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lnöııü hava kampı öğre tmenleri bir arada 

Kanadlı gençlik hazırlığı 

Motörlü tayyare kampı 
ayın dokuzunda açılıyor 
.. 1:ürk Hava kurumu, havacılık tarihimizin en verimli yıllarmclan bi

rısını Y.apmak .kara~.ı ~ermiş olduğu bu yıla aid faaliyet programının 
eserlerı~den hı! y~nısını daha iki gün sonra türk gençliğine hediye et
mektedır: ş~h~~m-~zdeki motorlu tayyare kampı ayın dokuzuna rastla
yan cuma gunu torenle açılacaktır. Kamp Eti.mesutta Ergazi meyda
nında kunılmuştur. 

Giindelik 

tvluamele 
Vergisi 

Kemal ONAL 
imparatorluk rejiminde milli gelir; 

heme11 hemen, geri bir ziraatın verdiği 
mahsullerden ibaretti. idarenin mali 
kaynağı da, daha çok, bu mahsullerden 
abnan aıtardı. Mevzuata göre müstahsil 
yetişlirdiği.nin sekizde birini mültezim; 
verecekti. Hakikatte bu . b t d . 

nıs e, aıma 

kanuni rakamın çok ·· t•• d lm V • . us un e o uştur. 

ergının tatbik şekline gelince, bu her 
yerde ve her zam b" ı·· h" . . an ır zu um ma ıye • 
tını almıştır. 

Ciimhuriyet aşan kaldırdı, milli iktı
s~da verdiği yeni istikamet!ere uyar ver
gıler koydu. Sanayileşen mübadele ve 
kredi hareketleri genişleyen modern 
Türkiye'nin yeni vergilerinden biri de 
~muamele vergisi» olmuştur. Bu vergi, 
dk yıllarda, her nevi iktısadi mübadele 
Üzerinden muayyen nisbctlerdc a\ınnuş
br. Ancnk zamanla yaı:;ılan tadiller ver
giyi birkaç esaslı mevzu üzerinde topla
mıştır. iç pazardaki mübadelede yalnız 
sınai müesseselerin mamulleri bir defa
y~ ?1'1hsus olarak ima.l sır.asında vergiye 
tabı tutulmu~tur. Banka ve sigorta mu

ameleleri vergi hududu içinde kalmıştır. 
Dışardan getirilen mamullerin muame
le vergisi ise, gümrük resm · yle birlikte 
memlekete girerken ahnmağa başlamış
tır. ihraç mallarına gelince, 1931 yılı
na kadar bunların kıymetinin yüzde bir 
buçuğu nisbetinde muamele vergisi ahn. 
rnıştır. Milli mahsulün dış pazarlarda 
kolay( kla satılabilmesi eııası, nihayet 
bunların '·ergiden istisnasını İcab ettir--

Kampa, geçen sene f.nönü yük
sek yelken uçuş kampında (C) 
brövesi almış olan gençler iştirak 
edeceklerdir. Bunların sayısı yir
miyi aşmaktadır. Burada okuyan
lar turizm brövesi alacaklar ve 
tayyare pilotu olacaklardır. Genç
lerimizden bir kısmı gelmiştir. 
Kampın açılış günü-ne kadar kad
ro tamamlanmış olacaktır. 

İnönü kampında da çalışmalar iki 
gündenberi faaliyetle devam etmekte 
dir. Yeni yapılan tesislerle kamp mo
dern bir lıava istasyonu halini almış 
bulunuyor. Kanadlı nesli hazırlayan 
bu büyük çalı~manın heyecan ve gurur 
veren faaliyetini, memlekete Hlyık ol
duğu geniş çerçeve için<le anlatmak 
için İnönü'ne gönderdiğimiz arkadaşı.. 
mrzın mektublarını yarınki sayımızda 

okuyacaksınız. 

Türkkuşu 
1 ay yare/erinin 
Bir turu 

Ankara, 6 (A.A.) - Türkkuşu 
kumandanı ÖnyÜzba§ı Zeki'nin ku
mandasında tayyareci Vecihi'nin 
de bulunduğu iki Türkkuşu tayya
resinden mürekkeb bir filo dün Aıı 
kaı·a• dan hareketle Divrik, Zongul· 
dak, Ereğli, Adapazar, Geyve üze
rinden uçarak lnönüne gİ()mİş ve 
bu sabah da lnöniinden Ar.karaya 
dönmüştür. 

lstanbul vali 
Vekilinin 

1 Petrol ve 1 Bir Belçika gazetesinin yazısı 

"lngiltere Asya paktına 
muzaheret etmektedir,, 

Benzin 
B. Celal Bayar 
Tetkikler yapıyor 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Ekonomi 
Bakanı B. Celfil Bayar dün sabahtan 
itibaren ticaret odasındaki bürosunda 
çalışmaya başladı. Bakan benzin ve pet
rol şirketleri müdürlerini kabul ederek 
iiatların kanuni hadde indirilmemesinin 
sebeblerini sormuştur. 

Ekonomi Bakanımız benzin mesele
siyle esasb şekilde meşgul olmaktadır. 
Alınan malUmata göre Bakanın benzin 
ve petrol hakkındaki tetkikleri biter bit
me2 bir tebliğ neşredilecektir. Buraya 
gelen haberlere göre memleketin bazı 

yerlerinde benzin kalmamıştır. Bunun 
sebebi şirketlerin belediyeler tarafından 
tesbit edilen fiat üzerinden benzin sat

mayı kabul etmemeleridir. 
Ekonomi Bakanı dün sanayi işleriy

le de meşgul olmuştur. !ş Bankası ve 
Sümer Banka aid endüstri müessesele • 
rinin müdürlerini kabul eden bakan, 
bunlardan muhtelif meseleler hakkında 
malfimat almıştır. 

Sanayi Umum Müdürü Reşad'ın re
isliği altında çalışmak üzere Ticaret o
dasında bir büro kurulmuştur. Bu bü
roda yeni ithalat re1im· i;in bazı esas 
ler tesbit edildiği öğrenil·ne!<tedir. Bir 
aralık ihracat ofisinden ticaret ve kli • 
ring anlaşmaıarı bakkmdaki dosyalar 
getirtilerek bunlar üzerinde de tetkik • 
ler yapılmrştır. 

General Halil'in 
• • • 

resım ser gısı 

General HaJilin sergisinden bir köşe 

Ressaın general Halilin en değerli 
tablolarını ihtiva eden sergisi dün ak
şam Kültür bakanı namına yüksek ted
risat genel direktörü B. Cevat tarafın
dan üstada saygı ve sevgi dolu hir söy
levle açılmıştır. 

Sergiyi ilk ziyaret edenler arasın
da Milli müdafaa vekaleti müsteşarı 
Kor general Nazmi bir çok resim sever 
büyükler ve Ankarada bulunan genç 
ressamlar bulunuyordu. 

üstad uzun bir ömrün bütün ener
jisini eser halinde ziyaretçilerinin göz
leri önüne koymuş bulunuyordu. 

Londra' da genç türk devletinin muvaffakıyetli 
politik faaliyetleri sayesinde Yakın Şark sınırların
da büyilk bir sükfın teessüs ettiği beyan ediliyor 

Tahran, 6 ( A. 
A.) - Pars ajan
sı bildiriyor: 

Dr. Rüştü A
ras dün saat 11 de 
İran parlamento
su reisi B. Es-
fandiari'yi ziya
ret ve B. Esfan
diari bu ziyareti 
bu sabah iade 
etmiştir. 

lngiltere ve 
A sya paktı 
Brükselde çr

kan "L'İndepen· 
dance Belge,, ga
zetesi "İngiltere 

yeni Asya paktı
na müzaheret e
diyor.,, başlığı 

altında Londra· 

Doktor Tevfik Rüştü Aras Afgan Hariciye Veziri 
Feyiz Muhammed Han'Ja beraber 

daki hususi muhabirinden aldığı şu 

mektubu neşretmektedir: 
Londra, - Türkiye Dış işler baka

m Tevfik Rüştü Aras tarafından Asya 
paktının tahakkuk ettirilmesi hususun
da sarfedilen gayretleri İngiltere hu
susi bir alaka ile, batta şunu da derhal 
ilave edelim, bariz bir memnuniyetle 
takib eylemektedir. 

İngiliz matbuatı, Türkiye Ekonomi 
bakanı Bayar ile birlikte Bağdada git
miş olan Dış i§ler bakanı Tevfik Rüş
tü Aras'ın bu ziyaretini uzun uzadıya 
bahse mevzu etmektedir. 

Londrada genç türk devletinin mu. 
vaffakiyelli politik faaliyetleri saye-

I sinde yakın şark sınırlarında büyük bir 
sükUn teessüs eylemekte bulunduğu be 
yan ediliyor. 

Türkiyenin umumi haı:bten evvet 
İngiltere ile çarlık Rusyası arasında ol 
duğu veçhile, büyük zıd nüfuz saha1.a
rı teşekkül etmesini önlemiş bulun.. 
duğu söyleniyor. Her halde bütün tes
kin teşebbüslerini kendi üzerin e alımf 
bulununa Türkiye bugün yakın prı1tta 
idareci rolünün kendi uhdesine btrakd
dığını görmektedir. Fakat İngiltere. bil 
tün islam memleketlerindeki ve bilhassa 
Asya paktına dahil bulunan İran, Irak 
ve Afganistandaki yenilik hareketleri. 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

Dün feci bir kaza oldu 

iki işçi yıkılan toprak 
altında kalarak öldü 

Dünkü feci kazanın vuku bulduğu saha 

miştir Hut· ki" . : asa son şe ıyle muamele 
vergııı matrahlan şunlar Oı~muştur: 

a • Sınai müesseselerin mamulleri 

Yaptığı tedkikler 

Bu sergide 84 tablo teşhir edilmek
tedir. Bu tablolar arasında 55 senelik 
bir maziye malik olan kompozisyonlar 
göze çarpmaktadır. 

Bu tablolar arasında Britanya köy
lüleri (52), Ehramlar (16), kendi atöl
yesine aid bir entcriyör ( 49). Bursadan 
yeşil türbe (46), Vani köy sahili (2) , 
Büyük adada kayık yarışı (28), Burgaz 
( 77) gibi harikulade eserler kendini 
göstermektedir. 

Dün Anafartalar caddesi ile hisar 
arasındaki sahada, Nilüfer caddesi üze
rinde harita yarbayı B. Cemalin yap
trrmakta olduğu apartımanrn temel 
hafriyatında çalışan iki zavallı işçi 

çöken toprak altında kalarak ölmüşler
dir. 

larınr kurtarmışlardır. 

Hadise yerine derhal yetişen İtfa.. 
iye emniyet tertibatı alarak toprağı 

kazmış ve diğer ameleler saat 21 e b· 
dar çalışarak iki zavallıyı toprak al
tından çıkarmışlardır. 

b ·Banka · ve sıgorta muameleleri 
c - Dışardan giren mamuller 

Geçe * n ıon teşr•nde B"' .. k Miıl t 
Meclisini ' uyu e 
V . açış nutuklannda, Atatürk· 

« ergı usullerinin ıslahı 1 • • , 
aı· çare ennın 
an~ıına ehemiyetle devam olunma

aın11> ışaret etmi 1 d. H 
il h şer 1• er zaınan saygı 

e atırlamnk!ı - . 
ile d . guıuz ıcab eden şu cümle 

e, veı-gı ıslahının büyük kı f . 
tebarüz ettirmişJeı·di . "I . 1 yme ~n~ 
tatb "k' · Y• usu ve ıyı 

ı ın memnun ed" . . 
tanda h · . . ıcı netıcelerini va-

fı ıç bır ışte vergı· m d ki evzuun a 
( Sonu S. inci sayfada ) 

İstanbul, 6 (Telefonla) - İstanbul 
vali ve belediye reis vekili B. Şükrü 
bu sabah Ankaradan 1stanbula geldi. 
Sabahleyin vilayet merkezine gelerek 
bir müddet meşgul olan B. Şükrü, 
sonradan şehrin nüfusu kalabalrk olan 
kısımlarında, umumi ticaret merkezle
rinde ve halde teftişler yaptı. 

Vali vekili, bu teftişleri neticesinde 
buraları çok pis ve sari hastalıkların 
intişarına müsaid bir halde gördüğü i· 
çin, bu hale nihayet verecek tedbirler 
almağa başladı. Bu arada belediyenin i~ 
leri gelenlerini bir~r birer yanma çağı-

( Sonu S. inci sayfada ) 

inhisarlar bakanın1n 
fstanbuldaki t etkikleri 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Günuiik 

ve İnhisarlar Bakanı B. Ali R ana Tar
han bugün inhisarlar umum müdürlü
ğünde meşgul oldu. Satış işleri ve tuz
lalarda yapılacak yeni tesisat hakkında 
ıube şeflerinden izahat aldı. 

Hadise tam 16.10 da olmuş ve tah
minen 7-8 metre derinlikte çalışan Ço
rumun Alaca köyünden Cemal ile De
veli Karahisarın Orta köyünden Said, 
birdenbire Üzerlerine akmağa başlıyan 
toprağın ve taşların hücumundan ken
dilerini kurtaramamışlar ve bir an için· 
de toprakla örtülmüşlerdir. 

İki arkadaşları Sungurlulu Ahmed 
ve Mustafa bir tali eseri olarak dizleri. 
ne kadar toprağa gömülmüşler ve can-

Hadise yerine polisle beraber müd
deiumumi muavini Bn. Enise Arat ge

lerek işe elkoymuş ve tahkikata giril" 
rniştir. Hükümet doktoru B. ttUzmı 
Alplaçm müdavatta bulunmak üzere 
bir sıhiye memuru ile lıer:ıber orada 
idi. Belediye fen işleri müdürü B . F u.. 
ad Demirözü de inşaatın fenni şartla· 
ra uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
tetkik etmiştir. 

Yapı, tahkikat sonuna kadar tatil 
edilmiştir. 
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Politika bahisleri: lstanbul 
•• 

Universitesinde 
Fransız vatanperverlik'i 

1789 da Fransanm o zamanki parlamentosu toplanmıştı. Fransız 
balkı ne kıral ile kırallığın ne de asilzadelerin aleyhinde idi. Bir müd
det aonra, asilzadelerle kilise, franıız halkının aleyhine döndü. İçerde 
isyanlar hazırladı. Fransız asilzade sınıfı, memleketi bıraktı ve istila 
orduları tarafına geçti. Niyeti, Braunachweiı Dukası ile birlikte Paris'e 
ginnekti. Ancak böyle bir devre açıldığı içindir ki, Louis XVI., Louis -
capet ilan edildi ve darağacına çıktı. 

imtihan neticeleri 

Ziraat Bankasında 

Tahsilitı çabuk yapmaK 
için tertibat alındı 

Ogündenberi, fransız balkı, asilzadelerini de kilisesini de afetnıiş
tir. Herkes bilir ki, III. cumhuriyet, bir avuç halk çocuğunun eseridir. 
Buna rağmen, fransız papazları ile fransız asilzadeleri "vatanperver
lik" i kimseye bağışlamazlar. Ve Barres'den - Mauraa'a kadar bir alay 
muharrir, muhafazakarlık ve irtica haricinde "vatanperverlik" mevcud 
olamıyacağı kanaatinin ideolojisini yapmakla meşguldürler. 

•** 
Geçenlerde, halk cephesi, Fransada seçimi kazandı. Programı ilan 

etti ve hükümetini kurdu. Halk adına bazı tedbirler aldı. Fransayı, sos
yal bakımdan, dünyanın en geri ve en haksız memleketi olmaktan kur
tarmağa çalıştı. 

Derhal fransız ıermayedan, 1789 daki franıız papazı ve franaız a
silzadesi gibi, bayrağının aleyhine döndü. Frankcıklar, Fransamn dıtı
na kaçmağa batladı. Kıaa bir müddet içinde 50 milyar frank, 50 milyar 
asker kaçağına inkıli.b etti. 

Blum kabinesi, bu mauif aermaye boykotu kartsırnda, çekildi. O
nu tutan ve iktidara getiren inaan yığmlan, bankalara hücum etmedi; 
Rue de la Paix'nin camekinlarmı aıağı indirmedi. Bilikis, sükfuıet gös
terdi, vatanperverlik gö.terdi, memleketin haysiyetini konıdu. 

Şimdi iıityioruz ki, Franıa, korkunç bir otelciler grevini atlatmıı 
bulunuyor. Otelciler ve kahveciler ve lokantacılar, 40 saatlik haftayı 
kabul etmiyorlar, ücretli tatili kabul etmiyorlar. Ve kendilerine bırakıl
sa, çalııtırdıkları adamlar namına kabul edecekleri şeyler pek azdır. 

Fransada harbsonrlf.tının en büyük ıergilerinden biri açılmııtır. 
Londra taç giyme merasiminden dönen onbinler ve yüzbinler, sergiyi 
görmek üzere Paris'e gelmitlerdir. Fakat yatacaklan otellerde, karm
larım doyuracakları lokantalarda, oturacakları kahvelerde, patron ile 
garsonlar araaında kavga vardır. 

Fransa haıvekili, bu vaziyet karınında, titremektedir. Gerçi, Is. 
panya meselesi, milletleraraaı ticaret meselesi, Avrupa barıtı me~elesi 
gibi davalarla da meşgul olması lazımdır. Fakat bunların hiç birisi 
otel, lokanta ve kahve esnafı arasında kopan gürültü kadar mühim 
değildir. 

Zavallı Pariı sergiail Onu kih Leipzig'e tevcih edilen torpil, kah 
• hangi aahada çalışırsa çalışsm, fransız sermayesi tebdid eder. 

Bizce, fransız vatanının ve fran sız vatanperverliğinin yeni bir ta
rifine hitiyaç vardır. Bu tarif yapı' dı mı, bunun dışrnda kalacak kuv
vetleri hem tesbit etmek hem de cezaya çarpmak kolaydır. 

Burhan BELGE 
TASHİH: Dünkil yazınız.zın bir yerinde "Batı Avrupasx" denecek yerde "Do

ğu Avrupası" denmiştir. Cümlenin doğru şekli şudur: 
" B a t ı A v r u p a s ı ' ndan Hind denizlerine kadar yayılan bu barış ör

güsünün şakuli mihverleri, şimdilik, Londra • Paris ve Moskova - Ankara'dan; 
ufki mihver/eri de, Milletler cemiyeti· Küçük antant - Balkan birliği - Dıoğu pak
tı'ndan ve daha şimali bir bat takib etmek üzere Paris - Prağ - Moskova'dan geç
me!ctedir.,, 

ÖzUr diliyerek taı1hih ederi%. - B.B. 

f_K_O_ç_O_K_ı,_ç _H_AB_ER_LER _ _.I 1 

X lstanbu!, (Telefonla) - Guli 
morfin fabrikası işletmekten suçlu olan
lar bugün sorguya çekildiler. 

X latanbul, <Telefonla) - Yabancı 

vapur kumpanyalarının ihracat eşyaaı· 
na aid navlun tarifelerini tekrar yük
selttikleri görüldü. Deniz ticaret mü
dürlüğünde yapılan bir toplantıdan son
ra netice raporla vekalete bildirildi 

X Iatanbul, (Telefonla) - Eti Ban
kın latanbul ıubcai Tophanede etıki 
Ereğli kömUr flrketinin bulunduğu bi
nada açıldı. 

X latanbuJ, (Telefon.la) - Denis
yollan mUdilrii Sadettin idare mUhen • 
dislerinden Ahmet Şevketle beraber cu· 
ınartetıi gUnU Almanyaya gidiyor. 

X lıtanbul, (Telefonla) - Sıhat 
bakanlığı mU.teprı B. Hüsamettin bir
kaç ıUne kadar Avrupaya gidecektir. 

X lıtanbul, (Telefonla) - Ydmu 
vapuru Köpriiden Halice girerken au • 
lann tesiriyle Köpriiniln bir knmma 
çarpmıftır. Hasar ehemiyetahdir. 

X latanbul, (Telefonla) - Çanak • 
kalede çarpıpn italyan ve iapanyol n· 
purlarmm kaptanlan bugün 1i.maıı reis
liğinde sorguya çekildiler. 

X latanbuJ, <Telefonla) - Gilneş • 
Galatasaray maçında vuk:ubulan hidi
seleı: baklanda tahkikat yappıak bere 
Spor Federaıyonu rcili Adnan buraya 
geldi. r-.... ··ı.-°Av ... :\ ......... _.1 

ı.. ............................................ ..ı 

Dün hava ıiizgarlı geçti 
DUn 9ehrimisde hava bulutlu ve 

rUzglrh ~çmi! ıaı 32 dereçe kaydedil· 
miştir. Meteoroloji i§leri genel direk· 
törlt1ğünden •erilen malfunata gtire 
dün hava Trakya mıntakasmda kapa· 
lı ve mevzii yağı9b, diğer bütün mm.. 
takalarda bulutlu geçmiştir. Dün en 
çok yağıf Turgudluda olmuş ve lcıu'e· 
metreye 31 kilogram su bıralmuştır. 

Amasya' da tetkikler 
Amasya, 6 (A.A.) - Tilrk Tarih ku

rumu namına Antropologimetrik Uzerin
de çalışmak için Dr. Şefik yanın

da bir arkadaşiylc buraya gelmiş ve 
köylerde tetkikata başlamıştır. 

Şimal kutbunda 
Fen lleminde bUyük bir hl.di

se oldu: Şimal kutbunda haftalar 
sDren bir tetkik seyahatinden ge• 
ri dönen sovyetler bilğirıi profe
stsr Otto Schmidt'le arkadaşları
nı lıQrmetle selinılamahyız. 

Şimal kutbu/ batiJn tul dai
relerinin biriblrine rastladığı, 
dört cihetin yalnız cenub halinde 
bı'rleştiğl, pusulaların şaşrrdığı bu 
esrarlı, yaşanılmaz, uçsuz bucaksız 
buz diyar1 fenne, elconomiaya, po. 
/itilcaya açılıyor, ve dünyanın di· 
ğer tarafları gibi, insanlarrn işti
basını kendine çeken bir kıta bali· 
ne geliyor. 

Merkezi kutub havusr Avrupa 
lle Amerika arasında en kısa yol
dur: Ant-2$ bu yoldan geçmiş ve 
M oskova • §İmal kutbu - Şimali 
Amerika yolunu açmıştır. 

Ankanjelslc ve Murmansk liman
larını Behrenk boğazzndan geçerek 
Vladivostok ve Uzakşark'a bağlıyan 
§imal denizi yolunun ticari ve askeri 
büyük ehemiyeti olacaktır. Çünkü 
Baltık denizi, günün birinde kapa
nacak olursa, sovyetlerin Hind 
denizine bu y.oldan geçmeleri ka
bil olacaktır. 

Kutubta kömürden başlryarak 

Dikel, kobalt spat, flüor gibi tür
lü ve /crymetli madenler bulundu· 
ğu anlaşılmıştrr. 

BuKÜD bu yerlerde 71 tane /e
ller • radyo, meteorolocia istasyonıı 
ve sair• işlemdtedir. 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Üniver
sitede imtihanların neticeleri alınma· 

ğa başlanılmıştır. Hukuk fakültesinin 
birinci sınıfından sekiz yüz talebe im
tihanlara girmiş, yalnız 114 U geçmiş.. 
tir. hinci sınıfta 380 talebeden 41 i 
geçmiş, üçüncü sınıfta 210 talebeden 
58 i geçmiştir. Fen, edebiyat ve tıb 

fakültelerinde neticeler henilz tama. 

miyle tesbit olunamamıştır. 

Orta mekteb ve liselerde 
Bu sene orta mekteıb ve lise imti

hanları da memnuniyet verici bir şekil 
göstermemiştir. Bunun sebebi ilk mek· 
tebten itibaren talebenin zayıf yetiş

mesidir. Orta mekteb ve liselerde sınıf· 
tar yükseldikçe talebe dersleri kaldı.. 

ramamaktadır. Kültür Bakanı bu me.. 
seleyi gözden geçirmek üzere şehrimi
ze gelecektir. 

İstanbulda bir katil 
maznunu beraet etti 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Ağır ce

za mahkemesinde bugün mühim bir 
dava 2"Örüldü. 

Çatalca'nın bir köyünde bundan 
beş sene evel Halil İbrahim isminde 
bir çobanı öldürmek iddiasiyle tevkif 
edilen Mehmed Arif ve Hüseyin hak
larında ağır ceza mahkemesi beraet ka
ran verdi. Mahkeme tetkikler netice. 
sinde suçun sabit olmadığı kanaatini 
edinmiştir. Suçluların, suçu biribirle
rine atfeden itiraflannm da aslı ol
madığı anlaşılmıştır. 

İstanbula gelen 
göçmenler 

lstanbul, 6 <Telefonla) - Kösten
ceden göçmen getiren Hisar avpuru bu 
akşam karantine müddeti bittikten son
ra göçmenleri Marmara Ereğlisine gö
tUreecktir. Vapurda 1500 den fazla göç· 
men vardır. Nazım vapuru da evelisi 
akşam Vamaya hareket etti. 

Konyada güreşler 
Konya, 6 (A.A.) - Atlı sporun ter

tip ettiği güreşlere giren tekirdağlı Hü
seyin Tuna f31Dpiyonu Corc'u, Dinarlı 
Mehmet Karadağlı Dimo'yu, bulgar 

şampiyonu babaeskili İbrahimi yendi. 

Koç Ahmetle gönanh Mehmet gUreıin· 

de Mehmet hükmen galib ilin edildi. 

On altıncı asırda altın toprak
larını buralarda arvnağa çıkmış o
lan İngilizleri, sonra Hudsonlarr, 
Bal/ın'leri DavYJeri, daha sonra 
Peary'leri, Cbarcot'ları diqününüz. 
ve bugün elde edilmiş olan netice-

. Jeri göz önüne getiriniz. 
insanlar, devlerin yapamamrı 

olduklarını, 40 der~e soğukta, gü
lümseyerek tahakkuk ettirecek 
kudrette olduklarını isbat etmişler~ 
dir. Zamanımızın gururunu taşıya
biliriz. - N. B. 

Kaç dil biliyoraa,.%? 

Londraya gelen bir amerikalı 
profesörün kırk dil bilmekte olma
aı İngiltere hükümetinin merkezin. 
de gü.odelik dedi kodularm ba§ında
d1r. 

Fakat amerikalı profesör, dil bil
mekte en büyü.k rekoru kırımı olan 
adam dejildir: Gene eeçenle:rde 
Londrayı ziyaret etmiı olan bir ka
tolik papasının 54 lisan bildiği iddia 
olunrıuqtu. On sekizinci aaı:rda Vati
kan kütüphanes.i müdürlüğünü ebn.iı 
olan Kardinal Me.zzofanti 114 liauı 

bilinni§. On dokuzuncu asırda Al
manya dı§ bakanlığında çalı§Dlı§ o
lan profesör Sulç, Amerika kırmızı 
derililerinin dili de dahil olduğu hal
de, 140 lisanda fikir beyanma nı\lk
t.eclirmiı. 

Zenci aklı 

Hikaye me,hurdur: Hiinkin laea· 
h gören barem aia11 ondan bu hali
nin M>bebini eonap oemanh '" rua cleY-

Zirai kredi meselesini bir devlet faaliyet mevzuu olarak ele alar 
cumb~yet bükümeti.' ~ir~t banka~ınm köylü ekonomisine daha ya
r~r~ bır hale gelmesı ıınk~ı~ ~emın .ma.ksadiyle Türkiye cumburiye
tı. Zıraat bankası kan~n proJesını Kamutaya sevketmiş ve proje kanu· 
nıyet kesbederek hazıran ayı içinde yürürlüğe ıirmi~tir. 

Banka, yeni kanununun imir bu- Kanunun mütaleasrndan da anlaşı-
hm.duğu esaslar dairesinde işine lacağı üzere zirai istihsallere mütealli 
b&§lamıt ve memleketin iç ve dıt ihtiyaçlarm her nevini hususiyetleri • 
piyasalarında sürüm kabiliyetini nin icabı vcçhile finanse etmek vazi. 
zirai istihsali.tı aıtmnak hedef ve fesi müessesemize verilmiş tevzi edi· 
gayesiyle finanse etmek; ilk plan- lecek kredilerin istihdaf edeceği mak-
da ailesiyle birlikte aile toprakla- aadlar etraflıca tebarüz ettirilmiftir . . 
r~nda iıleyeı;' küçük çiftçilerin ih- zirai istihsal krediye esas tutulmu§ı 
tıyacım temın eylemek mevzuları ziraat işlerinde kendileri ve aileleri ile 
üzerinde hazırlıklarına bqlamış- filen çalıl311 ve birçok bakımdan asıl 
tır. Bu mev~larla kanundaki ye- istihsal kollarını teşkil eden küçük 
nİ hükümlerm kısa bir .zamanda çiftçi ve köylülerin hakiki zirai ihti.. 
tatbikine geçilecektir. yaçları ön safta nanrı dikkate alın-

Banka. mahsuUerfo idrak edilmeğe mıştır. Bu müstahsil zümrenin bilhas-
başlandığı 'u sıralarda zirai alacakla- aa te§ık::it.atlandmlması ve kredilerin da 
rınm muvaffakiyetli bir şekilde tahsil ha ziyade karşılıklı emniyete ve cami-
edilerek banka kaynaklarının yeni kre- anm müşterek menfaatine ve istihsal-
di tevziine müsaid bir hale getirilmesi lerine müstenid olması noktasına hu· 
için tahsilata büyük bir ehemiyet ve- susi bir ehemiyet atfedilmiştir. 
rilmesi etrafrnda teşkilatına bir emir Bankamız müteselsil kefaletli ikraz 
göndermiştir. Yurdumuzda en büyük usullerimizle istihdaf edilen maksadlar 
bir kütle teşkil eden köylümüzü şiddet- bu kanunda daha geniş bir ölçüde ve 
le atakadar eden bankanın bu emrini a- tercihan göz önünde tutulmuştur. 
şağıya koyuyoruz: Kredinin planlı ve programlı bir 

.. Cumhuriyet hükümetimizce mem- tarzda tevziini, genişlemesini ve kolay-
leketin ekonomik sahada da inkişafını !aşmasını temin edecek esasları ihtiva 
temin için ahnmakta olan tedbirler me- eden bu kanun, tahsilta işine de husu-
yamnda köylülerin kalkınması, zirai si bir ehemiyet vermiştir. Alacaklıları-
isthisaHitm yurdun sınai ve ticari ihti- mızm muayyen vadelerinde ve taksit· 
yaçlanna uygun ve plinlı bir şekilde lerinde behemehal tahsil edilmesi lüzu. 
artırılması mevzuuna hususi bir ehe- mu hakkında kanuna hususi hükümler 
miyet atfedilmektedir. konmuş, tedlin ancak mücbir ve fevka· 

Eski yıllara aid köylü borçlarının t.ade aebeblere münhasır olacağını ve 
on beş sene ~de ve yüzde 3 faizle tak· bu muamelenin muayyen bazı formali-
si tlere bağlanması, çiftçi mahsullerinin telerle tekemmül edebileceğini kanun 
milsaid fiatlarla satılması imkanlarrnm tasrih etmiştir. 
peyderpey temin edilmesi, zirai ham 
mahsulleri işliyecek sınai müesseseler 
vücuda getirilmesi, ziraatin telmik bir 
tarzda cereyanı için teşkilat yapılması, 
tohumların ıslahznı temin edecek ve in
taş kabiliyetini yükseltecek tedbirler a
hnması hep bu maksadı temine matuf 
mesai cümlesindendir. 

Türkiye cumhuriyeti Ziraat banka
sını kuran ve zirai krediyi devlet fa
aliyeti mevzuu olarak alan yeni kanun 
Türkiye ekonomisine yararlı istihsal
de bulunan ve memleketimizin bclke
miği olan hakiki çiftçiyi faydalandır
mak ülküsünü taşıyarak bunu temin e
cecek esaslı prensipler vazetmektedir. 

Jetleri arasının fiddeUe açık olduğu
nu öğrenince §U tavsiyede bulunmu§: 

- Hemen harb ilan ediniz, padi
§ahnn. 

PacJi~h, bir zenciye, bir de gök 
yüzüne bakını§ ve "Allahon §U arabm 
aklmı bana •er de bir gece llahat u
yuya:rım." Demi1-

Büsbütün buna benzememekle be
raber, §U hikaye de, zenc:.i aklının bir 

ba§ka örneğidir: Amerika ıimendü
ferlerinde hizmet göt-enler zenciler

dir. Boyanmak üzere kundunlamu 

kapı dıtına bırakan yolca~ sabahle

yin uyanıp da kunduralarını giymek 

istediği zaman bunlardan birinin aa· 

n ve diğerinin siyah olduğunu göre

rek hemen unci hizmetçiyi çaiımu§ 

ve bu yanlıılığı düzeltmesini iste

mi§. 

itte zencinin ceTabı: 

- Bu sabah bu İ§ batmıa ikinci 

defadır ki &'eliyor. Demek ki öteki 
mÜfterinin kwubaralarmm bir tek.ini 
de aanya boyam.ııım ! 

Pazar gÜnleri lngiltere 

Pazar günleri, İngilterede, yiye• 
cek satıcıları herıey satabilir, yalnız 
kızartılmı§ balık aataınazlar; kitabçL 
lar gazete satabilir, kitab satamazlar; 
çiçekçiler büket halinde çiçek sata· 
bilir, saksıda çiçek satamazlar; don

durmacılar biaküvit içinde dondurma 

satabilir, tabakta dondmana atamu.. 
lar •.•• 

Bu yeni mevzuat hem bankamıza ve 
hem köylüye büyük kolaylıklar bah
şeylemiştir. Ezcümle vadesinde öden
miyen zirai alacakların tahsili emval 
yoluyle tahsilini ve icabında ihtiyati 
haciz dahi yapılabileceğini emir ve tas 

rih etmiştir. Alacaklarunıza aid noter· 
lerce veya ihtiyar meclislerince harç
sız ve resimsiz tasdik edilmiş sened
lerimizi ilam gibi kuvvetli vesikalar 
hükmünde tutmuştur. Çiftçiye yapılan 
her nevi kredilerden mütevellid borç
lar hakkmda icra makamlariyle resmt 
daireler ve makamlara yapılacak takib 
ve tahsiltere müteferri her nevi taleb, 
tebliğ ve kararların da her tiirlü resim 
ve harçtan muaf olduğunu kabul eyle· 
m.iştir. 

Eski banka alacaklarının takib ve 
tahsilinde ölmüş borçluların mirasçı
ları bulunarak kendilerine tebliğat ic
rasına imkan olmamakta ve teminat o-

lan gayri menkuller bu yüzden paraya 
çevrilemiyerek matluplanınız sürünce· 
mede kalmakta idi. Yeni kanun bu 
mahzurları da ortadan kaldırmış, ve 

vefat etmi§ borçluların ikametgahların· 
da ilan auretiJe tebligatta bulunmayı 
mabadı temine kafi görınüftür. Bu 
suretle bankamız için bidema tahsilit 
hususunda hiçbir engel ve milşkülat 
kalmamıştır. 

Yeni kanunun hükümleri dolayısiy
le tadil ve tekemmül ettirilen takibat 
ve tahsilat talimatnamesiyle müdür ve 
~murlar bundan sonra tahsilat işle
riyle bilhassa muvazzaf bulunacaklar 
ve birinci derecede mesul olacaklardır. 
Tahsilat mevsimine tekaddüm eden şu 
giinlerdc bu İ1; ehemiyetle derpi' edi· 
!erek her bir borçlu hakkında lazım ge
len tedbirlerin büyük bir dikkat ve a• 
llika ile ittihaz edilmesi icab eder. 

Tahailit talimatnamesinde beyan e
dilen ikaz, ihbarnamelerinin 'imdiden 
hazırlatılarak vadeden evel borçlulara 
tebliğ edilmesine ehemiyet verilmek 
ve bundan başka hesablarm günde a
denmesi lazım geldiğini. aksi takdirde 
borcun tamamı muacceliyet kesbederek 
vldesi henüz gelmiyen bütün taksitle
rin birden alınması cihetine gidileceği 
kanunun açık hükmü icabından bulun
duğunu borçlulara etraflıca anlatmak 
lbmıdır. İhbarnamelere vaktinde Ö· 
denmiyen alacaklarımızdan vadesi bir 
gün geçmiş dahi olsa maktuan tahsil 
masrafı alınacağının yazılması ve ay· 
rıca borçlulara anlatılması ve h~abla· 
ruu gününde ödemeğe teşvik etmek İıo 

cab eder. 



7 - 7 - 1937 

DIŞ İCMAL 

Filistin komisyonunun 
raporu 

· F füstin meselesi, büyük harbm bı-
raktığı en kanşık miraslardan bi.

ridi.r. Malumdur ki nüfusunun yüzde 
doksanı arab olan bu memleketi İngilte
re büyük harb içinde yahudi yurdu yap
mayı vadetmiştir. Balfour 1917 senesin
de t ngiltere namına bu vadı yaptığı za· 
man Filistinin üç çeyrek milyon nüfuSıU 
vardı. Yahudi nüfusunun mikdarı ise 
ıeksen bin kadardı. Harbtan sonra Filis
tin mandası lngiltereye terkedildi. On 
sekiz senelik manda idaresi altında ya
hudilerin nüfusu dört yüz bine yakla§
mıştır. Binaenaleyh Balfour beyanname
siyle ileri ahlan siyaset muvaffakiyetle 
yürümektedir. Filistin arablan, bu siya
sete karşı ara 11ra ayaklanırlar. Bunun 
Üzerine lngiltere hükümeti, Filistine gi
recek olan muhaceret kontenjanını azal
tır. Sükun geri gelir. Sonra muhaceret 
kontenjanı gene artar. 

Geçen sene de bu kanlı kıyamlardan 
biri çıktı. İngiltere bermutad muhace
ret kontenjanım indirdi. Fakat arablar 
bunu kafi görmiyerek muhaceretin büs
bütün menedilmesini istediler. Arab -
yahudi mücadelesi uzun sürdü. Bunun 
üzerine İngiltere Filistine önce asker, 
sonra bir tahkik komisyonu gönderdi. 

Hakikatte Filistinde tahkik edilecek 
bir mesele yoktu. Arab ayaklanmasının 
sebebini herkes bilir. Fakat İngiltere 
hükümetinin, Filistin için kati bir çare 
düşünürmüş gibi görünerek vakit ka
zanmak İstediği anlaşılıyor. Komisyo
nun mesaisinden ziyade asker silahlan
nm yardımiyle Filistin kıyamı nihayet 
bastırıldı. Fakat aradan bir seneye ya
kın bir zaman geçtiği halde Filistin ko
misyonu raponınu hazırlamamı§tır. Ko
misyonun mesaisi gizli olduğundan me
selenin halli için İngiltere hükümetine 
ne tavsiye edeceği malfun değiJ. Fakat 
birkaç aydanberi, komisyonun Filistini 
ikiye ayırarak bir kısmını yahudilel'e 
vermeği, diğer kısmını arablara bırak
mayı ve Kudüs şehrini de her iki kısım
dan ayrı olarak İngiltere idaresine tabi 
tutmayı tekfü edeceği rivayet edilınek
te idi. Bu haberin doğru olduğu anla
şılmaktadır. Komisyonun mesaisi gizli 
o.lduğu halde bu malUınat arab ve yahu
di efkarını iskandil etmek için bililtizam 
11zdrrılmış olacak. Her halde komisyon 
henüz teklifini İngiltere hükürnetine 
vermemiştir. Teklif birkaç gün içinde 
İngiliz hükümetine verilecek, hükümet 
de bunu neşredecektir. 

Ancak bu rivayet şeklindeki teklif 
gerek yahudi, gerek arab nüfusu tara
fından iyi kabul edilmemiştir. Arab!ar 
Filistin'in arab olduğunu iddia ediyor
lar. y ahudiler ise harb içindeki vadi 
habrlatarak yahudi yurdu yapılmasını 
istiyorlar, Filhakika meselenin halli ko
lay değildir. Çünkü bu, öyle meseleler
dendir ki ancak üç türlü hal şekli mÜ
tesavverdir: 

1 - Tam olarak yahudilerin istedi
ğini yapmak. 

2 - Tam olarak arabların istediği
ni yapmak. 

3 - Yarımşar olarak her ikisinin is
tediğini yapmak. 

Anlaşılan tahkik komisyonu üçüncü 
tıkkı tek!if edecek. Bu hal şekline kar
şı ileri sürülen argümanlar çok kuvvet
lidir. Bilhassa arabların argümanı. Fa
kat lngiltere hükümetinin, on dokuz se
ne içinde Filistine yerleşen üç yüz bin 
yahudinin bu memleketten kovulmalan· 
na razı olmıyacağı aşikardır. Arablann 
istediği de aşağı yukan budur. Diğer 
taraftan İngiltere Filistin arablarmm 
imhasına da razı olmak istemiyor. Bi1'
çok İngilizler lngilterenin bu işe girişti
ğine peşimandırlar. Filhakika dünya ya
hudi meselesini halledeceği sanılan bu 
teşebbüsün hiç bir mesele halletmiyece
ği anlaşılmaktadır. Filistin yabudi yur

du olsa da bütün dünya yahudiliği.ni 
hududlan içine alamıyacağından her 
memlekette temsil edilmemiş bir yahu
di ekaUiyeti kalacaktır. Yahudilerin 
halletmek istedikleri dava bu idi. Bu 
dava halledilmedikten maada timdi 
arablar, yahudiler, İngiltere ve manda
yı İngiltereye veren teşekkül olıması 
~~layı.ıiyle Milletler Cemiyeti çıkmaz 
ıçıne tgrmjı bulunuyorlar. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

ispanyayı kontrol işinde 
anlaşmıya varılaca mı? 
Gönüllüler geri çekilerek iki tarafın 

muharip tanınması düşünülü,qor 

Londra 6 (A.A.) - Havas ajansının muhabir i bildiriyor: 
lspany~daki yabancı gönüllülerinin geri çağırı)ması hakkrnda dev 

letler arasmda bir anlaşma hasıl olduğu takdirde lngilterenin ispan
yadaki muhasım tarafların muharib hakkmı tanıyacağı öğrenilmiştir. 

İngiltere, gönüllülerin geri ça
ğırılmasım ıimdiki entern~~yonal 
anlaşmazlığı adi bir dahılı harb 
şekline sokacak esaslı bir tedbir 
telakki etmektedir. 

Diplomatik mahfiller, Fransanın 
anlaşmazlık halinde bulunan taraflara 
muharib hakkı verilmesine itiraz etme
ğe devam edeceğini ve gönüllülerin ge
ri ~ağrılması meseleesinde de İngilte
reye yardım edeceğini tahmin etmekte
dirler. 

Siyasi müşahidler, aşağıdak.i şar~:U. 
altında bir anlaşxnağa varılabılecegını 

sanmakatadırlar. 

1 - Neticede deniz kontrolünü ida 
me etmenin mümkün olduğu tahakkuk 
ettiği takdirde kontrol İspanyol Ilınan.. 
larına nakledilecek ve enternasyonal 
memurları bu limanlarda yabancı ge
milerini aramak hakkına malik buluna.. 
caklardır. Bu teklifin Romada ve Ber
linde iyi karşılanacağı öğrenilmiştir. 

2 - Deniz kontrolilnden vazgeçil
mesine mukabil Fransa yalnız gönüllü
lerin geri çağrılmasını değil ayni za.. 
manda tayyareler hakkında da karış-
mazlık ve kontrolün tatbikini israrla 
isteyeceklerdir. 

Almanyanın vaziyeti 

Cebhelerde 
Maclrid ve Biskaya' da 

çarpışmalar oldu 
Madrid, 6 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Madrid cephesinde asilerin Lakalka 
bölgesinde yaptıkları bir taarruz geri 
pliskürtülmüştür. 

Kuesta de la Reina bölgesinde Ka· 
sa de Majuelas'ı zaptettik. 

Biskaya ve Asturi cephelerinde tli
fek ateşi teati edilmiştir. 

Öteki cephelerde kayde değer bir 
şey yoktur. 

Asilere göre 
Salamanka, 6 (A.A.) - Resmi teb

liğ: Bi$kaya ve Santander eyaletleri. 
nin sınırında ileri harekata devam e
dilmektedir. 

Parlak muharebelerden sonra düş· 

manı gerilemeğe zorlıyarak mühim 
bir mevkide bulunan Castro Abu da
ğını işgal ettik. 

Leon cephesinde Soımisdo geçidi
ni kuşattık. Muharebe şiddetli olmuş
tur. Düşman sahada 300 ölü bırakmış_. 
tır. Madrid cephesinde milislerin Ka
sa del Kampo ve Kuesta de la Reina 
bölgelerinde yaptıkları hücumlar ge.. 
ri püskürtülmüştür. 

SAMUPRAVA'NIN - - - -
BiR MAKALESi: 

Balkan milletleri 
Arasında 
Yugoslavya 

Belgrad, 6 (A.A.) - Samuprava ga
zetesi Stoyadinoviç hükümetinin ikinci 
yıldönümü münasebetiyle başbakanın 

vücude getirdiği eserlere birkaç makale 
tahsis• etmektedir. 

Bugün çıkan "Balkan milletleri ara
sında Yugoslavya'' isimli makalede St<>
yadinoviç dış işleri bakanlığı makamını 
işgal ettiği günden bugüne kadar Bal
kan antantının vaziyetini gözden geçir
mektedir. 

Gazete her şeyden evvel Stoyadino
viç'in Yugoslavyanın dış politikasırun 

esas prensiplerine sadık kaldığını teba
rüz ettirerek bu prensiplerin küçük an
tant ve Balkan antantı ile ittifak etmek 
ve dostça geçinmekten ibaret olduğunu 
ilave etmektedir. 

Bundan sonra bu gazete mayıs 1936 
da Balkan antantı konferansı toplandı
ğı zaman Yunanistanın Balkan cemaa
tine karşı hattı hareketini tasrih ettiği
ni ve Yugoslavya Romanya ve Türkiye
nin bunu tasvib ederek memnuniyetle 
karşıladıklarını hatırlatmaktadır. 

Sampurava, diğer cihetten 1937 de 
Atina'da toplanan küçük antant konfe
ransının neticelerinden bahsederek bul
gar • yugoslav anlaşmasının bütün aza
ların tasvibine iktiran ettiğini ve İsmet 
İnönü ile Rüştü Aras'ın Yugoslavya'yı 
ziyaretlerinin Balkan antantı devletleri 
arasında mevcut karşılıklı itimad ve sev
gi hislerinin bir neticesi olduğunu kay• 
detmektedir. 

Türkiye - Almanya 
ticaret konuşmaları 
Berlin, 6 (A.A.) - Anadolu ajansL 

nın husussi muhabiri bildiriyor: 
Türk - alman kliring müzakerele

rine dün hariciye nezaretinde başlan
mıştır. İlk ağızda aryere işlerinin haL 
li karar altına alınarak iki komite teş
kil olundu. 

Lizbon' daki suikasd 
etrafında tahkikat 

Lizbon, 6 (A.A.) - Polis Salazar'a 
yapılan suikasde iştirak ettikleri sanı
lan birkaç kişiyi tevkif etmiştir. İçle
rinde yabancılar da bulunan mikdarı 

mahdud bazı kimselerin bu suikasdı 
haznladıkları sanılmaktadır. 

Patlamadan sonra topallıyarak 
zaklaşan bir şahıs aranılmaktadır. 

u-

Haber alındığına göre, alman bükü 
meti gönüllülerin geri çağrılmasın1 ka.. 
bule hazırdır. Buna mukabil B. Mus<>
lini son günlerde Popolo d italia gazete 
sinde gönüllülerin geri çağrılması ka.. 
bul edilmiyeceğin; yaz";ğmdan İtalyan 
hükümetinin bu hususta muv'lfakeı!. •.e
vabı verıne~i ihtimali çok şüph~Hrtir. 

Gönüllüler meırelesi ve Franko 
Paris, 6 (A.A.) - iyi bir kaynaktan 

öğrenildiğin~ göre general Franko gö
nüllülerin geri çağrılmasına engel oL 
mamaktadır. 

Amelia Erhart'tan 
ahnan son haber 

Siyasi mahfiller bu habeı teeyyüd 
ettiği takdirde İspanya meselesinin en
ternasyonal cephesi hakkında yakında 
bir hal şekli bulunabileceğini bildir .. 
mektedirler. 

ltalyan mahfillerine göre 
Roma, 6 (A.A.) - Umumiyetle tah

min edildiğine göre, İtalya, kanşmazlık 
komitesinin önümüzdeki toplantısında, 
geçen haftaki İtalyan • alman projesin
den azami ne mümkünse kurtarmağa 
çalışacaktır. 

Politik mahfiller, Portekiz'in ve Ma
caristan'ın yardurundan emin görün• 
mekte ve alman italyan diplomasileri de 
Romanyayı elde etmek için çalışmakta
dırlar. Bu suretle be§ reyden fazla el
de edilmesine gilvenilmemekle beraber, 
bu muhalefetin fransız - ingiliz projesi
ni aklnı bıraktırmak ve otoriter devlet
lerin göriişlerini dikkate alacak ilcisi 
ortası bir tarzı hallin kabul ettirilmesi 
için kafi geleceği sanılmaktadır. 

''Daha uzun müddet suyun 
kalamıyacağım. ,, üstünde 

Honolulu, 6 (A.A.) - Bahriye telsizcileri tayyareci Amelia Erhart 
tarafından verildiği zannedilen işaretlerden bir kısmını alabilmişler
dir. Bunlarda töyle denilmektedir: 

SovyetganbotlarıAmur 

nehri adalarından 
çekildiler 

Tokyo, 6 (A.A.) - Domei ajansı.. 

nm saıahiyettar bir membadan öğren

diğine göre Senfua ve Şanamubu'yu 

işgal etmekte olan Sovyet kıtalan bu 

adaları 4 temmuz akşamı tahliye et

mişlerdir. 

Birkaç sovyet ganbotu Amur ada· 

ları açıklarında dolaşmağa devam et

mektedirler. 

"Daha uzun müddet suyun üstün 
de kalamıyacağım.,, 

Esrarengiz lf ıklar 
San Fransisko, 6 (A.A.) - 1-

taska gemisinden gönderilen bir 
haberde Hovland adasından da 
gökte bir takan ışıklar görüldüğü 
tasrih edilmektedir. Bunların fi. 
şek veya şimşek ıııkları değil, ali.
imi cevviye olduğu sanılmaktadır. 

San • Fransisko, 6 (A.A.) - ltas
ka kotrasiyle Swan ismindeki mayın 

tarama gemisi Honolulu adasınm 300 
mil şimalinde Amelia Erhart'ı bula. 
caklarınt ümid ettikleri bölgeye gel-

/ 

mişlerdir. 

Bu bölgenin 100 mil ilerisinde bu· 

BASIN İCMALi ------------··- _ ____.. 
Gladston gününden 

Eden'e 
lngiltere Dış İşler Bakanı B. Eden·ıa 

Avam Kamarasında Milletler Cemiyeti
ne yapılan hücumlar dolayısiyle, Başba
kanıl1ll2ın geçenlerde Kamutay kürsü.
sünde verdiği nutukta bu kurum hak
kında söylediği cümleleri zikredişinden 
TAN gazetesindeki baş makalesinde 
bahseden B. Ahmet Emin Yalman, bun
dan yebniş sene önce Gladston'un söy
lediği bir sözü habrlatıyor: 

"Bundan yebnİş sene evvel İngiliz 

Avam kamarasının kürsüsüne ak aaçb 
bir ihtiyar çıktı. Türkler aleyhine en 
kara bir taassubun kin ve nefretini sa
vurdu. Bu arada Unspeakable Turk, ya
ni (hitaba layık olnuyan türk) diye de 
bir kelime icad etti ki senelerce Anglo • 
Sakson aleminde milyonlarca imanm 
dimağında türk kelimesinin müteradifi 
oldu. Bu adam Gladıton' du.,, 

Bundan sonra da B. Eden'in geçen
lerde söylediği sözlere geçiyor: 

"Birkaç gün evvel merd tavırlı. asil 
ruhlu bir genç İngiliz adamını, B. Eden'i 
aynı kürsüde göı,dük. O da türk kelime
sini İngiliz Avam lı.amarası küraüıünde:n 
dünyaya aksettirdi. Fakat (Türk) keli
mesi bu ağızdan, ''hitaba çok layık" bir 
milletin adı diye sevgi ile, saygı ile çık

tı." 
B. Ahmed Emin Yalman, memleke

tine dönmekte olan eski amerikan aefa.. 
reti müste§arı Mister Show'un da mem
leketimiz ve inkdabnmz hakkındaki 
sempati dolu sözlerini zikrettikten son
ra makalesini söyle bitiriyor: 

"Bugünkü karanlık dünya ortasında 
mukadderab hakkında en ziyade nikbin 
olabilecek millet, türk milletidir." 

lSTANBULDA İKİ ESER 
B. Yunus Nadi bu başlıkla yazdı.is 

baş makalede bunlardan birinin Bü.yük
dere ilerisinde Belgrad ormana kena • 
rındaki orman yükıek mektebinin lef" 
cir sahası, diğerinin de gene Büyiikde
rede vilayetin kurduğu meyvaL ağaçJar. 
fidanlığı olduğunu söyliyerek, Tqcir 
sahaımda elde olunan muvaffakiyetler
den ve bunun memleket için olan fay
dalarından bahsettikten sonra, meynh 
ağaçlar fidan.lığına da başka bir makale 
tahsis. edeceğini bildiriyor. 

GENÇ SUÇLULAR lÇlN. 
B. Asım Us Kurun gazete•İndeki 

makalesinde, İstanbul ceza müessesele
ri ba§ hekimi lbrahim Zati Öğel'i.n çı
kardığı "suçlu çocuklar ve ıalah evleri" 
adlı bir broşürden bahsederek ezcümle 
şöyle diyor: 

"Akıl hastalan hakkında tedibten 
tedavi usulüne doğnı görülen tekamül 
bbtaki fenni ihbısas mahsulüdür. Ceza 
usullerinde vukubulan ihtuıas da yaT&I 

yavaş hapisanelere karma kanşık bir 
halde tıkılmakta olan suçlulan ımUla
ra ayırın.ak ve her bir sınıfın huıuai Yll· 

ziyetine göre tedib ve tecziye değil, te
davi usulleri aramağa doğru tekamüJ 
ediyor." 

B. Aıım Us bundan sonra müellifin 
fikirlerini telhis. ederek, bu gibi ıuçkı 
çocukilan muhakeme edecek hakimlerin 
yetiştirilme şart!armı, suçlu çocuğun 
ne gibi bir muameleye tabi tutulacağı
nı anlatıyor ve B. lbrahim Zati'nin ese
rinin, adliyemizce bu bakımdan yapıla
cak tetkikler için faydalı olacağı neti
cesine varıyor. 

lunan Mubi ismindeki ingiliz gemisi 
de araştırmalara iştirak etmektedir. 

End4eler artıyor 
San - Fransisko, 6 (A.A.) - Ame

lia Erhart'ın akıbeti hakkındaki endL 
şeler artmaktadır. Tayyareciden son 
haber, dün öğleden sonra alınmıştır. 

Tokyo'dan gelen haberlere göre Ka. 
moi ismindeki tayyare gemisi bütün 
tayyareleri ve deniz tayyareleriyle bir· 
likte araştırmalara iştirak etmek em
rini almıştır. 

Hovland adasının cenubunda da a
raştırmalar yapılacaktır. 

Erhart'ın Föniks adaları bölgesin
de bulunması ihtimali olduğu da söy. 
lenilmektedir. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Büyük Okya. 
nosta 2 japon gemisi dolaşmakta ve 
tayyareci Amelia Erhart'ı bulmak içiıı 
adaları dikkatle aramaktadırlar. 

ANKARA BiRASI Besleyici bir içkid ir 
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( Yabancı basında okuduklarım ez J 
• Yükselen ır meme et 

M~KSüKA 
F ederal birleşik Meksika devletle

ri 1.969.153 kara kilometrelik 
bir sahayı işğal eder (Fransanııı me· 
sahası ancak 550.986 dır) ve 17 milyon
dan fazla nüfusa maliktir. Bu nüfus 
gayri müsavi dört kısma ayrılabilir. 

Evvela cumhur reisi Porfiris Diaz 
(1910 - 1876) zamanından kalma kü
sfilc bir aristokratlar grupu. Fatihle
rin varisleri olan bu imtiyazlıların ek
serisi Diaz'ın sukutundan sonra. 1910 
da Fransaya iltica ettiler (Bizzat Diaz 
da, 87 yaşında olarak 1915 de Pariste 
öldü). Bundan sonra Plutarco Calles 
(1924 - 1935) zamanında servet yapmış 

Cardeans, ne de olsa Meksikanın haki
ki nüfusunu teşkil eden zavalh yerli
lerin vaziyetlerini ıslah etmeye ka
rar verdi. Emiliano Zapatanın yirmi 
beş sene önceki vadini yerine getire
rek toprakları tevzie başladı. Cardeans
ın muhalifleri mısır istihsa inin 1910 
da 81.069.000 buaso'dan (*) 1935 de 
65.808.000 buaso'ya düşütğünü söylerler 
ve bunu yerlierin emir altında olma
dan çalrşamıyacaklarına bir delil ola
rak gösterirler. Hakikatte ise istihsa
lin azalışı muvakkattir: Yeni bir reji
me bir kaç günde intibak edilmez. E
sasen vaziyet gitgide düzelmektedir ve 

olan zenginler ge
lir. Avukatlar, he
lcimlu, küçük CD• 

düstricilcr, tüccar
lardan mürekkeb 
üçüncü grup - orta 
sınıf-Meksika nü-

YAZAN: 
tekrar derebeylik 
rejimine dönmek 
imkansızdır. Esa
sen cumhur reisi 
Cardenas milletin Andre G. Bloch 
eğitimi hususunda 

La Tribün tle Naşyon gazetelli.nJen fasılasız gayret 

fusunun takriben onda birini teşkil e
der. Bunlar ekseriyet itibariyle melez
dirler. Bu meratib silsilesinin en altın
da, yarısı saf kan olan 15 milyon yerli 
vardır. Bunlar mısır ziraati ve hayvan
cılıkla geçinen çiftçilerdir. 

Meksika 1823 den beri, resmen de
mokratik bir ana yasaya sahihtir. İki 
meclisten mürekkcb bir kongresi, halk 
tarafından seçilen bir reisi, bir yüksek 
şurası, yani a~ğı yukarı birleşik dev
letlerinkine benzer bir devlet tefkiU· 
tı vardır. Fakat bu demokrasinin fili 
bir şekle girişi ve milyonlarca yerlinin 
mem:cketin politik, ekonomik ve kül
türel hayatrna iştirake başlaması .an
cak son .zamanlarda vaki olmuştur. 1935 
de general Calles'e halef olan cumhur 
reisi Lazaro Cardenas devrini bilhas · 
sa karakterize eden hususiyet de bu
dur. 

M eksikanm hayati meselesi toprak· 
tır. İspanyol istilasından önce, 

Meks ika halkı, bir nevi köy komünizmi 
rejimine sahibtiler. "Ejido,, denilen bu 
rejime göre, serbest adamlar, toplulu
ğa aid olan toprak arda çalışrrlardı . İs

panyollar, yerlileri reaya mevkiine ko
yarak, geniş toprakları aralannda pay
laştılar. 1910 da, Diaz hükümetinin so· 
nunda, Meksika bir ka~ mua:r.zam ma
likaneden mürekkebti : Toprakların % 
85 i nüfusun yüzde birinin elinde bu
lunuyordu Mesela Terrazas aielsi Şi· 

halma eyaletinde, on binlerce kara ki· 
lometrclik araziye ma ikti. Ve bütün 
Hidalgo eyaleti üç kardeşin malrydi. 

.. " ,, 
1910 da imzasını bile atmaktan a

ciz olan Emilians Zapata'nın kwııan

dası altında, yerliler zenginlerin sal
tanatına nihayet verdiler. Bunu sivil 
harb seneleri takibetti. Ancak 1924 
dedir ki Obregon'un yerine cumhur re
isi olan Calles zirai reformu tahakkuk 
ettirmek teşebbüsüne girişti. Fakat, ik· 
tidar mcvkiindcn başı dönerek, az za
man sonra ileri fikirlerini terketti ve 
yerlileri unuttu. 

1935 başlangıcında seçilen Lazaro 

sarfetmektedir ve imkan nisbetinde 
her köyde birer mekteb açmaktadır. 

Meksika büdcesinin dörtte biri maarif 
kredilerine ayrılmaktadır. 

K iliseye kan;ı savaş, millet hakl~
rr uğrundaki bu mücadelcnın 

zaruri safhalarmdan biridir. Kilisa 
~ltsikada her zaman hakim smıfınt hi
maye etmiştir: 1810 da, ihtilil csnasrn
da ispanyolları, diktatör Santa Anna'yı 
ve imparator Maximilien'i, diktatör 
Porfiris Diaz'ı Ye saire. Lazar Cardc
ans'm istediği kilisenin vi.zifesini ruha
ni 'f'azifesinc tahsis etmek, ekonomik 
ve politik nüfuzunu kırmaktır. Bu su
retle Meksikanm kurtarıcıları olan Hi
dalgo ve Morclos'un yolundan yürü
mektedir. 

ı, kanunu Meksikada 1917 den be
ri meridir. Bu kanun çalışma saatle
rinin tanzimi, asgari ücretleri, sosyal 

·-······ ······--·-···· .... -........ _ . . 
: RADYO : . . . . ..•....... _ ............................... . 

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak ne~.riyatı. 12.50 -

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar

kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 • 19.00 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00-19.30 

Türk musikisi ve halk şarkıları ('Cev

det ve arkadaşları). 19.30-19.45 Saat a

yarı ve arabça neşriyat. 19.45-20.15 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik

met Rıza ve arkadaşları). 20.15-20.30 

Konferans. 20.30-21.00 Plakla dans mu

sikisi. 21.00-21.15 Ajans haberleri. 21.15 

- 21.55 Stüdyo salon orkestrası. ı -
Rücker Serenada Andaluza. 2 - Alleg

ra Maremma 3 - Eilcnberg Redis 4 -

Yoshitomo Ostasiatische Suite 5 -

Paul Lincke L'oncle Fichte 21.55 -

22.00 Yarınki program ve istiklal mar

şı. 

I 

1 Eskiden Meksikaya yerleş.mi§ o
lan ispanyollar bütün topraklan 
ele geçirerek yerlileri açıkta bı-
rakmı~lardr. Toprakların yÜzde 

85 i nüfusun yüzde birin.in elin
de idi ve mesela yalnız Hidalgo 
eyaleti üç ka.rde§İn mab idi. 1910 
da yerliler ayaklandılar Ye bu 

aaJtanata nihayet verdiler. 1924 
de akim kalan bir refurm le§eb
bfuünden sonra timdiki cumhur 
reisi Cardenaa topraklan dağıt
mağa baıladı. 

Kiliaa savaıı da milli baldar ai
rundaki muharebenin bqka bir 
aafhasıdır. Meksika.da 1917 den· 
beri meri olan bir kanma İ§ ha
yatını tanzim eder. 

sigortayı temin etmektedir. Hükümet 
patronlarla işçiler arasındaki bütün 
kavgalarda hakemlik eder, grev ve lu
kavt yasaktır. 

1937 de, cwnhur reisi Cardenas bir 
''milli petrol umumi idaresi" tesis et
ti. Bu idare Meksi.kanm bütiiıı petrol 
istihaalAtmı kontrol edecek ve yaban
cılara verilen imtiyazların mühletleri 
sona erdikçe bunlara temellük edecek
tir. 

Birleşik devletler el~isi W. Mor
ran'ın gayretleri ve B. Ruzvelt'in ge· 
niş görüşü sayesinde, cumhur reisi 
Cardcnas'm bu reformu birleşik dev
letlerin muhalefetiyle karşılaşmamış

tır. 

Böylece, Meksika gerek ekonomik, 
gerekse entelektüel sahada daimi bir 
tekamülle ilerlemektedir. 

(*) Bir. buasıo 12.5 litredir. 

Denzide bir cesed 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Bu sabah 

saat 1 O da Köprünün Haliç tarafında 

bir insan cesedi bulundu. Cesed çürü· 
müş vaziyettedir. Aşağı yukarı biray de-

nizde kaldığı sanılmaktadır. Yanında, 

içinde almanca bir kitabın bulunduğu 

bir çanta da çıkmıştır. Cesedin bir al· 

man papasına aid olduğu tahmin edili

yor. Tahkikat devam etmektedir. 

Açık hava konseri 
Bugün şef İhsan Künçcr'in idare • 

sinde Cumhurba§kanlığı bandosunun 

Kamutay bahçesinde vereceği açık hava 

konserinin programı şudur: 

1 - G. Wettge Marş Cumhuriyet 
muhafızları, 

2 - Lehar Vals Küpide, 

3 - Bizet Uvertür Parti 

4 - P. Dukas L'Pranti Sorsiye, 

5 - Meyerbeer Marş Ofl.aınbo No. 3 

7-7-1937 

EKONOMİ 

Fransanın mali vaziyeti 
ve alınacak tedbirler 

Fransa senatosu, Blum kabinesinden 
esirgediği fevkalade salahiyetleri bu 
sefer Şotan kabinesine verdi. Fakat, 
senato, yeni kabineye bu salahiyetleri 
vermeden önce, eski maliye nazırı Vin· 
cent Auriol'un, bir senelik mali icra
atına dair kendi maliye encümenince 
huırlanmış olan rapor - blançonun 
neşrini ittifakla kahu lettL Bu rapor -
blançoyu hazırlamış olan Abel Gardey'
in kürsüye gelerek kararından vaz geç
mesini senatodan rica etmesi suretiyle 
kapat)JlllŞ olan bu hMiseyi, radikal sos
yalistlerin organı olan La Rcpublique 
gazetesinde tetkik eden Marcel Ribera, 
"Fransanın mali vaziyetini tamamiyle 
objektif bir surette tetkik eden senato, 
Blum bükü.metinin içtimai bakandan 
değil, fa.kat mali bakmıdan muvaffaki
yetsizliğini kaydetmiştir.,~ miitaleasm
da bulunuyor. 

Yeni maliye nazırı Gcorges Bon· 
nct'in beyanatına göre Fransanın 1937 
senesi adi ve fevkalide büdcelerindeki 
açıklar şöyle hesab edilebilir : 

Adi büdccdeki açık 7 milyar 
Fevkalade büdcedeki açık 8 milyar 
(Silahlanma ve büyük nafia i'leri) 
Müstakil idareler açığı 
(Devlet demiryollar, Paris 8 milayr 

§Chrll ve saire) 500 milyon 
Vadeleri gelen bonolar : 
Gennain - Martin bonoları 5 milyar 

400 milyon 
İngiliz alacakları 5 milyar 

400 milyon 

YEK ON 34 milyar 

Fransada 31 ikinci kanun 1937 ta
rihinde nihayet bulan mali sene sonu
na kadar, demek ki, açıkların kapatıl
ması için hazinenin 34 milyar frank bul· 
ınası ıtzımdır. 

Bu yekfuıu karşılıyacak kaynaklar 
şunlardır : 

Hazinede mevcud para 20 milyon 
Hemen gcHr temi neden vaeıtalı ve 

vasıtasız yeni vergiler • 
Fransa bankasının devlete yapacağı 

avanslar. 
Fransa bankası altın mevcudunun 

tekrar kıymetlendirilmesi. 
İç ve dış istikrular. 

••• 
Hazinenin ve biidcenin bu vaziyeti 

karşısında yeni bükü.metin almak ta
savvurunda bulunduğu tedbirleri kısa· 
ca gözden geçirmek Iazımdır. 

Spekülasyonla mücadele: Fransa 
hükümetinin gelecek senelere sari bir 
çok borçları olduğunu göz önüne a
lanlar onun nihayet inflation yapmağa 
mecbur olacağını düşünerek fransız pa
rasmı bir sipekülasyon mevzuu yap
maktadırlar. Bunun önüne geçilebil~k 
nzcre kambiyo muameleleri menedil
mi' ve borsa muvakkat surette kapan· 
ımştır. 

Büdcede müvazene tesisi: Frangin 
inip çıkmasına sebeb olan bu gibi mua
melelere mümanaat edilmesi kafi bir 
tedbir sayılamıyacağı için, yeni hükü
met, diğer taraftan da açıl<ları asğari 
hadde indirerek büdceyi tevzin etmek 
zaruretindedir. 

Bu tedbirlerin başında vergi ka-

çakçılrğr ile mücadele vardır. Hükümef..ı 
vergi kaçakçılığını vatana ihanet sa
yacaktır. Fakat bu, küçük servet sa'.hib
lerine müteveccih bir tazyik tedbiri d~ 
ğildir. 

Kazanç vergisinin ve bazı vasıtalı 

resimlerin nisbeti yükseltile~ktir. Bun
dan böyle karşılığı mevcud olmıyan 

hiç bir teahhüde girişilemiyecektir. 

Masraf kısılacaktır. Silahlanma masraf· 
larmın azaltılması kabil olamasa bile 
sarfiyat sıkı bir şekilde mürakabe edi
lecektir. 

Yeni maliye nazırının bir sözünü 
kaydetmeliyiz : "Fransanın kara, de
niz ve hava orduları kuvvetli olmalıdır. 
Fakat, harb hazinesini, yani altınlarını 
da elinde bulundurması bu derece ehe· 
miyetlidir. Bütün cihan, büdce masraf
larımızı kısmak iç1n ciddi bir gayret 
sarfettiğimizi, her yıl hakikaten aza
metli borçlara artık girmediğimizi g&
rünce Belçikada, İsviçrede, Hollanda
da olduğu gibi sermaye gene Fransaya 
avdet edecektir.,, 

Ancak o vakite kadar, Fransanm 
teahhüdlerini yerine getirebilmesi için 
Fransa bankasından avans alrnacaktrr. 

Bütün bu tedbirler de illi değildir: 
HU.kümct para kanununun dar çerçeve
si içinde kalamzyacağmdan fevkalade 
salah.iyetlerinden istifade ederek fran
ğın mütemevviç surette istikrarını temiı 
için bir istikrar sermayesi koyacaktır. 

Gene maliye nazırının sözlerine 
avdet edelim: " ... Maliyemizi ısl!h za
ruretindeyiz. Zira, bilirsiniz ki mem
leketlerin hüriyetlerini kaybetmelerine 
aebeb olmuş bulunan amillerin başında 
malt vaziyetlerinin kötü olması ~östc· 
rilir . ., 

"* * 
Şotan hükümetinin Fransa maliye-

aini düzeltmek için düşündüğü ted
birlerin ana çizgileri bunlardır. 

Bu tedbirlerin tesirlerini icra ede· 
bilmC9i için memleketin evvela iktisa
di vaziyetinin düzelmesi lazımdır. 

Poincare frangı adı verilen kağıd 
frangın karşılığı 65,5 miligram altındı.. 
Blum hükümeti zamanında bu nis
bet 43 - 49 miligrama düştü. Ya
ni Poincare'den sonra Fransa ban
kasında 3636 ton altın varken ge
çen ay ancak bunun tutarı 40 milyon 
Poincare frangı idi. 1 haziran tarihin
den ı temuz tarihine kadar da Fransa. 
dan 7 milyar 800 milyon franklrk altın 
çıkmıştrr. 

Yeni hükümet, almak istediği ted
birlerle Fransanm iktisadi ve mali va
ziyetini düzeltince yeni frangın kıy
meti kendiliğinden taayyün edecektir. 

Şotan hükümeti buna muvafak ola
cak mı? 

Yabancı büyük mali mahfiller me
selenin bir piskapoloçya meselesi oldu
ğuna ve ticaret teşvik edilir, alınan 

tedbirlerle tasarruf erbabına itimad tel· 
kin olunursa Fransadan kaçmış olan al
tınların geri geleceğine ve Şotan hü
kümetinin muvafak olacağına kanidir
ler. 

Sulhun devamı bükü.metlerin istikra-
riyle mümkündür. Bu kanaat ve te· 
menniye biz de İ§ıtirak edelim. 

N. Baydar 

Tefrika No. 69 

Yazanlar: Mary ve Charles lam .. 
Çeviren: Nurettin ART Aı'b 

MAKBE1 
Bu korkudan yakasım kurtardıktan son

ra kıralm odasına girdi· ve onu bir darbede 
öteki dünyaya göçertti. O, tam bu cinayeti 
işlerken odada yatan uşaklardan bir tanesi 
uykusunda gülmüş, öteki de: 

yordu. 
Ondan sonra tekrar bir ses işittiğini san

dı. Bu ses diyordu ki: 
- Artık uyumayınız' Makbet uykuyu, 

besleyen masum uykuyu öldürüyor. 
Ses, gene bütün eve hitab ediyor, bağırı

yordu: 
- Artık uyumayınız! Glamis uykuyu 

öldürdü; onun için Kavdor, artık, uyumıya
cak; Makbet, bundan böyle uyumıyacak ! 

kama da yanlarında bulunan uşakların da bu 
cinayeti işlediklerine dair elde kuvvetli de
liller bulunuyor iuiyse de bu zavallı uşak
lardan böyle bir hareket beklenemiyeceği 
icin bu cinayeti Makbet'in işlemiş olmasın
dan daha ziyade şüpheleniliyordu. Dunkan'm 
iki oğlu da kaçmışlardı . Daha bfiyüğü Mal
kolm ingiliz sarayına sığınmış, daha küçü
ğü Donalbain ise İrlandaya kaçmıştı. 

netlerin bu son kısmını önlemeli idi. 
Bu maksadla büyük bir ziyafet tertib e

derek buna bütün lordları, bütün eşrafı ça
ğırdılar. Ötekiler arasında Banko ile oğlu 
Flins de büyük bir saygı ile buraya davet e
dilmişlerdi. Bankonun gece saraya gelmek 
için geçeceği yolda Makbet tarafından yer
leştirilmiş olan katiller Banko'yu öldürdü
ler. Fakat bu kargaşalıkta oğlu Flins kaç
mağa muvaffak olmuştu. Bu o Flinsdir ki 
İskoç tahtını işgal eden birçok hükümdar
lar, onun soyundan gelmiş ve bunların so
nuncusu olan İskoç kıralı Altıncı Ceyms, 

- Cinayet r diye bağırarak ikisi de uyan
mışlardı. Fakat içlerinden birisi: 

- Allah iyiliğimizi versin 1 diye dua et
miş, öteki de bu duaya: 

- Amin! demiş, ondan sonra tekrar u
yum.ağa varmışlardı. O sırada odada bulu
nan Makbet de hiç sesini çıkarmıyordu. Bu: 

- Allah iyiliğimizi versin! duasına asıl 
onun: 

- Amin 1 demesi lazım gelirdi; en çok 
onun buna ihtiyacı vardı. Fakat boğazı ku
rumuştu; bu kelimeyi telaffuz bile edemi-

Makbet, bu korkunç hayaller içinde ses
siz sessiz oturan karısının yanma döndü. 
Kadın onun bu gelişinden işi beceremediği 
ve cinayeti yanda bırakıp geri döndüğü ma
nasmt çıkarmıştı. 

Adam, oraya o kadar perişan bir hal
de gelmişti ki kansı bu kadar tabansız 
olduğu için ona çıkışmış, onu üzerinde kan 
lekeleri bulunan ellerini yıkamaya gönder
miş, bu sırada da uşakları suçlu gösterebil
mek için yanaklarını kana bulaştırmak için 
kamayı da kendi almıştı. 

Sabah olduğu zaman da saklanmasına 
imkan bulunmayan cinayet meydana çık
mıştı. Makbet ile kansı büyük bir teessür 
gösteriyorlar, üstleri, başları kan içinde ve 

Krrahn yerine geçmesi lazım gelen iki 
oğlu da böylece tahtı boş bırakınca, onlar
dan sonra sıra kendisine gelen Makbet, kı
ral olmuş, bu suretle sihirbaz kız kardeşle
rin söyledikleri harfi harfine yerin~ gelmiş-
ti. 

İkbalin en yüksek basamaklanna çıktık
ları halde Makbet ve kıraliçe, gene sihirbaz
ların, kendilerinden sonra çocuklarının de
ğil de Bankonun çocuklannın kırat olacağı 
hakkındaki sözlerini unutmamışlardı. Ban
konun sülalesini tahta getirmek için mi el
lerini kana boyamışlar, bu kadar cinayetler 
islemişlerdi? Bunu bir türlü hazmedemiyor
l~dı. Banko ile oğlunu da öldürmeli, bu su
retle sihirbaz kadınlar tarafından söylenen 
ve kendileri hakkında olanları çıkan keha-

birinci Ceyms sıfatile İngiltere kıralı da ola
rak İngiltere ve İskoçya kırallıklan birleş
mişti. 

Yemekte gayet şahane ve muhteşem ~ir 
ev sahibi gibi davranan kıraliçe, gelenlerın 
hepsine ayrı ayn iltifat ediyor, herkesin 
gönlünü alıyordu. Makbet de bu eşrafa hi
tab eden bir nutkunda bu dam altında her
şeyin iyi ve yolunda bulunduğunu, fakat bi· 
ricik tasası aziz dostu Bankonun oraya gel
memesi olduğunu ,onun herhalde başına bir 

· (Sonu var) 
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t 1 KoçoK nış HABERLER 11 lstanbul Vali 1 B. Van Zeeland f Bir Belçika 
gazetesinin yazısı 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

kadar hassasiyetle takdir edemez». Bü
yuk Millet Meclisi; bu açıı nutkuyla 
baılıyan içtima senesi içinde, kanunları-
mızın mühimlerini sünün ic:ablariyle 
UYCUft!athrdı. il'·--- . . _._._! _._ 
w• =·-·· ·~ vergısınueıu -glfuuilderi bu sütunlarda kısaca izah 
-:-tik -.-:-' • Ba yazıyle de muamele vergİ· 
ııman bazı hükümlerini h'll&sa edeceğiz. 

* Detinaea bir -·= _-: _____ _.. Bö -- ,, .. ~.... y-
lec. un m·-~'- .. - "rgısı ınevzuudill'~ an-
cak kendi yetittirdig·· h ı·· ··- "t'" . ı ma su u og.ı up 
yıy~cek. çiftçiden bu vergiyi almak cüm
barıyeüa iatihaali L:__ ·....ı- • uu:uaye preasıl"'""'n 

d.tmdacLr. Ş. Wde bu. d -· _.__. •• e~rme-=--ı 

vergmz bırakmalıyız. Son tadile kadar 
~? ve yel ile iıleyen elekıiz valasız de • 
ı•rmenlerin rnüıtahıil bug·d 1 ··-··t 

.. w •• 
1
_ ay arını ogu 

tuıu -ı...ı edil-=.. ·a .. --. ve vergı en musteuuı 
t~tulmuıtu. Kuvvei muharrikeai beı bey-
gıre kadar o1aa • ·· . aınaı mueaaeseler veraı· 
~~n muaf olduğuıfdan bu kudretteki de
gınnenler de verıi venniyecekti. yeni 
kanu~ RÖre motörlü deiirmenleria 
kuvveı muharrikesi beş beygir daha art. 
brılarak on beygire çabnlnuşbr. Bu 
fark; au kunoetiaclen nmb , __ • 
tilı nua o- ... 
la ~~~ köylü ihtiyacının ~ 

Y latminını mümkün kılacaktır 
~ b_enir, IMitia ._7i içia teaia edil~ 
~~ bır ~uafiyet haddi olup değİrmen 
., ~ Jebniyen - lnnvetti., Oa 
beygır; rnemlelcette, ınistahailin • 
iini köyüne yakı. ıneftezlerde k:;:e;; 

la öiit.. -- •tirmenleria ~ 
sına imkan verecektir. Gaz ve benzinden 

....... .,..g;hıri. indirilmesi - - tleiir-
1 menlerin iılemeaini aynca ll:ola,Lqtıra-
~lcbr. Büyük Millet Mecliıi müzakerW. 
nade, nMieteh•itia una meaafea.de lııui· 
~ öiiibwlıt• ~ ....... 
l~ın, yiyecekleri İçin her hanıri bir ver
gı kaydı içine aolnlhranuı h•aa.AllMla 
çok aeniı bir alaka cöaterilmiıtir. 

* . Muamele vergisi; yurdda endüaui-
nın kurulaş ve -leyi.tiai temin edea 
preaeipleri .... ihmal etmmaiftir. Bu 
vergi; bir yandan hazineye celir temin 

etmİf bir Yandaaa da milli istihsali artb· 
ran bir maniveli olDIUftur. ihraç malla-

nmız mua.-.e vergisinden muaf olduk-
tan batka bunlan doirudan doır... • 
Je !L- ••-Ya lf• 

yen ve ounıca yardımcı maddeler imal 
eden amai mieaaeeeler de ft'1Jİ dıpnda 
bıralolmııtır. Tasirhaneleı- biri . 
halı İpliji :.......M • ftCI Ye 

-thanelenyle J'111DW"ta 
taiatı fabrikalan da ikinci fıkra -
muaf lral-- - 78 lfOl'9 
. ---. lllaealeaelerin ...... miaaJi. 

dar. Ev ve el .__ .. , _ __, le • . _.,._.,. zaraat iJetleri. 
nıy-....ı,.........cla • 
ırada 11.rak " versı ---....... __ dl-

'- 'da milli ikbwlaa .. .. 
haa..... ..... h .. Dnk;nJ.n -"L..::....:... o....-.... ·------
- ilk mecW.a.a. - .... ••• ···--..... ........ "--' milli .&:~ • .. 

L!!-:L ~WWWWCH ........... if\ı 7 tWüai .,. 

UV7aec:e milli -.il ~ .... 
teJ"leria. lw 'nl'ai:re tilN ,...... 
~ ... betiai temia ........ 
Muamele ....... k--na ..._ ...._.. 

Tefrika No. 85 

X J~oadra - Dün Trafalgar Square 
de yapılan faşist yürüyüşil neticesinde 
25 erkek ve bir kadın mahkemeye veril
miş, 12 kişiye muhtelif cezalar veril· 
miştir. 

X V ~ova - Kilise ve hükilmet a
rasındaki anlaşmazlığı halliçin senato 
ve parlamentonun fevkalade olarak top. 
lanmasını istiyen bir takrir verilmiş

tir. 
X Moskova - İki sovyet kadın 

tayyarecisi 4 temmuzda tayyare ile 
6.518 metreye çıkarak dünya yükseklik 
rekorunu kırmışlardır. 

X Paria - Kınllcı Aksiyon Fransez 
gazetesinin sekiz aydanberi mahpua bu
lunan direktörü Şarl lılorra tahliye edil

miştir. 

X Nevyork - Amerika istikWinin 
yıldönümü dolayısiyle ölenlerin mikdan 
300 il bulmu§tUr. 

X Paria - Parlamento bu sabah. 
işçilerin nizami iş saatleri dışında çalış· 
malanru yasak eden bir kanun projesi 
kabul etmiştir. 

X Paderborn - İki papaa abıa.kszz
lrk suçundan mahkum edihnifti.r. 

X Atina - Tayyare lehinde umumi 
yardım devam etmektedir. 

birçok hükümleriyle eanayii tepik ka
nununa lMiAl'l!lwwŞ ve takviJ'8 etJlliıtir. 

Yeni tadilde muafiyetler ıeni!letil· 
miı değilse de tatbikatta faydalarmı 
azaltabilecek bazı kayıdlar 11111• •••t-
tır. 

* Muamele vet-aiainin aon tadilinde sı-
nai müesseselerin tutacakl•n defterler, 
.....ecekleri lteyanmmeler, pefİa" ve

reli •bf._. öde,-ı ıı.lcleri t•iti-te 
ölüm, ifli.a ve deYir hlılinde yapılacak İş
ler daha v82Jh hükümlere hailanmıthı'· 

V •ıi nau&yetiTle, emsali INiyük aa
nayii miheesir edeoa küçük (lMıt ...,..._ 
c1en a) bvwi amharrikeli ._ trmi 

mieatetelet- - •-si7e tlbi tutularak 
milli endüstride ahenkli ça\ıpna pren-
aipi lı:onmınuıb.ır. Tadilcle bu eaaa mu
ta.faza edilmiı ve laatik ayakkablan 
hbrib ft iwWitt.aneleri ıene bu mak
uda ""Iİ ........ içine almmııbr. 

* Mu.mele ffl'lriaiain 1.ü~.:emizcleki 
ı.,.rn+ne plince: 

1934 mali yılında 16.079.914 lira 
1935 mali yılında 18.399.050 tin .... 

hlıkkuk etmqtir. 
1936 mali yıhnın on ayında tabak· 

lmk 18.038.764 liradır. Senelik basılı 
takriben Jirmi miyon olacaktı. 

1937 mali yılı büdceainde mıımnele 
verıiai 22.640.000 lira olarak tahmin 
edilmittir. Yem büdc.nizia onda birine 
:ralan olan bu mikdar; gümrük reaniyle 
inbiaar haaılatmclan eonra büdcenin • 
...,.. ........... .,. her yıld utlp 
• delıette ..... iatiMal ile kredi ....... 
lrederiaia .... iatilalik lnıdretinia iakita-
,_ SÖ•lıeu ........ . 
N"~--- ..:.L..._...._..___ 11·~ " -uw-,,.~ •• ne ve mu· 

...... ., • ....... - fala ıeniıletilme
--... ........ utlp· .. h ....... .._ ___ .. temadi Wr ..... 

~ İçinde İyi leftin Ye ftiphem 
IJ'I tatbik edilmit oW.iunu ıöaterir. 

KEMAL ONAL 

Vekilinin yaptığı Brüksel' e döndü 
Tetkikler 

(Başı 1. i11ci sayfada) 

rarak kendilerini a~kalandıran fubc
ler üzerinde bunlarla görüştü. 

Tifo hakkında beyanatta bulunan 
vali vekili, bunun ehemiyetine ve Sıhat 
bakanlığınm da bu ehcmiyeti göz ö
nünde tutarak bu işle yakından meşıul 
olmasına ifUCt ettikten sonra, yapılan 
tetlcikler neticesinde suların mikroplu 
olmadığının anlaJıldığını, yoksa vui
yetin çok tehlikeli olabileceğini söyle
di. 

Suların mikroblu olması takdirinde 
mücadele vuifeainin belediyeye düt
tiiiünü anlatan vali vekili, şimdi böyle 
bir hal varid olmadığına göre, hasta· 
hk!a mücadele için halka da bir takım 
vazifeler düşmekte olduğunu, bunların 
da korunmak, aşılanmak ve sirayet teh· 
likeaine .karşı uyanık bulunmak gibi 
,eyler olduğunu anlattı. Bana mukabil 
belediye de halkm mecbur! olarak temas 
ettiği ki~leci yarından itibaren atıYa 
tabi tutacak, kalabalık yerlerin taDis 
olmasına itina edecek ve halkın heli 
ibtiyacrnı da aıht ve temiz bir tarzda 
temin edecektir. Su satıctlan ft tatı
yıcılariyle bunlarnı kullandıkları bir 
lar biJlıaua aılu bir kontrol& tabi tutıa
lacalrtır. 

Son H IC!afin oahlan 

İttanbul, 6 (Telefonla) - Son 24 
saat içinde yeniden 12 tifo vakası kay· 
dedildi. Bunlardan biri Çatalcadadır .. 
İşini bitiren Sıhat bakanlığı heyeti An
braya d&ıdü. 

İrlanda seçimleri 
Dublin, ıs (A.A.) - frlaada ~ 

terinin bnttirllm 90ft 11eticelerl flllllar
dır: 

Dö Valera 67, Ko.gro 44, ftçi ,_
tisi 11, müstakiller 8 mebualUk elde 
etmişlerdir. 

Yent ana kanunun bbultl lehinde 
560.34{), aleyhinde 436.406 rey .eril· 
mittir. 

Ücretle çalı§tınlacak 
tahsildarların vaziyeti 

Hususi idare ve belediyelerde ça
lışan tahsildarların Maliye tCfkilit b
nunu etaslan dahilinde Ucretle iatih.. 
damları Bakanlar Heyetince kabul e

dilmittL Bazı viliyetler bu cibi me. 
murlan maliye tefldlt btıununa g6re 

tasfiyeye tibi tutmak İetemiflerdir. 
tç Bakanlık bu busmta nlWldere ,.,. 
tığı bir tamimle maliye teşkitıt Jam. 
aunun t.fiyeye dair hü.komıeriaia 
btlyen td>llr edUmemetbü 'ft hlanet 
müddetleri 20 tene ve daha ayacle o
lan memurlann da mağduriyetlerine 

mahal nJmemak esere istedikleri tak. 

dirde ubildlükleri cihetine ıidilmi· 
yerek maa,larına muadil başka bir va. 
zifede ku11anılmalarııu bilcliımittir. 

Brüksel, 6 (A.A.) - B. Van Zee
land hava yoliyle bugün öğleden 6n• 
<:e Brük9el'e dönmüştür. Başbakan 
tayyattden iner irunez, Amerikada 
gördüğil iyi kabulden memnun kaldı
ğını ve elde ettiği neticelerin Umidin 
fevkinde olduğunu söylemiştir. B. Van 
Zeeland saraya" giderek kıralla uzun 
bir görüşmede bulunmuştur. 

Londraclan ayrılmadan önce .• 
Londra, 6 (A.A.) - Brüklel'e ha· 

reketinden önce gazetecilerin muhte
lif suallerine cevab ftren Belçika ~ 
bakanı B. Van Zeeland, beyanatım §'! 

sözlerle hulasa etmiştir: 
''- Eşyamın arumda M bir mu

kavele, ne hazırlanııut bir proje, ne ae 
yeni bir randevu ftl'dır. Fakat, eeld 
Avrupan1n iyi niyet sahibi olan adam· 
lama bilyük tqvikler getiriyorum. 
yapılacak fCyler tabii gUç olacaktır. 

Amerikalılar ticaretin serbest olması
nı, istihsal!tın serbest olmasını iati· 
yodar, Bir kelime ile yeni Amerikaya, 
eski kıtamıtın timdi evreaıeel batb ba. 
srrbkları ytrine, umumt sulh aletleri 
ikame etmi§ oldutunu g&tet-ecek blr 
hale ıelmekliğimiz lizımdır.,, 

Gazetecilerden biri muhavereyi ı .. 
panya itlerine, eonra hna ıiı&hlarma 

terketme me.tlesi.ne iııtUca.I ettirme~ 
\etcmi.-e de B. Van Zeeland cevab 
vermcmiJtir. 

A tlantik ticari 
Hava seferleri 

Loodra, 6 (A.A.) - tq,erial ~ 
waya~ ltaledoala llllllndell:I dewclw 
denlı tayyarctl atm ôpm Jl'oyııea -
İr1an4adan bana.tle prktml prba A._ 
Jantik illerinden ilk ticari han seferine 
batlamifttr. 

Amerlltaian lıalJıan frq7tlJ eln 
yolda 

G&kan panamerican Airways'a aid Cllp

per imıindok:i d~ tayyaresi dtın Ü· 

pm Terre - Ne\IYe'clen lrlandaya hare

ket etmittir. 

liri tayyare karplafhlar 
-Nevyorlr, 6 (A.A.) - Bu sabah er

kenden Caledonia ile Cllpper tayyarele· 

ri Atlantik deniainin ortaunda k.arplaf.· 

IDl§lardrr. Tayyarelerin mumda 100 

kilometrelik bir mesafe vardı. 

Saat 4 e dolru aralannda tellls tıel· 
craf muhaberesi tesis ederek binötrleri

ııi ufurlamıflar •• bava bültcDleri teati 

•tmİflUdİI'· 
Londra, 6 CA.A.) - Paııamerican 

Airwaya'm Clipper 4ea1s tayyanmi A• 
1antilt denhln.i 12 saat 40 dakikada geç

tikten eonra saat 10.47 de Foyn• acluı 

çJı:laıma komDalfhn'. 
Botwooda. • Tene Neuve - 6 (A.A.) 

- lmperial Airways'm Caledonia il • 
mindeld tayyaresi saat G.OG da. mahal

U saat - buraya gelmiftir. 

(Ba~r 1. inci say/ada) 

nin batında büyük tUrk reformunun me,; 
cud bulunduğunu tasdik eylemektedir. 

Esasen Türkiye ile İngiltere arasın
daki münasebetler gilnden tiine daha 
iyi bir ,ekil alarak inkip.f eylemekte
dir. 

Ge~lerde Türk başbakanının mec 
liste aöylcmif olduiu veçhile Türkiye 
ile İngiltere anımdaki mUnatebetler 
o derece dostçadır ki bunu aynca zik. 
:rıetmeğe bile lüzum yoktur. 

1amet İnönü bu nutl.:unda: •• raç 
giyme meruiminde bulunmak üzere 
Londraya gittiğim zaman İngiliz devlet 
adamlarmm yeni TUrkiyenin kllh'irel 
ve sosyal terakkilerini: en aami:n\ alL 
Jı:a ile karplamakta oJdukhnnı mUp
hede eylecUm.,. demektedir. 

Bugün bu ingillz - türk dostluğu 
İngiltıerenin yakın prk politikasında 
ve hatta belki Akdenizde bile, en bü
yük kodanftdan blrini teşkil etmekte
dir. 

Asya paktı, hududlara mütekabil ri
qet. taamu -nakuunda hep birlikte ka
nr •ermek, 'f'e lteUog pUtmın hWrllm
lerinln mert olması rfbl mecburiyetleri 
ihtiva etmektedir. 

Y akmlarda kad bir tekil olacak olan 
Asya paktı biç bir ..eçbile pan ialimiz. 
mln onya bir pan Tttrldzm menfaatlerl
ae Jaiamet ey1emiyecektir. Time• pze
teal pan latımizm zamanının artık geç
mit buhmdufunu lmydt41yor. 

Esasen pan illlmbm buı kimselerin 
etrafı inandırmak istedikleri derecede 
bir kudrete Jııİi Wr samaıı malik olma-

nwtn'· 
Yeni pakt aynı zamanda lnglJtere· 

niıı Cenewe politibatnm bir zaferini 
utki1 edecektir, ~ bu pakt, ya
Jmı prk meselelerine tcmu eden iflerde 
badini c&termit olan llilledu Cemi
yetinin himayesi altında bulunacaktır. 

Bu İfÜl en munffakiyetli cibeti iae 
birçok vahim hldi8elerin ftka bulmut 
oldukları bir yerde eulhan mttdaafau 
için yeni ve kollektif bir prantlnbı ya
ratılnq olmaudır. 

Malmüdürleri 
Arasında 
Yeni taginler 

Finana babnlılı malmüdürleri ara

llDda yapdacalı:: değifildildere aid bü
y{lk bir tayin listesi hazırlamaktadır.· 
Liste ayıu samanda bu yıl maliye mes
lek mektebi me.zunlanrun tayinlerini de 
ihtiva edecektir. Bakanlık bilhuaa tarlr 
.e cenub Ylllyctlerimlzdekl finanı tet
kilibnl takviye etmek llzere bu vill· 
yetlere ehliyetli malmildtlrlerl göndere
cektir. 

F eeh~en imtiyaz 
Vuı .uiyttiııiD Muradiye kazaaınrn 

Bqparmak ft Otlraüt köylerinde bu
hman ft lmtiyuı S tubat U28 tarihli 
fermanla Emil Mayel uhdetlne devre • 
dilmİf olan petrol madeni imtiyuı Ba
lranlar Heyetince letholunmuttur• 

Eugenıe 
Grandet 

sökmeğe hazırlanıyordu. 
Eugenie diz üstü gelip Grandet'nin .ya

nına kadar bu vaziyette sürüne sürüne gıde
rek ellerini ona doğru uzattı: 

sordu: 
-Hayrola? 
Ana: 
- Mösyö. Mösyö beni öldürüyor, kanı

ma giriyorsunuz, diye inledi. 

Ve ıoan, tuValet takımuu yatağm üstü· 
ne fırlatarak: 

- Al, al, işte, diye bağrrdr. Haydi Na
non, sen de git, Mösyö Bergerin'i çağu. 

Kansının elini yakalayıp öperek: 
-Haydi nine ,bir tey yok: Biz kızımla 

banştık; değil mi kızım? 

- Baba, bütün azizler, Meıyem, ç~
mıhta can veren İsa aşkına, ezeli selimetı· 

,,..-:---~------------J niz ve benim hayatnn namına sizden rica e-
l' a~an: Honore de Bal Ne diyorum, buna dokunmayınız. Bu tuvalet 
Tilrlcçefe çeviren. /Va•alai B~r takımı ne size ve ne de bana aiddir; bana e-

.. :-- yay, vay, vayı 0 senin servetini alıp ~~t bırakmış olan bahtıız bir akrabar~ 
~u;. bıraktığı ile de senin küçük hazi. aıddır. Ben de onu kendisine olduğu gıbı 
nenı yenıden meydana getirmeli deg-il mi? geri vermekle mükellefim. 

- Baba! - Eğer bu bir emanetse neden öyle seyre-
~~det, bir altın plakayı yerinden sök· diyordun? Seyretmek el sürmekten fena-

mek ıçın "'--ıhnw alm-'- . ed" - . d dD'. ,-.... •-'----ıs-~--: aa. ıat ıgm en tuva- B · · Yoksa ~ -.unmı bır i&kemJe üzerine koymağa - aba onu tahrib etmeyınız. 
md ecbur oldu .. Eugenie, onu babasının elin- beni mahvetmiş olursunuz! baba, ifitiyor 

en kurtarabiı musunuz? 
kat gözü h mek için yerinden fırladı; fa- Kxzcajızm anası da: 
Ol f em kızında, hem de çekmecede M"' ed" • dedi an ıçıcı kolunu uzatarak E , . , . .. 1 - osyö, merhamet ınız, • 
§İddetle itti ki - ugenıe yı oy e EugEnie öyle kuvvetli bir sesle '1>aba" 
bederek gı"tt• kızcagı.z muvazenesini kayı diye bag-ırdı ki Nanon da korkarak, kotUP 

ı, anasmm yatağına düştü. geldi. 
~~~ ~ranM~ct~. ayağa kalkıp bağırdı: Eugcnie fu-ladı ve konsolun üzerinde 

osyo. osyo ! du 
Grandet, bı~mı _.,.,arrrnt altınlanru ran bir bıçağı yakaladı Grandet, yüzünün 

~.,. ---V' hiç bir teli kmuldamaksımı gülümsiyerek 

BI ra Parkı An karanın 
• 

- Baba, eğer bıçağmı.z bu takmım bir 
Parçacık altmmı bozarsa ben de kendimi 
bununla vurunun. Siz annemi ölüm halin
de hasta ettiniz, kızınızı da öldürmi.i§ olW'
ıunua. Haydi bakalnn: Krsasa kuu L ••• 

Grandet, bıçağı tuvalet takımı üzerinde, 
mütcreddid, kızma baktı: 

- Bunu da yapmağa muktedir misin, 
EugEnie! 

Madam Grandet cevab verdi: 
-Evet Mösyö. 
Naııon söze kanto: 

. - Dediğini yapar o. Mösyö, ömürünüzde 
bir ke1Te olsun mak61 olunuz.. 

Grandet, bir Jo.zma. bir de altına baktı 
Madam Grandet bayıldı. 

Nanon bağırdı: 
- Gördünüz mil ettiğinizi Mösy&? ?tta

dam 51ilyor. 
- Peki kızım, bir çekmece için danlıt

mayalım. 

Kızma dönerek: 
- Artık kuru ekmek yimeyeceksin. lı

tediğini yiyeceksin. 
Gene kansına hitab ederekı 
- Haydi nine, cici anne, şeker anne al

dırış etme böyle feyleret Bak Euginie"yi ö
püyorum, EusCnie yeienini seviyor, iatene 
evlenecek. Ona tuvalet takımını aaklayaCak. 
Fakat karıcığım, sne çok yap. Haydi ken
dine gel, kımıldan. Sana Saumur'iln en gü
zel dua sandalyasmı alacaiım. 

Madam Grandet. hafif bir seste ı 
- Aman allahmı ! inaan kanama, kızına 

böyle muamele eder mi? 
- Bir daha böyle ,eyler yapmryacağtm; 

bak göreceksin kancığnn. 
Grandet odasına gidip gelerek bir avuq 

Lui altınını kansmın yatağı merine serpti: 
Devamı var 

Biricik Eğlence Veridir • 



o ================================================== ULUS 

Tay-yare hangarı inşaah: 
Seyhan Nafra Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Adanada yapılacak tayyare hangarı 

inşaatL 
Keşif bedeli (15312) on beş bin Uç yüz on iki lira (81) kuruş. 

tur. 
2 - Bu işe aid keşif evrakı şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hulasa cetveli 
F - Proje 
İstiyenler bu evrakı (--) lira (77) kuruş bedel ile Nafıa mü

dürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 10.7.1937 tarihinde cumartesi günü saat on birde 

Seyhan Nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1148) lira ( 46) 

kuruşluk teminat vermesi ve resmi gazetenin (3397) sayılı nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz et
mesi lazımdır. 

İstiyenler teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Nafıa müdürlüğüne makbuz mukabilinde veril
mesi muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması tazımdır. Postada olacak ge-
cikmeleri kabul edilmez. (3676) 2-2961 

Nafıa Vcl~aletinden: 
17 ağustos 1937 salı günii saat 15 de Ankarada nafia vek~leti 

malzeme eksiltme komisyonunda 21.000 lira muhammen bedelli 100 
beygir kuvvetinde 1 turbe elektrik grubunun kapalı zarf usuli ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

EksiJtme şartnamesi ve teferruatı Ankara<la vekalet malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını vekaletten talimatnamesine gö

re alınmrş olan malzeme müteahhidliği vesikasiyle birlikte 17 ağus
tos 937 Si\h günü saat 14 de kadar vekalet malzeme mlidürlüğüne 
vermeleri lbımdrr. (1837) 2-3081 

Ankara V aliliğind·en 
ı - Keşif bedeli 6991 lira 61 kuruş olan stadyomda yapılacak 

tadilat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 15 temmuz 937 perşembe günü saat 15 de Ankara 

vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - 1stekli1erin 525 lira teminat veya vezne makbuzlariyle tica

ret odası vesikası ve nafıa müdürlüğünden alınacak ehliyet vesi
kasiy le birlikte ihale günü saat 15 de daimi encümene gelmeleri. 

4 -1stiyenler buna aid keşif ve şartnameyi görmek üzere vilS-
yet nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. ( 1755) 2-2917 

Gümrüli ve inhisarlar vekaletinden: 
1 - 43 forma tahmin edilen gündelik genel buyrukların bastı

rılması ve ay nihayetinde kitab haline konulması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli 1075 lira ve muvakkat temina
tı 80 lira 63 kuruştur. 

3 - Eksiltme 16.7.937 cuma günü saat 15 de vekalet binasında 
kurulu alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını vekalet veznesine yatı
rarak alacakl:ırı makbuzlarla belli gün ve saatte komisyona müra-
caatları. ( 1731) 2-2908 

Ankara ValilipndP-n: 
Ankara İstanbul yolunun 38+00-45-t 00 kilometreleri arasın

da 520 metre mikab kum ihzaratı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat on beş buçukta vilayet 

bina"ı dahilinde tophnan daimi encümen odasmda yapdacaktır. 
Keşif bedeli 1362 lıra 40 kuruş ve muvakkat teminat 102 lira 20 

kuruştur. İstek ilerin ticaret odasr vesikası, teminat mektub veya 
makbuzluriyle bu işe aid olmak üzere nafia müdürlüğünden alacak
tan ehliyet vesikalariv'e birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte 
enciimen riyaı-etine mi'J,'!Caatları. (1889) 2-3105 

Adana belediye reisliğinden: 
1 - Şehir yolları için 150.000 adet Toprakkale parke taşının sa. 

trn alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Kesif tutarı 14325 liradrr. 
3 - Mu.vakkat teminatı 1047 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi temmuzun 12 inci pazartesi günü saat 15 de belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname, keşif, ve sair evrakı belediye fen işleri müdür

lüğündedir. İstiyenler orada görür ve alabilirler. 
6 - Talihlerin ihale günü saat on ikiye kadar teklif mektubla

rını belediye reisliğine vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları i-
lan olunur. (1794) 2-2981 

l{ırklareli isk:an Müdürlüğünden: 
1 - Kırklareli merkez kasabasında 20 adet şehir tipi kerpiç 

göçmen evi 4201 lira 40 kuruş ve 91 adet köy tipi kargir 17328 lira 
22 kuruş ve 162 adet kerpiçten 29.117 lira 88 kuruş ki ceman yekO.n 
273 adet evin muhammen bedeli 50.647 lira 50 kuruş. 

2 - Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

3 - 12 temmuz 937 paazrtesi günü saat 14 de ihalei evveliyelerl 
yapılacaktır. Talihlerin plan ve şartnameleri görmek ve mahalleri
ni öğrenmek için her gün iskan müdürlüğüne ve kazalarda iskan 
memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarını yanlarında bu
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e
decek talihlerin yukarıda yazılı saatten taakal Uç saat evel zarfla 
rrn komisyona verilmesi ve % 7 ,5 teminatların yatırılmış olmaar 
lazımdır. (1847) 2-3055 

Keşan iskan memurluğundan; 
1 - Keşan dahilinde iskan komisyonunca tesbit edilen köylet'

de 130 göçmen evi kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2 - Bir evin muhammen bedeli 138 lira 34 kuruştur. 
3 - İhale 13 temmuz 937 salı günü saat 14 de Keşanda iaklln da... 

iresinde iskan komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara, İstanbul, Edime 

iskan müdürlükleri ile Keşan iskan memurluğuna müracaat etme
leri icab eder. 

5 - 2490 sayılr kanunun hükümleirne göre eksiltmeye iştirak 
etmek istiyen talihlerin yukarıda yazılı saatten 3 saat önce iskan 
dairesine müracaatla muvakkat teminatını yatırını~ olması lazım-
dır. (1778) 2-2951 

Ankara • ceza evı 
müdürlüğünden: 

1 - Ankara ceza evinin 1 haziran 937 tarhiinden 31 mayrs 938 
tarihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı için 21.6.973 tarihinde a
çılan kapalı zarf usuliyle münakasasına zuhur eden talihlerin tek
lif eyledikleri fiyat haddı itidalde görülmediğinden mezkur ekmek 
ayni şerait altında ve kapalı zarf usuliyle 21 gün müddetle uzatıl
masına karar verilmiştir. 

2 - İhale 12 temmuz 937 tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at 15 de Ankara cumhuriyet müddeiumumiliğinde toplanan ko
misyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muhammen bedelin % 7 ,5 çuğu olan -2424- lira 
-33- kuruşluk muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum, tekalif ve damga resmi ile 
ilan ücretleri ve indelhace ekmeğin tahlil ücreti ve sair bilcümle 
masarif müteahhide aiddir. 

5 - Teklif mektubları 12 temmuz 937 pazartesi günü saat -14-
de kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı ko
misyon reisliğine verilecektir. 

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler mesai 
cıaati zarfında Cebecide ceza evi müdürlüğüne müracaatları itan 
olunur. (1716) 2-2937 

Zonguldak valiliğinden: 
Bartın - Safranbolu yolunun o+ooo _ 18+000 kilometreleri ara

sında yapılacak 42799 lira 07 kurş keşif bedelli şose esaslı tamiratı 
işi kapalı zarf usu1iyle eksiltmeye konulmuş.tur. Eksiltmesi 12.7.937 
pazartesi saat on beşte Zonguldakta vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve müteferri diğer evrak iki yüz 
on dört kuruş mukabilinde Zonguldak nafia müdürlüğünden alı
nacaktır. 

Muvakkat teminat liç bin iki yüz on liradır. Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimat 
nameye tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet 
vesikasiy1e ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve mu. 
vakkat teminatlariyle birlikte teklif mektublarını yukarda yazılı 
günde ihale saatmdan bir saat evveline kadar vilayet daimi encü-
meni reisliğine vermeleri ilan olunur. (1795) 2-2982 

Devlet Demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

İdaremiz maliye ve muhasebe işled dairesiyle işletme müdür
lükleri muhasebelerine müsabaka imtihanı ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 20. temmuz 937 salı günü saat 14 de icra 
olunacaktır. 

İmtihana girmek istiyenler ne gibi şartları haiz olmaları ve ne 
gibi vesikaları vermeleri lazım geldiğini Ankarada, maliye ve mu
hasebe işleri dairesinden İstanbulda, Haydarpaşada birinci işlet
me, İzmirde, sekizinci işletme mesul muhasib1ik1erinden öğrene-
bilirler. (1835) 2-3047 

Maliye 
• 

V el{aletinden: 
1 - Pazarlığa konulan iş (Varidat umum müdürlüğü evrak o

dasında yaptırılacak sabit rafların değiştirilmesi) 
(Keşif bedeli 892 lira 45 kuruştur.) 
2 - İstenilen bu işe aid evrakı görmek ve izahat almak için 

maliye vekaleti milli emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 12. temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de mim 

emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 67 liralık muvakkat te

minatı yatırmış olması ve Ankara nafia müdürlüğünden bu iş için 
verilmiş ehliyet vesikasını göstermesi lazımdır. (1909) 2-3140 

lurklareli iskan Müdürlüğünden: 
1 - Babaeski kazasında 80 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi 

16805 lira 60 kuruş ve 108 adet köy tipi kerpiç 19411 lira 92 ku
ruş ki ceman yekOn 188 evin muhammen bedeli 36217 lira 52 ku
ruştur. 

2 - Keresteden maada biHlınum malzemei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

3 - 13 temuz 937 salı günü saat 14 de ihalei evveliyeleri yapı
lacaktır. Talihlerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat mahal
lerini öğrenmek için her gün iskan müdürlüğüne ve kazalarda is
kan memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarının yanlarında bu
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine g~öre eksiltmeye iştirak e
decek talihlerin yukarıda yazılı saatten .ıaakal üç saat evel zarfla· 
rın komisyona verilmesi ve % 7,5 temınatların yatm1mış olması 
lazımdır. (.1844) 2-3053 

Ankara V afiliğinden 
Ankara • İstanbul yolunun 135+00-165+00 kilometreleri ara. 

sında 15 adet menfez ile 1822 metre tülunde şosa inşaatı 15.7.937 
perşembe günü saat 15.30 da Ankara vila-Y:eti binasında vilayet dai
mi encümeninde kapalı zarf usuliyle eksılmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (18835) lira (64) kuruştur. 
Muvakkat teminatı (1412) lira (70) kuruştur. 
Bu- işe aid evrakı keşfiye ve şartnameler nafıa müdürlüğünde 

görülebilir. İsteklilerin ticaret odası vesikası, teminat mektub ve
ya makbuzları ve nafıa vekaletinden aldıkları fenni ehliyet vesikası 
ile birlikte ihale günü saat 14.30 da encümen riyasetine müracaat-
ları (1742) 2-2901 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Bursa İlyönkurul Başkanlığından · 

Bursada yapılacak balkevi binası projesi için paralı bir müsaba. 
ka açılmıştır. 

Müsabaka müddeti (30 ağustos; 1937 pazartesi saat 13) de bite
cek ve projeler Bursada tetkik edilecektir. 

Türk ve yabancı diplomalı mimar ve mühendislerden müsaba· 
kaya girmek istiyenler projeye esas şartname vaziyet planı ve te
ferruatını Ankarada cumhuriyet halk partisi genel sekreterlik İz
mir İstanbul ve Bursa parti ilyöukurul bürolarından parasız alır-
lar. (1842) 2-3050 

Akhisar C. H. P. 
haşkanlığın1dan: 

(40) bin lira bedel keşifli C. H. P. ve halkevi inşası inşaatı bir 
ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. İstekliler plan proje ve ke
şif şartnameyi cumhuriyet halk partisi başkanlığından üç lira mu• 
kabilinde alırlar. (1773). 2-2947 

1 
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Hava yolları devlet 
işletme idaresinden: 

p>, /': 
.ra.~ 

18.5.937 den itibaren meriyete giren l sayılı tarifemiz 
mevadı şunlardır : 

ı -Tenzilat: 
( Çocuklar ) ve ( Gidiş. Dönilş) için yapılan tenzilat bilet Ue

ret tarifesinde ( Sigorta bedeli hariç ) yalnız yolcu ücretinden Y" 
pılır. 

Ankara - İstanbul 
Yalnız gidiş için : 

A - 3 yaşına kadar çocuklardan 
Lira 
4 

12 
22 

{sigorta dahil) atmır. 
7 ,, .. " .. H 

Büyüklerden .................. .. 

Gidiş - Dönüş için : 
Lira K. 

B - 3 yaşına kadar çocuklardan 7 20 .. .. 
20 00 ~ 
36 00 ,;. 

Ki ·alamak :"' 

7 ,, " ,, 
Büyüklerden .................. .. 

.. 
H 

2 - Hususi Tayyare 
A - Tayyareyi kiralıyanlardan - Tayyal"C 

müddet için ücret almrr. 
ite seyahat • ettiı' 

Kiralanmış tayyarelerin boş gidiş veya boş dönüşü için ucreC 
alınmaz. 

Tayyareyi kiralıyanların tayyare ile seyahat ettiği kilometre)'' 
aid pilot ve uçucu makinist ikramiyesi • Tayyareyi kiralıyandan af• 
rıca alınır. 

B - (Gidiş - Dönüş) için tayyare kiralryanlarm. tayyareniJI 
gideceği yere muvasalatmdan başlıyan 24 saat içinde dönüşü met 
ruttur. 

Muvasalattan başlıyan 24 saatten sonrası için beher güne ın"' 
kabil gidiş kira bedelinin yansı alınır. 

3 - Bilet Meriyeti : 
(Gidiş_ Dönüş) bil .. ti alıp da gidiş hakkını kullanmryarak sade 

dönüş hakkından istifade etmiş olanlara gidiş bilet bedeli iade olull
maz. 

4 - Seyahatten V az Geçenler : 
A - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha evvelr 

(Hiç seyahat yapmıyarak biletini aldcğı gibi iadesi şartiyle) ser.a· 
hatten vazgeçtiklerini bildirenlere (Sigortası aynen) ve (yolcu uc
reti %20 noksaniyle) geri verilir. 

B - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha az e'I· 
vel (Hiç seyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartiyJe) 
seyahatten vaz geçtiklerini bildirenlere yerleri satılır ise (Sigorta
sı aynen) ve (yolcu ücreti %40 noksaniyle) geri verilir. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bedeli mreiyetten düşer. 

5 - Hareketini tehir ettirmek istiyenler : 
A - Hareket saatinden 24 saatten daha evvel tehir isteğinde 

bulunanların hareketleri bir gün tehir olunur. 
Hareket saatinden 24 saatten daha az evvel tehir İıSteğinde bu

lunanların yerleri satdabiJirse hareketleri bir gün tehir olunur. 
Yerleri satılamaz isP sigorta ve bilet bedeli meriyetten düşer. 

6 - Tavvarelerin hareket etmemesi 
ve teahhürü. 

A - Yoku biletinde mukayyet hareket gününde idarece tayya· 
re hareket ettirilemediği takdirde arzu eden yolcuların bilet ücretlf 
ri tamamen iade olunur. 

B - Haıva bozukluğu gibi fevkalade sebeblerden dolayı tayyare
nin hareketinde vaki olacak teahhürlerden dolayı seyahatten va~ 
geçenlere sigortası aynen ve yolcu ücreti % 20 noksaniyle ger• , 
verilir. 

C - Fena hava yüzünden veya her hangi bir sebeb ile kalktrğr 
meydana avdet eden tayyare yolcularına, idarece gidecekleri yerle~e 
tayyare ile sevki imkanı görülemediği takdirde vermiş oldukları bı· 
let ücretleri tamamen iade olunur. 

D - (Gidiş. Dönüş) biletinde mukayyet dönüş tarihinde idare
ce tayyare hareket ettirilemediği takdirde yolcu müteakib ilk ta~
yare seferine kadar hareketini tehir etmek istemez ise tam gidit bı· 
let ücreti tenzil edilerek mütebaki ücret yolcuya iade olunur. 

7-Meccani seyahat: 
Aynı iki istasyon arasında yolcu tayyareleriyle attı ay zarfında 

5 seyahat yapan bir yol~udan altıncı seyahati için bilet ücreti alın. 
mıyarak meccani seyahat eder. 

Yolcunun 6 mcı meccaaıi seyahatindeki 15 kilodan fazla eşyası 
ücrete tabidir. 

Sayın yolcularımız:ı ila;ı olunur. 

ACENTELERIMIZ : 
Ankara'da - Bankalar Caddesinde 

P. T. T. Binasında 
Istanbul'da-Karaköy-P T. T 

Şubesi Binasında 
2-2961 
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1 
Ankara Levazım Amirliği Sabnalma ı ı Milli Müdafaa Vekaleti S:ıtınalma ı 

, ______ K_onili;yonu nanıarı ______ __._ _ _____ K_ omisyonu Uao)an ______ _ 

iLAN 
1 - Kor ve tayyare alayının günü saat 10 da kolordu satın 

0~ Uç aylık ihtiyacı için elli bin alma komisyonunda zarflar açıla
kilo sade yağı kapalı zarf usuli· rak kati ihalesi yapılacaktır. 
le alınacaktır. Mezk{\r gün ve saate kadar zarf. 
. 2 - Tahmin bedeli kırk bin !arın komisyona verilmiş bulun • 
Iı:a ?lup muvakkat teminatı: üç ması şarttır. İsteklilerin mezkCir 
bın lıradır. k gün ve saate kadar teminat ma • 
. 3 - Ş~amesini görmek is- buzu ve ticaret vesikalarile bir • 
tıyenler 2 lıra bedel mukabilinde likte kolordu satm aJma komia • 
koloTdu leva:.ııımından alabilirler. yonuna müracaat edeceklerdir. 

4 - 16 temmuz 1937 cuma (1798) 2-2984 

İLAN 
Garnizonu mikdarı muhammen İlk teminatı 

kilo tutarı lira lira Krf-
450.000 24.750 1856 25 

Mudanya 84.ooo 4,620 346 50 
Bursa 

Bandırma 84.ooo 4.620 346 50 
1 - _Bursa, Mudanya ve Bandırma gamizonlan için yukanda 

yazılı mı~dardak.i yulaf kapalı zarfla 20. temmuz 937 salı günü saat 
17 de. eksıltmeye konacaktır. Muhammen tutarları ile ilk teminat• 
lan hızalarında yazılıdır. 

2 - Şa~tnamelerini görmek istiyenler An.kara ve İstanbul le
vazmı ~mırlıkleri ve Bursa tümen satın alma komisyonlarına müra
caat edilmesi. 

Eks~ltmeye girecekler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaik 
ile tem.ınat makbuzlarını ve teklif mektublarını ayni gün saat 16 
ya kadar Bursa tümen satın alma komisyonuna vermeleri. (1883) 

2-3101 

1 
1T.AN . 

1 7
- Sarık~nıı' birlikleri ihtiyacı için 1,750.000 kilo kumonkaz r: u 50,0~ kilo kuru dip çam odunu 25.6.1937 gününden itibaren 

g n mud~etle ~e kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkaTılmrştır. 
k 2 ::- Eksıl1mesı 14.'7 .1937 çarşamba günü saat 10 da Sarıkamışta 

as erı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler hergün komisyona mil· 

racaatları. 

k 
4 - Tahmin bedeli 4372 lira olup muvakkat teminatı 328 lira 25 

uruştur. 

t ~ -
1 

ts.;eklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
emtıtnatba.rı e birlikte teklif mektuplarını yukarıda yazılı gu""n ve 

saa en ır saat eveline k d k . 1 • . 1 k a ar omısyona verme en. Bu saatten son-
ra verı ece mektuplar alın.mıyac.aktır. (1730) 2-2892 

1 n· . iLAN 
f -: . ·~~~be~r kolo~du ve tayyare alayının on dört aylık ih-

l ~ylacı ıç.ın ıl ı yuz yetmış altı bin kilo sığır eti kapalı zarf usu
ıy e satın a ınacaktır. 

2 - T~n bedeli 55 bin iki yüz lira olup muvakk t t •• 
natı 4010 lıradır. a emı 

3 - Şartnamesi 276 kuruş mukabliinde kolordu ı 
dan verilir. eva.ıımın-

4 - İhalesi. 10 temmuz 1937 cumartesi günü saat 10 da kor 
satın alma komqyonunda yapılacaktır. 
k 5 - İsteklil~rin yukarı~a y~ılı gün ve saatten bir saat evvel 
an~nun 2, 3 cu maddelerındekı vesika ve teminat makbuzlarını 

liavı zarflarını mezkQr komisyona vermeleri. (1736) 2-2898 

B. 1' . İLAN 
k"l ;t~s-t1yade alayının bir senelik ihtiyacı için iki yüz elli bin 
v~~k a rı ~unu kapal_ı zarfla münakasaya konulmuştur. Unun mu-

at temı.~a~ı 2437 lıra 50 kuruştur. Tahmini tutarı da 32.500 lira
dır. İhale gu~~ 22.7.937 perşembe günü saat 9 dadı?'. Şartnamesi 162 
k~ru, mukabılınd7 komisyondan verilir. İsteklilerin yukarda yazılı 
gu~ ve saatte temın.at makbuzJariyle kanunun 2. 3 cü maddelerinde 
vesı~ala~rnı ve teklıf mektublar.ını Bitli&tek.i piyade alayı satın al-
ma omısyonuna vermeleri. (1800) Z-3144 

İLAN 
l :--~arb okulu kaloriferleri için 85 kalem ınalzeme 9.7.937 

cuma gunu sa~t ı~ de pazarlıkla satın almac.alrtıt'. 
2 - .tsteklılerın yazılı gün ve saatte levazım imirli~i satın al· 

ma komısyonuna gelmeleri. (1920) 2--3l~O 
. İLAN 

1 - Gamızon kıtaatı - • . • . 
konulan 45 ton ve muesısuat ihtiyacı ıçın açık eksiltmeye 
13.7.937 sah günpatatese teklif ~dilen fiat pahalı görüldüğünden 

2 _ Patate "!l saat 15 de yemden eksiltmesi yapılacaktır. 
50 kuruştur Ş sın tutar_ı 2700 lira olup muvakkat teminatı202 lira 

3 _ t t • kl .f r:ı-amesı parasJz komisyonda görülür • 
minat maskbeu lı e:ın kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 

' z arıyle yaz ı ·· alma komis ı ı .gun ve saatte levazım lmirliği aaıın 
Y0 nuna gelmelerı (1921) 2-3181 

1 _ A k . İl.AN 
toz tek . ~ ara garnızonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 40 
ekailtın:_nı· nyaın 221 .7.9k37 pcrfeDlbe eiinü aut ıs de kapalı zarfla 

..... pı aca tır. 

d.ır.2 S;t~t tut~rı 11200 lira olup muvakkat teminatı 840 lira-
3 t . komııyonda her gün pacasız görülebilir: 

. - steklılerin kanunun 2 3 cil maddelerindeki • "'-
mınat makbuzlarını hav' t klif' ktublar vesı .... ve te-hi ı e mc · mı yazılı a;;n tt 

r saat evveline kadar levaz Am.i uıı:.· a1m .. - v~ saa en 
vermeleri. (1938) ım r &1 aatın a komısyonuna 

iLAN 2-3182 
1 - Ankara garnizonu kıtaat n t • • pah zarfla eksiltm k ve m essese en ihtıyacı için ka-

ti çıkmadığından ~ye onulaıı 500 ton buğday öğütülmesine istek-
2 _ İlk 

1 
} ay ı:arfsnda pazarlıkla öğütüleeektit', 

3 _ ö=U:~ ı:; ~37 per,embe günü aaat 15 dedir. 
teminatı 468 lira 75 ku ;clay~~ tutan .6250 lira olup tnun.kkat 
rülür. ruş ur. ı.-- tnamesı komisyonda paraaız gö-

4 - 1ıstekli1erin kanun - --.,. 
n:Wıat makbuztariyle 'YUılı\m· 2. 3 cü maddelmndeki vesika ve te-
~ komisyonuna gelmeleri gün n saatte 1enzan attıirliği aatm al-

2-3183 

Ankara Valiliğinden 
1-.Miınar.kemal okulunun tamiri 1723 lira 44 ku v •• 

açık elcail~ suretiyle yaptırılacaktır. l1lf oldugu ıç.ın 
2 - Ebıltme 19.7.937 pa:.artesi .... "Mı.O. • 

ımdakj encümeni daimi aa1o ti..... saat 15.5 da vıllyet bina-
ınuJ:ıa.mme bede. . nutıd.ı yapılacak ve ~de a.ııJı 
tubunu iı:u d lın %7.S ~ısbetinde para. tahTilit veya ban~ Jr-
hakkında dah: ~r eksıltmeye iştirak ettirilecektir. Bu h::. 
yenlerin Ankara kül:U~i~~. ~~~k ve ~rtnameyi gömıe kisti-

e or ugwıe muracaatları (1937) 

Adliye Vekaletinden 
2-3178 

Merkez bürosunda tlıı: 
temmuz 937 cuma g"" .~ç bulu.nan tic.retli bir katiblilı: için 16 
tJr. Memurin kanun unu ~ 1~ de ~ka imtihanı yapılacak
taliblerin irntiha d un: 4 uncu maddesındeki evsafı haiz olan 
tcfliğine istida ~e ~ gtın e"!eline kadar vektlet meclcez büro 
- caatıan ıl!n olunur. (1923) 2-3172 

Askeri mel(.tehlere talebe alınıyor 
1 - 937 • ?38 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa, li~eleriyle 

Konya ve Erzıncan askeri orta okullarının bütün sınıflarına Kırık
~le~eki sanat lisesinin birinci (9.) sınıfına, Ankara ıre Konya ge
dıklı Erbaş hazırlama mekteblerinin hazırlama ve orta kısımları
nın ilk sınıflarına ta~ebe alınacaktır. 

2 - Kaydı kabul şartları geçen senenin ayni olup bütün asker
lik şubelerinde ve askeri mekteb1erde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 temmuzda baf
lar ve 1?. agu~tosta biter. Yalnız Ankara gedikli mektebinin kaydı 
kabul muddetı 30 eylüle kadar devam eder. 

4 -:- A~keri .m~kteblere girmek istiyenler Ankarada bulunanlar 
C:ebecıdekı gedıklı erbaş hazırlama mektebine ve askeri mekteble
rın bulundukları yerlerde oturanlar doğruca mekteblere ve başka 
yerlerde oturanlar da bulundukları mahallin askerlik ~ubelerine 
müracaat etmelidirler. 

S :- Kabul ~rtlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattırıp 
askerlık ~ubeterı vasrta&iyle ve noksansız bir halde girmek istedi
ği vmektebe göndermeli ve mektcb tarafından seçme imtihanı için 
çagırılmadıkça hiç bir istekli beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı için çağrılan isteklilerin mektebe kadat 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacaklan 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbe. 
tinde mekteblere namzed olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata 
uygun olarak kati kabulleri yapılmıyanlar hiç bir bak iddia ede
mezler. 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlara bir ıene tahsil 
fasılası olanlar ve mektebe girmek için nüfus kağıdında y;l4mı tas
hih ettirenler askeri mekteblere alınmazlar. 

9 - Gedikli erb~ş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı köy 
ilk mcktebleri mezunları alınır ve köy çocuklarından iki sene tahsil 
fasılası olanlar mekteblere kabul edilir. (1811) 2-3042 

BİLlT 
1 - Yüz yetmiş dört bin altı yüz seksen sekiz lira dört kuru' 

keşif bedelJi Eskişehirde yaptırılacak yol inşaatı kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 19 temmuz 937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminatı 9984 lira 40 kurustur. 
4 - Şartnamesi 874 kuruşa M. M. V. satın alma KO. dan almrr. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 li<lyılı kanu-

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamede 
yazdı vesikalar ile bir1ikte teklif mektublannı ihale saatmdan be. 
hemehal bir saat evel M. M. V. satın alma KO. na vermeleri. 

(1868) 2-3067 

!LAN 
1 - Ankara Akköprü civarındaki depolar mıntakasmda yapı

lacak elektrik tesisatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnamesini ve keşiflerini almak istiyenlerin her gün 

komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 149 lira 25 kuruştur. 
4 - İhalesi 23-7-937 cuma günü i3at 1.5 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıb kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atmda M.M.V. satın alma ko~yonuna vermeleri. (1927) 2-3184 

1 Ankara Belediye Reisliği hanlan 1 
İLAN 

1 - Be1ediye hastahanesinin bir senelik ihtiyacı olan 2800 -
3200 kilo süt ile 2000 - 2400 kilo yoğurt on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mubamınen bedeli (780) liradır. 
3 - Muvakat teminatı (58.50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iştiyenler her gün yazı ~]eri kalemi

ne ve isteklilerin de 16. temnunuz 937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1886) 2-3102 

tLAN 
1 - Belediye vesaiti için alınacak 700 - 900 ton benzin 15 gün 

müddetle kapalı zarfla ekıiltmeye lconulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli 296.100 liradır. 
3 - .Muvakkat teminatı 22.207.5 liradır, 

4 - Şartnamesini gönnek istiyenler her gün yuı i•leri ka1emL 
ne müracatları ve i·hale belediye encümeninde 9 temmuz 937 cuma 
günü saat on birde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona kadar 
tmıinatlariyle teklif mektublarını belediye encümenine •ermeleri. 

( 1745) 2-2903 

Ankara Valiliğinden 
1 - Onuncuyd yatı okulunun tamiri 871 lira 70 kuruş olduğu 

için açık eksiltme suretiyle yapdacaktır. 
2 - Eksiltme 19.7.937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet bina

sındaki encümeni daimi salon1;1nda. yapılacak ve tartnamede yazı
lı mubaınmen bedelin %7.5 nısbetinde para, tahvil!t veya banka 
mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iş.tirak ettirilecektir. Bu hu
sus hakkında daha etraflı rnal~.t ~l~ ve şartnameyi ıısrmek 
iatiyenkrin Ankara kUltilr direlı:torlugüne müracaatları. (1933) 

2--3176 

Zonguldak 1·1· ..... d va ı ıgın en: 
Zonguldak DeYrek yolunun 6 + 516 - 47 + 025 ki1omctreleri 

arasında yapıl.u.k yirmi jkj bin al!I yüz yetmiş ~ lira doksan altı 
kuruş keşif bedelli fO&e esaslı aunıratı işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmu§tur. 

Ebiltme1Si 19-temmuz.937 pazartesi günti saat on beşte Zongul
daık vilayet daimi encümeninde ~apzlacaktır. Eksiltme şartnamC15i 
ve buna ıniiteferri di~er nrak yüz on dört kuruş mukabilinde Zon
pldak nafia müdürlüğün.den _alı~c~r. 

MU"V3kkat teminat bin yedı yuz Iı_ra elli beş kuruştur. Eksiltme. 
~ giTmek i$tlyenlerin ~t gaze ... ten~n 3297 ayılı nüshaımda çıkan 
talimatnameye tevfikan nafıa veldletıııden almmıı müteahhitlik eh
liyet vesikasiyle ticaret odasından !>37 yılında .a1.mnuş ..eıika ve mu
•aldı:at teminatları ile birlikte tekli! tnektub.brınm yuJı:anda yanlı 
günde ihale saatinden bir saat eYVelıne kadar vilayet daim! encBme. 
ni msliğine vermeleri il!n olunur. U874) 2-3084 

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

nevi evrakı matbua pazarlıkla yaptrrılacağından isteklilerin 8.7.937 
perşembe günü uat on beşte umuaı müdürlük binasında teşekkül 
edecek satın alma komisyonuna % '1.S pek akp.siylc müracaat et
meleı:i lbı:ındu. 

Şartname ve nümuneleri gömıek istiyenler levazmı mtidilrlü. 
füne müracaat edebilirler. (1642) 2-2766 

Karadeniz Pil 

7 

Devlet Deuı.iryollan ve LimanJan Umum 
MüdürJiiğü SatınaJma Konı.h;yonu lianlan 

İLAN 
1 

. Metre mikabı muhammen bedeli ( 45) lira olan aşağıda cins ve 
mıkdarı y_a~ıh çam ke~este 19 temm~ 1937 pazartesi günü saat 
15,30 dan ıtıbaren ııraaıle ve ayrı ayrı ıhale edilmek üzere Ankara
da idare binaııında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 .5. 
1936 g. ve 3297 sayılı nüshasında intişar etmif olan talimatname da
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon zeisliğine vermeleri l!zımdır. 

Şartnameler 152 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, 
Adana veznelerinde satılmaktadır. 

Cinsi Metre mikabı 
1 - Çam dilme 675,220 
2 - Çam kalas 1414,640 
3 - Çam tahta 1077,200 
4 - Çam vagon tahtası 1757,799 

2-3044 
İLAN 

Muvakakt teminat 
2278,87 lira 
4432,94 ,, 
3635,55 ,, 
5205,05 " 

(1782) 

Muhammen bedeeli (21333,60) lira olan cebire ve travers bu
lonları 24.8.937 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliıyle Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1600,02) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmt gazetenin 7,5-1936 gün ve 
3297 No.lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
ahnmıt vesika ve tekliflerini aynı gün aaat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lb:ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmkatadır. 

(1898) 23166 

Avrupa Hattında hayvan 
Nakliyatına Tenzilat · 

Anahat hayvan tarif esi 10 temmuz 937 tarihinden itibaren Av
rupa hattında da tati>ik edilecektir. Bu suretle mevafi nakliyatında 
mühim nisbetlerde tenzilat yapılmıştır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1880) 
2-3145 

Askeri fabrikalar umum diirJii~ii Satmalma 
Komi~yonu hanları 

'----------------~ _______________ __. 
10 TON GÜMÜŞ KUMU 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.7.937 çarşmaba günü sat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddclerinkedi veuikle me:ıkW- gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1861) 2-3103 

!LAN 
28.7.937 çarşamba günü ihale edileceği 11. 13. 15. 17. haizran 937 

gilnlerinde ilin edilen 200 ton ŞiU lriiherçilesinin tiı:ndilik müba
yaasından vaz geçildiğinden mezkfır ilS.nlar hükümsüzdür. 

(1788) 2-3045 

44 KALEM RESİM MALZEMESİ 
Tahmin edilen bedeli 2470 lira olan yukarda mikt.arı ve cinai 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 2fr7-937 pazartesi günü aaat 14.30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakakt teminat olan 185 lira 25 kuruf ve 2490 numa• 
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki veaaikle mezkOr gtin ve 
saatte komisyona müracatlan. (1902) 2-3167 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK İNŞAAT 
K~if bedeli 21944 Hra 90 kumş olan yukarıda yazılı inşaat 

askeri fabrikalaT umum müdürlüğü satnıalma komisyonunca 27 
temmuz 937 sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 1 lira 10 kurut mukabilinde komisyondan verilir; talih
lerin muvakkat teminat olan 1646 lirayı havi teklif mektublarını 
mezkG.r günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendileri.. 
nin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki yazılı vcaa• 
ikJe muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları • (1903) 

2-3168 
Kırıkkalede yaptınlacak kalorifer tesisatı 

Keşif bedeli 75000 lira olan yukarıd yazılı inşaat askeri fahri.. 
kalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 27 ağustos 937 
euma günü saat 15 de kaP.alı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira 
75 kuru~ mukabilinde komisyondan veriJir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan 5000 lirayı havi teklif mcktublarını mezkilr günde sa.. 
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerininde 2490 numa. 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı vewkle muayyen gün vo 
saatte komi yona müracaatları (1904) 'Z-3169 

Babalara tavsive · ••..•• 
Çocuklarınız tatil günlerinde boş 

kalmamaları uterseniz onları 
BERLITZ MEKTEBiNE kayıt ettiriniz 

Ecnebi bir O.an pfırenirler 
Mekteb bütün yaz açıktır 

Ankara : İstanbul : 
Saylamr Caddesi 3 7 3. İstiklM Caddesi 

2-2969 

Hariciye vekfileti sabnalma 
komisyonundan: 

l - Vekiletimiz otomobilleri için 1.000 teneke benzin satın a• 
1ın-cütır. Tahmin bedeli 34.50 liradır. 

2 - Şartnamesi bu gün bedelıb olarak levaznn nılidürlliğilıı
den almabillt. 

3 - Paı:arbğı 13 temmuz 937 salı cfhıll ıaat 15 de hariciye veki. 
lıetinde yapılacaktır; 

4 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. Muvakkat temi-
nat 258 lira 75 kuruştur. (1775) 2-2948 

Alını 18.tım, İcar micar, tahdid, ifraz, tapu Ye ipotek 
iflerini Hacıbaynun llbeyi CAd. No. 22/ 2 de 

GENEL 1Ş BÜROSU süratla yapar Tel: 1475 

Açıldı 
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Halil Naci No: 111 
Anafartalar Mıhcroğlu 

Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! 

F,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 Cu~huriyet Merlcez Bankasının 1 

Orman Çiftliği 
Sütü ile beslenen Çiftl ik 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çlftltfrl Mataza1arı 

·---REÇETELERiNiZi--• 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaC(ları bulunur. Resm.i, hususi müesse· 
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sıneması sırasında 
T elefon: 2018 

KREM 

ı - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gUndUz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamio acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGtLtZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

~~~·~·~~~ ~~~~~·~ ~ ~~~~~·~~~~lirX'~~~~ ... ~ 

SEFALIN 

Baş ve Diş 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezles;ni 

derhal 

geçirir 

Eczaneler· 

den 

llik ve 121ik 

ambalajlan 

arayımz. 

Baş ağrısından çok 
ızflrap çekiyordum. 
~Sefa/in. ali:hk. fan -
sonra ne rahafJm ! 

Aktif 
3 Temmuz 1937 Vaziyeti 

Pasif 

Kasa: 
Altın safi kilogram 21.044,242 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muh.abirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi ki lorrr=>,..,. 5.054.474 
Altına tahvili kabil serbest 
döviz1er 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruht e edilen evrakı naın:ıve 
karşılxğı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan lıKızine tara· 
fmd?n vaki teciiyat 

Senerlat cüzdanı: 
H:ı~dn~ borın1arı 

Ticari senerlat 

Esham ve tahvilat dızdanr: 

A naktiyc:-;in karşılığı es· l 
Deruhte edilen evrakı 

h:ım v,. t:ıh•ri11.t (itibari 
kıymette) 

LiRA 

29.600.409.98 
12.959.953,-

896.307,59 
ı---

837.211,69 

7.109.521.60 

15.228,64 

___l7 .888.386,46 

158. 748.563.-

13.496.827.-

4.000.000.
_ 35.286.379,67 

B Serbest esham ve tahvilat 
37 .415.339,98 

3.771.144,33 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
TahviUt üzerine 

4i ssedııorlar: 
Muhtelif: 

---· 

67.342,22 
8.458.369,70 

URA 

43.456.670,57 

837.211,69 

45.013.136,70 

145.251.736.-

39.286.379,67 

41.186.484,31 

8.525.711,92 
4.000.500,-

12. 717 .635,57 

340.774.966,43 

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalide 
Hususi 

Tedavüldeki banknotları 
Deruhte edilen ı>vrakı nalCtiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduatıt 
Döviz teahhüdab: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif~ 

' 

1 

' 
' 

LiRA 

2.105.172.40 
4.516.007 .70 

158.748.563.-

13.496.827.-

145.251. 736.-

19.000.000.-

9.000.000.-

128.671,89 

25.328.751,53 

UR>___. 

ıs.000.000.-

6.621.180·10 

173.251.'136.-

13.452.768,69 

25.457 .423,4ı 
106.991.858.zZ 

Yekun ~ekUn 
340.774.966,4~.,, 

iL_ 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: lsttonto lia -ddi % S 179 altm üzerine avans %41/ı 
_.::::;;; 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Şartname; keşifname ve planlar,ı mucibince Erzurumda 

yapılacak 59914; 74 lira muhammen bedelli baş müdürlük binası 
inşaatı pazarhkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 14.7.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 
de lstanbulda kabataşta inhisarlar levazım ve mubayaat şübe müdür
lüğü binasında müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde lstanbulda 
inhisarlar işaat şübesinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 4246 liradır. 
5 - Talihlerin nafia vekaletinden verilimş mliteahhidlik ve

sikasını haiz bulunmaları ve mimar ve mühendis değillerse bu sr. 
nıftan bir meslek adamının iştirakini temin etmiş olmaları lazµn.. 
drr. (3969) 2-3189 ------

Tarsus belediyesinden: 
Muhammen bedeli 500 lira olan Tarsus elektrik santralının yeni. 

den tevsiine aid keşif ve projenin yapılması kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat akçesi 38 lira olup iha
lesi 15 temmuz 937 perşembe günü saat 15 de belediye encümenin· 
de yapılacaktır. İsteklilerin şartname örneklerini belediyemizden 
aramaları ilan olunur. (1696) 1-2834 

ZAYİ 
Samatya nüfus memurluğun· 

dan aldı ğım nüfus cüzdanımı 
zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Samatya, Davutpaşa, Bıyıklı 
Hüsrev 13. 
Fuat oğlu Adnan 2-3192 

l{iralık kat 
Yenişehir Adakale caddesi 

No. 18 de 3 oda, bir hol ve kon
forlu telefon: 2655 2-3091 

Satılık Hane 
Yenişehirde tnkılab sokağm

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

Telefon: No. 3231 
2-3036 

Satılık Arsalar 
Yenişehirin en güzel yerle

rinde inşaata hazır muhtelif çap 
ve fiyatlar. 

' 

Kiralık oda 
Kooperatif arkasında Ağaoğ

lu apartmanında üçüncü kat 3 
numaraya müracaat. 2-3188 

Satılık ev yeri 
Aşağı Ayrancı bağlarında 

vekaletlere 15 dakikalık mesa
fede, nezaretli, havadar arsala
rımız vardır, Taliplerin Dilek
tepe mahallesi Ilıca sokak. 3 
No. da kasap Tek Mehmede mü· 
racaatları. 2-3164 

Kiralık oda 
Yenişehirde Kutlu yanında 

Tekirdağ mebusu B. Faik apart
manında No. 10 

Kalıp Dondurması 
Şehrin en uzak yerlerine ka

dar götürülebilir buz dolabı o
lanlar günlerce muhafaza eder
ler içindeki dondurmalar mağa
zada satılanın aynı saf meyva
dan mamuldur. 

Hasan Paşa Fırını 
2- 3147 

Tapu ve kadastro umum 

Alet 
Sange Takcometresi (1) 
Prizma 
Balastro 
Triliny 
G. Koradi pilanimetre 
Koordinatoğraf 
Şeffaf minkale Gradli 
Verniyerli minkale GradLi 
Çelik şerit 
Jalon Avrupa 
Jalon sehpası 
Mik<> gönye 60 lıtC 
Miko gönye 45 lik 

miidürlüğündeıı: 

Adet 
4 
4 

13 
20 
3 
1 

12 
2 
7 

20 
20 
12 
12 

Liradan Muhammen ~ 

600 
20 
5 
z 

35 
100 

5 
.50 
20 
2,10 
1 
1 
1 

L. 
2400 

80 
65 
40 

ıos 
100 
60 

100 
140 

42 
20 
12 
12 

3176 

1 - Mübayaası mali k'ayrtlar dolayısiyle imkfut dahilinde t>d' 
lunmadığı takdirde Otoo Fönel 

2 - Verilecek Takeometlerin kendi miraları beher takeoıııett' 
için ikişer tane ~ 

1 - Fen heyetleri için yukarıda cins ve evsafı ve ad ve adedi 
yazılı levazımı fenniıye pazarlrk suretiyle alınacaktır. 0-

2 - Pazarlık 9-7JJ37 cuma günü saat 3 de Ankarada umunı ttJ ~ 
dürlük binasında levazım müdürlüğünde toplanacak komisyoıı 
yap Ilacaktır. 

3 - Yukarıda yazılı aHtttan hepsini birden veya ayrı ayrı fe~ 
meği isteği bulunanlar şartnamesini umum müdürlük dairesinde 
alabil irler. 

Ve hizasında muharrer muhammen bedelin% 7,5 pey akçaı,tl 
ile müracaatı ilan olunur. 

Bayanlara idüjde 
Senenin ne yeni ve müstesna modellerinden 

elbise yaptırmak isterseniz 7.7.1937 den itibaren İpe· 
kiş mağazasında model ve elbiselerini teşhir edecek 
olan ve İstanbulun en yüksek terzisi bulunan (!RE· 
NE-FEİN) nin model ve kolleksiyonlanndan istifa
de ediniz. Bu vesile ile müessesemizde ihzar edilmiş 
olan fantazi kulardan istifade etmelerini sayın müş
terilerimize tavsiye ederiz. 

Fiatlarda fevlialade tenzilat 
Anafartalar ateş apartımanı 

kat 2. Komisyoncu Hayri Dilman 
2-3160 ~iNEMAl .. AR HALh 

ZEISS 
Gözlük, dürbün, çerçeve. An

kara acentası: Rıza Gözlükçü • 
Bankalar caddesi telefon: 3025 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na• 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 
Ulus Basmıevi: ANKARA 

BUGÜN BU GECE 
lKI BOYOK FiLM BiRDEN 

1 - Patronum Kocam 
Baş rolde: CLAUDETTE COLBERT 

2 - Kızlar Pansiyonu 
Seyircilerini kahkaha ile kırıp geçiren 

nefis komedi 

BU GECE 

Arizona Kahramanr 
Meraklı olduğu kadar heyecanlı bir 
mevzu taşıyan bu film seyircilerini 
derin bir alika ile nihayete kadar sU.. 
rüklemektedir. 

Gilndilz AL TIN HIRSI 
Halk Matinesi 12.15 de ı 

Dilckat: Geceleri yalnız bir film gös- Sevgiden Sonra 
ŞEHiR BAHÇEStN!>E 

terilir. 

BU GECE SAAT 21.30 DA 
Sabırsızlıkla beklenen mevsimin en kuvvetli macera lilmi 

YILDIRIM ADAM 


