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Büyük önderimizin Karadeniz seyahati 

Atatürk dün Trabzona 
doğru hareket buyurdular 
lıtanbul, 8 

'(Huausi muha
birimizden te .. 
lelonla) - Cu .. 
marteai g ü n ü 
yüksek huzur
ladyle lstanbu
la f erel veren 
Cumhur reisi
miz Atatürk bu 
gün saat 17.30 
da iz.mir vapu· 
nıyle Karade
nize hareket 
buyurdular. 

Kaya, Ordu 
mülettiı
lerinJen Orge
neral F ahrettin 
Altay ve Parti 
Kamutay Gru
pu Rem B. Ha
san Saka rela
kızt etmektedir
ler. 

Cumhur Re
iaimu n., ba
kanı T e v I i k 
Riiftü Arcu, va
li ve be/etliye 
rem B. Muhit-Atatürk 16.30 

İla Dolmabah
'e aarayından 

Büyük Önderimizi Trabzona götüren lzmir vapuru 
tin Ü•tünJağ, 
say/avlar, hü

ayrJarak motorla Deniz yolları iJareainin "lzmir,, 
vapuruna geçtiler. "lzmir,, tam 1aat 17.30 da Trab
zona müteveccihen ıehrimiden ayrddı. 

Büyük Şefimizin bu •eyahatlerinde kendilerine 
1ç İ§ler bakanı ve C.H.P. Genel •ekreteri B. Şükrii 1 

kümet ve Parti erkanı tarafından teıyi eJilmi,lerJir. 
Verilen malUmcıta göre Atatiirk lıtanbalJan 

Joğnıca Trabuma gidecekler ve oradan Enanuna 
geferek Jiier bazı vilayetlerimüi ıerellenJirecek
lerJir. 

Batbetke 

Türkiye 
. 

ve lran 
Falih Rıfkı ATAY 

Petrol ve benzin 
fiatları indiriliyor 

Sümer Banlun Kayseride kurduğu pamuklu mensucat kombinası .. 

Sümer bank genel he gelinde 

B. Celil Bayar bakanlığın 
ve Bankanın çalışma 

tarzını, eserlerini anlatb 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

Mali kontrol basit bir şeydir. Asıl ehemiyetli olan teknik 
kontroldur. Maaş yüksek olursa randıman o nisbette yük
sek olur, biz aç karnına adam çalıştırmak istemiyoruz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamutay Ekonomi ve Büdce encümenlerinden mürekkeb "Sümer 
Bank" genel heyeti dün Büdce encümeni ikinci reiai Mükerrem Ümal'• 
bqkanJığmda toplanarak bankanın 1936 yılı faaliyet ve hesab dene
sine aid idare meclisi raponınu, bilanço, kir ve zarar hesabını tuYib 
etti. 

İlk sözü B. Berç Türker (Afyonka· 
rahisar) aldı. Fabrikaların işletme ve 
masraf itlerinin kontrol edilip edilme· 
diğini sordu. İzmit kağıd ve karton fab
rikasına ilave suretiyle bir selüloz fab
rikası kurulmasının çok masraflı ola
cağından bahsetti. Hazırlanan teknik 
raporla diğer ~alışmalarından dolayı 

Ekonomi bakanını ve çalışma arkadaş
larını tebrik etti. 

B. Sırrı İçöz (Yozgad), gelecek se
ne Bursada kurulacak tiftik ipliği fab
rikası hususundaki vaid üzerinde dur-

(S.onu S inci say! ada) 
Gümüşhane mebusu B. Cemal 

J:l~snü T aray arkadaşımızın reis
lıgı altında Tahran'a giden heyet 
v~zif~ini muvaffakiyetle bitir
mıştır: bu vazifenin hedefi, Dıt 
hakanlık vekili Saraçoğlunun söy
lediği üzere, iki devlet arasında 
yeni devrin icablarına uygun hu
kuki rabıtaları kurmak'tı. Mevzu
un sade bu ehemiyeti değil, kısa
ca mukaveleler listesini görmek 
bile Tahran müzakerelerinin uza
masındaki sebebi izah eder. Ka
mutayın tasdiki ile iki devleti ala
kadar eden ticaret, seyrüsefer, 
transit, gümrük, sınır güvenliği, 
telefon ve telgraf, havai seyrüse
fer, ikamet, v.ı. ye aid bütün itler 
halledilmit bulunmaktadır. Bu 
tasdik celsesi Şabinph Hazretleri 
ile onun yüksek ve medeniyetçi 
idaresi hakkında Millet vekilleri
mizin pek samimi gösterilerine ve
aile tqkil etti. 

Benzinde kilo başına 10 pefrolda 
8 kuruş ucuzluk gap:lacak 

Petrol ve benzinin ucuzlatılmu ı İfİn bu maddelerden alınmakta 
olan gümrük resimleriyle dahili isti hlik verıisi nisbetinm indirilmesi 
hakkında hükümetin Meclise vermi f olduğu iki kanun Jiyihuı gümrük 
ve inhisarlar encümeni ile büdce en cümeninden geçerek Meclis umumi 
heyetine sevkedilmittir. 

Bu Jayihalarla vergiler nisbet· 
lerinde yapılması teklif edilen ten
zilat sayesinde benzinde kilo batı
na 10 küsur kurut, petrolda ise se
kiz kuruta yakın bir ucuzluk te -
min edilmit olacaktır. 

C. H. P. Kamutay 
grupu toplantısı 

Güneş-Fener 
muhfelifi 

rapidi yendi 
Dün Sümer Bank genel heyetinde ~ 

•nteresan izahat veren Ekoaoaıi 
Bakanr B. Celil Bayar 

Eski Türkiye ile eski lran, a
aırlarca biribiri ile boğuımaktan 
vaz geçmediler. Nihayet ecnebi 
vasiliği altında birer yan . sömür
ge olmak zilletine katlandıl~r. 
Türkiyede Atatürk, lranda Şahm
p.h iktidara gelmekle ~ürriy':t ~e 
fereflerine kavuşan mılletlerımız 
na~ıl yeni bir devre girmişlerse, 
Türkiye ile lran münase.be!leri t~
rihinde de tamamen yem bır devır 
a~ılmışhr. Bu devrin adı, bir keli-
nıe ile, kardeşlik'tir. Hür, kuvv~t~ 
li, ileri ve garbcı bir İran, hızı 
yalnız inkılabçılığımız bakımıı_ı· 
dan sevindirmez. Biz böyle hır 
lranrn komşuluğunda ve dostlu
ğunda Meriçten Asya ortalarına 
kadar 'devam eden büyük bir .kıt~ 
parçasrnın sulhu için, emnıyetı 
İçin bu parça üzerinde yatayan 
halk yığınlarının bahtiyarl~k ve 
hürriyetleri için en sağlam ınan
calardan birini buluruz. Emperya-__ ,_. . .b. yıf 
lizme ittah veren eaaısı gı ı. za A 

bir İran Türkiye için de bır za!, 
varlığını müdafaa edemiyen e~~ı
ai gibi zayıf bir Türkiye lran ıçın 
d "' b. Afdır Türkler ve iranlılar - ır za • b.. . 
b.! uJirinin refah, kuvvet ve urrı· 

Dün l•tanbulJa Giinq - F eTNr 
C. H. P. Kamutay grupu bugün öğ· muhteliti Viyananın RapiJ takımı 

leden sonra Antalya aaylaıvı Dr. Cemal ile maç yapmıı ve RapiJi 3-2 yen-

MiLLi MÜDAFAADA 

193 7 petrol ve benzin ithal.itı 1936 
dakinin aynı olacağı farzedilecek oluna 
bu tenzilat sayesinde gilmrük resminde, 
belediye hissesinde, istilılik ve muamele 
vergilerinde topyekGn 5.367 .462 lira ka
dar bir tenezzül vukua gelecektir. 

Tuncanm başkanlığında toplandı. M ~J al-!' A al H ı 
ı::.·yl·,ı~ir. ___ J'~_a'~·cncı _ _ ' _ _ ... a_t _'_'ne_•_ ava gene Hariciye Vekili vekili Saraçoğlu. _ """" 

harici siyaset hakkında partiye izahat 
verdi. (A.A.) USSRSlV~ZXV-SUSU k 1 " 
R 

. . .b .. ~ omutan ıgı 
esım sergısı ugun açınyorı tanl~:11~:~1~~ :ıa:::c.~e~k= Fakat hükümet, ucuzluk neticeıifnde 

memleketin şimdikinden fazla petrol ve 
benzin istihlak edeceği ve dolayısiyle it
hal.itın artacağı kanaatindedir. Bu ıu
retle elde edilecek varidat farkı ve bun
lann sanayi hayatında yapacakları inki· 
şaf sebebleriyle hazine için başka yollar
dan elde edilecek menfaatlerin bu nok-
saru yavaş ya\•aş ve hatta fazlasiy1e te· 
lafi edeceğine şüphe olunmamaktadır. 

yellerini diledikleri zaman, bu ar
zularında ancak samimi olabilir
ler. Bizim biribirimizle bir dava
mız olabilir: süratle ilerlemek! 
Garbın istilası, ancak, garb mede
niyeti önünde durur. Bu medeni
yet, tekniği ile, kültürü ile, bayın
dırlığı ile, ekonomi ve endüstrisi 
ile memleketlerimizi battan bata 
kaplamalıdır. Milletlerimizin tari
hi, askerlik ve medeniyet tarihi, 
onlara bu hedefi elde etmek için 
lizım gelen bütün iradeyi, azmi ve 
cesareti verecek tükenmez bir 
kaynaktır. 

Devletlerimiz a.rumda temu 
ve münasebetleri tanzim eden ye
ni mukaveleler, zaten devam ede
gelmekte olan kardetçe kom9ulu
ğun daha mesud neticeler verme
ıine yardım edecektir. 

Bugün açılacak resim 

Bugün Halkevi salonlarında güzel 
bir resim sergisi açılıyor. Güzel ,sanat
lar birliği reıim ıubcıinin her ıene An· 
karada açtığı sergiye bu sene, D grupu, 
müatakil ressamlar ve heykeltraıtar 

birliği de iıtirak etmektedir. 

Bu ıuretle hemen hemen bütiln resim 
teıekkülleri birleımiJ ohnaktadır. 

Bugün açılacak olan ıergi, Kültür 

sergisinden bir görünüş 

Bakanı B. Saffet Ankanın himayesi al
tındadır. Sergide dört yüz eser teşhir 

edilmektedir. 
Diln sergi matbuat erkanına gezdiril

mit ve bu münaıebctle bir ~y verilmİJ· 
tir. Sergi herkesin takdirini kazanmııtır. 

Sergi ve teıhir edilen eserlere aid 
düşüncelerimizi bir yazı halinde aynca 
yazacağız. 

kanun liyihaaı meclia ruznameaine a. 
lınmıftır. · 

Bu layihaya göre yurdda hava teh
likesine karfı korunma işlerinin bir eı.. 
den idare etmek i~in Korkomutanlıfı 
salahiyetini haiz bir hava müdafaa ge. 
nel komutanlığı teşkil olunacaktır. Ba 
komutanlık emir ve kumanda itibariyle 
hazerde Genel Kurmay Başkanlığına. 

seferde Başkumandanlığa bağlı olacak
tır. 

Komutanlık bu kanunla tcfkil edi• 
Jecek olan yüksek hava müdafaa ko
misyonu ile alakalı vekaletlerin müta
Jcasını alarak hazerde bütün memleke. 
te şamil hava koruma pl.inlarını ha. 
zırlıyacaktır. Yurd dahilindeki halb 
ve hükümet teşkillerinin muhtelif b
aımlarını alakadar eden tekmil baft 
müdafaasına aid tefklllt itlerini w 
bunlara aid tesisleri yaptıracaktır. 

Hava korunmasına aid vilcud bulaa 
bütün tefkillerin talim ve terbiye tat. 
bikatları bu komutanlığa aid 0JacAktır4 
Hava müdafaa komisyonu namiyle Oo
nel Ku1"1t1&y Başkanının bqkanbfı al
tında kurulacak komisyon da haYa ge.. 
nel komutanı, Milli Müdafaa Vekile.. 
ti Hava Müsteşarı ile diğer vekilctler 
müsteşarları bulunacaklardır. 
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tPolitika Bahisleri ) 
"'---- . - -- ----------- - - -

Mısırın merke • 
1 ----· ·----

K eı lh ö rr~ 
Kahire, yakında, kuruluşunun 1000 inci yıldönümünü kutlayacak 

olan l .300.000, nüfuslu bir büyük !ehirdir. Asıl İsmi "Mısır Al • 
Kahira,, yani "Muzaffer Mısır,, dır. Bunun içindir ki, kendine hem 
''Kahire,, hem "Mısır" denmektedir. 

Mmr'ın serveti ve gayet,genit bir refah temin eden ticaret ha 
yah, Kahire'yi Viyana gibi bir büyük ıehir haline koymuttur. Bu
gün yapılmakta olan apartmanların en ufağı, metre mikabi hesabı 
üzerinden, bizim vekaletlerimizden büyüktür. 

Firavunlar· .. ,._.. . ._.. • ..,. . ..,. ........ ._.._. . ..._ • .._ • ._. • ..,. ••. ~.-..-. ..,. . .._ . ._. • ._ . ._. . .,r 
• h t .. k . • 
iGeoe a~a.ını.~ su~~.rı .. o~ması ~ahire; dan başlamak su

retiyle tetkik edi

legelmiş olan Mc

sır tarihi, turizmde 

en büyük "Mece· 

ne,. ini bulmuştur. 

Kahire'de gezilip 

görülecek pek çok 

i geceıerının guzellıgı yuzundendır gün- i 
i düzün sıca~ınl, geoe kooa şehrin al - i 
i nınd~n serınavuçlarile sildikten son- i 
i ra, ı~sanların yorgun da alsalar gi- i 
i d~p b~r._uy_ku çekmelerine imkan yoktur. i 
i Gak yuzu ınsan bak.ışına dünyanın heri 
t hangi bir noktasında olduğundan daha i 
iYakındır. , i 

eserler vardır. 
· .......... ,... .......... ._................ ... YAZAN : ................ . 

Üçüncü bir başkalık olmak üzere 

de, büyük şark şehrinin bir çok nok· 
taiarınila "pitoresk,, , olduğu gibi mu
hofaza cuilmiştir. Bizim İstanbuldaki 
kapalı çarşımız yanında bir kasaba ma
hal!csi tesiri yapan "Han Halil,, dip· 
diri ayaktadır. Dükkanlan doludur. 
Esnafın eli iş tutmaktadır. Kalabalığı 
kes!ftir. 

Bir de dördüncü ve en son nokta 
üıcrinde duralım: Mısırda "kış,, de· 
diğimiz mevsim yoktur. Parası olan ve 
kıpn s:>ğuğundan kaçınmak istiyen, 
Mısırda aradığı güneşi en müstesna 
konfor şartlariyle bulmaktadır. 

Bu dört nokta. Kahireyi bir asırdan 
az bir müddet içinde kötil ve pis bir 
Nil kasabası halinden çıkararak bir or
ta Avrupa mamuresi haline koymuştur. 

• Kavalalı Mehmet Ali Ağanın Ka
hirw, kalesi ve camii ile, şehrin en 
yüksek noktasına iliştirilmiş bir enam 
kises.i gibi metr\ı.ktür. Hidiv İbrahim 
Fud Paşanın Kahiresi yeni Kahire
nin içinde eriyip kaybolmaktadır. Mev
cud Kahire, zengin Mısırın ve tarihi e
serleri ile kıJ güneşi sablığa çıkarıl
mış olan turistik Mısırın merkezi olan 
Kahiredir. 

Bu Kahire, dünyada pek az ~bir
lerin bulacağı bir dinamizme maliktir. 
Servet, tarih ve güneş, Kahirenin dos
tu ve müttefikidir. Ve ~ehir, durmak
sızın genişlemektedir. Hep, şimale 

doğru. Bütün Mısır şehirleri şimale 

yani, serinlik getiren şimal rüzgarına 
doğru genişlemektedir. 

• Kahirenin merkez mahallelerindıt, 

t.arbafl.an ..e gallabiyelıeri kaldırsa

nız, Kendinizi Peşteden büyük ve zen
gin bir Avrupa şehrinde sanırsınız. 

Mağaıa.larda, dünyanın en iyi malla.n
nt bulununuz. Kahveler, lokantalar 
ve oteller, en şımarık, en huysuz, en 
titiz Avrupa ve Amerika turistleri i
çin yapılmıştır. Sokaklarda, seyrüse.. 
fer gayet muntazamdır. 

Otomobiller ve benzin ucuz, tica
ret de kazançlı olduğundan, her ikinci 
yabancmm altında bir otomobil, her 
otomobil kapısının da üç dört tane yer· 
1i açıcısı vardır. Parking'in nasıl bir 
şey olduğunu, kendi hesabıma, Kahire
de öğrendim. Orta Avrupa şehirlerin
de çünkü, Kahiredeki kadar otomobil 
yoktur. Bir çok caddelerde, sağ ve sol 
istikameti tayin eden, ortada parking 
yapan hususi arabalardır. 

Kahire'de, arabası olmıyan bir ya
bancı bir paytona atlamaya mecbur
dur. Taksiler çünkü, bir ayıp, bir haka
rettir. Her hangi bir otomobil, taksi 
olmou.da.u önce "hidematı şakke., ye 
mabkfım edilmekte ve Mısırın eniicra 
kasabasında bu mahkfuniyetin en son 
seneleı:ini ge~irdikte.n sonı:a Kahireye 
lelip taksi olmaktadır. 

• 
Kahirede bütün şehre şamil bir ge· 

ce hayatı vardır. Şehrin en sapa bir sem
tinde bile. nargile yahud goza (Bir ne
vi çubuk) içilecek radyolu bir kahve 
vnnl.ır. En son maval bitmeden, kahire

li tcı. ·.,s•nr kapatarak evine gitmez. 

Burhan Belge 
Gece hayatının sürekli olmasr, Ka

hire gecelerinin güzelliği yüzündendir. 
Gündüzün sıcağım, gece, koca şehrin 
alnından serin avuçJariyle sildikten 
sonra, insanların, yorgun da olsalar 
gidip bir' uyku çekmelerine imkan yok
tur. Gök yürli, insan ba.kryna dünya
nın he~ hangi bir noktasında olduğun
dan yakındır. Yıldızlar, çok daha par
laktır. Hele ay rşığmda, gök yüzünün 
ihtişamı ile Nil boyunun oyaları ara
sındaki kompozisyon oralarda yapyan 
insanı, ruhunda artistlik olmasa dahi, 
kendine bağlamaktadır. 

• Fakat Kahire, bütün bunlardan 
başka, nasyonalist ve entelektüel Mı-
11nn merkezidir. Bu bakımdan, İalııen
deriyeye hiç benzemez. İçinden olukla 
turist aksa, Kahire gene, şahsiyeti o
lan bir Mısır şehridir. 

G~el ve yeni yapıları ile üniver. 
site, kısmen bitmiş ve kısmen bitmek 
üzere olan hastaneler. içtima, konser 
ve konferans salonları, büyük gazete 
ve mecmua idareleri hep Kahirededir. 

Musiki kongresi 
FJorarısa'da eatern~yon.al aıu

sild koagresi toµJanıyor. Kongre
ye dünyanrn en tanınmış musiki 
üstadları davetlidirler. Munkişi

lltlSlarrmrza kongtt müzakereleri
ni takib ~meleri ttvsiyesinde 
brrlarrmalc bor~11r. Zira, lco~r~ 

nin toplanmasına !le~!> olan ~
a, musilri ile uzaktan yakı.adana-

• lilralt her kt!Sin zihnim işgal et
mek pek tabii olan bir suali ihtiva 
etmeitedir: Muasır musiki ile 
halkın zevki arasındaki münase
betleri tetkik etmek. 

Musiki ve hal/ar: :zevki... Bu. 
bizde de, bugün. büyük ehemi.yet
le tetkik edilecelc bir mevzudur: 
Halk hangi mrısikiyi s~i'Yf()r? Bes
t~lar ve musikiyi yayan/a; hal
lan istediklerini biliyorlar un ? 

Alaturka musiki dediğfrniz en
deron musikisi, yabad Bizans - a
rab mu.si.kisi bugün kimlerce b~ 
ğenilmekte, enternasyonal musiki
nin .mana.s.ııu lıimler aalam:ıita, 

omla.a kimler z~lı:: alrna.Irtadır ?. 

Mesela Benjanriao Giglı"'yi 
dirıle~k. için si,JJflllaya lıaşanlarz 

bir tara/tan, Mısu radyo.sıuıu ara
yaJJlarla çalgılı h.Melere gidenle
ri diğer taraftan tet.ıik ediniz: 
yuhrıdaki suallerin hakikate · ya
krn cevablarını kendiniz bulursu
nuz. Fakat iyice biliniz iri ~imdiki 
çocuklar gazeli kabkalıa ile, bizle
rin ka.lblerimizi yıllarca titretmiş 

olan şırkıları kayıdsızlıkla karşılı· 
yarlar. - N. B. 

Çilek ve romatizma 

Şu nefis kokalu. çilek, bilir mWniz ki, 
bir takım. h.a.stalık.lara kıu\ı da bir ilı'li
mış? Bu hastabklarm en korkwtçların. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. 
Ruzname şudur : 

lkinci müzakeresi yaprlacak mad
deler: 

1 - Teşviki sanayi kanununnn 30 
ve 36 nez maddelerinin deği,tirilmesi 
hakkında kanun layihası ve İktisad, 

Maliye ve B ütçe en cümenleri mazbata. 
ları. 

2 - Gedikli küçük zabit mensubla.. 
rma dair olan 2505 sayılı kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun la
yihası ve Milli Müdafaa encümeni maz.. 
batası. 

3 - Bahri muavenet ve tahlis ve 
bahri müsademeyr. mütedair bazı kai. 
delerin tevhidi hakkında 23 EylCil 1910 
tarihli beynelmilel mukavelenamelerin 
tasdikine dair kanun layihası ve Ha
riciye Vö! İktisad encümenleri mazba
taları. 

4 - Telsiz kanunu layihası ve 
Nafıa, Milli Müdafaa, İktisad, Dahi. 
Iiyo ve Adliye encümenleri mazbata.. 
1arr. 

5 - Ticaret gemilerine karfı de. 
nizaltı gemilerinin hareketlerine dair 
Londrada 6 Teşrinisani 1936 tarihinde 
imzalanan mazbataya iltihak hakkında 
kanun layihası ve Hariciye ve İkti.. 
sad encümenleri mazbataları. 

6 - Ankarada bir Tıb fakültesi 
tesisi hakkında kanun JJyihası ve Sıh· 
hat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe en.. 
cümenleri mazbataları. 

7 - Beş kaza teşkili h,akkmda 
kanun layihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. 

8 - Cenevrede milletierarası iş te,._ 
kil.atı konferansının 19 ncu inikadm
da kabul edilen yeraltı işleri mukave. 
lenamesinin tasdik.ine dair kanun liyL 
hası ve Hariciye ve İktisad encümen
leri mazbataları. 

Birinci müzakeresi yaprlacak mad
deler: 

1 - Maarif Vekaleti prevantoryo
mu ve sanatoryomu hakkında kanun ıa. 
yihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 

2 - Maarif Vekaleti merkez teşki
lat \•e vazifeleri hakkındaki 2287 sayı. 
h kanuna müzeyyel kanun layihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbata
ları. 

dan birini haber verelim: romatizma. 
Çilekte asid salisilik bulunduğunu iki 
kimyacı meydana çıkarmışlardır. Bu 
madde ise romatizmanın başlıca ilacıdır. 
Birzat: "Allah canrmı çilek tplasında 

alsınl'' .özleriyle çileği ne kadar aevdiği
ni anlatmak isterdi. Şimdi, ea az, yet -
miş bqiade olasa ha zat, bir geaç kadar 
dinçtir. 

Bitmeden bol bol çilek yiyelimt 

Güzellilı kıralifeleri 

1937 ııüzelli" kıraliçeleri birer birer 
aeçilmeğe bıa§ladı. 

Güzellik loraliçeleri seçmek, ırk gii
zelliği balmnmdan• mesela atletizm ıam
piyoıı!arı ıeçmekten muhakkak ki fay
dasız Ye ancak IJaD basmlar İçin bir ti • 
c:aret itidir. Bı.ı iıin abla.ki tarafına ge -
lince, bundan bahse bile lüzum yoktur; 
güzellik kaaliçeleri tarafından yazılım! 
batıralan umıuaya uğrayan kadmm ız. 
tmdmu anlatan ha:zin yesikaJar sayabili-
n:L 

Fakat biz bunda, bunlardan eleği~ 

Paris'te sep!en Rasya güzelinden bahs
edecektik. Rusya güzellik kıraliçesi Pa -
ris moda mağazalannda mankenlik eden 
OD dokuz yapnda bir kızdır. 

Bu haberi öğrenince alda ıu sual gel
miyor ma? 

- Rusya P•ia'te midir? 

Mrmkiyi ıeven ineklu 

Amerika'da Dcfroit'te çıkan Amen
can W eeldy ti)yle bir haber -.eriyor: 
''lnek!er musikiyi ve hususiyle cazı se
viyoırlar. Bir amerikala çiftçi bun1111 tec• 
ri.ibesini. yapmııtır. Bu adam, indderi -
niu bulıınclyğu ahıra bir radyo koy·muı 
ve radyo caz bava1an çalarktm inelderia 
daha fazla süt verip daha az yediklerini 
ve sonra, bir mü. :.ldet iç.in radyoyu kal· 
dn-mtt ve sütiin ck.sikliğiai. radyoyu tek· 
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Devlet Demiryollarında 
Ankara ve Haydarpaşa 

banliyo tarif el erinde 
esaslı tenzilit yapıldı 
Devlet demiryolları işletme idaresi başta İzmir, arkasından Avru .. 

pa hattı banliyö trenlerinde tatbik etmeğe baıladığı tenzilatlı banliyö 
tarifelerini, Ankara ve Haydarpafa banliyö hatlarına da teımil etmeK 
kararını vermiştir. 15 hazirandan itibaren tatbikine geçilecek olan 
yeni tenzilatlı tarifelerle Türkiyedeki banliyö tarifeleri ahenkleştiril
miş olacaktır. 

idarenin 15 hazirandan itiba
ren tatbik etmeğe başhyacağı bu 
tenzilatlı tarifeler halkın Orman 
çiftliği gibi mesire yerlerine daha 
fazla rağbet göstermesini ve her
kesin bu yerlere gidebilmesini te
min edecektir. 

İdare aynı zamanda tenzilatlı banli
yö karneleri de yapmaktadır. Bu karne
ler tren yolu güzergahında oturan ve 
işleri bulundukları yerlerden uzakta olan 
iş ve güç sahihlerinin çok işlerine yara
yacaktır. · 

Son zamana kadar tatbik edilmekte 
olan banliyö ücret tarifeelri istasyon -
dan istasyona olmak üzere ayn ayn idi. 
Yeni tarifelerde bu aynlık kaldınlDUf ve 
bunun yerine daha pratik ve halkın men
faatine daha uygun mmtaka usulü ihdas 
edilmiştir. Ankara banliyö hattı 3, Hay
darpaşa banliyö hattı 5 mmtakaya ayrıl
mıştır. 

Ankara banliyösünde 
Ankara banliyösünde birinci mmta• 

ka addedilen istasyonlar şunlardır: 
Ankara - Gazi, Fişekhane • Demirli

bahçe, Yenişehir - Mamak, Saime kadın 
- Kaya§. 

Bu istasyonlar arasında seyahat eden 
bir yolcu yalnız gidit veya yalnız dönüş 
için birinci mevkide 10, ikinci mevkide 
7, üçüncü mevkide 5 kuruş verecektir. 
Aynı istasyonlar arasında gidiş dönüş 

bileti alanlar ise birinci mevkide 14, i
kinci mevkide 10, üçüncü mevkide 7 
kuruş verecektir. 

İkinci mıntaka addedilen istasyonlar
la, bu mıntakanm ücret tarifeleri: 

Gazi - Kayaş, Ankara - Eetimesud. 
Bu istasyonlar arasında yalnız gidiş ve
ya yalnız dönüş bilet ücretleri birinci 

rar işlettiği zaman sütün fazlalaştığını 

görmiiıtiir." 

Sütlü inıelderimlz için birer radyo 
alabm? 

intihar ııakaları 

görülmeyen memleket 
Echo de Belgrade gazetesine göre, 

Arnavudluk'ta, eni yıldanberi ilk defa 
bir intihar vak.ası görülmüştür. lnblıa • 
rm sebebi, bu adamın üç karısından en 
çok sevdiiinin diğerlerinin mevcudiyeti
ne tahammül etmiycrek kaçması ve on
Ja~dan ayrılmadıkça geri gelmiyeceğini 

bildirme$İdir. 

Yemek pişiren komerve kutıdarı 

içindeki konserveyi pi~iren kutu~ 

bunu da gördük! 
Fakat bu bV kutu değil, iki kutu

dur ve bir tan~i bHdiğimiz konseırve ku
tusu, diğeri de bu kutuyu içine atan da
ha büyük, iki parçadan mürekkel> bir ku
tudur. Birinci kımnda su, &mcisinde yan
mamış kireç vardu·. lki klSim arasındaki 
bölme delinince su kireçle temas edip 
hararet husule getirmekte ve bu hara • 
ret de yarım saat içinde konseneyi pi
şirmektedir. 

Bu haberi Viyana'da çıkan Neue 
Freie Presse'de okuduk. 

Ağaç gövdesi içimle bir gazino 
Bükrei'te çıkan Univers.ul gazetesi, 

Sofya civaı·ında, bir ağacın gövdesi içi
ne bir gazino kuruldı.ığunu haber veri • 
yor. Bu ağaç ihtiyar bir çınardır ve göv • 
desinin msıf kutru 12 metre olup içi de 
deliktir. Sofyalı bir lokantacı hu ağacın 
içine bir gazino kurmak gibi orijinal Lir 
düşünce ile hareket edeı·ek tasavvurunu 
da fiı.1 sahasına çıkarmıştır. Şimdi. sofya
bların sık s~k gidip kahvelerini içtı'lderi 
bu gazinonun adı #'detik ağaç gazinosu"' 
dur. 

mevkide 14, ikinci mevkide 10, üçüncü 
mevkide 7 kuruştur. Gidiş dönüş bilet 
ücretleri ise birinci mevkide 20, ikinci 
mevkide 14, üçüncü mevkide 1 O kuruş• 
tur. 

Üçüncü mıntaka: 
Ankara banliyö hattının her ııu el.bet~ 

ten en son istasyonlan olan Kaya§ - Eti· 
mesud'dur. Bu istasyonlar arasında yal. .. 
ruz gidiş veya yalnız geliş bilet ücretle .. 
ri birinci mevkide 20, ikinci mevkide 14 
üçüncü mevkide 10 kuruştur. Gidi§ • 
dönüt bilet ücretleri de birinci mevkide 
30, ikinci mevkide20, üçüncü mevkide 
14 kuruştur. 

Bu ücretler idarenin teabit ettiği ile.. 
retlerdir. İçerisinde birer kuruş nakliye 
vergisi yoktur. 

Haydarpcqa banliyölliiru:le 
Haydarpa~ hanliyöaünün birinci, 

ikinci ve üçüncü ıruntaka tenzilatlı bi • 
Jet ücretleri de Ankara banliyösünün bi
rinci, ikinci üçüncü mıntakalarmdaki 

ücretlerin aynıdır. Yalnrz Haydarpaıa 

banliyösünde nakliye vergisinden ba,ka 
Gazi köprüsü resmi ile Haydarpaşa li
man ve rıhtım relOIIli de alınacaktır. Hay• 
darpaşa banliyö hattının birinci rmnta

kasına dahil istasyonlar şunlardır: 
Haydarpaşa _ Göztepe, Erenköy • 

Maltepe, Kızrltoprak _ Suadiye, Bo$
tancı • Kartal, Maltepe - Pendik. 

İkinci mmtaka istasyonlan: 
Haydarpaşa - Maltepe, Erenköv .. 

Pendik. 
Üçüncü mıntaka istasyonları: 
Haydarpaşa - Pendik, Pendik - Geb-

ze. 
Haydarpaşa banliyö hattının dör ~ 

düncü mıntakau Tuzla. - Haydarpap 
arasıdır. Bu istasyonlardan diğerine yal 
ruz gidiş veya yalnız dönüş birine imev· 
kide 24, ikinci mevkide 18, üçüncü mev• 
kide 12 kuruştur. Gidiş • döniiş bilet ÜC• 

retleri ise birinci mevkide 36, ikinci me~ı' 
kide 27. üçüncü mevkide 18 kuruştur. 

Haydarpaşa banliyösünün bepnc.i 
mıntakasr Haydarpaşa • Gebze arası.

dır. Bu istasyonlardan diğerine yal• 
oız gidi!\) veya yalnız dönüş bilet ücret• 
leri de birinci mevkide 31, ikinci mev .. 
kide 26, ü~üncü mevkide 17, gidi§ • dö. 
nüş bilet ücretleri ise birinci mevkide 
50, ikinci mevkide 37, Ü!JÜncü mevkide 
25 kw:uştur. 

İstanbnlun yeni heiediye binau 
İstanbul~ 8 {Telefonla) - Pıost 

yeni belediye binasının Sultan Ahmet. 
te yapılmasını tasvip etm~tir. Beledi.. 
ye bunun için şimdiden hazıılıklar ya. 
pacak ve mmtakada istimlakler bütik.. 
t en sonra inşaata başlanacaktır. 

Bir temelde akan bombalar 
İstanbul, 8 (Telefonla ) - Eyilpte 

sahile yakın arsaların birinde temel 
kazrlrrken işcs i armud şeklinde 51 tane 
el bombası bulmuştul' . T ahkikat ya. 
pılmaktadır. 

lstanbul memba suları 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Beledi. 

yenin İstanbul nıenba sularmr sula:r 
idaresine devrederek işletmesi mnb.. 
temeldir. 

·-··-_..._. ............................ .___ . . 
~HAVA i . . ··--.. ··········-···· ... -__....._ ................... 

Hava açık geçti 

Dün ~ebrimizde hava açrk' geçmİ§ ve 
ısı ZO derece olarak kaydedı1mi~r. Me
teoroloji işleri genel direktörlüğünden 

verilen malUmata göre dün ~rk Anado
lu mmtakasiyle Karadeniz sahinerinde 
bava bulutlu ye ya~mnrln diğer mınta .. 
kalannda ise açık geçmiştir. Dün en 
çok yağıj Giresuncfa olııruş ve karemet• 
reye 19 kilogram su bırat"'mTştır. Dün 
en düşük ISI Erzuru.ında 3, en yük.sek 
ısı da Adana ye Bodrum"da 3t derece 
olarak kaydedilmistir. 
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İspanyol kralcılanna göre Fon Nograt'ın 
Belgraddaki 

flli11tllliıll{tlj 
Romanya - Lehistan 

L ebistan Cümhur Reiıi Moıçiata-
ki, yanında dıt bakanı Beck oldu. 

ğu halde Romanya'yı ziyaret etmekte • 
dir. Polonya cümhur reisinin bu ziyare
ti, geçen senenin yazında Romanya er • 
kam harbiye reisi Samsonoviç'in Varıo
va'yı ziyaretiyle baılayan kartılıklı se • 
yahatler silsilesinin yeni ve ehemiyetli 
bir aafha11dır. Geçen senedenberi iki 
devlet erkanı harbiye reisleri, dıt bakan
ları ve başbakanlan sık ıık biribirini zi· 
yaret ettiği gibi, Geçenlerde Romanya 

Arşidük Otto ispanya Temasları 
Belgrad, 8 (A.A.) - Almanya dıJ 

Suriyede va tan ilerin 
hataları 

SON POST A'da Muhittin Birge., 
Suriyenin milli menfaatleri büyük 
komıua.u Türkiye ile dostluğu &mir 
bulunmasına ve Sancakta eka.eriyetia 
turklerde olduğunun vataniler tara
fından bile tasdik edilmesine rafmen. 
Cenevrede Hataya verilen muhtariyet
ten dolayı bazı vatani teflerinin ya
kıtıkaız hareketlerini anlatarak !ÖY
ie yazıyor: 

tahtına namzet •ş bakanı fon Noyrat'Ja yapılan konuşma-
mı ]ar neticesinde neşrolunan tebliğde iki 

memleket arasında politik vaziyet ve 
sulhçu işbirliğindeki fayda hakkında 

tam bir görü§ beraberliği olduğu tas. 
rih edilmekte ve bu konuşmaların kar~ 
şılıklı münasebetleri inkişaf ettirmek 
suretile barış davasına hizmet husu
sundaki azimlerini kuvvetlendirdiği j. 

Bu işe B. Mussolininin de taraf dar 
olduğu haber veriliyor 

Paris, 8 (A.A.) - İspanyol kıra Jcılarından bir zat, Havas ajansına 
aıağıdaki beyanatta bulunmuftur: Iave edilmektedir. veliahdi de Val"§ova'ya gitmiıti. 

Romanya ile Lehistan arasındaki 
dostluğun temeli 1921 senesinde imza • 
lanan ittifak muahedeıidir. 1921 senesi 
martında bu muahedenin imzalandığı sı
rada milJetlerarası münasebetlerinin ma· 
biyeti hatırlanacak olursa, Romanya'yı 
Lehistan'a yaklaıtıran &miller anlaıılır: 
o zamanlar Sovyet Rusya, yalnız Lehis· 
tanın değil, Besarabya'yı ilhak eden Ro. 
manya'nın ve hatta bütün orta ve ırarbi 
Avnıpa'nın düşmanı vaziyetinde görü
nüyordu. Fransanm yardmıiyle yapılan 
Lehistan - Romanya ittifakı da hem iki 
devleti, hem de garbi Avrupa'yı Sovyet 
tecavüzüne kartı korumak için imzalan
DUf b. Bu sebebledir ki Sovyetlerle Av· 
nıpa arasına çekilen bu hatta, o zaman 

"- Otto de Hababurg, iıpanyol tahtına namzeddir. B. Musolini de 
kendisinin namzedliğine yardım etmektedir. 

Komünike okunduktan sonra Al· 
manya dış bakanı gazetecilere kısa bir 
beyanatta bulunmuş ve Belgradda gör. 
düğü dostça kabulden dolayı minnet 
ve şükran duygularını kaydettikten 
sonra bu ikametin iki memleket ara
sındaki dostluğun kuvvetlerunesine hiz. 
met etmesi dileğinde bulunmuştur. 

"Hangi taraftan bakılırsa görülit
yor ki v11.tl\nİler gaflet içindedirler •• 
hatada ısrar ediyorlar. Geçende, türlı 
konsolosuna, bir kısım suriyeliler ta· 
rafından buket takdim etmek aure
tiyl~ türklere kartı dostluğunu göe,. 

tcnnf'k istemi§ olmaıımdan dolll)'I 
kiip1ere binmi§ olan bu nasyonalist· 
ler, tüddere ve Türkiyeye kartı ya). 

Cordon Sanitaire adı verilmiıti. 
1921 senesinde Take Yovesco tara· 

fından imzalanan bu ittifak üç defadır 

tecdid edilmiıtir: 
1926 senesinde Duka tarafından. 1931 

senesinde Miriveaco tarafından Vf' 1936 
senesinde de Titüleaco tarafından. 

Bundan baıka Duçe, bir İtal-
yan prensesinin, İıpanya tahtına 
çıkması için Otto dö Hab&burgun 
Prenses Mari de Savua ile evlen· 
mesini arzu etmektedir. 

Eski kıral Alfons'un dönmesine tek 
taraftar general 1'"ranko'dur. Öteki 
"beyaz,, şefler, general Kueipo dö La· 
no da dahil olduğu halde salatanatın 

iadesine aleyhtar değildirler, fakat ne 
Alfons'u istiyorlar, ne de hanedan er· 
kanından herhangi birini. .. Karlistlerin 
saltanat müddeisi olan A1fona Şarl dö 
Burbon ölmüş ve halef bıralanamıftır. 
13 üncü Alfons'un düşmanları İspanya 
tahtına bir yabancı hanedanı ve bil. 
hc:ssa B. Mussolini'nin namzedi olan 
Otto dö Habsburg'u getirmek istemek· 
tedirler. B. Musolini, Arşidük Otto
nun prenses Mari dö Sauva ile evlen.. 
mesini düşünmeden önce Arşidük'iln 
Don Karlos'un kızı prenses Mari ile ev. 
lerunesini tasmim etmekte idi. Şimdi 
İspanya tahtına oturmak iddiaaında 
bulunan 4 kişi vardır: 

Alfons, Kavadonga, Don Juan w 
Otto .. 

A.rşidak Otto 

Polonya Cumhur Reisinin 
Bükreş ziyareti 

Bükreş, 8 (A.A.) - Dün, kıral sa

rayı önünde, Polonya Cumhur Reisi B. 
Moscicki şerefine parlak bir geçit res.. 
mi yapılmıttır. Akşam, kıral Karo!, B. 
Moscicki ferefine sarayda büyük bir 
ziyafet vermiş ve ziyafet sonunda iki 
devlet reisi, çok samimi nutuklar teati 
etmişlerdir. 

Kıral Karol, Polonya _ Romanya 
ittifakının sağlamlığından bahsederek 
aradaki ittifak ve dostlukların Millet
ler Cemiyetinin ruhiyle hcmahenk ol
duğunu tebarüz ettirmiştir. 

Moscicki de Polonya-Romanya itti· 
fakının, faaliyetin bütün sahalarındaki 
teırika meui ile inkipf etmekte oldu. 
ğunu 8Öylemiştir. 

nız bir husumetle mütehauis bulunu
yorlar. O türkler ve o Türkiye ki, tw.. 
kün hakkına dokunmak ia.temİJ• 
bütün arablığın, dun de, buıü. 

1921 senesindenberi milletlerarası 

münasebetleri çok ehemiyetli istihaleler 
geçirmiıtir. Romanya dıı politikası ba • 
kımından bu istihalenin ıümul ve ehe • 
miyeti, Take Yovesco ile Titülesco ara· 
sındaki farka iıaret etmekle tebariU: et
tirilebilir. Orta Avrupa'da kuvvetli bir 
Almanya belirdi. Fransa Rusya ile mİ· 
sak imzaladı. Bu misakın içine Çekoslo
vakya da alındı. Ve garib tecellidir: 
"Cordon Sanitaire" Rusya'nın orta Av. 
1".Jpa'ya doğru ilerlemesine mani olmak 
için çekilmiı bir sed iken, bugün aynı 
Fransa, Çekoslovakyaya yardım için 
Romanya topraklnrından Sovyet asker -

Bu dört kişiden hiç biri tahttan 
vaz geçmiş değildir. Bununla beraber, 
bunlar, İspanyol kamoyunu pek fazla 
nazarı itibare alınıyor, halbuki onun da 
bu meselede söy~veceği vardır. ispanyanın kontrolu için 
Fon Blombe~g. prensip· anlaşması yapıldı 

ltalgasegahatznzn . 

de, yarın da d o s t u d u r . Türle. 
ler tarafından yardım, müzaharel 
görmeksizin ve icabında onlar tara
fından müdafaa edilmeksizin, arab
lık bugünkü halinde, hiç bir danu
nı tam müdafaa edemez ve türiderde 
arablara kardeı göziyle bakıp ta.. 
zaman onlarla elbirliii yapmaya ha
zırdırlar. lıte Suriyenin vatani Jako
binleri, arab nasyonalizminin • bi
rinci yardımcısına kartı bu kadar 
ters, bu kadar akai, bu kadar yaa
lıt bir mukabelede bulunuyorlar! 
Gün geçtikçe daha iyi görülüyor ki 
SW"iyenin vatanileri, bütün arabldı: 

için bir tehlike teJkil etmektedir. S... 
riye lideri olup "arablığm imamlıft
nı,, nefsinde temsil etmek gibi iddia
lara kadar giden tehbender ile yan

nı, bu müfrit türk düpnanlığı Ye b• 
ölçüsüz nasyonalizm ile yalnız bir 
gaye takib ediyorlar: türklük ile a
rablık arasına kundak koymak! 

Fakat, modem kültÜr kuYYeti, 
modern tetkilat ve modern aıkerlik 
kuvvetleri ile, ıark milletleri nasyo
naliz.minin, doktor Şehbender gibi 
belagatle değil, kuvvet1e bekçiliğini 
ve müdafiliğini yapan Türkiye ile a· 
rablık nr~sına fesad koymaya çalı1-
m11.k bir cinayettir. Bizzat Suriyeye 
karıı cinayet, bizzat arabhğm istik
bali ve menfaatleri namına cinayeL 

lerine geçid verilme5ini istiyor. 
Romanya ve Lehistan dış politilcala

n da umumi vaziyetteki istihaleye tabi 
olarak yeni yeni istihaleler geçirmişler
dir. Lehiıt n Fransa'nın mihverinden 
kurtularak müstakil bir siyaset takib e
diyor. Romanya ile eski dostluğunu ida· 
me ettirmcfre taraftar olmakla beraber, 
Çelrnslo\'akya ile arası açılmıştır. Avru
pa'yı etrafında döndüren iki mihverden 
Roma • Berlin mihverine daha yakındır. 
Romanya ise küçük antanta bağlıdır. Çe· 
kodovakya'nın yakın dostudur. Fakat 
Besarabya'nın ilhakı resmen tanınmadı
ğı için Sovyetlerden de çekiniyor. 

sebeini anlatıyor Asıler .Jf1~~ri~i homha;1ıman ettiler 
Napoli, 8 (A.A.) - Dün akşam 20 kışı oldu, 200 kışı yaralandı 

Mussolini'nin yatına binmeden önce L d 8 (A A ) f 

iki mihver nraıındaki nüfuz mücade
lesinde Roma - Berlin mihveri son :ı:a • 

manlarda Romanya'yı kazarunak için bü
yük gayret sarfetmiıtir. Beck'in geçen 
ay Bükref'e yaptığı seyahatin de Roma 
ve Berlin namına giriıilen teıebbüsler 
cümlesinden olduğu söylenmiıti. Fakat 
bu, Romanya dıt bakanı Antonesco ta
rafından tckzib edilmiştir. 

Lehistan dış bakanının Bükret'te Mil
let!er Cemiyeti aleyhine beyanat verme: 
ıi de Romanya gazetelerinin ıiddetli 
tenkidlel".ine hedef olmuıtu. Sovyet Rus• 
ya, Fransa ve Çekoslovakya arasındaki 
misakın imzasından sonra coğrafya va-
7.iyeti dolayısiyle, Romanyanın ebemi • 
yeti hayli artnuıtır. Fransa eski Cor.do.n 
Sanitaire'i ıimc!i bir geçid yapmak Hti· 

yor. Almanya ve ltalya, Romanyanm 
- J • •• .. de Sovyet tehlikesini sallı· roz erı onun . .. 

yarak bu devleti kendi mihver!erinı~ nu· 
fuzu içine almaya çabııyorlar. Lehısta. 

on ra, . . - spanyada deniz kontrolu hakkında dört d-. 
Mareşal fon Blomberg, Stefani ajan- 1 d 1) · 1 " .. 
sının muharririne a,.,.g-ıdaki beyanatta et araam a ır prensıp an aıması yapılmııtır. Bu anlaşma apğıdaki 

..- noktaJan ihtiva etmektedir: 
bulunmuştur : 

''Seyahatimin sebebini, bazı gizli po. 1 - fapanyol li.manlarında em-
litik maksadlara atfetmek yanlış bir ha. n~yet bölgelerinin geniıletilmeai-
reket olur. Mussolini ile Hitler, dünya nı, 

sulhunu muhafaza etmek istiyorlar. Biz 2 - İki ta.raftan Doyçlandm 
asker olduğumuz için memleketlerimL bombardnnanı gibi hadiıelerin 
zin büyüklüğü ve hürriyeti için canla- tekrar etmiyeceği hakkmda sarih 
rını feda etmeğe hazır iyi askerlere, garanti alımwuı, 
iyi silahlara malik olmaları lazım gel· 3 - Dört devlet arasında iatİ· 
diğini biliyoruz. Roma • Berlin mih- ıare ıistemi. 
verinin kuvvetlendirilmesi, dünya sul. Bu anlaşma Valansiya ve Salaman. 
hunu temin etmek için mükemmel bir ka hülcWnetJerine bildirilecek ve cevab 
çaredir. gelir gelmez karıf1D8Zlık komitesine 

Eger, ziyaretim bu mihverin kuv- tebliğ edilecektir. 
vetlenmesine bir vesile teşkil edecek Londrada bu cevabların elverişli 
olursa, İtalya'da geçirdiğim güzel gü~ olacağından fÜphe edilmemektedir. Ko. 
!erin hatırasiyle duyacağrm sevinç, bir mite sonradan deniz kontroluna daha 
kat daha artacaktır. enternaayonal bir mahiyet verilmesi 

/italyan gazetelerinin yazdık/an ve bilhassa kontrola memur bazı lıarb 
Gazetta del Popolo Mareşal Fon gemileri yerine içlerinde enternasyonal 

Blombergin B. Musoliniye çok fazla İn- görmen bulunacak silihh vapur ikame-
ei hakkındaki teklifleri tedkik edecek. giltere aleyhtarı bir politika güdmeıi-

nin zararlarını anlatmak üzere İtalyaya tir. Bu teklif Londrada pek Jyi bir su. 
geldigi hakkındaki bazı İngiliz gazete- rette karşılanmaktadır. 
lerinin haberlerini yalanlıyor. Konuımalar deıJam ediyor 

Ciornale d'İtalia da, İtalya ile Al· J3er1in, 8 (A.A.) - İyi ma!Umat 
manya arasında bir askeri ittifak yapıl- alan mahafılde beyan olunduguna göre 
dığı hakkındaki pyiaları yeniden ve ademi müdahale kontrolunu yapan ge. 

kati olarak tekzib etmekte ve iki hükü

metin Bertin protokoUarınm dışında 

yeni angajmanlara girişmeğe muhtaç 

Cebelüttarılc, 8 (A.A.) - Doyçland 
zırhlısı yaralılarından hır kifi daha öl
müş ve bu suretle ölülerin mikdarı 30 
a ~ıkmıştır. 

Dr. Aras 
lstanbulda Cephelerde 

Londra, 8 (Hususi) - Hükümetçi 
kaynaklardan bildiriliyor: Bask cep· 
hesinde asiler Pozblanko'daki bütün 
mevzilere hucum etmişler, şiddetli çar· 
pıfDlalardan sonra büyük zayiatla püs
kürtülmüşlerdir. Aragon cephesinden 
gelen haberlere göre bu cephede tahki
mat mükemmel olup sivil halk da faşiz-
me katiyen muarızdır. Madrid cephe
sinde hükümet kuvvetleri Kuesta dö Ios 
Perdiçer bölgesinde ileri hareketlerine 
devam etmişlerdir. Bilbaodan hareket 
eden 1236 mülteci Fransada La Röşel'· 
de karaya çıkmışlardır. Asilerin Kana-
rias kruvazörüne benzeyen bir kruva· 
zör Palamos'u bombardıman etmişse de 
hafif hasara sebebiyet vermiştir. Asile
rin La Granja yakınında yaptıkları bir 
hava hücumunda İngiliz sıhiye memur· 
larından bir kiti ölmüt, bir kişi de ya· 
ralanmıştır. Asiler Madrid, Valansiya 
ve Bilbaoyu bombardıman etmişlerdir. 

Madridde 120 ölü ve 200 yaralı vardır. 

A•ilere göre 

İstanbul, 8 (Hususi muhabırimizden 
telefonla) - Bır muddettenberi Avru
pa'nın muhtelif memleketlerinde aiyui 
temaslarda bulunmakta olan dıı ıiıler 

bakanımız Dr. Tevfik Rüştu Araa bugün 
saat 16 da Romanya vapuriyle Kosten
ceden şehrimize geldi. Dı işler baka1JJ. 
rruz Tophane nhtımında lç Bakam ve 
C. H. P. Genel sekreteri B. Şükrü Ka
ya, ba yaver B. Celal, dış işler siyasi 
müsteşan B. Numan Mcnemencioğlu. 

Yarşova büyuk elçimiz B. Ferid ile va
li ve beledıye reisi B. Muhiddin Ostun
dağ, 1stanbulda bulunan clçıler ve kon
soloslar tarafından karşılandı. 

Kendisini kar ılıyanlara, ayrı ayrı te
şekkür eden B. Aras, iç işler bakanı • 
mizla birlikte doğruca Dolmabahçe sara
yına gitti ve Atatiırke tazimlerini bil • 
dirdi. B. Aras burada iki gün kalacak. 
sonra Ankaraya dönecektir. 

f K0Ç0K DIŞ HABERLER 1 
X Meksiko - Petrol grevi bitmiştir. 

li . "müstakil" bir politika na • 
: :.~ı:d:• 1921 ittifak muahedesinin olmadıklarını ilave etmektedir. 
Cordon Sanitaire'ini tekrar kurmaya Mareşal fon Blomberg ,erefine Na-

milerin emniyetine dair Londra ile 
Berlin arasında konufmalar devom et
mektedir. Berlin müzakerelerin gidi. 
ıinden memnundur. 

Paru ue V alensiyanın cevablan 
Pariı, 8 (A.A.) - Fransanın İspan

ya kontrolu hakkındaJd İngiliz tekli. 
!ine cevabı Londra büyük elçisi tara
fından İngiliz dıf bakanlığına veril • 
mittir. 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: Fran· 
ko kuvvetleri bu sabah Munguia bölge· 
sinde bir hükümetçi mevziini zaptet· 
mitler hükiımetçiler Grenatayı bombar
dıman etmişler ve San Lazar mahalle • 
ıinde oldukça hasara scbeb olmuşlardır. 
16 kiti ölmüş, 36 kiti yaralarunı,tır. 

İş yarın başlıyacaktrı. 

X Kaunas - İngiliz dış itler müste

şarı Lord Plimut iki gün kalmak üzere 

buraya gclmııtir. 
uiraııyor ki, bu, Roma • Berlin miJıve~- polide tertib olunan deniz manevrala· 
nin noktai na:ı:anna da yakındır. Lehis- rı dolaysıiyle hükümet reisi nefrettiği 
tan dıt bakanı, bir takım eneellerle kar- iki emirname ile subaylara ve askerlere 

ıılatbimdan seçen ay Romanya de•let 

1 

teşekkür etmiştir. 
adamlannı, bu noktaİ nazarını kab~ Mareşal bu sabah Palermoya gelerek 

imale edememitti• Bu de~a Cümhur = şehri gezdikten ıonra Sicilyaya harc-

aini de beraber alarak bır hamle ket etmiştir. Orada birkaç gün dinlc-

yapıyor. A. Ş.ESMER necektir. 

Londra, 8 (A.A.) - Valansiya bü· 
yük elçiıi hüktlmetinin deniz kontro. 
Junun beynelmilelleftirilmesine taraf. 
dar olduğunu dıt bakanlıfına bildir. 

miıtir. 

ANKARA BiRASI -

Bir tayyare kazasında olen General 
Mola, yeni bir hükiimet kuracaktı ve 
dün General Frankonun önünde yemin 
etmesi icab ediyordu. Şimdi bu hüku
meti kunnak bahiı mevzuu değildir. 

X Venedik - Muhım s;ekosJonlr 

gazetelerine mensub 8 gazeteci, tetkik

ler yapmak üzere buraya gelmiılerdir. 
X Paris - Romanyanın 24 bombar

dıman tayyaresi siparişine mahsuben J 

tayyare Romanya'ya gitmiftİt'. 

Mevsimin 
tenıiz 

en güzel 
içkisidir 

ve 
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( Yabancı basında okuduklarımız ) l- Blblografya 

Yücel 

(Dil Köşesi) 
''Bundan bir müdedt evvel bir ga

zetede tefrika olunarak bit~are kitab 
'eklinde çıkmış olan yosma adındaki 
kitab hakkında.,. Blum kabinesinin yıldönümü Bu güzel mecmuanın haziran nüs. 

hası da 5-1kın.ıştır. Bu nüshada bundan 
evelkiler gibi itina ile seçilmiş yazılar 
vardır. Mecmua bu nüshasında ölümü
nün dördün~ü yıldönümü vesilesiyle 
Ahmed Haşim'e fazla yer vermektedir. 
İlk yazı Halllk Y. Şehsüvar Oğlunun· 
dur. Muharrir Haşimi tahlilden sonra 
onu unutmamanın bir vazife olduğunu 
anlatmaktadır. Mecmuanm bu sayısın. 
da Haşimin ''Gaziyi gördüm,. ve "Sü
leyın.n Na.zifin me.ı:arı,. adlı yaztlar ile 
değerli &anatkirm Münif Fehim tara
fından yapllan bir portresi "Vardır. Ha.. 
san Ali Yüci!l'in "Gençler ve gençlik,. 
unvanlı gü.ıel yazısındouı §U cümleyi a-
1-lım: ''Her z<Lman onlarla beraber oL 
duğum için ihtiyadamıyacağım ve on
laı-la beraber yaşxyarak ölmiyeceğiın. 

Bu bir teselli mi? Asla! Bu. benim için 
en büyük doğrudur.,. 

- CUMHUR1YET'den -
., Kitab ~ttltlinde çıkmış olan..~ kj .. 

tab,, ıüzel bir Had~ değil mi l 
L con Blum Fransa'run idare.ai me

&uliyetini üzerine aldığı ıaman, 
onun aleyhdarları yapılacak "tecrübe''· 
nin kısa süreceğini &öylemişlerdi. Ka
bine yazı geçiremiyecekti; sonraJan 
da. frank kıymetinin indirilmesi esna
sında düşecekti. Nihayet, üç aydan üç 
aya, hadiseler bu tahminlerin yanlı;: ol
dukhınm meydana çıkardılar. 

Bu, bütün eski misallerin hilafma 
olarak ve biribiri ardınca s tralanan en· 
gelleri aşarak hükümetin şimdiki teşrii 
devrenin devamınca iktidarda kalaca· 
ğı manasıoa mı gelir? Hiç şüphe yok 
ki Blum hükümetinin elinde büyük 
kozlar vardır: Hükümet şefi halk 
kütleleri üzerinde kalbinin ülvicenabı, 
yüksek smıflarda da yüksek fikirleri 
ve derin kültüdyle tesir yapmaktadır. 
Parlamentonun ve milletin en büyüit il · 
damlarını ctrafma toplamıştır. Parla
mentoda, büyük ve sadık bir ekseriyete 
dayanmaktadır ve memlekette yapılan 

kısmi se~imler,onun şöhretinin bozul
madan devam ettiğini isbat eylemekte
tir. 

Senato da hükümcte kar~ı olan vazi
yetinde, onun vazifesini mümkün olcluğu 
kadar güsle~tinniyecek şekilde hare~;e t 
etmektedir. 

Bütün bunlara, bir senedenberi her 
sahada başarılan işlerin listesini de ila
ve etmek gerektir: Tahsil müddetinin 
uzatrlmasx, Fransa bankasının hürriyete 
kavuşması, işçilere bahşedilen haklar, 
ekonomik kalkınma, ingiliz - fransız 

dostlu ğunun sağlamlaşması, faşizm teh· 
ilkesinin azalması v. s. gibi .•. Görülüyor 
ki hükümet, kendindeki müstesna me
ziyetlerin karlarım elde etmetkedir. 
Bundan ba~ka, ekonomik kalkınma da 
İngiltere'de Baldvin'in, Amerika'da 
Ruzvelt'in, Belçika'da Van Zeeland ka
binesinin lehine olduğu gibi, Fransada 
da Blum hükümeti lehine tesir yaptrak· 
tadır. 

O nun için, bu kabineye tarafdar o
lanların nikbinliklerinin sebebi 

kolayca an1aşılabiJir. Bununla beraber 
kurulan binada bazı çatlaklar da yok de
ğildir. Bunların genişlemelerine v~ya 

acil bir miidahale sayesinde kapanma
larına göre, herkesin muhtelif şekiller
de kıymet vermekte haklı bulunduğu, 
fakat hiç kimsenin büyüklüğüne it!raz 
edemiyeceği bu tecrübenin mukaddera
tı belli olacaktır. 

Bu çatl'aklar, psikolojik, manevi ve 
ekonomik mahiyettedirle.r. 

Ekonomik sahada hata, zenginliği, 
tevzii düşünülen nisbette yaratamam.cık 
olmuştur. Çahşma saatlerinin azalt!l· 
ması saat başına elde olunacak rz.nd• · 
n.ıamn azamisini tesbit etmeği, makine· 
nin daha büyük mikyasta insan gaj·reti
nin yerine konulmasını, kalifiye işçile
ri çoğaltmak için profesyonel !:ıilgııerin 
arttırılmasını gerektirmekte idi. Bütün 
bu şartlar için de bir intikal ve a lap· 
tasyon devresine ihtiyaç vardı. Aksi 
takdirde istihsal kabiliyeti ergcç azala
caktı. 

İşte bu vaziyet refahı hakiki suret
te genişletmek imkansızlığını ortaya çı
kardı. Zira, tekrar edelim, önceden bir 
~ey ortaya konulmadxkça bunun dağı· 
tılması kabil değildir. Bu yüzden de, 

Bir senelik 
sonra, ''halk 
tehdit eden 

muvaf f akıgetlerden 
cephesi,, hükümetini 
tehlikeler nelerdir ? 

·--·~•9'•._ ....................... ~ ............... t 

! B lum kahinesi.niıı fi.mdi7e kadar ! 
! ba§ardığı i§lere bakılmc~ bu ! 
! kabineye tarafdar olanla.-ı:a. nikbin- ! 
! liklerinin sebebi kolayca anla§ılır. Bu. ! 
! nunla beraber, kurulan binada bazı ! 
t çatlaklar da yok değildir. Bunların ! 
ı geni§lemelerine veya acil bir müda- ! 
i hale sayesinde kapanmalarına göre, ! 
i berkesin muhtelif tekillerde kıymet ! 
i vermeğe haklı bulunduğ11ı fakat hiç ! 
i kimsenin büyüklüğüne itiraz edemi- ! 
i yeceği bu tecrübenin mukadderatı ! 
i belli olacaktır. ı 
................ ~ ........ 49>•~· ... .., .... 49 .............. 1 

işçi gündeliklerinin artışma muvazi O• 

larak fiatlar yükseldi. Halbuki mesela 
birleşik devletlerde istihsalin a.rtışt fi· 
atlar yüzde 15 den eksik bir nisbet da· 
bilinde arttıklan halde, gündeliklerin 
iki misline çıkarılmasını mümkün kıldı. 

lhracatımu:da olsun, devletin ve en
düstriyellerin sırtına yüklenmiş olan 
yüklerde olsun, Hatların yükselmesi e
sasen dahili istihlakin ihtiyacına yetmi· 
yen malların satılmasına ve bu yüklerin 
daha büyük bir iş hacmiyle karşr1an
masma engel olmaktadır. 

B undan başka, bunun hayat pahal
lılığı üzerindeki tesirlerini de 

hesaba katmamız gerektir: Çünkü her 
hangi bir şeyin nadirleşmesi, a.z •'ar.ıe
dilen" ve fazla "taleb edilen" bu şeyin 
fiatınm yükselmesine yol açar. 

Aynca, bütün ecnebi memleketlerde 

yapdan tecrübeler, bir cellatioa politi

kasının büdce vaziyetini ancak biı kaç 

Finas hukuk müşavirli
ğinde tayinler 

Finans Bakanlığı hukuk müşavirli

ği müşavir avukatlarından BB. Kadri 

Görsan terfian Ankara defterdarlığı 

muhakemat direktörlüğü memurluğuna, 

muvakkat müşavir avukatlardan Şem.. 

settin ve İnan Sabit müşavir avukatlık

lara, müşavir avukatlardan Hidayet ay. 

ni yer kitibliğine, muakkib Kbım Gü. 

nay katibliğe, milli emlak direktörlü

ğü daktilolarmdan Münevver Karaca 

hukuk müşavirliği daktiloluğuna tayin 

edilmişler ve müşavirlik muakkiblerin

den Sadxk 'Unsal ve katib Kadri Dut

gel birer derece terfi ettirilmislerdir. 

İzmir fuarında ıpor hareketleri 
Ağustosun yirmisinden Eylfilün 

yirmisine kadar devam edecek olan 

arsıulusal İzmir fuvarında biiyilk spor 

tezahürleri yapılacaktır. 
Güreş, su sporları ve tenis Türkiye 

birincili-kleri bu meyandadır. Ayrıca 

beynelmilel mahiyette bir futbol mü-
• sabakası yaptırılması düşünülmektedir. 

1 

sene sonra düaelttiğini gösterir. Çi.mkü. 
İ§lerin yeniden açılması vasati olarak iki 
seneye muhtaçtır ve bu ekonomik salah
tan sonra vergi gelirleri de bazan 12, ba· 
zan da 24 aylık bir teahhürle artarlar. 
Hazinenin daha uzun zaman istikrazla ge· 
çinmesi mecburiyeti de bundan ileri ge
lir. MaatteessUf rant'larm şimdiki dur· 
guo va.ıiyeti yeni ve geniş eımsyonlar 
yapılmasına müsaid değildir ve fransız 
bankasından da borç alınması bilhassa 
tehlikelidir. Zira bu bankanın )•apacağı 
kredi ya gayri .kafi bir istihsal dt-layı
siyle fiatların yükselmesine yol açacak, 
yahud da, bir çok sermaye sahihlerinin 
kötü psikolojileri dolayısiyle, yeniden 
mühim sermayelerin dışarıya çıkması· 
na sebeb olacaktır. 

• 
I
• şte, kabinenin mevcudiyetini teh· 

did eden ve psikolojik unsur
lardan ileri geldiği için bilhassa vahim 
olan tehlike, böyle bir tehlikedir ki, 
buna karşı daha dün tesirli olan çare
ler bugün olmıyabilirler. Ve nihayet, 
"tevakkuf devresi" nden sonra alınacak 
tedbirler, istikametlerine göre, b·14.an 
radikalletin muhalefetiyle karşıla~~·k· 
lan. hazan da komünistleri ilmidsialiğe 
sevkettikleri için, bu tehlike ~ok kor
kulacak bir mahiyet tapmaktadır. 

Bundan da anlaşılacağı üzere, poli
tika oyunu yeni bir safhaya girmekte
dir; bundan böyle kabinenin istikbali 
rakiblerinin tehlikeli maharetine veya 
dostlarının sıkı sadakatine değil, hükü· 
met şefinin, kendi idealizmiyle realite
nin kati emirlerini telıf edebilmesine 
bağlı olacaktxr. 

Sovyet sporcuları 
geliyorlar 

Haber aldığımıza göre, teşrinievvel 

içinde Halkevleri sporcularının geçen se· 

ne Sovyet Rusyaya yaptıklan ziyareti 

iade etmek üzere Sovyet sporculan mem

leketimizi ziyaret edecekler ve Ankara, 

İstanbul ve İzmirde futbol, güreş, es
krim ve bisiklet temasları yapacaklardır. 

Poligonda aft§ muallimi 

Ankara atış poligonunda atr, yapa • 
cak sporcu ve hevesklrlara atışın fenni 
tekillerini göstermek üzere poJigofl.l da
imi bir muaUim tayin edilmittir • 

..__.._ ..... -·· -----
GENiŞ, FERAH, HAVADAR 

Kiralıl<. Daire 
Güzel bir bahçe içinde dört tarafı 
da açık ve aydınlık güzel manza

ralı, beş oda ,iki salon ve girit 
yerinde bir hizmetçi odası 

Yeniselıir, Düzenli sokak, No 10 
Telefon: 2676 

yahudiyi gördü; Bassanio da gördü; fakat 
kocası kendisini bu krlık içinde tanryama
mıştı. Bassanio dostu Antonio'nun yanı ba-
şında, korku ve telaş içinde duruyordu. 

Yücel'in "sanat ve inkdab,, adlı an. 
ketine bu sayıda Kazım Nami Duru, 
milli benlikte ve halk dilinde ısrarla 

duran cevabını veriyor. Mecmuanın di· 
ğer ba~ıca yazıları şunlardır: 

Oniversi tenin tarihine dair: Profe
sör Honig, en büyük ön mütefekkir 
( Sokrat) : Vill Durant, İbnisina ve tee
ribi metod: Haydar Tolun, ilmin terak
kisi ve türkler: Hilmi Ziya Ülken, mü
nakaşa sanatı: Dole Camegie, folklor 
toplamaları: Dr. A. S. Ünver, bir ki ta· 
bın hatırat? (hikaye): Ziya Nebi, şiir. 
ler: Behçet Kemal Çağlar, Yusuf Mar· 
din, İhsan Boran. 

Yüeel'in bu sayısında da birçok u
fak iktibaslar, notlar, resiınler ve kari
katürler vardır. 

Umumi merkez 
müfettişliği 

Kamutay'daki işlerinin çokluğundan 
dolayı T. S. K. ikinci reisliğinden ayrıl
mak mecburiyetinde kalan Beyazxd me
busu B Halid Bayrak Aydın mebusu B. 

. Adnan Menderes'ten a~ık kalan müfet -
tiıliğe ıeçilmittir. 

1 KÜÇ0K İÇ HABERLER 1 
X Finans Bakanlıjında kıdem cet

veli - Finans Bakanlığıt finan.s mernur· 
larımn vazife, tahsil, memuriyete ilk gi· 
rişlerini de ihtiva eden bir kıdem cetve
li hazırlamaktadır • 

' 
X Vakıflar Genel Oirt'ktörlüğün -

de - Vakıflar Genel direktörlüğü mu-
amelat ve mülhak vakıflar direktörlüğü 
kısım. amiri B. Ziya Aydın terfian genel 
dircktörUik emlak ditektörlüğüne tayin 
edilmiıttir• 

X Devlet Şurasında - Devlet Şilıa-
11 birinci sınıf muavinliğine ikinci 11mf 
muavinlerden B. Haydar Önn, onun 
yerine mülga Taksim maliye ıubesi ıe· 
fi B. Celal Berkman, üçüncU sınıf mua· 
vinliğe de birinci sınıf millfu!:imlerden B. 
Sedad Tamadal tayin olun.muşlardır. 

Cumhur riyaseti bandosunun 
açık hava konseri 

BugUn Kamutay bahçesinde Şef İh· 
san Kllnçer'in idaresinde Cumhur Ri. 
yaseti bandosunun vereceği açık hava 
konserinin programı şudur: 

1 - Au. Bosc, Marş, AJjerfyen. 2 -
J. Rlchardy, Rapsodi, İspanyol. 3 -
R. Korsıı.koff, Antar. 4 - Grieg, Slgilr 
Jor.zalfar. 5 - List, Senfoni Tasso. 

• •• 
•1Güre~~ri tertib edenlerin acı ten· 

kidlerden hayli mütenebbih oldukları 
belli. Çünkü &aha ve müsabakalar çok 
iııtiu.ın içinde geçti.,. 

- SON POST A'den -
''Sabanın intiaaıa içiııd& Keçme-si 

ne derı:ı~lctir.l,, 

Bir başlık : 
''Mülayim bulgar pehlivaınna ptl• 

ettirdi.,, 
- KURUN'dan -

BiriM pes ettirilmez, birini pes et~ 
tirilir. Eğer tibir pes dedirtmu şek· 
/inde olsaydı o zaman ''pehlivana,. den· 
mesi doğru görülebilirdi.., 

* * * 
"ErtuğTol yatının afakın.da u~n 

ta yyar~lerimiz.,, 
- CUMHURİYET'~n -

Yatın afakı olurmu l 

Bir katil dün idam edildi 
1932 yılında Bala'da Sivrihisar gö· 

çebelerinden Halil İbrahim'in geceleyin 
~öçünil basarak hayvanlarını gasb ve 
Halil İbrahimi öldürmekten suçlu 1296 
doğumlu Akıehirli Seyid Ahmed oğlu 

Hüseyin; Ankara ağır cezasının vermiş 
olduğu idam kararının Kamutayca tas· 
diki üzerine dün gece sabaha kar~ı saat 
3, 3 O da Samanpazarı meydanında asıl -
mı§tır. 

Mahkumun cesedi saat 9 za kadar ye
rinde bırakılmış ve saat dokuzda kaldı· 
rılarak Cebecl mezarlığına gömillmüş -
tür. 

T. S. K. disiplin heyeti 
Türk Spor Kurumu nizamnamesi mu• 

cibince teşkili icab eden yüksek disiplin 
divanı azfilıklarma kurum umumi mer· 
kezince şu zatlar se~ilmişlerdir; İstan -
bul mebusu B. Atıf Bayındır. Calatasa• 
rayın eski oyuncularından B. Adnan, 
Anadolu Ajansı umum müdürü B. Mu .. 
vaffak Menemencioğlu, C H. P baş sek
reteri B. Ziya Arkant, 11 Bankası merke~ 
müdürü B. Said Batu. 

\ 

Bay Hilmi Malik'in 
eser 1 eri 

1 - Çocuk nıhu ve terbiyesi 
(Kalm.t.dıj 

2 - Demokrasi ~Ehumu ve 
mücrimlerimi::ı (Kalmkdı~ 

3 - Annelerin kızlarına. 
öjiltleri, 

4 • İnkılab yolunda, 
5 .. Türkiyede suçlu çocuk • 
6 - Türkiyede 9İnema ve 

tesirleri, 
7 • Y aradıcı küçük insan, 
8 • Revolutionary Türkey 

YEN1 kitahlan: 
(lnıilisceJ.J 

Arilerin aoayal dirimi 
(M. Meterlink'ten~ 

Stamped u Criminal 
(lngilixeX 

Akba ve Hatet kitabcılarında 
bulunur 

sunarnn 1 si:z, bize göründüğünüzden ne ka .. 
dar fazla olgunsunuz! 

Portia, bu söz üzerine yahudiden senedi 
istedi ve göz gezdirdikten sonra : 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charlea laı .. _ 
Nurettin ART Alb 

Portia. üzerine alınış olduğu büyük va
zifeyi hakkiyle başarabilmek için kadm sı
fatım bir tarafa bırakarak büyük bir cüret 
ve cesaretle işe girişmişti. İlk önce Shy
lock'a hitabetti: her ne kadar V enedik ka
nunları, senedde yazılan kıs~rnın yapılması
nı emrediyor idise de onun yam sıra bir de 
merhamet ve insaf denilen bir şey vardı. 
Portia o kadar tesirli bir surette söyleyor
du ki Shylock'dan başka her kesi yumuşat
mış, acmdırmıştı. 

Bunları söyliyen Protia, Shylock'a merha. 
met ve insaftan bahseden bütün duaları ha
tırlamasını ve onlara göre hareket etmesini 
söylüyordu. Bütün bu sözlere cevab olarak 
Shylock, senedde yazılı olan şeyin yerine 
getirilmesini istediğini söyledi. 

- Senedin hükmü öyle, dedi, buna göre 
bu yahudi kanuna uygun olarak, Antıonio-ı 
nun vücudundan, kalbine yakın bir yerden 
bir okka et kesmek iddiasında bulunabilir .. Venedikli tacir 

Tam muhakeme Dükün ve Milan sena~ 
tosu a.zalannın huzurunda görüleceği sı
rada Portia. bu yüksek adalet mahkemesine 
girdi ve Bellario'nun Düka hitab eden bir 
mektubunu verdi. Hukukçu bu mektubunda 
bu muhakemede bulunmak üzere kendisinin 
gelmek istediğini yazıyor, fakat hastahğı 
buna mani olduğu için, genç ve bilğin bir 
hukukçu olan doktor Ballhdsar'ın kendi ye
rine davayı takib ve mi.i"dafaa etmesine mü
saade olurunasım rica ediyordu. (Bellario, 
Portia'yı bu isimle tanİtıyordu.) Dük, buna, 
geniş bir avukat binişi giyerek adam akıllı 
kılığını değiştirmiş olan bu zatın gençli: ":ıe 
hayretle bakarak, müsaade etti. 

Ehemiyetli muhakeme başlamıştı. Por
tia, etr~ rma göz gezdirerek merhametsiz 

Merhamet denilen necib duygu, gök yü
.zünden asll bir yağmur halinde yere d~!ş

müştü. Şimdi insaf ve merhamet iki katlı u
ğurlu bir şey olacaktı: Hem veren, hem de 
alan için. 

Bu, hükümdarların taçlarından daha 
kutlu bir şeydi: çünkü bu a ı ıahın sı1atlar .ı.n
dan birisi idi. Yer yüzünde~d kuvvet ve 
kudret sahibi olanların allaha en ziyade y;:ı k
laşabilmeleri. merhamet ve insaf dairesinde 
adalet g:.->stcrıneleriyle kabil olabilirdi. 

Portia şu suali sorau : 
- Bu adam, pacayı ödemiyor mu ? 
Bassanio, bunun üzerine, yahudiye iste-

diği üç bin dükanın ziyadesiyle tediyesi tek
lifinde bulundu. Fakta Shylock. mutlaka 
Antonio'nun vücudünden bir okka et kesil~ 
mesi noktasında ayak depremekte devam e· 
diyordu. 

Bu vaziyet karşısında Bassanio, genç ve 
bilğin hukukçuya Antonio'nun hayatını kur
tarabilmek için kanunun bir taraf mda bir 
kulb bulabilmeye çalışması ricasında bulun
du. Fakat Portia, ağır başlı bir cevabta bir 
defa yapılmış olan bir kanunun hiç bir tara
fı değişemiyeceğini söyled:. 

Shylock, bu sözleri işitince 
kendi tarafmdan çıktığı zannına 
dedi ki : 

Portiamn 
kapılarak 

- Hüküm vermek üzere bir Daniel gel
di! genç ve akıllı hakim, size hürmetlerimi 

Ondan sonra Shylock'a döndü : 
- Bir az merhametli olunuz, parayı u~ 

bul edin ve birakın. ben bu senedi yırtayım( 
Fakat hain Shylook, hiç bir merhamet t) 

seri göstermiyordu; dedi ki: 
- Kendi başım üzerine yemin ederim,) 

beni hiç bir kim.senin dilindeki ~dı:ct beni 
bu kararımdan vaz ge~iremcz. 

Portia : 
- O halde Antonio, dedi, sizde gö~ 

nU.zü açıp hazrrlanmalısmız. , 
Artık Shylock, biçağnu çıkarmış ve An" 

tonio'nun gıöksUnden bir okka et keMnelf 
üzere bilemeğe koyulmuştu. Bu arada Por~ 
tia. diyeceği bir şey olup olmadığını An~ 
niodan sordu. Antonio büyük bir silıld1net ve 

(Sonu var) 
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duktan sonra, Ankarada evelce :ileri 
b~r. ıanat olaa dedcili.iin :ihyası t~n
rusınde bulundu. 

11. lükrii At&Matl (Mu9), fabdkala
rın ıaaır kontrolunun Sümer Baak ye 
seçtleo mlirakipler tarafından, teknik 
kontrolun da Elıoaomi lbalwalıtJ ıtan~ 
fuıbıl ,..apdmakta olclufunt1 .ayledi. 

B. AIAaddiıt T:iridoflu (lluaf,, 
gescn sene ibuı arkadaflarınm fabri· 
kalar maliyet fiatlarının fazla o2dufu 
hakkındaki suallerüıi hatırlatarak Sü
mer Bankta israf olduğu hakkındaki 
endl~enln varfd butunmadığınr söyledi 
ve; 

~·-•... bu 1ıusuıta ıı<sylenen, ban
ka nıemurlarının fazla maaf aldık· 
ları ve netice ltioorlle fazta israf' oldu
ğudur. Fakat bu böyle değildir. Bunun 
t>ôyle olmadığını da yaptı~rmu: tetkik· 
lerde rakamla tesbft ettik. Bize o ka
naat gelmiJtir ki Almanyada yapılan 

maliyet fiatları hesablarında imalbın 
hissesine düşen anasıra göre maaşların 
yekOnu SUmer Bank fabrikalarından 
yüksektir. SUmer Bank hesablarını ha
kikaten sağlam esaslara fstinad ettir
miştir,, dedi ve kısa bir mukayeseden 
sonra şu cilmle1er1e sözünü bitirdi: 

I 
tam ifade etmediğinin" manası da bir 
aıi tefehhfime mahal kalmaması için 
ilave edeyim ki fUdur: maliyet fia
tları üzerinde mukayeseli ve sahih ola-
rak bir nkam çıkarmak çok mti§kiil
diir. Çünlcü lber fabrikanın i,Jetme Y'C 

kttralut tarzları ibaıkadl1'. Onlarm mu
kayesesinde aldanılabilir. Fakat nihL 
yet bwılarm ıbir aagarlal Y'C uamt•l ve 
nihayet makul gödilecek bir vacattıi 
vardır. Biz bu naatinin dununa Ye ya
hud fetrklıu çıbrıak ıwretiyJe iebde 
veya •leyhde oldugumuza bükaıedebi. 
liriz. Bizim teknik miirakabeye ehem. 
miyet rerdiiimiziıı bir delili daha ol
mak üzere büyük meclise gelmif bir ka. 
nunumuz daha vardır. Devletin kurduğu 
ve :itlettiğj fabrlkaları İktiaad Vekile
tindt tetekkül edecek bir mütebau11 
heyeti fenniye tarafından kontrola ta. 
bi tutmak :iıtiyoru.ı. Bu kanwı B . .M. 
M. :inden tasdik olup çıkana %L 

ımı.a :ıanwı bütün fabrikaları aırf ma
liyete teıiri olan elemanları tedkik et. 

mek ıre organizasyon ile mefıul olmak 
ve icab ederse bize teknik ıveaayada 

bulunmak üze~ .bir heyeti fenniye 
vücuda getiriyoruz. Heyeti fenniye VÜ· 

cuda ıeldifi zaınan Sümer Bankın mil
talealarına ilaveten sırf bitaraf 

bendenizden heyeti .-1,.eae • 80r- , met .eclccek, Jüzara cörüJüae ..barp .um
dular Ubt heyeti --1,.wı:i mL yiimize de mendcll ~JIC 11e~oektir. 
züere ıerahiııi ~ .... bir Esasen sellülozu mlişkitlitla te. 
z ....... reJaiiftir. lreDdileriae cenb clarik edebildik. hükümet bütün nüfuzu-

fı dövizle almaktır ama döviz politikaar 
malılmdar. Bu Jıuausta luJa aöz .aöyle
meie Alüii.rıetira )"Obıır. 

6-8111İ/yoıı Wtllllll memlelıette ...., .. ver "N'mi,.... nu kullandı. Banı.öa 'lliriliyle •ir se-

E.ıa ~eoirwlJıi l'lllıftW.. nelik selüloz ihtiyac:mım temin husu • 
&kiclea imim ,.,,.;,.. deninde &unda aala§tık. Diğer menilelcetler bunu 

bir klfıt Ubribaı ricude cetiriJmif reddettiler. Şu halde o memlekette bu 
ve batmıf. Pabt lbu yaJnu kqıt fürL kombinezonu yaptnanDJ. yabut yapema
kw milnlauır defildir ,.,,riawt dn- mrı olsa idik klğTd fabrikamm uti1 et
rincle ft yüıud bpitülasyoDJar dnriJI. mek mecburi~tinde blacalı:trk bundan 
de memleketimı.de aanayi lauuJmat ta dolayı sellüloz yapmak bizim için 'bir :r:a-
eseri bJmrf her baaci bir FT ..,. ..,. rurettir, bu scltüloru yaptığmnz zaman 

dır ? Hepm bir beveMlrlıktaa ibaret kazanacağımrz kir '8JJ'°lı:Jr olmakla 'ben-
olmak ibere kurulmUf. teknik ft feıı ber seTiiilozun iptida! maddesi demem-
fikirled yoktur, iclareainde in.zibat Jeketirnizde mevcuttur. Binaenaleyh 
yoktur. Bir~k iltimulı adamlarla dol- kendilerinin zihinlerinde ufak bir pftTüz 
ıduruımu,tur, kalifie ameleye ehemmiyet kalmamasmr rica ederim. Klğıd fabri -
verilmemiftir. Ve itin blfmda iften an.. hmrz rasyonel bir JCln1de lcurulmu,ıur. 
layan müte&auıa kümeler getirilmesine Ve ıasyonel bir tekilde İJ1emesi için tev-
dikkat edilmemiıtir, bir arpalık halin- si etmek lazımdır. Bu arz ettiğim sebe'b-
de fabrika idare edilmek istenmi§tir. ler dolayısiyle seTiüloz fabrikasını yap-
Ve buna mwuam oluak kapitülasyon- mak kati bir .ıuurettir. 

far vardır, şu halde h,epsi batmıftır. Ve Tiftik ifi 
!bunların bepıi batmaktan başka bir a. Her acoe tekrar edilen bir meselenin 
.kibete düşemezlerdi. bu sene de tekrar edileoefini biliyonım. 

Bendenizin en büyük tehlike gördü- Süle)·man Sun arkadafundan bahsedi-
ğüm nokta, mazide Y•§ilyan o aak.at ha- yorum derakap, benim hatıranda yanhı 
yatın, bir nevi arpalık hayatınm iabri- var mı yok mu diye ifi verifiye etmek 

Hatır-. , .. ikiad made: nıa
demJcj ıbunun uoayii mcımlek.etAaWııie 
tee.uü.s etmiftir. Ve iptidai maıldes,i 

lifi ~elmiyor. Şu halde ADaaoıu yay
luuıda bunuıı ~ptidal maddesi olan de
riyi yetiıtirmek ve bu .ife baflamak li
zımdrr. Bu.ııwı jpa de memleketim.izin 
ıeraiti, iklimi zannediyorum ki müsa
ittir. Ziraat Vekaleti bu iJi takib et
ımektedir. Buna muvaffak olursak harice 
ven!ifimiz 6-'8 milyon lira memleketi· 
:mizde kalacak ve 'bu para Anadolu lköy
lüs'ftne tabsn ~ihnif olacalcttt. Pabt 
bu zaman meseleaiclir. Şu baJde bu • 
ri meselesinde bagiia bizim :naüatacdea 
yapacaiımız bir tedbir yoktur. Olsa ol-
sa döviz ~ernek :suretiyle daha ucaau 
deri getirmenin çaresini bulmak lizım
gelir. Döviz balansımrza taalliık eden 
bir iştir. İktısad Vekaletinin salahiye-
ti haricindedir. 

Birinci 6q yrllı1r plan 
tarnımelanıyor 

••- Yeni bir endüstri kuruyoruz. 
Bunun maliyete tesir eden sebeblerini, 
iktısadi sebeblerden ziyade memleke-

ve mütehassıs bir heyetin kon
trolundan çıkan fikirleri de elde 
edeceğiz. Demek oluyor ki Sümer 
Banka bir taraft.an çahıacak ve aynı 
:zamanda İktrsad VekSletinin mütehas-

kalarımrza intikal etmesi keyfiy~tidir. için Sümer Bank Umum Müdüründen 
Allah bizi böyle akibetten korwıun. tiftik işi ne haldedir diye sordum. Aldı-
Adam kayırmak ve arpalık haline getir- ğun malU.mat '1Jdur, not ettim arzediyo-

Raporda iimidJe birinci beş seneliJı: 
.anayi programımızdan mhaedilmekte
dir. Şimdiye bdar Tersiiğimiz sözü. ai
.ıe kartı tuttufumuzu iddia edebilirU. 
Bundan sonra yapacağımız meselede 
hemen bir, ikj peye inhisar etmektedir: 

tin umumt politik sebeblerinde aramak 
zaruridir. Bilhassa bu noktayı umumt 
heyete tebarüz ettirmek iaterim.,, 

B. Celôl Bayann .özleri 
Ekonomi Bakanı B. Celil Bayar 

(İzmir), &Öz alarak fU beyanatta bulun· 
du: 

arı bir heyeti organizasyonu tetkik ede
cektir. Ucuz i~letmenin çareleri ne ol
duğunu bize söyliyecektir. Bunu temin 
edecek kanun Meclise gelmiJtir. Fakat 
:zannetmiyorum ki bu devreye yetişti
rebilmit olalım. 

lzmit kağıd fabrikası 

mek bizde katiyen böyle bir §ey yoktur. ruın: 

En çok dikkat ettiğimiz fCY maliyet fi. Buru'da 1\feriru» fabribmu her ae-
atma tesir yapan elemanlar nelerdir, 
maliyet fiatı gayri tabiı1ik göateriyor 
mu, bütün ıalahatımıza o noktadan baJ
lanacaktır. 

ne SOQ.000 kiloya kadar tiftik kullana • 
cak. Yani bu azami baddir. Ta
bii ihtiyaç niıbetinde kulJarulacaktrr. 
Bu aenenin nihayettinde f.t>rib i'let
meye açılacaktır. 

Deri entliistrüi - Arkad<ltlarımrn bizi taltif eden 
kıymetli &Özlerine Vekiletim namına, 
Sümer Bank namı~ teşekkür ederim. 

Kontrolun elaemiyeti 
Yükıek kontroldan bahsettiler. Bf. 

zim kanutimizce kontrol bu itin .ha.. 
yatıdır, canıdır . .Kontrol yapılmadrfı 

takdirde bu yaptığımız işler, bir gün 
sabun köpüğü gibi uçup havaya &ider. 
Bu sözlerimle kontrola oe kadar ehem
miyet verildiğini ifadı: etmek istiyorum. 
Kontrol bizde ötedenberi yalnız maU 
şekilde ı.Jüşilnü1mektedir. Dikkat edilir. 
se daima zihinler mali kontrol diye 
yorulur. Müsaadenizle ilave edeyim ki, 

malt kontrol kadar basit bir şey yok. 
tur. Bu mesele ile memleketimizde 
Ç~k iştigal edildiği için bu iş çok ba
sı~l~şti, ve herkes tarafından an!aşıJdı. 
Bızım ehemmiyet verdiğimiz teknik 
kontroldur. Zaman uman lktisad Ve
kaletinde, angaje ettiğimiz ecnebi mü
tehassıslar vasıtaaiyle Sümer Bank fab. 
rikalarını teknik kontrol YC maliyet fi
yatı noktai nazarından tetkike tabi tu

tuyoruz. Bana kendileri bir rapor ver
dikleri gibi ayni zamanda Sümer Ban-

K!ğrd fabrikasını kurduğumuz za
man memleketin bu btnn ihtiyacına 

cevab vermeği dütünmu, ve pl!ftlarr 
ona göre hazulaınıftık. 1,e bqladı.lrtan 
sonra o kadar çok talep karfı&rnda kal
dık ki fabrikayı tevai etmek ihtiyacını 
duyduk. Fabrikayı tenl ettiğimU tak. 
dirde hem memleketin dahili ihtiyacını 
temin etmif olacağı• ve hem de mali
yet fiyatından çok knarunış olaccğı.z. 
Çünkü fabrika bugünkü randımana ili. 
veten bir misli randımanla çalıştığı za. 

Umumi nvurallar muelai 
Arkadaşım Bay Alaeddin'e bilhallUl 

tefekkür ederim. umum! masraflardan 
bahsettiler, ve Sümer Bankın :İ8r'af jpo
de bulunduğuna dair bir fikrin mevcu
diyetini söylediler. Bunu bendeniz de 
itittim. lıral ~ktur fabt bi
:r:im İflerimade: yalnız Sümer 
Bankda değil - bunu sarahat n katiyet• 
le aöyliyebilirim - ki İktlud Vek!letinin 
elinin altında bulunan iflerin biç birinde 
isnf yoktur. Yalnrı: medmt bir rihniye
tin hakimiyeti vardır, biz aç kamına a
dam çal1§ttrmak istemiyoruz. Eğer ma
liyet fiatmda kalite noksan olur da mali
yet fiatı dü§ük olursa bizatihi onun kıy
meti yoktur. Maliyet fiatında l11Uf yük. 
sek olursa randıman da o nisbctte yük
sek olur. Demek ki verdiği maaı yerin
dedir. 30 lin maaı alan bir adam yerine 
60 'ım. awıj mm bir adamrri rana.wnı 

Ark:ıdaılann temas ettiği ve rapor
da zikredilen mesele, en mühim 
deri meselesidir. Bizim banblamnız, 

malf mileue.selerimiz bOtün billnço1ann
da hoşa giden ve gitmiyen meseleleri ob
jektif bir tanda ifade etmete bafladılar 
ve buna da alıştılar. Bu memleketin mad. 
di şekilde ekonomik aabloauau meyda.. 
na getiren bir tefsir oluyor bundan biz
de istifade ediyoruz. Burada deri mese
lesine de temas ediyorlar. Bu cihet be

nim NlUn dikkatimi f u ıekilde sekiyor: 
MalUınu iliniz pamuk meselesinde A• 

nayiimizin iptidai maddeü memlekette 

vardır. Bundm hem sanayi, ve hem de 

bu iptidat maddeyi iatibaal edenler isti
fade rörüyorlu, biribirlerinio kabili. 
yetini böylece uttır.ıyodar. PaaıuJdu 
me•JMinde biiıtüa n•=Jer ......, JIM 
ediJW. Deri -Jeaiııade .uİ7et böyle 
deiiJ. wmmen anidir. VeJıJei W.da 
hayret ve iatii~ göriüi.ir &i, memJe
ketiaüde deri unayiine JAma olaa ipti
cf.lf madde hariçten getiriliyor. Bu ..,.._ 
}'ÜD muhtaç olduiu iptidai madde bu 
saha çok inki§&f ettifi için memlekette 

Kimya sanayii, Seramik sanayii ve en 
ziyade de kendir sanayii. Onların da 
bu sene zarfında ve senenin nihayetin
de etUdlerini bitinnif olacağız ve ilan 
ettifimi.ı zamandan belki de bir müd
det evci pro,gramımr~ bitirmiı oJaca.. 
lrz. Ben bunu ferah duyarak., ümidJe 
ıize söyliyobiliriaı. Bilhasaa burada 
duyduğumuz infirah, medeni esaslara 
istinat ederek çallflll&kta olduğumu.zun. 
taJi komisyon tarafından t.ebarüz etti
rilmesidir. Kendilerine ve bizi daima 
irşat.lan ile dofru istikamete aevkedcn 
heyeti umuıniycyc hassaten arzı filk
ran ederim. Ve aizin teveccühünüze 
layik olmağa hasaaten çahpcağız. (Al. 
kışl&r). 

Ekonomi bakanının sözlerinden aon
ra, general Naci Eldeniz (Seyhan), Er
ıincanda valctile faaliyette bulunan ta
bakhaneyi sordu. 

ka da rapor vermektedirler. Ve npo. 

man mrsraf daha az artacak ve maliyet 
fiyatı düşecek, ucuzhyacaktır. Fabri
kanın malmr çıkardığı zaman satama. 
maaı gibi bir endiıe yoktur. Fabrika 
çok medeoi w modem eeuJara iatiiii
den kurulımafta.ır. Ve AYrUpadaJd laer 
hangi emaaliyle rekabet ve müaaba· 
kayı kabul etmete buırm. Fabrikamı
zın bir hwıuıiyeti vardu. Bir ecnebi 
misafirimiz gelmifti, kendisini dola,.. 

tmyorduk o da Sov,,et Ağır unayi 
Komiser muavini idi keııdiai çekirdek
ten yetifIDİf ve işten anlayan bir zat-

·.aıia fuJachr, 60 Hra •ermekle daha lrlr
lı it Y8PJ10l'UZ cfemeJrdr. 60 lira yerine 
300 liraya adam lnıllandrf nnız nman da. 
ha fazla randıman alıyorum demektir. 
Bu •uretle daha fasla .-ra veı wmiı o. 
luyoruz, daha ucun lnıllanmlJ oluyorus. 
Bu zihniyet, bu nperi ile hareket ediyo
ruz, bunu tebarüs ettirdiklerinden dola
yı kendilerine tetekkilr ederim. laraf 

B. Celil Bayar fU izahatı verdi: 
lktısad Vekili CeW Bayar (İ.zmir) 

-..Erzincandald tabakhane baklanda ma• 
roı-tmau ~imar. YaJnu manJeked
aıillde deri eııdi8trW en ~k Jnnirde, 
fatanbulda tekAalf elmiıdr. Gtrek İL 
tanbaJda ye gerelr .Lmiıde tekiaüf et. 

meslnin aebebi lııeadilerine fazla b
n~ temln etHN.....,ncllr. Ba •aayila 
~ Aftltdolada lruraklafu .....,. fada 
bir Jı:aı:ans temin edemiyecefi gibi bir 

ba.lummyw. AbalrbJr bundan flerf P- ı:an vardır. Bu defaki tetkikatrmızda w 
liyor. run icablarına göre tadilat da yapıl. 

maktadır. Zaman, aman Sümer 
Bank da Avrupadan mütehassıslar 
getirerek ıırf teknik .e malt 
milrakabe ve raayonel lfletme nok
tai nazarından bu mütehasaıslara ifleri 
tevdi eder. Ve onların tenkid raporla· 
rını aJrr. renkid raporlan üzerine de 
faaliyetini tanzim eder. Zannediyorum 
ki, burada &örülen mukayeseli rakam. 
lar bence tam hakikati ifade etmemek
le beraber bunların verdikleri fikirler
den toplanmıf olacaktır. •'Hakikati 

tı. Bana dedi iri bu f abrikanrn plinla
rınr Müdürünüzün yaptığını aöylü. 
yorlar, doğru mu ? Ent, doğrudur de
dim. Bugün fabrikanuı ba§mda bulu. 
nan Mehmed AII .KAfıtçı bu fıte ye
tİf"ÜI ~k kunetJi bir elemandır, mes.. 
lejini ı;ok iyi bilen bir mütehaasradır. 
Binaenaleyh fabrikamız emin ellerde. 
dir ve ayni :r:amanda beaablarrm.ız sağ. 
lamdır dUrUsttilr, hiç bir endife:aıiz 

yoktur. Bilikiı fabrikanın büyütülmesi 
.hayırlı bir iştir, çünkü kar temin et
mektedir ve labrikanm emniyetini ar-

1 tmnaktadrr, Türker arkadaşım, bunu 

katiyen yoktur. 

Selüloz labrilttuı 
Sellüloz fabrikası meselesine ıelince: 

Türker arkadqımızın makaleleri zanne. 
deraem nazari sahada katan bir fikir ola.. 
caktır. Çünkü ıellülozil kağıdın, aynı za.. 
manda •unf ipejin ana maddt'li olmak
la beraber bir lmıın harp aanayiinin de 
iptidai maddesidir. Sellüloz fabrikamız 
sadece kağıd fabrikamızın iptidat mad • 
deıini yetiştirmek içiıt yapılmıyor, aynı 

zamanda ıuni ipek fabrikamıza da biz-

Ayıu zamanda bir kısım derilerimi
.d ııim mamGJ olarak hariu utryorm. 
Fakat ağır den1eri hariçten ıetirmefe 

mecbur oluyoruz. Hatınmda kaldığına 

aare bunlar için aenevt 6 - 8 milyon lira 
arasında bir parayı harice vermekteyiz. 
Bu deriyi de memleketimizden ma1 atan 
memleketlerden ıetiremiyoruz. Mesel.i 
cenubi Amerika'dan, Avusturalyadan ah 
yoruz. Onlar bizim malımızı almıyorlar. 
Fakat biz buna muhtaç olduğumuz için ı 
alm3ğa mecburuz. Bunun en sebil tara-

ilriaci bet senelik aanayi programımızın 
hazırhklariyle ufraıırkcn 'fÖl"dilJı: kf 
Er.zincanda hattA Ellzizde kilçilk birer 

tamirhane kurulmuttur. Oldukça mo. 
derndir. Yani bir iki makineleri vardır. 
Onlann maliyet fiatı İstanbul maliyet 

fiatından daha müaaittir. Çünkü iptfcf.li 
maddeler merke7.inde kurulmu,tur. Şu 
halde bu manzara gösteriyor ki iç A
nadoluda askeri nolrtai narardan oldu • 
fu kadar ekonomik noktal nazardan da 

(LfJtlea sayfayı feviriniı:) 

Tefrika N o. 68 

Eugenıe 
Grandet 

)'azan: Honorl ti• Balsac 
Türkf•gt1 çnir•n: Na.ıılai Baydar 

Charles hareket edeceği günü habe!..:~
rince Grandet de onunla alikalı olduı.-
inandırmak için faaliyete başladı; pard m~-
kabili olmıyan ne varsa. hepsi ~;;,1 a~:::; 
merd davrandı; ambal•J yapa bala ·cıyı bul
arama.kla meşgul oldu; ve am ahalı satmak 
duktan sonra da ~dJk}annI P dıklan 
istediiini iddia ettı; O .zaına;• = la tası 
lkendi yapmak istiyerck ne ka ar bah erken
varsa hepsini bu işte kullan~. Sa .. · or 
den kalk ak bunları rendelıyor, duzeltıy , 

ar dıkl imal ediyor-
çi vili yor ve pek güzel san 

1 
~ erleştirdi, 

du. Charles'm eşyasını .bun ar u/sevketme· 
sonra eşyayı Loire nehrı y~lu N tes'da 
ği, sigortalatmağı ve vaktındc an 
bulundurmağı üzerine aldı. 

Koridorda öpüştükleri gündenberi sa
atler, Eugenie için, korkunç bir hızla geçı
yordu. Bazan Charles'ın ardı sıra gitmek is
tiyordu. İhtirasların en bağlayıcısmı: ya,, 
zaman, öldürücü bir hastalık, beşeri mu
kaderlerin her hangi birisi dolayısiyle müd· 
deti her gün biraz daha kısalan ihtirasın ne 
olduğunu bilenler Eugenie'nin helecanını 
takdir ederler. Euıenie, avlu gibi, ev gibi, 
şehir gibi, artık kendisine dar gelen bahçe
de gezinirken sık sık ağlıyordu. 

- Ah, Charles, bu yaptığınuz doı?ru de
ğil, dedi. 

Charles cevab verdi: 
- Biz artık evli değil miyiz? Bana söz 

verdin. Sen de beni söz vermiş bil. 1kisi de 
biri birine tekrarladılar: 

- Ebedi olarak seninim! 
Dünya yüzünde hiç bir evlenme vadi bu 

kadar safca yapılmamıştır: Eugenie'nin 
masumluğu Charles'in aşkım ini olarak mu
kaddes kılmıştı. Ertesi günkü sabah kah
valtısı hazin oldu. Charles'ın kendisine ver
diği sırmalı hırkaya ve janetviri bir haça 
rağmen, hislerini ızharda serbest olan Nan
on'un bile gözleri yaşardı. 

- Şu zavallı küçük Bay, deniz yolculu
ğuna çıkıyor ha! Allah yolunu açık etsin! 

Nihayet hareket gününün arifesi oldu. O 
sabah, Grandet ile Nanon'un evde olmama
Janndan istifade edilerek, iki resmi ihtiva 
eden kıymetli çelanece, konsolun kilidlenen 
ve şimdi bot k~eyi muhafaza etmekte olan 
tek gözüne törenle konuldu. Bu hazinenin 
oraya konuJuşuna bir çok öpüşmeler ve bir 
çok göz yqlan refakat etti. Eugenie, anah
tarı göğsüne yerleştirdikten sonra onun ye
rini Charles'm öpmes.inc mani olamadı. 

- Bu anahtar buradan bir daha çıkmı
yacaktır, d09tUm. 

- Öyle ise benim gönlüm de daima ora
da bulunacaktır. 

Saat on buçukta, bütün aile, Charles'ı 
Nantes posta arabasına kadar uğurlamak 

üzere, yol2 çıktı. Nanon köpefin zincırını 

çözmüş, kapıyı kapamış ve Charlcs'ın gece
lik eşyası torbasını götürmek istemitti. Es
ki sokağın bütün esnafı geçen kafileyi gör-

Eug~nie itab eden bir eda ile: 
mek maksadiylc dükkinlannm önüne çık
mışlardı. Kasaba meydanında, bu kafileye 

noter Cruchot da katıştı. 
Anası Eug~nie'ye: 
- Eugenie ağlama, dedı. 
Grandet, hanın kapw önünde Charles'ı, 

iki yanağından öperken: 
- Yeğenim, dedi, fakir ıidiniz, zengin 

olarak geri geliniz; babanızın şerefini sapa
sağlam bulacaksımz. Buna ben, Grandet, 
söz veriyorum; zira, o zaman, mesele yalnız 
size ... 

- Memleketimden gitmekle duyduğum 
acılığı tathlaıtırıyorsunU%, amuca. Bana 
verebileceğiniz en güzel hediye başka ne 
olabilir? 

Sözünü kesmiş olduğu eski fıçıcının dedilt 
Jerini anlamadıjmdan amucasının kayıştaş .. 
mış suratına ıözlerinden şükran yaşları a .. 
kıtırkcn Eugenie de, bildin kuvveti ile ye~ 
ğeninin ve babasının ellerini sıkıyordu. Yat .. 
mz noter, Grandet'nin inceliğine gülümsi• 
yerek bakıyordu. Zira yalnız o onu anl8DlJ§
tı. Birçok insanın etraflarım çevirdiği dört 
Saumur'lü, araba hareket edinceye kadar 
yanında kaldılar; sonra, köprüyü geçerek 
gözden kaybolup tekerleklerinin sesi ititil· 
mez olunca, Grandet: (Sonu var) 



Istihlik 
vergisinde 
değişiklik 

Dahili istihlak vergisi kanununda de
ğişiklik yapılması için hükümetin mec
lise vermiş olduğu kanun layihası encü
menlerden geçerek umumi heyete sevk 
edilmiştir. Layihanın aldığı son şekle 

göre, bilumum sınai müesseselerde ve 

hususi umumi işlerde (tramvay dahil) 

kuvvei muharrike olarak istihlak edilen 
elektriğin beher kilovat saatinden aşağı· 
daki yazılı resimler alınacaktır: 

1 - İstihlak edilen elektriğin beher 

kilovat saatinin fiatt 9 kuruşa kadar (9 
kuruş dahil) ise bir kuruş, 

2 - İstihlak edilen elektriğin beher 
kilovat saatinin fiatı 9 kuruştan yukan 
ise 20 para, 

3 - Havagazmın beher metre mika
bı 20 para. 

Ancak bir sanat zümresinde muhar
rik kuvvet olarak elektrik kullanan sı • 

nayi müesseselerine ödeyecekleri resim 
mamfılatm maliyet bedelinde % 0,75 i 
tecavüz ettiği takdirde hükümet, o kı

sım sanayi için bu. resmi, mezkur nisbe· 
te kadar indirmeğe salfilıiyetli olacaktır. 

------
Büdce, Ekonomi ve Divam Muha

sebat encümenlerinde 
Kamutay bütçe, ekonomi ve diva

nı muhasebat encümenleri dün maden 

tetkik ve arama enstitüsü ile elektrik 

işleri ctüd dairesi umumi heyetleri ha

linde toplanarak her iki idarenin yıl
lık raporlarını tasvib etmiştir 

deri sanayiinin kurulması lazımdır ve 
bu hadiseler bizi teşci etmektedir, 

Bundan sonra gene söz alan Gene
ral Naci Eldeniz (Seyhan) bu tabak· 
hane hakkında temennilerde bulundu. 

Ekonomi bakanı B. Celal Bayar 
(İzmir) - Şarkta hayvan meselesi çok 
hayati bir meseledir. Aynı zamanda 
ha;ıvan yetiştirmek ve onun sanayiini 
kurmak için düşündüklerimiz ve hazır
lığımız vardır. Fakat bunun yeri Erzin
can olmaz da şarkta diğer bir yer ola
bilir. Bu meseleyi ele almış oluyoruz 
ve ç2lışıyoruz,, dedi. 

Bundan sonra, başka söz istiyen bu
lunmadı. Reis, bilançoyu umumi heye
tin tasvibine arzetti. Rapor ve bilanço· 
lar müttefikan kabul edildi. 

Mürakibliğe Abdul)ah Okyay, idare 
meclisi azalrgına B. Şakir Karaltan se
çildikten sonra içtimaa nihayet verildi. 

İstanbul üniversitesinde 

Doçentlerin 
vaziyeti 

İstanbul üniversitesinde doçent er 

larak çalışanların maaş olarak azami 
yetmiş lira aldıkları ve bunların adedi 
mahdud olduğundan bir dereceye çıka. 
bilmek için uzun seneler münhal bek
lemek ıztırarmda kaldıklarını düşü

nen hükümet bu mahzuru bertaraf et
mek üzere 40 lira maaşlı doçentlerin a
dedini azaltarak bunların adedini 20 ye 
70 lira maaşlı doçentlerin adedini de 
30 a çıkartmayı düşünmüştür. Bu hu
susta meclise teklif ettiği kanun layi
hası büdce encümeni tarafından tas. 
dik edilerek umumi heyete sevkedil· 
miştir. 

... 
Maverayı Urdün 
E'miri dün gitti 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Maverayı 

Ürdün Emiri Altes Abdullah, bugün 

1 7 ,30 da Beylerbeyi sarayından Sakarya 

motöriyle Galata rıhtımını teşrif etmiş

ler ve Romanya vapuriyle Hayfa'ya ha

reket etmişlerdir. 

Altes Abdullah, rıhtımda İstanbul va
li muavini Hüdai, emniyet direktörü Sa
lih Kılıç, harb akademisi kumandanı kor
general Ali Fuad, merkez kumandanı ge
neral İhsan, mihmandarlan ve birçok 
generaller, mülki, askeri rical tarafın • 
dan uğurlanmışlardır. 

Rıhtımda hazır bulunan mızıka, Ür· 
dün ve İstiklal marşlarını çalınış, askeri 
kıtfilar ihtiram resmini ifa etmiştir. 

Vapur, saat 18 de hareket eylemiştir. 

Kral Karol'un 
tahta çıkışının 
yıldönümü 

Bükreş, 8 (A.A.) - Kıral Karol'un 
Romanyaya tekrar dönerek tahta çık
masının yıldönümü gençlik tarafından 
stadyomda yapılan parlak bir şenlikte 
kutlanmıştır. Şenlikte Polonya Cumhur 
Reisi, Veliaht da hazır bulunmuştur. 

Bunlar stadyo.mda hükümet azaları ve 
yüksek memurlar tarafından karşılan. 
mışlardır. Bütün yolda halk kendileri
ni şiddetle alkışlamışlardır. Şenlikte 

Polonya dış bakanı Bek ve Cumhur 
Reisi Mosicki'nin maiyeti de bulun. 
muştur. 

ULUS 

Ankara Radyosunda 

Bayan Else Stangl'in 
bu akşam ki konseri 
Bu akşam Ankara radyosunda saat 

8,50 de kıymetli bir sanatkar olan Ba. 
yan Else Stangl piyano ile bir konser 
verecektir. 

Bayan Else Stangl, Berlin'de meş
hur bestekar Franz Lisst'in talebesi o. 
lan Konrad Ansorge'in talebesidir. 

Else Stangl, tahsilini Prag'da Gii· 
zel Sanatlar ve müzik akademisinde ik
mal etmiş ve aynca Meister, yani usta 
imtihanını vermiştir. 

Prag'da ve Çekoslovakya'nın birçok 
büyük şehirlerinde ve diğer muhtelif 
radyolarda da müteaddit konserler ver
miştir. 

Bu akşamki konserin programı ışu

dur: 
CHOPİN: Ballade, DEBUSSY: 

Reflets dansl'eau, BRAHMS: İnter
mezzo, SMETANA: La Petite Poule, 
SUK: Chanson d'amour. 

*** 
ANKARA RADYOSU: Öğle neş-

riyatı: 12.30-12.50 Muhtelif plak neş· 
riyatr. 12.50-13.15 Plak: Türk musiki
si ve halk şarkıları. 13.15-13.30 Dahili 
ve harici haberler. 

AkŞ;am neşriyatı: 18.30-19.00 Muh
telif plak neşriyatı. 19.00-19.30 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Mahmud 
Karındaş ve arkadaşları). 19.30-19.45 
Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45-
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Hikmet Rıza ve arkadaşları) 20.15 -
20.30 kadın ve moda bahisleri (Rebia 
İren) 20.30-21.00 Plakla dans musiki· 
si. 21.00·21.15 Piyano konseri Else 
Stangel. 21.15-21.55 Stüdyo salon or
kestrası. (1 - Schumann Nuit toilee 
2 - Rubinstein Romance. 3 - Kalman 
Die Herzogin von Chicaco 4 - Onfred 
Sercnate İtalienne. 21.55-22.00 yarınki 
program ve istiklal marşı. 

Al~tif 
l:umhuriyet Merl{eZ Bankasının 

S Haziran 1937 Vaziyeti 

Kasa: 
Altın sati kilogram 21.043,967 

Banknot 
Ufaklrk 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi k;•,,.,. - 5.054,479 
A: <ma tahvili kabil serbest 
döviz1er 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 

Deruhte crı;ı .. n e rakı naktiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine te\ofikan lta?.ine tara· 
fındı>n vaki tediyat 

Senecfat ci1zdanı: 
Ha.,.ine hrınnları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat ciızdanr: 

A naktiycnin karşılığı es· j 
Deruhte edilen evrakı 

ham ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

- B Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvil.it üzerine 

'Iissedarlar: 
Muhtelif: 

LiRA 

29.600.021,68 
12.709.705,-

• __ 7_86. 762,4 7 

__ 725.645, 77 

7.109.529,03 

58.513,41 

43.172.471,57 - - -

158. 7 48.563,-

13.496.827,-

4.000.000,-
27.482. 7 73,42 

37 .542.210,47 
3. 73Q.680,92 

61.961,60 
8.346.166,41 

LiRA 

43.096.489,15 

725.645,77 

50.340.514,01 

145.251. 736,-

31.482.773,42 

41.281.891,39 

8.408.128,01 
4.500.000,-

11.654.504,54 

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen ,.vrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
}erine tevfika;., hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte etlilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilavetert tedavüle 
vazedilen 
Reeskont muk:ıbili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirasr mevduatı: 
Döviz teabhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Mubtelih 

9-6-1937 

Fener - Güneş muhteliti 
Rapid'i 3 - 2 yendi 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Viyana' -
nın şampiyon takımlarından Rapid bu
gi:ln Fener - Güneş muhtelitiyle karşı -
laştl. 

Salı olduğu halde Taksim stadyomu 
hayli dolmuştu. Fener· Güneş muhteli· 
ti sahaya şu şekilde çıktı: 

Cihad - Reşad, Faruk • İbrahim, An
gelides, M. Reşad - Fikret, Rebii, Sala
haddin, Naci, Melih. 

Viyanalılar Fenerbahçeye pazar gü· 
nü çıkardıkları kadroyu muhafaza edi
yorlardı. 

Hakem Nihadın düdüğiyle oyuna 
başlandı. Bizimkiler rüzgar altında idi
ler. Çoğu ihtiyarlamış olan Rapid oyun
cularrna karşı muhtelit takım oyuncula
rı koşu süratinde üstündüler. Misafirler 
yaş ve bezginlik farkından hasd olan 
sürat eksikliklerini iyi yer almak sure • 
t iyle telafiye çalıştılar. Bizim muhacim 
hattı da, muavin hattının iyi destekleme
si ve koşu gayretile :ı;apidliler kadar 
akı~ temin etmeğe başladı. İşlerin yolun• 
da gitmediğini hisseden misafirler karşı 
tarafı zedeliyecek şekilde top kuJlanma
ğa başladılar. 

Viyanalıların ilk golü 
20 inci dakikadan itibaren viyanalı

lar bizim yan sahaya açıklariyle girdik
ten sonra üç orta ile oynamağı tercih 
ettiler. Bu suretle yan haflanmızın ve 
müdafilerimizin müşterek müdahaleleri
ni ayırmak tabiyesini güttükleri anlaşı
lıyordu. 

22 inci dakikada sol muavin yerin

de bir cndbol yaptık. Viyanaltlarm mer

kez muhacimleri Binder en aşağı otuz 

metreden bomba gibi bir şüt çekti. Şü

tün ayaktan kurtulmasiyle kaleye gir • 

mesi bir oldu. Bütün gençlik hassalannı 

kaybetmiş olan bu oyuncunun Rapid'de 
niçin hala muhafaza edildiğini anladık. 
Beklenilmeyen anda ilk golü yiyen muh
telit gayretini arttırdı. Üst üste hücum
larla Viyana kalesini sıkıştırmağa baş • 
ladı. 

Kale ağzında fırsatlar kaçırıyor, be
raberliği temin edemiyorduk. 18 çizgisi 
dışında çekilen şiltler de iyi hizalanama
dığmdan dışan çıkıyordu. 

Muhtelit takımın beraberlik sayısı 

Beraberliği temin etmek fırsatım 42 
inci dakikada sol iç Rebii buldu. Orta • 
dan sola geçen topu Fikretle yer değiş
tirerek kaleye doğru akmağa çalışırken 
solaçık yerine kaymış oldu. Orada üs -
tüne gelen iki rakibi ustalıkla arkasın

da bıraktıktan sonra kaleye doğrulmuş 

gibi yaparak müdafaanın kesafetini ged 
çektirdi. Bu suretle kalenin önüne gel,. 
miş olan Melihle Naciye rahat şüt çeke. 
cek vaziyeti temin etti. Verdiği tam pa., 
si Melih aceleden iska geçti. Hemen ar! 
kasındaki Naci düzgün bir şütlc içeri 
atıp beraberliği kurtardı. Devre ı . 1 be
rabere bitti. 

l kinci devre 
Birinci devrenin ortalannda muhtelit 

kadrosunda yapılan yanhş değişiklikler: 
düzeltilmiş, ortaya geçirilen Melih aaf 
açığa, Salahaddin de ortaya alınmıştı. 

Hüsameddin de Cihadın yerine kaleye 
konmuştu. 

Devrenin başında oyun sertçe gidi • 
yordu. Viyanalılar bizimkileri hırpala -
dıkları halde muhtelit oyuncularının yap
tıklan mukabeleler daha açık farkolun· 
mağa başladı. 

25 inci dakikada ortadan sola. hava
le havadan tekrar ortaya havale edilen 
topa, hatalı yaklaşan, Hiisamettin, topu 
karşısındaki rakibinin kafasından kurta· 
raınadı Binder'in kafa vuruşiyle top bot 
kaleye sürüklenirken avusturyah arka
dan yetişti ve bir ayak darbesiyle topu 
sigortaladı. 

Bu vaziyet 34 üncü dakikaya kadar 
sürdü. 

ikinci gol 

İkinci golü atmağa çalışan muha.. 
cimlerimiz Rapid yarı sahasında oynu. 
yorlardı. 34 üncü dakikada Fikret to
pu korner çizgisine kadar sürdü ve 
ortaladı, sağ açık Melih yetişti ve ikin· 
ci golü de atma.ğa muvaffak oldu. 

Bu andan sonra oyun daha serdet
ti. Favuller göze çarpıyordu. Baki'nin 
bir Viyana ()yuncusuna pek göze ~ 
tacak kadar görünen şarjını hakem ce. 
zalandrrdı: kendisini dışarı çıkardı. 

Üçüncü gol 
44 üncü dakikada yakından çekilen 

bir şütün viyanalrnm koluna dokundu. 
ğunu gören hakem penaltı verdi. Sa
lahattin çekti. Kaleci ayağiyle karşıla
dı. Top sağ iç mevkiine düştü. Salii
hattin tekrar yetişerek içeri soktu. Böy. 
lece maçın son safhasında galibiyeti 
temin etmi~ olarak sahayı terkeden 
muhtelit takım, alkışlar arasında stad
yomdan çıktı. 

Rapit bugün Ankaraya 
hareket ediyor 

Rapid takımı burada Ankaragücü 
ve Gençlerbirliği takımlariyle karşılaş. 
mak üzere bugün lstanbuldan şehrimi. 
ze hareket edecektir. 

Türkiye Büyüli Millet Meclisi 
İn§aat komisyonundan: 
İnşaat komisyonı.ı için ücretle bir katib alınacaktır. 
Türk olmak, askerliğini yapmış bulunmak, 30 yaşından yukarı 

olmamak, daktiloğrafi ve lisan bilmek, lise mezunu olmak, el ya.. 
zısı güzel olmak şarttır. 

Bu şeraiti haiz olanların diğer şeraiti anlamak ve isimlerini kay
dettirmek üzere her gün öğleden evvel vesikalariyle beraber Büyük 
Millet Meclisi Daire Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1410) 2~2407 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara merkez kazası 937 maU yılı taş kum kireç tuğla ve saire 

rusumu kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulmuş ise de talibi 
çıkmadığından 20.5.937 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlı· 
ğa konulmuştur. 

Taliplerin eski bedeli olan 17400 lira üzerinde %7 ,5 ğu nisbe
tinden teminatlariyle mezkur ~üddet zarfında pazartesi ve perşem
be günleri vilayet daimi encümenine şartnamesini görmek istiyen· 
lerin hususi idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (1502) 2-2565 

TÜRK 

BüYUI{ 
HAVA KURUMU 

PiYANGOSlT 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

Büyük İl\ramiye 
4 O • O O O Liradır 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10,000 liralık ikrami
yelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat var 
dır. 

336 741 682 ?9 y ... 336.741.682,29 
Yekôn · · ,... ekun s - --( 

Aynca: (3.000) liradan başhyarak (20) liraya ka
dar büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri 
havi olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: tstionto lia .ddi o/o 5 '7ı altın ü~erine avans %41/ı l 
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Ankara Hukuk İzmir Belediyesinden: 

J:'aku••ıtes•ınded• Bayındırlık sahurnda Şükril Kaya balftrmm mon~rü mtyda-
C 1 

• niyle bu meydanla Gazi bulvarı aramdaki laımınm parke vo Jce. 

Cinsi 
Odun 

Miktarı Tahmini fiyatı Tutan Teminatı me taşla dlifCnmesi işi 15.6.937 aalı giiail aut 16 da kapalı zarflı 
Ton Lira kuruş Lira Lira eksiltme ile ihale edilecektir. Bedeli keffi yirmi iki bin altı yilı: 

20 2,25 450 33,75 ikJ liradır. İfin bedelinin yedi bin altı yilı: iki lirası nakden ve 
Kok k<Smüril 90 31 2'190 209,50 mütebaki on beş bin lirası Baymdırlık sahaamda arttırmaya çıka· 
kAnk~ra Hukuk fakültesi için alınacak olan odun ve kok kömüril rılacak arsalarla ödenecektir. ICeşif, şartname ve plinı yüz on üç 

~rd eFksılt~eye konmuştur. tstekHlerfn 14.6.937 pazartesi gUnU saat kuruş mukabilinde baş mühendislikten satılır. Taşradan istiyenler 
e akillteye müracaatları. (1389) 1-2359 keşif prtname 'fC plln ücretiyle birlikte posta ücreti ~inen gön. 

ı:-----:..;.~:,;.;;,;=::::.:.:.;~::,:-----.::::::~-- .._ derilmelidir. İftirak için bin altı yüz doksan bef lira 15 kuruşluk 
stanbul C. Müddeiumumiliğinden : muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile birlik· 

ı te 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde huırlanmıf teklifler iha-
stanbul ceza ve tevkif evleri için 31.5.938 akşamına kadar satın le günü olan 15.6.937 günü saat on befe kadar encümen reisliğine 

alınacak 418720 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf uıuliyle eksilt· verilir. (1421) 2-2438 
m~ye konulmuştur. Muhammen bedeli 4I8n liradır. Muvakkat te· 
mıı;t ~140 •. lira ~O k~ruştur. İstekliler şartnameyi tatil günlerinden 
~ a erirAU? _Sırkecı Aşir efendi sokak 31 No. da İstanbul müd- Nafia Vekaletinden: 
eı u~~~ılığı levazım dairesinde rörebilirler. Eksiltme 22.6.937 

~~' g'!~~. saat 15 de yeni postahane binasında İstanbul C. müddei· 
k 1ılıgı odasında yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler zarflarını 

e ~~~ -~e saatinden bir saat eveline kadar İstanbul C. müddei umu
~1 ıgı odasında to~l~acak satın alma komisyonu relıllğine numa· 
alı ma.kbuz mukabılınde biz.at vermeleri veyahut dıt zarfı mühüı 
m~u ıle kapatılmıt Ye illDİyle açık adreainüı ve hangi ife aid ol· 
~ugunun yuılmaaı tutlyle aynı aaate kadar iadeli teahhütlü olmak 

16 haziran 1937 çaff81Dba günü aut 15 de Ankarada nafıa Teki· 
leti malzeme eksiltme koaıdyonuodaamda cem'an 2317 lira 10 lm
ru, muhammen bedelli galvanize 15 ton 4 m/m. lik telgraf teli ile 
160 kilo 1.S m/m. lik bağ telinin kapalı zarf usulü ile ekailtmeai 
yapılacaktır. 

Eksiltme .. rtnamesi Ye teferruatı parasu olarak Ankarada ve
kilet mal.eme müdürlüğünden alınabilir. 

Çünlcü ASPİRiN seneler, 
denberi her türlü SO(lukal· 

' gınlıklarına ve aOrılara lcarıı 
fesiri pşmaz bir ilaç olcluOunu 

isbat etmiştir. 

üzere mektupla atöndermeleri ilin olunur. · (3167) 2-2511 

Ankara Hukuk 
Fakültesinden: 

lıfunkkat teminat 173 lira 18 kunıftur. 
İsteklilerin teklif mektublarını 16 huiran 937 pl'f&IDba ,W.il 

... t 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme müdUTlütüne vermele. 

A S P 1 R f N in tesirinden 

emin olmalc için lütfen ffi marı. 
lcasana dilclcaf ediniz. Ci7 

ri Jhımcbr. (1306) 1--2309 

Gümrük ve lııhisarlar vekiletinden: 
Tahııainl 

Cinai 
fiat Tutan 

En az En çok Kuruf Lira 

Muvakkat 
teminat 
Li. Ku. 

1 - Gündelik renel buyruklarm butmlmlu " ay nibayetJnde 
ldtab haline. k~nmaaı .işi pazarlıfa konmaftur. 

2 - Bu lfJD tahmin edilen bedeli 975 lira ft muftkkat teminatı 
Ekmek 35000 40000 11 4400 380 
Et 20000 25000 

73 lira 12 lnmıftur. -
37,S 

Sade yağı 3000 4000 95 
Tua 750 100:.> 8 

9375 
3800 

80 

703 
28.S 

6 

12 3 - Puarbk 10.6.1937 pertembe günü uat 15 de nkilet bim
ımda kurala ~lrm satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - 1ıtelrlılerin munkbt teminatlaruu velrilet veznesine yatı· 
rarak alacakları makbuzlarla belli gün •e uatte komisyona müraca· Çay 30 40 375 150 11 25 

Sirke 300 400 15 60 4 50 
Makarna 300 500 30 150 11 25 
Pirinç 4000 6000 22 1uo 99 
8anmaak 35 50 $0 25 1 88 
Ceviaiçi 200 250 55 137 10 31 
Salça 150 200 25 50 3 75 
Tos teker 3000 4000 as 1120 84 
kemıe teker 1000 1500 32 480 36 
Un 2500 3500 15 525 39 38 
Süt 1000 1500 ıs 225 16 88 
Beyaz peynir l200 1500 45 675 50 63 
Yumurta 30000 40000 2 800 60 
Zeytin 250 350 S5 122 9 19 
Zeytin yafı 1000 1500 &5 975 73 13 
Sabun 750 1000 45 450 S3 76 
Sof an 3000 3500 8 280 21 
Patatea 3500 4500 9 405 so 38 ruru fuulya 2000 3000 ıs 450 " 75 
Nohut 200 300 15 45 s 38 
Yoğurt 2000 2500 20 500 37 50 

Tue mevsim ıebze1eri tafsflltı prtnameıindedir. 
Ankara Hukuk faktllteai için mayıs 938 nihayetine kadar alma-

cak olan ve yukarıda isimleri hizalarında mikdar ve fiatlarile tutarı 
Ye ~uvakkat teminatları yazılı bulunan erzak 15 gün müddetle açık 
eksıltmeye konmuıtur. İıteldilerin 14.6.1937 pazartesi günü saat 12 
de Faı.;:•.,..,e müracaatları. (1388) 1-2358 - -
Kuıtür Bakanhğından: 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih - cofrafya, riyadye, tabiJye, 

frarnıuca almanca ve inıilizce öfretmeni olmak lltfyenler Jçin 
bu yıl sınav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 eylül çarpmba gllnll lstanbul tlniverıiteainde 
bqlıyacaktır. 

3 - Sınava girmek iıtiyenlerin: 
A) Türk olmaları. 
B) 20 den apjt " 45 den yukarı Ylfta olmıunalan. 
C) Hilenühal erbabından olcluklan, cinayet ve cünha nevinden 

mahkOmiyetled olmadıiJ balrkmda mahalU riltyeı nya lraza idare 
heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve öğretmen 
olanlar bu byıddan mllateena olap ...... ı. oldalrlan daire Amiri· 
Dİll vereceii vesika kilidir.) 

D) Her ttlrltl batalıktan w iin"'WnUlr ..... ,. ml ricacl 
arualarmdan Alim oldaklamn w.t eder tmdlldi heJdm rapora ib
ru etmeleri, 

E) En u Iiae ve 4, 5, 6 amıOı Bfretmen okulu mum ..,a 
bunlarm muadfll tahsil s&mOf olamlan, 

Öfretmen olrullarmdan mezun olanlarm en az ikJ elen setıeaJ 
CJfretmenllk etmif bulunmaları gerektir. 

4 - Gerek aöı:lil ve ıerek yuıh sınav sorulan Bnivenite ve 
yillrsek ıstretmen okulu talebesinin takib ettiği ders mflf'rredatm· 
dan aeçllecektir. Bundan bafka aınava gireceklere pedagojik soru· 
lar da sorulacaktır. 

5 _ Naımedler ımavda kuandıklan takdirde 1702 numaralı 
kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her ban· 
Iİ bir orta öfretmen o.kulu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

atlan. (1464) 2-2509 

Nafia Vekaletinden: 
1 - M~ham"DCA bedeli 24000 liradan ibaret olan Filyoa • Ereğli 

battınm kilometre 17 + 000- 26 + 750 uuı ve KiUmJj maka hat· 
ti ray ferti>:atı kapalı ad uauliyle ebiltmeye koııulauaftur. 

2 :-- ~ksd~e 1~937 tarihinde saat on bette demiryollar infa· 
at daireaınde~ ebiltme komiayoau odaaıDda 7apdacaJrtır. 

3 - Bu itın muvakkat teminatı 1800 liradır. 
4 - ~ukavele projesi, ekailtme f1U1D.-i. Baymchrlık genel 

tutnameaı. fenni prtname, ferti,at taJimatnameai, nhidi lnyaaii 
flat cetveli, J>rofil ve raimlerden mürekkeb bir taJam m6nakaaa 
!vrala 120 kiırut mukabilinde demiryollar inpat dairesinde!\ teda. 

nk olumbiJir. 
. . s - _Bu ebiltmeye cirmek iıtiyenler 2490 numaralı kanun mu

cıbınce ıbraznıa mecbur olduklan evrak ve nsikalarla 7-5-1936 ta· 
rih "" 3297 n~alı rami gazetede ilin edilen talimatnameye 16-
re Yekiletten verılmif müteahhitlik YeSikumı havi teklif zarfları 
meskOr kanunun tarifatı dairesinde hurrlayarak 16+937 tarihin
de saat 14 de kadar demiryollar infUt daireaindeki komisyona 
ınakbu• mukabilinde vermif olmaları lbımdır. (1356) 2-2379 

İzmir Beledıyesınden: 
Basmahanede dokuz eylül meydanının parke " keeme t.affariy

ve Bumahane istasyonu brf~ndalri yolwa da yalnız parke tal1a
ri7Je yeniden tefriti iti 11.U3? Nb aBnil -.t ıa da ap.ır aıfJa 
ebiltme De lbale edflecelrtfr. Heyeti amumlyesbdn 1retif bedell 
yJrml iki bin fkJ yfb liradır. Ketff n pı tname n projesi pis • 
bJr kurut bedel mukabilinde bat mtlhendialllrten •tılrr. Tatradan 
müracaat vulruuada tartname Ye h•if ve proJe bedeli Uı blrliL-te 
posta ücreti pe,ınen c6nderilmelldir. f fdralr ipn bin altı vib ıh
m!f bet liralık muvakkat teminat makbusıı Ye}'9 banka temfmt 
mektubiyle birlikte 2490 sayılı kanununun tarifi dairesinde hazn. 
lanmıf teklifler ihale günü olan 15.15.937 aah gflntl ı•t 15 fe ka-
dar endlmeıı reialiline Yerilir. (1420) 2-2437 

Ankara V uliJiğınden: 
2901 sayılı kanun bilkümlerine tevfikan yapılmakta olan arui 

tahriri için Ankara merkez kazasına ilave edilea 3 H. lu tahrir ko
miayonu 10-6-937 ıfiııünden itibaren küçük Yozğat nahiyesine bai· 
Jı 'öylerden Karacahuın. Edife, Hisar, Kufçuali, ve Odabafı köy· 
Jerfni takiben devam edeceği ve bu köylerin' hitammdan aonra ta
limatname hükümleri dairesinde bir köyün tahrir yasımı bittikten 
sonra diğer köye m.ıtat vaaıtalarla tebUfat yıtpılacalmdan alaka-
darlara malumat huıuJi için ilin olunur. (1511) 2-2567 

' 
Yüksek mühendis mektebi artırma ve 

eksiltme komisyonundan: 

ANICARA İCRA DAiRESi GAYRI llBNltUL IATif il~ 
MURLUOUNDAN: _,.. 

1 - lzaleyl fUfUdan dolayı aatılmllma lrarar ftrilea tapanuıı 
25 pefta 157 ada 8 panel nmnar•mda " Alllrannm Dotanbe1 ...., 
halleainin sanayi caddesinde ana lflfıclaki l!lft dlirainde tıçık • 
tırmaya çıkarılmıftıı. 

J - Ana m metre murabbaı ıenifliiiDdedir. Bin metre mu• 
rabblma on bet Ura laymet lronmuftur. 

3 - Satıt pefia para ile olmak Uaere u-7-937 &arWne mlaadlf 
peqembe glni ... t 14-16 p kadar icra dairesi pyri menkul l&trf 
memmlupnda yapıı.caktır. 

4 - Talipler takdir ecülmit olan Jllbi'ıdaki mubanvnen Jayme. 
tin Jilade yedi buçuk ııiabetinde pey akçeal yeya mı1U bir banb
AJll teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen ba« 
sine tahvilleri getireceltlerdir. 

s - Satıt cünil artırma bedeli takdir eanen kıymetfn yilzde 1$ 
tini bulduktaa ve üs defa nida ettirlldiktelt ıonra mezlr6r sünün ld 
ncı ıutinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır'. 

6 - İfbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüade 75 fhli balmadıjl takdirde 27.7.937 t.uihine müaadU 
lalı cUnü aaat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada .. 
çok artıran tabibine ihale olunacktır. 

7 - Birinci n ilrJncl artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi te.limi veme eylemeai 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İfbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak Te bu tarihten evel 
en yilbek teklifte baluua talibe teklifi vesJaile aJmaia ruı olup 
olmadıfı aoruldaktall 1aa1a teklifi ~e almala ıuı İN ihale faı;ı. 
kl bidacl • 111t1u talaail edilmek hen: bu talibe ihale edilecektir. 
TelrUft ..,...._ .....,_ .... .re •• pJ'lli ..-..ı yemden ..aı..t 
lflalillr ildDd aıtnua)e ........... • .. artınm taHW11e Abalo 
edilecektU. -

8- Her ikJ artırmada da pyri mealad talibine Jhale ecUJdikt4 
tapa barcı matter1,. " illale tarildıae bdm' olan mllterakJm ftr • 
af Ye r.Um ft delWiye ._ borçluya aittir. 

9 - Borçla w ılı a kl.,Ja cHjw ... ..,,.dar: bu pyrl .... 
imi tlaeriıadeld haJduau lıuauaiyle faia " IDUl'ala dair ola Wdfaıo 
larını evrakı müabiteleriyle 20 cUn içinde dairemin bildirmeleri 
Maoodır. AbJ takdirde llüJarı tapu aicilljyle aabit olmadılrp, aa. 
tı• bedeliaha ,.ylaftırıı....mdan haris uıtulacaldardır. 

10 - Artamaya iftirlk edecekler 1.7.1N7 tarihinde 937 • 4' 
numara ile dairemudeki yerJndı berkeae açık bulundurulan pıt • 
a.....,,d okuyabilirler. l--2Ş61 

Etlikte Baytar) Merkez 
liboratuvarlan direktörliiğiinden 

l - llfie•eaede mncud tecrilbe haynnluiy1e aerom. ...,= 
ri için 40000 ili 50000 kilo yepl yonca açık elmfltmqe k'Olnl 
tur. 

2 -, Tahmin edilen bedeli lS7S Hmtir. 
ı - Muvakkat teminatı 103 lira 15 kurut olap hanb melltuM 

veya vezne makbuzu ve devletçe pyanı kabul huine tahvili • 
4 - İhalesi 24 • 6 • 9S7 per,embe aUail .. t 15 dedir. Şartaame.. 

si müdüriyetinden bedellia ftl'ilir. 
6 _ Yukandaki prtları haU olan namzedler bir istida ile ba

kanlığa müracaat edeceklerdir. Bu iatidaya fU vesikalar bağlanacak-

1 - Yiibek mühendis mektebi b.inlıınm bulundufu ırsa da· 
hilinde yaptırılacak (238.260) lira (77) kurufluk ketff bedelli pan
siyon Linaaı in,aaı ye tesisatı kı!pah zarf u•uliyle ebiltmeye Jro. 
nulmuftur. 

5 - 2490 ayılı kaıuancla yuıh prtJan bais olan İlteklilerf11 
muayyen gi1n ve autte siraat .eklleti mahaıebe direkt5rl816ndt 
toplanacak olua komlayoaa miiracaatları (1492) 2-a!sa 

'tır. A) Nilfua tuketelerinin aaıl veya taadikli sureti, 
B) Tahlil derec:elrine aid febadetname- veya veıikalrının asıl 

veyahud •aretleri, 
C) Hüsnühal mubataar, 
D) Mahalli kültür idaresinden nümuneaine tevfikan tasdikli 

~~ s:°~ı kültür idareaiııden tudikli Ye fotoiraOı fifö 
F) Altı adet 4&6..5 büyüldUjiinde. ~tonaıu fotoir~rı. 
B ikalarm eıı aon J.&9.37 tanhine kadar halwı1ıga g8nde-
. u '78 lbımc:lır Bu tarihten aonra balranlıp gelmit olan =' =·~üabiteai 'noksan gönderilmif bulunan iıtidalar hak· 

Jrmda muamele yapılmıyacaktır. (1455) 2-2487 

Jandarma Genel Komutanhğı 
Ankara sabnalma komisyonundan 

. (l250) lira kıymet biçilen 98Sıflarına uygun bet 
1 - Taaeııne • silDti saat onda kapalı ı:arf aaultl ile 

ıeyyar ~ 21~7 P~a kıymet biçilen f2rtnamede çefideri 
ve tamamına bın bet Y 1 uu kalem cerrahi ilat 22.6.937 ub 
ve her çefidin mikdar~ 1 0 

uliiile satın almacaktır. 
günü saat on.d~ !Jçık e 'd :;;:me komisyonclan parasız alınabilir. 
Etü~ ilkH::..:!tı ~:; lira 75 kuruş ilatı cerrahiye teminatı da 

yüz on iki buçuk liradır. k . t" nl•rin teklif mektub ve prtaaıne-
3 - Ekıiltmeye gir=~~~ evel komisyona vermif oJmaJan. 

de }'azılı vesikalarını e 1 2-2456 
(14"2) 

2 - Bu ite aid f8rtname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fennt pıt· 

lar, pansiyon projesi tah'matı dıhiliye listesi, tahlili fiat cedveli. 
B - Mukavele projeai. 
: - Baymdırhk ı,ıeri genel tartnameai. 

D - Plin ve projeler. 
İstekliler bu prtnameleri ve evrakı 12 lira bedel mulrabninde 

mekteb idaresinden ılabilirler. 
3 - Ebiltme 28-6-937 tarihine müaadif pazarteai ailnii saat 15 

de 'Gftmtlı suyunda yübek mühendis mektebi binaeı içindeki artır· 
ma ve ebiJtme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eblltmeye girebilmek için isteklilerin 13164 lira maftk· 
kat teminat vennfti handan bafka ... ğtdakJ ftlfblan hals olap 
getirmesi lhımdır. 

A - Nafia vetr.ııetiaden alınmıt yapı miltealılütlifi ehliyet H
ıikası. 

B - 50000 liralık if yaptıfına dair nafia vekiletiace taadilrll 
vesika. 

c - m yılma aid ticaret oclaıı veaikuı. 
5 - Ebiltmeye gireceklerla biuat diplomalı mithendf• YeJ19 

mimar olmnn .eya banlardan biri fenni meau1iyeti altında lfin ~ 
pıhıcafıaı " i.,ut mlddetince itin hafmdn lndaaclanJacafııu 
tahhiid etmesi liulldır. 

6 - Teklif mektubları yulmnda 3 üncü maddede yazdı ıaaatt• 
bir aaat eneJine kadar yüksek mühendis mektebi binaaı isiadeld 
artıma ye ebillme 1-nisyona reisliğine a.kbus .mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile eönderilecü mektubların nihayet Uçilncii mad
dede yazılı saate !:adar gelmif ollm9ı " dlf arfm mUllflr mumu ile 
iyice kapatrhmf buJumnası prttır. Poldada ollıcalr pçibaeler ka-
bul edilmeı:. (3205) ı-a.su 

, 

..................... 
RIZA GÖZ&.0t<Ç0 
-...ıarC......No. e 

Ankara Hukuk 
Fakültesindem 

Aabn Hakuk &kllteai leyli talebeelaia çmnafJdır • rıli'in-1 
maıı eksiltmeye konulmuttur. Tahmini tutarı 2210 lıratall'. ~ 
YUUt t.emlut 165 lira 75 kuruttur. htet111erin 14. 6. m Puarcı 
&eai günü saat ı 1.30 da Fakülteye müracaattan. (U!7) 1 •Dm 



8 ULUS 
;J - 6 - 1937 

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

İzmir Belediyesinden 
Belediye hava gazı fabrikasının bir senelik ihtiyacı olan dört 

bin yedi yüz elli ton zero dis lava Zonguldak maden kömü~ 4.6. 
1937 tarihinden itibaren lıir ay pazarlığa konulmuştur. Bedeh mu• 
hammeni beher tonu on 1!ra on kuruştan kırk yedi bin dokuz yüz 
yetmiş beş liradır. Şartnamesi iki yüz kırk kuruş bedel mukabilin· 
de hava gazı müdürlüğünden satıhr. Taşradan istiyenl_er. şartnam_c 
ücretiyle birlikte posta ücretini de peşinen göndermelıdırler. İşti
rak için üç bin beşyüz doksan sekiz lira onüç kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka teminat mektubu ile encümenin toplan
tı günleri olan cuma ve salı günleri saat 16 da encümene müracaat 
edilir. (1781-1504) 2-2566 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 

Komisyonu tlanları 
---------~------- -----------------

İLAN 
Lüleburgaz tümen birlikleri için 60 ton sade yağ 25.6.1937 saat 

16 da kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedel~ ~1000 lira, ilk te• 
minatı 3800 liradır. Şartnamesi 255 kuruş mukabılınde alınır. Tek
lif mektuplan eksiltme saatinden bir saat eveline kadar kabul olu
nur. İsteklilerin evsaf ve şeraitini öğrenmek üzere her gün ve ek
siltmeye iştirak için belli gün ve saatte teklif O?ektuplan ve kanuni 
vesikalarile Lüleburgaz tümen satın alma komısyonunda bulunma-
ları. (1494) 2-2557 

İLAN 
i. - Harb okulu hayvanatı için 540 bin kilo biçilmi:;ı yeşil çayır 

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

2 - Yeşilliğin tutarı 6075 lira olup muvakkat teminatı 455 lira 
63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. . 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesıka ve 
teminat makbuzlarım havi teklif mektuplarım yazılı gün ve saatten 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1501) 2-2564 

İLAN 
1 - Gedikli küçük zabit mektebinin mutbak ocağı 21.6.937 pa

zartesi günü saat 15 de pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Ocağın keşif bedeli 375 lira olup muvakkat teminatı 28 

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

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

!LAN 
İdareleri İst~nbul levazım ~mirliğine bağlı müessesat için alı

nacak olan yüz bin kilo yoğurda talib çıkmadığından 11 haziran 
937 günü saat 15 de İstanbulda Tophanede satın alma komsiyonun
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır Tahmin bedeli 15 bin liradır. 
İlk teminatı 1125 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni' vesikalariyle beraber belli gün ve saatte komis-
yona gelmeleri. (1460) 2-2506 

Devlet Üt>miryoJJarı ve Limanlan Umum 

M ücl iirlii j!ü Satın alma KomisyoHu tlaulan 

İLAN 
Muhammen bedeli (13425) lira olan kazma, kürek ve saire 7.7. 

1937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satm alınacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1006,88) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmt gazetenin 7.5.1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasrz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıJmaktadır. (1446) 

2-2508 
İLAN 

Muhammen bedeli 9520 lira olan' yüz kırk adet mahruti çadır 
24-6-937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyetılerin 714 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 g. 3297 no: lı 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesi
ka ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1469) 2-2555 

iLAN 
İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (42.000) lira o

lan 100 ton renkli veya beyaz üstüpü 21.6.937 pazartesi günü saat 
15 de yeniden kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 3150) liralık muvakkat t eminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarr, resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde nafıa 
vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara, İzmir, HaydarpClfa 
ve Adana veznelerinden satılmaktadır. (1411 ) 2-2483 

Maliye Vekaletinden: 
• 

Başhukuk müşavirliği için imtihanla 80 lira ücretli bir daktilo 
Bayan alınacaktır. 

Talihlerin 11-6-937 cuma günü ak§aJnına kadar müracaat ederek 
isimlerini yazdırmaları ve imtihan gününü öğrenmeleri ilan olu-
nur. (1498) 2-2558 

---REÇETELERINIZiımm-

( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resm1, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

KİRALIK ODA 
Ayle ya:.unda. banyolu ve 

möble. Şerait ehven, Yenişehir, 
Tuna asfaltı bitişiğinde Yiğit-
koşun sokağı: 15 2-2553 

KİRALIK EV 
Üç oda, bir hol. 
Yenişehir - Demirtepe. Akbay 

ıokak No. 3 • A 2-2551 

Daktilo Aranıyor 
Cabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo a ı rnacaktır. Ulus ilan me· 
ıııuılu~una müracaat. 1-2282 

Mobilyab apartıman 
(Temmuz, ağustos, eylfıl) 

i ç i n 
Atatürk bulvarı üzerinde 

4 oda, telefon, confor 
3648 telefon ediniz 

Kasiyer 
Bayan aranıyor 
1055 No. lu telefona müracaat. 

2--2559 

l{iralın Ev 
1 - Yenişehirde kooperatif 

mağazası arkasında su, havaga" 
zr, banyo ve elektrigi havi kul
lanışlı ev 1 temmuzdan sonra bir 
senelik kiraya verilecektir. 

2 - Yenişehirde kooperatif 
mağazasr altındaki dükkan bir 
senelik kiraya verilecektir. 

Arzu edenlerin halde 39 nu
marada Tevfik'e müracaatları. 

2-2478 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift-
liğine müracaat etsin. 1-2347 

Sıhatini Düşünenlere 

Müjde 
Çoktanberi sayın halkça piya

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

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

Telefon: 2730 2-2429 

Acele Satılık Ev 
Belediye otobüs idare9i mu

hasebe şefi Enver İren'e müra-
caat. 2--2536 

- ZAYİ 
Nüfus kağıdımı kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Tabakhane mahalesi Baypın
ar sokak No. 13 de Şefika 

2-2544 

Satılık Arsa ve 
Bağ yeri 

İtfaiye meydanında asfalt ü
zerinde iki tane ufak parsel 
müsait şeraitle satılıktır. Keçi
ören civarında şose üstünde 300 
dönüm bağ yeri ve köşk satılık
tır. 

Kınacı han No. 7 telefon: 3714 
2-2535 

İnsaat 
' İ§.inde ışçı yevmiye hesab-

larını, vergi muamelatını idare 
edecek tecrübeli bir zata ace!e 
ihtiyaç vardrr. Görüşecek kadar 
bir ecnebi lisanı, tercihan al
manca bilmesi şarttxr. İş en az 
bir senedir, daimi olması da 
mümkündür, maaş yüksektir. 
Müracaat posta kutusu 92 Tele-
fon 3102. 2-2546 

Satılık Bağ 
Mecidiye mevkiindı.. t:lyevm 

Ziraat ... nstitüsünün işgal~nde 
bulunan bağ, bahçe hanesile 
satılıktır. Kınacı han ... ..: ... 6 nu
maraya müracaat. 2-2523 

Kasiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
Satış mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta· 
liplerin şartlarımızı öğrenmek ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et• 
mel eri. 1-2281 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkılab sokağın

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

Telefon: No. 3231 
2-2417 

Kiralık müstakil ev 
Yenişehirde Kazrmözalp cad

desinde~ bahçe içinde, iki katlı, 
konforlu, beş oda, bir salonlu ev. 
Telefon : 2737 

i mtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı AT AY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz F aik FENİK. 

Çanlurı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

IGralın apartman 
Her tarafa hakim manzara. 

dört geniş oda ve müştemilat, 
mükemmel konfor, asfalta ya· 
kın. 

Yenişehir, Selanik caddesi, 
Kızılırmak sokak. 4 2-2568 

ZAYİ 
110 No. ile Nevşehir belediye

sinden aldığmı şoför ehliyetna
memi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Kızılcahamam şoförlerinden 
Hüseyin oğlu Mustafa 

2-2552 

ANKARA ÜCÜNCÜ SULH 
HUKUK HAKİMLtGtNDEN: 

Ankaranın Bayram mahalle
sinde mukim iken vefat eden A
gah paşa karısı Zebranın tereke
sine mahkemece el konmuş ol
duğundan kefaleti hasebile ala
caklı olanlar da dahil olduğu 
halde bilcümle alacaklı ve borç
luların ve mirasçının vesaiki res
miyelerile beraber bir ay zarfın
da 3 üncü sulh hukuk mahkeme
sine müracaatları ve alacaklarını 
vaktile kaydettirmeyenlerin mi
rasçıya ne şahsan ve ne de te
rekeye izafeten takib edemiye
cekleri lüzumu ilan olunur. 

2-2562 

ZAYİ 
Nüfus cüzdanı, maaş cüzda

nı, berat ve raporlarımı kaybet
tim. Yenilerini alacağımdan es
kilerinin hükmü yoktur. 

Halka oğul nahiyesinin Gü
veç köyünden H üseyin oğlu 
Mustafa D . 303 2-2570 

ZAYİ 
1052 numaralı otomobilin nu

marası kaybolduğundan dolayı 
y enisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Hamamcı Melunet 

ZAYİ 
Beypazarı 1. inci ilk okulun

dan aldığım 18.6.1934 tarihli ve 
265 saydı şehadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. 

Beypazarı 1. inci ilk okulun
dan mezun Beytepe mahal
lesinden Hat çavuşu Mustafa 
kızı 430 numaralı Zehra 
Yılmaz. 2-2563 

Satılık ev yeri 
Aşağı Ayrancıda yeni yapı

lacak Meclis binasına yakın Har
biye mektebinin karşısında ha
vadar satılık arsalarımız vardır. 
Taliplerin Bankalar caddesinde 
Şehzadelıaşı şekercisi dükkanın
da Nazıma müracaatları. 

Tel: 3277 2-2548 

.. l ____ A_n_ka_r_a Belediye ReisJiği_l_ı_im_ı_a_r_ı ----' 

İLAN 
Ankarada yevmiye 100.000 ekmek yapabilecek kudrette bir ek• 

mek fabrikası insasına talib olanların tekliflerini ve kataloklarmı 
bir ay zarfında v

0

ermeleri evelce ilan olunmuşdur. Vaki olan muh· 
telif müracaatlar üzerine bu müddet haziran sonuna kadar uzatıl~ 
mıştxr. (1458) 2-2490 

Milli Müdafaa Vekaleti Saımaıma 
Komisyonu İlanları ._______________ __ ____________ _. 

İLAN 
Edevat çantası: Müteahhit nam ve hesabrna satrn alınacak olan 

125 takım komple büyük edevat çantasının her iki eksiltmesine <le 
istekli çıkmadrğmdan bu defa pazarlığa konmuştur. Hepsinin tu. 
tarı 1830 liradır. Evsaf ve şartnamesi muhabere şubesinden parasız 
olarak alınacaktır. İhalesi: 10. VI. 937 perşembe günü saat on bit. 
dedir. İlk teminatı: 137 lira 25 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde iste. 
nen belgelerle birlikte pazarlık gün ve vaktmda M . M. V. satın 
alma komisyonuna gelsinler. (1322) 1-2270 

BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 275 kuruş olan yüz elli bin 

metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 22 haziran 937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat yirmi bin iki yüz elli liradır. 
4 - Şartnamesi 20 lira 63 kuruşa M. M. V. satm alma KO. dan 

alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını ihal saatmdan en az bir saat evel M. M. V. astın alına KO, 
na vermeleri. (1433) 2-2457 

BİL İT 
1 - Biçilen ederi yilz elli dokuz bin dokuz yüz elli altı lira 77 

kuruş olan Eskişehir tayyare alanı uçuş yolunun inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16.6.937 çarşamba günü saat 15 de M. M . V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname, keşif, ve planları 800 kuruşa M. M. V. satın al • 
ma Ko. dan alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. 

4 - İlk teminat 9248 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu. 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Bakan
lığından aldıkları vesika, bayındırlık genel ve fenni şartnameleri 
ve müdafaadan alınan hava inşaat şubesi vesikası ile birEkte tek ~ 
lif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satııı 
alına Ko. na vermeleri. (1367) 2-2350 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan yilz yirmi bef 

bin metre glaflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 22 haziran 937 salı günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat üç bin beş yüz altmış iki lira elli kuruştur. 
4 - Şartnamesi 238 kuruş M. M. V. satın alına KO. dan almır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazdı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Satı:ıı 
alma KO. na vermeleri. (1434) 2-2458 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Satmalma 

Kom isvonu llanfan __________ _. 

5. TON ANTiMON 
Tahmin edilen bedeli 4150 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazrlı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 21.6.937 pazartesi günü saat 14 de açrk eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 311 lira 25 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkiir gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları. (1404) 2-2435 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
sabnalma komisyonundan: 

1 - Aşağıda yazılı iki çeşit eşya hizalarında gösterilen günlerde kapalı zarf usulü ile satın alma • 
caktır. 

2 - Karyola şartnamesi parasız ve fanila şartnamesi altı lira karşılığtnda komisyondan ahnabiiecek 
bu eksiltmelere girmek istiyenlerin hizalarında yazılı ilk teminat Sandık Makbuzu veya Banka mek
tubunu ve şartnamede yazılı vesıkalar içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en 
az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

Cinsi Midarı 
Yün Fanila 60,000 t ane 
Altlı üstlü demir 
Karyola 506 tane 

'l'ahmin bedeli 
Lira 

120,000 

11,000 
( 1374) 

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

o 825 16-6-937 Çarşamba IS 
2-2352 

Liseler Satınalma Komisyonundan : 
Yiyeceğin cinsı Mikdarı 

Ekmek 145000 

Tüvenan 2050 ton 1200 
Kiriple 100 14.50 
37 kalem yaş sebze 216650 kilo 

48000 demet 
321650 adet 

Beher. Fi. 
kuruş 

11 

25097 lira 

llk teminat 
Lira kuruş 
1196 25 

1953 74 

1882 lira 28 ku. 

Eksiltme gün 
ve saati 
9-6-937 çarşamba 
saat 14 de 
9-6-937 çarşamba 
Saat 14.30 da 
9-6-937 çarşamba 
saat 15 de 

Şartname 

tedariki 

131 

126 

24-5-1937 pazartesi ve 25-5-937 salı günleri kapalı zarf suretiyle eksiltmeye konulup ihalesi icra 
edilmemiş yukarda yazılı yiyecek ve yakacakların 9-6-937 çarşamba günü karşılarında ~ılı saatler· 
de pazarhk suretiyle ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesika ve temınat mak
buzlariyle İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler satın alma komisyonuna gelme-
leri. Şartnameler komisyondan tedarik edilir. (3199) 2-2531 

YENi StNEMAl .. AR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Günah gecesi 
Kocasını istemiye istemiye aldatan genç 
bir kadının duyduğu acı nedamet hisle· 

rini bütün canlılığiylc tasvir eden 
kuvvetli bir mevzu 

Baş rollerde: GABY MORLAY • GE. 

O RGE RİGAUD . CH ARLES V ANEL 
İlaveten: Enteresan ve eğlenceli MlKf 

MAVS. 

BU GECE 
Mevsim sonunun yaklaşması milnaae• 

betiyle fevkalade program 

Dans devam ediyor 
Baş rolde: Dünya dans kıraliçeel 

ZARAH LEANDER 
GÜNDÜZ 

ŞEYTAN ADASI 

Halk matinesi: 12.15 de: 
BAHRİYELİLER EGLENİYOR 


