle 

ölçülü olarak uzatılmıştır. Bu güne ka
dar Ziraat Bankası ancak bir sene va. 
deli kredi yapıyordu. Cünkii karşıla. 

mak istediği ihtiyaçlar çiftcinin bir 
nihayet iki senelik istihsalile ödenebi
Jece k mikdarlara inhisar ediyordu. 
Fakat bundan sonra zirai kredi meL 
humuna gırecek olan bütün bu ihti
vaclar çiftçinin geçimim sarsmadan 
iki iic senede ödenecek ınahıyettc 

dir. Bu itıbarla vadeler 20 seneye ka. 
dar uzatılmıştır. Bu suretle Ziraat Ban~ 
kası artık yalnı7. istihsal kredisi ver-

miş olmuyor. İyileştirme, verimlendir
me, imar, vearazi kredisi vermiş olll4 
yor ki bu da bankanın yeni hususi.. 
yetlerinden birisidir. Yeni kredi sistC'4 
minin üçüncü enteresan tarafı şudur : 
rasyonel bir zirai kredinin hem yetkin. 
hem faydalı ve verimli olması lazun..; 
gelir. Banka bundan sonraki kredi 
muamelelerinde bu hususiyeti göz ö.o 
nünde bulunduracak; istihsal şartlarf.4 
nı düzeltmiyecek ve istihsal kudretini 
fazlalaştırmıyacak bir kredi vermekten 
daima sakınacaktrr. Krediler, çiftçinin 
istihsal kudretiyle ölçülü olacaktır. 

Kooperatifçilik ve zirai kredi 
Bankanın, yeni kanunla türk köylü· 

süne tatbik edeceği kredi sisteminin bu-c 
susiyetlerinden biri de, zirai kredi kay• 
naklarını, çiftçilerin karşılıklı yardını 

esası üzerindeki teşkilatlarına dayandır• 
masıdır. Bu teşkilat en mütekamil ifa• 
desini son "tarım kredi kooperatifleri,, 
kanununda bulmuştur. Ve zirai kredi 
sistemimizin en mühim esaslarından biıi 
de kooperatifçiliğin bu esaslar dahilinde 
taazzuv ve inkişaf ve zirai kredinin bu 
teşekkiiller kanaliyle tevzi ve idaresidir~ 
Banka kooperatif olan. yerlerde zirai 
kredileri bu teşekküller vasıtasiyle ya· 
pacaktır. 

Önce küçük çiftçi 
Zirai kredinin tevziinde küçük çift• 

çinin üstün tutulması esası kabul edil· 

miş bulunuyor. Bu, zaten partimizin 
programında yer almış olan ana pren
siplerden biridir. Çünkü küçük çiftçi, 
memleket nüfusunda işgal ettiği mev
ki ve istihsal hayatımızda sahih olduğu 
hissenin chemiyeti ile milli kudretin 
bel kemigini teşkil etmektedir. Bu iti
barla küçük çiftçi ilk sırada korunacak 
ve kollanacak bir unsurdur. 

Kaldı ki zirai kredinin riski bakı
mından da küçük çiftciyi üstün tutmak 
zarureti vardır. Çünkü küçük çiftçi
nin istihsalinde maliyet daha az, rand
man daha çoktur ve bu bütün dünya 
memleketlerinde böyledir. Kuçük çift
çi borcunu daha kolaylıkla ödeyebilir. 
Bankan.n on iki senelik ikraz ve tah· 
sil işlerinin seyri bunu göstermekte
dir. Bu itibarla bankanın yeni kredi sis
temi ön plana küçük çiftçi'yi alıyor. Kü 
çıık çiftçi tabirinin içinde on milyon 
vatandaş olduğunu da unutmayınız. 

Büyük çiftçiye yardım 
Fakat bütün bunlardan biiyük çift

çiye yardım yapılmıyacağı manası çı
karılmamalıdır. Zirai kredi sistemimi
zin ilk prensibi istihsal için kredi ver
m k olduğuna göre rasyonel ve teknik 
çalışan ve netice olarak faaliyetinin ik
tısadi neticeleri müsbet olan işletmele
rin de istihsal ihtiyaçları dikkate alına
caktır. 

Zirai kredinin en mühim mevzula
rından biri de mahsullerin sürüm ve sa
tışını kollamak ve kuvvetlendirmek ve 
bununla da ilk hedef satış kooperatifle
rinin taazzuvudur. Fakat bu te.,ekkül
lerin taazzuvu ile miıtevazin olarak lü
zumlu ve faydalı teşekküller meydana 
getirecek veya mevcud olanlara yardım 
edecektir. 

Türkiyede zirai sanatlar, yeni Zira
at bankasile beraber doğacaktır. Ana 
maddesi, zirai mahsullerimiz olan zira
at sanatları bankanın en yakın alakasını 
e-örecektir. 



4 - 6-1937 

Ankara Hukuk 
Fakültesinden: 

Tahmini akkat Muv 

Cinsi 
fi at Tutarı tem inat 

Ekmek 
En az En çok Kuruş Lira Li. Ku. 

Et 
35000 40000 11 4400 330 

Sade yağr 
20000 25000 37,5 9375 703 12 
3000 4000 95 3800 285 

Tuz 750 100.J 8 80 6 

1 

ULUS 

Enternasyonal 
Kömür -sergisinde 

Görmüş olduğunuz madeni krom yazılar mağazamızda 
satılır. Telefon: 1847 

Yıldız Tecimevi: Ulus Meydanı 6 
ı 2305 

7 

Ankara Hukuk 
Fakültesin"-

Anka~a Hukuk fakültesi leyli talebesinin çamaşır! r 
ması eksıltmeye konulmuştur. Tahminı tutarı 221 o ı 
va~ka.! ~eminat 165 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 14. 6. ır 
tesı gunu saat 11,30 da Fakülteye muracaatları. (13 ) 

• 
"" 

Çay 30 40 375 
Sirke 300 400 ıs 
Makarna 300 500 30 
Pirinç 4000 6000 22 
Sarımsak 35 

150 11 
60 4 

150 11 
1320 99 

25 1 

25 
50 
25 

88 

MUGLA NAFİA DİREKTÖRLÜ GÜNDEN 
Kapalr Zarf UsiJJ.iyle Eksi itme İlanı : 

!\filli .l\iiidafaa \ ekalt>Iİ • ·:umıııma 
Komi onu ilanları 

·----------------
İLAN 

50 
Ceviziçi 200 250 
Salça 150 200 
Toz şeker 3000 4000 
Kesme şeker 1000 1500 
Un 2500 3500 

50 
55 137 
25 50 
28 1120 
32 480 
ıs 525 

10 
3 

84 
36 

39 

31 
75 

38 

l - 20.5.1937 perşembe g,ü~ ihale edileceği ilan olunan Muğla 
vilayeti merkezinde yaptırllaeak 34695 lira 75 kuruş keşif bedelli 
h.ususi jdar~ ve ~6365 lira 87 kuruş keşifbedelli halkevi binaları ek
sıl~m~~ıı_ı:e ısteklı çıkma?ığmdaµ buna aid müddet 14.6.1937 pazar
tesı gunu saat on altıda ıhale edilmek üzere uzatılmıştır. 

Edevat çantası: Muteahhit nam ve hesabına satın a 
125 takım komple büyı.ik edevat çantasının her ıki e 
istekli çıkmadıgından bu defa pazarht,ra konmuştur. H 
tarı 1830 liradır. Evsaf ve ş:ırtnamesi muh bere şube • 
olarak alınacaktır. İhalesi: 10. VI. 937 perşembe g nu s 

Süt 1000 1500 ıs 225 16 88 
Beyaz peynir 1200 1500 45 675 50 63 
Yumurta 30000 40000 2 800 60 
Zeytin 250 350 35 122 9 19 
Zeytin yağı 1000 1500 65 975 73 13 
Sabun 750 1000 45 45') 33 76 
Sogan 3000 3500 8 280 21 
Patates 3500 4500 9 405 30 38 
Kuru fasulya 2000 3000 15 450 33 75 
Nohut ~00 300 15 45 3 38 
Yogurt 2000 2500 20 500 37 50 

Taze mevsim sebzeleri tafsilatı şartnamesindedir. 
Ankara Hukuk fakültesi ıçin mayıs 938 nihayetine kadar alı na-

cal: olan ve yukarıda isimleri hizal rında mikdar ve fiatlarile tut arı 
ve ı:nuvakkat teminatları yazılı bulunan erzak 15 gı.in müddetle aç ık 
~ksılt~~ye konmustur. İsteklilerin 14.6.1937 pazartesi güntl saat 12 

e Fakulteve mür caatları. (1388) 1-2358 

Keşif bedeJi ceman 81061 Jf.hı 58 kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlcrraır; 
A - Eksiltme şartnamesi, ·" 
B • Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri gene şartnamesi 
D - Fenni ve hus si şartname, 
F - Silsilei fıat keşif hula a cetveli, 

İstekliler bu evrakları 406-kiır:uş bedel mukabilinde Muğl Nafıa 
müdürlügünden alab lirler. ' 

.3-: E.ksilt~e 14:6.937 pazartesi günü saat on altıda Muğla viıa
yetı daımı encumenınde kapalı arf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebifıne ıçin 6079 lira 62 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve 1afta vekaletinden alınmış müteahhitlik ve
sikası ve ayrıca elli bin hralık yapı ışlerıni b şardıgına dair vesika 
göstermesi la ımdır. 

... . 
emırcı elediye reisliğinden 

.ı - 49i5 lira 65 kuruş kıymeti muhammene ve keşifli :nez • 
lı~~~. ınşası 20-5-937 perşembe gtlnünden itibaren 5.6-937 cumartesi 
gunu saat 16 ya kadar müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

5 -: İstekliler·.n teklif °;n~tuplarnı üçüncü maddede yazılı s • 
atten bır saat eveJ ne k dar encümen re·sligine makbuz mukıbilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecıkmeler kabul edilmez. 

1-2299 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden · 

2 - . Bu i.şe ait şartnameler mukavelename nafıa işleri genci 
şartnames~ ~e.şıf ve hulcısai keşif cetveli proje mezbaha yapı ni -
zamnamesını ıstekliler Demirci belediyesinden görebilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 373 lira 18 kuruş 
muva kat teminatını vermiş ve bu gibi 5000 liralık inşaat yapmış 
oldugunu gösterir müteahhitlik vesikası ibraz etmesi şarttır. 

. 4 -:- l?ale 5 6 937 cumaretsi günü saat 16 da Demirci bele -
dıye daııesınde encümen huzurunda yapılacagrndan isteklilerin 
gelmeleri b.ldirilir. (1313) 1-2255 

1. 1\f. V. Hava l\füsteşarhğından : 
Eski~eh~r tayyare fabrikası için ücretle çalrştmlmak üzere bir 

d~ktora ıhtıyaç vardır. İsteklilerin evrakları ile miJli müdafaa hava 
~usteşarlığına müracaatları. (1394) 2-2412 - ~ ------
aıı arma Genel l(omutanh«ı 

An iara satınalma koınisyoııundan 
1 - Tanesine (1250) lira kıymet biçilen vasıflarına uygun beş 

seyyar etüv 21.6.937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf usulü ile 
ve tamamına bin beş yüz lira kıymet biçilen ~ rtnamcde çeşitleri 
v~ ~.er çeşıdin mikdan yazılı otuz kalem cerrahi alat 22.6.937 sah 
gunu saat onda açık eksiltme usulüile satın alınacaktır 
Etü2v ilkHer i~i alıma aid ~rtname komisyondan parası~ alınabilir. 
Y

üz .k:emınatı (468) lıra 75 kuruş alatı cerrahiye teminatı da 
on 1 ı buçuk liradır. 

de 3a J Eksi~tmeye girmek istiyenlerin teklif mektub ve şartname
y z(ı ı vesıkalarını eksiltmeden evel komisyona vermiş olmaları. 

___ ı_43_2,:.) - 2-2456 

Nafia V ek af etinden: 
h 1 - M.uhammen bedeli 24000 liradan ibaret olan Filyos • Ereğli 
t attının kı.lometre 17 + 000 - 26 + 750 arası ve Kilimli makas Jıat-

1 ray ferşı:>:atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 :- ~ksıltme 16-6-937 tarihinde saat on beşte demiryollar inşa

at daıresınd_e~i eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 - Bu ışm muvakkat teminatı 1800 liradır. 

1 - 1. 6. 937 Salt gunı.i saat 15 de kapalı zarf usuliyle eksilt
mesi rapılacagı ihm edı~miş· olan Çamaltr tuzlasında yapılacak 
elektnk sznt:cılı te ı ı ışı tl5 gun muddctle tehir edılmiştir. 
•. 2 - Eksılt~e _16 ... 6 .. 932 Ç rşamba gtlnti saat 15 de Kabataşda 

kam levazım mudurlugundekı alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Bu tesısatm montajı da dahil oldugu halde muhammen 

bedeli sif İzmir 98.000 JiraClrr. 
4 - Muvakkat teınınat 61,50 liradır. 
5 - Şartnameler 490 kura mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mübayaat şubesinden Ankara _.ye hmir Ba~mi.ıdürlüklerinden alı-
nabilir. • 

. 6 - İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatte bir gazo1en 
tesısatı yapmış old•ıklarma dair resmi vesikalarını ve şartname. 
ye uygun olmak üzere izhar ôlunmuş fenni teklif projeJerinı tet
kik edilmek üzere ek .. iltme gününden en az 15 gün evveline kadar 
İnhisarlar tuz fen ubesi müdürlüğüne verme it ri ve münakasaya 
girebilmek için münakasadan Jl mi iki gün eı velinc kadaı tek
liflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkUr ş Jbeden vesika al
maları lazımdır. 

7 - Mühürlü teklif mektubunu ve aynca kanuni vesil·aları 
ile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olPn kapalı zarfl rın 
e~ geç ihale güniı tam saat 14 de 1 adar yukaı ıda adı ge en ko
mısyon bas!.- nh rna m kbuz mukabilinde verilmi o]TT1ıı~:r l" rm. 

dır. (2988) 1 - 2344 

~a an: 
Mütekaidini mülkiye ve askeriye ile dul ve yetimi rinin haziran 

ağustos 1937 üç aylık maaşları. 
1 - 2.6.1937 çarşamba) 

) Bankadan temlik suretile alanlar 
3.6.1937 perşembe) 
Askeri 

2 - 4.6.1937 cuma l den 
5.6.1937 cumar •• w: 500 ., 
7.6.1937 p ar~esi 10' iJ ,, 
8.6.193/ salı 1500 
9.6.1937 çarş. ,nba 2JlJJ ,, 
l\fül'. 

500 
1000 

o 
2000 
2700 

numaraya kada 
.. .. .. 

,. .. 
3 - 10.6.1937 perşembe l ,, 500 ,, 

u.6.1937 cı.: ::oo ,, ıcoo ,, 
ıı.6.1937 cu 'si lOOO •• ı 100 ,, ,, 

dedir. İlk teminatı: 137 lıra 25 kuruştur. Pa rlı ı ek rdcn 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı k nunun 2, 3 üncu ma de r e 1 e. 
nen belgelerle birli te pazarlık gun ve vakt da M. • V. 
alma komisyonuna ,elsinler. (1322) 1-

lLAN 

1 - Hepsine tahmin edilen fıat 64 bın lira olan 40 t n y rım 
tonluk Şevrole, Ford \ie bunlara mu dıl evsafta cms 1ı • yo 
kaı ah zarfla eks Jtm ye konulmu tur. 

2 - İlıal<.>si 25 - hazır n.937 cum güniı sa t 11 d d r. 
3 - İdari artnam 320 kunış;ı M. M. V. s tın na Ko. dar. 

alınır. 

4 - İlk temınat 4450 Jıradır 
• 5 -. Eksiltmeye girebı.lınek şartları: bu el, iltmeye girm k i~ • 
tıy~n fı~": !ar vereceklerı k myonetlerin e"s f, rtn p n ve 
re ımlerını 15 • H zıran - 937 tdrihine kadar Ank r da M. M. V. 
satın alma Ko. na vereceklerdir. Bu evrak uzerınde y p lacak t t • 
kikat sonunda kendılerinın e ıltmcye gırebıleceklcrı e d r t h
riri teblig t yapılacaktır. Bu tebligatı alan fırın .. Iar e ıltme e tek
lif mektubu veerbıhrlcr. 

6 - Eksiltm ye gırme ş rtını haiz iuekHlcr kanunı t mınat ve 
2490 sayılı .anunun 2 ve 3 uncu maddelerınde ya ılı bel eri b r
likte teklıf mektuplarını ıhale saatından en az bır s t evvel M. 
M. V. satın alma ko. na vermelerı. (1309) 1-22 5 

BİL11 

1 - Bıçılen ederı yuz elli dokuz bin dokuz yuz ellı altı lir 77 
kuı uş olan 1!;5kış ı t yyare • 1, nı uçuş yolunun ı t k. p lı 
zarfla ek ıltmeye ı.onulmuştuı. 

2 - lh lcsı 16.6 9,:,7 çarş ınba gunu saat 15 de M. M. V. tın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname, ke ıt, ve plcınları 800 kunışn M. M. V. s tın I • 
ma Ko. dan alınır. Muhabere ıle şartname gonderilmez. 

4 - İlk temınat 9248 liradır. 
5 - l!.I. iltmeye gırccekler kanuni teminat ve 24 O ılı k nu. 

mın 2 ve 3 uncu madd !erinde yazılı belgelerle Bayınc ırlık Bak n
Jı .ndan aldıkları ve ika, bayındrrlık genel ve fennı rtn mcleri 
ve müdafaadan alınan hava ınşaat şubesi vesıkası ile bırhkte tek -
lıf mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvef M. M. V. satıll 
alma Ko. na vermeleri. (1367) 2-2350 

İLAN 

300 lira ucretli bir muhenaıs, 200 !ıra ücretli iıç mım r. 140 lira 
ücretli iıç ınş at fen memuru ve 90 lira ucretJı ıki dal.tılo ve teksır 
memuru alın caktır. Mimarların hırı İstanbul ve d erlerı Ankara
da çahştmh:ıcaktıı. T lıb olanların her gun M. M. V. ınş nt şu-
besi miıdürlugünc ınüracaatl .. rı iluı olunur. (1436) 2-2460 

İLAN 

M. M. vekaletince bu sene muhtelıf yerlerde yaptırılacak büyük 
a~kerı bınalarla hastahanelerın kalorifer, mutbah, çama ırhane, e
~u, temız ve pıs su, elektrik, banyo gibi sıhhi tcsi atm pi n ve pro-
3elerı yaptırılacaktır. 

En muvafık olan ve bcgenilcn proje ve pl~ıılara M. M. V: Je
t ince 500 Jira verilecektir. 

Yapılacak itlenn bina plan ve projeleri M. M. V. inşaat şubc
sindedır. 1htısası olanlarla istekli firmaların Ankarada M. M. V. 
inşaat şubesinden iz:ahat almak uzere mı.itelıassıs mfihendislerıylc 
mezkur Ş. Md. ne muracaat etmeleri. (1435) 2-2459 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuru' olan yuz: .} irmi bef 

bin metre glaflık bez. kapalı zarfla ckaıltmeyc konulmuştur. 
2 - İhalesi 22 haziran 937 sah giınü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat uç bin beş yu.z altmış iki lira elli .kuruştur. 

şa 4 - ~ukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık genel 
f" rttnamesı: fenni. şartname, ferşiyat talimatnamesi, vahidi kıyasii 
ıa ~etvelı, profıl ve resimlerden mürekkeb bir takım münakasa 
~kvral ı 12~ ~uruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden teda.. 

rı o unabılır. 

4 - Zat maaşları son üç aylık yoklamalarını yaptırmış olan sa· 
hiplerinin yukarıda yazılı günlerde maaşlarını bizzat veya bilveka-
le aldırmaları ilan olunur:. (1401) · 1-2414 

4 - Şartnamesi 2J8 kurut M. M. V . satın alma KO. dan almır. 
5 - Eksiltmeye girecekler iltanuni teminat ve 2490 sayılı ka-

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarmr ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Satın 

.b.5 - _Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mu
c~h ınce ıbrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-1936 ta
rı ve A3297 numaralı resmi gazetede ilan edilen talimatnameye gö
re ve~aletten verilmiş müteahhitlik vesikasını havi teklif zarfları 
~ezkUr kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 16-6-937 tarihin-

e :aat 14 de kadar demiryoUar inşaat dairesindeki komisyoru 
rna buz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. (1356) 2-2379 

Erzurum Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanlığından : 

. 1 - 10 • 6 - 937 perşembe günü saat on beşte Erzurum Cumhu· 
rıyet Halk Partisi binası dahilinde müteşekkil eksiltme komisyo
~lUnda 65.000 altmış beş bin lira inş~at bedelli olan halkevi bin ı 
ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır: . 

2 - Evrakı fenniyesini görüp oku:rarak isteyen ıste_klıl~r T:ab
z.on ve İstanbul Nafıa Müdürlükleriyle üçüncü umumı mufettış • 
lık Nafıa Müşavirliğinde okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminatı 4500 dört bin beş yüz liradır. 
4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5.936 gün ve .329~ sayı.lı nüs

hasında çı~an talimatnameye göre 937 senesi maiıresı~e aıt ~lup 
N~fıa v.ekiiletinden alınmış ve elli bin liralık yapı ışlerı yaptıg~na 
daır vesıkasını ihtiva etmek şartiyle 2490 sayılı arttırma ve eksılt-
me kanununun 32 nici maddesindeki sarahat dairesinde tanzim e
decekle~~ ~~klif mektuplarını birinci madd:de y~zı!ı ~.o.6-93? per • 
şembe gunu saat 14 de kadar komisyona eyıce muhurlu oldugu hal-
de vermeleri lazımdır. 

5 - Postada gecikmeler kabul edilmez. (2814) 1-2193 

Ankara Hukuk 
Fakültesi nded: 

Miktarı Tahmini fiyatı Tutarı Tem~natı 

._l _____ A_n_k_a_ı·_n Helecli) ,. Rc·i~liği_l_ı._:•n_ıa_n ____ / 

İLAN 

ı - Sanayi cdadesin1.le 89 uncu adada 6 parsele! .. 86 metre mu • 
rabbaı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya 

konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 516 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 38 80 liradır. 
4 - Şartnamesini gormek istiyenler her gün va ı işleri kalemine 

ve isteklılerin de l 1-haz:iran-937 cuma gı.inü saat on buç kt ~ledi-
ye encümenine miıracaatları. "1343" 1-22 ô 

İJ.AN 
1 - Yenisehirde 1081 inci ad, d 1 numaralı parselde 72,45 met

re murabbaı Belediye malı arsa on e · n mudJetle ııçık arttrım -
} a konulmuştur. 

2 - Mu ammen bed 1i (362.25) liradır. 
3 - Muvakkat tcmı ıatı (27) lıradır. 
4 - Şartnamesini gormek istiyenler her gün ycızı işler· k le""li· 

ne ve isteklilerin de ll-hazıran-937 cuma günü sa t on buç kta 
Belediye Encümenine muracaatları. "1342·• 1-2295 

İLAN 
1 - Otobüs idaresi için 50, belediye vesaiti için on sekiz to ı 

benzin pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muh:ımmen bedeli 22.372 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1677 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istıyenlerin h.... ~n yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 7 haziran 937 pazartesi günü saat on birde 
belediye encümenine muracaatları. (J450) 2-2474 

Ank:ara Valiliğinden: 

Cinsi Ton Lira kuruş Lira Lira 
Odun 20 2,25 450 33,75 
Kok kömürü 90 31 2790 139,50.. . .. 

Ankara Hu!mk fakültesi için alınacak olan odun ve k.0 k .. k~~-uru 
açı;: eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 14.6.937 pa artesı gunu ı;aat 

Bankalar ve Anafartalar caddesinde hususi idareye aid olup 
bir sene müddetle icara verilmek üzere müzayedeye konulan 4 64 
N.lu mağazaya muayyen müddetler zarfında talih çıkmamasından 
27.5.937 gününden itibaren bir ay miıddetle pazarlığa konulmuştur. 

Taliblerin eski bedeli olan 5448 liranın c-c 7.S u nisbetinde te
minatlariyle mezkur müddet zarfında pazartesi ve perşembe gün· 
Jeri saat 15.30 da vilayet daimi encümenine şartnamesini go:rmek 
istiyenlerin de bususı muhasebe tahakkuk ve tahsil müdürlü .. une 
müracaatları ilan olunur. (1448) 2--2471 

11 de F:.JtüJtc.,.•e müracaatlarr. (1389) 1-2359 

alına KO. na vermeleri. (1434) 2-2458 

BlLlT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 275 kunış olan yuz elli bin 

metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 haziran 937 sah giıntl saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat yirmi bin iki yüz elli Jıradır. 
4 - Şartnamesi 20 lira 63 kuruşa M. M. V. satın alma KO. dan 

alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklcr kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncu maddelerinde ya:tıh belgelerle bırlikte teklıf mck
tublarmı ıha! saatmdan en az bir saate el M. M. V. astın alma KO. 
na vermeleri. (1433) 2-2457 

skt•ri l•ahriknl:ır l mum liidiirlii:ii 'atınalma 1 
Komİ~\onu llinl.ırı -

150 TON MAZOT 
Tahmın cdılen bedeli 9000 lırn ol n yukarda mikdarı ya 

ot askeri fabrıkal r umum ml durlu u satm ima kom unca 
21.6.1937 pazartesı gunu s::ıat 15 de kapalı z, rf ıle ih le edı ecektır. 
Sartname p rasız olarak komısyond n verilır. Talıplerın muvakkat 
t min:ıt olan 675 Jirayı havi teklıf mektuplarını mezk r gunde saat 
J4 de kadar komisyona vermelerı ve kcndilerının de 2490 numaralı 
k nunun 2 ve 3. maddelerindckı ve aıkle me k r gun ve saatte ko-
misyona muracaatları. (1390) 2-2411 

60000 METRE HARTUÇLUK HA İPEK KUMAŞ 
Tahmin edılen be eh 45.000 lira olan } ukarıda mıkdarı yazılı 

hartuçluk ham ipek kumaş askeri fabrıka1'r umum mudurlu u 
satın alma komısyonunca 24.6.937 perşembe g nfi 534lt J6 da kapalı 
.zarf ile ihale edılccektır. 

Şartna:ne 2 lıra 25 kuruş mulrabilınde komısyondan venlir. T • 
Iıblenn muVP.kkat temınat ol n 3375 lırayı havı teklif mektublarmı 
mezkfır gunde saat 15 e kadar komıı;}iona verm lcri ve kendilerinin 
de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. tincu maddelerındeki vesaikle me.r:-
kur gun ve 5aatte komisyona muraca tları (1 5) 2-2461 

Vekaletind n 
Açık bulunan Btlrhanıye no•erlıgine ıın ıh nla ve imtihansız 

noter olabilmek şartlarını haiz talihlerin b r a> ıç n e adlı) veka-
letine müracaatları ilan olunur. ( 1423) 2 2151 



8 ULUS 

Diplomali radyo mütehassısımız H t • • ı · • d 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve er ur u ra yo amiratı! 

4- 6 - 1937 

Halil Naci Mıhcıoğlu 

Anafartalar ~o: 111 

IGralıli l{ösli 
' 

Caddebostanında asfalt cadde üzerinde her tarafa nezareti olan 
köşk garajı ile kiralıktır. Caddebostanı iskele yolu karşısında 
305. 307 No. 2-2392 

Kom İS) onu lldnları 1 
Ankara Le' azım AmirJiği Satrnulma 

,________________ --~----------~-

İLAN 
ı - Ankara garnizonundaki hastalar ihiyacı için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 10.000 kılo tavuga teklif edilen fiyat pahalı gö
rüldügünden bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - ilk pzarlıgı 12.6.937 cumartesi güniı saat ıı de levazım a
mirligi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tavuğun tutarı S.500 lira olup muvakkat teminatı 412 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız gorülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü madesindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte komi$yona gelmeleri. 

(1444) 2--2468 

İLAN 
1 - Ankara g, rnizonu birlı 1 ri için 700 kilo pirinç unu 4.6.937 

cuma giınü saat 11 de pa arlı la sat n alınacaktır. 
2 - İsteklılerin ya ılı gun ve aatte lev zım amirligi satın al-

ma komisyonuna gelmelerı. (1431) 2-2455 

İLAN 

120 A et b ır k rav na 
2 ,. buyuk helvahane 
4 ,, buyuk helvahane kapa ı 

1 - Yuı arıda y. zıh bakır kaplar 4.6.937 cuma giinii saat 10 
da pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Kapları görmek istiyenler harb okuluna müracaatla göre
bilirler. 

3 - İsteklilerin yazılı gun ve saatte levazım amirligi satın al-
ma komisyonuna gelmelerı. (1430) 2-2!154 

ne, let Demiryolları ve Umanları Umum 

l\liidiirliit!ii ~atmalma Komisyoııu llitnlan 

tLAN 
1 

1 - Her sene Ankara - Çankırı arasında işliyen gezinti trenleri 
bu sene de 6.6 .. 1937 pazar gününden itibaren aşağıdaki itinerer mu
cibince işlemeğe başlıyacaklardır. 

Varış Kalkış 
İstasyonlar Saati Duruş Saati 

Varış Kalkış 
İstasyonlar Saati Duruş Saati 

Ankara 
Cebeci 
Kayaş 
Lal ahan 
Yozgat 
Kılınçlar 
Inm.: . 
Kalecik 
Alibey 
Tüney 
'Germece 
Çankırı 

Tren No. 1704 1804 Tren No. 1803/1703 

7.53 
8.10 
8.32 
8.56 
9.25 
9.43 

10.10 
10.30 
11.18 
11.46 
12.14 

4 

1 
t 
6 
1 
3 
7 
1 
1 

7.45 
7.57 
8.12 
8.33 
8.57 
9.31 
9.44 

10.13 
10.45 
11.19 
11.47 

Çankırı 
Gemerce 19.39 
Tiıncı 20.09 
Ali bey 20.40 
Kalecik 21.11 
Irmak 21.40 
Kılınçlar 21.55 
Yozg.ıt 22.41 
Lalahan 23.0S 
Kayaş 23.24 
Cebeci 23.37 
Yenişehir 23.45 
Anka. . 23.52 

2 
1 
6 
4 
2 
6 
1 
1 
2 
3 
2 

19.10 
19.41 
20.10 
20.46 
21.15 
21.42 
22.0l 
22.42 
23.06 
23.26 
23.40 
23.47 

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

İLAN 

15 haziran 1937 d n it b ren, Ankara b hliyôsü yolcu tarifesi, 
ücretlerde mühım nisbetlerde ten il t yapılmak suretiyle degişti
rilmiştir. 

Abomıman karne bileti ri de kaldırılarak yerine, yolcular i
çin. daha elverişli olan munzam ten il<lth 15 giınliık, aylık ve üç 
aylık seyahat kartları ihdas ed lmiştir. Evelce satılmış olan abonu-
man karneleri şimdilik merı olacaktır. 

Fazla tafsilat için Ankara banliyö ü kişelerine müracaat edil-
melidir. (1449) 2-2473 

Ankara Asliye mahkemesi ikinci hukuk dairesinden: 
Hazinei malıye namına avukat M. Emin tarafından Ankarada 

Balı pazarında Guzel İzmır s kagında Ziraat bankası apartıma
nında kayserili İstanbullu ogullarınd ın Nazıf oglu Hayri aleyhine 
mumaileyh Hayri vaktiyle 44 numaralı tahrir arazi komisyonu a
zasından iken aldıgı harcirah avansından Eskişehir mal müdürlü
ğüne 250 lira ve 29 numaralı tahrir musakkafat komisyonu azasın
dan iken Elaziz mal sandıgına 19.10.930 tarihinde sarfiyatı muvak
kate olarak kendisine verilen 286 lira ki ceman 535 liranın vaktiyle 
muameleyi mahsusiyesini yaptırmıyarak zimmetinde kalmış olmak
la mezkfir paranın tahsiline masraf ve ücreti vekaletin tahsili hak
kında 30.4.935 tarihli istida ile açtığı dava üzerine mubaşırın tebliğ 
ilmühaberindeki meşruhatında mumaileyh Hayrinin ikametgahının 
meçhul olduğundan bila tebliğ iade kılındığı gösterilmiş ve dava 
cı vekilinin ilanen tebliğat icrası hakkında sebk eden talebi H. U. 
M. K. nun 141 ve müteakib maddeleri hükümlerine uygun görüle
rek işbu istida ile birlikte davetiye tebliğine karar verilmiş olup 
muhakeme günü olan 2.7.937 cuma günü saat 14 de Ankara asliye 
mahkemesi ikinci hukuk dairesinde hazır bulunmanız veya bir ve
kil ikame etmeniz aksi halde işbu ilanın tebliğ makamına kaim o-
lunmak üzere keyfiyet ilin olunur. 2-2472 

Belediye Reisliğinden 
Ulus meydanında ana boruda yapılacak rabıt dolayısiyle 4 ha

ziran cuma günü akşamı sat 20 den sabah saat 6 ya kadar müdafai 
hukuk ve Cumhuriyet caddelerinin suları kesilecektir. (1447) 

2-2470 

Valtjıflar Cmuın Mü ··rlüğüıı e ı 
Senelik muhammen 

Kirası Vakıf 

Lira ~fo. Mevkii Cinsi 
875 7 'Gökçe oglu ev 
150 43 bideciler depo 

24 226 Tabakhane arsa 
Yukarıda yazılı akaratın biıinci arttırmasında kir )ar na i tek· 

li çıkmadığından arttırma altı gun daha uzatılmıştır. ihale 7 hazı
ran 937 pazartesi saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerden M(! 7.5 mu
vakkat teminat alınacaktır. Tutmak ve şartlıırını ögrenm k i tiyen
lerin ikinci vakıf apartımanında varidat müdürlüğüne müracaatları. 

(1426) 2-2452 

Ankara Havagazı Sirl\:.etiııdeıı 
' 

Erzurum kôpriısü ile dortyol arasındaki Bayındırlık so
kagı asfaltlanacagından bu yolda döşeli bulunan havagazı şe
beke borularının degıştirilmesıne liızumu kati görülmüştür 
Bu sebebten Bayındırlık Sokagı ile bu sokaktaki şebekeye 
bağlı Aytan, İstanbul, Bayander, Baylık, Demirtaş, Gedis, 
İmre, Durlu sokaklarındaki cebekemizden havagazı kesileccgi 
ilan olunur. 2-2477 

l(asiyer ve . 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
'Satış magazalarımızda çalış

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

Satılık Arsalar 
Muhtelıf cb'atta satılık arsa

lar. Miır. Tel : 2395 
1 • 2346 

Sıhatini Düşünenlere 

Müjde 
Çoktanberi sayın halkça piya

saya çıkarılması ıst nilen maruf 
ve meşhur İZMİT ÇENE SUYU
nu küçük şişeleri yapılan en as
ri ve fenni tesisatla hazırlanıp 
satışa çıkarılmıştır. 

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

Telefon: 2730 2--2429 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkılfib sokağın

da beş odalı 13 No. hane satılık
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat ::c bilirler. 

Telefon: No. 3231 
2-2417 

Almaııca 
Türkçe tercüme ve daktiloya 

tamamen vakıf eyi referansı o
lan ve büti.ın gün çalışabilecek 

bir gençe ihtiyaç vardır. Müra
caat mcı.tupla ve tafsiljtlı olma
lıdır. Posta kutusu: 92. 

2-2418 

Satılık Çerçeve 
38 adet yeni pencere 'ı:crce

vesi 4.6.937 tarihli cuma unu 
saat yarımda belediye atı :na-
zasıncla satılacaktır. 2-2445 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik magazalarından mal 

alıp şehir dahıline tevzi edecek 
açık göz s tıcı çocuklar ih iyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift-
liğine müracaat etsın. 1.2347 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, banyolu ve 

möble. Şerait ehven. Yenişehir, 
Tuna asfaltı bıtişıginde Yigit
koşun sokağı No. 15 

2-2462 

Satılık Otomobil 
Ford V. 8 kapalı çok iyi 

kullanılmış 
Fiat 509 4 kapalı Torpedo 

tip amerikan iyi kulanılmış 
Otto garaja müracaat Tel: 

3599 Hükümet caddesi 
2-2478 

Satılık: Otomobil 
Halen faaliyette olan ve ye

dek aksamı haiz şevrole marka 
açık tenezzüh bir otomobil 350 
liraya satılıktır. 

Adres: Anafartalar caddesi 
mühendis han. 2 numarada Bay 
Mustafaya müarcaat. 

2-2475 

Doktor - Bakteriyoloğ 1 
Salah Demirel 

Dahili, s rı hastalıklar, 

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

sın da. 
Muayene saatleri: 12-14 16-19 

1 

Yüniş fabrikası 
Sold l{tım, slarını sahsa basladı 

' , ' 
Beğendiğiniz kumaşın metresi 4 95 kuruş 

Bankalar caddesi Telefon: 3712 - = = 
Çaııl{aya ü{iııci Mıııtak,a Tapu 

Sicil Mulıafızlığından 
Mevkii: Balkehriz. 

Hududu: Sarkan urgancı Mustafa garben Şemsi oğlu Galib şi-o 
malen yol cenuben Sultan kadın ile çevrili 

Cinsi· Evli bag 
Yukarıda vasıfları yazılı gayri menkulun Hurşit oglu Hacı 

Mehmedin malı oldugundan bahisle veresesi karısı Ayc.e ve kızı 
Sürayya tarafından tescili ta leh olunmaktadır. l'apu sicillerinde 
kaydı bulunmıyan bu gayri menkalun ciheti hukukiye ve fenniye
si 22.6.937 salı günü saat 11 de mahallinde tetkik ve tahkik edile
ceğinden bir hak iddia edenlerin bu tarihe kadar muhafızlığımıza 
ve yahud tahkikat günü mahallinde bulunacak memurumuza müra-
caatları lüzumu ilan olunur. (1445) 2-2469 

Anliara rl"'elef on 
l\IüdürJüğünden 

ı - Ankara telefon nıudiirlügil ihtiyacı için bastırılacak 5000 
adet telefon kılavuzunda ılan ve reklam neşri hakkı açık arttırma· 
ya konulmuştur. 

2 - Müteahhit aynı zamanda kılavuzların basımı ile ciltlenme
leri i ini de deruhte edecektir. 

3 - Tahmın olunan bedel 3200 liar muvakkat teminat 240 liradır. 
4 - Sartnameler para ız olarak An ara Telef n Müdürltigü mu

am lat kaleminden alınabilir. 
5 - Arttırma 18.6.1937 gunu saat 15 te Ank ra Telefon Müdür

lügunde toplanacak alım komisyonun a y pılacaktır. 
6 - İsteklilerın kanunen aranac k "esıkal r ve giıven paralarıy

le tayin olunan gun ve saatte adı geçen alını komisyonuna müraca-
at} rı ilan olunur. 2-2479 

Hava Yolları Devlet isletme 
' idaresinden 

1 - Ankara - İstanbul arasında 7.6.937 (d hil) den itibaren 
A - Cumartesi günti hariç haftanın diger günlerinde. 

Kalkış Varış 
S. D. S. D. 

Ankaradan: 9 10 50 İstanbula 
İstanbuldan: ıs 30 11 20 Ankaraya günlük seferleri-o 

miz vardır. 
B - Cumartesi günleri: 

Ankaradan: 15 30 

C - Pazartesi günleri. 
lstanbuldan: 7 

2 - Acentelerimiz: 

17 20 1stanbula günlük bir sefe. 
rimiz vardır. Cumartesi gü· 
nü İstanbuldan An.karaya 
avdet seferimiz yoktur. 

8 50 Ankaraya ilave seferimis 
vardır. 

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

telerden meydanlara hareket saatleri: • 
A - Ankarada - (cumartesi hariç) - 8.30 da 

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

İstanbulda - pazartesi günü - 6.00 da 
4 - Pazar günleri - Yeşilköy, Ankarada şehir gezinti qçuşla· 

rımız ayrıca vardır. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. ( 1441) 2466 

İstanbul Telef on Direktörlüğünden · 
İdare ihtiyacı içın muhtelif cins ve ebadda 13 kalem kurşunlu 

kara kablosu kapalı zarfla eksiltm .. ye konulmu tur. 
Ek iltme 12-7-937 paz rte i günu saat 15 de t tanbul Telefon 

Dıre torlugu alım satım komisyonunda y pıl caktır. 
Muhammen bedel 20.000 lira muv t tem nat 1500 .iradır. 
Şartnameleri çalı ma gunl rinde levazım ddıremizde görülebi

lir. İsteklilerin b utarihte en geç saat 14 de 1 adar teminat parala· 
riyle nıı.iracaatları (2894) 1-2298 

En hos yva tu uour. ınki· 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma omisyonundan: 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları ön er. Hazmı kolayıa tırır. 

f ngıliz Kanzuk eczanesi 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me-
murluğuna müraca.ıt. 1-2282 

Kiralık Odalar 
Kutlu apartımanı Atatür.< 

Bulvarı Yenişehir. 
1-2322 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

1 - Aşağıda yazılı iki çeşit eşva hizalarında gostenlen günlerde kap lı zarf usulu ile satın alına -
caktır. 

2 - K ryola rtname i z ve fanila şartnamesi altı lıra ılı ında komisyondan alınabilecek 
bu eksiltmelere girmeK istiye c in hizalarında yazılı ilk temi t S ndık Makbuzu veya Banka mek· 
tubunu ve şartna ede yazılı v ı kalar içinde bulunacak teklif n ektuplarını eksiltme vaktinden en 
az bir saat evvel komis} ona vermiş olmaları. 

Cinsi Mi darı 
Yün F<>nila 60,000 tane 
Altlı üstlü demir 
Karyola 500 tan 

Tahmin bedeli 
Lira 

120,000 

11,000 
(1374) 

Şartname bedeli teminatı ihalesi gün Saat 
Lira Lira 
6 7250 16-6-937 Çarşamba 10 

o 825 16.6-937 Çarşamba 15 
2-2352 

YENi S i N E 1\1 A 1 .. A il HA LK 
BUGÜN BU GECE 

BENJAMINO GtGLl 

T aralından temsil edilen 

SAADETiM SENSİN 

Kuvvetli bir mevzu .. Harükulade bir 

musiki 

İ lave: Maverayı Erden Kıralı S. M. 
EMİR ABDULLAH'IN 

Ankarayı ziyareti intibaatı ve ayrıca 
CANLI RESİMLER 

BUGÜN BU GECE 
GÜNEŞ KIRALI 

Tabii bir dekor çerçevesi içinde 
seyircilerinin hisleri üzerine çok büyük 
te:;İr yapan heyecanla karışık kuvvetli 

bir aşk filmi 
ilaveten : Maverayı Erden Kıralı S. M. 

Emir Abdullahın Ankarayı ziyareti 
intibaatı 

HALK MATiNESi 
12.15 de 

KOKAiN 


