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ATATUR.K 
Ankaradaıı harek:et 

• e tt ı 
tatürk dün gece ı!-..:w.t•i trep

leriyle Ankara' dan lstanbu~ mü
teveccihen hareket buyurmuş ~ 
dır. · 

Haşbetkc 

HATAY HÜRRiYETi 
Falih Rıfkı ATAY 

1921 anlatmasındaki hususi re
jim hükümleri tatbik edilmiş olsay
dı, 1936 da mandater devlet Suriye
y~ istiklal verdiği zaman, hiç ıüphe
.fİZ, Hatay rejimini iatiklille değiJtir
mek lazımdı. lıgal albnda bulunan 
topraklar halkından, istiklal veril
mek hususunda, yalnız türklerin is
tisna edilmesine tahammtil edece
jimizi kim zannetmiıse, ağır bir 
,.aette bulunmuıtur: bizi bundan 
-.t davamızm ,erefi meneder. 

Bizim nemiz var nemiz yoksa, 
hepsi, milli hürriyet savapndan ve 
Olllun prensiplerinden geliyor: yalruz 
hürriyetin fedakirhk pahası ne oldu
aıuıu değil, hakikaten, onun ne pa
halı fecWtarlıklara değer olduğunu 
bilmekteyiz. Arab istiklallerini bu
aun içüı sevdik. Hatay türklüğünün 
hürriyet hakla tanmmamuma bu
bun için razı olamayız. 

Hatay hürriyetini barışçı olduğu
muz içiıı istiyoruz: çünkü banş ni
zamı ancak hak ve eşitlik temeli 
Gstü~de tu~abilir. Eğer bir bölge
de ahdi ve insani icablar yerine geti
~jlmitse, orada, her türlü ihtiraslan •-1.. .. ..:L•ı 1 ,_.! __ , __ _ _ , :-.. ~··---- ~ •• 
ı...;.~UQCQ l _..--,...ar~~ 

cud bulabilir. Eğer bir bölgede, in
kir edilmez bir haksızlığın ıstırabı 
hissediliyorsa, orada, bilakis, 'uur
suz ihtiraı akıl ve mantık üstünde 
hüküm sürer. Bant için vuzuh la. 
andır: hak vuzuhu, hudud vuzuhu, 
münasebet vuzuhu, komıulan, kar
pkarııya, dilleri altmda kelime sak
lamakıızm konuşturabilecek her tür
iti vuzuh lamndır. 

Biz Fransa ile ve Suriye ile dost 
olmak, ve menfaatimiz olduğu böl
.gelerde bant nizamını birlikte mü
dafaa etmekten bizi çekindirir hiç 
bir tereddüd kalmamak İçin Hatay 
hüniyetini istiyoruz. Şurası bilin
mek dOğru olur ki Milletler Cemiye
ti poJitikasmm esas davalarda bizi 
birleıtinniı olmasına rağmen, tatbik 
olunmayan, hatti hiyanet olunan 
1921 muahedesi, Türkiye ile F ran
aa arasında daimi bir ukde idi. Şimdi 
bu ukde, zalim bir m11amma ol
muftur. itiraf ederiz ki Türkiye ile 
Fransa arasında dostluğu gt"rektiren 
bütün sebebler, en başta, bu muam
manın, Hatay türl<lüğü lehine, hal
ledilmesini zaruri kıhnaktadır. Ha
tay türldüğü lehine sözünde ısrar 
edelim: çünkü Suriye - Fransa mu
ahedesi onu Hatay türklüğü aleyhine 
halletmek istemiştir. Bu, vaziyeti 
imkansızlık çıkmazına sokmak de
mektir. Bütün imkanlar, aksi istika· 
mettedir. 

Biz revizyonizm iddiasında olma
mpnız için Hatay hürriyetini isti
yoruz. Revizyonizm, Hatay'ı Suri· 
yeye vermektir; revizyonizm, mua-

· hedelerin tatbikinde müsavat gözet. 
memelrtir; re'tizyonizm, bir tarafa 
lierhangi bir tvafta haklı olarak ve 
ahidlere dayanuak istenecek bir ıeY 
bırakmaktır. Biz Hatay'ı değil, 
Hataym hüniyetiııi istiyoruz. Bunu 
bize isteten teY, 'Dandater Fransa-
nm, qgali altında '1ulundurduğu bir 
fM>lgenin bir kısmı haklcmcla Millet-

ler c-lyeti ~..ini ye-
rine ptİrmİf F....-, bu 

• "yete en az 
layık T~ . 
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Son lıaberlerim.iz 

beşinci sayfadadır 

HER YERDE (5) KURUŞ 

B. T. R. Aras Ankaraya dönüyor Kamutayın dünkü toplantısı 
Atina, 30 (A.

A.) - Başbakan 

B. Metaksas dün 
akşam Tü:kiye dış 
işleri bakanr B. 
R.ii.ştü Aras şerefi
ne büyiik bir ziya
fet vermiş ve bu 
zıyaktte hükümct 
azası ile J>alkan 
devletleri dipl~a
tik mümessılleri 

oe hazır bulun-. 
muştur. Ziyafet• 

1 

Prevantoryum orta tedrisat 
idaresine verildi 

Kamutay dün B. Nuri Conker'in re
isliğinde toplanmıştır. 

neler, millet mektebleri işlerini ve halk 
terbiyesi etrafındaki mesaiyi idare ile 
mükellef olup üç şubeden mürekkeb 
bulunmaktadır. 

ten sonra Doktor 
Rüştü Aras ve B. 
Metaksas uzun ve 
samimi görüşme
de bulunmuşlardır. 

Dış Bakanımızın, Atina'da, yu n Ba.şbakaniyle husus1 

Kültür Bakanlığı merkez teşkilatr ve 

vazifeleri hakkındaki kanuna ek pro
jenin ilk görüşülmesi yapılmıştır. Bu 
projeye göre Orta Tedrisat Umum Mü· 
dürlüğü, resmi ve hususi liseler, orta 
mekteblerle muallim mekteblerinin ida
re i~lerini, tedris ve terbiyevi faaliyet· 
!erini ve muallimlerle talebenin teda
vi edildikleri vekalete bağlı sıhi mü
esseseler işlerin idare, tanzim ve ıslah 
vazifesiyle mükellef olup üç şubeye 
ayrılmaktadır . 

Projeye göre: şimdiye kadar, işleri, 
ilk öğretim genel direl;;törlüğünce Hay
darpaşa Prevantoryumu, yatı teşkilatı 

olan ilk okulların tüberküloza veya tü· 
berkülozun hafif veya sirayet etmiyen 
şekil1erine tutulmuş olan 9·16 yaşında
ki talebesi için açılmış iken sonralan 
ilk okd'ftllrın yatı teşkilatının kaldırıl
ması dolayısiyle prevantoryum daha 
ziyade orta öğretim talebesinin tedavi· 
sine mahsus bir kurum haline gelmiı 
olduğundan, idaresi orta öğretim ge
nel direktörlüğüne verilmiştir. 

bir görüşmede illınmış enstcı si 

Türkiye dış işleri bakanı bugün kı
rat tarafından ka~ul edilecek ve öğle
den sonra İstanbul tarikiyle Ankaraya 

hareket edecektir. 

Atina, 30 (A.A.) - Türkiye hari
ciye vekili Doktor Rüştü Aras bu sabah 
tekrar başbakan Metaksas ile görüşmüş 
ve kıral kendisini öğle yemeğine alı
koymuştur. 

Kalkınma projeleri 
Ziraat Bakanımızın 

reisliği altında dün bir 
toplantı yapıldı 

Dün, Ziraat Bakanlığında, Bakan 
B. Muhlis Erkmenin reisliğinde, MÜ3· 
teşar, B. Atıf Bayındır ve ziraat, orman, 
baytar umum müdürleriyle bakanlık 
mütehassısları toplanmışlar ve kalkın
ma projeleri üzerinde çahşnu lardır. · 1 

Çalışma ar evam edecektir. 

••• 
Kamutay ziraat encümeni "memle· 

ketten çıkacak veya memlekete girecek 
üretme vasıtaların ya:.ak edilmesi ve ya
sakların yabancı memleketlerin yasak 
maddeleriyle değiştirilmesi,, ne dair o
lan kanun projesi üzerindeki tetkikleri
ni bitirmiştir. 

Bakaıılar heyeti 
toplan,dı 

Bakanlar heyeti dün akşam saat 17 
de bir toplantı yapmış, toplantı geç vak
te kadar sürmüştür. 

KAR.\DENtZDE 
Fırtına devam ediyor 
İnebolu, 30 (A.A.) - Kastamonu 

yolu kardan kapandı. Tan, Aksu ve Ka· 
radeniz vapurları fırtına yüzünden uğ
rayamadılar. Fırtına şiddetle devam et
mektedir. 

Sinop, 30 (A.A.) - Fırtına biraz 
sükunet buldu. Fazla mikdarda yağan 
kar Sinop - Boyabat yolunu kapadı. 
Posta münakalatının temini için çalı
şılmaktadır. ----. LVV ...._, O 9C 7 7 7 5JsJ10 O SUPJıil 

BUGUN 
İÇ SAYFALARIMIZDA: 
1K1NC1 SA YF A'DA 

İstanbul mektubu: Artık ekmek 
meselesinin halli lazımdır _ Dü
şünüşler - lç haberler. 

OÇONCO SA YF A'DA 
Politika bahisleri: "Şiddet,, ye
rine "Kıymet,, - Dış haberler. 

nöRDONCO SAYFADA : 
Sancak hakkında fransız gazete
lerinde çıkan makaleler - Adli
ye terfileri - Cengel kitabı. 

BEilNCI SA YF A'DA 
Hatay coğrafyasına dair - Son 
haberler - Bllinmiyen insan. 

Romanya vapurun~ ın geçikmesi dola• 

yısiyle Riıştü Aras ancak akşam üzeri 

İstanbua hareket edebıln.1iştir. 

İlk Tedrisat Umum Müdürlüğü res
mi ve hususi ilk mektebler ve yatı 

mektebleri ilk derecede hususi derc;ha· 

ispanya' isyanında politik 
ihtilatlar - ~oğalıyor 

Gönüllüler meselesinden sonra bir de 
Amerikanın harb 

• 
vermemesı 

malzemesi verip 
~i zuhur e\ti 

Askeri 
1 

iki taraf kendine .. öre ·izah ediyor 

Roma, 30 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

B. Ciano, dün Almanyanm Roma bü
yük elçisi B. Hassel ile Portekiz orta 
elçisi B. Davilla • Lima'yı kabul etmiş
tir. 

Görüşmelerin cumartesi ve pazar gü-

nil İngiltere ve Fransa tarafından veril
miş olan ve İspanyaya gönüllü gönde
rilmesine nihayet verllmesine müteallik 
bulunan notalara verilecek cevab halı::· 

kında cereyan etmiş olduğu aşikardır. 
Yan resmi mahfiller, görüşmelerin 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Fransada kanlı nümayişler 

Ücretlerinin arttırılması için 
belediye işçileri n ümiıyiş yaptılar 

Paris, 30 (A.A.) - Binlerce beledi
ye amelesi, ücretlerinin arttırılması i
çin dün akşam Paris belediye dairesi 
önünde nümayişler yapmışlardır. 

Nümayiş, sükun içinde cereyan et· 
miştir. Dahiliye nazın B. Dormoy, al· 
kışlanmıştır. 

Belediye meclisine karşı "İstifa, is· 
tifa,, sesleri yükselmiştir. 

Niimayişte bir zabit vekili öldü, 
altı ajan yaralandı 

Paris, 30 (A.A.) - Amme hizmet· 
leri memurlarının belediye dairesi ö
nünde yapmış oldukları nümayişler es
nasında cümhuriyet muhafız kıtalan 

zabit muavinlerinden Poirier, attan dü
şerek ölmüştür. Altı ajan, yaralanmıJ· 
tır. On kişi tevkif olunmuştur. 

Fransa'da bir grevde, nümayişçilerle polislerin prp11ma111 
sırasında alınmış bir resim 

Bundan sonra hudud ve sahiller aı
hat umum müdürlüğü 936 yıJ,ı bil_,...._ .. 
sinde 2500 liralık münakale Ylll~Ull._f 
na dair kanun layihuı &art ı.1,...,~-"' 

(Sonu .J iıJcl-·-~-..1!~-"'"----~ 

PoUtika 

Oniki yıllık bir 
fıkra 

Atağıda neırettiğimiz bu fıkra 
J 924 yılı mayıs ayında İstanbuldaki 
Alııam gazetesinde, o zaman onun 
sahiblerinden ve timdi bizim batY•• 
zanmız Falih Rırfkı İmzaaiyle neşro
lunmu~tur. Bu fıkra bugün, Mösyö 
Vienot'dan batka kime ithaf oluna. 
bilir? 

'' Cenubta türk knnr 111cıyor; ya. 
banCJ 2abtiye, keyfi hapisler, neli
yler, idamlar, yangın ve yağma , bir 
vakitler Adana'ya istirab rektiren fa. 
cis, cenub rürklcrini de kıyam ve 
mukavemete scvketti. Her türk is. 
ti/fi ve zulüm acısınr tattığı ıçın, 
cenubtaki bedbaht kardeşlerimizin der• 
dini pek iyi hissederiz: hududun öte· 
sinde her gün bir kaç türk köyü yanı• 
yor; kadınlar, ihtiyarlar, çocuklar, .h• 
file kafile, hicrete mecbur kalıyorlar. 
Silabsn bir halkı, muntazam bir istilA 
t•flrl»tına karf1 isyan ettiren, yuvaları• 
n11• tahrib edilişi, ailelerinin dağrtılışr 
babdıaa ona ihtilale cebreden sebebi~ 
rln nel• elabileceğini biz pek iyi bilJ. 
riz. 

Fransızlar Suriye taralında kalsa 
türle topraklarım muhtariyet vermeğl 
teahbüd «tiler ve sözlerini tutmadılar. 
Bütün ihtilat bundan çıkzyor. Sonra 
lransızlar, garbi Anadoludan artmış ne 
kadar serseri varsa hepsini zabtiye v~ 
ya çete şeklinde, o bedbaht ve kimsesiz 
halkın arasına salmışlar, bu katillere 
türk etinden ve türle kanından intikalJI 
ziyafeti çekiyorlar. 

Harbı Umumiden evvel olsaydı, ba 
faciayı hayretle işitir ve acaba mübali. 
ğalımıdır, diye tereddüd gösterirdik. 
Lakin lstanbul, garb1 Anadolu, Adana 
sergüzeştlerinden sonra, her türle garb 
devletlerinden her hangi birinin istila 
ve temellük siyasetinin ne olduğunu bi· 
lir. Vaktiyle milletler arasında o kadar 
sevdiğimiz fransızlar hakkında dahi su• 
klitu hayale uğrayoruz. 

Hiç bir vaid, ihtilal etmiş olanları ve 
cenubdaki kardeşlerinin istirabına ağ• 
!ayanları teskin edemez. Cenub dabl 
kurtulmalıdır. Türkler hı senedir fU 
hakikati anlamıılardrr ki, ıarkta hürri• 
yet, esir olanlar için yalnız bir şeref 

ve tarih davası değil, !aut bir hayat 
meselesidir. Fransa ceı)Ubtaki türkler 
için bize verdiği sözü tutmak zarure• 
tindedir. Biz Anadolu türklerindea bir 
kısnunı Fransanrn resmi teabhQdüne 
bağlanarak, milli hududun ötesinde 
bıraktık. Suriyeyi seksen parçaya bö· ı 
len ve her birine iyi kötü ayn bir idare 
bah§eden Fransanın türk topraklara 

(Sayfayı çevirinia) 



SAYFA 2 

lstcmbııl mclaubu 

ekmek nıeselesinin Artık 
halli lazımdır 

Harici piyasanın tesiriyle buğday 

fiatlarındaki artış', büyük §ehirlerde 
yaşayan halkın sefaleti ile izah etmek 
ve yüksek fiat aleyhine tedbir olarak, 
hükümetten ihracatın tahdidini veya 
Ziraat Bankasının stoklariyle piyasa
ya müdahalesini istemek, büyük şehir -
Jerde ekmek meselesinin en iyi hal tar
zı değildir. 

Kuraklık, su baskını ilh ... ilh ...• gibi 
sebcblerle mahsul kifayetsizlikleri ve bu 
kifayetsizlik/ere kıırşı alınacak tedbir • 
ler bir tarafa bırakılacak olursa, Tür
Jciyede hiç bir sebeblt! hiç bir zirai mah
sulün,· bilhassa memleket mahsulleri a
rasında en yüksek rakamlarla ekilen ve 
istihsal edilen (hububatın vasati % 49u) 
buğdayın, yüksek fiatı düşürülemez. 

Türkiye çiftçi bir mew..!~kettir. Nü
fusunun yüzde sekseninden fazlası köy
de oturur veya küçük şehirlerde, kasa -
balarda toprak işleriyie uğr~ır. 

Türk köyü pah31ı, az ve fena usul
lerle istihsal eder (1) ve ucuza satar. 
Yaşama standardı normalin çok altın
dadır. 

. - . 
Türk köyünde istihsali ucuzlatmak, 

çoğaltmak, iyileştirmek, pazar münase
betlerini • yalmz maliyeti karşı1ryacak 
değil • memleket nüfusunun yüzde sek
senine refah verecek tarzda kıymetlen
dirmek için alman ve alınacak tedbir • 
Jer tahakkuk edinceye kadar - 'belki de 
dana uzun zaman -; 

Türk Jcöyünü ancak devletin (hima
ye) ve büyük şehirler halkının (pahalı 
ödeme) yardımları ayakta durdurabilir. 

Bugün dünyada hala esir çalıştıran, 
ihtı;:;as ve emek tediye etmeden istihsal 
yapan memleketler; bilhassa zirai mem
leketler, vardır. Birçok memleketler • 
de toprak fabrika gibi makineleştiril • 
diği • nüfustan tecrid edildiği - birçok 
larında da; insan sayi, hayvandan daha 
ucuz ödendiği - bilhassa tropikalJerde 
ve zir:ıi Asya memleketlerinde • için 
maliyetler ucuzdur. 

Turk kiSyünde Türkiye nüfusunun 
yü de sek eni teksif edilmiştir. Türld. 
yenin nüfusu yirmi be§. otuz milyomı 

çıktı r zaman, nisbet gene böyle olacak. 
ve türk köylüsü, memleketteki müte • 
davil servetten en az türk §ehirlısi ka 
dar hissesini alacaktır. 

Türkiyede büyük şehirler birer met· 
ropol ve türk köyleri birer koloni de • 
ğildir. 

2056 numara 3 • 7 - 1932 tarihli Jra. 
nun hukümete buğday fiatını korumak 
ve tanzim etmek için müstahsilin satı· 
lığa çıkaracağı buğdayları alıp satma 
vazifesini, bir yılda bir milyon liralık 
zarar ödeme salahiyetiyle beraber ver
miş ve bu alım - satım karını • koruma 
karşılığı alınan verginin ekseriyetle 
şehirliler tarafından ödenmesine rağ • 
men - zaman zaman büyük ~ehirlerde 

ekmek fiatının düşürülmesine değil, si
lolar, depolar i~asiyle himayenin ge
nişletilmesine tahsis etmiştir • 

Aksi yapılabilir mi idi; yani büyük 
§ehirler halkına ekmeği ucuz yedirmek 
için memlekette buğday fiatı büdce 
yardımiyle veya ihracat tahdidiyle dü
şürebilir mi idi bilmiyorum. Fakat mu
hakkak ki böyle bir şey yapmak için, 
cumhuriyetin yalnız kanunlarını değil; 
davalarını değiştirmek lazım gelirdi. . - . 

lstanbulda her zaman olduğu gibi 
son günlerde çekilen ekmek sıkıntısı • 
nın da hakiki sebebi, buğday fiatlarrn-

[1] Yıllık ekim vasatisi 6.776.944 
hektar, istihılal vasatisi 6.307.482 ton. 

karşı bu ceberutunu nasıl izah edebili
riz. 

Cenub türklerinin ıstır:abı, bizim kal· 
bimizi ilri türlü yakıyor, ibtida türk ol
duğumuz için, sonra onları aldatmrş 
mevkiinde kaldığımız için._ Cenub 
türkleri şimdiye kadar tahammül etti
ler ise bu, Fransa ile beraber bizim de 
sözümüze itimad etmiş olmalarındandı. 
Fransada, umumi siyasetinde bir te. 
beddüJ ~kledilimiz şu günlerde fran
sıs •e tütk dostluğunu bulandıran müş
lrllltı fransrz el karı umumiyesine ha
tırlatmak belki /aidelidir. 

I<'ALİH RIFKI 

daki normal artış değil. lstanbulda ek
mek işlerinin ötedenberi emniyet vere
cek bir şekilde tanzim edilmemiş olma
sıdır. 

ı - Bugün lstanbulda mevc:ıd yedi 
değirmenden (günde beşyüz ton i~ih -
sal kabiliyetinde ol<ın) belli başlı beş 

tanesi (Ayvansaray, Hasköy, Kasınıpa
şa, Cibali. Balat değirmenleri) piyasa 
için elli tonluk bir tanesi askeri levazım 
için yirmi beş tonluk bir tanesi ticari 
ihtiyaçlar için istihsal yapar. 

lstanbulda piyasa için istihsal ya -
pan bu beş değimenden hiç birinin ser
mayesi, elinde şehrin birkaç günlük ıh
tiyacına tekabfıl edecek buğday veya 
un b11Jıınd11rmağa müc:aid değildir. O -
nıın için hazan kendi hesablarına, ba -
zan da lstanbul piyas:ısındaki, tesirleri 
hemen hemen bu değirmenler kadar 
mühim olan Kırmacılar hesabına çalı • 
şırlar. 

2 - Kırmacı/ar lstanbul ekmek pi
yasasına. değirmencilerin mali vaziyet
lerinin kifayetsizliğinden dolayı gir • 
miş, mutavassıt bir sınrltır. Bunlar pi
yasadan aldıkları buğdayları beher to
nuna S,50 - S,BC ücret vererek (2) de
ğirmenlerde öğütürler ve frrrncrlara sa
tarlar. 

J - Sermaye azlrğrndan dolayı de • 
ğlrmencilerin şehrin un ihtiyacım biz
zat temin edememeleri yüzünden orta
ya giren, bu kırmacı/ar, buğday alım 

satımında ayrı, un alrm satımında ayrı 
dellaliye öaedikleri ve pek tabi"ı olarak, 
bu alım satımdan kendilerine de bir Jcar 
hissesi ayırdıkları için lstanbul piya -
sasında unun maliyet fiatı artar. 

4 - lstanbulda ınevcud 190 dan faz. 
la fırımn hem tesisatı hem de para ve 
kredi vaziyetleri biribirinden farklıdır. 
Bazı frrrnlar tesisatları iyi istihsalleri 
de çok olduğu için; ekmeği nisbeten da
ha ucuza, diğerleri ise, tesisatları ve is
tihsal/eri iyi olmadığı için pahalıya mal 
ederler. 

S - istihsali az ve tesisatı fena olan 
frrınlarrn Ustanbulun iç mahalle fırın
ları) elinde stok un bulunmaz. Bunlar 
ihtiyaçlarını hemen günü gününe temin 
ederler. Ve bir gün un fiatında bir yük
seklik olurs , - mcvcud narh bu yüksek-

1iği k t~i1tıyamıy:u:ag için - un almaz
lar. Belediyeye müracaat ile narhın yük
seltilmesini isterler. - Çünkü aksini 
yapmaifa sermayeleri müsaid değildir -
Eğer belediyede ekmek narhı işleriyle 
uğraşan komisyon o gün toplanır ve bir 
karar verebilirse, mesele şehirde bir ra
hatsızlrğa sebebiyet vermeden kapanır. 
Aksi takdirde, fırınlar ekmek çıkar • 
maz, halk fırınların önünde toplanır, 

gazeteler ne~riyata başlar, ortaya akla 
gelen gelmiyen bin türlü dedi kodu 
çıkar. 

6 - Belediye narh komisyonu ek • 
mek fiatını - vasati ima/iye masrafları 

ve k§r dahil - un liatına göre verir. Za
hire borsasında un fiatının yükselme 
veya alçalmasına tabi olarak lstanbulda 
ekmek liatlarr komisyon kararı ile inip 
çıkar. Eğer lstanbul belediyesi: bugün
kü gibi şehrin ekmek ihtiyacını serma
yeleri bu işi icab ettiğini görmeğe mü -
said olmıyan değirmencilerle, işin içine 
gene bu sermaye kifayetsizliğinden do
layı giren kırmacılar eline bırakacağı-
na: 

Bir taraftan; mevcud değirmenler • 
den birini şehir hesabına kiralıyarak ve 
şehrin en az yarı ihtiyacına tekabül 
eden bir mikdar üzerinden Ziraat Ban
Jcasiyle anlaşarak un piyasasına, 

Diğer taraftan; tesisat ve istihsal -
leri, mali vaziyetleri, imal şartları bi • 
ribirinden farklı 190 kü.<;ur fırına mu -
kabil mükemmel tesisatlı bir fırın aça
rak ekmek imaline, 

Bizzat hakim olsaydı; hem ortadan 
sermayesizlikten mütevelJid, faizler, 
mutavassrt k8rları, mükerrer alım satım 
delJ§liyeleri gibi ekmek maliyetine mü
him tesirler yapan masrafları kaldırmış, 
hem de 1stanbul halkına hakikaten muh
taç olduğu nefis ekmeği yedirmiş olur
du. 

lstanbul ekmek derdinden, dedi Jco
dudan ve ıstırablı şikayetlerden kur
tulurdu. 

Neşet Halil ATAY 

[2] 5,50 • 5,80 kuruş olarak değir
menlerin aldığı öğütme ücreti değir

menlerin mali vaziyetleri hakkında en 
iyi misaldir. 

IST ANBUL TELEFONLARI : 

İstanbul vilayetinin 
maarif büdcesi 

lstanl>ul, 30 - Vil..ıyetin 937 mali 
yılı budcesındc maant talıs.:.atı gcç-.n 
senelere gure ar tırılmışar. Ye1ucıen 

mekteb yaı-ı11ması ıçin yem büdcede 100 
bin lıralık tahsisat vardır. Yeni büdce, 
tatbık edilince Çekıneccde büyuk bir 
yatılı mekteb yapuacak ve yiyeceklerini 
getirecek çocuklar burada parasız oku
tulacaklar, ayni zamanda yakınlarındaki 
tarlalarda da teknik ziraatc alıştırıla
caklardır. 

Üniversite seminerlerine 
devam edebilmek için 
lstanbul, 30 - Üniversite seminer

lerine dinleyicilerin devamlarına ve mü: 
nakaşalara iştiraklerine mani ol!l.iaK ıçin 
tatbik edilen usul aleyhi11.-.:>fi°ugün tale

be tezahürler yapını e vaziyet rektör 
ve dekanların işf ak ettiği bir toplan
tıda görüşülmüş ür. Buna göre semi
nerlere devam decek talebeye 50 ku
ruş dipozito ukabilinde bir anahtar 
verilmekte ve ~nahtarı olmıyanların se
minerlere g)mesine müsaade edilme
mektedir. ~ahtarsız talebeler .~ugün .bir 
ders saJ..",,;auna girmeye teşebbus etmış
ler ve ünivenıite memurları tarafından 

çıkanlmı~lardır. 

Ekmek fiatları arttı 
İstanbul, 30 - Bugün yeniden top· 

lanan narh komisyonu birinci ikinci ek
mek fiatlarına yirmişer para daha zam 
etti. Bugün buğday bei para daha yük· 
selmiş tir. 

Kayak mütehassısı geldi 
İstanbul, 30 - Kayak sporlan için 

bir avusturyalı kayak mütehassısı geleli. 

Gazetecilik mektebi 
kurulması üzerinde 

tetkikler 
İstanbul, 30 - Rektörlük üniversi

teye bağlı bir gazetecilik mektebi kur
mak için tetkiklere başladı. Şimdilik 

başka memleketlerdeki benzer müesse

selerin programlan tetkik edilmektedir. 
Mektebin müstakil bir halde olması 

muhtemeldir. 

Çivi fia tlan etrafında 
İstanbul, 30 - Bugün gazeteler son 

günlerde çivi fiatlannın yükseldiğini ve 
çivicilerin fiatı arttıran fabrikalar aley
hine ekonomi bakanhğına müracaat et
tiklerini, hatta çivicilerin bir anonim 
şirket kurarak bir çivi fabrikası açmak 
düşüncesinde olduklarını yazıyorlar. 

Dil~ KÖ,SESI: 

"O zaman aşan ve taşan Türkün kar
şısında ne et sedleri, ne asker safları 

dayanabilir. Umarız ki karşımızdakiler 
bu işi bu aşıp taşmaya kadar götürme
yeceklerdir.'' 

Asker safları da et sedlerinden mü
rekkeb olduğuna göre, bunların biri
birinden ayrı şeylermiş gibi, ayrı ayrı 
sayılması tuhaf düşüyor. Sonra ilk 
cümlede aşıp taşmak keyfiyeti türke 
atfedildiği halde, alt cümlede "karşı
mızdakilerin işi bu aşıp taşmaya kadar 
götürmiyecekleri" ümidiyle acaba ne 
kastediliyor? 

••• 
"O zaman uğrayacağımız sinir her-

cümercisinden bihakkın korkmak la -

zımdır.'' 

''Hercümerci' değil, "hercümerç., 
hem bu ve ''bihakkın., gibi köhnemiş 

kelimeleri kullanmakta ne mana var? 

••• 
Galatasaraylılar hemen Topkapı 

müdafaasına yüklendiler ve sağdan 

yaptıkları bir hücum esnasında Bülent 

sıkı bir şiltle içeri soktu? 
Neyi i' 

Gümrül{lerde 
tayinler 

İzmir idhalat gümrüğü muayene me

muru BB. Ali terffrn Küllük güm
rüğü muayene memurluğuna, Sürmene 
gümrüğü muayene memurluğundan a

çıkta Fehmi İnebolu gümrüğü muaye
ne memurluğuna, Anteb gümrüğü anbar 
memuru Salim İslahiye gümrüğü an. 
bar memurluğuna, Gireson gümrüğü 

muayene memuru Caftr Tayyar Kuşa
dası gümrüğü muayene memurluğuna, 

Ayvalık gümrüğü veznedarı Hüseyin 

Urfa gümrüğü muhasebe memurluğuna, 
Payas gümrüğü veznedarı Sami !..er
sin idhalat gümrüğü anbar ııcmurluğu

na, Mersin i<lhalat güm • ğü katibi Zih
ni Mersin idhalidt gümrüğü manifesto 
memurluğu ~. Mersin idhalat gümrüğü 
kati!liı Abdüllatif ve baş müdürlük ka-
tibi Hasan Mersin idhalat gümrüğü 

muhasebe memurluğuna, İzmir idhalat 
gümrüğü katibi Rahim İzmir idhalat 
gümrüğü memurluğuna tayin olunmuş
lardır. 

Muğla bütün 
•• •• •• •• tutun unu satb 

Muğla, 20 (A. A.) - Muğlada sa.. 
tılacak tütün kalmamıştır. Bu yıl yal
nız tütünden il içine dört milyon lira 
girmiştir. Tütüncülerin yüzü gülmüş
tür. Yeni yı1 tütünlerinin hazırlığına 

şimdiden baslanmıştır. Gelecek yıl e
kiın midarınm fazla olacağı umuluyor. 

Konya çiftçilerinin Adanaya 
yar•lımı 

Konya, 30 (A. A.) - Adanalılara 

yardım için Konya çiftçileri iki vagon 
buğday verdiler. Toplanan para üç bin 
lirayı geçti. Teberruat devam etmek· 
tedir. 

1\faarif Bakanlığının bir tamimi 
Maarif bakanlığı maarif müdürlük

erine bir mim yaparak_.kanun, dU.tur 

ve resmi :gaz:etlerin birer kolleksiyonla
rının yapılması lüzumunu bildirmiştir. 

ETl 

in vatan~ 

Çanak:k.ale v iddia ede. 

deniz hog.., azl~~·. ?1-
"tını .... 

Geçiş hususundald esas~Jere 
değişiklik "'" 

Çanakkale ve Karadeniz boğazlarını 
ikinci memnu mıntakaiar arasına ko 
nulması h.a:Ck~ndaki kararnamenin ( 
çiş hususunda esaslar) faslındaki hOI 
ğazlardan geçiş tarzına dair 1~~. -ı~ı.-n: 
ralı bendinin ( C) 1 ~t ı rası kaldırılar 

onun ye .. ..'.rtı~ aşağıdaki fıkraların konu 
masr J. Bakaniar Heyetince kabul ~d· 
Ir'.ııştir : #. 

"C - Kaıı:.deniz ve Akdeniz bc-i7a 
larından trdnsit suretiyle geçecek e 
nebi harb gemileri sahillerimizdeki b 
taryalarımızl:ı yani Karadeniz boğazı 
daki Anadolukavağı, Akdeniz boğazı 
daki Çimenlik bataryaları ile scla 
}aşmazlar.'' 

"D - İstanbul limanında tevakku 
edecek olan ecnebi harb gemileri e 
velce olduğı.ı gibi Haydarpaşadaki ~ 
tarya ile selam teati edeceklerdir. Ş 
kadar ki torpidomuhribleri ile yar<lırnc 
gemilerin bu selamını ifa etmelerine r· 
zum yoktur!' --------

Yeni paralar için 
Asılsız bir haber 

Gümüş paralarla ayırdedilmesini t 

min için yeni beş ve on kuruşhıklann o 
talarmdan delineceği etrafındaki net 
riyat Maliye Vekaletinde salahiye 
zatlar tarafından yalanlanmaktadır. 

İzmir Amerikan kollejin 
:Maarif Bakanlığı aldı 

İzmirdeki amerikan kolleji binası m• 
arif bakanlığınca satın alınmıştır. Te 
kilatına göre bu binadan faydalan 
şekli bakanlıkça tetkik ettirilmektedir, 

P, T. T. de terfi ve nal~iller 
P.T.T. Umum müdürlüğü yann m 

riyet mevkiine girecek olan yeni teş 
!at kanununa.__göre.. h4;urlanmıı ulun 

terfi, nakil ve becayiş listelerini dün v· 
liiyetlere tebliğ etmiştir. 

Yurdda Hava Durumu 
Sivasta kar bir- metreyi geçti 

Meteoroloji enstitüsünden verilen ma
lfımata göre dün orta ve şark Anadolu
su mıntakalariyle Karadeniz kıyıları 

yer yer yağışlı geçmiştir. Yağış Kara
deniz kıyılarında Karla karışık yağmur 
diğr yerlerde tamamiyle kar şeklinde 

olmuştur. Dün Sivasta toprak üstünde
ki karın kalınlığı 102 santimi bulmuş
tur. Şimdiye kadar Sivasta karın bu ka

dar fazla yağışı çok az görülmüştür. 

Evvelki güne göre dün hava aühune 

şarki Anadoludan başka yerlerde 1 • 
derece arsında ısınmıştır. Dün en d 
şük sühunetler sıfırın altında Akhi 
Manisa ve Muğlada 5, Edimede 6, A 

yonda 8, Sivasta 9 ve Erzurum.da 14 d 
rece ve yurdun en sıcak yeri sıfırın Üt 

tünde 13 derece ile Antalya idi. D"" 
Ankarada sühunet sıfırın altmdıao y 
karıya çıkamamııtır • 

Diişiirıüşler: 

Türkiye kaf dağının ardında değild 
Şu Sancak meselesi, 

son zamanlarda, Avrupa 
gazetelerinde, dolayısiy
le içinde TürkiyeC:cn ve 
türk siyasetinden b:>lca 
bahis geçen bir sürü mü
rekkebin akmasına sebeb 
oldu. 

Bunların içinde bilgi 
ve şuur mahsulü hakika
ten insaflı olanlar bu
lunduğu gibi, pek çokla
rı da, her satırında bir 
türkü yerinden sıçrata • 
cak, garib, inanılmaz hü
kümlerle doludur. 

Fakat bu hususta ka
fi bir fikir edinebilmeniz 
için mutlaka önünüzde 
bu ''türrühat''' la dolu 
bir kupür yığını bulun • 
malıdır. 

Aksi takdirde muhay. 
yileniz ne kadar zengin 
olursa olsun, bu isviçreli, 
belçikalı veya fransız 
muharrir bayların, "icat
kerdesi'' olan eşsiz cev
herleri tasavvur bile et
menize inıkaı• yoktur. 

İçlerinde öylelerine 

rastlarsınız ki zikrettiği 
bütün isimler yanlış, 
kaydettiği bütün tarih -
ler yanlış, istinad ettiği 
bütün hadiseler yalan • 

· dır. 

Şu basit ve türk gaze
telerinin bu kadar uzun 
neşriyatiyle apaçık, çır • 
çrplak ortaya konmuş o
lan Sancak davasındaki 
türk siyasetine atfedile
cek gizli, harikulade se
bebler bulmakta adeta bir 
yarış başlamıştır. Bir 
muharririn yazısı her 
,eyden önce orijinal ol
malı değil midir? O hal
de bunun için yapılacak 
iş basittir: bu mesele et
rafında yazılmış bütün 
edebiyatı okuduktan son• 
ra o zamana kadar hiç 
batırlanınamı~. sansasyo
nel bir fikir ortaya at• 
mak! 

Bıından da basit bir 
şey olamıyacağı ta~~idir. 
Aynr günlere tesaduf et
miş küçük bir seyahat, 
akdedilmiş bir ticari mu• 
kavele, yapı1r'TS bir ne • 

.zaket jesti, bütün bu 
lar, garibliğile herk · 
parmağım ağzında bır 
kacak umulmadık b 
tuşlar için kifi ...esilel 
değil midir? 

Bu kadar açık, kati, ~ 
lak ( !) deliller octada d 
rurken bir meselenin te 
kiki için kitab karıştır 
maya, harita üzerinde z 
hin yormaya, bilgi ko 
luğunu izale için çalış 
maya ne lüzum vardır 

Hemen kaleme sarılı 
ortaya dahiyane bir d" 
şünce koymak için ger 
ken büt!in malzeme bi 
kaç damla mürekkebi 
bir tabaka kağıddan i 
rettir. 

Fabt anlanıadığımıı 
bir şty var: Türkiye Ka 
dağmıtı arkasında bulu· 
naıt bir masal Ulkesi mi· 
dit ki, bu ,azeteci bay • 
la". onun hakkında bı.ı 
ktdar atmasyon haberle• 
ve bil~iler icad etmekt«ı 
\:enrHleriııi salihiyetlj 
görüyorlar?. 

a.,ar NABJ 
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:; an ızt•a Ders 
Bı! transız Madam müsaid fi

at.a hususi fransızca ders ver • 
mect•dir. ·•Ankara" S?azetesi G. 
A rümuzun2 müracaat. 

Elektrilc amp11lu alırken aydrn· 

lık lwbiliyctinin t·e .wırfiyatrnuı 

Vat ile p,üsterilmİ§ olmasuw dili

hat edini::. Bu suretle tcuviratm 

si::e ne derece ucuza maloldu

ğunıı anlarsun.::. Osram 100/ lam· 

balarmın iiç tarafmdıı ve am-

balaji111n üzerinde bol ziyamn 

teminatı gösterilmektedir: DLnı 

2-6139 

Daima sabit 
Daima tabii 

.Juvantiıı 
hovalar1 

e1calumen W Vat sarfiyatı. 

J)eluıluı11e11li 

·m 
n mp11ll"n11111 Vat snr:fiyatı asgari derecededir. 

lngiliz kanzuk ,.czanesı Ul.bo

ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahf'der. 
Juvantin saç boyalan kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk Uze
rinde tertib edilmiştir. 

Ankara Huk:uk Fakültesindeıı: 
:Mayıs 1937. nihayetine kadar alınacak olan 2;00 • 2700 kilo sade 

Yağı açık eksıltmeye konmuştur T-Lm· · f' 90 ku · 18 l' · cuı mı ıat ruş ve muvak-
kat temınat 2 ıra 25 kuruştur. 1stekli'erin 6 1 1937 b 
gu"'nü saat 11 de fakülteye gelmeleri • (21'

13
)· çarşam a 

..::....----- . 2-6046 

P. T. T. Levazım 
. _l\1 üdüı-lüğünclen: 

Ankara - Y enışehırde inşa edilecek 
P · T · T · binasının kapa lr zarf usulile 

eksiltme ilanı 
A • ~k iltmeye ko~ulan iş : Ankara'da Yeni ehir'de Devlet 

mah l an e 'V T yı • 
graf ve telefon. b~nası ~n aatı. 1 

nmd yapıhıcalc~ta tel· 
İncıaatın ke ıf ıbedelı (78660) Jir2 (36) k 

• II'k uruştur. B • Bu •şc mutea ı umumi f " • 
JAhikası ke if hüt~sa d f ennı şartname, ınşaat fennt şart· 

nam~ 'artnam~ elektrik te . e teri, kalorifer sıhY tesisatına ait 
fkennı !di ad"t' ptan eksiltnı:~satı şartna~esi, elektrik te.sis:ıtı lahi-
ası. t . şartnamesı, mukavele proıesı ve Ba-

yındırlık lerı genel artnamesi 3 lira 93 ku b d ıı A ka 'd 
P. T. T: I..evazrm .M~d.ürlüğünden ve İstanb~'da e ~. ;.. ;. ,;;va~ 
z:ırn aynıy~t muavınlığınden alınabilir. 

C • Eksıl~e 7 1 ~~.37 _tarihi_n?e perşembe ünll saat (15) de P. T. 
T umumi mı.durlu u bınası ıçınde to 1 g . 
k~misyonunca yapılacaktır. p anacak arttırma ve eksıltme 

D _ E1~1i.ltme kap.alıb~a1 rf •ıs~l.ü ile yaprlacaktrr 
E - E"'" ıtmeye ~ıre ı mek ıçın isteklilerin be b. yU b d 

lira muvakkat temınat vermesi, ! ın z se en ört 
F _ İsteklilerin aşağıdaki prtlan ha' td .. · b · uı d ız o ugunu ıc; at etmesı 

,,.,zım ır. 

ı _ 2490 No.Ju kanundıı yazılı vesaik\ .. t i 
2 _Nafıa vekaletinden alınmış yapı mgu.~ts ~~mh.edsl.'... .,___ .. 

· t r. b · "'k · · eau ı ıgı vesı~ı gos-
termesı ve yap ı6ı en uyu ışın bedeli 50 000 r d .. l 
sı ıazımdır. İhale gür.ünden Jaakaı 8 ü~ ıra an aşagı o ~ama. 

tal bte bulunmamış olanlara işbu ehr g ~vvel. nafıa vekaletınden 
c . • . ıyet vesıkası ıta olunmayacağının 

ve benabenn eksiltmeye ııtırak edcmiyecekl . . rt'kka 
h 

· heder ennın nazarı ı te a-
nması ıca • 

3. _ Müteahhidin bizzat diplomatı müh d' • 1 

1 ANKARA LEVAZIM Al\tI1RLlG1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 LAN 
Kırıkkale ;:ıskeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 70 ton kok kö· 

mürü 4. 1. 936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme suretiyle sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 2450 lira olup muvakkat teminatı 
357 lira 50 kuruçtur. İııtektilerin belli gün ve saatte teminat ve ve
sikalariyle Kırıkkale As. fabrikalar muhasebeciliğine yatınnaları ve 
komisyoııa müracaatları. (2093) 2-6016 

İLAN 
1 - Eskişehir garnizonu için 96000 kilo sığır eti kapab zarfla 

4.1.937 günü saat 16 da Eskişehir askeri satın alma komisyonunda 
alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 22080 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1656 liradır. 
4 - Teminatlar vaktından evet muhasebe vemesine veya mal 

sandık1aı ına yantılar ak'buzlar eY" banta mektupları kanuna 
uygun olrın teklif mektuplarının içerisine konması ve teklif mek. 
tuplarının ihale günü Eskişehir posta ve telgraf ayariyle saat 15 e 
kadar koır.isyon başkanlığına verilmesi ve 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikı.ıların lüzumunda komisyona ibrazı şarttır. 

5 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. (2106) 2-6039 

İLAN 
~ - P?latlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 2200 kilo aade yağı açık 

eksıltme ıle 8. sonkanun 1937 cuma ııcünL saat 16 da ihalesi yapıla. 
caktır. 

2 - Talihlerin 115 lira 50 kuruş teminatı muvakkate makbuzla
riyle yevmi mezkurda garnizon kıtaatı komutanlığı artırma ve ek. 
siltme komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek isteyen talihlerin hergün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. (2145) 2-6092 

İLAN 
1 - Konyadaki kıtaatrn senelik ihtiyacı olan 405 bin kilo kuru ot 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen tutan 19642 lira 50 kuruş olup ilk teminatı 1474 

liradır. -
3 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul, ve Ankarada levazım 

amirlikleri aatın alma komisyonluklarındadır. latiyenler ışartnameyi 
bu komisyonlarda görebilirler. 

4 - Eksiltme 12-1-937 salı ~nil saat 11 de kor satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

1 

• 

MlLLl MÜDAFAA VEKALET! 
:..".TIN ALMA KOMtSYONU İLANLAR 

BİLİT 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 130 kuruş olan 16.SOO kilo pa

muk çoıap ipliğı kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 107 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen• 

lerin hergün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 1608 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 11-1-937 pazartesi ~nü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kan unun 2 ve 3 üncü 

maddderınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al, Ko, 
na vermeleri. (2166) 2-6113 

BİL İT 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan 2.200 tane yün 

fanila kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak Ye örneğini görmek i.teyenlerin 

hergün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 561 liradır. 
4 - İhalesi 7. 1. 1937 perşenbe günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye girecekelerin 2490 sayılı kanunun 2 "#e 3 ilncll 

maddelerinde yazılı belgelerle ilk teminatlarını t:klif mektub1an 
ile birlikte ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. SA. AL 
KO. na vermeleri. (2151) 2-6098 

BİLİ1 
1 - Bes kalem D. V. L . Laboratuvar tecrübe atatı pazarlıkla sa-

tın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 13.800 lira olup ilk teminat parası 1035 

liradır. 
3 - İhalesi 8-1-937 cuma ~nü saat 11 dedir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad • 

desinde istenilen belgeleriyle ihale günü ve aaatında M. Jııl. V. satın•· 
alına komisyonunda bulunmaları. (2231) 

BİLİT 
1 - 250 beygirlik Dizel motörü ve teferruatı pazarlılıcta utm alı-

nacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 12.000 lira olup ilk teminat parası 900 

liradır. 
3 - ihalesi 7 • ikinci kanun - 937 perşembe ş;lnü saat H dedir. 
4 - Bu motör hakkında evvelce hava fen şubesince istenmit o • 

lan teklifi vermiyenler bumünakasaya giremezler. Bu münakasaya 
girmek için hava fen şubesinden bir vesika alma mecburidir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı 'kanunun 2, 3 üncil mad• 
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. M4 
V. satın alma komisyonunda bulunmaları. (2232) 2-6205 

1 ASKERi FABRIKAl.AR UMUM MODORLOCO 
SA TIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI 

İLAN 
5-2-937 tarihinde ihalesi yapılacağı ilin edilml• olan 50e alt ftİt• 

rik hakkındaki ilanın hükmü yoktur .• (2180) z-....6174 

1LAN 
Kilo 
500 Kromlu Kösele 
200 Salmastralık kösele 

Tahmin edilen bedeli (2400) lir olan yukarda miktarı ve cinil 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mUdurliıgü sat n alma 
mi yonunca 20-1-937 tarihinde çarşamba giınu saat 14 de açık ek 
siltme ile ihale edilecekti" Şartname paarsız olarak ko ondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (180) lira ve 2490 nu 
1ı kanunun 2 ve 3 üncll maddelerindeki yesaikle mezkfıt gua ve 
atte komisyona milracaatlarL (2205) 2-618Q 

1000 METRE MiKABI CEViZ TOMRUGU 
Tahmin edilen bedeli (40500) lira olan yukarda miktarı ve clllsi 

yazılı malzeme asker! fabrikalar amum müdürlüğü satm dini lto· 
misyonUnca l411-937 tarıhiftde perşembe giınü ısaat ıs de %aP•!! zart 
ile ihale edilecektir. 

Şartname (ikiJ lira (S) kunıt mukabilinde komisyondan vuilir. 
Taliplerin munkkat teminat olan (3037) Uta (SO) kuruşu havi 'tek· 
lif mektuplarını meakOıı' 2inde saat 14 e kadar kcmisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralt kan~Q\ln 2 ve .S maddelerindeki 
vcsaikle mezkur gUıı ve 'saatte omisyona mUracaatları. (2160) 

2-6157 -

Müteahhit nam n h-bml Sl.5.937 gününe kadar 
yevmiye asprf 40 uami 50 kilo ekmek 

Tahmin edilen bedeli 630 lira olan yubrda yazılı ekmek askerl 
fabrikalar umum müdürlüi\1 atm alma komisyonunca 11.1.J937 ta• 
rihinde pazartesi günü &aat 14 de açık eksiltme ile ihale edil ... 
tir. Şartname parasız olarak komityondan verilir. T•Hpleda IDll! 
vakkat teminat olan 47 lira 25 kuruı.vej2~90 sayılı kanmma 2 ft..:I 
maddelerinde yazılı vesaikle meskOr gün n .. tte k~ _. 
racaatlarL (2179) 2-6136 

h d diplomal• bir mühendi . en ıs veya mımar o ması 
veya u s veya mırnann b · t t · tı 
f .. mesuliyetini deruhte eylcd' ... . u ınşaa ve esısa n 
ennı .. . . .. ıgını ve mukcıveleye bu prtla imza 
koyacagrnı havı bır taahhudnamesini ibraz 1 • 11! d 

G • Teklif mekt:.ıblan vukarda ( ey cmeaı dttm ır. . 
saat e-neline kadar Atıkara'da P. T.C~ fıkrasında .. Y~.zıl_ı, .. ~~at!en b:r 
· d ki arttırma eksiltrr.e ko · • umum mudurlugu bınası ı· 

çın e • · mısyonu reisliği kb k b"li d 
Yen1ecektir. Posta ile gönderilecek mekbutl ne ~a uz mu a 1 n e 
fıkrasmda yazılı saate kadar gelmiş olması 3:10 nıhayet yu~~r~a (C) 
mu ne iyice kapatılmrs olması lazımdır p t ~ dış z_arfın mühu: mu
ler kabul edilmez. (2058) · os a a vakı olacak gecıkme-

S - İsteklilerin 12-1-937 sah günQ saat ona kadar teklif mektup
larını Konyada kolordu satın alma komisyonu başkanlığına gönder
melidir. Bu saatten sonra gelen mektuplar kabul edilmiyecektir. 1 

s. ı 
(2199) 2-6264 

I "· "· Yolları Ve Limanlan umu m müdürlüğü 
A. Komisyonu Hanları: 

ANKARA BELEDiYE RE.ISU'c. D.ANLAIU 1 
lL AN 

1 - Yeni ve eski şehrin muhtelif sokaklarına yapı~acak parke 
kaldırım inşası on beş gün müddetle kapalı zarfla ekaihmeye ko-

2-5991 

Anl\.ara Gümrüğünden : 
Gümrüğe terkedilcn aşağıda nevi ve mikd 

M6 tarihinde açık artırma ile satılacaktır MUzaau ydazılı. eş.yalkar 10.I. 
( ·ı ı k ·· .. .. • ye eye ıştıra etmek 

ft ta. sı at a ına uzere gumruge muracaatıarı. (ılJ?) 
Kılo Grnıu 

3 800 
'ı 32 

25 100 
3 

ı 

50 
240 

50 
60 

760 
920 
250 
560 
400 
120 
500 
420 
080 
150 

Gılasko muakkim süt toz\: 
Boş teneke kutu 
Transvannötör 
Kaat fotuğraf resim 
Demir gümüş nikel halitasından bıçak 

''. " . ,. ,, çatal ve kaşık 
Mustahzeratı kımyeviye sınaıye 
Agaçtan taksimatlı metre 
Galvanezlı bakır tel 
lpek mensucat 
Sulfüllü demir kaynak .. .. 
Kundura boyası 
Kuru pıl 

.. 
Bonlı ağaç kutu 
Çerçevesiz termometre 
Elektr1k sayıcısı 
Çelik mene 
Bir adet boş varil 
Hurda tahta aletleri dirhemler 

2-6070 

1LAN 

Muhammen bedeli 18.452 lira olan muhtelif vagon ve lokomotif 
ray ve sustalan 15-1-937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1383 lira 90 kuruşluk muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alı.n~ı' vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reıslığıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk efliğinden dağıtılmaktadır. 

(2212) z-6200 

Süthane tesisatı eksiltme ilanı 

Karacabey Harası 
Direktörlüğünden: 

Hara merk'ezinde yapılacak süthane tesisatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 15 - ikinci kanun - 937 cu
ma günü saat on beştir. Eksiltme yeri hara merkezidir. Teminatı 

?'~vakkate olarak 1350 lira alınacak:tr. Fenni ve mali prtnamesini 
ı~tıye~ler hara müdürlüğü, Ankara, Bursa, İstanbul Baytar Müdür
luklerınde görebilecekleri gibi mahallinde tetkikat yapmak istiyen
lere de haraya müracaatarlrnda kendilerine izahat verilir. 1steklile· 
rin eksiltme günü kanuni vesaik ve tcminatlariyle birlikte harada 
bulunmaları ilan olunur. (3841) 2-6207 

nulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (15002,26) liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı (1125,15) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini g?rmek istiy.~n~_erin he~gün y~ı 

işleri kalemine ve ihale 5 kanunusaru 936 -'llı gunu Beledıye Encu• 
meninde saat on birde yapılacağından isteklilerin de saat ona kadar 
teminatlariyle birlikte teklif mektuplaruıı Belediye Encümenine 
vermeleri. (2154) 2-610Z 

1LAN 
Temizlik işleri için alınacak saraç malzemesi pazarhkla alınaca

ğından şartnamesıni görmek !stiyenlerin hergün yazı işleri kalemi• 
ne ve isteklilerin de 5 kanunu sani 937 ulı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2247) !-6Zl0 

tLAN 
1 - Yangın yerinde 681 inci adada 9 panelde 24 mette murab

baı belediye malı arsa on be§ gün müJdetle açık arttırmaya konul• 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (96) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7,20) liradıt. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyenler hergün yazı i~teri kalemine.

ve isteklilerin de 1 S ldnunu ....ı 937 ccma günü saat on 'bucukta 
belediye encümenine müracaattan. (2246) !-6209 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet otomobili için açık eksiltme jle 3000 litre benzin alma 

cak:tır. "' 
İhale 13-1-937 çarşamba gUnU saat tS4e Vekalet satın alma ko 

misyonunda yapılacaktır. Taliplerin teminat mektupları ile müra 
caatları ilan olunur. (2225) 2-6203 



iKRAMiYELi 

PiYANGOSU 

ealce lnapoatan mabbillnde verilecek hediyelerin iki piyan· 
pda tum enelce- illa edilmitti. Bu kere bu iki kqide bir
lctUdlerek 15 SuhMta yahus bllyilk bir piyango çekilmeli te

· .. -ı.ı..nır etllüttir, BunUll Mıln Ayın miitterilerimis taraf mdan kupon• 
M eoolrlnun 1937 cumartesi g(lnii Aat bete kadar idareye tea • 

tdllebUecek " oedan 80nra ptlrilecek kuponlar kabul 
~-

imdiye kadar Yenice kur'uına l•tirak etmemit olanlar mild· 
detin bu ıuretle tcnclidinden- bilistifade 50 kupon biriktirip 
bu biyiik piyanaoya bir kur'a nıımaruile iıtirai imklnını 

"1111pl)tce1derdir. Bu illa bundan evvel yapdalı bUtiln illnlarnt bO-

ertni iptal eder. İNHiSARLAR iDARESi 

. . 

i l 
ŞUB ATTA 

Çekiliyor 

SON 40 GONDEN iSTiFADE EDlNlZ. 

BU 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti: 

Ankara Merkez llifZ188ıhha 
Müessesesi Müdürliiğıinden: 

1 - Açık ebiltmeye konulan it: JPanmkodiuml ıubeaine 1&tm 
alınacak mubamm~n bedeli 19&> Ura 11!tt-: 

... :-~ ... --1 ilet ~ .. Hateyl n 1111•• wüulp _.me.., 
lifinden alabilpktlr. 

ı - llWltane 11·1·9'7 2iinU Mat 11 de çir eWttme 1Uretiyle 
yapılacaktır. -

4 - htekll ekliltmeye ıkebilme1ı: lçtn (147) liralık muvakkat 
teminat ftl'llleu ayrıca bu it iberine muamele yaptıfına dair vesi-
ka lbru etmesi prttır. (2187) 2-6158 

Maliye Vekiletindenl 
l - 2020/1000/510 milimetre ebaclmda n muhammen bectell Oft 

bet bin ~ teben lira .,ıan (253) ad« MI dOIJ'a dolabı puarbJda 
y..,ıtnl-=akbr. -._ı. 

2 - Panrbk 4 • 1 • 937 pazarıeli .--t on bette Veaıet ı .. 
ftZDD mlldlrltlfGnde toplanan ebiltme ~'YOiiunda yapücaktır. 

3 -~ le.una m041rlGll•• ve lltanbulda Dolma • 
bahcede Maliye Evrakı matbua .-rı Wurlutunamı almahilir. 

. Lteklller 2490 Ayıb kar.anım iki ft llçtlnctl maddelerinde yanb 
Wreter n 2277 liralık bd teminat _..u veya banka kefale& 
mektaplariyle birlikte n tartnmaecle -...ı edllmi, otdufu ftdd1e 
Vüllettıe mWatlr1tl ntlmuneye ft_.,.,, 'ne merbut krokly uy11111 
bir almune ile birlikte komlayoaa mln ••t etmeleri. 

(2047) ı-sgea 

~ eahlbl- .,. Bqmu· 
1mr1ri 1'allh Rıfkı ATAY 

Umumi Nepiyatl idare 
edea Yua ltJerl Jl6dlrtl 
Nuuhl BAYDAR 

Çuhn cadd•sl olYanada 
Ulu Bammviad• llasıllJUffn. 

YILBAŞI 

~-'· ~ ..!L.-.-..;! 
~~ı~a .ı.w~uli:U~ 

ANKARA 
~ tuvaletlerlnl ço1i a· 

aa& ftatlarla •tmaktadır. Mey. 
tlmla en ıGzel elbi1e ve manto
lanaa ytlnlU lpelrU lnnmtlarmı, 
...ıt0r ve 1entllrlertn1 taPka ve 
lionelerini en ucu fiatlarla q. 
1llia edebillrlinia. · 

4alrara Yenitehir AH Nazmi 
ap. D. 14. T. 3837 

Kavaklıdere~ 
ucuzladıJ 

Dört senelik olgun 

70 StJ. ıife Sofra Şarabı: 60 Kunlf 

70 Su. ıite Tatlı Şaraplan: 

Tokay ) 85 KURUi 
Tatlı sert 

Etiketli 70 Stl.. bo~ ş~mizi 
g~tirene 

Satış Mağazaları mızda 

1 O kuruş ödenir 

Açık $arap Litresi 40 Kuruş 

25 litrcd~ qağı olmamak üzen! " 3 3 " 
CenapA d 

Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

Ankara 
M~la Vilayetinden : 
1 - 10-12-936 ~ııtl pazarkkta ihale edilmek Ozere. itın edile1l 

13348 lira 33 kUnıt ~eşlf bedeıti K6ycelia yafıb ilk okuluna llteldt 
çıkmadıfmdan tekrar kapalı nrf usuliyle eblltmeye konuhinıttur. 

2 - M~t teminat 1601 Ura 12 kunıttur • 
3 - Ebittme tı.1.937 puarteli ıtınU aat aa altıda daimi enci· 

mende kapalı sarf uauliyle yapılacaktır. 
4 - htekliler ekliltme, fenni ve baymdırbk itleri ~<Jet tartna

melerinl ve buna m6teferri diier evraq Mutia nafıa iıalldilrlBllD• 
den J[6reblllrler. -

5 - Eksiltme,.. ıirmek iıtlyenlerin Nafıa Vektletlnclea allllllllf 
ehliyet naikaaı ıöetermelerl ve ticaret oduina kayıtlı btalunmaluı 
lbımdır. 

6 - Telllf mektuplan 2490 uyıh kanunun tarlfatı dairesinde 
bfıırlaı.arak yukarda yanlı ihaleden bir uat önce makbus mukabl• 
llnde Mutia nbaylıfma vereceklerdir. 

Poıta ile ıönderilecek mektupların nihayet. flçf\nctl maddede ya
sılı uate kadar ıelıiıit olmam, dıt zarfın mühür mumu ile ivlce 
kapatılmau lbun:br. -

Poıtada olacak ,ecikmeler kabul edilme&. (3614) ~ 

Mıığla Y.iliyetinden..: __ 
t - 10-12-936 gilnU pazarlıkta ihale edilmek Cftre lltlı edilen 

13348 lira 33 kurut Ketlf bedelli Marmariı yatılı-ilk bku)msa iıteWI 
çıkmadıalJDdan teirar kapalı zarf uıuliyle eblltmeye Jmdnulmuttur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruttur. 
3 - EksiltıM ıı.t.937 pazartesi gtlııtl uat on bette daimi enci

mende kapalı •rf muliyte yapılacaktır. 
4 - İltekHJer ebiltme, fenni n baymdırlık itleri pnel '8~ 

melerinl ve blıu milteferri diier evrakı Malla nafıa mtldilrl~ 
den ıörebllirler. -

5 - Eksiltmeye ıinnek iıtivenlerin Nafıa VelrAJetinden a1mmıt 
ehliyet vesikalı ıöıtermeleri ve ticaret odHına kayıtlı bulunmalan • 
lazımdır. 

G - Teklif melrtuplafı 2490 uyılı kanunun tarifatı daifelincle 
hazırlanarak yukarda yuıb ihaleden bir aat &lce makbus mukabi
linde Muf ta llbavlıfma vereceklerdir. 

Posta ile R&ıderilecek mektuplann nihayet. ı-..e maddede ya. 
nb 11ate kadar ıelmif olmam, dıt nrfın mflltJr mumu ile iyice 
~tılmau llmndır. -

Poıtada 01-cak gedkmeler kabul edilmq,, ('633) 2 IOl5 

Türkiye iş Bankasından: 
Yeni yıl dolay11lyle BanJramıı ılfeleriala 31, 12, 1136 ,.._,,., 

a\bıll 611eden IOnra ve 1. 1. 1937 cuma gbtl .... ,... kadar ~ 
bulunacatını aym mUfterilerimbe bildiri& 2-6191 

Anadan ve babadan yar11Çı 935 dofumlta. biri erkek biri 
mik tlzere iki bq 1afkan lnıilia tan t.~ aıttnaa 1Uretiyk 1 · 
ti klnun • 937 puar ~nU bara metı.:nnde Atdacaldudıl'• 
kat teminat 75 liradır. lıteklilerin me~ .un bara -.·ka~li.; 
lunmalan ve taylann pedifirlerinJ 1 
linden bara merkeziyle Aribra, B 
leri Mtldtlrllltlerine mtlracaat etme 

HAKIKI FRANSIZ 
·~ürenlere: KATRAN HAK 

PA.NTAL&BI 
ı sı 

BUGUN BU GECE 
KALYENTE 

BqRoll-.le: 
Dotore. clel Rio •Pat O'Brien 

Z•ıwla re malatefem dekorlar aruıada 
•li• mlalklerle .a.l•amif eıleaceli 

blrmnsır. 
Propama iı&.eten: 

PARAMUNT Ju,._..., 

EMA.LAR 


