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ismet in önü dün geldiler ve Üsk~dar. ve Kadıköy su 
Elizize hareket ettiler şırke_tı_sa_t_ın_alındı 

Başbakan İsmet İnönü refakatlerln• 
de İç Bakanı ve C. H. P. Genel Sekre
teri B. Şükrü Kaya, Dış Bakaru B. Tev• 
fik Rüştü Aras olduğu halde dün sabah 
saat 10.40 da hususi trenle şehrimize 

gelmiştir. Başbakanımız istasyonda Ka· 
mutay Başkanı B. Abdülhalik Reoda, 
~ehrimizdeki bakanlar, mebuslar, mevki 
ve merkez kumandanları, Emniyet Ji· 
rektörü, bakanlıklar ileri gelenleri vo 
kalabalık bir halk tarafından kar~ılan· 
mışlardır. 

Bakanlar Heyeti toplandı 
Bakanlar heyeti, Başbakanımızın 

şehrimize dönüşünden sonra Başbakan
lıkta toplanmış ve toplantı saat 1 S şe 
kadar sürmüştür. Bu toplantıda bakan· 
lıkları ilgilendiren türlü işler görüşül· 
müş ve bu işler etrafında kararlar alın
mıştır. 

Bcqbakanımız Elazize hareket 
ettiler 

Başbakan İsmet İnönü refakatinde 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili Re· 
fik Saydam, Milli Müdafaa Vekili ge• 
neral Kazım Özalp, Jandarma Umum 
Kumandanı general Naci Tınaz olduğu 
halde Elazize gitmek üzere dün akşam 
saat yirmide hususi trenle şehrimizden 
ayrılmışlardır. 

Başbakan istasyonda Kamutay Baş
kanı Abdülhalik Renda, İç İşler Baka
m ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka-

B. Şükrü 
dün 

Kaya ve Dr. Aras 
gelmişlerdir 

Başbakammız ve Bakanlarımız Ankara garrnda kendilerini karşılayanlar arasında 

ya ve diğer bakanlar, Sovyet Büyük el
çisi Karski, mebuslar, vekaletler mil&
teşarları tarafından uğurlanmışlardır. 

Milli Müdafaa Bakanı general Ki
zım Özalp Başbakana Kayseriye kadar 

refakat edecek ve oradan ayrılacaktır. 

Başbakan İsmet İnönü bu seyahat· 
lerini Srvas ve birkaç gün evel iltisak 
peyda etmiş olan Çetinkaya • Y olaçatı 
hattı üzerinden yapmaktadırlar. 

Şirket tesisahrn temmuzda 
belediyeye devredecektir 
İmtiyazı 1~9 senesinde verilmit olan ve müddeti 1962 senesinde 

bitecek olan Üsküdar ve Kadıköy su şirketinin bütün su tesisab ile 
imtiyazdan doğan hak ve menfaatlerinin satın alınması hakkında bir 
ıeneye yakın bir zamandanberi devam eden müzakereler neticelenmiı 
ve tanzim olunan mukavelename dün Bayındırlık bakanlığında imza ft 
teati olunmuştur. 

Bu suretle tesisatı mukaveleler
le tayin edilmiş raşa müddetinden 
iki sene ve imtiyaz müddetinden 
25 sene evel satın alınmıştır. Mu· 
kaveleyi Bayındırlık bakanı B. A~ 
Ii Çetinkaya ile İstanbul belediye
si adına belediye sular müdürü B. 
Ziya Erden, şirket adına da şirket 
idare meclisi reisi B. İsmail Hakkı 
Elden imzalamışlar, ve imza me· 
rasiminde Bayındırlık bakanlığı 
ileri gelenleri de hazır bulunmuş
tur. 

Bayındırlık bakanı B. Ali Çetlnkaya 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tesisat 1 Temmuz . 1937 tarihinde 
şirket tarafından belediyeye devir ve 
teslim edilecektir. Satın alma bedeli 
4-00.000 liradır. Bu para on sene müd
detle ve faizsiz olarak her sene 40.000 
lira verilmek suretiyle ödenecek ve illıi 

taksit 1938 Haziranının soonunda ve· 
rilecektir. Şirketin geliri bu taksitleri 
kolayca karplayabilecek ve tesisatın 

tamir ve islahma ~etebilecek mikdar. 
dadır. A tatürkle kral 

altıncı Jor j 
arasında 

Gündelik 

Güzel 
San ati eri 
Teşvik için 

Geçen martta, Ulus'a, modern 
türk tiyatrosu hakkındaki görüşle
rini anlatmış olan Prof. Kari Ey
ber, bizim bu işte en güç, fakat en 
doğru yolu seçmiş olduğumuzdan 
bahsederke·n Arjantinde, yirmibeş 
senedenberi yabancı trupların ge
tirtilerek seyredilmesile iktifa e
dilmiş olduğu için orada bir tiyat
ro edebiyatının kurulamamış ve 
tiyatro sanatkarı yetişememiş ol
duğundan haklı olarak şikayet e
diyordu. 

Komedi, operet veya opera ol
sun, bir memlekette tiyatronun 
yerleşeblimesi için, ilk önce, ona 
sanatkarını yetiştirecek olan kon
servatuvarın tesisi lazım geldiği
ne ve sonra, - profesörün de işa
ret ettiği gibi - gerek sanatkarı 
ve gerek temaşacısı bakımından 
tiyatronun ilerlemesi İçin, yabancı 
trupların ve yabancı sanatkarların 
getirtilmesi cihetinin düşünülme· 
sine nasıl itiraz olunabilir? 

Memleketimizde tiyatro sana
tını ayakta tutan İstanbul Şehir ti
yatrosundan, halkevlerinin temsil 
şubelerinden, tuluat kumpanyala
rından ve sinemalardan burada 
bahsedecek değiliz; çünkü tiyatro 
ihtiyacını şiddetle hisseden Türkiye 
bu ihtiyacın tatminini ciddi şekil
de mümkün kılacak tek vasıtayı 
kurmuş bulunuyor: tiyatro mekte
bimizden yetişecek olan gençler 
bizde tiyatro sanatının ilk pionie
leri olarak onun gelişiminde Üzer
lerine düşen vazifeyi yapacaklar
dır. Bu, muhakkak ki uzun bir za
man meselesidir. Fakat gaye bilin
dikten ve bizi o gayeye götürecek 
doğru yol kararlaştıktan sonra za
manı sabrımız yenecektir. 

Tiyatro mektebinde çalışan 
gençler için örnek olacak ve yük -
sek temaşa zevkini tenmiye ede
cek olan yabancı trupların ve ya-

( Sonu 5 inci sayfada) 

Adliye Bakanımızın sözleri 

Dersimde yakalanan 
şakiler derhal 

mahkemeye sevkediliyor 
.. İstanbul, 17 (Telefonla) - Adliye bakanı B. Şükrü Saraçoğlu bu

gun Ankaradan lstanbula geldi. Adliye bakanımızın bu ziyareti tama
men hususi mahiyettedir. Burada oğlu Aydın'ı ameliyat ettirecektir. 
Adliye bakanımız çok çocuklu adliye mensuplarına verilecek ikrami
ye ve adliye işleri üzerinde kendisile görüşen bir muharririmize şu i
zahları vermiştir: 

Bu suretle kurulduğu gündenberl 
hizmetinde bulunduğu balla hiç bir 
veçhile memnun edemiyerek şikayet ve 
hoşnudsuzluğu celbetmiş tesisat ve şe. 
bekesini d~ fennin bir amme hizmeti
nin icabıı·a uydurmıyarak her zaman 
ihmal etmiş olan saltanat zamanından 
kalma köhne bir şirket daha Cümhuri
yet hükumeti zamanında Bayındırlık 

Bakanının uğurlu eliyle millete ve şeh
re mal edilmiş bulunmaktadır. 

Yakın zamanda bütün eksiklerinin 
yavaş yavaş ortadan kaldırılarak tamir 
islah ve genişlemesine çalışılmak sure· 
tiyle Üsküdar Kadıköy ve Boğaziçi h,a

valisi, halkının temiz ve bol suya ka. 
vuşabileceğini ümid ve tebşir ederiz. 

"- İkramiyelerin verileceği 
tarih, Mecliste kabul edilen kanu
nuna göre, Adliye ve Maliye vekil
leri tarafından tayin edilecektir. 
Bu iş için faaliyete girişilmiştir. 
ikramiyeden İstifade edecek olan
lar hakim ve müddei umumi sını
fına dahil olan adliye mensupları· 
dır. Bunlara verilecek ikramiye ıu 
şekilde tesbit edilecektir. 

Ziraat bankasının 
son bir yılı 

ikramiyelerin tubit tarzı 
Hakim ve müddei umumilerin ma

aşlarından yüzde yarım tevkifat yapı
lacak, terfi zamlarının iki aylık farkı 
ile istisnasız olarak bütün adliye me· 
murlarından senede birer lira kesilecek 
ve münhallerin ikişer aylığı bu işe tah
sis edilecektir. Toplanan para çok ço
cuklu hakim ve müddeiumumilere ikra
miye olarak verilecektir, 

Adliyede yeni terfiler var mı? 
- Adliyede yeni terfiler var mı ? 
- Bu hususta pek yakında bir ter· 

fi listesi çıkarılacaktır. Adliye memur. 
lan bu listeye göre birer derece terfi 
ettirileceklerdir. 

- Kan güdme davası meselesi üzerin
de neler düşünüyorsunuz ? 

- Vekalet bütün müddei umumile
re birer tamim göndererek bulundukla
rı mmtakalarda kan güdme ihtilaflari
le mücadele kanununun tatbiki lazım 

gelip gelmediğini sormuş, izahat iste
miştir. Her müddei umumi buna aid ra
poru hazırlıyarak vekalete verecektir. 
Gelecek raporlar vekiller heyetince gö· 
rüşülecek ve kanunun hangi mıntaka

larda tatbikinin icab ettiği kararlaştm-

( Sonu 5 inci sayfada) 

Küçük çiftcige 4 kooperatif !ere 5 
milyonluk gardım yapıldı 

Ziraat bankasının yeni kanunu yürürlüğe girmiş bulunmaktadır: 
Türkiye cumhuriyeti Ziraat bankası 100 milyon itibari sermayeli 
muhtar bir devlet müessesesi olarak, şerefli olduğu kadar da güç ve 
mesuliyetli vazif esi·ne başlamış bulunuyor. 

Sümer Bank ekonomik kalkın· 
mamn, lş bankası tasarruf terbi
yesinin ve iş hayatının belkemiği
dirler. Emlak bankası, memleket 
bayındırlaşmasındaki yapıcı rolü· 
nü başarmak yolundadır. Devlet 
Ziraat bankasına, yeni kanunile 
bütün bu kalkınma hamleleriınin 

temposunu hızlatmak vazifesini 
vermiştir: Ziraat bankasının faali
yet mevzuu 12 milyonluk türk 
köylü ve çiftçisidir. 

Zirai krediler ve kooperatifler için 

bir intibak ve istihale devresi olan .ıi· 

raat bankasının son bir yıllık faaliyeti

ni; en büyük memleket davalarının hal-

li müjdelerini veren hadiseler olarak, 

6. ıncı sayfamızda zevkle okuyacaksı-

nız. 

Ziraat banaks1 genel direktöril 

B. Kemal Zaim Sunel 

İngiltere Kıralı Majeste VI. Geor
ge'un doğum g\inlinün tesidi münase
betiyle Reisi Cumhurumuz tarafından 
çekilen telgrafla gelen cevab suretleri 
aşağıdadır. 

Majeste George VI • Londra • 

Majestelerinin doğumunun yd
dönümü müncuebetüe, kendilerine 
en hararetli tebriklerimle birlikte, 
şahsi saadetleri ve kıraliyet ailen· 
nin saaJeti için beslediğim samimi 
temennileri arzetmekle bilhaua 
bahtiyarım. 

K. Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru Ekselans 

K. Atatürk 
Ankara 

Doğum günümün tesidi münasebe
tiyle vukubulan tebriklerinden dolayı 

Ekselanslarına çok samimi surette te
~ekkür eder ve mukabeleten baranetli 
temennilerimi arzederim. 

GEORGE VI. 
(A.A.) 

Küçük antant 
başbakanlarının 
toplantısı 

Fon Noyrat'ın Belgrad ve Sofyaya 
yaptığı son ziyaretlerden sonra Çekos
lovakya Başbakanı B. Hodza da Bükre
şe gelerek Romen devlet adamlariyle 
konuşmuştur. B. Hodza bundan sonra 
Romen Başbakanı B. Tataresko ile bir
likte Tuna üzerinde B. Stoyadinoviç'lo 
görüşmüş ve üç devlet adamı küçük 
antantın vaziyeti hakkında görüş teat:ı
sinde bulunmuşlardır. 

(Bu husustaki tafsilat 3 üncü sayfa. 
mızdadır.] 
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Köy işleri için 
esaslı tetkikler 
İç bakarnmızan bir emri 

iç işler bakam ve C.H:P .. Gen~l se~reteri ~·.Şükrü ~ya kö~ iş~eri 
hakkında valiliJdere yenı bır emır gondermı,tır. Bu emrı ehemıyetıne 
binaen aynen yazıyoruz: 

1 - Köy idareleri büro işlerinin pürüzsitz olması ne kadar lazım
sa köye ve devlete her zaman hesa b verecek bir halde muamelelerini 
~ksansız ve hazır bulundurmaları da o derece zaruri ve mecburidir. 

İyi tanzim edilmiş ve muame
latı düzgün yürüyen köylerde, köy
lünün, tam bir inan ~e güven du
yarak her işte köy idaresine can
dan yardımını esirgemediği, kö
yün bayındırlık ve genliği için ça
lışıldığı ve bu suretle büyük işler 
haşanldığı her zaman görülmek
tedir. 

2 - Maddi imkanlar nisbetinde 
köy işleri etrafmda esaslı tetkikler ya
pdınlarak geç.mit yıllar durumunun 
.oüsbet ve madde madde not ettirilme
ıini. tayin edilecek kısa bir umanda 
bmıların büroya müteallik kwmları

nm .dWı :ve ikmalini, proğramlı itlere 
talltık eden kumılarmnı da İf tak.. 
Timlerine göre "faplırılınaıxnı ve taki
batı. tazmin ıv~ tecziyeyi a:wcib bsrm
lar üzerinde kanun ieablarınm yapıl
mumı :ve bütün itlerin düzeninde yü
rüyebilmesi için de· gereken tecfbide
rin alınmasını dilerim. 

Vilayet mıntakas.mda tdtif yaprl
dıkç.a ıtenkid edilen maddelerin ıslah 
tarzları da gösterilerek köy idatelerL 
ne tebliğ suretile bunun faydaları
ıım tttmilini ve !Vana nolı:saıılum mu
ayyen zamanda istah ve ikmalinin ted.. 
birlenmesini ve salahiyetli memurlar 
köylere gittikçe tebligat üıerine ne su
retle çalı~ıldığmı tedkik ve tesbit et
melerini çok faydalı buluyorum. 

3 - Teftiş layihalariyle gündelik 

muhaberat. bu işte her kaza ve nahiye

de aynr hız ve heyecanın henüz tamam 

ve kamil surette canlandırrlmadrğrnı 

islah ve ikmali istenen işlerin çoğunun 

mali bir fedakarlık ihtiyarına bile lü.. 
zum kalmadan ve imece ile kısa bir 

zamanda yaprlması mümkün olduğu 

halde gününde ve zamanında yapılma

drğmı ve bu yüzden layihaların aylar

ca cevabsrz brrakıldığmı, verilen ce
vabların da çok noksan ve tenkide kar
plık olmıyacak mahiyette olduğunu, 

kaza ve nahiyelerce mürakabe ve kont
rol vazifelerinin hakkiyle yaprlmadrğı
ru alakasızlığı devam edenler ve yoL 
suz sarfiyatr görülenler hakkında '17, 
41, 45 ye 4§ ncr maddeler geregırun 

tatbik edilmcdi~ini göstermekt.edir. 

Köy idareleri. idare amirinin da
İllla sorgu ve mürakabesi karşrsmda 
kalmaz ve sık sık on.un kuvvet ve hız 
•erici işaretleriyle karftl.azmuı>.ıı: bü· 
tün alınmış tedbirlerin nazari b.Jmak. 
tan ileri gidemiyeeeği tabiidir. 

Bunun içindir ki bu il üuriııde e
saslı gekilde tedbirler alınmasını, Ye 
metodlu surette takip ve mürakabeye 
tabi tutulmasını bir kere daha batrr
latmağı faydalı bulurum. Buna göre 
yaptırılacak ara~tırmalarla tesbit edi
len vaziyet ve alınan tedbirler hak
kında kısa bir raporla Ağustos sonu
na kadar bilgi verilmesini rica ede
rim.,, 

Yugoslavya'nm 
Türkiye Elçisi 

Ankara' dan aynldr 
Yugoslavya hükümetinin Ankara 

Elçisi B~ Branko Lazareviç Viyana 
elçiliğine tayini dolayısiyle memleke
timizden ayrılmıştır. 

B. Lazareviç, 22 ilkte_şrin 1935 den
beri memleketimizdedir. Bu tarihten 
itibaren seleflerinin eseri olan ve her 
gün inkişaf etmekte bulunan türk - yu

goslav yakm ve samimi dostluğunun 
kuvvetlenmesine yardım etmiş türk mu
hibi ve bilgin bir zattı. 

Türkoloji üzerinde de yazılannı 

nec;retmekle sevinç duyduğumuz değer
li diplomatın vazife dolayısiyle ayrılı
şın-'a.n duyduğum:.ız teessürü kaydeder
ken k"ndisine yeni işinde de muvaffa
kiyet1er dileriz. 

Hava Kurumuna 
teberrüde bulu~1anların 

isimleri planörlere 
konacak 

Haziran 1937 tarihinden itibaren 
türk hava kurumuna 1000, 2000, ve 3000 
lira teberruda bulunacaklann isimleri 
Türkkusunun planörlerine konulacak 
ve Anadolu Ajansiyle ilan edilecektir. 
Türk hava kurw:nu ,ubeleri. bölç;elerin
deki yurdseverlerden böyle yardımda 

bulunacakların adreslerini genel mer
keze bild:reeeklerdir. 

Zirai asayiş projesi 
fç Bakanlık muhtelif ecnebi mem

leketlerirun zirai bayi~e müteallik mev. 

zuatmı tetkik etmek suretiyle bir zirai 

asayiş kanun projesi hazrrlamrştr. Ba

kanlık bu projenin tatbikılnde çrkabile

cek güçlükleri önlemek üzere projeyi 

valilere göndemıeğe karar vemiş ve vi

lilerden bıı busu.ta mütaleab.rını iste

m~tir. 

Çukurova' da ekim ve 
çiftçi durumu 

Çukurova'da çiftçi çalışması bütün 

hızı ile devam ediyor. Henüz pamuk 

tarlalarında çapa işi bitmemekle beraber 
son günlerini yaşıyor demektir. Ekim, 
umumiyetle tok taneli ve-. parlaktır. Mah
sul bereketli oımu,tu.r. Pamuk mahsu
lü de, kurt tehlikesini atJattrğı takdir
de, iyi olacalctıt'. Pamuk kurdu ile cez
ri aaıvay bulamıştır. 

Alunet Haşim)in mezarı 
Onunla yı11arca dü:Jmanlık ve sonra 
yıllarca dıostlttk ttmı.':t olan d0$'ltlm Nu
reddin Artamrn ancak dün okuyabil
djğim bir yazısı haurhtts: Ahrııet 

Haşim, dört mü, ~~ mi, o.asıl sayma. 
Iı! bir kaç sene eveT, bugünlerde ö. 
Jüvermişti; zavallı Haşim! 

Şairin ha.yat ve ~ri balc.kıDlia 
yazılar yazıldı, risaleler neşredildi, 
mezarına bir taş dikildi mi, bilmiyo
rum. 

- Ahmet Haşimin mezarına. di
kilecek taf, bir kitabe taşıyan düm 
düz bir merroer parçası olabilir mi? 

Bu sualin cevab1D1, ondan yıllarca 
estetik okumuş olaa güzel sanatlar a
bdemisi talebesi bulup vermelidir. 

Şairi ebedilettireceic bir anıt • me. 
zar düşünebiliriz ki onun istihza, in
fial, merh.aınd, korku gibi biribirine 
zıd Jıisleri aynı zamanda izhar eden 
işkenceli simasınr; hayranı olduğu 

gii:zeJliğe kendini erişemez sandığı İ· 
fİn daima isy;;.n lu.liade bulunan ru
bunu; akşam cüne# ile yıkanan kı_ 
ul wla.rda rt'!l11ide abularla dolu şii· 
rirıi anlatsın; koyu yeşil taflan/ar a
rasında bem ~yaz bir anıt - mezar .•. 

Ha.timi tanımış ve sevmiş olanlar 
bir araya gelip fağfur kaselerde çay 
içerek, sözlerim tekrar ederek ve ku
Jaklarrmczdan ebUmiyen sesini din. 
liyerek ona bir mezar tasavvUT et
sek; hayatına, bu/yalarına, acılarına 
ve sngilerine Jiyik bir mezar .. -: N.B. 

Uluyan lıııtu 

PoJinezyalılar her medeni Jeyİ 
kabul ebnetke, fakat dilleri lehinde 
büyük bir taa..ssub zöıterdikleri için 
bu "medeni feyler,, in yabancı liaan
lardaki adlarını alnuyarak onlara 

ULU S==============-====:ı== 18 - 6 - 1937 

1 Gümr.üklerde • Küçük Menderes ve 
Yenı tayın havzasının islihı 
ve terfiler 

İstanbul gümrük Başdirektörlüğü 

memurluklarma açrktan BB. Tevfik, 
Hamdi ve Sirkeci belediyesi tahsil şu
be•}inden Şükrü, İstanbul bqdirektör· 
lük manifesto memurluğuna Kırklareli 

muallimlerinden Hayriye, Çobanbeyli 
muayene memuru Salim İzmir ithalat 
gi.ımrüğü muayene memurluğuna, Ciz
re mesut muhasibi Cemil Anteb mesut 
rr.ulıasibliğine, Birecik muayene memur
luğundan açıkta Necib Trabzon muaye
ne memurluğuna, İzmir ithaJat gümrü
ğü katibi Feridun terfian Pas mesul mu
hasibliğine, Pas mesul muhaaibi Ulvi 
terfian Mardin mesul muhasibliğine, İz
mir icra memur muavini Veli İzmir it
.aalat muhasebe mcınurluğuna, İstanbul 
nwayene memurluğundan açıkta Fikret 
Tekirdağ muayene memurluğuna, Ri
ze memuru Vasfi terfian Pazar memur
luğuna, Anteb manifesto memuru İrfan 
Ankara memurluğuna. Cide idare me
muru Hüseyin Kızılçakçak muayene 
memurluğuna, Zonguldak muhasebeme· 
muru Mehmed Nuri Karine gümriik 
memurluğuna. Cizre muhasebe memuru 
Sabri Cizre güm.rük memurluğum., 
Trabzon memuru Ali Rıza t.erfian Trab-

zor, muhasebe memurluğuna. Trabzon 
ithalat kitibi Lami terfian Trabzon 
gümrük memurluğuna, Trabzon itbalit 
gümrüğünden kitib Baki, Rahmi, Meh
med Hikmet terfian Trabzon nıuhasebe 
ıneınu.rluğuna, Trabzon dahilt ticaret 
manifesto nıemurlanndan Kebmed Ali 
ve Mehmed Ali Trabzon manifesto me
rrtırluklanna, Mardin katibi Nazmi ttr· 
füm Mardin muayene memurluğuna, 

T•abzon başmüdürlüğü memurluğundan 
açıkta Hasan Hope manifesto memur
luğuna, Edirne memurlarmdan Bedret
tin Ankara memurluğuna, İzmit memu
ru Mchmed terfian Danca başmemurlu
ğuna, Van katibi Fatma terfian Van 
muhasebe memurluğuna, Mardin katibi 
Celal terfian Birecik muayene memur
luğuna, Trabzondan açıkta Remzi Rize 
memurhıguna, Trabzon memurluğundan 
açıkta Ziilkarnin Ünye muhasebe memur
luğuna, Mürşidpınar kolcusu Mehmed 
tedian Mardin gümrük memurluğuna, 

Bandırma katibliğinden açıkta Salahat
tin terfian İzmit mcmll1'luğuna uıyin e
dil'Di~ler ve Güllük memuru Şemsettin, 

kendderi isim vermei<tedirler. Me.c
la piyano kelimesinin karşılığını Ta
hitjliter §Öyle bir cümle ile tesbit et
mişlerdir: '1Jzerine vurulduğu za· 
man ulDyan kutu.,, 

PolinezyaWann. mudA telefona, 
yahud sramofona veya fotoğrafa 
nasrl isimler koymu§ olduklarını me
rak etmez misiniz? 

Holivudda buhran 

Sinemacılığın merkezi Holivud'da da 
blıhran varmış! 

Glorla S•anaon ekonomik vaziyeti
nin iyi olmadrğrm şöyle izah ediyor: 
"Buhran böyle devam ederse nikah yü
:o:.üklerimden birkaçını satmağa mecbur 
olacağnndan korkuyorum.,, 

Bu, acaba hepimizin bildiğimiz buh
ran mı? 

Lin, kanunu 

Linç kanunu Amerikımrn bazı yerle
ril" de hala caridir hatta geçenlerde Misi
sipi devletinde Vinona'da iki zenci halk 
tarafından öldürülmüştür. istatistiklere 
göre ~ kanununun tatbik olunduğu 

yenerin başmda da Miaisipi eyaleti gel
mektedir: Elli aenedenberi ba eyalette 
469 kiıi linç edilmiştir. 

Şunu da kaydetmeliyiz ki bu adet 
arbk zevale doğru gitmektedir. 1936 se• 
nesinde yirmi kişi linç edilmiştir. 

Üç vesaiti nakliye kazan 

Uç vesaiti nakliye kazası .•• Bu, bir 
gazete haberinin başlığıdır. Vesaiti nak
liyeden • fakat neden vesaiti nakJiye de 
nakil vaatıalan değil? - Evet, nakil vası
talarından üçü birer kazanır. yoksa bir 
nakil vasbası üç kazamı yapmqbr? 

Bu başlığı bırakarak haberi okıursa
nrz üç nakil vasıtasrnın iiç kaza YapmIJ 

olduğunu anlarsınız. 

Bu iş yapıldıktan sonra 
binlerce hektar kazanacağız 

Sularımızın ıslahı ve memlekete faydalı bir hale getirilmesi hak
kındaki devlet tedbirlerinin en ~kilerinden biri olan ve dört seneye 
yakrn bir zamandanberi üzerindeki çalışmalar faaliyetle devam et
mekte olan Küçük Menderes nehri ile tabilerinin ıslahı üzerinde Ba· 
yındırlrk bakanlığı yeni kararlar almıştır. 

Yüksek mühendis 
mektebi talebeleri 

Sıvasta 
Yüksek mühendis mektebi son smıf 

talebelerinden bir kafile, profesörleri ile 
birlikte Sıvu'a gelmişler ve buradan 
Çetinkaya istasyonu istikametine gide
rek Sıvas - Malatya iltisak hattı üzerin
deki çalıJmaları tetkik etıniJ!erdir. Ta
lebeler, bu seyahatten çok fayda göre
rek Sıvu'dan iyi intibalarla ayrılmış· 

tardır. 

Sivas valisinin tetkikleri 
Sıvaa valisi B. Nazmi Toker, yanm

da kültür direktörü ve jandarma ku
mandanı olduğu halde Hafik. Zara, Su
ıehri ve eivarlannı dolafmıştır. Vali, 
bu seyahatinde halk ile yakından tema
sa gelmif halkm derdlerini dinlemi§, ka
za ve köylerde bilbaua kültür ifleri, 
mektebler n melrteb çocuklan ile ala
kadar olmuştur. 

Sivas şimendüfer 
istasyonunda büyük 

bir atölye 
Sıvas (Husu.si) - Sıvas istasyonu 

civarmcla yaptırılmakta olan büyük şi
mendifer atölyesinin birinci kısmının 

yapısı bitmiştir. Diğer kısrmlar üzerin
de de faaliyetle çalışılmaktadır. Yakm
da makinalar da getirilerek hazırlanan 
yerlerine konulacaktrr. 

Trabzon memuru Tevfik, Ahmed Salin:ı, 
Naim ve Necmettin~ İzmir başmüdürlü-
ğünden Kenan, Kars manifesto memuru 
Tahsin birer derece terfi ettirilmişler-

dir. 
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Fikirlerimizi ifade için türkçeyi kt.. 
fayetsiz saymağa hakklllllZ •al" nu? 

Kıraliçenin gerdanlığı 

Kıraliçenin ıerdaıılıiıru, bir roına
nın ve ondan almmq bir piyesin veya 
bir filmin ismi sanmayınız. KmJiçeııia 
eerdanhiı yinni dokuz tane - ve her bi
ri kim bilir kaç krratlık - elması bir a
raya ~etiren bir ıerdanlıktır ki fraımz 

ihtilalinde idam edilmiş olan kıraliçe 

Marie Aııtoinette'e aid olduktan sonra 
şimdi bir Avusturya arıidüşesi ile kız 
kardeşinin malıdır ve gelecek ay içinde 
Londrada mezada pkardacaktır. 

Bu gerdanirğa biçilen değer 2.000.000 
Eransız fransıdır; 120.000 türk lirası ka
dar bir şey .. 
Üni - Türk 

Bir İstanbul gazetesindt> gözümüze 
ilişen bir cümle karşısında birdenbire 
irlaldik: Oni - Türklerin fiatı neden dü
şüyor? 

Haberi okumağa başladtk: Üni - Tü~ 
acb verilen eaki osmanlı borçları tahvi
Iatları. .• 

Siz olsanız devam edebilir mi id\niz? 
- Oni ~ Türk ve osmanlı boı·çlan 

tabvilatları .•• 
- Vatandaş, türkçe konuş! 

F ranşada kadınlar 

Fransız feministlerinin ileri gelenle
rinden Bayan Louise Weiss, Saint -
Denia belediye seçimine iıtirak etmiştir. 
Halbuki Fransada kadınlar, bugün. ve
kil olabilmekte iseler de ne seçebilmek
te -.e ne de aeçilebilmelrtedir. Bayan 
Louae Weiss, bunu herkesten ·7İ bil
mekte olduğu içindir ki bu seçime İşti
rak e.tm.İ.f ve belediye azalığına namzed
i.iğini koymuştur. Maksadı sadece seçil
mek ve ha suretle de seçilebilir olduğa
nu vatanda§larına anlatmaktır. 

3.5. 1933 tarihinde kabul ve 5. 
6.1933 tarihinde De§redilmiş olan 
(Küçük Menderes nehri ile tabile
rinin ıslahına aid) 2246 numaralı 
kanunla yapılması tesbit edilmiş 
olan ıslah İ§İnin en çok dört s.ene
de bitirilmesi bu kanunun birinci 
maddesinin hükümleri gereğinden 
idi. 

Bu itibarla Baymdırlık Bakanlığı; 

mühendis müteahhid Abdurrahman Na
ci Demirağ'a ihale edilmiş olan bu rsla
hata aid olmak üzere yapılmrş olan an
laşmanın 9 uncu maddesinde yazdı bu· 
lunan 30 mayıs 937 olan bitme tarihini 
12-11-937 olarak tashih etmi§ ve bu su
retle kanun ile de derpiş edilmiş olan 
bütün ıslahat işlerinin bu tarihte bitiril· 
mesi lüzumu tesbit olunmuştu. 

İşe başlandığı tarihten bugüne ka
dar ara vermeden devam eden bu ıslah 
işine aid toprak kazrsınm büyük kısmı 
bitirilmiş ve geri ka1an toprak işleriyle 
sınat imalattan köpt'ü kavuşutlanrun 

anlaşma müddeti içinde bitirileceği an
laşılm~tır. Ancak regülatör ve §Üt gibi 
hazırlanmasına fennl lüzum ve zaruret 
gÖYülmü~ ve bu model tecrübelerinin 
yapılması dolayısiyle projelerin ha%1r· 
lanması işi uzamış bulunmaktadır. He
nüz yeni olarak projeleri hazırlamakta 
olan bu imalata aid inşaat müddeti sel 
ve feyezanlarrn inşaat sahasında çalış

maJan geri bırakacağı göz önünde bu
lundurularak iki sene gibi bir zamana 
ihtiyaç göstermiştir. 

Bakanlık; Türkiyenin en verimli 
topraklan haline gelecek olan küçük 
Menderes ve tabilerinin geçtiği yerler
deki ıslah işinin tam ve eksiksiz olması
nı kayıdsız ve şartsız istediğinden, bu 

vaziyetleri göz önünde tutarak 2246 sa
yılı kanunwı birinci maddesinde yazdı 
olan müddeti dört seneden 6 seneye çı
karmaya karar vermiş ve bu hususta 
hazırlanan proje .Kaınutaydan geçerek 
kanunlaşmış olduğundan tatbik için ge
reken hazırlıklann yapılmasına başlan· 
mıştır. 

Bu kanunla sarfına izin verilen 3.5 
milyon liraya mahsuben 937 mali yılın
dan iti.hare nher sene ödenecek olan pa
ra milı:dan 700.000 lirayı geljmiyecektir. 

Kazanacaklarımız 

Küçfik Menderes'in ve tlbilerinin 

ıslahından sonra bugün bilhassa (Cel

latgölü) adı verilen ve bir srtma kayna

ğı olan gölle çevre•indeki bataklıklar 

tamamiyle akıtılmış ve çok ...erimli, ıu· 

lak binlerce hektar toprak kazanım' o

lacağı:ı. 

Buralarda göçmen köylerinin kurul

ması kararlaşı:ruştır. Böylelikle bw-alar

da kurulacak modern köyler, dığer köy· 

ler için bir örnek olmak değerini de ta

'mıaktadrr. Çeşidli istihsal yapan bu 

mmtakada, senelerdenberi en bi.iyü?t be

la olan sıtmanrn kökünden yok edil

me&i ve buralara güzel köyler yapılması 

gibi iki taraflı faydalar temin edecek O• 

lan ralfilı iş4 faaliyetle devam etmekte
dir. 
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Isı 30 dereceye yükseldi 
Dün şehrimizde hava kısmen bulut· 

lu geçmiş ve öğleden sonra çok az mik
tarda çisenti halinde yağrş olmuştur, 

Isı 30 derece olarak kaydedilmiştir. 

Meteoroloji işleri genel direktörlüğün. 

den verilen malfunata göre dün yurdun 
orta Anadolu mıntakasr ile Karadeniz 
sahillerinde hava bulutlu, diğer mınta
kalarda ise tama.men a~ık geçmiştir. 

Dün yurdun hiç b-ir taraf1nda yağış ol
mamıştrr. Diin en düşük ;sı Erzurum
da 9, en yüksek ısr da Is15.hiye ve Di
yarbekirde 34 derece olarak kaydedil
miştir. 
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Blum Hükümetinin v· . d Hükümetçiler Hueskada 
• • 
ıçm 

vaziyeti ıyana a 
taarruza geçtiler B lum hükümeti, frangın kıymetini 

tehlikeye düşüren mali laize kar· 
t• tedbir almak için istedjği salahiyeti 
parlamentoya kabul ettirmekle bir var
ta daha atlatmış oluyor. Malumdur ki 
frank birçok fransız başvekillerinin ba
tını yemiştir. 1924 seçimindenberi Fran
aada seçimleri sol cenah partiler kazan
dıkları halde frangın kıymetindeki ka
rarsızlık yüzünden çıkan buhranlar do
layısiyle iktidarı sağ cenah partilere ter
ketmeğe mecbur kalmı§lardır. 

Frangın kıymetini muhafaza ebne~ 
Blum'un sosyalist, radikal sosyalist ve 
komünist yardımına dayanan hükümeti 
için bilhassa zor bir meseledir. Çünkü 
fransız başvekilit Fransada bir sosyalist 
programının bütün icablarını tatbik et• 
memekle beraber, herhalde kapitalist 
cemiyetten sosyalist cemiyete inti· 
kali kolaylaştıracak birçok icraat yap
mıştır. Oldukça ağır pahaya malolan bu 
icraat beş alb ay kadar evel, Fransanın 
mali vaziyetini sarsmış ve frangın kıy
meti de tehlikeye düşmüştü. Bu kriz 
karşısında Blum için yapacak üç şey 

vardı: 
1 - 1926 senesinde radikal sosya· 

tistlerin yaptıkları gibi iktidarı sağ züm

relere terkedip çekilmek. 
2 _ Geçen yazdan beri tatbik etti

ii programda devam ederek ltalya, Al· 
manya ve diğer otoriter develtlerde alı
nan mali tedbirler vasıtasiyle frangın 
kıymetini korumaya çalışmak. 

3 - Programın tatbikine fasıla ve· 
Mrek ser>mayeye itimad telkin etmek. 

Blum üçüncü şıkkı tercih ederek, 
1921 senesinde Lenin tarafından atılan 
adımı hatırlatan bir jestle sosyalist pro· 
gramının tatbikinde bir tevakkuf devri
ne geldiğini bildirmiş ve bu kararın ser· 
mayedarlar üzerinde husule getirdiği 
müsaid intiba havası içinde büyük bir 
istikraz da aktetmişti. Ancak bu bava 
uzun müddet devam etmedi. Sağlar ile 
sollar arasında Clichy mücadeleleri hü
kümetin otoritesini sarstı. Mali vaziyet 
gene bozuldu ve frank da tehlikeye düş
tü. :-lükümet bu defa daha esa$h tedbir· 
ler almak 1üzunlunu hissetti. Varidab ar~ 
brarak bü.dcede muvazene temin ede
cek tedbirleri almak için parlamentodan 
salahiyet istedi. Hükiimetin istediği sa· 
lahiyet, İngiltere, Amerika ve Belçika 
gibi demokratik memleketlerde de icra 
kuvvetine verilmiştir. Meclise sormadan 
bazı gümrük resimlerinin ve bazı vergi 
ve tarifelerin arttırılmasını istiyor. İşte 
parlamentoda gürültü koparan mesele 
bu idi. Blum hükümetinin dayandığı 
partilerden biri olan komünistlert tütün 
ve kibrit resimlerinin arttırılacağım ve 

demiryolu ve posta tarifelerine zamlar 
yapılacağım bildikleri için hükümete sa
lahiyet vermek istememişlerdir. Diğer 
taraftan bazı radikal sosyalistler, hükü

mete bu salahiyetlerin verilmesinde de
mokrasi için tehlike görmüşlerdir. Sağ 
cenah ise, Blum hükümetine düşman ol
duğu için bunu hrsat bilerek kabiney 

düşürmeğe çalışmıştır. 

Bu itiharladır ki Blum bükümetinin 
vaziyeti evelki güne kadar çok tehlikeli 
idi. Gerçi halk cephesi hükümetinin de
vamını temin için salahiyet kanunu dok
san dokuz rey ekseriyetle meclis tara· 
fından kabul edilmiştir. Fakat Blum için 
tehlike büsbütün zail ~muş değildir. 
Kanunların ayan tarafından da tasdiki 
laznngeliyor. Bu müzakere de bugün 
başhyacak. Belki ayan da halk cephesi 
bükümetini düşürmek mesuliyetini üze
ri o(; almak iatemiyecek ve kanunları 

tasdik edecektir. Fakat acaba Blum'un 
bütün müşkülab bunlarla zail olacak 
mı? Çünkü son zamanlarda Fransadan 
dışarıya doğru müthiş bir sermaye akını 
baş}amışbr. Bir hafta içinde bir buçuk 
milyar frank çıktığı bildiriliyor. Eğer 

meclisin evelki gün verdiği ve ayanın 
da galib ihtimale göre bugün vereceği 

salahiyet 1 mali vaziyetin 11labma kafi 
gelmezse, Blum kısa bir zaman içinde 
yeni bir kriz karşısında kalacaktır. Ya
ni denilebilir ki Blum, geçen gün mec· 
listen aldığı itimad ile mali krizden do
ian vartalardan birini atlatmışbr. Fakat 

Viyana, 17 (A.A.) - B. Şaht cum
hur başkanı tarafından kabul edildik· 
ten sonra, Başvekil B. Şuşnigi, hariciye 
nazırı B. Şmidıi., ticaret nazırı B. Tan
heri ve milli banka direktörü B. Kiena
buku ziyaret etmiştir. 

Fon Noyrat ayın 23 ünde 
Londraya gidiyor 

Londra, 17 (A.A.) - Resmen bil. 
dirildiğine göre alman dış bakanı Fon
Noyrat Londraya 23 haziranda gelecek 
ve ingiliz hükümetinin misafiri ola
caktır. Ziyaret progranu henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Hindistanda 
müsademeler 

Londra, 17 (A.A.) - Hindistanda 
Veziristanda yeniden muharebeler vu
ku bulmaktadır. 

İpi fakıiri taraftarları dün bir ingi
liz kampına hücum etmişlerdir. Üç in
giliz zabiti ve altı yerli yaralanmış ve 
üç yerli zabit ölmüştür. Hücum eden
lerden 40 kadar ölü vardır. 

Bilbaoda bask milisleri asilere karşı 
mukavemete devam ediyorlar 

Srnrrı geçmek için sıra bekliyen Bask mültecileri 

Salamanka, 17 (AA.) - Bilbao müdafilerinin yükünü hafiflet· 
mek maksadiyle hükümetçiler evelisi gün Hueska bölgesinde ve Alku
oierre dağlarrnda taarruza geçmişlerdir. 

1 Küçük Antant Başbakanlarının toplanbsı 
Taarruz Hueska etrafında çok 

şiddetli olmuştur. Nasyonalistler 
mevzilerini muhafaza etmişler ve 
mezkilr gün hükümetçiler için müs
het bir netice vermeden geçmiştir. 

B. Stoyadinoviç Romen Dış bakanı B. Antonesko B. Hodza 

Bükreş, 17 (A.A.) - B. Hodza, B. Tataresko ve B. Antonesko, dün 
akşam Tuna yoluyle ve bir yatla B. Stoyadi·noviç'le buluşmak üzere 
Y ugosla vyaya hareket etmişlerdir. 

Filistin' de kurulacak 
arab ve yahudi 

devletleri 
Londra, 17 (A.A.) - Deyli Herald 

gazetesi, Filistinin bir arab bir de ya
hudi devleti olarak ikiye taksimi plan
larından bahseden bir yazısında diyor 
ki : 

"Filistin komisyonunun projeleri
ne göre, yahudi devleti, Suriyeden Ga
zeye kadar uzayacaktır. Arab devleti 
ise, şimalde Nasıra gölünden cenub
ta Biiribaya kadar varan bir müselles 
teşkil edecektir. Kudüs ve Beytüllahm, 
ingilıiı:ı mandası altmda enternasyonal 
bir bölge halinde kalacaktır. Hayfa li
manı İngilterenin kontrolüne tabi ola
cak, fakat Hayfa şehrinde yahuditer 

hususi hukuka malik bulunacaktır. Y~ 
hudi devleti, manda altında duracak, 
arab devleti ise Maverayüşşeria emiri· 
nin otoritesi altında muhtar bir bükü. 
metle idare edilecektir. 

Kıra! Kar.ol' un V arşovaya 
yapacağı seyahat 

Bükreş, 17 ( A.A.) - Kırat Karolun 
Varşovayı ziyareti esnasında, kendisi
ne 11 kişi refakat edecektir. Bunlar a.. 
rasmda d ·ş işler bakam B. Antonesko 
Saray mareşalı Urdareano ve milli mü
dafaa müsteşarı general Glatz da var
dır. 

tehlikenin büsbütün zail olduğunu söy
lemek için salahiyet kanuo!annm tatbi
katından doğacak neticeyi beklemek la
zımdır. 

A. Ş. ESMER 

B. Hodza'nın Bükreş'i ziyareti
nin sonunda neşredilmiş olan res· 
mi tebliğde ezcümle şöyle denil
mektedir: 

Resmi tebliğ 

''Romanya ve Çekoslovakya ricali a
rasındaki görüşmeler, görüşülmüş olan 

bütün politik ve ekonomik meseleler 
hakkında iki memleketin görüşleri ara
sında tam bir ahenk olduğunu göster
miştir. 

B. Tataresko ile B. Hodza, hergün 

daha samimi bir şekil almakta ve küçük 

antant çerçevesi içinde inkişaf etmek.. 

te bulunan Romanya - Çekoslovakya a

rasındaki politik işbirliğinin mesud neti

celerini ehemiyetle kaydetmişlerdir. 

B. Hodza ile B. Tataresko, Çekos· 

lovakyamn Romanyaya yaptığı harp 

malzemesi irsalatınm süratle devam et.. 

mekte olduğunu kaydetmekle bahtiyar

dırlar. 

İki başbakan, prensipleri, karşılıklı 
işbirliklerinin ve aynı zamanda öteki 
devletlerle olan münasebetlerinin esa
sını teşkil etmekte olan Milletler cemi· 
yeti paktına olan derin bağlılıklarını 

beyan ve teyid etmişlerdir.,. 

Tebliğde Milletler cemiyeti paktı

nın ıslahına müteallik olarak Çekoslo· 

vakya ve Romanyamn Milletler cemi

yetini zaafa düşürecek hiçbir tadil ka

bul etmiyecekleri bildirilmektedir. 

Dün •abahki konuşma 
Bükreş, 17 (A.A.) - B. Hodza, B. 

Stoyadinoviç ve B. Tataresko, bu sabah 

Tuna nehri üzerinde bir yatta toplan

mışlardır. Bu konuşmada B. Antones

ko hazır bulunmuştur. 

Alkuoierre dağlarından ilerliyen 
hükümet kuvvetleri de Saragossa önün
de durdurulmuştur. 

Şiddetli çarpt§malar 
Barbastro, 17 (A.A.) - (Havas) -

Hueska bölgesinde dün de şiddetli mu· 
harebeler devam etmiştir. Şafakla be
raber cumhuriyetçi ordunun bir kısmı 
Hueskanın şimalindek.i tepelere hücum 
ederken başka bir kol da önde tanklar 
olduğu halde Hueskadan Jakaya giden 
bölgedeki Şimillas mevzilerine karşı 

şiddetli bir tazyikte bulunuyordu. Bu 
hareket kuvvetli bir topçu ateşinin hi
mayesinde yapılmıştır. Cumhuriyetçi 
topçu ve hava tayyareleri Hueskayı talı. 
ribten ko•umuşlar ve ancak yanında 
bir asi bataryası bulunan bir binayı tah
rib etmişlerdir. 

60 dan fazla cumhuriyetçi tayyare 
duşman mevzilerini bombardıman ettik
ten sonra piyade Şimillas mevzilerinin 
bir kısmını ele geçirmiştir. Gene ha
va kuvvetleri duşmana ]akadan takvi
ye kıtalan gelmesine engel olmuş ve 
sonra Hueskanın bütün şimal kısmını 
ateş altına almıştır. Akşam dördüncü 
hücumdan sonra asilerin mukavemeti 
daha ziyade zayıflamış bulunuyordu. 
Cumhuriyetçiler Tardiente bölgesinde 
de taarruzda bulunmuştur. 

Bask milisleri mukavemete 
devam ediyorlor 

Londra, 17 (Hususi) - Madrid'den 
bildiriliyor: Bask milisleri B:lbao'nun 
şimal ve şarkında mukavemet etmekte
dirler. Milisler sahil boyunca ve şimal 
şarki istikametince muvaffakıyetli bir 
mukabil taarruz yapmışlardır. Asiler 
Bilbao'nun şarkındaki müdafaa hattını 
yaramaımşlardır. 50.000 Bask milisi 
şehri müdafaa etmektedir. Bunlar son 
nefeslerine kadar mücadeleye azmetmiş
lerdir. 

Asiler sokak muharebesine 
yantl§mıyorlar 

Bilbao'dan bildiriliyor: Milisler Fran· 
ko kuvvetlerini sokak muharebeleri yap
maya zorlamak istemişlerse de Franko 
kuvvetleri fazla zayiattan çekinerek bu
na yanaşmamışlardır. Franko kuvvetle
rinin kumandanım Bask hükümet mer
kezini kuşatarak teslim olmağa zorla
mak fikrindedir. Başbakan Aguirre
nin iki erkek ve iki kız kardeşi Bilbao'
dan Biarritz'e gitmişlerdir. 

Diğer cephelerde 
Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: 

Aragon cephesinde hükümetçi milisler 
bir manastırla diğer mühim bir nokta
yı zaptetmişler, düşmana mühim telefat 

ANKARA BiRASI Sulu bir 

f!/iil111/ill!IW 
İş kanunu tatbika 
başlanırken 

TAN' da B. Ahmed Em.in Yalman 
diyor ki ı 

"h kanunu dündenberi tatbik ,,._ 
hasma girmiftir. Jı verenle it alan 111'

bk tek ba§lanna karıı karşıya kaJmı.. 
yorlar. 

Umumi menfaat ölçüaiyle ilk cJji,. 

fünülecek gaye, vatanda§larm aağll. 
ğıdır. Hiç bir türk vatanda§ınm sağlı
ğını tehlikeye koyacak §artlar içinde 
çalışmasına razı olamayız. 

Fakat prensip olarak ta §UDU k .. 
bul ebneliyiz kit türk vatandq)an-, 
nm hayatını ve seviyesini iyileıtirme
ye aid dÜ§ÜD<:eler ve uğrapnalar mut
laka milli varlık çerçevesi içinde kaJ.. 
malıdır.,, 

DERSiM MESELESİ 

B. Asım Us KURUNtda diyor ki t 

"Dersim işi imparatorluk devrin
den cumhuriyet hükümetine intikal 
etmiı bir meseledir. 

Cumhuriyet Hükümeti dersim üze
rine ıslahat parmağım basmamı§ ol· 
saydı, asırlarca öyle devam edip gi
derdi. Şimdiye kadar burada hükümet 
teşkilatı kazalardan ileriye gideme
mİ§ti. Fakat §İmdi bu mesele tama. 
miyle ele alınını§ bulunuyor, Bir kaç 
sene içinde Tunceli memleketin di-
ğer kısımları: gibi her türlü kanunla
ra ve nizamlara itaat eden bir vilayet 
haline getirilecektir • 

BAŞVEKiLiN NUTKU 

AKŞAM'daki yazı §Udur : 

'' Baıvekil mecliste beklenen nut

kunu söyledi, İsmet lnönü ektiğini 

biçmiş ve arkasında bıraktığı çalıpna 

hazinesine mukabil aldığı mabsuldew 

pek haklı hir memnuniyet hissedee 

olgun bir siyasi manzara arzediyOl'

du. 
Başvekilin duyduğu bu pek yerin

de memnuniyet ve itimada bütün mil· 
let de büyük bir sevinç ve em.niyetle 
iftirak etmektedir. ,, 

verdirmişler, yüz kadar esirle 6 mitral
yöz ele geçirmişlerdir. Martis tepesin

de asilerden 80 esir alınmıştır. 
Hueska cephesinde şiddetli çarpıt

malar olmuştur. Toledo cephesinde asi
lerin bir taarruzunu püskürterek bwıla
rı şehre sığınmağa mecbur ettik. Bada
joz eyaletindeki Kuenka köyü zaptcdil
miş ve birçok esir alınmıştır. Bir hava 
muharebesinde hükümetçilerin bir, i
silerin beş tayyaresi düşmüştür. 

Hueska bölgesinde ölmüş olan gö
nüllü macar gazetecisi Matei Jalka'run 
cenaze töreni bugün yapılmıştır. 

Bir hükümetçi tayyare bir İtalyan 
gemisine bomba ath 

Cebelüttank'tan bildiriliyor: Bir hö 
kümet tayyaresi Oran açıklarında Mad
da adlı italyan gemisini bombardıman 
etmiştir. Tayfalara bir şey olmamışsa 
da güverte su içindedir. Gemi buraya 
gelmiş ve kaptan, tayyarelerin attıklan 
otuz kadar bomanm isabet etmediğini, 
daha sonra 3 metreye kadar inerek ge
miyi mitralyöz ateşine tuttuklannı söy
lemiştir. Royter gemide yüz kadar mit
ralyöz kurşunu yarası bulunduğunu bil· 
diriyor. 

Karışmazlık komitesi bugün 
toplanıyor 

Londra, 17 (A.A.) - Karışmazlık 
komitesinin umumi toplantısı yarın dq 
bakanlıkta yapılacaktır. 

Bu toplantıda alman ve italyan de
legeleri de bulunacaklardır. 
İspanyada "harbın insanileştirilmesi,. 

meselesi bu toplantıda görüşülecektir. 

Doyçland ölülerinin cenaze alayı 
Vilhelmshaven, 17 (A.A.) - Amiral 

Reeder Doyçland denizcilerinin B. Hit
ler'in de iştirakiyle yapılan cenaze ala
yında söylediği nutukta Doyçland'a İs
panyol tayyareleri t'arafından yapılan 
taarruzun tamamen bilerek ve sulhçu 
faaliyette bulunan bir gemiyi gafil av• 
lamak için gereken bütün vasıtalarla va. 
pılmış olduğunu kaydetmiştir. 

gıdadır. 
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Birleşik devletler hakkında 
enteresan bir eser 

'"T~k katno Am~ıröka00 
YAZANLAR: 

lif ve Petrof 
< Dünyanın bütün büyiik şehirleri 
gibi, Ne v y ıo r k insana k o r k u 
veren bir şehirdir. Milyonlarca 
insan burada yaşamak için mü -
cadeleye girişmiş bulunmaktadır. 
Bu hal Nevyork'ta geçen b üt Ün 
h a d i s e 1 e r i n üzerine t r a j i k 
bir ışık serpiyor. » 

Daima birlikte yazan bu iki nmharri, e•erlerini 
Birlqil.ı Amerikada U%WI bir tetkik •eyahati yap
tıktan aonra vücutla getinnifl,atlir. 

Sovyet Rusyanın daima beraber 
yazan meşhur iki spiritüel edibi, 
lll ve Petrol, Birlefik clevletlerde 
yaptıkları uzun ve geniş bir seya
hatten sonra "Tek katlı Amerika,, 
Jiye çok dikkate değer oe entre
san bir eser vücade getirmişler. 
dir. Bu kitabtan, Amerihanm ge
niı beton yolları üzerinde seyaha
tin safhalarını anlatan bir kısmı 
aşağıda okuyacaluınız. Muharrir
ler bu seyahati otomobille oe 
Adam,, isminde bir ameri1talı fO
lörle karısmm refakatinde yap
mışlardır : 

N evyorkun muazzam kuleleri ar-
dımızda silinyordu. Sabahın sisi 

ıtrasrnda "Empire"in kromlu çelikten 
yazılan mübhem bir şekilde parılda

yordu. "Radi<> City"nin, Chrystler''in, 
Woolworth'ın ve diğer meşhur olan ve
ya olmıyan dev binaların şahikalarını 
ince bir sis sarıyordu. Şimdi biz hare
ketli fakat çirkin bir kenar mahalle-
den geçiyorduk. / 

Taş şosanın üzerinden sular sızı
yordu. Havai demiryolunun yefil ma
deni köprüsü be~inci katların hiza. 
sından sokağı katediyordu. Nevyorkun 
o pek canlı halkı i~Jerine yetİflIJeye a
~ele ediyordu. Bir berberin silindirinin, 
ye!lil. kırmızı veya mavi helezonlannın 
döndüğü görülüyordu. Kırmızı tuğla

dan bir evde pi9mi• aandöviçler satan 
bir mağaza vardı. Esasen bütün evler 
tuğladandı ve hepsi kırmızıydı. Bura
da hoşa gidecek ne var? İnsan burada 
neyi sevebilir? 

Dünyanın bütün büyük şehirleri · 
gibi, Nevyork insana korku veren bir 
şehirdir. Milyonlarca insan burada ya
fllllak için cesaretli bir mücadeleye gi
rişmif bulunmaktadır. Bu ~ehirde çok 
fazla para var; bazılarında çok fazla, 
diğerlerinde çok az. Ve bu hal, Nev
yorkta geçen bütün hadiselerin üzerine 
trajik bir ışık serpiyor. 

Bu şehirden iki ay için ayn!ıyor

duk. 9 numaralı federal yo1Ja ve Po
ughkeepsie, Hudson tarıkiyJe Sche
nectady (ingili.zcede lüzumsuz harfler 
ne çok) ya gidiyorduk. 

Şimdi vadimizi tutmanın ve Ameri
ka yollan hakkında bir fasıl yazmanın 
zamanı gelmiştir. Buna layıktırlar. 

Hatta, ilham mahsulü bütün bir kita
be bile liyakat kazanırlar. 

Bir büyük yol 
tizerinde buluna

JUmuz ilk defa 
vaki olmuyordu. 
Bu yolların ku

ıunuz intizamsızlığına alııJundık, 
fakat ilk intibannız unutulmaz ol
du. Otuz santim kalınlığında bir beton 
arme tabakası üzerinde kayıyorduk. 

İdeal bir gekilde dilı olan bu aa
tih pek hafif çentikliydi ve müthit bir 
intibak kabiliyeti haizdir, yağmur o
nu kaypak yapmıyordu. Biz bu sathın 
üzerinde, bir cam tabakasından geçen 
ıu damlasının hafifliği ve sessizliğiyle 
kayıyorduk. Bütün imtidadmca, yol, o
nu müsavi bölmelere ayıran kalın be
yaz çizgilerle katediliyordu; her iki 
istikametten dörder araba bu yolun Ü

zerinde rahatça yanyana geçebilirlerdi. 
Buyollar, eski Romanmkiler gibi, e
bedi olmak üzere inşa edilmişlerdir. 

Bayan Adams sürati arttırmak is
aiyordu, fakat satıcı, bize otomobili 
teslim ederken ilk günlerde saatte kırk 
milden fazlasüratli gitmemeyi tenbih et
mişti, Yeni motoru tahrib etmemek için 
bu elzemdir. B. Adams sürat saatine ara
sıra bir göz atşyor, ve kırmızı iğnenin 
elli rakamına yaklaştığım görünce bağı
rıyordu: 

- Yok, yok, Becky, olmaz. Otomo
bil daha yenidir; çok dikkatli kullan
mak lazım, değil mi, Baylar? 

B iz henüz otomobil i'lerinden bir 
şey anlamıyor ve yolun beyaz 

şeridini gözden kaçırmadan başımızla 
tasdik işareti yapıyorduk. Ah bu yol, 
iki ay müddetle, betondan, makadam.. 
dan, veya ziftlenmiş taştan }rapılmış o

larak, bu yol önümüzde uzadr, dur
du. Bir amerikan federal yolunda ya
vaş gidilebileceğini düşünmek bir de
liliktir. Otomobilinizin yanından, yüz
lerce ve binlerce araba geçip giderler. 
Hepsi çılgınca bir ıüratle süren bu o
tomobiller, sizi bu hrz hamlesi içinde 
sürüklerler. Arabaların radyotörleri ü
zerinde madeni kuşlar ve köpekler pa.. 
rıldar. 

Milyonlarca benzerleri arasında, 

bunca senedir Amerikanın üzerinde e
sen benzin fırtınasına tutulmuş bir 
kum tanesi gibi, bir okyanustan öteki
ne uçtuk. 

Arabamız, her birinde sarı veya 
kırmızı altı, sekiz ve hatta on pom
bası bulunan benzin iatasyonları ara.. 
amdan geçiyordu. Benzin depomuzu 
doldurmak için bunlardan birinin ö
niinde durduk. 

Çizgili kasketli, çizglli önlüklü bir 
adam. büyük vitrinde otomobiller için 

her türlü Sletlerin görüldüğü temiz 
bir evden çıktı. Çizgili yakasına deri
den bir papyon kravat ilifikti. Der.i 
kravat kullanmak her halde teknik bir 
pklığa alamet olacaktı. Benzin depo
sunun deliğine bir kauçuk boru koydu 
ve pompa, otomobil tarafından içilen 
benzin galonlarımn mikdarını sayma. 
ya koyuldu ve bir kadranın üzerinde 
ödenecek paranm ralram1an biribirini 
kovaladı. Alet, her iki galonda ahenk
li bir ses çıkarıyordu. Bu çalg da bir 
teknik zarafetidir. Bu iş çalgısız da o
lurdu. 

Burada, "servis'' kelimesini işittik. 
Depo dolduktan sonra, yolumuza 

devam edebiliriz; fakat çizgili, kas
ketli ve deri kravatlı centilmen, ken.. 
disinden istediğimi yapmakla beraber 
vazifesini bitmiş saymıyor. Ondan is
tediğimiz on bir eaJon benzindi. Fa
kat amerikan usulünde asıl "servis'' 
bundan sonra başlıyor. 

Benzin satan adam, kapağl açarak 
motordaki yağ mikdannı bir sunda ile 
ölçüyor. Eğer yağ lazımsa, teneke ku
tular veya genif ağlzlı §İfeler içinde 
bunu getiriyor. Sonra listiklerdelri ha. 
va tazyikini kontrol ediyor: Ön teker
leklerde otuz iki, geri tekerleklerde o
tuz ingiliz libresi hava olmak lhmı
dır. Fazla varsa hunu çıkarıyor, azsa 
ilave ediyor. Sonra, çizgili Centilmen, 
camları temiz ve yumupk bir bede si. 
Hyor, faz}a kirliyse, hususi bir tozla 
temizliyor. 

Bütün bunlar, süratle ve lüzumsuz 
hareketlerle vakit kaybedilmeden ya
pılıyor. 

y okunun bir santim bile ödeme-
diği bu çalışma esnasında, ben

zin istasyonunun adamı üstelik takib 
ettiğiniz yol hakkında size malfimat 
verir, geçeceğimiz yerlerdeki hava vazi
yetleri hakkında sizi aydınlatır. Her 
şey yolundadır, ve hizmet hususunda 
bundan fazla bir şey yapdması müm
kün değil gibi görünür. Fakat şrmar
tılmış yolcuya sağ kapı fena kapanı

yor gibi gelir. Çizgili centilmen sevim
li bir tebessümle cebinden muhtelif a
letler çıkarır ve bir saniye içinde, ka
pınız tamir edilmiştir. 

Bütün bunlardan maada, yolcuya, 
benzin kumpanyalarından biri tarafın
dan bas.ılmı' mükemmel bir harta ve
rilir. Her kumpanyanın hususi harta· 
lan vardır. Hepsi mükemmel kağıdlar 
üzerine çok iyi bası1mıştırlar, rahat o
kunurlar, sarih ve yeni malfimat ve
rirler. Size, yolların geçen seneki va
ziyetini gösteren bir harta verilmesi 
mümkiin değildir. Hepsi yenidirler, 

ve her hmgi bri yolda ehemiyctli bir 
yenilik varsa, harta Uzeri.nrJe bu nokta 
ayrıca işaret ~dilmiştir. Hartanm al'
kasında otellerle, geçe ~eçirilebilecek 
turist evlerinin listesi yazılıdu. 

Bütün bu servis için, benzin fiya
tmdan ayrıca on para ödenmez; ve 
yolcu yalnız iki galon benzin alsa bi
le ayni hizmetlere hak kazaru.r. Bura
da müşteriler arasında hiç bir fark gö
zetilmez. Eski bir şevrQle veya müthiş 
pahalı olan pırıl pırıl bir Deuzenberg, 
burada ayni sessiz, mahir ve seri hiz
metten faydalanırlar. Hesablıyorduk. 

Sıçan renkli asıl malı:inemiz 16 milde 
bir galon sarfettiğini isbat etmişti. 
Nevyork devletinde bir galonun fiyatı 
16 setntir. Demek ki bir rezervuar do
lusu benzin, yani 14 galon benzin, ya
ni dört do.J.ar yirmi dört sent bize 224 
kilometre yapmak imkanını veriyordu. 
Milleri kilometre hesabına tahvil e
dince, bir otomobil ıı;eyahati masrafı

nın Avrupaya nazaran Ameriltada çok 
daha ucuz olduğunu gördük. 

Bu hesab bizi teselli ediyor ve di
ğer otomobiller tarafından geçilmemi
ze tahammül ettıiriyordu. Geçilmekte 
bir hakaret manası var. Amerikada 
"geçme" hırsı azami dereceye varmış
tır ve orada "kaza" adını taşıyan her 
nevi çarpışmaların ve sair felaketle
rin artmasına sebebiyet vermektedir. 
Amerikalılar süratli gidiyorlar. Sene
den seneye daha hızlı gidiyorlar; se
neden seneye yollar daha mükemmel, 
motörler daha kuvvetlidir. Cesaretle 
hızlı gidiyorlar ve umumiyetle hiç ih
tiyatlı davranmıyorlar Her halde A
merikanın köpekleri, bir büyük yolun 
ne demek olduğunu, otomobillerden i. 
yi anlayorlar. Bu zeki hayvanlar, nik
bin havlamalarla otomobillerin arkala
rından kovalayarak asla §Osalardan 
kofmayorlar. Bunun neticesini bili
yorlar... İnsanlar bu hususta daha az 
endi§e duyuyorlar. Öğle yemeği için 
yol üzerinde 0 dine ve dans" levhasını 
taşıyan küçük bir lokantaya girdik. 
Oldukça karanlık ft ortasmda bir 
dnas pisti bulunan büyük bir salonda 
ylanızdık. 

E smer bir çorba ile tuzlu biskot
lar yidik. Buzlanmış etten bif

teklerimizi yimeğe koyulmuştuk ki, 
lokantanın sahibi eski bir küçük ford 
içinde geldi. Beraberinde getirdiği ku
ru mısır yapraklarından demetlerle 
salonu süslemeye başladı: o akşam 

civarın gençliği burada toplanacak, 
dans edilecekti. Bütün bu hallerde çok 
sükUnet hatta bir köy manzarası vardı. 
Halbuki biz henüz Nevyorktan yüz 
mil uzaktaydık, Yüz mil uzakta dün
yanın en gürültücü halkı kaynaşıyor
ken, burada, köy hayatı yaşanıyordu. 
Bu kadar sakin olan lokantanın kapı. 
smda ise birinci sınıf bir yolun mat 
betonu uzanıyor ... 

İngilizce bilmiyen bir yabancı bi
le, Amerikanın yollarında rahatça se
yahat edebilir. Yolunu kaybtemesi 
mümkün değildir. Bir çocuk,, hatta 
bir sağır bile burada yolunu kolayca 
bulabilir. Yollar itina ile numaralan
mıştır ve numaralar biribirine o dere
ce yakındır ki istikameti şaşırmak ka_ 
bil değildir. 

Bazan iki yol, muayyen bir mesafe 
için birleşir. O zaman işaret taşı üze
rinde iki numara görülür. Federal yol 
numaraıu yukarrda ve devlet yolu nu
marası aşağıda. Fakat hazan beş, altı 

18- 6. 1937 

ve hatti on yolun bir arıada birleştik
leri vakidir. O zaman taş üzerinle nu
maralar çoğalır. 

Yol üıerinde pek çok işaret vardır. 
Fakat fevkalade olan ııey, bunların 

bir teki bile fazla değildir ve şoför
leri dikkatini beyhude y~re çekmez. i
şaretler yer hizasında, sağa stralanmı..
Jardır, otolllObili idare eden yolu gö
.1ünden kaçırmadan bunları görebilir. 

Bu işaretlerin ekttrisi ayna şeklin• 
de yapılmıştIT. Geceleri bu aynalar o.. 
tomobilln fener ışıklarını aksettitir ve 
bu suretle yazılar okunur. San zemin 
üzerinde siyah ya.ıılar: ''yavaş'', "•ii· 
rat 30 M.". "çapraz yol", ''300 adrm ö
tede ok", ve tanı üç yüz adım ötede 
'

1ok'' görülmektedir. 

M üthiş bir gürültü ve gıcırtı i
çinde, süd dolu bir çok hazne .. 

li kamyonlar bize doğru süratle geli-
yorla.rdı. Bunla.r yedi milyon nevyork
lunun ihtiyacı olan südü getiriyor
lardı. Bu müthiş ıüd haznelerinin bir 
kasırga süratiyle üzerinize gelişini sey
rederken insan içinde tuhaf bir eziklik 
his ediyor. Bu kamyonlar, bilhassa ge
celeri, yeşil ve kırmızı fenerleriyle, ar
dı gelmez bir sıra halinde Nevyorka 
koşarlarken. muhteşem bir manzara vü
cude getirmektedirler. Yedi milyon 
insan, südlerini hem de tam zamanın
da İ9ffiek istiyorlar 1 

Arkalarında üç dört arabayı çeke
rek kafile halinde ilerleyen büyük 
kamyonlar daha da muhteşem görünü
yor lar. Bin beş yüz millik bir mesa
efden, kamyonla nakil, demiryolundan 
daha ucuza mal olmaktadır. 

Yollar, amerikan hayatmın en di~ 
kate değer şeylerinden biridir. Yalnı~ 
amerikan tekniğinin değil, ayni za
manda amerikan hayatının. Birleşik 

devletlerde binlerce millik birinci sı. 
nıf yol vardır. Bu yollarda otokarlar 
muntazaman işlemektedir. Otokarlar, 
bir çok hatlar üzerinde altmış kilo· 
metre süratJe giderler, ve tarifeleri 
trenlere nazaran iki defa daha uc~ 
dur. 

Amerika büyük yolun üzerindedir~ 
insan gözlerini kapadığı ve dört a

yını geçirdiği memleketi hayalıiındo 

canlandırmaya çalıştığı zaman, gözle~ 

rinin önüne Vaşingtonıa onun bahçele• 
ri, sütunları ve ahideleri, yahud da 
Nevyorkla onun dev binaları, sefaleti 
ve sefahati, ne de San Fransisko ile 
asma köpriileri, ne de da~lar veya fab
rikalar değil, fakat bir dört yol ağzı, 
iki yolun çapraı:laşması, bir benzin is
tasyonu telefon direkleri ve reklam 
levhaları gelir. 

CENGEL 
IDKAYELERt 

(iKiNCi CENGEL KIT ABI) 
Me,hur İngiliz muhorriri Rudyard 

Kipling'in bu güzel eseri ele: 
BIRlNCl CENGEL KIT ABI 

m tercüme efmi~ olan Nurettin 
ART AM taralıntlan tlilimize 
~evrilerek :ani bir kiıab 

halinde çıkmqtır. 
Ayrıca ingiliz muharririnin kentli 

hayatı hakkında yazdığı: 
KENDiME DAiR 

adlı eserini de ihtiva eden bu kitab 
biitiin kitabrılartla 75 karu§a 

satılmaktadır 

Tefrika No. 54 lim etti. 
Posthumus'un ve İmogen'in dostu oldu

ğu için Pisanio'dan nefret eden krraliçe, <>
na vereceği bu kordiyalin içine zehir kat
mak maksadiyle hekimlerinden hayvanlar 
Ü.zerinde tecrübe edeceğini söyliyerek zehir 
istemiş, fakat hekimler onun kötü maksadı
nı sezdikleri için, içildiği zaman, öldürme
yen, fakat içini bir kaç saat ölü gi~i uyutan 
bir ilaç vermişlerdi. Pisanio'nun Imogen'e 
verdiği ilacın içinde, işte bu madde bulunu
yordu. Pisanio yolda bir sıkıntıya uğraya
cak olursa bunu kullanmasını tavsiye ede
rek ve kendisine hayırlı dualarda bulunarak 
İmogen' den ayrıldı. 

almak maksadiyle çalmışsa da, sonradan i
kisini de, kendi öz çocukları imiş gibi1 sev
meğe başlamış, onları büyük bir itina ile o
kutup yetiştirmişti. Onlar da asll ruhlarının 
iktizası, gayet cesur işlere atılıyor, babalan 
sandıklan adamdan kendilerini harblere gi
rişmek üzere müsaade istiyorlardı. 

kimse tarafından davet edilmeyi bekemiye
rek eti yemeğe başladı. Kendi kendine di
yordu ki: 

- Ah, bir erkek hayatı sürmek de ne ka· 
dar zor şeymiş: ne kadar yorgunum! iki ge
ce yerlerde yattım. Eğer içimdeki arirn vo 
karar kuvvetli olmasa ve bana yardım etme
seydi muhakkak, hastalanırdım. Piasnio 
bir d~ğ tepesinden Milford • Haven'i gös
terdiği zaman, ne kadar yakın görünüyordu. 

Yaza liar: Mary ve Charles Luı .. 
Çeviren: Nurettin ART Alb 

Simblin 
babasının sarayına dönmeği ar.zu etmiyor
du. Bunun üzerine Pisanio da kendisine se
yahatinin emniyet içinde geçebilmesi için 
bir erkek çocuğu kıyafetine ginnesi tavsiye
sinde bulunmuştu. lmogen bu teklifi kabul 
etti ve bu değişmiş kıhğiyle Roı:naya kadar 
gidip kendisine bu kadar barbarca muame
le etmiş olmasına rağmen sevgisini bir tür
lü unutamadığı kocasını gıönneğe karar ver
di. 

Pisanio kadına yeni elbisesini tedarik 
ettikten ve onu sonu belli olmıyan bir ma
ceraya bıraktıktan sonra, dönmeğe mecbur 
olduğu saraya dönmüştü. Fakat ayrılmadan 
önce krraliçe tarafından kendisine vaktiyle 
verilmiş olan bir şişe kordiyali her türlü ra
hatsızlıklara iyi gelen bir ilaçtır, diye tes-

Mukadderat, garib bir şekilde lmogen'in 
adımlarını kaybolmuş iki kardeşinin otur
dukları eve doğru sürüklemişti. Bunları ça
lan adam,, Bellarius isminde bir adamdı. 
Bellarius, Simblin'in sarayında ileri gelen 
adamlardan birisi idi. Kıra] kendisini iha
neti yüzünden memleketten koğmuş, o da 
buna karşılık, Simblin'den öç almak için iki 
çocuğunu çalarak kaçmış ve onlarla birlikte 
ormanın içinde gizli bir mağarada ya§ama
ğa başlamıştı. Her ne kadar bunları intikam 

Bu iki delikanlının yaşadığı mağaraya 
İmogcn'in yolu düşmesi de, meğer, nasib i
miş. Romaya gidecek bir vapura binmek ü
zere Milford - Haven'e giden yol bir orma
nın içinden geçiyordu ve İmogen buradan 
geçerken yolunu kaybetmişti. Ne tarafdan 
yürüyeceğini, nereden yiyecek bulacağını 
bilmiyordu; yorgunluktan ve açlıktan da 
bitkin bir hale gelmişti. Çünkü gayet narin 
yetiştirilmiş, elini sıcak sudan soğuk suya 
sokmamış olan genç bir Bayan için sadece 
erkek elbisesi giymek, tek başına bir or
man içinde dolaşırken uğrayacağı bu türlü 
güçlüklere katlanabilmek için kafi değildi. 

Önüne bir mağara çıkınca orada kendisi
ne yiyecek verecek bir kimse bulmak ümi
diyle oraya giriyordu. Mağaranın içi bom 
bostu; fakat etrafına bakınca bir köşede bi
raz soğuk et buldu. Karnı o kadar açtı ki 

Sonra kocası ve onun zalimliği hatırına 
gelince: 

- Ah sevgili Posthuınus. dedi, sen de 
sahte imişsin! 

İmogen'in babalan ile Bellarius av av• 
lamağa çıkmış olan iki kardeşi bu sırada 
mağaraya dönmilş bulunuyorlard~.. Bel!a
rius, bunlara Polidor ve Kadval ısımlerıni 
koymuştu. Onlar da daha fazla bir. şey bil· 
miyor, Bcllarius'u gerçektent kendı babala• 
rı sanıyorlardı. Bu iki prensin sahici adları 
ise Guiderius ve Arviragus idi. 

Mağaraya ilk önce giren Bcllarius, ora• 
da İm.ogen'i görünce çocukları durdurdu: ' 

Deva.1111 var 
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lzmir Fuarı 
Hazırlıklar faaliyetle 
devam etmektedir 
İzmir, 17 - İzmir enternasyonal 

fuarı hazırlıkları büyük bir faaliyetle 
devam etmektedir. Sovyet hük:ümeti 
bu yıl fuardaki pavyonunu iki misli 
büyütmektedir. Sovyet pavyonunda tef
hir edileceık eşya geçen yıllardan çok 
daha zengin olacaktır. 

Yalmz İzmir için değil bütün böl
gffinin ve memleketin her tarafından 
fuar münasebetiyle !zmire gelen yurd
daşlaı.n iıstifadesine arzedilecek sağlık 
müzesinin temelleri atılmı,tır. İnşaat sür
atle devam ediyor.Sağlık müzesi fuar 
açılmadan evvel hazırlanmış olacaktır. 

Fuarın açık bulunduğu gecelerde 
bUtlln İzmir ve fuar sahası muhtelif 
renklerle aydınlatılmak için Kadife ka· 
leye ve paraşUt kulesine kuvvetli pro
jekt3rler konacaktır. Bu projektörler 
cazib ziya oyunlariyle İzmirin tatlı ge
celerini bir kat daha güzelleştirecek. 

tıiT. Fuarda açık tiyatrodan başka bir de 
aesli sinema kurulacaktır. Bu sinemada 
fuar ziyaretcilerine parasız olarak eg
lenceli filmler gösterilecek aynı zaman
da istiyen firmalar reklam filmlerini 
g5stereceklerdir. Fuarm hoparlörler te
sisatı da kuvvetlendirilmiştir. 

Bugün toplanan fuar komitesi yeni
den bir çok kararlar almış ve fuar S'3ha
BTnda İb.ograf çekib satmak hakkını 

bir müteahhide vermeyi kararlastırmış
tır. 

Adliye 
bakanımızın 
sözleri 

(Başı I. inci sayfada) 

lacaktır. 

Dersi.mele yakalananlar 
- Dersimde rejime aykırı şekilde ic

rayı şekavet edenler; ne şekilde ceza
landırılacaktır? 

- Müfrezelerimize iltica eden şa
kiler müddei umumiler vasıta-siyle malı· 
kemeler e sevkedileceklerdir. Şimdiye 

kadar bir çok maznunlar bu şekilde ad. 
lıiyeye verilmiş bulunuyor. Bunlar ve 
bundan sonra tutulacaklar tiirk ceza 
kanununun hükümlerine gör e cezalan
dırrlacaklard !r. 

Adliye vekilimiz 1stanbulda iki gün 
kaldıktan sonra Ankaraya dönecektir. 

r····R-·A··o··v··a·····~ 
..................... _ ................... . 

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 
- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar. 
kılan. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici 
haberler. 

Akşam neşriyatı 18.30 - 18.40 Plak 
neşriyatı. 18.40 - 19.00 İngilizce ders 
{Azime İpek) . 19.00 - 19.30 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Riıa 
ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat a
yarı ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Fe. 
rid Tan ve arkadaşları). 20.15 - 20.30 
konferans Parazitoloğ Nevzad. 20.30 -
21.00 Saksofon solo Nihad Esengin. (Pi
yanist Marsel Bei rafekatiyle). 21.00 -
21.15 Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 
Stüdyo salon orkestrası. 21.55 - 22.00 
Yarınki program ve İstiklal marşı. 

JKUÇÜK DIŞ HABERLER J 

X Vaşington - 1923 denberi ilk de· 
fa olarak bir amerikan kruvazörü Vla· 
divosk'u ziyaret edecektir. 

X Berlin - Alman kömür maden
lerinde ıuni güneş tesisatı yapılmıştır. 
Bu suretle yıkanmaya giden işçiler, 30 
m. uzunluğunda bir koridordan geçerek 
ültra-viole şuaından istifade edecekler· 
dir. 

X Londra - Millt müdafaa istisnai 
vergisi projesinin ihtiva ettiği hüküm
ler bir beyaz kitab halinde neşrolunmuş
tur. Bu hükümlere göre 1 ni&an 1937 
den itibaren beş sene müddetle bütün 
müe~eselerden yüzde beşi geçmiycn 
bir vergi alınacaktır. Böylece senede 1 S 
milyon isterlin elde olunacağı umulmak
tadır. 

X Varron (Amerika) - Telefoncu
lar, gündeliklerinin arttınlmasmı istiye
rek grev illl.n etmişlerdir. 

X Vaşington - B. Rınvelt 24 hazi
randan itibaren üca gün Jefferson ada
sında kalarak demokrat partisinin muh
telif delegasyonlanm kabul edecektir. 

X Berlin - Burada bulunan İran 
parlamentosu Reisi, BB. Göring ve Şaht 
tarafından kabul olunmuştur. 

X Hollivud - Sinema artisti J anet 
Makdonald, dün akflm Cen Reymond 
ile evlenmiştir. 

X Karaşi - Amelia Erhart bu sabah 
Kalkütaya gitmiştir. 

X Moskova - Burada bulunmakta 
olan Letonya dış bakanı, B. Litvinof da 
hazır bulunduğu halde B. Molotof tara· 
fmdan kabul olunmuştur. B. Molotof 
bundan sonra kendisine bir öğle ziya
feti vermiş ve bunda Sovyet büyükleri 
hazır bulunmuştur. Bu ziyaret, Sovyet
Baltık devletleri yakrnlığı sahasında bü
yük bir adımdır. 

X Moskova - (Tass) Bieloruaya 
merkez icra komitesi reisi Çerviakof, 
şahsi ve ailevi sebebler yüzünden 16 ha
ziranda intihar etmiştir. 

X Sofya - Kabine, veliahdin do
ğum gününü Tesmi bayram olarak ka
bul etmiştir. 

Romanya ve 
Bulgaristandan 

gelecek göçmenler 
İskan genel direktörlüğü , bu sene 

Romanya ve Bulgaristandan getirılme
sine karar verilen 25 bin muhacirin 
yurdumuza naklini temin için Kalka.. 
van oğullarına aid Nazım ve Hisar va. 
purlarını kiralamıştır. Vapurlar önü
müzdeki hafta içinde nakliyata başlıya
bilmek üzere bugünlerde Varoa ve 
Köstenceye hareket edeceklerdir. Mu.
hacirlerin nakillerine nezaret edecek o
lan memudar tamamen tayin edilmiş 
ve yerlerine gitmişlerdir. Gelecek nıı.ı.. 
hacirlerin iskanları isin bliti.in tedbir. 
ler alınmıştır. Nakil ifi 3..4 ay sürecek
tir. 

Hisar vapuru iki güne kadar Köaten
ceye hareket edecektir. Naldiye ücret. 
leri Romanya ve Bulgaristandan adam 
başına 180, hayvan başına 300, araba 
başına 380 kuruş olarak tesbit edilmiş
tir. İzmire götürülecek adam. hayvan 
ve araba başına yüzde 50 zam V!!rdır. 

ULUS 
Gündelik 

·Güzel 
sanatları 
teşvik için 

(Başı 1 ine-• sayfada) 

hancı aanatkirlann memleketimi
ze getirtilmesi meselesine gelince: 
bu, timdiye kadar bizde hakikaten 
bir mesele idi. Zira, 2395 numara
lı kazanç vergisi kanununun tan
zim edildiği yıl1arda göz önünde 
tutulmaıı zaruri göriilmüı ve bu
gün artık zail olmuş bulunan bazı 
sebebler dolayısiyle, yabancı trup· 
lar ve sanatkarların verecekleri 
temsillere mahsus biletlerin bedel
lerinden damga resmi, darülaceze 
hissesi gibi resimler çıkarıldıktan 
sonra kalan paranın yüzde 50 ıi 
kazanç vergisi olarak hazneye ö
deniyordu. 

Sanat kıymeti yüksek truplann 
değil, hatta tek başına gelecek ar
tistlerin isteyebilecekleri ücretleri 
karşılamağa bile imkan bırakma
yan bu vergi nisbeti, Kamutay~ 

kanunda yaptığı bir tadille, bilet 
bedelinin tamamı üzerinden alın
mak üzere yüzde beşe indirilmit
tir. 

Sanat lehinde devletçe yapılan 
bu vergi tenzilini, güzel sanatları 
teşvikten bir an hali kalmayan 
lnönü hüküm.etinin başarılarından 
biri olarak, derin bir memnuniyet
le telakki etmeliyiz: iyi tiyatro, 
güzel seı, musiki a letlerinde üatad 
olanların konserleri Türkiyede da
ha çok rağbet görecek ve karşrlığı
nrn ödenmesi daha kolaylıkla ka
bil olacaktır. ~:t. 

Suvorık köyünde 
değerli kalkınma 

çalışmaları 
Konya, (Hususi) - Konyanın buğ

day mrekezlerinin başında gelenlerden 

biri veya başlıcası Suvarık nahiyesidir. 

Bu nahiye aynı zamanda çok koyun ye

tiştirmekle de meşhurdur. Son seneler

de Suvankda ve bu nahiyeye bağlı bü

tün köylerde göze görünecek kadar can
lı ve değerli bir kalkmma çalıfl1laJI 

vardır. · Köylerde birer toprak yığını 
manzarası gösteren bütün eYler 

ve damlar ııvatılıp badanalattırdnıtftll'. 

Köylerde başlayan bu tenıb:lik ve gü
zellik hareketi az zamanda yaylarada da 
geçmiştir. 

Suvarıkda bir yatılı okul yapılmak
tadır. Köyün bir radyosu vardır. Bu 
radyonun hoparlörü köy içinde yüksek 

bir tepeye yerleştirilmit ol~uğundan 

radyo n~riyatı köyün her tarafmda 

duyulmaktadır. Yava~ yava~ kamunun 

bütün köylerine radyolar alınacaktır. 

Memleket~en 

kısa haberler 

X Adan• ıporculan Sarruıuna gidi • 
yorlar - Adana sporculan, üç maç yap
mak il.zere 30 ağustosta Sam5una gide • 
ceklerdir. 

X Adanada yeıil kurd mücadoelıi -
Adana pamuk tarlalarmda yeşil kurdla 
mücadele için ~etirtilen pfilverizatörlc
rin tecrübesi yapılmıftır. Tecrübeler 
müsbet neticeler vermiştir. Esasen A
merilı:ada pamuk draatinde de aynı ma
kineler kullanılmakta ve büyük fayda • 
lar elde edilmektedir. 

X Karamanda buiday mahıulü -
yeni sene buğday rekolteıi geçen bütün 
acnelere nazaran pek yük.sektir. Buı 
yerlerde hasad başlamıştır. Çiftçi yeni 
sene mahsulünden emin olduğu için e -
!indeki mahsulli satmakta tereddüd gös
termiyor ve iyi müşteri bulduğu için de 

seviniyor. 
X Konya valiıi mektebleri gezdi -

Konya valisi B. Cemal Bardakçı, yanın· 
da kültür direktörU olduğu halde Konya 
mekteblerini gezmiş yeni der& yılı için 
alınması lazım tedbirler tesbit edilmiştir. 

X Konya kız enstitüsü - Konyada 
yaptırılacak olan kız enstitüsü yapısının 
proje ve keşfi yapılmış, tasdik edilmek 
üzere Bayındırlık Bakanlığına gönderil· 
miştir. Bu yapı 85 bin liraya çıkacak ve 
Konya için hakiki bir ziynet olacaktıt". 

X Konyada zehirli gaz kursları -
devlet memurlarına verilmekte olan ze
hirli gazlardan korunma kuraları ehemi· 
yetle devam etmektedir. 

X Ilgın. Kadınhan yolu - Ilgın. 

Kadınhanı yolunda taş döşenmesi ve si
lindiraj işine başlanım§tır. Bu yol, çok 
yakında muntazam bir §OSe halini ala • 
caktır. 

X Adapazannda yeni mezarlık -
Belediyenin yeni yaptırdığı mezarlık 

bitmiş ve başka mezarlıklara ölü gömül
mesi yasak edilmiştir. Mezarlıkta aile 

ve şahıslara mahsus birinci ve ikinci sı· 
nxf ücretli yerler aynlmııtır. Birinci sı. 

nıf aile mezarlığı SO, ikinci sınıf to lira
dır. Birinci ısrruf §Clhıs mezan 10 ikinci 

sınıf 5 liradır. Para verenler o yeri ta -
sarrufları altına atmıı bulunmaktadırlar. 

Mezarlıkta ücretsi% yerlere daha geniş 

bir saha aynlm1ştır. Belediye lüzum gö
rürse ücretsiz yerlere gömülen ölülerin 
kemiklerini başka yere kaldırabilecek • 
tir. 
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_J _e_ı_b_ı_ıv_o_g_r_a_f_v_a_-ıJ 
Hitabet Sanatı 

'Gazi lisesi felsefe öğretmeni Ham
di Akverli, geçen kıo halkevimizde 
''hitabet sanatı" hakkında bir seri kon
feranslar vermiş ve hitabet sahasında 
muvaffak olmak için gerekli tartları 
uzun boylu ve ilmi bir şekilde izah et
mişti. 

Bu çok enteresan konferanslar An
kara balkevi neşriyatının "'küçük seri" 
18 inci sayıu sayısı olarak ncşrediL 
miştir. 88 sayfalık bu kitab bir ön 
sözden sonra şu krınmlan ihtiva edi
yor: Hitabet nedir? Lü%Um ve ehemi
yeti hitabetin tarihçesi, bizde hitabet. 
Hakiki hatibin vasıftan, hatibte kuv
vetli olınası icab eden psikolojik me
lekeler, hatibin kazanması icab eden 
vasıflar, hatibin maddi bünyesi, hati
bin hususi hıfzıssıhhası. Kütleye söy
lenecek sözü hazırlama safhası, irti
calen söylemek. Şema üzerinde hazır

lanmak, yazarak hazırlanmak. Hitabet 
uslQbu, konferans. Söz söylenilen mu
hit, dinleyici kütlesinin psikolojisi, 
dinleyici üzerine tesir imktnları. Ha.. 
tib kütle kar~sında; kütleye söz söy
lerken hissedilen korku, söyleyiş es
nasında. 

Trakya köy bürosu 
neşriyatı 

Daha evelce köylüler için ırok fay~ 
dalı neşriyatından bu sütunlarda bah-

1etmek fıraatmı bulınuf olduğumuz 

Trakya köy bürogunun ne,riyat seri

sinden 46 ve 47 inci broşürleri gördük. 

Bunlardan biri ''at yetiştiriciliğinde a

şım duraklatı ve faydaları" ve diğeri 
• 

"yeni dutculuk bilgisi" isimlerini ta-

şımakta ve bu faydalı mevzulac hakkın

da köylülerin anlayacağı bir liPnla ge

rekli maH\matı vermektedir. 

Bu iki kitab biri 3 ve diğeri 4.5 ku· 

ruş gibi küçük fiyatlarla satılmakta· 

dır. 

General Bek Paris' de 
Parla, 17 (A.A.) - Alman ordusu 

büyük kurmay rei&i general Bek, bu
raya gelmittir. 

General Bek, bu sabah general Ga
melin'i ziyaret etmiştir. 

v 

"Yün iş,, magazası 
Metrosunu 495 kuruşa sattığı 
kumaşların satış bedelinden 

güzde beşini Kızılaga 
teberru etmiştir. 

Kızılay Ankara merkezi Yünişin 
bu alikasına alenen teşekkür eder 

Sonra, öksürdü: 
Zavallı kadın, ciddi: 

Eugenie 
Grandet 

- Grandet, Nanon'a söyle de odamda bi
raz ateş yaksın. Öyle soğuk var ki yorganı
mın altında donduğumu his ediyorum. Ar .. 
tık bakılacak yaşa geldim. 

Biraz durduktan sonra, devam etti: 
- Zaten Eugenie de gelip burada giyi

necek. Böyle bir havada odasında tuvaletini 
yaparsa, zavallı kız, bir hastalığa filan tu
tulabilir. Sonra ikimiz de gelir, yeni seneni, 
salonda ateş başında kutlarız. 

- Bu sabah neşelisiniz, müsyö, dedi. 
- Her zaman neşeliyim ben ..• 

Ne§eli, neşeli, ne§elidir fıçıcı, 
Tamir ediniz çamaşır teknemizi! 
Şarkısını söyliyerek, tamamiyle giyinmiş 

- Mösyöye bu sabah ne olmuş? Evvela ba
na: "Günaydın, yeni yılın kutlu olsun, koca 
hayvan! Haydi git, kanmm odasında ateş 
yak. Üşüyormuş." dedi. Bana tırtılları hiç 
silinmemiş, altı franklık bir para vermek Ü
.zere elini uzattığım gördüğüm zaman buda
la mı idim! Hele şuna bakınız Madam. Ah 1 
ne iyi adam! Her halde mükemmel bir in
sandır o. Bazıları ihtiyarladıkça sertleşirler. 
Fakat o, sizin kası şarabı gibi tatlılaşıp iyi
leşiyor. Pek mükemmel, pek iyi bir adam! 

l'uzan: honore de balzac 
1'ürkçeqe ceviren f'vaauhi Baydar 

- Hayır, hayır. Bu beni onlara teslim 
etmek hükümleri altına koymak olur. Zaten 
ben kararımı verdim. Pek ala ettim; hiç piş
man değilim. Allah beni korur. Onun mu
kaddes muradı ne ise yerine gelsin. Ah! 
Charles'ın mektubunu okumuş olsaydınız 
yalnız onu düşünürdünüz, anneciğim. · 

Ertesi sabah, 1820 yılının birinci günü, 
ana ile kızın geçirmekte oldukları korku on
lara, Grandet'nin odasına gitmemek için en 
tabii özürü ilham etti: 1819 - 1820 kışı o dev
rin şiddetli kışlarından biri idi. Kar damlar-
da yığılmıştı. , 

Madam Grandet kocasının, odasında kı
mıldanmakta oluğunu işitir işitmez, bağır
dı: 

- Vay, vay, vay, neler söylüyorsun böy
le? Madam Grandet, yeni seneye, bak, na
sıl da başlayorsun ! hiç böyle uzun konuştu
ğunu hatırlamıyorum. Halbuki şaraba batı
rılmış ekmek yimiş olduğunu da sanmam. 

Grandet de bir an sustuktan sonra, karı
sının teklifi işine gelmiş olacak ki: 

- Peki istediğinizi yapacağım Madam 
Grandet, dedi. Sen hakikaten iyi bir kadın
sın, ve ben, la Bertelliere'lerin toprağı sağ
lam olmakla beraber, bu yaşat başına bir hal 
gelmesini istemem. 

Bir an durdu ve bağırarak ilave etti: 
- Ha! doğru değil mi? Bununla beraber 

onlardan miras yidiğimiız için, ben kendile
rini af edi~orum. 

olduğu halde, karısının odasına girdi. 
- Evet, hakkın var: hava adam akıllı 

soğukmuş. İyice bir kahvaltı edeceğiz, karı
cığım. Des Grassins bana trüflü bir bağcı 
kaz ciğeri ezmesi göndermiş. Gidip posta a
rabası emanetcisinden alayım. 

Sonra, kansının kulağına eğilerek: 
- Gönderdiği şeye, Eugenie için ikilik 

bir Napoleon da ilave etmiş olmalıdır. Hiç 
altınım kalmadı kancığnn. sana söy1iyebi-
1irim; bir eski altınım vardı ama onları da 
iş için kullanmak lazım geldi. 

Ve böyle diyerek, sene başını tebrik et
mek üzere onu alnından öptü. 

İyi kalpli ana bağırdı: 
- Eugenie, galiba baban bu sabah sağın

dan kalkmış olacak ki keyfi pek yerinde. 
Nanon, Madam Grandet'nin odasına. a

teş yakmak üzere girerken: 

Bu neşenin sırrı, Milsyö Grandet'nin 
yaptığı spekülasyonda tam bir muvaffaki
yet kazanını~ olmasında idi. Müsyö des 
Grassins, fıçıcmm kendisine vermiş olduğu 
yüz elli bin franklık Hollanda senedlerinin 
iskontsoundan hissesine düşen mikdarı ta
mamlamak üzere yaptığı avansı alıkoyduk
tan sonra, altı aylık faizin bakiyesi olan o
tuz bin franklık eküyü ona posta arabası ile 
göndermiş ve devlet tahvillerinin yüksel
mekte olduğunu da bildirmisti. Bu tahvil' er 
o sırada seksen doku.ıda idi: en tamn....,1ş 

nı>v::ımı va 
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Yeni kanun yürürlüğe girerken 

Ziraat bankasının 1v.ıc1a 1 

• 
son bir yı l ı 

1936; milli ekonomi, pazar tartları, zirai durum, madenler, bayın· 
drrlık ve finans işleri, para ve sermaye hareketlerimiz baknnından 
cumhuriyetin en verimli yıllarından biri olarak geçmiştir. Ziraat ban
kasının son bir yılı da bu kalkınma hareketi ile muvazi olarak geliş
miştir. 

Bankanın 1936 yılı faaliyeti; kısmen mevzuuna giren işlerin husu
si icabları, kısmen milli ekonomi inkişafınrn verdiği imkanlar dolayı
siyle ve nihayet bu faaliyeti sevk ve idarede alman tedbirlerin yar
dımile bir önceki yıldan daha canlı ve verimli olmuştur. Bu can1ıhk 
bilhassa, bankanın ana mevzuu olan zirai kredi işlerinde göze çarpıyor. 

Zirai krediler: 
Bankaya 931 senesi sonuna kadar 

yapılmış olan zirai borçların taksitlen-
dirilmesine dair 2814 numaralı kanu
nun tatbikleri faaliyetinin en ehemiyet
li ve aym zamanda en başarılı mevzula
rından birini teşkil etmiştir. Türlü tür. 
lü sebeblerle tahsil kabiliyeti zayıfla
yan alacaklara sağlamlık temini, aynı 
zamanda çiftçiye konjonktür devrinden 
kalma borçları için ödeme kolaylıkları 
hazırlayan bir amil olmuştur. Taksit -
lendirme kanununun şümulüne giren a
lacaklardan 1936 sonuna kadar taksit
lendirilmiş olan mikdar 164. 766 borç

lu da 21.534.308 lirayı bulmuş ve bu su
retle kanunun şümulü-
ne girdiği halde muh-
telif sebeblerle müdde-
ti zarfında yenilenemi-
yen alacaklar 731.446 
liraya inhisar etmiştir. 

Taksitlendirilmiş a
lacaklardan 1936 yılın
da vadesi gelenler 
2.024,544 liradır. Bu
nun 1.749.161 lirası 

nakden tahsil edilmiş; 

63.667 lirası Bakanlar 
heyeti kararile tecile 
tabi tutulmuştur. 

B u n d a n başka 

borçlular tarafından 

kendi istekleriİe henüz 
vadeleri gelmiyen tak
sitlere mahsuben ayrı
ca 207.645 lira ödenmiş 
bulunmaktadır. 

Zirai kredilerin diğer 
nevi. erinde de tahsila
tın seyri, genel olarak bir önceki yıla 
kıyasla hayli gelişmiştir. 

1936 yılına devreden 27.936.219 li
ralık türlü zira! alacaklardan sene L 
çinde 9.5 milyon liraya yakın nakden 
tahsilat yapılmıştır. Bu netice, ekono
mik kalkınma hareketinin müsbet ve se
vindirici bir tezahürüdür. 

9,5 milyonlıik yardım· 
Banka; zirai faaliyetin inkişafını bü

yük bir dikkat ve hassasiyetle takib et
miş ve zirai ihtiyaçları bir yıl önceki 
yıla göre daha genişlikle ve itina ile 
karşılamıştır. •Gerçekten yıl içinde çe. 
virme ve işletme sermayesi unsurlarile 
alakah ihtiyaçlaır için de küçük çiftçi
ye dört milyon lira borç vermiştir. Ay
rıca kooperatiflere beş milyonluk kredi 
açmış, ve ipotek mukabilinde de büyük 
bir kısmı küçük ve orta çiftçiye olmak 
üzere üç yüz bin lira kadar ikraz yapıl
mış ve bu suretle sene içindeki ikrazı 
9.5 milyon lirayı bularak 1937 senesine 

devreden alacakları bir önceki yıldan 

2.414.809 lira fazlasile 30.378.028 lirayı 

bulmuştur. 

Tarım kredi kooperatilleri: 
1936 yılı, tarım kredi kooperatifleri

nin durumlarında esaslı değişiklik1611C 

yol açmakla beraber kooperatif fikir ve 
hareketinin yannr için verimli imkan_ 
lar hazırlayan bir intibak ve istihsal 
devri olmuştur. 2836 numaralı ~anunun 
tatbiklerine bu yıl başlanılmış ve mev
cud kooperatiflerin bu kanun hükümle
rine göre istihaleleri ve faaliyetlerinin 
yeni statü hükümlerine intibakı muvaf
fakiyetle başarılmış bulunmaktadır. 

Kooperatiflerden 98 tanesi yeni hü
kümlere intibak imkanı göremiyerek 
tasfiye karau vermişlerdir. Mali bün
yelerinin zaifliği dolayısiyle inkişaf 

imkanlarından esasen mahrum bulunan 
teşekküller için böyle bir akibeti ko
operatif hareketinin selimeti namına 

hayxrlr olaıak telakki etmek icaıb eder. 
Yeni kanun ve yeni statü, bu hareketin 
inkişafını rasyonel esaslarda çahşan ve 
faaliyetinin ilk ve daimi kaynaklarını 
sağlam bünyesinde ve ortaklarının is-

Çiftçiy e 
9.500.000 

Lira 
Kredi 
619 

Tarım kredi 
kooperatifi 

tihsal kudretinde bulacak olan teşek -
küllerin taazzuvunda aramaktadır. Bu 
teşekküllerin malt kudretleri ve kay
naklan bugünkü hükümlere göre ortak
ların istihsal kudretleri muhassalasına 
bağlanmış bulunuyor. Bir ortağın kre. 
disi istihsal durumuna ve kudretine da
yanmaktadır. Bu itibarla 1936 yılı i
çinde teşekküllerin kredi ve sermaye 
bakımlarından durumlarını ve gidim
lerini ebemiyetle ve itina ile tetkika 

zaruret hasıl olmuş ve 
ortakların sermaye 
payları istihsal kud
retlerile ölçülü hadle· 
re yükselmiştir. 

1936 da bir taraftan 
mevcud teşekkilllerin 

yeni mevzuata intibak 
ve istihalelerine çalı
şılrrken, diğer taraf
tan da yeni teşekkül
ler tesisine ebemi.yet 
verilmiş ve büyük bir 
kısmı Trakyada ol
mak üzere 42 koope· 

ratif kurulmuştur. 
Bununla yeni kanuna göre kurulmuş 

veya muamelelerini uydurmuş olarak 
faaliyette bulunan teşekküllerin sayısı 
619 a çıkmış bulunuyor, 

Yeni mevzuatın kooperatif fikir ve 
hareketine ver<liği hızı, banka, idari 
tedbirlerle de kuvvetlendirmeye çalış
maktadır, Bu cümleden olarak banka, 
aynı mmtakada bulunup ortak sayısı

nın azlığı ve sermayesinin yetmezliği 

dolayısiyle malt bünyeleri ve gelişme 
kabiliyetleri zayıf olan kooperatifleri 
idare maacaflannı kolaylıkla yenebile
cek ve muvaffakiyetle çalışacak bir te_ 
şekkül halinde birleştirmek yolundadır. 

Karadeniz kıyılarına mısır: 
Bankanın son sene içinde, zirai kre

di sahasındaki teşebbüslerinden biri de 
Karadeniz sahilleri müstahsillerine 
yaptığı mısır dağıtmasıdır. Bu havali 
halkının ana gıda maddesi olan mısır ö
tendeberi ihtikarlı fiatlarla satılmakta 
ve müstahsilin hem istihsal maliyeti 
hem de geçim şartlarını zorlamakta idi. 
Vaziyet 1935 sonunda mahalli rekolte
nin açık vermesi üzerine bir kat daha 
kötiileştiğinden banka, mısır piyasasını 
tanzim için harekete geçmeye lüzum 
görmüş, iç piyasalardan satın almalar 
yapmakla beraber rekoltenin kifayetsiz
liğini dikkate alarak Romnyadan üç 
partide 8 bin ton mısır getirtilmiş, ma. 
liyete yakın fiatlar üzerinden bedelini 
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Fransız Se natosunda 

Bugün mali salahiyetler 
projesi görüşülecek 

Senatonun proje ye şiddetli bir 
muhalefet göstereceği sanılıyor 

Paris, 17 (A.A.) - Senatonun parlamento tarafından kabul edil
~i~ olan ve hükümete hususi mali salahiyetler bahteden kanun proje
sım yarınki cuma günü görüşeceği bildirilmektedir. 

Senatonun bu projeye karşı şiddetli r;;:::=============::::;;
bir muhalefet göstereceği tahmin edil- ı KÜÇÜK İÇ HABERLER 1 
mektedir. Zira senato azası herhangi _ _ 
bir hükümete ve bilhassa sosyal politi- X İstanbul belediyesinde - Lıtan-
kası Lüksemburg sarayında sıksık ve bul belediyesi teadül cedvelinde yapılan 
şiddetle tenkid edilmiş olan Leon Blum değişikliklere aid proje dünkü Bakanlar 
hükilmetine hususi salfilıiyetler veril- heyetinde kabul edilmiştir. 
mesine aleyhtardırlar. Bununla beraber X İstanbul belediyesi reisi muaYİD-
hükümetin 1 ilkteşrin 1936 frank kıy- liği - B. Nurinin valiliğe tayiniyle açı-
metinin düşürülmesi kanununun reye lan İstanbul belediyesi reis muavinliği-
konulması sırasında olduğu gibi tahmi- ne Fatih kaymakamı B. Rauf tayin e· 
nen 10 rey fazlası ile bir ekseriyet el· dilmiştir. 
de edeceği sanılmaktadır. X Varidat genel direktörü - Finans 

Umumiyetle tahmin edildiğine göre Bakanlığı varidat genel direktörü B. 
şimdiki hal ve şartlar içinde senato, bir İsmail Hakla incelemelerde bulunmak 
kabine krizine sebebiyet vermek istemi
yecektir. Çünkü böyle bir kriz~ halkçı
lar cephesinin dağılmasına yol açacak 
ve bu dağılma da vahim neticeler doğu
racaktır. 

Bununla beraber bedbin kimseler, 
parlamentodaki arkadaşlarından daha 
muhafazakar olan radikal • sosyalist se_ 
natörlerden bir çoğunun müstenkif ka
larak hükümetin tahmin etmekte oldu
ğu ekseriyeti hiçe indirmelerinden çe· 
kirunektedirler. 

Senato finans komisyonu, dün par. 
lamento tarafından kabul edilmiş olan 
kanun projesini gözden geçirmeğe bu
gün başlıyacak ve B. Blum ile B. 0-
riol'u linliyecektir. Komisyonun parla
mentonun kabul etmiş olduğu metni ge
niş ölçüde değiştirmesi ve her türlü ye
ni vergiye karşı aleyhtarlığını izhar 
etmesi ihtimali vardır. 

Si vas'ta güzel bir muze 
kuruluyor 

Sıvasta müze işlerine de ayrı ve e
hemiyetli yer verilmiştir. Selçukilerin 
ölmez eserlerinden olan (küçük medre
se) kültür direktörlüğü tarafından orta 
Anadolunun büyük bir müzesi yapılmak 
üzeredir. Büdceye ayrı olarak konul· 
muş olan 500 lira ile kaza ve köylerde 
bulunan eski eserler merkeze getirile
rek müzeye konacaktır. 

senede bağlıyarak müstahsile dağıtmış· 
tır. Hayırlı neticeler veren bu müdaha
leye devam edilecek, Karadenizin bü -
yük davalarından biri olan mısır mese
lesi halledilmi§ olacaktır. 

Ticari krediler ve banka 
muameleleri: 

Banka muameleleri ve bütün ticaıi 
krediler, milli ekonomideki inkişafın 

seyrine uygun olarak bir hayli artmış
tır. Vezne hareketleri bir önceki yıldan 
daha canlı olduğu gibi, kasa mevcudu 
daima daha kuvvetli kalmış ve yıl so
nunda bir önceki yıla göre 7 milyon li
ra kadar fazla devretmiştir. Ticari se
nedler portföyünde muhtelif avanslar
da, borçlu cari hesablarda bilhassa ban
kanın iştirakelriyle olan muameleler 
dolayxsiyle mühim artışlar vardır. Di
ğer taraftan bnakanın tediyatında da 
aynı nisbette bir inkişaf husule gelmiş 
bulunmaktadır. 

Kar ve zarar: 
Bütün bu çalışmalar, bankanın karı 

üzerinde hayırlı ve faydalı neticeler 
vermiştir , 

Masraflar, bir önceki yıla göre his
sedilir derecede artmış bulunmaktadır. 
Geçen seneye kıyasla hayli artmış olan 
vadeli tevdiatla tasarruf hesablarına ve
rilen faizlerin de bu nisbette artmış bu
lunması, hassaten iştiraklerden Merkez 
bankası hisse senedlerinin sene sonu 
borsa kurlarının kaydettiği mühim ar
tıştan doğan 721.635 liralık bir karın 
muhtelif karşılıklar arasına alınması 

zarar hesabındaki kabarıklığın başlıca 

sebeblerini teşkil etmektedir. 
Buna mukabil bankanın gelirleri de 

artmıştır. Ve bu artış masraflardaki ar~ 
tışa göre çok daha kuvvetlidir. 2814 nu
maralı taksitlendirme kanununun şü
mulüne giren 21.000.000 lira alacağın 

yüzde 3 faize tabi tutulmuş olmasından 
dolayı zirai ikraz gelirlerinde husule 

üzere bugünlerde Parise gidecektir. 
X Pasaport harçları - Finans ba • 

kanlığı her ne şekil ve surette olursa ol
sun pasaport harçlarını vermekten im
tina edenler hakkında tahsili emval ka-
nunu hükümlerinin tatbik edilmesini ka. 
rarlaştırmış ve bu kararını alakalılara 

bildirmiştir. 

X Tahsil ve kontrol memurlan - Fi 
nan.s Bakanlığı tahsil kontrol memurla -
rmın vazifeleri hakkında bir talimatna-
me hazırlamış ve vilayetlere göndermiş
tir. Talimatname tahsil şubelerinde ve 
diğer tahsilat servislerinde kontrolörle . 
rin ne şekilde kontrol yapacaklarım ay • 
n ayn göstermektetlir. 

Sivas'ta kültür 
hareketleri 

Sıvas vilayetinin 1937 ydı kültür 
büdcesi 211. 766 lira olarak hazırlanmış
trr. Bu seneki çalışma programında iki 
kazada 12 şer bin lira sarfı ile beşer 
dershaneli iki ve merkezde 18 bin lira
ya bir nümune okulu yaptırılacaktır. 

Çevremizde 220 öğretmen ve 110 okul 
vardır. İlk okullarda okuyan kız ve er
kek talebenin sayısı 12 bindir. 

Beş senelik kültür planında her se
ne mevcud kadroya on öğretmen ilave 
edilmiştir. Gene her sene yeni iki mek
teb yaptmlacaktır. OkulJarın bu seneki 
verimleri çok iyi olmuştur. 

gelmesi tabii olan eksikliğe rağmen bi
lançosunun karla kapanmış olması, 

banka muamelelerinin böyle mühim bir 
eksikliği karşılıyabilecek verimde ge
lişmiş olduğunu çok güzel anlatmakta· 
dır. Bu sayede umumi masraflar do'ayı
siyle 2814 numaralı kanunla fevkalade 
ihtiyata ayrılmış 1.000.000 liralık yar
dım akçesine ilişilmemiş ve bu para, 
sadece zirai küçük alacakları karşılama. 
ya tahsis edilebilecek vaziyette kalmış· 
trl' 

* ıl: * 
l:Su arada Ziraat bankasrnrn son bir 

yılında büyük bir yer almış olan tarım 

kredi kooperatiflerinde görülen bir bün· 

ye tahavvülüne işaret etmek lazımdır: 

Yeni mevzuatın bir hususiyeti de 

yapdan ikrazlardan yüzde onun mecbu
ri tevdiat olarak ayrılması esasının kal
dırılımş olmasıdır. Bu tevdiler, ortak
ların yerine getirilmemiş teahhüdleri
ni tesviyeye ayrılmış ve borç'uluk va
ziyetini düzeltmeye yaramıştır. 

Bu suretle kooperatifledn 1936 bi
lançolarında bazı değişiklikler husule 
gelmiş, mali kaynakları bilhassa serma.. 
ye hadleri bir önceki yıla göre hissolu
nur derecede azalmış bu:unmaktadır. 

Bunun zaruri bir neticesi olarak koope
ratiflere yapdan ikrazlar sene içinde 
artmıştır 

*** 
Ziraat bankasının önümüzdeki yıl 

faaliyetine ayıracağımız sütunların 

mevzu itibariyle yeni hususiyetler taşı· 
yan yeni bir faaliyetin bilançosunu vere
ceğiz. Bu bilanço, yalnız bir bankanın 
çalışmasına değil, türk köyfüsünün ve 
çiftçisinin içinde bulunduğu şartları 

anlatan bir değer taşımaktadır. Bu itL 
barla Ziraat bankasına bundan sonra 
türk köylüsünün nabzı ve barometresi 
olarak bakıyoruz. 
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Orman Çiftligi 
Çiftlik Sütü 

çocuklar 

i
P. T. T.levazım müdürlüğünden 

Takımın muhamen Muvakkat Münakasanm 
Cinsi Adedi Bedel teminat şekli 

Polis grisi 875 15750 1181,25 Kapalı zarf 
,, ,, 190 3420 256,50 Açık eksiltme 

Nefti 155 2790 209,25 ,, ,, 
1) - İdare ihtiyacr için yukarıda müfredatı yazılı 1220 takını 

elbise ve kasket satın alınacaktır. 
2) - Eksiltmeler her kısım ayrı ayrı olmak üzere 1 temmuz 937 

perşembe günü saat 15 teAnkarada P. T. T. umumi müdürlük sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler kapalı zarfla teminat makbuz veya banka mek
tubunu, ticaret odası vesikasından başka 3297 sayılı resm1 gazetede 
ya.zıh müteahhidlik ehliyet vesikasını ve teklif mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mezkur komisyona 
tevdi eyliyeceklerdir. 

Açık eksilnnesinde, teminat makbuz veya banka mektubu ve 
sair kanuni vesaikle beraber saat 16 da müracaat edeceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazon müdürlüğünden 
İstanbulda P. T. T. Ayniyat şube müdürlüğünden parasız verile-
cektir. (1543) 2-2660 

Urfa cumhuriyet müddei 
umuıniliğinden: 

1 - Urfa ceza evinin bir senelik ihtiyacı olan 250-000 bin kilo 
ekmeğin 7.6.1937 tarihinden itibaren kanuni sepepler dolavısiyle 
15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 18750 ve teminatı muvakkate 1410 lira
dır. 

3 - Eksiltme 22.6.1937 tarihine rastlayan salı günü saat 12 de 
yapılacağından istekliler bir saat evetine kadar Urfa C. M. U. lik· 
te toplanacak komisyona zarflarını vermeleri lazımdır. 

4 - Ekmek şartnamede izah edildiği evsafta yerli unundan o
lacaktır. Fazla malWııat almak istiyenler Urfa ceza evi müdürlüğüne 
müracaat ederler. (1617) 2-2709 

il{tisat Vekaleti 
levazım müdürlüğünden: 

Makam otomobilinin 937 senesi ihtiyacı için (344-0) lira mu
hammen bedel ile (800) teneke benzin arttırma ve eksiltme s.ure. 
tiyle satın alınacaktır. 

ile beslenen 
böyle olur. 

23.6.937 çarşamba günü saat onda levazrm müdürlüğünde topla
Orman Çlftllil Mafasaları nacak komisyonda ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve% 1,5 muvakkat teminat pa
rasını yatırmak üzere müracaatları ilan olunur. (1481) 2-2517 

Ankara Osmanlı Bankası Direk· p ,.,... 'T' 111 .. d ·· ı·· ... ·· d ·· ı·· ....,.. d • .1 • .1. ıvıu ur ugun en 
İOr ugun en! Posta otoınol>illerimiz için altı bin litre benzin alacağız. 

"17 Haziran 1937 gününden itibaren ve yeni bir iş'ara kadar 
Bankamız gişelerinin hergün sabahları saat 9 dan 1Z y~, öğleden 
sonra saat 15 den 17 ye kadar ve cumartesi günlerıi saat 9 dan lJ.30 
kadar muameJeye açık bulunduğu ilin olunur. 2-2749 

Fen memnru olmak isteyen 
lise mezunlarına 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden : 
Ankarada bulunan tapu ve kadastro mektebine tedris müddeti 

bir sene olmak üzere bir ~ube ilave edilerek 1. T. evelde tedrisata 
başlanılacaktır. 

Bu şubeye lise mezunlarından ve lisenin onuncu sınıfından 
tasdikname almış bu1unan1ardan müsabaka ile talebe alın~aktxr. 
Müsabaka (hesab, cebir, hend~e ve müsellesat) dan yapılacaktır. 
Mektebe kabul edileceklere tahsil müddeti içinde zaruTi masrafları 
için ayda 25 lira verilecektir. 

Mezun olacaklar ilk önce kadastro fen memur muavinliklerinde 
maaşla istihdam olunacaklardır. 

Talibolanlar: 
l - Nüfus cüzdanr. 
2 - Belediyece musaddak ııhhat raporu. 
3 - Polisce musaddak hüsnü hal ma%batur. 
4 - Mezun olduğu lisenin phadetnamesi veya onuncu sınıf

tan çrkttğma dair tasdikname. 
5 - 4 X 6 ebadında üç kıta fotoğraf iliştirilerek bir istida ile 

15 temmuz tarihine kadar mekteb müdürlüğüne müracaat etmeli-
dir. (1552) Z-2662 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Su işleri idaresi için (300) lira aylık ücretle bir yüksek mühen

dis alınacaktır. Lisan bilenler ve evelce tehir ıulan işlerinde ça
bşmxş olanlar tercih edilir. 

Taliplerin askerlik hizmetini ifa etmi, bulunması ve fotoğraflı 
1ıtidalarmı, aşağıda yazılı vesikaların suretlerini raptederek (An
kara beleıhyesi reisliğine) göndermeleri lbmıdır. 

1 - Diploma ve ruhsatname, 
2 - Eveke çalışmIŞ olduğu yerlerden almtt olduğu sertifikalar 
3 - Nü~us cüzdanı. (1530) 2-2625 

Bünyan Şarbaylığmdan: 
1 - Bünyan kasabasının hali hazır vaziyetini gösterir haritası 

Nafia Vekaletinden gönderilen fenni şartname dairesinde yaptı
rılmak üzere bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Haritası yapılacak saha tahminen 50 hektar meskfuı 75 
hektar gayri mesktin olmak üzere 125 hektardan ibarettir. 

3 - Meskfın kısmın hektarı 25 gayri meskUn kımunki 12 lira 
muhammen bedel kabul edilmiştir. 

4 - İhale 1 Temmuz 1937 Çarşamba günü saat 10 da beledi
ye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

(3348) 2 - 2690 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
1 - Yapılacak inşaat Afyonkarahisar belediyesine aid 19.789 U

ra 68 kuruş bedeli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 
2 - Bu inşaata aid şartname, pl~n. harta ve diğer evrakları bir 

lira bedel mukabilinde Afyon belediyesinden alınacaktır. 
3 - Bu inşaat 5.6.937 tarihinden itibaren 29.6.937 tarihine kadar 

!4 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye ko-
nulmuştur. sveumekconno 

4 - İhalei katiyesi 29.6.937 aalr günü saat 14 de Afyonkarahi
ıar encümeni belediyesince icra kılınacaktır. 

5 - İsteklilerin arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun kapa· 
lr zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riayet ederek ihalo aaatm
dan bir saat önce zarflarını venni, bulunacaklardır. 

6 - Teminatı muvakkate 1500 liradır. 
7 - Fazla malumat almak istiyenler tahriren veya şlfahen her 

gün Afyonkarahisar belediyesine müracaatla istedikleri maltlmatr 
alabilirler. (1566) 2-2652 

Satın alma şekli açık eksiltmedir. 
Muhammen bedel 1560 lira muvakkat teminat 117 liradır. 
Açık eksiltme 26-6-937 saat 11 de müdürlük ltomisyonun·da ya-

pılacaktır. 
Taliplerin o gün teminatlarını yatırıp müracaat etmeleri ilan 

olunur. (1598) Z-2685 

lzmir memleket hastanesi 
Baştabibliğinden 

İzmir memleket ve Eşref paşa hastahanelerinin bir yıllık ihti
yacını karşılayacak olan 45000 bin kilo ve 18000 bin lira muham· 
men bedelli koyun ve kuzu eti kapalı zarf usuliyle ve 12-6-1937 
tarihinden 1-7-937 tarihine kadar 20 gün müddetle eksiltmeye çık.a
rılmxştn. İltekli olanların şeraiti münakasayı görmek iatiyenlerin 
her gün Ankara ve İ&tanbul Sıhhat müdürlüklerine ve İzmir mem
leket hastahanesi baş he.kimliğine müracaatları ve eksiltmeye işti
rak edeceklerin münakasanın icrasından evvel bedeli muhaınmeni 
olan% 7.S niı>bctinde 1350 lira teminatı muvakkatesini H. muhase
be müdürlüğüne yatmnağa ve yahut bir banka mektubu ve yahutta 
tahvilatını bir zarf derununa bir zarf derununda teklifnamesini 
ve bu iki zarfı bir zarf içine konularak ve üstü mühürlenerek zar
fın üzerine adresi hangi iş için münakasaya iştirak edeceğinin de 
derci ve ihale günü olan 1-7-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 10 dan 12 ye kadar İzmir viliyet daimi encümenine müracaat-
ları ilan olunur. (1870/1599) 2-2686 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası riyasetinden 

Ankarada Postahane cadclesinde (7) parselde (146) adada {378) 
metre murabbaı arsa üzerine yapılacak Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası inşaatı 15 haziran 1937 tarihinden 22 baziTan 1937 ıtalı rünü
ne kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Binanın muhammen inşaat bedeli (42) bin liradır. 
Z - inşaat; şartnamesi mucibince anahtar tesılimidir. 
3 - İnşaata talip olanlar usulüne tevfikan t.azım~elen resmi 

veı;,aiki ibraz etmekle mükelleftirler. 
4 - Fenni iOU'tname be' llıa bedel mukabilinde Aııkaxa Ticaret 

Odasından alınabilir. 
5 - İhale 22 haziran 1937 salı günü saat (16) da Odada yapıla

caktır. Talip olanların bu saatten evvel temint ve kanuni vesikala-
rile Odaya müracaatları ilan olunur. 2-2691 

Etlikte Baytari Merkez 
laboratuvarları direktörlüğiinden 

I - Müessesede mevcud tecrübe hayvanlariyle serom beygirle· 
ri için 40000 ila 50000 kilo yeşil yonca açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1375 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 103 lira 15 kuruş olup banka mektubu 

veya vezne makbuzu ve devletçe şayanı kabul hazine tahTili • 
4 - İhalesi 24 - 6 - 937 perşembe günü aaat ıs dedir. Şartname

ai müdüriyetinden bedelsiz verilir. 
5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şartları hau olan isteklilerin 

muayyen gün ve saatte ziraat vekaleti muhasebe direktörlüğünde 
toplanacak olan komisyona müracaatları (1492) 2-2556 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağrtihnak üzere 4-00 adet ıap arabası 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Arabaların muhammen bedeli 29.600 liradır. 
•j r- İhale 28 haziran 1937 pazartesi günü saat 15.30 da vilayet 

daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 
4 - Şartnameleri Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Adapazaıo 

ve İnegöl ziraat müdür ve memurluklarından görülebilir. 1 
5 - Eksiltmeye iştirak için talihlerin % 7,5 tutarı olan banka 

mektubu veya hususi muhasebe veznesine yatınlan makbu2 ile bit-
likte ilan edilen saatte müracaatları. (1551) 2-2648 

ilin 
SUMER BANK 

Umumi ~Iüdürlijğünden~ 
Ereğli Bez Fabrikası t vriz İdi-oelektrik 
Santralı İnşaat münakasası : 

1 - Bankamızın Konya Ereğlisinde İvriz mevki
inde yaptıracağı muhammen keşif bedeli (205.498,21 
iki yüz beş bin dört yüz doksan sekiz lira ve 21 kumş) 
olan idroelektrik santralr insaatı vahidi fiatla ve ka
pah zarf usuliyle eksiltmeye. konmustur. 

2 - Münakasa evrakı 20 lira mukabilinde Ankar: 
da Sümer Bank İnşaat servisinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 1. temmuz. 1937 perşembe günü saat 
14.30 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdiirlüğün
de yapılacaktır. 

. 4 .- Muvakkat teminat 11.525 oıı bir ·bin beş yüz 
yınnı beş liradır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta 
evel Sümer Bank İnşaat servisine gelerek bu kabil bir 
inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini isbat ve icab 
eden vesikaları ibraz ile eksiltmeye gireceklerine dair 
birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif mektuplarım havi kapalı zarflar, ihale 
günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde Anka:rada 
Sümer Bank Muhaberat Servisi Müdürlüğüne teslim 
edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vennek 
hakkını muhafaza eder. 2-2620 

Beton asfalt kaplamalı şose inşaatı 

Nafia Vekal~tinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Ankara - İstanbul 

yolunun 6+500-IO-t 500 üncü kilometreleri arasında beton asfalt 
kaplamAlı şose inşaatı ve sair mfiteferrik ameJiyattrr. 

Keşif bedeli (73.048) liradır. 
2 - Eksiltme 30.6.937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da na

fıa vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (366) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (4902) lira (40) lıu
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayıh 
nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ve 
asfaltlı şose yapmış olduğuna dair resmi vesika ibraz etmesi la
zımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(1544) 2---2647 

Ankara Yül{sek Ziraat Enstitüsü 
Rektörl~Oiinden: 

1 -Anlı:ara Yüksek Ziraat enstitüsünün 585 talebesi ile 140 
müstahdeminin 10 haziran 937 den 31 mayıs 938 sonuna kadar mü
teahhide ihaleıııi ilan edilmişti. 

Tayin edilen günde talih çıkmadığından eski şartlar Uzerine 
tekrar ilan olunur. 

2 - Bir temmuz 937 iptidasından Illayrs 938 sonuna kadar bir 
senelik sabah öğle, akşam yemekleri kapalı zarf usuliyle eksiltme
ya konulmuştur. 

3 - 25 haziran 937 tarihine rastlayan attna gDnü ıaaf 16 on al
tıda ihalesi yapılacaktır. 

4 - Talebenin beheri için elli ve müstahdemin beheri için o
tuz kuruş günlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

5 - Muvakkat teminat tatarı olan 613"~ lira 50 kuruşluk banka 
mektubu veya vezne ınakbuzlariyle tekliflerini muhtevi :zarflaumn 
ihaleden bir saat eveline kadar komisyon reisliğine nnneleıi ve 
ihale saatrnda komisyonda hazrr bultınmalan 

6 - Fazla izahat ve parasız şartnmrıesini a1ma.k isti1eııledn 
yüksek ziraat enstitüsü müdürlüğüne müracaatları (1514) 2-2583 

Nafıa Vekaletinden: 
2 temmuz 937 cuma günü saat 14 de Ankarada nafia vekAYeti 

malzeme eksiltme komisyon odasında 2860 Hra muhammen bedelli 
22 ton St. 37 çeliğindeıı. betonarme demiri ile 46 lira 25 kuruş mu
hammen bedelli 250 kilo 1 m/m lik betonarme bağ telinin açık ek
ailtmes.i yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada nafia vekaleti mal. 
aeme müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

}fo~a.kkat teminat 217 lira 97 kuruştur. 
İateklilerin 2 temmuz 937 cuma günü saat 14 de Komisyonda 

hazır bulunmaları lizımclır. (1592) 2-2125 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN : 
Tahmin edilen bedeli 41.562 lira 15 kuruş olan 395.8'30 kilo ek

mek 23 haziran 937 tarihine rastlayan çarşamba 2:Ünü ıoaat 14 de ka
palı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konu1muştur. 

Muvkkat teminatı 3117 1ira 16 kı.uu' olup ~t.namesi 208 kuruş 
mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifa.tı. dahilinde tanzim ede· 
c.elderi kapalı teklif mektu?ılaruu en geç belli gün ve saatten bir 
saat evetine kadar Kasımpaşada bulunan komisyon·\ baş.kanlrğma 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3U~) 2~530 

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş nafia \'ek~~i garajı CSnündeki bah

çenin ihata dıvarları ve tretuvar inşaatıdır. 
Keşü bedeli 5955.79 liradır. 
2 - Eksiltme 2.7.937 tarihinde cuma günü saat 16 da nafıa ve

Weti yapı işleri eksiltme komi~yonu odasında açık eksiltme usu.
tiyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnam~i ve bıma möteferri evrak 30 kuruş be .. 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç.in talil>lerin 446 lira 68 kuruşlulC 
muvakkat teminat vermesi ve yapı işleri umum müdürlüğünden a,. 
lmmx~ fenni ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. (1582) 

- 2-2724 
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Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! 

18 - 6 - 1937 

Halil Naci Mıhcroğlu 
Anafartalar No: 111 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüğü SatıoaJma 
Komisvonu llanlaM 

-----------------1266 TON LAVAMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 16458 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 5. temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1234 lira 35 kuruşu havi teklif 
mektublarınr mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkfır gün ve saatte komisyona müracaatları. (1521) 

2-2646 
3000 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli 39000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 
Lavamarin kömürü Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 6 temmuz 1937 salı günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2925 lirayı havi tek
lif mektupJarmı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1557) 2-2693 
500 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli 7000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 
kriple kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 6. temmuz. 937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 525 lirayı havi teklif mektublarını mez
kur günde saat 15 şe kadarkomisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3, maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1567) 2-2653 

6720 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 87360 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 5 temmuz 937 pazartesi günü saat 16 da kapalr zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 4 lira 37 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 5618 lirayı havi tek

·lif mektublarım mezkur günde saat 15 şe kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezklır gün ve saatte komisyona müracaatları. (1520) 

2-2645 
y AHŞİHAN ctv ARINDA YAPTIRILACAK BİNALAR 

Keşif bedeli 12454 lira 50 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 1 tem
muz 937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 63 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 935 lirayı havi teklif mektublarım mezk{ir 
günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanun. 2. ve 3. maddelerindeki yazılı vesaikle mu-
ayyen gün ve saatte komisyona müracaatları (1570) 2-2654 

1 
Ankara Levazım Amirliği Sahnalrua 

Komisyonu llanlan ----------------- _______________ __. 
İLAN 

İzmir Bornovadaki topçu alayı hayvanlarının ihtiyacı için 484 
bin kilo yulaf kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. Mü
nakasası 28.6.1937 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Umum 
tahmin tutarı 24.200 lira olup muvakkat teminatı 1715 liradır. İs
teklilerin münakasa saatinden bir saat eveline kadar muvakkat te
minatlarile teklif mektuplarını Bornovadaki askeri satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1500) 2-2576 

tLAN 
Maltepede bulunan piyade atış okulu için 20 ton koyun eti ve 

55 ton sığır eti için verilen fiat pahalı görüldüğünden pa7.arhkla 
eksiltmesi 22 haziran 937 salı günü saat 14 de lstanbulda Topha
nede satın alma komisyonunda yapılacaktır. Koyun etinin tahmin 
bedeli 7000 lira sı e-ır etinin 13.750 liradır. Her iJ...-isinin beraber 
ilk teminatı 1556 lira yirmi beş kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad
delerinde yazılı vesikalariyle beraber b~lli saatte komisyona gel-
meleri. (1634) 2-2758 

!LAN 
ı - Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için açık eksiltme

ye konulan 30.000 kilo kuru fasulyenin ikinci eksiltmesinde de is
tekli çıkmadığından 14.7.937 çarşamba gününe kadar bir ay zarfın-
da pazarlıkla alınacaktır. . . 

2 - Fasulyenin tutarı 3600 lira olup muvakkat temınatı 270 lı-
radır, Şartnamesi komisyonda parasız görülür. . . 

3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindekı vesıka ve te
minat makbuz ariyle yaztlı güne kadar her gün pazarlığı yapılmak 
üzere Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1607) 2-2755 
İLAN 

Garnizonu 

Bursa 
Mudanya 

ı .. .. Ton Muhammen tutarı İlk teminatı 
Lira Krş. Lira Krş. 

903 13.996 50 1.211 43 
154 2.156 00 161 70 

1.057 16.152 50 1.373 13 
Bursa ve Mudanya garnizonları için 1057 ton tüvenan kömürü 

kapalı zarf usulüle 6. temmuz 937 salı günü saat 17 de Bursa askeri 
satın alma komisyonunda tophane binasmda eksiltmeye konacak
tır. Muhammen fiatları ile ilk teminatları yukarıda yazılıdır, Şart
namesi Bursa askeri satın alma komisyonu ile İstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın alma komisyonlarındadır. Eksiltmeye 
girişeceklerin alım satım kanununun 2, 3, cü maddelerindeki vesi
kalariyle teminat mektublarım havi teklif mektublarını ayni gün 
saat 16 ya kadar Bursa askeri satın alma komisyonuna vermiş ola
caktır. Bu saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen teklif 
mektubları almmıyacaktır. Bursa ve Mudanya garnizonunun kömü
rü bir istekliye veya ayrı ayrı isteklilere verilebilir. (1639) 

Milli Müdafaa Vekaleti Salmaıma 

Komisyonu llanlan 

2-2761 

1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 15 kuruş olan 28.000 tane 
mendil açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle. 
ı-in her ~ün komisyona gelmeleri. 

3 - Ilk teminat mikdarı 315 liradır. 
4 - İhalesi 7.7.937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye girecekleırin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atında milli müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1645) 2-2765 
İLAN 

Y A P I : Cebeci askeri hastahanesi yapısı kapalı zarfla eksilt
aneye konmuştur. Keşiflerinin tutan: (471,692) lira 46 kuruştur. 
Keşif, proje ve şartnameleri parasiyle inaşaat şubesinden alınacak
tır. İHALESİ: 7.VIII-937 çarşamba günü saat on birdedir. İlk te~ 
minatı: (22.617) lira 70 kuruştur. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan Umnm 
Miidiirliiifü Satınalma Komisy~mu flanlan 

•) 

İLAN 
. Muhammen bedeli (4690) lira olan, yüksek kalitede sönmemiş 

, kıreç ~9.6.937 salı günü saat 15-de pazarlık suretiyle Ankarada i
dare bınasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 351 lira 75 kuruşluk muvakkat temi
nat mektub veya makbuzları ile kanunun tayin ettiği vesikaları, 
tekliflerini hamilen aynı gün saat 15 de komisyonda hazır bulun
maları lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada te
sellüm ve sevk şefliğinde ve Eskişehir mağazasında görülebilir. 

(1559) 2-2649 

Sebze ve Meyva Tarif esi : 
1.7.937 tarihinden itibaren: 
1 - Yaş meyva ve sebze, taze et, yoğut"t, süt, balık. .. ilh. nakli

yatına mahsus olan 40 numaralı tarife Avrupa hattına da teşmil e
dilmiş. 

2 - İşbu tarifeye dahil olan kavun ve karpuz nakliyatına ayrı
ca % 25 tenzilat yapılmıştır. (Avrupa hattı dahil) 

Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1618) 2-2756 

f _____ A_ n_k_a_r_a Belediye Reisli~i _l_l._an_ıa_r_• ___ _ ı 
İLAN 

1 - Hamamönü anbarmda bulunan 400 - 600 mimlik borularının 
Mamağa nakli işi müstaceliyetine binaen 19 haziran 937 cuma gü. 
nü saat on birde pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Muhammen nakil bedeli (862,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (65) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de mezkur gün ve saatte be tediye encümenine 
müracaatları. (1651) 2-2768 

Belediye reisliğinden: 
1 - Otobüs idaresine alınacak otuz ton benzin müstaceliyetine 

binaen 21 haziran 937 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9870 liradır. 
3 - Muvakat teminatı (740) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de mezkur gün ve saatte belediye encümenine 
müracaatları. (1649) 2-2762 

Jandarma genel komutanlığı An
k.ara satın alma k·oınisyonundan: 

1 - Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan 
cins, mikdar, tahmin bedeli, ilk teminat, alım tarzı, eksiltme gün 
ve saatleri aşağıda yazılıdır. 

2 - İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli günde 
teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları. 

Beherinin İlk Alım 
Cinsi Mikdarı fiatı teminatı tarzı Eksiltme gün saat 

Kr. L. K. 

Kapalı 
Zincirli 
şaph yular 
başhğı 
Naftalin 
Çağ torıbası 

3475 Ad. 250 651 56 zarf 3.7.937 cumartesi 10 
Pazarlık 4.7.937 pazartesi 10 

53 Pazarlık 4.7.937 pazartesi 15 
800 liralık 330 60 
218 Ad. 150 24 

Kiralık müstakil ev 
Yenişehir Meşrutiyet cadde· 

si No: 33 
Yedi odası, su, banyo, hava

gazı, fırın ve elektiriği ve geni:, 
mebzul ağaçlı bahçesiyle fevka-
13.de nazareti vardır. 

2-2670 

Mobilyalı apartıman 

(Tem.muz, ağustos, eylill) 

i ç i n 
Atatürk bulvarı üzerinde 

4 oda, telefon, confor 
3648 telefon ediniz 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

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

Arsa aranıyor 
Demirtepe ile Çiftlik yolu a

rasında yeni açılan cadde üstün
de satılık yeri olanlar miktarını 
ve fiatını Ulus gazetesinde Ga
lip Madan'a bildirmeleri. 2-2737 

Kasiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 

(1603) 2-2732 
' 

ZAYİ 
Ankara memurlar kooperati

finin namıma kayıdlı 3326 nu. 
maraJı muvakkat hisse senedini 
kaybettim. Başkasına devir, 
ferağ, ve rehinli olmayan bu se
nedin yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığını ilan e-
derim. 2-Z'n 

ZAYİ 
Kültür bakanlığından aldığım 

sicil cüzdanımı kaybettim. YenL 
sını çıkaracağımdan eskisinin 
kıymeti yoktur. 

Seher Akder 

Acele satılık 
Sport bir otomobil. 1369 tele-

fona müracaat. 2-2769 

ZAYİ 
Ankara Memurlar koooerntif 

şirketinde sahibi bulunduğum 
2282 sayılı hisse senedimi zayi 
ettim. Yenisini .ılacağondan es
kjsin\n hükmü yoktur. 

Binbaşr Hüsn;: 

- Underwood -
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 
Tel: 3377 

Eti Palas oteli 
Mevsim münasebetiyle tenzi· 

rntlı pansiyon kabul etmeye baş-
lamıştır. 2-2703 

Müdiriyet 

Mudurnu belediyesinden: 
Mudurnu Kasabasının Elektrik 

Tesisatı Eksiltme İlanı: 
1 - Mudurnu kasabasının yüksek nafia bakanlığınca tasdik e

dilmiş su ile müteharrik 22326 lira 6 kuruş keşifli projesi 21 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Fenni şartname ile keşif raporları ve projeleri görmek istL 
yenler Mudurnu belediyesiyle İstanbul Taksim Şark apartımanın
da elektrik mühendisi Hasan Halete baş vurmaları. 

3 - Talihlerin % 7.5 dipozite akçası tutarı olan 1674 lira 45 ku
ruşla ve nafıa bakanlığından alınmış elektrik tesisatı müteahhid
liği vesikasını ibraz etmek şartile Mudurnu belediye encümeni dai
misine müracaat etmeleri 

4 - Bütün tesisat 23' nisan 938 günü ikmal edilip teslim ediL 
miş bulunacaktır. 

5 - Yapılacak son tenzilat haddi layik görüldüğünde talibine 
ihale olunacaktır. Yalnız belediyenin mevcudu nakdi 10.000 lira 
olup bakiye kalan borç teminat gösterilmek şartiyle üç senede fa
izi nizamisiyle mukasseten ödenecektir. 

6 - Yukarıda gösterilen teklifler dahilinde talihlerin 7. tem
muz 937 çarşamba günü saat 14 de kadar belediye encümeni daimi-
sine müracatları duyrulur. (1624) 2-2720 

İnsaat Usta 
' 

Okulu Direktörlü-
ğünden: 

1 - Aşağıda cinsi, mahiyeti, mikdarı ve muvakkat teminat ak
çeleri yazılı üç kalem malzeme açık eksiltme usuliyle ve ayrı ayn 
olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale 2 temmuz 1937 cuma günü saat on altıda Ankarada 
Okullar sağışmanlığında toplanacak olan artrrma ve eksiltme komis
yonu trafrndan yapılacaktır, 

3 - Taliplerin ihale gününden evel teminat akçelerini okullar 
sağışmanlrğı veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - İhale edilecek olan üç kalem malzemeye aid şartname O

kuldadır. Arzu edenler direktörlükten parasız olarak alabilirler. 
Muhammen Muvakkat 

İhale edilecek 
malzemenin adı 

Kereste 

fiatı Tutarı teminatı 
Mikdarı lira ... lira lira kurut 

(Kadron kalas ve 
tahtadan mürekkeb) 

Demir 
(5 mm. ile 24 mm. 
arasında 

Çimento 

l(araköse 

25 m3 45 

20 Ton 160 
1400 torba 1,66 

(1604) 

vilayetiden: 

1125 84 38 

3200 240 -
2324 174 30 

2-2736 

Ağrı belediyesince yaptırılması mukarrer 9099 lira 48 kuru' be
deli keşifli şehir garnizonunun inşaatı bir haziran 937 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Talihlerin şeraiti anlamak üzere Ağrı belediyesine müracaatları. 
(1424) 2-2441 

P. T. T Levazım 
Müdürlüğünden 

1) - Kumaşı idare tarafından verilmek, diğer malzemesi müte. 
ahhide aid olmak üzere 1800 takını maa kasket elbise diktirilmesi 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) - Muhammen bedeli 6300 muvakkat teminatı 472,50 lka olup 
eksiltmesi 5.7.937 pazartesi günü saat (15) de Ankarada P. T. T. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu ticaret odası vesikasından başka 3297 No. 7.5.937 tarihli resmi 
gazetede yazılı müteahhidlik ehliyet vesikasını ve teklif mektubu
nu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) e kadar mezkCı.r ko
misyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4) - Şartnameler An.karada P. T. T. levazım müdürlüğünden, 
İstanbul Beyoğlunda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden parasız 
verilecektir. (1621) 2-2757 

Ankara merkez hı/ zıssıha 
müessesesi satınalma 

komisyon undan 
1 - Müteahhid tarafından geçen sene zarfında teahhüd edildiği 

halde teslim müddeti zarfmda temin edilmeyen muhammen kıy. 
meti 713 lira 25 kuruş bulunan kitablar 26.6.937 günü pazarlık su
retiyle satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartname muhasib mutemetliğinden alınabilir. 
Müteahhid bu iş için 54 lira muvakkat teminatı hudud ve sahil

ler sıhhat umum müdürlüğü veznesine teslim edilecektir. 
(1638) 2-2760 

İstanbul Belediyesinden : 
Mikdarı cinsi bir kilosunun muhammen bedeU ilk teminat 
857.570 kilo saman 1 kuruş 60 santim 1.029,08 
698.178 kilo arpa 4 kuruş 60 santim 2.408,71 

Yukarda cinsi ve mikdarları yazılı saman ve arpa ayrı ayrı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuşlardır. Şartnameleri levazım mü
dürlüğünde görülebilir. Eksiltme 28.6.937 pazartesi günü saat 15 
de daimi encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 numaralı ka
nunda yazılı vesika ve teklif mektu.blarmı havi kapalı zarflarmc 
yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene vermeli
dirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(3360) 2-2754 -
Satış mağazalarımızda çalış· 

trrılmak Uzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta. 
!iplerin şartlarımızı öğrenmek il.. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et-

Y ENi SlNEMAl .. AR HALK 
meleri. 1-2281 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 

BUGÜN BU GECE 
Göz kamaştırıcı muhteşem dekorlar •.• 

Ruhlar.ı okşıyan nefis müziklerle 
süslü meraklı bir mevzu 

TAMARA · 

BUGÜN B U GECE 

KESİK EL 
Tüyler ürpertici korkunç sahne/erit. 
dolu emsalsiz bir dehşet ve heyecan 

kaynağı 

BAŞ ROLLERDE: HALK MATİNESİ 12.15 de : 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili olan 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mek
tub arını havi zarflar ihale saatından en geç bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna verilmiş bulunacaktır. 

(1646) 2-2764 

eden Yazı İşleri Müdürü 1 
1 

Mümtaz Faik FENİK. 
Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basrmevinde bastlmrşt1r 

FRANK PAKER - J A CK DEMPSEY GECE HAKİMİ 
HER İKİ SİNEMADA PROGRAMLARA İLAVETEN: tNGİLTERE 

KIRALI VIII. et EDWADR'IN HAY' ATINA AİD İNTİBAAT. 

Çocuklara mahsus yaz sabahı matineleri 21 haziran pazartesiden itibaren başlryor 


