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Basbakan Istanbula ·gitti 
B. Ş. Kaya ve GI. Kazım Özalp 
da istanbula hareket ettiler 
iç bakanımız, Dr. Aıas'la buluşmak 
Üzere Sovyetler birliğine gidecek 1 

Başbakanımız ismet /nönü dün akşam saat 19.30 da hususi trenle lstan. 
bula gitmişlerdir. iç Bakanı ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya da 
kendilerine refakat etmektedirler. 
Başbakanımız Kamutay Başkanı B. Abdülhalik Rnda ile vekiller, meb. 

uslar, generaller ve büyük hükümet memurlarımızla halk tarafından çok Ba.. 
mimi tezahürlerle uğurlanmışlardır. 

Haber aldığımıza göre, iç Bakanımız lstanbulda bir kaç gün kaldıktan 
sonra, Sovyet Rusyaya hareket edecekler ve orada Dıı Bakanımız. Dr. Ara
sa mülaki olarak birlikte döneceklerdir. 

Saat 20 de hareket eden trene bağlanan hususi bir vagonla Milli Müda.. 
laa Bakanımız General Kazım Ôzalp da lstanbula hareket etmiıler'Clir. 
Dış işleri Bakan Vekili Numan Menemencioğlu bu akşamki Anadolu ek•· 

presiyle lstanbula hareket etmiftir. 

Tunceli' deki harekat 
•• 

Uç hava filosu 
Tunceline gitti 

Elaziz, 25 (Hususi surette 
Tunceli'·ni gezen arkadaşımız
dan) - Bugün üç tayyare fi
losu Tunceli'ne hareket etti. 
Askeri faaliyetlerin yeni bir 
safhaya intikal ettiği anlaşıl
maktadır. Kuvvetle sanıldığı
na göre, asilerin döküntüleri
nrn teslim alınması gayet ya
kındır. Öğrendiğime göre, 
tahrikitçı Ali Şir Şarki Der
sim' e geçmek istemiş, fakat 
bu teşebbüsünde muvaffak o
lamamıştır. Şakiler çok müş
kül bir vaziyettedirler. Çünkü 
hem yiyecekleri, hem de cep
haneleri bitmiştir. Seyid r.I'za 

l 
da ümidsiz bir vaziyete dü~
müş olmakla beraber ininde 
saklanmağa devam ediyor. 

imar idare heyeti 
ilk toplantısını 

dün yaptı 
Ankara şehri imar müdürlüğü, evet. 

ce de yazm;ş olduğumuz gibi, 31 ma.. 

yıs 1937 t-arihli ve 3196 numaralı ka
nu!lla Ankara belediyesine bağlanmış 

kanun hükümlerine göre vekiller heye. 
tince seçilmesi lazım gelen idare he.. 
yeti teşkil olunmuş ve dün, ilk defa O

larak, Ankara vali ve belediye reisi B. 
, Nevzad Tondoğanın reisliği altında top. 
lanmıştır. 

İdare heyetine seçilen zatlar iç ba. 
kanlık adına mahalli idarel(;r umum mü. 

( Sr>nrı 7. inci s;; y'11~a) 

Ankara Halkevinde 
İbnisina ihtifali 

Hatipler, büyük dahinin hayalını ve 
ilim alemindeki yerini anlattılar 
Büyük türk filozof ve hakimi lbnisina'nm ölümünün 900 üncü yıl. 

dönümünü kutlamak üzere Ankara Dil, tarih, edebiyat komitesi ta
rafından hazırlanan ihtifale 17,5 da türk salonunda başlanıldL 

Benzin ve petrol 
fiatı tesbit edildi 

Kamyon tarifelerinin ucuzlaması 
Ankara'da bazı giyeceklerin ucuza 

satılmasına gol açacak 
Benzin ve petrol dündenberi ucuzlamıştır. Valimiz taksilerin de 

ucuzlıyacağını söylemiştir. Biz A·nkarada ,alınmış olan tedbirlerden 
sonra petrol ve benzin ihtikarının bahis mevzuu dahi olmıyacağım 
biliyoruz. Haber verildiğine göre taksilerin açılı~ı 35 kuruştan 26 ktr 
ruşa ve kilometreler onbeş kuruşta·n oniki kuruşa inecektir. 

Dr. T. RüştüAras 
Bağdaddan 
Ayrıldı 

Bağdad, 25 (A.A.) - Türkiye dış 
işler bakam Dr. Tevfik Rüştü Aras 
bu sabah Bağdaddan ayrılmıştır. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras büyük bir 
halk kütlesinin samimi tezahürleri ara
sında Irak devlet adamları tarafından 
uğurJanmıştır. 

Bugün 
12 

sayfa 

Dün belediye reisliği; tehrimiz. 
deki benzincileri toplamış ve ken
dilerine kanunun yürürlüğe gir
diğini bildirerek şu fiatları tesbit 
etmiş; bunların üstünde satış ya· 
panlarrn cezalandırılacağını teb
liğ etmiştir: 

Büyük teneke petrol 375 kuruştan 
toptan 258, perakende 268 ze, büyük te· 
neke benzin 450 den toptan 318,75, pe
rakende 328. 7 5 şe küçük teneke petrol 
105 den toptan 7 5, perakende 80 ne lit
re benzin 26 dan 17 ,40 a, beş litrelik şL 
şc 130 dan 87 ye inmiştir. 

iki tarallı tesir: 
Petrol ve benzinin ucuzlamasının te

sirlerini ayrı ayrı ve biribirinden çok 
farkla iki hadise olarak gözden geçir'mek 
lazımdır. 

Ucuz petrol karanlıkta olan köy. 
Ucuz enerji arayan küçük sanat sa· 

hibi; 

Ucuz benzini de üretim ve yoğaltrm 
pazarları arasmda ağır nakliyenin doğur· 
duğu hayat pahalılığı dolayısiyle fazla 
para ödeyen, motörlü nakil vasıtalarmın 
tarifelerinin kazancından yüksek oldu· 
ğunu hissdeen şehirli istemektedir. 

Ankara halkı için işin bu ikinci im.
mı, üzerinde durulmaya değer bir husu. 
siyet taşıyor. 

Yiyeceklerimizin ve içeceklerimizin 
nerelerden ve ne vasıtalarla geldiğini 

biliyor musunuz? 
Ankara bir müstehlik pazardır. 123 

bin nüfuslu Ankarayı, şehrin etrafına 

çı-vrelenen köyler besleyemernektedir: 
Kars peynirinden Uzunköprü üzümüne 
kadar Türkiyenin bütün mahsullerini bu 
rada bulabilirsiniz. Ankaramn ne kadar 
çeşidli riyecek ve içecek istediğine aid 
bin bir misal vardır: nüfus nisbetine gö
re en fazla domuzeti şehrimizde kesilir. 
Ankaralı Antepten çok Antep fısttğı yer:. 

Kara yolu: 

Büyük bir kalabalrk karşısında 
Dil, tarih, edebiyat komitesi baş
kanı Enver Behnan Şapolyo ihtifa
li bir kısa sözle açtıktan sonra lb
nisina'nın hal tercümesini anlattı: 

1 Dr. Zeki Hakkının evlenme töreni 1 

Derniryollamnız vilayetlerimizin a. 
rasmı, en kısa ve doğru yollardan biri· 
birine bağlayıncaya kadar kara yolu tay. 
metini hiç kaybetmiyecektir. Hatta bir. 
çok memleketler, bilhasaa petrol ve ben
zini dışardan almıyan memleketler. de-

1erlin Büyük Elçimiz B . Hamdi Arpag 

B.Hamdi 
A.rpag'ın 

Söyledikleri 
İki gündenberi şehrimizde bulun

makta olan Berlin büyük elçimiz B. 
Hamdi Arpag dün akşam Berline git
mek üzere İstanbula hareket etmiştir. 
B. Hamdi Arpag İstanbulda birkaç 
gün kalacak ve Almanya ile yapılacak 
ticaret ve kliring anlaşmaları müzake
relerinde hükfimetimizi temsil edecek 
heyetle beraber Berline gidecektir. 

Dün kendisini ziyaret eden bir mu.. 
harririmize sayın büyük eJçi şunları 
söylemiştir : 

.. _ Hükümetimizin daveti üzerine 2 gün 
evel Ankaı-aya geldim. Bu akşam Ber. 
line gitmek üzere İstanbula dönüyo
rum. İstanbulda birkaç gün kalacak ve 
Büyük Önderimize tazimlerimi suna-

( Sonu 3. üncü sayfada ) 

lbnisinanın hayatı 

''- Mensub olmakla iftihar ve gurur 
duyduğum büyük milletimin, kültür ta
rihi büyüklükler ve büyüklerle dolu
dur. Bunlardan biri de İbnisinadır. 11:>
nisina 980 yılının ağustos ayında Buha· 
rada doğmuştur. Sino oğlu Abdullah a
dını taşıyan babası Belh'li idi. Sonra
dan Belh şehrinden Buharaya gelip 
yerleşmişti. Abdullah Efşene köyünde 
Stare adlı bir kızla evlendi. Bu izdivaç
tan (Hüseyin Ali İbnisina) dünyaya 
geldi. İbnisinanm soyadının aslı (sına) 
veya (sana) drr. Babası ilk müslüman 
türk devletlerinin reislerinden biri ohn 
Saman oğullarından Nuhun zamanında 
Buharaya gelmişti. lbnisina beş yaşm

da iken babası Buharaya gitti. Burada 
Sinaya birç·ok öğretmenler tuttu. Bun
lar ona mantık, riyaziye, arabça ve a
cemfceyi öğrettiler. Daha sonra tabiiye 
ve ilahiyat ile uğraştı. Bunlardan sonra 
tıbba merak sardı. İbnisina durmadan 
okuyor, hayatı kitablar içinde geçiyor
du. Saman oğlu Nuhun bir hastalığını 
tedavi ederek saraya intisab etti. Bura
da zengin bir kütüphane buldu. Okuma
ğa baş.tadı. Fakat kütüphane yandı. Bu
nu İbnisina yaktı, dediler. Fakat aslı 
yoktur. 'Gazneli Mahmud bütün alimle-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Cebeci Merkez Hastanesi iç Has· 
talıklar Mütehassısı Doktor Binbaşı 
Zeki Hakkı Pc..mir'le Devlet Şurası 

azasından B. Nuri Kayaalp'ın kerime. 
si ve Korgeneral Salih Onurtah'ın ye. 
ğeni Bayan Süzanın düğünleri eveli 
gece Ankara Palasta yapılmıştır. 

T Öreni Başbakanımız ve Bayan 
ismet lnönü, Adliye, Milli Müdafaa, 
iç, Kültür ve Sihat Bakanlarımız şe. 
rellendirmişlerdir. Generaller, bakan. 
lıklar ileri gelenleri, doktorun meslek· 

daşları ve seçkin bir kalabalık, Anka.. 
ranın çok sevdiği kıymetli doktorun 
bu mesud gününü kutlamak için An.. 
kara Palas salonlarını doldurmuştu. 

Resmimiz, genç evlileri 1•.a yakın. 

larrnı BCl§bakanımızın yanlarında gös. 
lermektedir. Ulw ailesi; mesleğinde
ki ihtısas ve kıymetiyle olduğa kadar 
kibarlığı ve dürüstlüğü ile istisnasız 
bütün memleketin sevgi ve saygısını 
kazanmıf olan doktorunu kutlamayı 
bir zevk ve vazife sayar. 

( Souu 7. inci sayfada) 

Çanakkale' de 
Deniz kazası 

Bir İspanyol gemisi, 
bir İtalyan vapuruna 

çarptı ve batırdı 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Çanak· 

kalede bir ispanyol gemisi bir italyan va 
puruna çarpmış ve İtalyan vapurunu 
batırmıştır. İspanyol vapuru, diğer ge
minin battığını gördüğü halde yoluna 
devam etmiş ve kaza mahallinden uzak
laşmıştır. İtalyan vapurunun yalnrz kap 
tan köşkü görünmektedir. Teknesi su 
altındadır. Vapurda bulunan 16 yolcu 
ile 27 tayfa kurtarılmıştır. İspanyol va .. 
puru tevkif edilecektir. 

I spanyol vapuru yakalanclı 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Son da

kikada gelen malUmata göre italyan 
vapuruna çarpıp batmasına sebeb olan is
panyol vapuru Geliboludan kaçmak ıs

terken yakalanmış ve kaptan hadıse 

hakkında sorguya çekilmiştir. 
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Hüseyin Cahil 
gazetelere karşı 

26. 6. 1937 

Kazanç vergisi için 

• J. 

Mısırda Tiyatro 
ve sanat hayatı 

(OPIERA 

• da;:,,.'!1.~s~T1:ı.~!feç!! Finans bakanlığı vilayetlerden 
Jt seyin Cahid Yalçın bugün bir istida ile b 1 A f .· t d • 

Yazan: Burhan Belge 

H idiv İsmail Paşa tarafından vaktiyle yapılmış ve ilk istimale 
g ... -ç ş. vesilesiyle Verdi'nin "Aida" operasını temsil etmiş olan 

Kahire opera binasına girerken, şu sual, kafanızın bir tarafına sap
lanacaktır : 

- Nasıl olur da, para, en yeni tiyatro binası ve bizzat Verdi bir a
raya gelir de, bir memlekette müzik buna rağmen yerleşmez ? 

Bunun kısa cevabı tudur : Avrupa medeniyeti, hiç bir memle. 
- Bilhassa bunun içi·n müzik kete parça parça na.kil ve idhal edile-

yerleşmez. mez. İleri gitmek istiyen bir memleket, 
Bunun daha uzunca bir tahlili- bu medeniyetin gayet muayyen olan me-

ne gelince : todunu alır ve bu metod sayesinde, mil-
Mü zik, hiç bir zaman para, opera li malzemeyi işliyerek modern milli me-

binası ve genial dahi olsa bir tek bes. deniyeti ve kültürü yaratır. 
tekarla elde edilemez. Bu unsurlarla, İlk görüş, tanzimatçı görüştür, ya. 
bir Hidiv, muhteşem ölçüde bir ke- ni, camekancıhktır. İkinci görüş, Ke-
yif getirebilir. Yepyeni bir binanın malist görüştür yani, metodlu ve sis. 
kapılan açılır. İçeriye bir yığın süslü temli çalışmaktır. 

meraklı girer. Bir verdi, en güzel ope- *"'" 
ralarmdan birinin partitur'unu teslim Mısırda opera binasına rağmen ope-
etmiş bulunur. Ve bir yab:ancı trup, ra yoktur. Ama, tiyatro, tiyatro trupla.. 
size oracıkta, dünyanın henüz bilme. rı ve temsilleri vardır, hem de tatmin 
diği bir operayı oynar. Bundan ne çr- edici bir seviyede olarak. Bundan gele
kar ? 

M eşhur "tanzimatçr,. görüş Mısır· 
da ofaun, osmanlı imparatorluğu

nun merkezinde oh.un, mütemadiyen 
böyle hatalar yapmıştır. Bir opera oy
natınca müzik meselesini hallettiğini; 

bir Galatasaray lisesi açınca, killtür 
meselesini hallettiğini; bir iki rıhtım 

ve demiryolu imtiyazı verince, biltün 
ticaret i~lerini halledeceğini; kısaca, 

Avrupa medeniyetinin, karyola, çanta, 
lavanta ve saire gibi ithali kabil bir 
meta olduğunu zanneden bu görü~ün 

safderunluğunu anlamak için, Kahire 
operasına uğramak kUidir. 

Locaların altında, bütün meşhur 
Avrupa bestekfirlarının madalyonları 

vardır. Bugünkü mmrlı diş doktoru
na da sors,1nız, bunların bestekar ol
duklarını bilecektir ama, Beethoven 
ile Mozart'ın biribi.-lerinden neden 
farklı olduklarını söyliyemiyecektir. 

Opera binasrnoa ancak mim tiyatro 
heyetinin temsillerini görmek kabildir. 
Herhanği bir t11illf opera trupunun her_ 
hangi i:>ir aralıçaya çevrilmiş operayı oy
namasına imkan yoktur. Ve Mısırda mü
zik, şimdilik dahi, umum kalsum'un şar
kılarından ibarettir. Öyle ki, İsmail 
paşa, garb müziğini, Mısıra sokmak kap· 
risini, bundan 58 yxl önce kendisiyle 
beraber en son uykusuna götürmüştUr. 

E ğer İamail paşa, bir opera binL 
sı yaptırmak külfetine girerek 

Verdiye bir opera sipariş edeceğine, A
f&ğt ve yukarı Mısırda halkın söyledi
fi tarkıları toplatsa ve bunl&rı .armo.. 
nae ederek elli yahud yüa ıarkılık biı' 
"Aile ,arkı defteri,. meydana getirsey
di, bugün Mmrda kulaklar kafi uıik
tarda terbiye görmüt olacak ve genç 
Mısır müziği doğmuş bulunacaktı. 

Şüphe yok ki, bu, her tarafı altın i
çinde bir opera binası yapmak kadar 
cazib değildir. Çelimsiz, yüz yapraklı 
bir defter meydana getirmek için beş on 
sene çalışmak, tekniği garbten alarak 
nağmeleri halkın ağzından bir bir top
lamak, bir iki filarmonik orkestranın 

yanında daha ufak kahve orkesttalarr 
meyclana getirmek, iyi quartett ve quin
tett•lerin te~kkill etmesini teşvik etmek 
bütün bu işler için, hiç olmazsa elli se
ne, bundan başka da ilme hürmet etmek 
lazımdır. 

Hiç ,uphe yok ki, operet ve opera gi
bi temıil tartları, böyle metodik bir 
mesai havasının içinde kendiliklerin. 
den hasıl olur. Ve zaten, aokak ve ev 
ancak §ark müziğinden anlamakta devam 
eder yani kulaklar yeni müzik terbiye. 
sini almazsa, iki tenor ve Uç soprano•nun 
yahud bütün bir orkestra ve opera tnı
punun ne manuı kalır ? 

Bilhassa güzel sanatlar saha.sın.da, 

inkilibçı netice, atınmayan bir sabır, 

ilmi metod ve bunlardan aonra para işi
dir. 

İsmail paşa bu noktalan dUşünmcdi
tH için, Kahirenin "Opera binası" ve 
"Opera meydnaı,. birer taf inşadan ve 1-
aimden ibaret kalmıştır. 

cek yazımızda bahsedeceğiz. 

Bir genç kız nişanlısını 
tabanca ile öldürdü 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Giireş 

federasyonu reisi B. Ahmed Fetgeri•nin 
km, Eskrim şampiyonu Bayan Suad. 
nişanlısı deniz teğmenelerinden Necde_ 
ti roververle öldürmüştür. Polis, h§.
disenin bir kaza eseri olarak vukua gel
diğini tesbit etmiştir. 

İstanbul - Edirne 
asfalt şosesi 

İstanbul ile Edirne arasındaki as
falt şosenin inşaatma devam olunmak
tadu. Bu yol üzerinde bulunan bütün 
köprüler beton olarak yapılmaktadır. 

İstanbuldan Lüleburgaza kadar olan 
brinci kısmın Birinciteşrin sonuna ka
dar bitmiş olması bekleniyor. İkinci

teşrinde Lüleburgaz - Edime kısmının 
inşasına başlanacaktır. Asfast yolun 
iki tarafına kaldırım yapılmakta ve 
Akasya fidanlan dikilmektedir. Bu yol, 
Edirnenin Ekonomik hayatında büyük 
"ve faydalı değişiklikler yapacaktır. 

Berlin Olimpiyadları 
Berlin Olimpiyadları, spor tari. 

hine karışalı §Öyle böyle bir sene. 
ye ya km bir zaman oldu; /abt de. 
dikodıısu bizde düne kadaı- devam 
etti, diyebiliriz: düne kndar, çünkü 
dün, neşrolunan Parti Genel Sek. 
reterliğinin tebliği, umarrs Jd, bu 
dNikodulara artık nihayet verilme. 
si Jlzım geldiğini alakalılara anla. 
tan çok yerinde bir işaret telakki 
olunacaktır. 

lstanbullu bir arlcad~unızın 
bundan beş gün evellci sayısının 

spor sütunlarında, temcid pilavı gi. 
bi bir kere daha ortaya atılan 90.000 
liralık olimpiyad masrafının ne ol. 
duğu anlaşıldı: Tam kırk gün 120 
sporcuyu hazırlıyan lstanbul kam. 
prnda harcanan 14.124 lira çıkarı. 

lrnca Berline gidip gelen 84 JU!ji. 
lik kafilenin - sporculara verilen 
tazminat da dahil olduğu halde -
batiln masrafı J'l.654 liradır. 

Şimdi, buna ayrıca öğrendi/ti~ 
rimizi il~ve edelim: Olimpiyad mas
raflannrn 4.000 lirası sporcuların 

elbiselerine, 3.000 lirası spor malze. 
mesine ve ıs.ooo küsllr Jira.sr gidip 
gelme yol parasına verilmiştir. Ge. 
riye kalan 14.000 lira kadar bir pa. 
r.ıdır. 

Bu on dört bin liradan yukar. 
da bahsettiğimiz tazminatı da çıht• 
dıktan sonra 84 ii!jinin, Beclin gi. 
bi bir yerde, 24 günde kaç para ile 
yiyip içerek yatacakJanm siz he. 
sab ediniz. 

İzmit ~iye ce~a ~e~esine .. mü~- azı ma uma IS e 1 
caat etmiş, Vah Muhıddın Ustunda'gın 
mektubunu neşreden gazeteler aleyhi
ne açtrğx da~dan vaz geçtiğini bildir
miştir. 

Hüseyin Cahid Yalçın davayı, in
kil6.p Türkiyesinde valiliğin dahi ka_ 
nun harici bir üstünlük temin edemi
yeceği hakikatini bir kere daha teba· 
rii% ettirmek ve valinin mektubuna kar
şı kendisini adalet huzurunda mudafaa 
etmek için açtığını, davarun son 
celsesindeki vaziyetin de kendisini ta
mamen tatmin ettiğini bildirnıi~tir. 

Elektrik şirketi 
davası 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Elek· 
trik şirketi aleyhine ikame edilen ka· 
çakçrlık davasına bugün de devam edil
di. Celsede Bayındırlık Bakanlığı Hu
kuk Müşavir muavini Tahir, tahkikat 
esnasında gördüğü yolsuzlukları ar.lat
tı. Muhakeme ayın üçüne kaldı. 

Deniz yolları idaresinin 
yeni vapurları 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Kort
his adında bir alman bu sabah İstan
bula geldi ve Deniz Yolları idaresiyle 
satın alınacak veya yeniden yaptırıla
cak üç vapurun kati müzakerelerine 
başladx. Vapurların inşaaat projeleri 
üzerinde tamamen uyuşulduğu ve Ce-
111 Bayar Ankaraya döndükten sonra 
mukavelenin imzalanacağı haber verili
yor. 

··························--······· ............. . . . 
i HAVA ; . . ................................................. _. 
Dün hava açık geçti 
Dün şehrimizde h~va açık geçmiş, 

ısr 26 derece olarak kaydedilmiştir. Me

teoroloji işleri genel direktörlüğünden 

verilen mallı.mata göre dün yurdun Ege 

mmtakasında hava açık, Trakya, Koca

eli ve orta A·nadolu mıntakalarında az_ 
bulutlu, diğer mıntakalarda ise bulut· 
lu geçmiştir. Dün en çok yağış Vanda 
olmuş ve kare metreye 5 kilogram su • 
bırakmıştır. Dün en düşük ısı U1ukrş. 
lada 6, en yüksek ısı da bodrum ve Di
yarbekirde 31 derece olarak kaydediL 
miştir. 

Bu hüliısayı göz 6nüne alarak 
kendi kendinize sorabilirsiniz : 

- Doksan binle otuz yedi bin 
arasındaki fark SJ.000 olduğuna gö. 
re hakikati bilmiyenler, mübalağa. 
cı da olunca, yapakları d~i kodu. 
!arla, kendilerini okuyan ve dini~ 
yenleri nasıl yanlış düşüncelere 

sevkedebilirJermlş ~ - N. B. 

Çenesi düşük miaalir 

Bir arkadat anlahyordu: "Çenesi
nin düşüklüğünden ödüm kopan bir 
kadının aaloııda, iki aaatt.anheri karı
mın misafiri olduğunu biliyor ve si
nirleniyordum. Nihayet, M>kak kapı. 
aı açılıp kapandı. Kadmm citmif ol· 
duğunu umarak aalonun kapıamı ara.. 
layıp karıma sordum. : 

- Zevzek kocaka.n def oldu mu? 
Tam bu urada miaafir gözüme i

lipnez mil 
Karım atıldı: 

- Cideli aaatler oldu. Şimdi ba
yuıla oturuyorwıı later;aen a&n de gel. 

Kanmm zeklama bir kene daha 
inandım." 

Bir •akal hikayesi 

New • Y ork'tan Paria - :5oir pzete

aine ıu telsraf gelnıİftir: "Louis Gme
polia isminde bir rne-vlnıfmı .-.ı. traı 
olunmak iatenilince. mevlmuf bain'maia 
baılanvıtır: 44Kim uk•hme el aürene 
çarpdırl" 

iple iyice hailamp berf.erüı önüne 
aötüriilen Gem polia•u. ...... kesmek 
üzere, elinde ımkaa~ yak.la§an berber, 
bir kalb aekteainden öJımüıtör.• 

Tesadüf! 

Finans bakanlığı kazanç vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işleri
nin daha düzenli yürümesini ve irad vergilerimiz arasında en mühim 
bir mevki işgal eden bu verginin halkın şikayetlerini önliyecek ve 
tahsil kabiliyetini azaltmıyacak ve binnetice devlet hizmetlerinin za
manında ve intizamlı bir şekilde yapılma.sım temin edecek yeni bir 
karar vermiş ve bu hususta vilayetlerden bazı malfunat istemİftir. 

1 K.UÇOK iÇ HAB ERLERi 

X lstanbul, (Telefon!a) - Seniha 
adında bir genç kızı fuhşa teşvik eden 
Sabahat adında bir kadın bir sene hapse 
ve 300 lira para cezasına mahkiim oldu. 

X htanbul, (Telefonla) - Polis bu· 
gün, birkaç aydanberi muhtelif posta -
hanelerden yerli ve yabancı muhtelif 
makamlara gayri varid ihbarlarda bulu
nan Asım adında birini yakaladı. 

X Ekonomi Bakanlığı idari müıte
şan - Almanyaya gidecek Ekonomi ba
kanlığı idari milsteşanna teftiş heyeti 
reisi B. Hüsnü Yaman vekillik edecektir. 

X lak.an müfettiıliği - Eski mülki
ye müfettişlerinden B. Sabit Şeren is -
kan müfettişliğine tayin edilmiştir. 

X Tokyo ticaret konseyyeliği 
Türkofis müşavirlerinden B. Talha Sa
buncuoğlunun Tokyo ticaret konseyye
liğine tayin olunacağı haber verilmek -
tedir. 

Surıye Başbakanı 

İstanbul da 
Istanbul, 25 (Telefonla) - Suriye 

başvekili ile dış bakam bu sabah Semp
lon ekspresiyle Paristen şehrimize gel
mişlerdir. 

Suriye başbakanı, Perapalas oteline 
inmiştir. Dış işler bakanı ise, Haydar -
paşa'ya geçerek Toros ekspresile Suri
ye doğru yoluna devam etmiştir. 

İhracat kontrolunda 
çalışacak memurlar 
Dün Ekonomi Bakanlığında Teftiş 

Heyeti reisi B. Hüsnü Yaman'm reis· 
liğinde iç ticaret genel direktörü Müm
taz, muavini Cahid, Türkofis reisi Bur
han Zihni ve muavini Celal komisyon 
halinde toplanmışlar ve ihracatın kon
trolu işlerinde çalışacak memur nam.
zedlerini seçmişlerdir. Seçilenler 26 
kişidir. Temmuz 1 de İzmirde açılacak 
kursa iştirak edeceklerdir. 

21 ıene sonra ...• 

inanılır feY değil, fakat doğru ... Ci
han harbının batında, Fransada cephe 
oluveren bir köyde doimu§ bir çocuğun 
bütün ailesi dafılınışb. Şimdi Juleı Du
jardin adım taşıyan ve 21 yaşında bir 
delikanlı olan bu çocuk, bir hafta evel, 
Paris'te, tesadüfen amcası ile balasım 

tanımış ve onlardan babaımm adresini 
öğrenerek gibn.İş onu da bulmuştur. 

Fransa gibi medeni ve bin türlü istih· 
bar vasıtası olan bir memlekette yirmi 
bir sene ailesinden uzak kalan çocuğa 

ne dersiniz? 

Karnının karnını keserek 

miinakcqayı kesen adam 

Bir fransız gazetesi, yukarılö başlık
la, bir haber veriyor: ıtBir meyhanede 
İçmekte olan bir kan koea arasmda her 
nedense çıkan münakaşayı erkek, kadı
nın karnına bıçağını ıokınak suretiyle 
kesmiştir.,, 

Kesmek mastarının böyle çift mani.
da kullanıldığını sık aık göremiyeceğiniz 
için hem haberi vermek. hem de bu hL 
zin tesadüfü dikkatinize koymak istedik. 

Kiitiip1!ane camlanmn nngi 

Kütüpı.u.elerin camlan .. ftak ol
malıdır ki kitaplar bozulmuın? 
• Bu meMleyi tetkik eden 1.-.eç feaai 
anattırmalal' ..atitiiaü. kitaplan lansa, 
~ maft. laab" ~ ~ m.. aanu 
arnı.r altıad.. ...... sam.n ııinet aya
.... manız blraknq ft &ıno.. Ana cıa-

- kitaplan •İİneJÖl taLrib edici tesi
rinden koruduiuau teabit etıaİ.§tİr. 

Bu karar aynı zamanda; ka
zanç vergisi kanununda yapılan 
son değİfİkliklerin daha kolay tat
bik edilmesini de temin edecektir. 

Bu karara göre finans teşkilatı 
mensubları vergilerin tahakkuku
nu zamanında bitirerek tahsil ser
vislerine vereceklerdir. Tahakku
kun zamanında verilip verilmedi
ği bakanlıkça takib olunacak ve 
teki.sütü görülenler cezala-ndırıla
caklardrı. 

Bakanlığın defterdarlıklardan iste
diği malumatı yazıyoruz : 

1 - Her kazada gayrisafi irad üze
rinden vergi veren mükelleflerin (ser
best meslekler dahil) kazanç vergileri 
tarhiyat ve tebligatı en geç hangi ta
rihte nihayete erdirilmiştir. Henüz ta. 
rh muamelesi yapılmamış bu nevi mü
kellef varmıdır, varsa mi.kdarı, nedir; 
ve bu mükelleflere aid tarhiyat ve teb
ligatın zamanında intaç edilmemesi 
sebebi nedir. 

2 - Her kazada ayni yıl için be
yannameye tabi mükelleflere aid ilk 
tarhiyatm mükelleflere tebliği hangi 
tarihte ikmal edilmiştir. Henüz ilk tar
hiyat muamelesi ikmal edilmiyen mü
kellef varmıdır, varsa mikdarı ve tar
hiyatın teahhuru neden mütevellid· 
dit ? 

3 - Bu umumi yazının alındığı ta· 
rihe kadar tarhiyat ve tebligatı ikmal 
edilmiş olan beyannameli mükellefle
rin adediyle ilk tarhiyata müstenid ver. 
gi mikdan ve bu tarhiyata aid teUlif 
cedvelinin tahsilat idaresine tevdi tta-
rihi nedir ? 

Safi olmayan gelirden alınaccık 
vergi 

4 - Gayrisafi iradları üzerinden 
vergiye tabi tutulan mükelleflerden 
bu tebligat tarihine kadar vergileri iti
razlı veya itirazsız tahakkuk ederek 
tekalif cedvelleri tahsilat idaresine 
verilmiş olanların adedi ve vergi mik· 
darları ve tekalif cedvelinin tevdi ta

rihi nedir ? 
S - 4 Uncü fıkradaki mükellefler. 

den. matruh vergilerine itiraz edipte 
henüz itirazları, komisyonca karara rap
tedilmiş olan mükellef adediyle vergi 
mikdarı nedir ? 

6 - Beyannameli mülrelleflerden 
beyannaımleri kanunun 42 inci madde-
ai mucibince defter ve evrakı mUsbite
lerile tedkilı: edilenlerle, hcnm edilme.. 
yenlerin ayrı ayrı mikdarlan nedir ? 

Miilhak kasalarla da muhabere edi
lerek Villyetin bütiin kazalarına aid 
malOmat hep birden nihayet Te.mnnmn 
ıs inci gtlnU akşamına kadar postaya 
verilecektir. 

7 - İtiraz komisyonları alcdde
vam içtima ettirilerek komisyonda mev· 
cud ve geçen seneden müdevver itiraz 
evrakı ile beraber 1937 mali yılı tarhi
yatına aid itiraz evrakı en kısa bir za_ 
manda karara bağlattmlcak ve mükel
leflere tebligat yapılıp tekfilif cedveL 
leri tahsilata tevdi olunacaktır. 

Vaziyet vekalete bildirilecek 

8 - Bundan böyle her ayın on be 
şinde, geçen aydan kalan tahakkuk et
tirilmemiş vergi tnikdarlariyle mükellef 
adedi de (beyanname ve gayrisafi irad
blar ayrı ayrı) muntaı:aman ve merkez 
ve mülhak kazalara aid mal\lmat hep 
bir arada olmak üzere Veki.letıe bildi
rilecektir. 

9 - Şimdiye kadar ikmU edilme
mi~ tahaklrukat uami Tem.mm sonu
na kadar ikmil edilecek. münferid bu
ıust hadiseler veya ihban müstcnid hal 
ler müstesna olmak Uzere, Ağunol!I ba
tında tahakkuku t.ahailita .erillllıtmiş 
mükellef bırakıhmyacaktn'. 

10 - İstenilen malumatı -mcı 

bildirmiyenlere, tctid telgrafı.. tas

min. ettirilecektir. Kualardaıa -
nmcla malQ:mat alınmaması hali~ tel 
grafla tekid •e telgraf Ucretiom mü.. 
sebbiblerine tu:min ettirilmesi isabe
der. 
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Enternasyonal iş 
konferansı 

B ir asırdan fazla bir zamandanbe.. 
ri devletleri meıgul eden en eho

aniyetii meıele ıay ile sermaye araımda
ki münasebetlerin tanzimidir. Garbi Av· 
rupa aanayi hayab iıçinin istismarı ile 
haşlar. Fazla mesai ıaal .:ri, az . ücret, 
gayri sıhhi çalııma şartları •• işçinin bu 
vaziyetleri düzeltmek için yaptığı müca· 
dele on dokuzuncu asırdaki ikbsadi 
ve içtimai hayatın en ehemiyetli safha
larını teşkil eder. 

Bugün Fransa'da kırk saatlik mesai 
kanunu tatbik ediliyor. 1848 ihtilalinde 
işçilerin haftalık mesai saatlerini doksan 
birden seksen dörde indirmeği mühim 
bir muvaffakiyet addettiklerine bakılır· 
sa, doksan sene içinde bu yolda katedi. 
len mesafenin uzunluğu anlaşılır. işçinin 
vaziyetini iyileştirmeğe doğru her mem
lekette kuvveı:.!i cereyan vardır. Bizde 
sanayi hayatı inkişaf etmediğinden işçi
nin vaziyeti bugüne kadar bir mesele 
teşkil etmemişti. Beş senelik sanayi 
programiy)e sanayi hayabmız inkişaf et· 
meğe baş!::ıdığından hükümet bir iş 
kanunu hazırlamış ve malum olduğu gi
bi bu kanun bir kaç gündenberi tatbik 
edilmekte bulunmuştur. 

Gerçi her memleket İşçisinin vaziye• 
tini tayin ve tesbitte serbesttir. Fakat 
bunun bir de enternasyonal safhası var
dır. işçinin vaziyetini düzeltmek, işçiye 
daha yüksek bir hayat seviyesi temin et
mek, ekseriya sanayi mamulabnın fiat
lar.na zam yapmak demektir. Bunun bir 
milli ekonomi safhası olduğa gibi, en -
ternasyonal ticaret rekabeti dolayısiyle 
bir de enternasyonaJ safhası vardır. Bu 
rekabeti göz önünde tutan bir memleket 
kendi işçisine istediği kadar yüksek bir 
seviye temin edemez vaziyettedir. Bu
nun içindir ki bir taraftan milli hududlar 
içinde işçinin vaziyetiyle alakadar ka
nunlar yapılırken, diğer taraftan da bü
tün dünya kanunları arasında bir ahenk 
temin etmek için enternasyonal mesai 
ıarfcdilmektedir. işte bu mesele ile en· 
ternasyonal iş konferansı meşgul olu -

yor. 
Bu konferans geçen hafta Cenevre

de yirmi üçüncü içtl>maını akdetmiştir. 
Sanayi hayatı inkişaf etmediği için şİln· 
diye kadar bizi pek o kadar enterese et
miyen bu enternasyonal mesai, hele iş 
kanunumuzun tatbikatına geçildikten 
sonra art k Türkiye kamoyunu alakadar 
etmelidir. Cenevre konferansına elli ka
dar devletin yüz ellide:. fazla mümessili 
iştirak etmiştir. Bu milletlerarası konfe
ransının enteresan olan bir tarafı şudur 
ki. burada münakaşalar, başka enternas.. 
yonal konferanslarda olduğu gibi, dev
letleri veya milletleri temsil eden mu· 
rahhaslar arasında yapLlınıyor. ihtilaf 
d::ıima işçi ve patron mümessilleri ara
sındadır. Burada işçi sınıflarının tesa· 
nütlü patron sınıfının tesanüdü ile kar

tıl• şır. 

Yinni üçüncü içtimaın müzakere 
mevzuu §U idi: 

1 - Mensucat, matbaa ve kimya sa
nayii iıçileri için haftada kırk saatlik 
mesai usulünün kabulü. 

2 - işçi için asgari yaş haddinin on 
dörtten on beşe çıkanlması. 

3 - işçi için daha emniyetli ve daha 
ııhi çalışma şartlanrun temini. 

Bu ruznamenin birinci maddesi çok 
hararetli müzakerelere zemin olmuştur. 
Esasen kırk saatlik mesai usulünü tat • 
bik eden fransız patronları m~"llessille
rinden başka diğer patı-on mümessi\le -
ri bunun müzakeresine devam edildiği 

takdirde konferanstan çekileceklerini 
bildirmişlerdir Diğer maddeler üzerin
de az çek, anlaıılmışhr. Esasen sonun· 
cu madde teknik meselelere temas et
~ektedir. Şu nokta izah edilmelidir ki 
enternasyonal İş konferansının kararla
n hükümetleri bağlamıyor. Bunlar an • 
cak temenniden ibarettir. Fakat her 
memleket iş kanunlarım bu umumi ah -
kama uydurmaya çalışır. Bu itibarladır 
ki Cenevrede her sene toplanan bu k!>n· 
ferans müzak!!releri bilhassa sanayi ha· 
yabnda ilerlemiş olan memleketlerde 
alaka ile takib edilmektedir. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 
.. . 
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Madrid cephesinde vaziyet 
--------~--------------------------------------~---

1 ki taraf ta mühim askeri 
harekat hazırlıyor 

1 

Biskayada harekat yapan asi krtalar kamyonlarla naklolunurken 

Paris, 25 (A.A.) - Madridden bildirildiğine göre, asiler geniş, 
bir taarruz hareketi hazırlıyorlar. Franko kıtaları muvaffakiyetle ne-
ticelenen bazı baskrnlar yapmışlar 
lerin mevzileri üzerinde büyük bir 

Madrid, 25 (A.A.) - Jarama 
cephesinde hergün Franko kuv
vetlerinin mühim hareketler icra 
etmekte oldukları bildirilmekte
dir. 

Hükümet topçuları, tabşidata 
engel olmak için durmadan asi 
kuvvetlerinin dümdarlarım bom
bardıman etmekte iseler de müte
madiyen gelen takviye kıtaları ile 
malzeme sevkiyatına engel ola
mamaktadır. 

Alınan haberlere göre 'her iki taraf 
da bu bölgede mühim bazı hareketler 
hazırlamaktadır. Son günlerde ufak 
tefek taarruzlar ve mukabil taarruzlar 
vuku bulmaktadır. 

Öteki cephelerde 
Avila eyaleti • asi topçuları bükü. 

metçil~rin Sanbortolome, Pinares ve Na. 
valperal ve Pinaresdeki mevzilerıni 

bombardıman etıne ktedir ler. 
Eskurial bölgesinde asi keşif kollan 

baskınlar yapmağa teşebbüs etmekte·lir. 
Fransız köprüsü bölgesinde asi kt· 

taları hükümet topçu kuvvetlerinin şid. 
detli bombardımanı neticesinde ricat 
etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Santanderde faaliyet 
Santander, 25 (A.A.) - Hükümet 

tebliğ ediyor : 
Santander vilayetinde büyük bir 

faaliyet hüküm sürmektedir. Silah fab. 
rikaları, fasılasız bir surette çalışmak.. 
tadır. Vilayetin şimdiki nüfusu bir miı
yondur. Bunun 400.000 i mültecidir. 
evvelce endişe uyandırmakta olan iaşe 

ve hava kuvvetleri de hükümetçi
faaliyete geçmişlerdir. 
işi, şimdi normal surette temin edilmek
tedir. 

Asiler Bi•kayada ilerliyorlar 
Salamanka, 25 ( A.A.) - Büyük u

mumi karargah tebliğ ediyor : 
Devamlı yağmurlara rağmen kıta.. 

1arım1z, ileri hareketlerine devam etmek.. 
tedirler. Kıtalarımız, Abra dağlarının 
garbiındeki tepelere varmışlar ve Pun. 
ta, Lucero ve Sarantes Se:ıno dağlarını 
işgal etmişlerdir. Nervionun garb kı· 

yısı tamamiyle kıtalarımız tarafından 

işgal edilmiştir. 

Haciz altına alınan altınl:u 
La Roşel, 25 (A.A.) - Bugün mah. 

keme Bilbaoda şubeleri bıılunan ispan. 
yol ve ingili.z bankaları mümessilleri. 
nin talebleri üzerine Bilbaodan gelip de 
limanda demirli bulunan bir ingiliz ve 
bir İspanyol vapurunda bulunan dokuz 
bin sandık altın ve esham üzerıne ihti. 
yati haciz koymuştur. 

Kıra/ Karo/ 
Varşova'ga 
Hareket etti 

Bükreş, 25 (A.A.) - Kral Karol 
yanında veliahd Mişel, Hariciye Nazı
rı Antonesko, ve Hariciye Müsteşarı 

General Glatz olduğu halde Lehistan 
Cilmhurreisine iadei ziyarette bulun
mak üzere bugün Varşovaya hareket 
etmiştir. 

lngiliz 
Par lam en tosunda 
Görüşmeler 

Londra, 25 (Hususi) - Avam ka • 
marasında dış politika hakkında beya • 
natta bulunan başbakan Çemberleyn 1n
gilterenin İspanya işinde dünya sulhu • 
nu korumak gayesini güddüğünü tek • 
rarlamış, bu yolda hükümetin usanma -
dan gayretlerine devam edeceğini ilave 
ederek: "Vaziyet ciddi, fakat ümidsiz 
değildir • ., demiştir. Başbakan hiç bir 
memleketin bir Avrupa harbı çıkmasını 
istemediğini de kaydederek, sükun ve 
soğuk kanlılık tavsiye etmiştir. 

Son hadiseler dolayısiyle alman hli· 
kümetine hak veren Başbakan, Alman
yarun gemilerini kontrolden çekerek 
meseleyi kapanmış saymakla itidalden • 
ayrılmadığını söylemiş ve bu itidali tak
dir etmiştir. Başbakan şimdilik yapıla· 
cak en mühim şeyin, kontroldeki boşlu· 
ğu doldurmak ve İspanyadaki gönüllüle
rin geri çağırılması yolundaki gayretle
re devam etmek oldq,ğunu söylemiştir. 

B. Edenin beyanatı 
B. Eden de İspanya meselesinden 

bahsederek, iki tarafa da silah gönde • 
rilmesine rağmen kontrol anlaşmasının 
sekiz ay müddetle itirazsız olarak işle • 
diğini, Franko şimdi daha kuvvetli ol • 
duğu için anlaşmanın feshinin valansiya 
için zararlı olacağını söylemiştir. 

Laypzig hadisesinden bahseden dış 

bakanı tahkikat yapmaktan mesele hak
kında karar vermek mümkün olamıya • 
cağını tasrih etmiş, karışmazlık politi • 
kasının idame olunamıyacağı ihtimalini 
düşünmediğini söylemiş. ve Büyük Bri
tanyanın da dalına karışmazlık tezini mü
dafaa ettiğini hatırlatmıştır. 

Bundan sonra BB. Atli ve Loyd 
Corc karışmazlık politikasını tenkid ve 
hükümeti VaJansiya aleyhinde tarafgir· 
likle itham etmişlerdir. B. Eden hükü
metin, bir anlaşmazlık çıkaracak hiç bir 
tedbire baş vurmaması fikrinde olduğu
nu cevaben söylemiştir. 

Polonga'da 
Kilise ve hükümet 

arasındaki anlaşmazlık 
Varşova, 25 (AA .. ) - Krakowi 

baş piskoposunun mareşal Pilsudski 
lahdı meselesinde ittihaz ettiği hattı 

hareket netticesinde bütün memleket

te uyanan infial gittikçe daha umumi 
ve daha şiddetli bir şekil almaktadır. 

Lehistan ajansı bu lahiı.1 maıeşa
lın ailesine haber verilmeksızin ·e 4 :. 

lesinin haberi olmaksızın nıklctJildi· 

ğini bildirmektedir. 

~atoır 1 

Photo Freund mecmuasının direktörü Frek'in lstanbul 
resimleri: Çarşaflı kadın, sırt hamalı ••• 

G eçenlerde bir seyyah kalilesiy. 
l?: lstanbula gelen Photo Fre. 

und mecmuasının direktörü Frek, 
mecmuanın 20 ha%İran 1937 tarihli 
sayısında lstanbulda aldığı resimler. 
den birini neşretti. 

Resmin birinci planında, çerçeve 
halinde iki çarşaflı kadın, ikinci plG
nında oldukça ağır bir yük taşıyan 

bir sırt hamalı vardır ve resim mec. 
muada bir takım i%ahlarla neşredil. 
miş olmasına rağmen kötü denecek 
kadar fena alınmıştır. 

E ier Frek lstanbula üç ay evvel 
değil de, son halta içinde geL 

miş ve Sirkeci yerine Beycızıd taraf. 

Nekaratiyle komisyonla makam 

1 

YAZAN: ~ arasında, - tatbik sahasına intikal 

Neşef Ha/il~' etmeden-bocaladıdurdu. 

F rek'in dikkatine kızmağa ve 
larında dolaşmış olsaydı, H asanpcqa 
karakolu önünde ağır kereste yükü 
altında can veren hamalın resmini 
de alabilirdi. 

Dahiliye vekaleti sırt hamallığı a. 
leyhindeki ilk tamimini bir yıl önce 
yaptı ve bir yıl bu tamim lstanbulda, 

K omisyon tetkiklere başladı, ko. 
misyon imkanlar arıyor, ko. 

misyon tahdid tedbirleri tesbit edi.. 
yor.,, 

memlekete gelen yabancı lotog. 
ralcılardan şehirlerimizin büyük cad. 
delerine kadar çıkan ve karakteristi. 
ğini veren resimlerin alınmamasını 

istemeğe hakkımız olup olmadığı, 

iki taral için de haklı iddialarla dolu 
çapraşık bir münakaşa meV%Uudur. 

insana;. 

- Samimi iseniz, alınan ve basılan 
resimlerle değil, bu bedbaht insanla. 
rın işiyle uğraşını% da diyebilirler. 

N. H. ATAY 

ANKARA BiRASI Sulu bir 

= 

e a s ı n i c m a ,· i J 
Türk göklerinde 

türk kızı 
AKŞAM gazeteıinde "akıamcı'' im

zuiyle yazılıyor: 
"Dağlık, hava cereyanlannın mafli. 

yeti meçhul bir kıtadan alelade tayyare. 
lerin bile geçmesi tehlikeli bir vaka lef. 
kil ederken, hükümete kar11 gelmek, me 
deniyet ve terakki cereyanının önünde 
bedeviliği bir ıed yapmak isteyen ça
pulcu ve asilerin tepesinde bir küçük 
tayyare dehşet verici gümbürtüsiyle. 
cesur ve kahra:man dolaşıyor. Koca bir 
hükümeti hiçe saymak gaflet ve delili • 
ğini göıterıniı beyinsiz kafalara bir mil
letin en hak!ı eczasını yağdınyor. 

A • elade tayyare meydanlarında ak
robatik hünerler yapan bir tayyareciyi 
bile içimizde bir heyecan ve endite ile 
seyrederiz. Fakat Tunceli'nin korku!M" 
ve bulutlu dağlan üstünde, aşağıde 

ablan kurşunlan ve tabiatın teh!ikeleri
ni hiçe ıayarak vazifesini yapan bir tay_ 
yareyi çok daha derin bir halecan ve if. 
tihar hissi ile takib ediyoruz. Bahusw 
bu tayyareyi bir türk kızının, kahraman 
Sabiha Gökçen'in kullandığını duyduk
tan sonra. 

Bu bir rüya değil; başka memleket -
lere bakarak kapıldığımız tatlı bir hul
ya değil. Sadece, çıp!ak bir hakikat. Bir 
türk kızının ruhunda binlerce seneden -
beri cidal ve terakki sahasında çarpış • 
nuı ecdadın bütün kahramanlığı titri • • 
yor. 

Bir vatan vazifesi görmek için ea 
korkunç tehlikeleri bile bir istihfaf tebes
sümü ile karşılayarak itidali demini, ba
siret ve muhakemesini bir an kaybelme
den, muvaffakiyetli uçuılar yapan ba 
genç kız, yeni türk kadınının, inkılab 

hamlesini bütün varhğiyle kucaklamn 
türk kızlarının bir timsalidir. 
TRAKY A'DA KALKINMA 

TAN gazetesinde Trakya umumi 
müfettişi General Kazım Dirik'in verdi
ği şu izahları okuyoruz: 

Şimdiye kadar iskan edilen muha
cirlerin mikdan 75 bine yakındır. 15 
bin göçmen de bu sene geliyor. Birkaç 
ay içinde gelecekler. Bunlann yerleri, 
toprakları yüksek bir planla ve dikkat • 
le hazırlanıyor. Gelenler istihsalci vazi. 
yete geçmişlerdir. Trakyada gezerseniz., 
kendileri tarafından :kişer katlı evler bi. 
le yapıldığını görürs~nüz. Ve gene dik
kat ederseniz koyun, inek ve buna ben
zer hayatın küçük ekonomi vasıtaları

nın kendileri tarafından ve çalışma yo

luyla elde edildiğini görürsünüz. De., • 
let yemekl'.ğini ve tohumluğunu iste
diğinden fazla verdi. Hava ve mevsim
ler de yardım etti. Trakya'yı gür ve ten 
olarak yaşatmaktayız. Türkiye Cümba. 
riyetinin Avrupa parçasını cennet yur -

dwnuzun bir örneği haline getireceğiz. 
Neşe kaynaklan Trakyada pek çoktur. 

Çalışkanlık kadar, topraklarımızın n
rimi dillere destandır. Dört nehrin bir. 
letşiği ve &uladığı toprakların bütün böl
gelerinde en verimli ürünler elde edili
yor. lzmir·in ve Ege'nin üzümü ve inci.. 
ri ne ise Trakya'nıo kuş yemi denilen Ye 

kilosu 10 - 17 kuruşa sablan ürünü odur. 
Bu ıene geçen senenin bir misli fazla 
ekildi. Bu mahsul dünyanın yalnız dört 
yerinde yetişiyor, birisi de Türkiyedir.,, 

Almanya ile 
1 icaretimiz 

(Başı 1. inci sayfada ) 
cağım. 

Almanya ile olan ticari muna. 
sebatımız gün geçtikçe inkişaf etmek.. 
tedir. Normalin fevkinde sayılabilecek 
olan bu münasebetler: bizim kadar Al· 
manyanın da istek ve arzusu ıle ol· 
maktadır. Yeni yapılacak ticaret anlaş.o 
ması müzakerelerine 3 temmuzda Bcr
linde başlanacaktır. Reisliğimde bulu. 
nacak heyet bir iki gün içinde lstan
bula gelecek ve beraber Berline gide
ceğiz. Yeni yapılacak ticaret anlaşma
sının tüccarımıza daha geniş bir mü. 
badele sahası açacağında şüphe yok. 
tur. 

Almanya ile hükümetimiz arasın· 

daki diğer münasebetler de çok dosta. 
nedir. Bunu da ayrıca zikretmeği bir 
vazife bilirim ... 

gıdadır. 
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4 ULUS 

( Yabancı basında okuduklarımız ] 
Cenubi Amerikada sosyal ve 
ekonomik vaziyet 
Latin Amerika devletlerini 

bir sosyal ihtilal 
tehlikesi mi tehdid ediyor? 
L atin Amerikası dış mübadele ba-

kIDllndan Avrupaya bağlıdır. 
Tek başına. Arjantin litin Amerikası dış 
ticaretinin %50 sini temsil eder ve alını 
aatımmm büyük bir kısmını Avrupayla 
yapar. İngiltere Arjantinin en iyi müş
terisi ve başlıca satıcısıdır, ve 1935 
denberi Berezilyamn müşterileri ara
sında Almanya hemen hemen Birleşik 
devletlerle müsavi bir mevkie çıkmış
tır. Fakat, diğer tarafdan. harbtenberi 
kıtaların aralarındaki münasebetlerde 
vukua gelen inkita netiesinde tima.l ve 
cenub Amerikaları arasında ticaret 
Avrupanın zararına olarak çok inki
şaf etmiştir. 

1912 den 1928 e kadar, Birleşik dev
letlerin latin Amerikasına yattrdıkla· 
rı sermaye mikdarı 428 milyon dolar
dan 3 milyar 625 milyona yükselmiştir. 
Cenubi Amerikadaki ecnebi sermayele
rinde birleşik devletlerin hisseai 5 
milyar dolar ve diğer memleketlerin 
hissesi 2 milyar dolar olarak takdir e
d ilmektedir. 

1936 ilk kanununda Buenos - AirC101
-

de toplanan panamerikan kongresinde 
B. Ruzvelt bir türlü harbcı huyların
dan vazgeçcmiyen kavgacı Avrupa kar
şısında Amerika devletlerinin sıkı bir 
tes~nüdle birleşmeleri lüzumuna işa

ret etmişti. 

F erdler gibi kavimlerin de mu-
kadderatlarını t;ıyin eder herşcy

dcn önce iç nizamlarıdır. Latin Ame
rikasının ne vaziyette olduğunu ve ne
reye doğru gittiğini anlamak için mad
di ve manevi servetlerinin bitancosu
nu çıkarmak lazımdır. 

Latın Amerikası birleşik devletler. 
le Avrupa arasında mutavassıt bir mev
ki işgal eder, çünkü onların başlıca 
ham madde kaynağıdır. Dünya istihsa
line nazaratı latin Amerikasının bazı 

madde er hususunda istihsal nisbetlc. 
ri şöyle gösterilebilir: alçı % 95, kah
ve % 89.5, kendir tohumu % 57, gü 
müş % 44, kamış ~ekeri % 40, kakao 
% ~O. bakır % 25, mısır % 20.5, kalay 
3 lY, petrol % 16.5, pamuk % 9.5 v.s. 
Diğer taraftan cenubi Amerika akar su 
ve çağlayanlarında dünya su kuvvetle
rinin % 12 sine sahih olduğu hesab e
dilmiştir. Fakat bugünlük bu imkanların 
yalnız % 1 inden istifade edilmektedir. 
1935 de dünya ticaretinden latin A
merikasrnrn hissesi idhalat itibariyle 
yüzde 6.6 ve ihracat itibariyle yüzde 
9.6 idi. İhracat emtiası arasında ham 
maddelerin nisbeti % 80 dir. 

Münakale vasıtaları seneden sene-

ye fakat ağır bir surette tekemmül et
mektedir; daha nüfuz edilmemif mm
takalar vardır ve bir kısım arazide de 
katır veya eşeğin yerini otomobilin al
ması uzun umana mütevakkıf görün
mektedir. İşte bu ,artlar altında 85 
milyon insanı beslemek mevzuu bahis
tir. 

Ekonomik buhran nihayete emıiş 

sayılabilir. Ticaret istatistikleri hayır
lı bir inkişafı kaydetmektedir. Fakat 
sosyal sahada cenub Amerikası bir buh
ran geçirmektedir. 

l\'J a1fım olduğu gibi lAtin Amerika-
srnın nüfusu üç renklidir. Yani 

beyaz, kırmızı ve siyah ırklardan te
şekkül eder. Sosyal bakımdan en ip
tidai kabile hayatından sendikalizme 
kadar insan evolüsyonunun bütün de
recelri mevcudur. Muhtelif demokrasi 
şekileriyle beraber feodal rejim de vah
şetle yan yana yaşamakta devam edi
yor. Berezilyanın bazı kısımlarında nü
fusun yüzde 80 i okuma yazma bilmez. 
Arjantin ve Uruguay gibi en münke
şif memleketlerde bile okuma yazma 
bilmiyenlerin nisbeti % 15 ita 20 yi 
bulur. Ne de olsa, umum nüfusun an
cak % 25 ili 30 nu teşkil eden beyaz 
ırk birinci safı işgal etmiştir ve mü
dir sınıflar halkı mutlak bir \jekilde 
ve hemen diktaörlükle idare etmişler
dir. Halbuki. harbtenberi iki yeni şe
kil ortaya çıkmış ve buhrandanberi ge
nişlemiştir. Renkli milletler ve melez· 
ler pasif hallerini terketmişlerdir ve 
müdir sınıfların iktidarı mukavemetle· 
re maruz kalmadan icra edi cmemekte. 
dir. 

L itin Amerikasiyle şimal Ameri
kası arasındaki her türlü fark-

lara rağmen, bir devri karakterize e
den cereyanıarın her tarafa nüfuz etti
ği görülmektedir. Latin Amerikasmın 
kendine has demokrasileri de Ameri
ka ve Avrupa ile ayni problemlerin 
karşısında bulunmaktadır. Hakikat 
şudur ki orta sınıflar günden güne da· 
ha dişli olmaktadırlar. Irklar ka
rı"1laktadır. Önce yabancı vaziyette 
kalmış olan göçmenler ııimdi yer1es
mitıler, kendi menfaatlerinden ve 
kuvvetlerinden şuurlanmı,ıar ve hak
lar ileri sürmeye başlamışlardır. Yeni 
gelenlerle toprağa sahih olan büyük a
ileler arasında orta sınıfların teşekkü
lü karşısında bulunmaktayız. Her yer
de olduğu gibi, Hitin Amerikasında da, 
azalmış bir milli geliri mikdarı artan 
halk arasında, tevzi et~k mevzuu ba-

Şimal Amerika.tı ile arasında 
bulunan her türlü /arklara rağ
men, lcitin Amerikasuıaa kendisine 
hcUı demokrasileri ele Amerika ve 
Avrupa ile ayni problemlerin kar
panJa balanmaktadır. Eakiden 
yabancı iken ıimeli yerlepnif olan 
göçmenler piirlanmıflar, bir ta
kım haklar ileri .ürmeie bCJfla
ntJflarelır. Bir "4ntandanberi, çoğu 
melez olan orta .uaılla tahrikçi
ler tarafından iılenen halk dev
let idaresine iıtirak hakkını iate
mektcdir. Bu hareket _,.yalist 
mahiyette olmakla beraber 
gene ele milli kalmaktadır. Tica
ret iatatiatikleri. ekonomik buhra
nın nihayete ermiı .anılabilece
ğini 11ö.termektedirler. Brı kıta· 

' 

yı tehdid eden, IM.)ICll bir buhran
dır. 

histir. Bundan aoyal karıtıklıklar çık.. 
makta ve bu hal ekonomik kalkınmaya 
zarar vermektedir. 

Bir zamandanberi, ekseriyetle me
le:derden mürekkeb olan orta ıınıf, ve 
idcali&tlerle mahir tahrikçiler tarafın· 
dan işlenen halk devlet idaresine i•ti. 
rak etmek hakkım taleb etmektedirler. 

Bu hareket, sosyalist mahiyette ol
makla beraber, gene de milli kal
maktadır. Cenub Amerikasında bil
hassa Pasifik okyanusu taraflarında 

"beyaz" adamla "zengin,, adam arasın
da bir fark gözetilmediğinden bu ''an
tikapitalist'• harekete mübhem bir ırk
çılık temayülü de karışmaktadır. Bu 
his kuvvetlendiği takdirde tabiidir ki 
beyazların maddi menfaatları için za
rarlı bir mahiyet alabilir. Hakikaten bu 
temayüller kuvvetlenmektedir. 

Jrki terekkübü dolayısile Arjantin 
bunun dışında kalmaktadır. Fa

kat o da başka ihtilaflara maruzdur. 
Köylü nüfus şehirli nüfusa nazaran alt
mış sene önce 72 • 28 nisbetinde idi; 
bugün bu nisbet 40 • 60 olmuştur. B~ 
yük şehir topluluklarında. yabancı dil
ler çok canlıdır: Arjantinde çıkan 2820 
mevkut risalede 27 muhtelif lisan kulla
nılmaktadır. Bunların 2675 i ispanyoL 
ca, 17 si almanca, 17 ı;i arabça, 16 sı in
gilizce, 14 ü İtalyanca, 13 ü yahudice, 
9 u fransızca, 6 sı çekce, 6 sı lehce, 5 i 
portekizce, 4 ü hırvatca, ayni mikdar
da katalanca ve islovakca, 3 ü danimar. 
kaca, ayni mikdarda ermeni ve litvan 
ve japon dillerinde, 2 felemenkçe aynı 
mikdarda bulgarca, yunanca. macarca, 
rusca, ukraynaca, isveçce, ve galce, bir 
romence ve bir esperantoce. 

Bereı:ilya ile Şilinin siyasi istikbali 
ii%erinde de ihtilil tehlikesi dola~ak
tadır. Berezilyada, ordunun ve polisin 
kontrolü "kurtarıcı milli birlik" cere
yanına daha uzun ı:aman hakim olaca· 
ğı şüphelidir. Şilide bir halkçı cephe
nin teşekkülü ancak hükümet dışı kuv
vetler tarafından önlenmektedir. Bo
livyada. toprak ve iktidar beyazların 
elinde bulunurken, nüfusun % 30 nu 
te~kil eden melezler bir orta sınıf teş· 
kil etmektedirler: Bu sınıf git gide in
kişaf etmekte, ve hatt5 daha bir nesil 

tsneaine bdar ancak beyulara açık o
laıı hilkümıet memurluklarına intiu.b 
etmektedirler. Peruya gelince, iş L 

Gnntan bu memkketin politik istikra
rı hakkında emniyetsizlik izhar etmek
tedirler ve inktlabcı cereyanlar burada 
git gide genişlemektedir. Latin Ameri
kasınm bütün memleketlerinde ihtiHil 
hareketi yürüyüş halindedir. Latin A
merikası için, gelecek seneler içinde 
halledilmesi gerekli hakiki problem or
ta sınıfların teşekküliyle sosyal muva
zenenin tesisi, servetin daha adil bir 
şekilde tevzii ve toprağın daha geniş 
ölçüde dağıtılmasıdır. 

O rta aınınflar problemi toprak 
mülkiyeti problemine sıkı sıkı

ya bağlıdır. Toprak mülkiyetinin daha 
iyi tevzii için bazı tetkikler yapılmı
yor değildir, fakat hatta Arjantinde bi
le, teşriciler ekonomik ve sosyal te
rakkileri kötürümleştiren köhne bir 
derebeylik sisteminin mukavemetiyle 
karşılaşmaktadırlar. Şili'de halkın % 
41 i ziraat ve hayvancılıkla geçindiği 
halde ziraate elverişli arazının yarısı 

nüfusun % 1 inin elinde bulunmakta
dır. Bolivyada yüz bin ve hatta yüı:ler
ce bin hektarlık toprak mülkiyetleri 
nadir değildi. Toprak sahibleri, kendi
ai için muayyen günler zarfında mec. 
canen çalışmak mukabilinde yerlilerin 
toprakları üzerinde yaşamalarına mü
saade etmektedirler. Peruda da ayni 
sistem tatbik edilir. Yerlilerin çalış
ma usulleri son derece iptidaidir ve 
bcf asır önce cedlerinin usullerinin ay
nidir. 

O rta sınıfların kayna~ası, bütiin 
dünyada olduğu gibi latin A

merikasında da, otarşi hadisesine bağlı
dır. Mübadele cereyanlarında muvaze
nenin bozulması ve işlerin yavaşlama. 

sı latin Amerikası memleketlerini ken
di kabuklarına çekilmiye mecbur et
miştir. Gümrük sınırlarının himayesi 
altında endüstrileşme orada yeni ham
leler yaptı. İhtiyaç his edilen ve dö
viz kıtlığı dolayısiyle hariçten geti
rilemiyen mamulleri yerinde yapmak 
icab ediyordu. Otarşi lehinde ve aley
hinde olanlar biribirleriyle mücadele 
ede dursunlar, latin Amerikası devlet
leri heyeti umumiyesi dirije ekonomi 
diye adlandırılabilecek olan tedbirler 
almaktan geri kalmadılar. Bu hususta 
mutlakiyetçi devletlerle demokrasiler 
arasında bir prensip ayrılığı görülme
miştir. Her tarafta, muhtelif dereceler
le, ihracat ticareti feda edildi. Arja~ 
tin ziraatçileri husul bir devlet orga
nizması şeklinde bir buğday ofisine ta
bi oldular. Kendilerine asgari bir buğ
day fiatı garanti edildi. 

(Le Mois mecmuasrndan) 

59 kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü, elli dokuz kaçakçı, 468 ki 
lo gümrük kaçağı, 25402 defter sigara 
kiğldı, 23 buçuk kilo uyuşturucu mad • 
de, iki silah yirmi be§ kesim hayvanı ile 
dokuz kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

lzmirde yakalanan yankesiciler 
İzmir zabıtası üç kişilik bir yanke

sici grupu yakalamıştır. Bir karı koca 
ve bir de arkadaşlarından ibaret bu 
grup son günlerde lzmirde çalışmakta 
ve birçok kimseleri çarpmakta idi. Ça
lınan paraların mühim bir kısmı yerde 
gömülü olarak bulunmuştur. 

26- 6- 1937 

İzmirde üzüm ve pamuk 
fiatlan yükseliyor 

İzmir'de son haftanın üzüm, pamuk, 
incir ve zeytin yağı piyasalan üzerinde 
bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapora gö
re son haftanın son iki günü üzüm piya
sası birdenbire yükselmiştir. Sebeb de 
stok malların azalması ve yeni rekolte· 
nin geçen senekinden yüz bin çuval ka
dar noksan olacağının anlaşılmasıdır. 

Pamuk piyasası da çok sağlamdır. 

İzmir fabrikaları devamlı surette pa -

muk satın almaktadırlar. Fiatlar şimdi -
tik 46 kuruştur. Bu günlerde 48 kuruşa 
kadar çıkacağı umuluyor. 

Piyasada hurda incir pek az k<'lmış
tır. Zeytin yağ fiatlan da eski vaziyetle· 
rini muhafaza ediyorlar. Yeni zeytin ya
ğı rekoltesi 30 milyon kilo tahmin edil· 
rncktedir. Bu mikdar geçen sene rekol
tesinden 10 milyon kilo fazladır. 

Cellad gölünde kurutulan yerler 

Torbalıda kurutulmakta olan Cel

lad gölünden meydana çıkan arazinin 

bu sene Bulgaristandan gelecek göç. 

menlere verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Manisa balkevinde bir konferans 
Manisa halkevi bahçesinde alman 

muharrirlerinden B. Kolb, şimali Avru
pa memleketleri hakkında projeksiyon
lu bir konferans vermiştir. Konferans
ta binden fazla dinleyici bulunmuştur. 

Değirmendere köprüsü 
Menemen - Muradiye arasında yapı· 

lacak olan betonarme büyük "Değirmen 
dere köprüsü,, nün inşası müteahhide 
verilmiştir. Köprünün yapısına yakında 
başlanacaktır. 

Balıkesirde ebe mektebi 
Sıhat Bakanlığı Balıkesirde bir 

Ebe mektebi açmağa karar vermiştir. 

Mektebe ilk ve orta okulu bitirmiş kn 
lar yatılı olarak meccanen alınacaklar 
ve bir sene okuduktan sonra Ebe şaha
detnamesi alacaklardır. 

:·······································: 
iRADVOi 
·········································· 

ANKARA: Öğle neıriyab - 13.30 • 
13.50 Muhtelif plak neıriyab, 13,50 -
14.15 Plik: türk muııikisi ve halk far
kıları, 14.15 - 14.30 Dahili ve harici ha
berler. Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35 
Plak neşriyab, 18,35 - 19,10 Çocuklara 
Karagöz (Küçük Ali). 19.10. 19.35 
Türk musikisi ve ha& §Ulolan (Servet 
Adnan ve arkadaşlan). 19.35 • 19.50 
Saat ayan ve arapça neıriyat, 19.50 • 
20.15 Türk musikisi ve halk ıadnlan 
(Hikmet Rıza ve arkadaşlan). 20.15 • 
20.30 Şevket Süreyya (lkbaadi lıonf• 
rans), 20.30 - 21.00 Türk musilôıi ve 
halk ıarlalan (Salahaddin " Udi Eı
ref ), 21.00. 21.15 Ajanı haberleri, 21.15 
- 21.55 Stüdyo salon orkestnw, (1 -
Micheli erenade de baiser. 2 - Fetraı 

Die Keuıcbe Suaanne, 3 - Mascaa 
Mucotte, 4 - Haberi Or,entalisc:beı 
intermezzo, 5 - Urbacb Per Aspera ad 
utra). 21,55 - 22.00 Yarınki program ve 

lıtiklal mart•· 

Satılık Araba 
İki tekerlekli binek arabası 

satılıktır. İtfaiye meydanında 
hancı Nedime müracaat. 2-2894 

Tefrika No. 61 

Şekspırden. ~ Hikayeler:· 
Yazanlar: Mary ve Charleı larrı. 

Çeviren: Nurettin ART Alh 

Kıra) Lir 
yüz şövalyeye tehammül edemiyordu. Ba
basına rast geldiği zaman suratını asıyor. 
dehşetli surette somurtuyordu. İhtiyar a
dam, kendisiyle konuşmak istediği zaman 
da ya hasta olduğunu söylüyor. yahud da 
başka bir bahane buluyor, onunla konuşmu
yor, yanından çekilip gidiyordu. Çünkü. ar
tık. onun bu ihtiyar yaşta yaşamasını ağır 
bir yük. yüz şövalyenin beslenmesini de faz. 
la masraf sayıyordu. 

dan ileri gelen sıkıntılar karşısında bir cok 
insanların yaptığı gibi. göz yumuyor, ve e
linden geldiği kadar bunda inad ve israr et
mek istiyordu. 

Gerçek sevgi ve sadakat kötülük yüzün
den uzun zaman gözden düşemiyeceği gibi 
yalancılık ve boş kalblilik de iyiliğe üstiln 
gelemez. Bunun gayet açık, misali Kent !or
dunda görülebilir. Bu adam, kıral Lir tara
fından memleketten sürülmüş ve Britanya 
sınırları içinde görülecek olursa öldürülece· 
ği kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, 
gene ne bahasına olursa olsun, kendi vata
nından ayrılmarnağa karar vermisti. Gene 
bir gün bir fırsat çıkınca kendi kırahna elin
den gelen yardım ve hizmette bulunacaktı. 

de1'i adamların kötü muamelelerinden bıkıp 
usanmış bulunan kıral, hizmet teklif eden 
bu yeni adamın uzun uzadıya mürailik ve 
dalkavukluk etmeksizin söylediği sade ve 
samimi sözlerden hoşlanmıştı. Pazarlıkta 

cabucak uyuştular ve Kent, yahud takındı· 
f~ı adla Kanius, kıralın maiyetine kendi ha
linde bir uşak sıfatiylc girdi. 

Lir, bu yeni uşağının bir zamanlar çok 
sevdiği kudretli lord Kent olduğuna kıl ka
dar ihtimal bile vermiyordu. 

Kanius, efendisine ne kadar sadık ve 
bağlı olduğunu göstermek için hemen im
kan ve vasıta bulmuştu. O gün, Goneril'in u
şaklarından birisi, hiç şüphesiz, bayanından 
gördüğü teşvikler neticesinde kırata saygı
sız bir tavır takınıp acı ve dokunaklı sözler 
söyleyince Kanius, hemen topuklarının ü
zerinde dönerek bu saygısız köleyi yakala
dığı gibi, köpek kulübesine tıkmıştı. Bu 
candan hizmeti üzerine kıral Lir, bu yeni u
şağına büsbütün bağlanmıştı. 

ve ciddi işlerden sonra kendilerine tuhaflık
lar yaptırıp eğlendikleri neviden bir ''abdal"ı 
-bunlara o isim verilirdi- vardı ki bu adam da 
Lir kırallıktan çekildikten sonra, gene silik 
bir adamın gösterebileceği nisbette efendi
sine dostluğunu ve bağlılığını muhafaza et .. 
misti. Bu adam, arada sırada tuhaflıklar. 
soytarılıklar yaparak gene yaşlı kıralı eğ· 
lendiriyor, ona neşe veriyordu. Bu abdal, tu
haflıkları arasında kırata, tacından, tahtın· 
dan vaz geçip varını, yoğunu kızlarına ver .. 
mek suretiyle yanlış bir harekette bulundu
ğunu ihtardan da geri kalmıyordu. Bir de
fasında bu kızları manzwn olarak şöyle an
latmışt: 

Yalnız kendisi böyle hareket etseydi, 
ne ala idi; ondan aldıkları emirlerle uşaklar 
:ve hizıne+çiler de kıralı ihmal ediyor, sözle
rini dinlemiyor, emirlerine kulak asmayor
lardı. 

Lir kızındaki bu değişikliğin farkında ol
m1yor dt>~ildi: fa kat kendi işledikleri hata-

Zavallı sadık adam, zaman zaman kılığı
nı değiştirmeğe, hüviyetini gizlemeğe mec
bur kalıyordu. Fakat ihtiyaç olduğu zaman, 
hizmette bulunabilmek için bütün bunlara 
katlanmak kendisine ağır gelmiyordu. 

Kent, bütün debdebesini, ihtişamını bir 
yana bırakarak şimdi bir uşak kıltğma girip 
kıralm maiyetinde çalışmak ve ona hi=·met 
etmek teklifinde bulundu. Bu yeni kılığın
da lordu tamyamıyan ve kızının m"-iyetin-

Lir•e candan dost olan yalnız Kent de
f'ri l<li. Kıral, daha tacına, tahtına ve sarayı
na sahihken orada, bir çok kırallann ve bü
yü~: atlamlann yanlarında bulun<lurmalan 

Onlar, bir sevinç yüzünden birdenbire 
ağladılar 

Ve bir kederle de güldüler; 
lşte böyle kıra] bir oyuna gİrİ§tİ 
Ve bu yüzden akılsızlık etti. 

Böylece bir takım tuhaflıklarla, bildiği 
bir çok şarkılarla bu namuslu abdal, kırala, 
hazan, hatta Goneril'in önünde içini dökü
yor, söylemek istediğini söylüyordu. 

nevarııı var 
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1 Mektep 1 Düşünüşler: 

orta ikinci 
talebenin 

güzel 
eserleri 

mektebteki Zaman 

M emleketmizde "çifte tedrisat" u
sulünü ilk tatbik eden ikinci orta 

mekteb bir sergi açtı. Dün bir fırsat
tan istifade ederek ikinci tedris yılı
m da muvaffalriyetle kapatan bu mek
tebin sergisini gezdim. 

Osmanlı imparatorluğu Ankarasm
da bilmem hangi cemaatin toplanma 
yeri olan ikinci orta mekteb binasmın 
inlrilabmuzla başlayan şerefli bir tari
hi var: Bugün yeni ve modern bir bi. 
nada çalışan kız lisesinin talebesi, O• 

nun kadar mükemmel bir bina sahibi 
olan birinci orta mekteb ve sonra bir 
ilk mektebin çocukları, bugün harabi
yetine rağmen hala vazifesini gören bu 
binada okudular, bahçesinde oynadılar. 

935 yılının son baharında Ankarada 
ilk mektebten şehadetname alan ve oda 
mekteblcre baş vuran o kadar çok cum. 
huriyet çocuğu vardı ki maarif veka
leti kil tedbirler almağa mecbur kal
dı. Bu binada ikinci orta mektebi kur
du. Rağbet karşısında ayni günde ilci 
muhtelif partiye ders okutacak bir 
program hazırlandı. Beşyüz kilsur ta
lebenin yarısı, sabahın erken saatle
rinden öğleye kadar tam tedrisatlı 
bir mekteb talebesi gibi programına gö
re okuyor; öğleden sonra ikinci parti 
derslerine başlıyordu. 

Değerli bir tarih muallimi ve iyi 
bir idareci olarak tanrnan mekteb di
rektörü Bn. Nimet Olça, mem1eketi
mizde bina ve muallim vaziyeti dolayı
siyle tatbik edilen bu ''çifte tedrisat" 
usulünde arkadaşları ile beraber 
muvaffak oldu. Mekteb ikinci tedris 
yılım tamamladı. Sergi, çalışmanın ve 
semere veren bu gayretin güzel bir 
örneğidir. 

G eniş bir bahçeden geçerek eskili-
ğine, bir mektebe elverişli oL 

mamasına rağmen temizliği göze 
çarpan binaya giriyorsununz. Türk 
bayrağının süslediği methalde mini mi
ni kızlar size rehberlik etıneğe amade
dirler. Öne düşüyorlar Gıcırdayan mer. 
divenlerden çıkıp uzun bir koridorla 
karşılaşıyorsunuz. Sağda bir odayı gös
teriyorlar: 

- Buyurunuz, burası coğrafya sa
lonu... 

Dıvarlarda renkli, düz hartalar, gra~ 
fikler, cetveller asılı .. Masalarm ii%e
riode tertemiz, düzğün yazılı harta 
defterleri var. Bir çok derse aid ilet
ler bunların yan.nda duruyor. Bilhas
sa grafikler dikkate şayan bir ihtimam
la yapılmış.. Milli mahsullerimizi ih. 

ikinci orta mektebin sergisinden 1 
güzel bir ko§e 

racat mallarmıızı, nüfusumuzu ve di- • 
ğer birçok coğrafi malfunatı ve umumi 
ve hususi şekilde mukayeseye çalışan 
bu grafikler muaHiımlerin ve talebele. 
rinin ne kadar çok çalıştıklarını ve bu 
mesainin değerini bir bakışta isbat e
diyordu. 

Küçük rehberime sordum: - Bu 
hartaları, grafikleri kaçıncı sınıf tale
besi yaptı? 

"- Bizde yalnız birinci, ve ikinci 
sınıflar var'' cevabını aldım. Sonra bana 
coğrafya muallimlerini tanıttı. Bn. ls. 
met Vural ayni zamanda mektebin mü
dür muavinidir. Aldxğım izahat bana 
iftihar verdi. 

İkinci bir salonda fen bligisi ve bi

yoloji dersleri tatbikatına aid eserler 
var. Bunlara eser diyeceğim; çünkü, 
her biri bir emek mahsulü ve işe haki
katen yarar ders aleti idi. Bu odada 
rastladığmı fen bilgisi muallimi B. 
Mahir Adataş ve arkadaşları BBn. Ni
met Dölenle Münevver, fen derslerin
de muntazam bir laboratuvar noksanfnı 
nasrl telafi ettiklerini anlattılar. Ken
dilerinin ve talebelerinin yaptıkları, 

dıvarları dolduran teşrih levhaları, bö
c~k. nebat kolleksiyonları, fizik aletle
ri bu çalışmanın derecesini gösteriyor
du. 

D iğer bir odada kız talebenin bir 
yıllık emekleri masaların üstle

rini doldurmuş.. Öğreniyorsunuz ki 
mektebin 500 küsur talebesinden % 90 
nı kızdır. Ve bu ufak mikyastaki ser
ginin en güzel taraflarından biri de ya
rmm annelerinin göz nuru ile vücud 
bulmuştur: 

Yastıklar, iç çamaşırları, masa örtü
leri, işlemeler, bilhassa insana hakiki 
hissini veren çiçekler, dantelilar, Ç<>

cuk elbiseleri ..•• Bunlar bir 1uz sanat 
mektebinde göreceğiniz benzerlerinden 

hiç de aşağı kalmıyacak bir zarafet. 
tc yapılmış ve çok muntazam olarak 
tertib edilmiştir. Yapdan işlerin çok. 
luğu dolayısiyle ikinci bir oda ayır-

mak mecburiyetinde kalan kızlarımız 
sergiyi görmeğe gelenlere yarın için 
büyük ümidler vermektedirler. Sergi. 
yi gezdikten sonra bu mesaiyi tanzim 
hususunda çok değerli hiımeti geçen 
dikiş ve ev idaresi muallimi Bn. Bcd· 
riye Yazmam tebrik bir vazifedir. 

Serginin resim için ayrılan kısmı 

çok orijinaldir. Bütün koridoru ve ga. 
yet büyük biır salonu dolduran levha. 
cıklar çocuklarmıızm geniş mikyasta 
bir sanat sevgisi alarak yetiştiklerini 
gösteriyor. 

Resim muallimi ressam B. Seyfi, 
talebesinin bu güzel eserleri karşısın. 
da memnun, gelenleri karşılıyor; on
lara istedikleri maltımatı veriyor. .. 

Şimdi mekteb müdüriyle konuşu. 
yoruz: B . Yaşar Önem, muallimlerden 
B . Mithatla birlikte nezaret ettikleri 
talebe istihlak kooperatifinin çalışma
larından bahsetti. Alım, satım ve bütün 
muhasebe işlerini talebenin gördüğü 
kooperatif 25 kuruşluk hisselerine mu
kabil ortaklarına 50 kuruş temettü ver. 
miştir. 

Diğer muavin Bn. Abide Çoratekin 

de kızılay gençlik teşkilatı ve fakir ta

lebeye yapılan yardımları anlattı ve 

mualimlerden Bn. Fazıla ve B. Turgu

dun muntazam çalışmalarıyla yapılan 

i§leııi şöyle hül~sa etti: 

"- Mekteb bu yıl 72 talebesine 
yardım etmiştir. Yani, bunların bütün 
ders kitabları ve defterleri alınmıştır. 
Jimnastik şenlikleri, cumhuriyet bay
ramı dolayısiyle hepsine iskarpin, ço. 
rab, mekteb önlüğü temin edilmiş, er-

kek talebeden bazılarına elbise yaptı. 

nlmıştır. 

Kızılaym idare ettiği şeşfkat yurdu, 

mektebin fa.kir talebesine öğle yemeği 

vermektedir. Mektebin yardım teşki-

ıstı bu yemeğe, tatlı, meyve gibi şeyler 

illve etmektedir. Bundan başka çok 

yoksul ve kimsesiz çocuklara harçlık 

da verilmektedir. 

Bütün bu masrafların karşd1ğı her 

ay muallimlerin maaşlarından verdilt. 

leri 50 kuruş ile gençlik kolunun ter· 

Butün İD•nlarm üzerindeki tesirleri 
aynı hendesi ölçülerle hesablanan za
man, dimağmuzın ölçüleriyle her biri
mize göre ne kadar değişik hüviyetlere 
bürünür. 

İki komıu içiıı gÜn aym saatte aia
nr, güneş aynı ..aatre batar, fakat bu 
iki sarih hadise arasına sıkışan zaman 
parçası, o iki dimağın süzgecinden geç
tikten sonra hazan kıyaslanamıyacak de
recede ayrı uzunluklar alır. 

"Vakit geçirmek", kendileri için za
manın son derece yavaş ~eçtiği insanla
rın ağzından düşmeyen bir tabirdir. 
"Vakit öldürmek" de derler. Baza.o,. za. 
nıan, o kadar kafası ezilmesi lüzumlu bir 
heyu1a halini alır. 

Kafasında düşünmeyi sevmiyen bir 
beyin taşıyan işsiz adam için, saatler 
günler gibi uzar ve ömür, senelerle de -
ğil içindeki saniyelerin milyvlariyle öl
çülür. 

T enbellerinia sayısı son derece bol 
olan, ataletin bir tabiat kanunu hmni al
dığı sıcak memlebtleri, nmanm is
kmıdinav ölkelerir.ı.e nazaran ton der~ 
daha ağır bir yüriiyüıle katettiğini iddia 
edemeuniyiz. 

Garbta uman çok daha ıüratle iler· 

lemiıtir, bu fonnülün iu.hetini, orada 
asırlar içine sıimı§ olan işlerin büyük· 
liiğünden de kolayca anlıyabilirsiniz. 

Kendini büyük bir işe ttnnİf olan 
insanlar İçir. zaman ne kısadır ve ne 
süratle geçer. Dolu olan saalleı- dakika
lar gibi kısalır, boş saatlerin günler ka· 
dar uzadıiı gibi! 

Her saatini, her anını yapılacak bir 
işin aç gözlerle beklediği bir ömürde 
can sıkıntısına ye.r olabilir mi? Sıkmb, an 
cak "vakit geçirmek#' için çare ar.ayan
ların peşini bıraknuyan bir hastalıktır. 

Fakat onlerinde dağlar gibi birikmiş 
i~lere bakarak, yaphklarınm yapabile· 
ceklcrine nazaran niıbetsiz küçüklüğünü 
her an hissederek, başarmaya ömürleri
ru!l müsaade etmiyeceği bunca büyük iş
lerin peşinden tahassürle bakanlar için 
vakit darlığının verdiği iç üzüntüsü de, 
vakitlerinin geçmediğinden ıiliyet eden
lerin can ııkıatılan kadar acı değil mi
dir? 

Y almz biitiia ömürleri dolu olanlar, 
iperi.ain çokluğu arasında, bu hasreti 
duymaya da pek u valUt bulurlar. Bu 
da onlarm besabma bir avantaj olarak 
kabul edilebilir. 

YAŞAR NABİ 

Kızılagın yarınki • 
pıgangosu 

KıZtlay Ankara Merkezinin tertib ettiği büyÜk efya pi~ yarın 

ipodromda çekilecektir. lstanbul ve Ankaranın tanınmıf müeueselerinin 
piyangoya konmalı üure KIZllaya teberrü ettikl•rİ eı)'Glar CIJ"Gftnda bil. 
hassa Calibe ve Cemcıl Bürün teuilıanelerinin model manto uc roplorı ile 
yerli mallar pazannın eşyaları çok güzeldir. Bu e§yalar ipodromun mutena 
bir köşesinde teşhir edilecek ıJe koşular bitmeden eıJıJel piyango noter huıu
runda çekilecek tir. Piyangoya ikiyüz parçaya yakın ~il ve kıymetli e§ya 
lıonmuı, buna makabil uıtışa ancak beş yÜz numara çıluırılmııtır. Nc,,.et. 
fiiimU re~. piyango)'tl k onon eşyadan bir kısmının topla bir halde 
11örüniifüdü.r. 

tib ettiği piyangodan ve kır.day pul 
satışından alınan hi~elerle temin edil. 
miştir. 

Yoksul talebesini mümkün olduğu 

kadar kollayan mekteb, piyango hasıla. 

tmdan 90 lirayı da ayrıca kızılay.ı yar. 
dım olarak vermiştir." 

Cumhuriyetle beraber asıl hedefine 
giren mekteblerimizi gezmek, müdür 
ve mualimlerle konuşmak, yurdunu se-

ven her türke büyük bir güven ve is.. 

tikbal için sarsılmaz bir ümid vermtk• 

tedir. 

S. GÜROL 

Bira Park ı An karanın Biricik Eğlence V e ridir. 

Tefrika No. 78 
:::::;;::..:;;:~:::::'.::ı11111m::c-:::·ı ıııı rnımııııaammıııma~ 

Eugenie 
Grande t 

f azan: Honore de Balzac 
Türkçe1Je çeviTen ~asuhi Baydal' 

- Hiç şüphe etmem, kı.z altınlarını, pa
ramızagöz koymuş olan Charles'a vermiş o
lacak •.. 

Madam Grandet, zahiren soğuk, sakin 
ve sakit kalabilmek için kızını tehdid et
mekte olan tehlikede ve ona karşı beslediği 
hislerinde kafi kuvvet bulabildi. 

Kocasının krıılcmılar saçan bakışlarının 
tesirinden kendini kurtarabilmek için yata
ğının dıvara gelen tarafına dönen kadmca
gız: 

- Bütün bunlar hakkında malfunatım 
yoktu, dedi. Sizin bu hiddetiniz bana o de
rece ıstırab veriyor ki, duygularını bana, bn
rad...,., "aıt c:rkmıvac~ğ1mr anlatıyor. Z;:ınnı-

ma kalırsa sizi hiç sıkmamış olan beni, siz 
de, bu sırada böyle sıkmamalı idiniz. Kızı
nız sizi sever, ve sanırım ki o, yeni doğmuş 
bir çocuk kadar masumdur. Bu sebeblerle o
nu böyle zahmete koşmayınız, kararınızı ge
ri alınız. Hava çok soğuk, ciddi bir hastalığa 
sebeb olabilirsiniz. 

- Artık ne suratına bakacak ve ne de 
kendisine söz söyliyeceğim. Babasını tat
min edinceye kadar yalnız su içip ekmek yi
yerek odasından çıkmayacaktır. Olur şey 
değil! bir aile reisi evindeki altınların nere
ye gittiğini bilmelidir. Belki bugün Fran
sada mevcud altınların hepsi onda idi, Ce
neviz altınları, dukalar, Hollanda altınları ..• 

- Mösyö, Eugenie bizim tek çocuğu
muzdur ve altınlarını suya atsa bile ..• 

Grandet bağımıağa başladı: 
- Suya ha! suya hat siz çıldınnışsmız, 

Madam Grandet. Dediğim dediktir. Ve bu
nun böyle olduğunu siz de bilirsiniz. Eğer 
evde rahat yüzü görmek istiyorsanız kızını
zı söyletiniz: kadınlar bu işleri bizlerden da
ha iyi bilirler. Paralarını ne yapmış olsa onu 
yiyecek değilim a. Benden korkuyor mu? 
Yeğenini baştan aşağı altına batırmış olsa 

bile o şimdi denizde, arkasından koşamayız 
ya ..... 

- Peki öyle ise .... 
İçinde bulunduğu asabi buhranın yahud 

kızının felaketi ile gelişen şefkat ve zekası
nın verdiği intibah sayesinde kocasının bur
nu üzerindeki urun korkunç kımıldanışını 
birden bire farkeden kadıncağız, tam cevab 
vereceği sırada, sesini değiştirmeksizin fik· 
rini değiştirdi: 

- Peki, öyle ise, sanki onun üzerinde 
ben sizden fazla mı müe~sirim? Bana bir 
kelime bile söylemedi. O da size çekmiş t 

- Olmaz şey! nasıl da ağzınız sıkı, bu 
sabah! bana öyle geliyor ki siz de benimle 
alay ediyorsunun.z. Belki de onunla anlaş
mış bulunuyorsunuz. 

Böyle diyerek gözlerini karısına dikti. 
- İşin doğrusu, Müsyö Grandet, şayed 

maksadınız beni öldürmekse bu suretle de
vam edebilirsiniz İşte size söylüyorum, 
Mösyö, hayatıma mal olacak olsa bile gene 
tekrarlayacağım: kızınıza karşı haksızlık e
diyorsunuz, o sizden daha makUldur. Para
sı kendinindi; . o para ile ancak iyı bir iş 
görmüş olabilir; yaptığımız iyiliklc:ri de an-

cak allah bilir. Müsyö, sizden rica ederim; 
Eugenie'ye iyi muamele ediniz t hicldetiniz
le bana havale ettiğiniz darbenin tesirini 
böylelikle azaltır ve belki hayatımı kurta
rırsınız. Bana kızımı geri ·1eriniz, Müsyo ! 

- Gidiyorum, evim oturulacak gibi de~ 
ğil. Anası da, kızı da öylesine muhakeme yü
rütüyor ve o suretle konuşuyorlar ki.. .. 

Ve bu sözleri burada bırakıp gene bağır
mağa başladı: 

- Eugenie, siz umduğum gibi çıkmadı
nız. Evet, evet, ağlayınız! yapmış olduğu
nuz işten pişman olacaksınız. Kendisine 
kalbinizden başka iade edeceğiniz bir şeyi
niz kalmadığı zaman onu da yiyecek olan 
bir serseriye, gizlice babanızın altınlarını 
verecek olduktan sonra üç ayda altı kerre 
perhiz tutmanız neye yarar? Maroken çiz
meli Charles'ımzın değeri ne olduğwıu ya
kında öğrenirsiniz. Anasının, babasının mu
vafakatini istihsal etmeden zavallı bir kızın 
hazinesini alıp götürmeğe cesaret ettiğine ga 
re, onun, kalbsiz ve imansız bir insan oldu
ğu bes belli. 

Devamı var 
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Ucuz yaz tatili -sıhat -temiz hava -kolaylıl<: 

KAMPiNG 
Kamp levazımı . 

Kamp kurmak için hususi levazima ih. 
tiyaç yoktur. Bir kısa pantalon, yürüyü-
şe elverişli bir çift kundura, bir baston, 
geniş kenarlı bir şapka, kalınca bir ceket. 
gömlek... İşte kamp kılığı. Kadınlar, 
isterlerse, kısa pantalon yerine bir pan
talon - eteklik giyebilirler. 

Kamping, iki, dört, altı ve nihayet 
sekiz kişi • daha fazlası kalabalık o
lur - ile yapılacağı için portatif çadı
rın parçaları arkadaş'.ara tevzi olunur. 

Çatal, bıçak, tencere ve tabak gibi 
sofra eşyası, bir küçük balta, bir av
cı bıçağı, av tüfeği, olta, bir iki çile ip, 

• 

birer termos ve bunlara benzer öte
beri ihmal edilmezse, lüzumunda, ek
siklikleri his edilmemiş olur. 

Kamping usulleri 

Kamp kuracağınız yere yaya gide
bilirsiniz. Fakat bu takdirde, şehirden 
fazla uzaklaşamazsınız. Bu sebeble, ya. 
ya yürümekte israr etmeyip kamp yeri 
olarak tayin ettiğiniz deniz kıyısına, 

göl baı;ma, ormana sizi biraz daha yak
laştırabilecek ne gibi umumi nakil va
sıtalarr varsa hepsini kullanabilirsiniz. 
Mcmlekteimizde en ucuz nakil vasıta
sı demiryollarılır. Bunlardan istifade 
ederek muayyen bir istasyona kadar 
gider ve oradan, yaya olarak, kamp ye. 
rini bulursunuz. 

Bisikletle kamping 

Kampingte en güzel ve en ucu.ı: na
kil vasıtası muhakkak ki bisiklettir. 
Şayed bir bisiklet sahibi iseniz mesafe
leri daha çabuk kateder ve eşyanızı da 
sırtta taşımaktan kurtu,ursunuz. Şım
diki bisikletlerin konfor Jastikleri, arka 
tekerlek üzerinde yük taşıma yerleri 
ve hatta bazılarının birden fazla vitesli 
olmaları bunlarla seyahatin zevkini art
tırmıştır. 

Henüz memleketimize girmemiş oL 
makla beraber hatıra olmak üzere kay• 
dedelim ki tandcm adı verilen iki kisi
lik bisikletler bu gibi yolcu.uklarda 
bir kişiliklerden fazla rahattır. Genç
ler, hususiyle genç evliler, bizde de 
tandem mod~sım çıkarmalıdırlar. Bi· 
!?İkletli bir kaç kafadar, yaz tatilini 
zevkle geçirmenin başlıca vasıtasmı e· 
sa~n temin etmiş demektir. 

Kayıkla kamping 

Türkiye gibi sahilleri çok olan bir 
mem1ekette sandal. motörbot, kotra eıı 

güzel kamping vasıtalarıdır. Ancak bu 
vasıtalardan korkusuz istifade cdebiL 
mck için iyi yüzmek, iyi kürek çek
mek, iyi yelken kullanmak lazımdır. 

Zaten sahil halkının iyi yüzmemesi, 
iyi kürek çekmemesi akla bile gelme
mek iktiza etmez mi? Fakat ne yazık 
ki hakikat böyle değildir: denizle en 
az alakası olanlar bizim sahillerimiz
de yaşıyanlardır. lstitrad olarak işaret 
edelim: Türk spor kurumu denizcilik 
federasyonu, deniz sporlarını teşvik 

etmeği en büyük vazifesi bilmeli ve bü
yük sermayelere ihtiyaç gösteren yüz
me havuzları tesisini düşünecek yerde 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ! Yaz tatili, bütün medeni dünyada umumileşmiştir. Her çalıfQll imanın yılda hiç olmazsa bir ay • 
: dinlenmesi; tehirlerin yorucu, yıpratıcı muhitinden uzaklcqıp deniz kıydarında, dağ ba§lannda, : 
! ovalarda tabiatle kucak kucağa ycqamaaı bir anane haline gelmi§tiT. ! 
• • 
: lıtirahate çekümenin türlü uaulleri vardır: yazlıkta köşk tutarak, deniz veya dağ otellerinde oda ! 
: kiralayarak tatil günleri geçirilebildiği gibi kazançları buna müıaid olmıyanlar ailece, veya bir kaç : 
: arkada§ bir araya gelerek ve hatta yalnız bCJ§ına, iyi bir yerde kamp kurarak, ayni iıtiladeleri temin : 
: etmek de kabildir. Ve hemen her yerde, ekseriyet, bugün, bu son usulü tercih ve tatbik etmekte- ! 
•k : • • ! - Kamping, yani kamp hayatı nedir? • 

• ! - Kamping, yaya, bisikletli, kayıkla, otomobille, şimendülerle şehirlerden kırlara gitmek, nerede : 
! akşam oraıla sabah, çaılır kurup temiz hava teneffüs ederek, ucuzca yCJ§amak, yazın nimetlerin- : 
: den hissesini almaktır. • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • YAZAN: . ...•..........•........•.....•• ~ 

şimdilik yüzücülüğe, kürekçiliğe ve 
yelkenciliğe daha fazla tarafdar ka· 
zandırmanın yolunu keşfetmelidir. 

Sandalla kampinge dönelim: Bu va
sıtaya malik olanlar, kıyılardan ayrıl
maksızın, kıyıların tabii güzelliklerini 
seyrede ede, kendilerine kamp yerleri 
bulurlar. Denize girerek, kürek çeke
rek spor yapar, sonra sandallarını ka
raya alıp güzel bir mevkide çadırlarını 
kurar, dinlenir, güler eğlenirler. 

Otomobille kamping 

Otomobili olanların, ailece ve bü· 
tün istirahat levazımını da beraberle
rine alarak kamping yapmaları cidden 
zevkli ve kolay bir şeydir. Bu usulün 
bir mahzuru akla gelebilir: yollardan 
fazla uzaklaşmamak. Fakat bizde, bü
yük şoselerin civarlarında istenildiği 

kadar geniş ve güzel kamp yerleri bul
mak daima kabildir. Bu vasıta ile kam
ping yapmanın bir iyiliği de ikamtt l!

dilmekte olan şehirden istenildiği ka
dar uzaklaşmanın mümkün olmasında
dır. Yazın, otomobille bütün Türkiye 
dolaşılabilir: hele benzinin ucuzlamış 
olduğu şu sırada, otomobil sahihleri
nin yapacakları ilk iş yaz tatil.erini 
memleketi dolaşmakla geçirmeleridir. 
Ankaradan Karadeniz ve Ege kıyıla
rına. yahud cenub sahillerine gitmeği 
düşününüz: memleketi sevenler, onu 
daha yakından görüp tanımak istiyen
ler için bundan zevkli ne tasavvur edi
lebilir? 

Kamp nasıl kurulur 
Kamp kurmak sadece çıplak, kuru 

ve kuytu bir çadrr yeri bulmak demek
tir. Deniz, göl veya nehir kıyısında i
seniz seçeceğiniz kamp yeri su seviye
sinden yüksekçe olmalıdır. Ormanda i
seniz ağaçsız yerleri intibah etmelisi
niz. Meşelikler ekseriya nemli olur, 
kuru ve sıhhi yerler çamlıklardır. An
cak çamlıklarda ateş yakıldığı zaman 
çok dikkat edilmelidir. Dağlarda ya
maçların etek1erine kamp kurmak ve 

• • • • • • N. B. 
• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• 

bu suretle rüzgardan korunmak lazım· 
dır. Fakat buralarda da kampı sel ya
taklarından uzakta kurmalıdır: şayed 
birdenbire fırtına çıkacak ve yağmur 
yağacak olursa kampınız derhal harab o
lur. 

Kamp yeri seçmekte, ilk defa, ace
milik etmeniz muhtemeldir. Fakat za
manla tecrübeniz fazlalaşacak ve göz
leriniz kapalı, en güzel yeri intibah 
edeceksiniz. 

Bir tavsiye: Kamp kurmak için ge-

ceye kalmayınız : 
olabilir. 

Geceniz size haram 

Burada bir hatıramızı nakledelim. 
Yirmi sene kadar evel, bir gün. bir 

kaç arkadaş, Kadıköyünden kaJkarak 
Polonez köyüne gitmiştik. Yolda fazla 
vakit geçirdik. Köye vardığımız za.. 
man çoktan gece olmuştu. İyi bir kamp 
yeri bulduğumuzu umarak, el yorda
miyle, çadırlarımızı kurduk ve yattık. 
Ertesi sabah ilk gözlerini açan arkadaf 
hepimizi uyandırdı. Gülmekten katılı

yordu. Fakat halimiz gülünç değil, a
cıklı idi: eski bir mezat'lıkta kamp 
kurmuştuk. 

Kamping için iki arkada~ az, sekis 

kiş.iden fazlası çoktur. Kadınlı erkekli 
sekiz arkadaş iseniz kiminiz su geti• 
rir, kiminiz kuru dallar toplar, bir iki
niz ateş yakıp yemek pişirir, sofra ku
rar, böylece kampın hizmetlerini gö
rürken geri kalanlarınız da çalgı çalar, 
şarkı söyler, spor yapar, eğlenirsiniz. 
Kampingte belki en can sıkan taraf ge
ce nöbet beklemektir. Fakat herkes nö
betle bu işi göreceği için hakkına razı 
olmaktan ve ağustos böceklerini din
liyerek gök yüzündeki yıldızları say
maktan başka çare yoktur. Ve bunda 
da kendine mahsus bir ;""""7k vardır. 

Kampinge ne zaman başlıyorsunuzl 

Bugünkü Futbol Maçı 

G. birliği-Ç. kaya 
karşılaşıyorlar 

Çoktanberi futbol sahasında görme
diğimiz Çankaya futbol takım ı bugün. 
Ankara Gücü sahasında, Gençler Birli
ği birinci tak[mt ile bir maç yapacak.. 
tır. Maç saat 14 de başlıyacak ve saha.. 
ya giriş ücreti çok ehven olacaktır. 

Keçiören gençtik ve spor 
yurdundan 

Kulübümüzün yıllık kurultayı 

27 - 6 _ 937 pazar günü saat 10 da Keçiö. 
ren halk partisi salonunda toplanacak. 

tır. 

Evi, yuva yapan kilerdir. 
Ev kadını! Esvab dolabın 

kadar kilerini de düşün: 
H eT mevsime göre reçel ve 

şuruplarını hrızırla. 
Ulusal Ekonomi ve Artırma 

Kurumu 

. 
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imar idare heyeti 
Vali ve bel:dige reisi B. Nevzad 

Tandoğanın reisliği 
altında dün ilk toplantısını yaptı 

(Başı 1 inci sayıfada) 
dürü B. Faik Türel ve hukuk müşaviri 
B. Ekrem Ergüven; Maliye vekfileti a.. 
dma büdce ve mali kontrol umum mü.. 
dürü B. Cemal Y~il, Nafia vekaleti a. 
dma yollar ve köprüler dairesi reisi B. 
Ali Talib; Sıhiye vekaleti adına hıfzıs.. 
sıbha dairesi reisi Doktor Asım Arar. 
dır. 

Dünkü toplantıda, idare heyeti imar 
müdürlüğünün 1937 büdcesin.i ve kad
rosunu tasdik etmiş, mutad işler hak.. 
kında görüşmeler yaparak icabeden 
kararları vermiştir. 

Bazı mahfillerde devran etmiş olan 
rivayetler hilafına olarak imar müdür· 
lüğünün: teşkilatında ve ne de salahiyet.. 
terinde h iç bir değişiklik yapılmış de. 
ğildir. İmar müdürlüğü malfım salahL 
yetlerini kullanarak Ankara şehrinin 

imarına aid vazifelerini eskisi gibi yap
makta devam edecektir. Tek değişen ci. 

bet, imar müdürlüğünün belediyeye 
bağlı olarak çalışacağıdır ve bu sebeb
lc de bundan böyle müracaatlar imar 
müdürlüğüne değil, doğrudan doğruya 

belediye reisliğine tevcih edecektir. 
Geçenlerde istifa eden imar mildil

rü B. Semih Rüstemin yerine henüz 
kimse tayin edilmemiştir. 

Ankara şe'hri imar müdürlüğünün, 

müşterek işleri dolayısiyle belediyeye 
bağlı olarak çalışması kadar tabii bir 
faaliyet tarzı düşünülemiyeceği cihet.. 
le, bundan böyle imarla alikalı husus.. 
lann normal bir seyir takibcdeceğini 

ve şehrimizin daha siiratle gelişe~eği
ni umarız. Esasen cumhuriyetin ve An
kararınm bütün davalarına ne de. 
rece kuvvetle bağlı olduğu her. 
kesçe bilinen B e 1 e d i y e re. 
isimizin şahsiyeti, mürakabesine verilen 
bu idareden çok verimli bir faaliyet bek.. 
lenmesi için kifi zıınandır. 

Benzin ve petrol 
fiatı tesbit edildi 

(Başı 1 ine; sayfada) 
miryollanrun memleketlerini bir ağ gibi 
örmüş olmasına rağmen motörlü nakil 
vasıtalarından en çok ticaret eşyası için, 
geniş ölçüde faydalanıyorlar. 

Bugün Ankara; yiyeceğinin çoğunu 
kamyon ve otobüslerle getirtmektedir. 
Ankararun dört yam hep müstahsil pa
zarlarla doludur: Çankırı, Kırşehir, Kas
tamunu, Konya, Aksaray, Beypazarı, 

Haymana, Kızılcahamam, Ayaş, Kale -
cik: Kırşehir, Polatlı, Sivrihisar hatta 
Bursa ... 

Devlet demiryollan, ankaralılara u -
cuz meyva ve sebze yedirmek, dolayısiy
le hayat ucuzluğunu temin etmek için 
şimendifer geçeği üzernide olan yerler
de çok ucuz bir tarife tatbik etmektedir. 
Mesela lzmit'ten Ankaraya tam vagon 
olursa ton başına 972, perakende olursa 
1336.5; Adapazanndan vagonla 908, pe
rakende 1248.5, Vezirhandan vagonla 
726, perakende 998.5, İzmirden vagonla 
1670, perakende 2296.5, Salihliden va -
t;onla 1432 perakende 1969 kuruş nav
lun verilmektedir. 

Demiryollarımn, bu ucuz tarifesi do
layısiy le Ankaraya meyva ve sebze ih· 
raç eden yerler arasında en fazla nakil 
masrafı ödenen İzmire bile bir kiloya 
verilen ücret 70 paradır. 

Fakat Ankaraya demiryolu ile bağ
lı olmadığı halde istihsal maddelerinin 
şehrimizde satılmasına zaruret olan bir 
çok yerler vardır ki bunlar mahsullerini 
daha uzun müddet motörlü nakil vasıta
lariyle göndereceklerdir. Mesela Konya 
ve Aksaray yağlarını, yalnız Ankaraya 
değil, İzmire ve İstanbula da satarlar. 
O halde yağ gibi başlıca yiyecek madde
lerinden 8 - 1 O çeşidini daima ihraç 
eden Konya ile Ankara arasında ucuz ve 
kolay bir nakliye servisinin kurulmasma 
ihtiyaç vardır .Çünkü Konya ile Anlca
ra arasındaki demiryolu, Eskişehirden 
dolaştığı için 800 küsur kilometredir. 
Halbuki Konya - Ankara otobüs yolu, 
250 kilometredir. Fiatlar arasında da 
otobüs lehine bir fark vardır. 

Ucuzluk bekliyebiliriz: 
Ankara ile iktısadi münasebetleri o

lan pa.zarlann sayısını Konya misalini 
örnek tutarak arttırabiliriz. Şimdi §ÖY· 
le bir mesele meydana çıkıyor: Ankara
nm hususi vaziyetini göz önüne alarak 
nasıl ki demiryolu üzerinde olan mer -
kulerle baffehir arasında ucuz nakliye 
servisleri lı::urmuşsak demiryolu il.serin
de olmıyan; fakat Ankaraya daima sa
tıcı bir pazar vaziyetinde olan bu yeder 
içiıı de aynı prt1an tapya.n otob\M ft 

kamyon aenisleri kurmak... 
Yeni benzin Ye petrol kanunu. feb

rin ucuslufu adına bcı meseleyi ütilel 
bir me.zu haline retirmiftir· İfletmıe. 
amortiaman Ye saire masraflan muay
yen olan fehirleraruı bmyon w oto
bO. 1errialerinin nakliye 6cretlerinııle. 

bensin fiatı yU.ade imle inmİf oldufmı • 
dan, esalı bir ucuzlama beklenebı1ir. Da
ima ~ehirlerarası nakliye seferlerinde 

Memleketten 
kısa haberler 

X Düzcede Atatürk anıtı - Düzce 
hükümet konağı bahçesine bir Atatürk 
anıtı konmuştur. Anıtın bulunduğu kai
de, inkılabı ve türk gencinin remzi olan 
altr oku göstermektedir. Altı ok. Anka
ra kalesini gösteren kabartma bir burç
tan doğmaktadır. 

X Afatlar köprüsü yapıldı - Anka
ra - Bolu yolu üzerinde ve Doluya 8 ki
lometre uzakta Ulusu üzerinde beton -
dan yapılmakta olan Afatlar köprüsü
nün yapısı bitmiştir. Bolu içinde bu se
ne daha birçok köprülerin betondan ya
pılması kararlaşmıştır. 

X Ödemiş'te bir cinayet - Kordağ 
köyünden 14 yaşınad Mustafa oğlu Ari
fi aynı köyden on altı yaşında Mahmut 
oğlu Mehmet Karadağ tabancası ile gök
sünden vurarak öldürmüştür. 

X Mersin nahiyelerinde parti bina
ları - Parti nahiye merkezleri için Mer
sin nahiyelerinde yapılacak binalardan 
ilk binanın, Mersine bağlı Belenkeşlik 
köyünde yapılması tekarrür etmiş ve in
şaata başlamak için yapılan hazırlıklar 
ilerlemiştir. Belenkeşlik'deki parti bina
sı bitince, diğer bütün nahiye merkezle-
rindeki parti binaları buna göre yapıla
caktır. 

X Mersin rehberi - Mersinin umu
mi vaziyeti, içtimai, ilrtısadi. tarihl ve 
kültürel durumunu gösteren bir rehbe
rin neşri kararlaştınlıruştır. Bu rehbe
rin hazırhklanna Mersin halkevi dil, ta
rih ve edebiyat komitesi geniş ölçüde 
yardım etmektedir. 

X Kabotaj bayramı - Mersin, 1 
temmuzda yapılacak olan kabotaj bay -
ramı hazırlıklarına §imdiden başlamış -
tır. O gün şehir ve limanda büyük şen
likler yapılacalrtır • 

x Kastamonu halkevinin köy sezi
leri - Kastamonu halkevi köycülük ko
lu, Kaşçılar ve Fadara mıntakasrnda 
köylere gitmişler, yüzlerce köylüyü be
raberlerinde götürdükleri doktorlara 
muayene ettirmişler, ilaçlar vermişler -
dir. Bundan başka gençlerle birlikte 
köylere giden diş doktoru, yüze yakın 
köylünün çürük dişlerini çekmiştir • 

X Tarsus - Namrun yolu - Geçen 
sene birçok kazalara ve birkaç yurdda • 
şm ölümüne sebeb olan Tarsus - Nam
run yolunun bu sene ilk iş olarak tami
rine başlanmıştır. Yolun tamirinin biran 
evvel bitirilmesine büyük ehemiyet ve
rilmektedir. 

daimi bir rekabet bulunduğundan şoför
ler fiat larmalamıda bundan da faydala
nacaklardır. 

Bu itibarla demiryolu geçeğiade ol
mıyan ve kamyonlarla Anka.raya yiye
cek Ye içecek aevkeden pazarlardan ge· 
len yiyecek fiatlannda bir UCU%lıak o)a
cağmı çok tabii cörmek Jhımdır. 

l.ıanlıalJa 
latanbul, 25 (Telefonla - Petrol 

ft bemiııden almaa ı&mük Ye ıstih· 
ilk raimleriniıı indirilmesi balıiandaki 
brarmme ba aabab cOmriWere tebliğ 
edildi. Bemü:ıiJl kilOIUDdm 9.74 petrol· 
dan 7.24 kurut lndirilmif olacaktır. Eko 
nomi babnbfr bugün latanbcıl piya
sasından fiyatlar hak.kında bir bç defa 
malOmat istemiştir. 
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X Kudüs Yahudiler Filistin'in 
taksimine muhalifken şimdi tavırlannı 

değiştirmişlerdir. Birçok mühim yahu· 
di şahsiyetleri bu taksim meselesi üze· 
rinde Londra ile görüşmeler yapmışlar-
dır. 

X Berlin - Harb bakanı Mareşal 

Fon Blomberg, macar milli müdafaa ha· 
kanım ziyaret etmek üzere bu ayın 28 
inde Budapeşteye gidecektir. 

X Londra - İngiltere kambiyo mu• 
vazene sermayesini artırmağı düşünmek
tedir. Bu hususta gelecek hafta parla -
mentoya bir kanun projesi verilecektir. 

X Roma - Resmi gazetede çıkan bir 
emre göre, habeş kadınlarından biriyle 
cinsi münasebette bulunan her İtalyan 
beş sene hapisle cezalandmlacaktır. 

X Bağdad - Dahili bir takım se • 
beblerden dolayı Irak kabinesinde mali
ye, ticaret, münakalat, adliye ve kültür 
bakanlan değişmi~tir. 

X Klevland - Patronlar yapılmak
ta olan görüşmelerden çekildiklerinden, 
çelik grevi meselesinde gene anlaşma ya
pılamamıştır. Levis'in muavini mücade
leye devam edeceğini beyan ve B. Ruz
velt'ten tavassutta bulwunasmı alenen 
istemiştir. 

X Vaşington - B. Ruzvelt Ceffenon 
adasında demokrat senatörlerin üç gün 
sürecek olan konferanslarında buluna -
caktır. 

X Vaşington - Vergi kaçakçılığı 

yapanların yeni bir listesi neşredilmiş • 
tir. Bunlar arasında eski finans bakanı 
Mellon da vardır. Son bir yılda kaçakçı
lık 7 milyon dolan geçmiştir. 

X Simla - Royter, İpi fakirinin ta• 
raftarlariyle asker arasındaki son çarpıt
malarda bir ingiliz albayının da öldürül
düğü bildirilmektedir. 

X Paris - Otel ve lokantalarda 40 
saatlik haftanın tatbiki lüzumu dolayı • 
siyle çıkan anlaşmazlık had bir safhaya 
girmiştir Patronlarla işçiler ayn ayn 
toplantılar yaparak vaziyeti konupuf
lardır. 

X Batavya - Kadın tayyareci Ame
lia Erhart ,tayyaresinin bazı lasmılannı 
tamir etmek Uzerc Surabaya'dan Bado
eng'e dönmüştür. 

X Paris- Yağan yağmura rağmen 
dün akşam binlerce işçi halk cepbeai'nin 
toplantısına i~tirak etmişler ve muhtelif 
hatibler söz söylemişlerdir. 

X Vaşington - Belçika başbakanı 

B. Van Zeeland B. Hul ile ekonomik ve 
askeri silahsızlanma hakkında konuş • 
muştur. Fakat bir Belçika kaynağı, bu 
konuşmalardan sonra bir dünya ekono -
mik konferansının toplanacağı neticesi -
ne vanlanuyacağmı, çilnkü şimdiki va
ziyetin buna milsaid olmadığını bildir • 
mektedir. 

İzmirde işçiler 
dispanseri 

lzmir vilayeti, İzmirde bütün işçi. 

lere bakabilecek. her ihtiyau uvab ve

reçek büyüklükte modem ft ungin bir 

dispanser açılması için teşebbüslere gi

rişmiştir. Şimdiye kadar işçilerin ça
lıştıklan mUesseseler işçilerin günde-

liklerinden bir mikdar para kesmekte, 

bu parayı esnaf kurumları birliğine 

vermekte ve birlik de kendi diiopanse
rinde işçilere bakmakta idi. Müeaeseler 
bundan sonra işçilerden bu şekilde pa
ra toplamıyacaklar, dispanser için la
zım gelen parayı, amele sayılarına gö
re kendileri vereceklerdir. Dispanser, 
fChir gazinosunun arkasında bir binada 
açılacaktır. 

Ödemiş yolunda bir 
otobüs devrildi 

Alafehirdeıı Akın spor takunı maç 
yapmak üure Ödemişe eellrken apor· 
cuların bindikleri otobüı İğdeli köyü
ne yalan bir yerde devrilmiş, sporcu.. 
lardan Ahmed 1'1k otobOa altmda ka
larak ölınOıf, be! ıporcu da yaralanmıı-
br. 

H.- llWWİmtle ~ oe pı
rup )'GPt.ICalı Yemİflel'UrU °"'. 

UluaaJ Ekonomi Ye Arbrma 
Kurumu 

Fransa ve lngiltere açılan gediği 
kapamak için temas halindeler 
Londra, 25 (A.A.) - İtalyan ve alman filolarının deniz kontro

lundan çekilmesi üzerine hasıl olan gediği kapamak için Fransa ile 
lngilterenin bu sabahtanberi devamlı temas halinde bulundukları 
politik mahfillerde teyid olunmaktadır. 

Bu istişareler, alman ve İtalyan Noyrat'ın ziyaretinin tehir edilmesiniı 
filolarının çekilmesi üzerine orta· İngiltereyi Roma • Berlin mihverini 
ya çıkan bütün meselelerin ve ke- kırmağa teşebbüs etmek için B. Muso-
za ispanyadaki yabancı gönüllüle- liniye bir takını tekliflerde bulunmağa 
rin geri alınması işinin hallini sevketmesinden çekinnıektedirler. Bu 
istihdaf etmektedir. Gönüllülerin mahfiller, B. Fon Ribbentrop'un Ber-
geri alınması işi son günlerin ha- !indeki faaliyetinin pek nazik mahiyet-
diseleri neticesinde Londranın na- te olduğunu, Almanyanın Londra sefL 
zarında fevkalade miistacel bir rinin "dört devlet paktı,, yoluna gir-
mahiyet almıştt. mek suretiyle Almanyayı na,;ik bir vazi 

B. Delbosun temtulan yete sokmuş bulunduğunu ilave eyle. 
Paris, 25 (A.A.) - B. Delbos bugün mektedir. 

birbiri ardından Almanya, İtalya ve İs
panya büyük elçilerini kabul etmiştir. 

Haber verildiğine göre, Delbos, kon
trol işinde, Fransa ile İngiltere arasın
da elde edilen anlaşmaya dair bu üç 
ecnebi devlet mümessiline malumat ver
miştir. 

V alansiya kontrol gemilerinin 
masuniyetini garanti ediyor 
Londra, 25 (A.A.) - Londradaki İs

panyol elçisi deniz kontrolunu yapan 
gemilerin masuniyeti hakkında teminat 
verilmesine dair olan ingiliz talebine 
bugün Valansiya hükümetinin cevabı

nı tevdi etmiştir. 
Valansiya hükümeti bu cevabında is

tenilen garantiyi vermeyi ve emniyet 
bölgeleri göstermeyi esas itibarile ka
bul etmektdeir. 

Londratlaki alman mahfillerinin 
kaygıları 

Londra, 25 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden : 

Londradaki alman mahfilleri B. Fon 

Aynı mahfiller, yarı resmi ingiliz mah 
fillerinin İtalya ve Almanyanm çekiL 
mesi yüzünden kontrol sisteminde hasıl 
olmuş olan rahneyi kapatmak zaruretin 
de ısrar etmesine büyük bir ehemiyet 
atfetmektedir. 

Alınan donanmasırun kuvvei külli. 
yesi, halihazırda Guadalakivi1' körfezin 
de toplanmıştır. Bu kuvvet, bir zırhlı ilt 
iki kruvazör, 6 muhrib ve iki denizaltı 
gemisinden müteşekkjldir. Bütün bu 
gemiler, alınanların halihazırda üs.,ül
hareke olarak kullanmakta oldukları 

Kadiks yakınında bulunmaktadırlar. 

Siyasi müşahidler, alman mahfille. 
rinden gelen ve bu gemilerden bir kıs
mının Almanyaya döneceğini bildiren 
haberler dolayısiyle biraz nikbinlik gös
termekle beraber ,alınanlar kendi tica
ret gemilerini kendileri himaye etmeye 
kalkıştıkları zaman zuhur edebilecek ye
ni ihtilitlar imktnı karşısında endişe 
hissetmektedirler. 

Ankara Halkevinde 
lbnisina ihtifali 

(Başı ı. iaci sayfada) 
ri sarayında toplamak istedi. Fa.kat İb
niaina gitmedi ve Ruy tchrine geldi. 
Buradan da Hcoıdana geldi. Burada 
Şemsüddevleyi tedavi etti. Kendisine ve
zir oldu. Fakat askerler isyan ettiler. 
Saklandı. Sonraları da hapis yattı. Bu -
radan çıktı, Esfahana geldi. Burada iç
kiye ve kadına düştü. Bu yüzden hasta
landı. Dizanteri hastahğmdan (21 ha
ziran 1037) tarihinde Hemdanda haya
ta gözlerini yumdu.,, 

B. Hamdi Akseki'nin nutku 
Enver Behnan Şapolyodan sonra türk 

ilimlerinden B. Hamdi Akseki söze 
bafladı. Hamdi A.bcki büyük tilık fi
lozofunun bütiln felsefesinin ana hatla
rını, büyük bir vukuf ve tatlı bir anla
tıfla izah etti. 

İbnisina'nm ilmt şahsiyetinin. irfan 
ısahasmm genipifiııi, yalm.z tıb abasın
da değil. te<:rübeyi aJIUl felsefe mevzu • 
Jarmda yaptığı yenilikleri. muhtelif 
pıbelere aid felsef.t bilgileri gayet sıkı 

bir silsile içinde uralaınıya nasıl muvaf
fak olduğunu anlatan B. Hamdi Akseki, 
felsefeyi taksimde İbnisinanm gözettiği 
gayeyi, Ariıto'dan ayrıldığı noktaları 

Te bunun sebeblerini, sade bir nakil ve
ya mütercim olmıyan büyük dahinin me
todunu. Dekart ve Kant üzerindeki te
sirlerini, bugünkü idealistlerle olan mü
nasebetlerini, mantığı nasıl ıslah ve ten
sile ettiğini, külliyat meselesindeki talı -
lilleriylc on üçüııGü asır felsefesinde 
Avrupaya yaptığı büyük tesiri, tabiiyat
ta determinist oldufunu lcurwıu vusta
da müf&hede heniiz malüm değil iken ta· 
bil b!diselerin tetkiltinde hem müşahe
de, hem de tahlil usulünü birleıtirdiğüıJ, 
tecrübi ve akll ruhiyatmx, illet n.uari
yesini, akıl nazariyesini iDh etti n bo
cilnJdl felsefe ile mukayeeeler yaptı. 

B. Saffet Eıwinin aöderi 
Hamdi Abekrdm 80Gd Gazi u.e.i 

feWe atretmml Bay Saffet Ea&in • 
aldı: lbaWmı•am 1aayat we fdmefe91 bak
kmaa iahatı mftteekt1\ idim medeui,e
tl "'cni1en wdeai,etin lıir liktc ........ 
Jeti oldatuma ... ddcleıia...,. w. 
laiaia orijinal taideduia yam prim 

• lnhiarctwşip. pdt .._ w ldlltBrllDe 

1 
EnAAHh JOlayla w mp lldcr".ai7le .S. 
rin tesirler bıraktığını anlattı. 

B. Saffet Engin sözlerinin soıııı.n.da 

cümhuriyet Türkiyesinde büyük Ata• 
türkün milli hayatımızın her safhasını 

olduğu gibi fikjr ve ilim hayatımızı da 
eşsiz dehasının ışklariyle aydmlattığmr 

minnet ve şükranla anarak, türklerin 
yaptığına, yapabildiğine ve yapacağına 
tarihin şahid ve ırki vasıflarının da ka
fil olduğunu tebarüz ettirdi. 

lbnisinanrn şiirlerinden paf'falar 
Bay Saffet Engin'den sonra İshak 

Refet lşıkman söz aldı. 
İshak Refet de tbnisinanın yazmı~ 

olduğu arabca ve acemce şiirlerinin 

türkçesini okudu. B. İshak Refet dedi 
ki: 

" - Ben size İbnisinarun bir takım 
fiirlerini okuyup türkçcye çevireceğim. 
lbniaina bu pirlerini arabca ""' farsca 
yarmı:§ttr. Fakat bu §Ürlerin ruhu, ener
jisi türkçedi.r. Türk duygusu, türk dü
fiincesidir. Arabc:a ıürinden bir parça· 
run türkçesi: 

.. Sertin güul yüziinO "Grgü ile, 
~e ile örtüb korumak istediler, 
Ben senin yüzünün örtüsü kal. 
drulmd:la daha iyi Irorunacağrna 

imniyorum. Nasıl ki; güneşin ö. 
nünde bir perde, bir hail. bulun. 
mazsa ona gö%ler bakamaz, fakat 
6nü~ bir bulut gelirse ona herkes 
bakabilir ... ,, 

Başka bir parça : 
"Ey hasta ol11liyan gözleriyle 

beni hasta eden giizel; senin göz. 
lerin beni hasta ettiği gibi, aynı za• 
manda benim hastalığımın da şifa. 
u ve dt!VuıdırJar._ 

Farsça bir puçumdan : 
• Şard ruhan ba'Tasıdzr. O .. 

aun renci ııuktaa püa rengi ile 
al•y eder. Şam içip ahmak adanı 

arboı olunca densiz.lik yaparsa 
buatfa pnbm ae suça Ql'dır. Eğer. 
Hııİ.111 ~7'i al pnbı bibıtet yoliy. 
le i~ Olıınmı 6al:b •ad içerim 
ld Ykatlihı mııtlil ltnı1ir.,, 

BaPa bir ~ : 

• ..._ ~·-• HRrii kolay 
.ı..... Şah7a ıel • tenim iaa-
.., lad.,. 6 -ıı... -.. olaınu. 
Beıı diltp4a tek lir radlk ikea 
tilir i--,..,.,,,,. Wr tek mıl9e 
14-ıı ,.k dewldir_ 1 
İshak Refet bu şiirini de bitirdik• 

tm SGDCa ihtif.ale 19 da nihayet verildi,. 
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Törkkuşu 
Bu seneki çalışmalar verimli geçiyor 

• •• •• 
ınonu kampı hazırlıkları bitti 

A caba vatan göklerinden hava teh
likesinin tamamiyle yok edildi

ğini ne zaman iddia edebileceğiz? 
"- Yürüyenimi.z kadar uçanımız 

olduğu gün ... 
Bir çok milletler bu davanın peşin

dedirler: Havacılık mekteblerde ders, 
kulüblerde ders, resmi hayatta ders, a
ilede ders halindedir. 

Biz ne yapıyoruz ? 
Sık sık gözümüzü türk kuşunun ka

nadları altına çevirmeliyiz. Şehirlerde, 
kasabalarda ve hatta köylerde gençlik 
yığınlarının kanadlanmış olduklarını 

görünceye kadar büyük başbakan İnö. 
nünün millete anlattığı hakikati hiç 
unutmıy.:cağız: "- Türkiye havadan 
gelecek bir tehlikeye karşı açıktır." 

*** 
Yaz, sıcak ve mekteb. tatili türkku

şunun bilhassa faaliyette olduğu mev. 
simdir. Türkkuşu, kanadlı nesil yetiş.. 

tirmek savaşına mekteb sıra arından, 
vatamn yerin üstünde ve altında 

olduğu kadar göklerinin de bizim 
olmasına inanmış olan aydın ve 
okuyan gençlikten başl.amıştır. 

Mektebini bitiren çocuklarımız 

hava kurumunun kamplarında, ciğer

lerini temiz, saf hava ile doldurarak 
yurdlarını göklerinden seyretmenin 
zevkine eriyorlar. 

Türkkuşu müfettişi bütün şubele
ri gezerek Ankaraya yeni dönmüştür. 
Anlattıkları bizi sevindirebi.ir. Bir 
gün gelip, bu işe kendini verenlerin 
bize yüzler ve binler yerine yüz bin
\er ve milyonlardan bahsetmelerini is
tiyor ve bekliyoruz. 

Bütün milletin ifadesi olan bu ra
kamlar içinde kendimizin, çocukları

mızın ve yakınlarımızın olmayışını 

memleket asla affetmiyecektir. Uçan 
nesil arasında, kötürümler gibi yerde 
kalmanın bir vatan hiyaneti sayılacağı 
günlerden hiç uzakta değiliz. 

Önde gelen Bursa E vela size Bursadan .bah-
setmeliyim. Bursalı çocuk

lar; daima başı dumanlı Uludağı gö . 
rüp de yüksek.ere çıkmak arzusunun 
gönüllerinde yer etmesinden mi nedir, 
türkkuşunun açrldığı günden itibaren 
şükrana değer bir alaka göstermişler. 
dir. Havacılık bahsinde güzel Bursa 
bu önde olmak vasfını sanırım ki u
zun zaman muhafaza edecektir ve bu. 
günkü vaziyetle Bursa türkkuşu mer
kezden hiç yardım görmeksizin kendi 
teşkitatiyle gelişmek imkanrnı elde et· 
miştir, denilebilir. 

Bursada bugün 54 gencimiz ti.ırkku
şunda faal üye olarak çahşmaktadır
lar. Geçen yıl ( C) brövesini alamamış 
o.anlar bu s~ymın dışmdadrdar. On
lar da antrem;ır.larına devanı etnıekte
dir;cr. 

Arkadaşlarının feragatle ~alıştr~ını 
gören diğer bursalı gençler; biitün 
memleketi sevindirecek ve örnek ola· 
cak bir karar vermişlerdir: bu sene as. 
keri ve sivil bütün lise talebeleri istis. 
nasız olarak türkku§:una üye yazılacak
lardır. Bu yüzlerce genç: Bursanın en 
güzel ve modern kulüb ve lokalini ya. 

··························•••\ 
: Bir gün gelip bu İ§e kendi- ! 
: ni verenlerin bize yüzler ve : 
: binler yerine yüz binler ve : 
: milyonlardan bahsetmeleı i.ıi : 
: istiyor ve bekliyoruz. Bütıın : 
• milletin ifadesi olan bu rakam-! • 
: lar içinde kendimizin, çocukla- : 
! rımrzrn ve yakınlarımızın ol· : 
! mayışını memleket asla aff el- ! 
: miyecektir. Uçan nesil arasın- : 
! da kötüriimler gibi yerde kal- : 
: manın vatan hiyaneti sayılaca· ! 
: ğr günlerden uzak değiliz. : 
• • 
•• • • • • • • • • • YAZAN•••••••••.: 

Cemal Kutay 
ratmış olan türkkuşu salonunda topla
nacaklar ve burada kurulu olan pla
nörleri kullanmayı öğrenecek erdir. 
İlk ekzersisleri havanın tesirlerinden 
kurtularak kapalı bir yerde yapmak da· 
ha kolay ve çabuk yeti5tirmek bakı
mından çok faydalı olacaktır. Bursa 

yamamışsa, bunu, her şeyden evel mu
allimlerimizin aHikasızlığında aramalı. 
yız. Bu hakikati ı;ubelerimizin bir çok
larında türlü tezahürler haıinde gör
düm. Mesela bakıyorsunuz ki bir kız 
lisesi direktörü, bir erkek muallim 
mektebi direktörü havacılık davasını 

anlamış ve anlatmaya çalışmıştır. O 
mektebten bir gençlik grupu türkku. 
şunun çalışkan, devamlı ve enerjili ço
cuklan olmuştur. Ara sıra bunun aksi
ne de rastlamıyor değiliz. 

idarecilerin alakası 

T ürkkuşuna gösterilen şahsi aıa

kaların bizim için ne kadar de
ğerli olduğuna bir misal olarak Bursa 
valisi B. Şefik Soyer'i gösterebiliriz. 
Bursada, bizi çok ümidlendiren faali
yetin bel kemiği olan bu değerli ıda
reci; havacdığı günlük çalışma prog
ramı içine alarak ona liiyik oldugu de
ğeri vermiş ve bu işi vi.ayetin muvaf
fakiyetle neticelenmesi şart olan işle. 
rinin başına almıştır. 

Bursa Türkkuşuna bugünkü ileri 
yerini verenler arasında adlarını ş.ük-

Uçmaya haur /anan planör 

tecrübesini, bir örnek olmak değerini 
ta~ıdığından alaka ile takib edebiliriz. 

En büyük yardımcılar B ursada biri tayyare meydanında, bi-
ri halkevi temsil şubesinde olmak 

üzere muallimlerimize iki konferans ver· 
dim. Son seyahatimde, türkkuşunun 

bütün gençlik safları arasında }'er bu
larak yayılmasına ancak muallimlerle 
işbirliği yaparak gerçekleşeceği 1 .ak. 

kındaki kanati kuvvetlendirmişttr. Mu· 
allimlerimiz; memleketin doğrudan 

doğruya müdafaasını alakalandıran bu 
işe gönül verirler ve gençliği bizım 

saflarımıza sevkederlerse mesele, emin 
olunuz ki kendi kendine hal edilecek. 
tir. Burada mesele kelimesini; bütün 
şümul ve güçlük ifade eden manasiy_ 
le kullanryorum: bizim gayemiz evela 
bu davayı gençliğe bütün kudretiyle 
izah edebilmektir. Bu izah işi yapıL 

dıktan sonra yurdsever yeni neslin 
türkkuşunun kanadları altına toplan
ması hakkında kim şüphe edebilir? Bun
dan sonra eğer falan şehirde türkku
şu kendisine umulduğu ve beklendiği 
kadar aldka bulamamış, gençliğı top a-

ranla anacağımız iki emekli generali· 
miz vardır: General Talat ve Aşir •.••• 
Ordudan ayrıldıktan sonra da; günle· 
rini yurd havalarını koruyacak olan 
kadroyu hazırlamıya veren iki kıymet. 
li asker 1 Türkkuşunda birer genç zabit 
heyecaniyle çalışıyorlar. 

Bizi sevindiren Edirne 
Edirne türkkuşu şubesi henüz bıJ 

yıl açılmış ve diğer şubelerden 
bir ay sonra çahşmaya başlamıştır. En 
genç şubemiz, Edirne türkkuşu şube. 
sidir. 

" Edirneye bugünkü vaziyetiyle 
bir talebe sitesi adını verebiliriz. Bu. 
gün Edirne İstanbuldan sonra yatılı mek
tebi en hol olan şehirlerimizden birL 
dir. Buna rağmen vereceğimiz rakam
lar, eğer bugün bizi tatmin etmiyorsa 
bu, yalnız türkkuşu şubesinin burada 
çok geç açılmasındandır. Yoksa biz 
yalnız Edirnede değil; bütün Trakya 
çevresinde bizim kadar kendini havacı
lığa ve bu işe vermiş heyecanlı bir yar· 

dımcıya. kuvvetli bir dosta sahibiz: 

General Kazım Dirik •.• 

Trakyada iyi ve müsbet her neden 

bahsedilirse ismi söylenen general Di

rik, bilhassa bizim işimiz üzerinde kıy• 

metli alakasını hiç esirgemeden ver~ 

miş olan bir idarecidir. 

Bugün Edirne şubemizde kız üye

lerin sayısı on birdir. Bu üyelerin he

men hemen hepsi kız muallim mektebi 

talebesidir. Önümüzdeki aylar içiade 

kız muallim mektebinden üye sayısının 

50 ye çıkacağını ümid ediyorum. Şimdi 

bu rakamı bütün memleket ölçüsünde 

genişletiniz: Elde edeceğiniz rakam; 

binleri aşacaktır. Şu misal de bizim 

mekteblerde muallimlerimizin ve vi1a

yetlerde idarecilerin alakalarını ne ka~ 

dar özlediğimizi anlatır. Bugün Edirne. 

de erkek üye sayısı 23 dür. 'Gelecek se. 
Edirne Türkkuşu üyelerinden bir grup neki çalışmada bu rakamın asgari on 

Bursa üurinde planörümüz 

misli üzerinde konuşacağımızı temin e
debilirim. 

lstanbula gelince 
İ stanbulda şehrin çok dağınık o. 

luşu, mekteblerin muhtelif mın
takalara ayrılmış bulunması, bir iş gö

rülürken bu dağınıklığın güçlükler çı

karması türkkuşunu, lstanbulda layik 

o.duğu netice ile karşılatamamıştrr. 

700.000 nüfuslu İstanbulda 16 lise, iini

versite, bir çok yüksek mektebler oldu

ğu halde oradaki türkkuşu üyesinin sa. 

yısı 40 kişi kadardır. Ayrıca yaşları 

u~maya elverişli olmıyan 153 genç, 

üç grup halinde muntazaman; modelci

lik dersleri almaktadırlar. 

Galatasarayda kurulmuş olan türk· 

kuşu şubesi vaktin geç oıması dolayı

siy le faaliyete geçememiş.tir. Gelecek 

sene bu türkkuşu şubesi de 100 kadar a. 

zasiyle çalışmaya başladığı zaman İ!>. 

tanbul türkkuşunu bizi daha çok mem. 

mm edeck bir vaziyette görecegımızı 

ümid ediyoruz. Münevver gençlik küt

lesinin kesif bir halde bulunduğu İs

tanbulda türkkuşunun yüzler değil, 

binler rakamı üzerinde uğraştığını gör

mek bütün memleket için arzulanan bir 

hadisedir. Ortadaki ufak tefek pürüz

lerin kaldırılarak bu hayırlı ve zaruri 

neticeye varacağımızı ümid ediyoruz. 

Türkkuşu filolarının son ziyaretinde

ki gösteriler bu husustaki ümidi01izi 

kuvvetlendirmiştir. 

lzmir'de Türkkuşu 

G üze] İzmir, türkkuşunun kurul
duğu gündenberi en fazla meş. 

gul olduğu şehirlerimizden biridiL İz

mir de Edirne ve Bursa gibi çok timid 

verici bir vaziyettedir. 

"Türkuşu faaliyetlerinden bahse

derken bir nokta üzerinde durmamız 

lazımdır. Havacılık sevgisi ve hav;ıcı· 

lık kültürü her şeyden evel bir zaman, 

izah, telkin ve teşkilat işidir. Havacı. 

hğzn muhtelif cepheleri vardır : Bir 

spordur, bir yurd borcudur, sıhhat kı.

zandıran, yeni bilgiler öğreten bir 

vasıtadır. Gençlik bütün bunları öf.
rendiği gündür ki önüne geçilmez bir 

yığın halinde türkkuşunun kanariları 

altında toplanacaktır. Şimdi mesele bü
tün bunları hep bir ara<la ve eksiksiz o. 

larak öğretmektir. Bu itibarladır ki 
fa.an şehirde çalışma biraz aksamışsa 

onu bu şartlardan her hangi birinin i
yi çalışmamasında aramalıyız. 

" İzmirden gelecek sene için çok 

ümidliyiz. Vakıa bu sene beklediğımiz 

kalabalık karşımıza çıkmadı. Fakat ha

vacılık zevki, karşı durulmaz bir kuv

vet halinde gençlik safları içine yayıl

maktadır. Gelecek sene için İzmir fu

varı yerinde türkkuşunun bir çahşma 

yeri olacaktır. İzmirde bir de paraşüt 

kulesi yapılmaktadır. Böylece İzmır 

türkkuşu bütün vasıtalarla cihazlı bir 

hale getirilecektir. 

" Biz İzmirden önümüzdeki sene 

en az 500 - 600 aza bekliyoruz. Vila

yetlerimizde şubeler açılmaya devam 

ettikçe bu sayılar hep bir araya gelecek 

ev binleri, on binleri meydana getire

cektir. 

Adana şubesi: 
//\.\ dana şubemizin açılşı Çukurova 
~ gençliğine bir bayram olmuştu. 

Bugün Adanadaki çalışma; çukurovaıı 

çocukların bayramının devam ettiğini 

anlatmakta ve bizi çok sevindirmekte

dir. Bugün Adanada 49 erkek, 9 kız ü. 

yemiz vardır. dakat Adana şubemiz de 

daha yenidir ve birinci yılını dolduı. 

manuştır. 

"- Bu an lattıklartrn türkkuşunun 

türlü faaliyetlerinden yalnız birı, şube 

faaliyetleridir. Bu sene kamplarımızda. 

ki çalışmaların da çok verimli olacağı

nı umuyoruz. lnönünde hazırlıklar bit

miş gibidir. Pilot mektebimi.zin yapıl

ması devam ediyor. Harbiyedeki çalı,

nıalardan çok iyi neticeler aldık. 

'' Bütün bu çalışmaları hep bir a~ 

rada ve kül halinde tetkik ettiğimiz za· 

man memleket kurtuluşunun ve müdafa· 

asının ana şartlarından ve temellerin

den biri oln kanadh neslin doğoiakta 

olduğuna inanabiliriz." 

Yavrularınıza bol reçel yidi
riniz ki; gürbüz olsunlar. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumu 

Adanalr gençler planörün hasrnrl:I 
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1 Kömür Servetimiz ! 
!. ............... ~ ................................................ ~ ....................................... ~ i 

Geçenlerde Maden Tetkik ve arama enstitüsünün bir yıllık çalış- ı M. T. A. bize i 
masına aid neticeleri yazmı§ ve kömür kı•mını gelecek bir yazıda o- i i 
kurlarımıza sunacağımızı bildirmiştik. i b • k • i 

M.T.A. nın memleketi en çok sevindirecek olan faaliyeti; maden j lT ÇO yenl · 
kömürleri.miz üzerindeki çalışması olmuştur. Memlekete bir taraftan i ! 
geniş bir İş hacmi temin eden, diğer taraftan da bir döviz kaynağı O• i cevherler buldu ı 
lan kö"!ür madenimiz, ye'!i. buluşlardan Bonra milli ekonominin en i · 
kuvvetlı dayançlarından bırı olacaktır. ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

Kömür aramaları vesilesiyle bu ha- layıkiyle istifade edilmemiş, hatta lin- ği kadar mevaddı infilakiye ve kezzap i-
valide yapılan etüdler esnasında Scyid yit yataklarımızın vasıfları, ehemiyet- mal edilebilir. 
Ômer linyit yatağının yanı başında bir leri, binaenaleyh teknik ve ekonomi~c: 
mağnezit yatağı keşfolunmuştur. Lin- imkanları esaslı bir surette tetkik edil· 
yit havzasını işletmek üzere Seyid Ö- memiştir. 
mere kadar yapılacak iltisak hattınm Almanya, elektrik cereyanının bü· 
yapılmasından sonra, bu mağnezitler- yük bir kısmını linyitlerden temin et-
den faydalanılabilecektir. tiği gibi, Sovyetler de, bütün santral

Taş kömür işleri 
Z onguldak kömür havzasının şar

kında ve Cide'nin cenubunda Sö
ğüd Ôzü kömür havzasının mevcudiye· 
ti ötedenberi malilmdur. Son zamanlara 
kadar bu havzanın esaslı hiç bir etüdü 
yapılmamış olduğu gibi, devamile eh~
miyetl i olup olmadığı ve Zonguldak 
havzasiyle olan jeolojik münıısebetı il
mi bir surette tetkik ve tesbit edilme
mişti. 

Türkiyenin başlıca madeni serve
t"-! teşkil eden taş kömürünün sanayi
leşmemizde ve iktisadi kalkınmamczda 

oynadığı rolü göz önüne alarak, memle
kette, ikinci bir kömür üssünün bilha<>· 
sa saÇilden içeri tesis ~dilmesine esas 
teşkil edecek istihzarata girişilmesi, 

enstitünün başlıca vazifeletinden biri 
telakki olunarak bu yolda tetkildere gi
t işilmiştir. 

Bu çok büyük ve bir kaç sene devam 
edecek olan geniş etüdlerin ve hafri
yatın neticesinde, yeni kömiır havzala
rımızın vaziyeti, servetleri, i~letme im
kanları aydınlanmış bulunacaktır. 

Kömür havzaları gibi geniş sahalara 
yayılmış ve bizde olduğu gibi bir çok 
tabii arızaların tesiriy!e iltivalara ve 
karışıklığa uğramış tcıba!tatm dakik ve 
esaslı tetkikini, müteaddid ve mühim 
jeolojik meselelerin ~1al1ine dayanmak
tadır. 

Bundan dolayı. ele aim·':l oltluğum:.ız 
sahayı umumi bir isti i .. wıfa ':abi t:.ıta

rak, Filyos - Karabük demiryolunun 
şarkına düşen ve İnebolu • Kastamoni 
şosasına kadar yayılan mıntakayı tara
makla işe başlanıldı. 

Havzamızın zenginliği: 

M uhtelif güzergahları takiben yapı· 
lan bu geziler neticesinde, bütün 

bu sahanın, fahmi çağda, yani milyon· 
Jarca sene evet, kömür teşekkülüne sah
ne teşkil ettiği ve bu muazzam havza
nın daha garbe, Ereğli'ye kadar uzan
mış olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, dev
ri sani ve saliste teressüb eden gay::t 
kalın kireç, kum ve kil tabakatı, fahmi 
araziyi örterek kaplamıştır. Bilahare 
vukua gelen arızalar ve parçalanmalar 
neticesinde, bu ilk yekpare havzanın ba
zı kısımları binlerce metre daha derin· 
lere çökmüş, bazı kısımları da tekrar 
yüksekmiş ve yükselen yerlerdeki ki· 
reç, kum ve kil tabakatı müruru zamanla 
aşınnak ve birer pencere gibi açılarak 
altında yatan fahmi arazi ve kömür da· 
marları meydana çıkmıştır. 

Bugünkü madencilik tekniği, ancak 
1000 - 1500 metre derinliğinde kömiir 
işletilmesine müsaid olduğundan ve E
reğti'den - İnebolu'ya kadar uzanan sa
hanın altında kalan o muazzam eski 
havzanın mühim bir kısmı, maalesef e
rişilmez derinliklerde kaldığından, an
cak pencerelerden başını çıkaran veya 
fazla kalın tabakatla örtülmüş olmıyan 
fahmi araziden istifade etmek imkanl:ı
rı vardır. 

Zonguldak'ta i!'.lenmekte olan hav
za, işte bu pencerelerden biridir. Şark · 

ta yapılan istikşaflarımız, Söğüd Özü· 
nün de bir pencere teşkil ettiğini ve o
nun cenubu garbisinde, biri Azdavay'da 
biri de Kara Fasıl'da daha iki havza· 
nm meydanda olduğunu göstermiştir. 

Uzaklığı ve arazinin çok sarp olması 
yüzünden, Söğüd Özü havzasında şim
dilik faaliyetten sarfı nazar edilmiş. an
cak Azdavay ve Kara Fasıl'da mostra
ları gözüken bir kaç kömür damarların 
da hafriyata girişilerek bunlar tetkik 
edilmiş ve bu meyanda 5 metre kalınlı
ğında bir damar da tesbit olunmuştur. 

Liğnit işleri 
M emleketimizin muhtelif yerle

rinde linyit tezahürleri olduğu 

halde, şimdiye kadar bu kömürlerden 

larmda istihsal ettikleri elektrik ener-
jisinin % 25 ini, edna mahrukatm ma
hallinde kurulan büyük mıntaka mer
kezlerinde kullanılması suretiyle elde 
etmektedir. 

Elektrifikasyon, bir memleketin te· 
meddünü ve refahı için en önde gelen 
amillerin biri olduğundan, ülkemizde 
de kurulacak ilk mıntaka merkezlerine 
bir temel aranması ve böyle büyük bir 
merkezi senelerce yaşatabilecek ve u
cuz istihsali mümkün kılabilmek üzere 
kolay işlenebilecek zengin bir linyit 
havzasının tesbiti Iazımdı. 

Bu yoldaki tetkiklerimiz, nazarı dik 
katimizi, hükümet merkeziyle hem E
ge havalisi hem de Marmara ve İstan · 
bul mınatkaları arasmda bulunan ve sı· 
nai temcrküzlere müsaid olan Kütah
ya vilayetindeki linyit yatakları üzeri
ne çekmiş ve ilk aramalarımızın orada 
yapılması takarrür etmişti. 

Aramalar: 
Kütahya vilayeti aramaları: 

Bu vilayetteki arama faaliyeti iki 
mıntakaya tevcih olunmuş.tur. Biri Tav
şanlı havzası, diğeri de Kütahya'nın 20 
Km. şimalinde bulunan Seyid Ômer hav
zası. Tavşanlı havzasında çalışmakta <>· 
lan bir kaç hususi ocaktan çıkarılan kö· 
mürler, kalitesi iyi, yüksek vasıflı lin
yitlerdir. Bu havzc:nın işelenen tarafla
rında ve bilhassa Sümerbank imtiyazı· 
nın sahasında ve serbest bulunan dah:ı 
şimaldeki Bcğc mıntakasında yapmı.j 

olduğumuz tetkikatla, havzanın 10-15 

milyon ton kömür ihtiva edebileceği is· 
tidlal edilmiştir. 

Seyit Ömer havzası : 
Seyid Ômer mıntakasında . yapt· 

lan aramalara gelince: Bunlar daha 

ilk adımda, bam başka bir ehemiyet a

larak hakikaten muazzam bir kömür 

havz.asmm karşısında bulunduğumuzu 

göstermiştir. 

Bu geniş alanda yapılan jeolojik tet

kikler sayesinde. havzanın umumi bün

yesi tesbit edilerek hemen her tara

fında kömür ihtiva etmeğe müsaid ol

duğu anlaşılmıştır. Bu muazzam saha-

nm bir çok yerlerinde sayısız kömür 

mostraları görülmüş ise de, izhar, nak

liye ve işletme vaziyetlerini göz önün

de tutarak, bu bünyenin en müsaid je

olajik şartlarını taşıyan ve bütün hav

zanın ancak onda birini teşkil l·tmekte 

olan yalnız 20 Km. murabbalık bir sa

hada esaslı sondaj ve muhtelif arama a

meliyatına girişilmiş ve bu meyanda 
mecmuu tulleri 496 metreyi bulan 40 a
det kuyu, 773 metreyi bulan 14 galerı 

ve 4561 metreyi bulan 49 adet şakul\ 
sondaj yapılmış. Bu hafriyat sayesinde. 
alanın bu kısmındaki kömür yatağının 
derinliği, yatımı, kalınlığı, vasıfları 

nokta nokta tayin edilerek, sırf bura
da, yüz milyon ton kömürün mevcudi· 
yeti katiyetle tesbit olunmuştur. 

Ucuz enerji: 

Denilebilir ki, bol ve ucuz enerji is
tihsali imkfını, memleketin bu kısmı i
çin artık halli düşünülmesi lazım gelen 
bir mesele teşkil edemez. Bu linyit hav
zasındaki enerji menbaı, her türlü ihti
yacı istenildiği kadar ve nesillerce kar
şılayabilecek vaziyettedir. 

Elektrik istihsalinden başka, bazı 

kimyevi endüstrilerce de bu kömürle
rin ham madde olarak kullanrlabilecc· 
ği düşünülürse, bu tabii servetin ehemi· 
yeti anlaşılır. Bu meyanda, azot endüı1t
risini zikredebiliriz: bu kömürlerle, -d
raatimiz için bol bol azotlu suni gübre
ve müdafaai milliye için de istenildi· 

Seyid Ömerden başka Eskişehir • Bi

lecik yakınında ve yüksek nisbette kat· 

ranı ihtiva eden linyit zuhuratına rast· 

lanmıştır. Ayrıca Balıkesir, Ankara, 

Kayseri, Sivas, Malatya, şarkda Kot> 
dağında araştırmalar yapılmış ve bir 
çoklarından müsbet neticeler alınmış

tır. Diğer taraftan bütümlü şist araştır· 
malan da devam etmektedir. 

Merkez işleri 
S aha üzerinde girişilmiş olup, iza. 

hatı yukarıda verilen faaliyetin 
yanı başında, enstitünün merkezinde 
kurulmuş ilmi ve idari servislerin teş· 
kilatı meydana getirilmiştir. 

Laboratuvar !ar 
Maden tetkiklerinin esaslı ve zaruri 

bir vasıtası olan kimyevi tahlillerin v~ 
tecrübelerin sıhhatle yapılmasını temin 
edecek laboratuvarliirın tesisine ehemi
yet verilerek memleketimizin en modeı n 
sayılabilecek maden tahlilhanesi kurul
muştur. 

Jeojoji laboratuvarı: 

Gerek suhurun, gerekse madeniyat 
la müstahaselerin tetkikini yapabilecc::-< 
Mineraloji, Patroğrafi ve Paleontoloji 
laboratuvarlarının esasları atılmı~tır. 

T opogralya: 

İstikşafı veya aranılması yapılan 
madenlerde, bir takım topoğrafik veya 
jeolojik hartaların ve maktaların çıka
rılması zaruridi:. Binaenaleyh bu işleri 
başaracak bir servis kurularak her •ür
lü nirengi, topoğrafya masahalarının, 

tersim ve teksirlerin icras: imkanı te · 
min edilmiştir. 

Geçilmesi müşkil arızalı mıntakdla
ra kolaylıkla tatbik edilen ve çalışmada 
sürat temin eden fote>grametri usuliyle 
harta çıkarılmasına yarayacak aletleı 
de tedarik olunmuştur. 

Fenni dökümantasyon ve nqriyat: 

Şimdiye kadar, madenlerimiz hak

kında yazılmış bir çok raporlar ve e

serler olduğu gibi enstitüce yapılan e· 
tüdlerin de mütemadiyen raporları tan· 

zim edilmektedir. Dağınık bir şekilde 

kalmış olan ve ekserisi ecnebi dillerde 

yazılmış bulunan eski raporların derl'!n· 

mesi, tetkiki, tercümesiyle yeni tan

zim edilmekte olan raporların da tasni· 

fi, tercemesi, tahlile tabi tutulmalar; iıt 

leri esaslı bir fen ve ilmi mevzuu teşki! 

etmektedir. 

Bunların yanında. enstitüye gel:nek

te olan ve maden fennine aid buluna~ 

müteaddid mecmua ve eserlerin de tet

kiki, bizi ata.kadar edecek mesele terin 

not edilmesi hususu mühim bir yer al· 

mıştır. Gerek maden işlerine taalluku 

· olan haberlerin derlenip neşrini, gerek

se enstitüce ele alınan ilmi meselelerin 

yayılmt' sını temin edecek olan ve ikı 

ayda bir çıkarılan M. T. A. mecmuası 

ttirk neşriyatı arasına katılmıştır. 

Geniş bir faaliyet sahasına atılan 

ve endüstriyel mahiyette bir çok ameli-

yata girişen bir müessesenin gayet mü · 
him olması lazım gelen muhasebesi ile 
levazım ve siparişler servisleri, ~ıkı 
veçhile teşkil edilerek bunların ticaıi 

usullere tevfikan sürat ve intizamla yil · 
rümeleri temin edilmiştir. 

Talebe işleri 
E velce maden şirketlerine dü">en 

genç türk mütehassısı yeti5tirme 
vazifesi, hususi kanunla enstitüye inti· 
kal ettirilmişti. Bundan dolayı, aç;lan 
iki müsabaka neticesinde 40 lise me 
zunu seçilerek maden mühendislik tah· 
sili için Avrupa'ya sevkedilmiştir. Bun
lardan yedisi Amerika'ya. beşi Belçi
ka'ya. onbeş.i Almanya'ya ve on üçü de 
Fransaya gönderilmi,tir. 

r H i kaye'ı 
ı.._ ___ r 

Muz sepeti 
Dilinden hiç anlamadığınız yabancı 

bir memlekette kaldığınız oldu mu hiç? 
Eğer olmadiysa, bunun ne müşkül ve 
can sıkıcı bir şey olduğunu bir türlü 
tahmin edemezsiniz. 

Enternasyonal dillerden birini bili. 
yorsanız, bu mazhariyetiniz ne de olsa, 
işinizi çok kolaylaştırır. Fakat bu ım. 
kandan da mahrumsanız, vaziyetiniz i
ki kat güçleşir. 

Bir lokantaya gidersiniz, önünüze, 
bir çin muamması kadar anlaşılmaz bir 
liste getirirler. Garsona bu listeden bir 
~ey anlamadığınızı işaret.e bildirmeniz 
kolaydır ama, istediğiniz yemekleri o. 
na anlatmanız hiç de kolay değildir. 

Yemekler eskiden bizim ahçı di:.k
kanlarında olduğu gibi camekanda s•. 
ralı değildir ki garsonu kolundan tutub 

' yanına götüresiniz ve işaretle hangisin
den istediğinizi kendisine anlatasınız. 

' 

Garsonla işaretli garib muhavereni· 
zin etrafta umumi bir tecessüs uyan. 
dırdığını ve bazı kimselerin halinizt: 
kıs kıs gü düklerini farkedince canını· 
zm sıkıntısı bir kat daha artar. Nihayet, 
derdi başınızdan savmak için yakınınız 
daki masada yenilen yemeği, ne olduğu
nu bilmeden, garsona işaret ederek, me
seleyi en kısa yoldan halletmek yoluna 
saparsınız. Bu defa da aksi gibi önünü. 
ze hiç sevmediğiniz ve hoşlanmadığı. 
nız bir yemek gelir ve siz, beyhude pa 
ra verdiğinize mi, yoksa karnınızın aç 
kaldığına mı yanacağınızı bilmiyerek 
kendinizi dışarı atarsınız. 

Almanyaya tahsile gittiğim zaman 
bir kelime almanca bilmiyordum. 
Bavyaranın, bizim büyük şehirlerimiz. 
den kalabalık ve bakımlı olan, o küçük 
kasabasına vardığım zaman, artık yolda 
çektiğim müşkülatın sonuna ermiş ol
duğunu düşünerek seviniyordum. Hal. 
buki iş tersine çıktı. Her saat her daki
ka yeni bir güçlük karşısında kalıyor· 
dum. Dilimden anlıyan tek kimsenin 
bulunmadığı, yahud bulunup da benim 
bilmediğim bu kasabada, haftalarca müd
det bir tek kelime konuşamadan yaşa
manın ne demek olduğunu hala h31ır. 
!arım. Bir kaç hafta. diyorum, zira i
çinde bulunduğum zaruretin tazyiki o 
kadar şiddetliydi ki, pek az zaman '>On· 

ra meramımı anlatacak kadar dil öğ. 
renmeye muvaffak olmuştum. 

Fakat ah o ilk günler 1 

O günlere aid pek çok acı hatır:ıla.. 
rım var. Fakat bunlar arasında bir ta
nesi de pek komiktir ki anlatmağa de
ğer sanıyorum. 

Bir gündü, her gün gibi, ders saat. 
!arı tamamlanınca, biraz hava almak i
çin dı§.arı çıkmıştım. Bütün gariblığı· 
mi ve yalnızlığımı his ederek tek b:ışı
ma etrafıma baka baka sokaklarda do
laşıyordum. 

§ 
c 
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Bir aralık gözüm bir yemişçi dük. 

,. 
llH~ 

ULUS'un Tercüme 
kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda asağı. 

daki fiatlardan dörtte bir indirile· 
cektir. 

Büyük sayfa Kurus 
Bir konferans 42 25 

Bernar $ov 
İnsanlığın Hali 302 75 

Anclre Malro 
Cihan Şamoivonları 162 60 

Pol Moran 
Evlilik ve Ötesi 340 75 

Tak Sardon 
Orta sayfa 

Kırmızı Zambak 372 75 
Anatol Frans 

Levis ve f rerı 139 30 
Pol M:ıran 

San Mişele'nin Kitabı 408 100 
Akse! Munte 

Seri kitablar Basm~evi 2';s•l,.•irriz
dedir. 

Türk evinin en §erelli ana
ne•İ kilerdir. 

Kavanoz, kavanoz reçelleri, 
şişe, şişe §Urup/arı olmayan bir 
ev, çocuksuz bir yuva kadar 
nadirdir. 

B" güzel ananemizi ya§ata
lım! 

Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumu 

fı 

~ 
L 

E 

kanma ilişti. Burada. türlü yemiş1er 

yanında bir sepet de muz asılı duruyor
du. Haziran ayında adeta üşünüleıı 

bu iklimde bilmem neden bu muz sepe. 
ti bana Akdeniz kıyılarını ve bu arada 
içinde doğduğum ve büyüdüğüm Antal
yayı hatır.attı. Bahçemizde, kendi elim
le dilemiş ve bakmış olduğum muz ağaç
ları gözümde tüttü ve muhakkak ki bam 
başka memleketlerden gelmiş olan bu 
muz sepetinde birden bire memleketim.. 
le karşılaşmış gibi heyecana kapıldım. 

Yemişçi dükkanına sokuldum. Se
petten bir muz aldım. Gerçi almanca 
kaça demesini öğrenmiştim ama, ada
mın bana söyliyeceği paranın miktarı
nı belki de anlamayacağım diye cebim
den bir avuç bozuk para çıkardım ve bir 
muzun ücretini alması iç.in dükkancı
ya avucumu uzattım. 

Bu, pala bıyıklı, şişman, sarı saçlı 
ve mavi gözlü, esatiri cermen tiplerin.. 
den biriydi. Yüzüme tuhaf tuhat baktı. 
Gülümsedi. Nihayet elini uzatarak ni
kel paralardan bir tanesini aldı. Sonra 
yüzüme baktı. Ben belki daha alır d•ye 
çekmemiştim. Hakikaten de, elini u.. 

zattı bir tane daha aldı. Gene yüzüme 
baktı, ben de bu garib hareket karşı.. 

sında hayrette kalmış, onun ne yaptığı
na bakıyordum. Avucumdaki marklar
dan bir iki tanesini daha aldı, bir kere 
daha yüzüme baktı. Ve yüzümde tuç 
bir protesto ifadesi okumamış olacak 
ki avucunu bir kapak gibi avucumun üs. 
tüne kapadı, sonra elimi bükerek mevcu
dunu kendi eline boşalttı. Ustelik hür
metle bir de reverans yaptı. 

Avucumda bizim paramızla dört bq 
liranın karşı:ığı vardı. Bir muz, ne de 
olsa. bu kadar yüksek bir fiatla satıla
mazdı. Dükkancının, yabancılığımt bir 
ahmaklık gibi istismar etmeye kalkıf
ması canımı sıkmıştı. Fakat ona ayna 
spiritüel tarzda mukabele edebileceği. 
mi anlatmak istedim. 

Muz sepetine yaklaştım. Bir muz 
daha aldım. Bu defa ne yapıyor dıye 

yüzüme merakla bakan adama gözleri
mi kaldırdım. Bir tane daha aldım. Ge
ne yüzüne baktım. Taşlaşmış gibi ha. 
reketsizdi. Bir tane daha aldım, ve bir. 
hareket görmeyince, sepeti koluma tak· 
tım ve bu defa dükkancmın yüzüne bl· 

le bakmaya lüzum görmeden yolu tut. 
tum. 

Fakat herif arkamdan yetişti ve ko
lumdan sepeti kaptı, üstelik bağırıp ça· 
ğırmaya başladı. Baktım olacak gibi de
ğil, bir polis gelecek ve beni hırsız di
ye yakalıyacak. Meramımı anlatamıya
cağım. Lanet olsun deyip, muzları bı

raktun ve bir belaya çatmadan yakamı 
sıyırdığıma memnun olarak, aldığım bu 
dersin acısiyle lisan derslerine daha bü· 
yük bir gayretle çalışmaya koyuldum. 

HiKAYECİ 

CENGEL 
HiKA YEi .F.Rt 

(iKiNCi CENGEL KiTABi) 
Meşhur ingiliz muharriri Rudyartl 

Kipling'in bu güzel eıeri de: 
BlRJNCl CENGEL KIT ABI 

na tercüme etmir olan Nurettin 
ART AM taralı-ndan dilimize 

çevrilerek :.aril bir kitab 
halinde çıkmı~tır. 

Ayrıca ingiliz muharririnin kendi 
hayatı hakkında yazdığı: 
KENDİME DAiR 

adlı eserini de ihtiva eden bu kitab 
bütün kitabr.ılarda 75 kuruşa 

satılmaktadır 

Uluı tercümeler kütüphaneıinirı 
13 üncü cildi 

Her münevverin oku....a.sı 
lazımgelen bir eser 

Bilinmiyen 
ç 1kt1 

insan 

Yazan: Doktor Aleksı Karel 

Türkçeye çevıren: Nasuhı Baydaı 

Ulus Basımevinde ve büyük 
kütüphanelerde satılır. 



ıo ULUS = 
Diplomali radyo mütehassısımız 

tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! 
26 - 6 - 1937 

Halil Naci Mıhcıoğlu 

Anafartalar No: 111 

Petrol ve Benzin fiyatları 
hakkında 

BP-lediye Reisliğinden 
Petrol ve benzin fiatlarrnı ucuzlatmayı temin eden 

3263/ 3264 numaralı kanun ahkamı muhtelif verçil.er ü_ze
rinden mecmuan petrolun kilosunda 7.60, henzı~~n ~ılo
sunda 10.40 ve dolayısiyle litrede 8.57 kunış tenzılatı ıcab 
ettirdiğinden bu esas dairesinde ~kar~da.fi~tlar. 25.6.937 
den itibaren aşağıdaki şekilde tesbıt edılmıştır: Fıatlar ha
ricinde hareket edenler hakkında kanuni takıbat yapıla-
caktır. 

Kanunun 
nesrinden 

~velki 
fiatlar 

375 
Maddenin ismi 
Büyük T. petrol 
Büyük T, benzin 
Küçük T. petrol 
Litre benzin 

450 
105 

26 
130 Beş litrelik şişe 

Kanunun ne~rmden 
sonraki fi. 

toptan perakende 
258 268 
318.75 328.75 

75 80 
17.40 
87 

İstanbul Belediyesinden : 

tenzi
lat 

7.60 k. 
10.40 k. 

7.60 k. 
8.57 L. 
8.57 L. 

Ki lo mikdarı Bir kilosunun muhammen bedeli 
2345 Tereyağı 100 kuruş 

24800 Sadeyağı .90 .. ,, ~ 
Belediye hastanelerile diğer müesseselerıne !uzumu ?lan .yaglar 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşlardır. Şartname ve lıstesı ı~:va.: 
zıı:n müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 8.7 .1~37 perşembe gunu 
saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. İsteklıler 2490 No. lu ka
nunda yazılı vesika ve 1849 lira 87 kuruşluk il_k teminat makbuz ve
ya mektubile beraber teklif mektuplarım Abavı .~apalt zarflar~n~ yu
karda yazılı günde saat 14 de kadar daimı encumene vermelıdırler. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (3604) 2-2910 

tLAN 
Kemahm Sitemi K. Kamil kızı Necmiye tarafından O. K. İs

tanbul Aynalı çeşme Emin cami karşısında Eyyubum sokak 35/ 36 
sayılı hanede iken ikametgahını değiştire~ek ikametgahı meçh~l 
kalmış bulunan Kamil oğlu Dursun aleyhine açılan alacak dava
sından dolayı yapılmakta olan duruşmanm muayyen günü olan 
16.':1.937 cuma günü Kemah asliye hukuk mahkemesinde hazır bu-
lunması ve yahud bir vekil göndermesi itan olunur. 2-2915 

P T T L Mu·· ,du··rıu··gun--·· den . .. • evazım 

1) - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/ m 10 ton 2 m/m ki ceman 
150 ton demir tel kapalı zarf usuli ile satın almacaktır. 

2) - Muham'Tlen bedeli (30.000), muvakkat teminatı (22 50) lira 
olup eksiltmesi 11.8.937 çarşamba günü saat (15) de Ankarada P. 
T. T . satm 21ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakat teminat makbuz veya banka mektubu
nu, ticaret odası vesikasmdan başka müteahhidlik vesikasını ve 
teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) e kadar 
mezl:fır komisyona tevdi eyleyeceklerdir. 

4) - Sartnameler, Ankıırada P. T. T. levazım, İstanbul Beyoğlu 
P. T. T. ~yniyat şube müdürlüklerinden (150) kuruş ücretle veri-
lir. (1725) 2-2907 

Ank~ara Valiliğind·en 
ı - Keşif bedeli 6991 lira 61 kuruş olan stadyomda yapılacak 

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

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

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

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

Ankara icra dairesi iflas memurluğundan 
Ankara Hisar Ağniya mahallesi kapan ban Atpazarı mevkiin

de eski os.manlı bankası civartnda kain tapunun 34 - 27 sahife 
Kanunuevvel 341 tarih ve 37 numarasında kayıtlı sağı çubttkçu 
zadeler mağazası yesari mukaddema topal Aleksandır elyevm em
laki milliyeye ait mağaza arkası Aleksandır arsası elyevm emlaki 
milliyeye ait arsa cephesi tarik ile mahdud mağaza aşağıda yazı_ 
lı şartlar dairesinde satılmak üzere açık arttırmaya çıkaııl:ı:m~tır. 

Evsaf ve müştemilab 
Mağazanın cephe kısmı tamamen kesme taştır. Bir kısmı al

tmda bodrum var-dır. Üç bölmedir 5400 lira muhammen kıymtti 
.rardrr. 

Sabş şartları 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 28. 7. 937 ' tarihine mü

sadif Çarşamba günü saat 14 - 16 ya kadar- Ankara icra dairesi 
Hlas memurluğu odasında yapılacaktır. Talihler gayri menkule 
takdir edilen kıymetin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubu ve yahud teminat olarak ka· 
bulü laz ım gelen tahvil vereceklerdir. Tapu ve dellaliye müşteri
ye aiddir. Binanm müterakim vergi ve resimleri satış bedelinden 
ödenecektir. Artırmada teklif edilen bedel gayri menkule tahmin 
edilen kıymetin % 75 şini bulduğu takdirde üç, defa nida ettiril
dikten sonra en çok artıran müşterisine ihalesi yapdacaktu. 

Teklif edilen bedel mala tayin edilen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en yüksek teklifte bulunan müşterinin 
te.kfüi baki kalmak şartile 12. 8. 937 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 14 • 16 yapılacak ikinci bir artırmada üç defa nida etti
rildikten sonra en çok artıran müştedsine ihale edilecektir. Her 
iki artırma sonunda ihale bedeli derhal ve yahud talep üzerine 
verilecek mühletin hitamında verilmediği ve kendisinden bir ev_ 
vclki müşteri de teklifi veçhile alınağa razı olmadığı takdirde 
15 günlük bir ilan neticesi yapılacak artırmada en çok artırana 
ihale edilecek ve aradaki farklar evvelki müşteriden tahsil edile-
cektir. 

2 - Şartname 10. 7. 937 tarihinden itibaren dairede herkese 
açıktu. Talipler artırmadan evvel gayrı menkulün hususi vaziyet
lerini ve satış şartlarını görmüş ve okumuş ad ve itibar olunur. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlarm gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddi· 
alarmı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde iflas memurluğuna bil
dirmeleri aksi halde haklan tapu sicilleriJe sabit olmadtkca satış 
bedelinin payJaşmasmdan hariç kalacaklardır. 

Alıcılarm: 935 - 49 dosya numarasile müracaat eylemeleri ilan 
oJuı•r. 2-2922 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma ı 
Komisyonu nanlan 

!~---------------- ___________ ,,_ __ ~ 

Garnizonu 

Bursa 
Mudanya 

Ton 

903 
154 

tLAN 

Muhammen tutarı 
Lira Krş. 

13.996 50 
2.156 00 

İlk teminatı 
Lira Krş. 

1.211 43 
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 asked 
satm alma komisyonunda tophane binasında eksiltmeye konacak
tır. Muhammen fiatları ile ilk teminatları yukarıda yazılıdır, Şart
namesi Bursa askeri satın alma komisyonu ile İstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın alma komisyonlarmdadır. Eksiltmeye 
girişeceklerin alım satım kanununun 2, 3, cü maddelerindeki vesi
kalariyle teminat mektub'arını havi teklif mektublarınr ayni gün 
saat 16 ya kadar Bursa askeri satın alma komisyonuna vermiş ola
caktır. Bu saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen teklif 
mektubları alınmıyacaktır. Bursa ve Mudanya gar-nizonunun kömü
rü bir istekliye veya ayrı ayn isteklilere verilebilir. (1639) 

2-2761 

İLAN 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan 6000 kilo koyun 

eti 29.6.937 salı günü saat 14 : 16 ya kadar açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2100 lira olup muvakkat te· 
minatı 157 lfra 50 kuruştur. İsteklilerin teminatlarını Kırıkkale as
keri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatı~ 
rarak belli gün ve saatte mekteb satın alma ~omisyonuna gelmele-
rL (1525) 2-2605 

İLAN 
Muhammen bedeli Miktarı Cinsi 

Lira Kuruş Kilo 
225 00 1800 A1rşe kadm fasuly 

87 50 700 Barbunya fasulya 
70 00 700 Çalı fasulya 

700 00 3500 Patltcan 
100 00 500 Dolmalık biber 
200 00 2000 Kınruzı domatis 

70 00 700 Kabak 
30 00 300 Taze bakla 
60 00 600 Ispanak 

100 00 1000 Patatis 
187 50 2500 Kuru soğan 

90 00 300 Taze bamya 

1920 00 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan on iki kalem 

yaş sebze 28. haziran. 937 pazartesi günü saat 15 : 16 ya kadar açık 
eksiltme suretiyle satm alınacaktır. İsteklilerin ilk teminatı olan 
144 lirayı Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine makbuz 
mukabilinde yatırılarak belli gün ve saatte mekteb satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1527) 2-2607 

İLAN 
1 - Konyadaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 23400 kilo sade 

yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankara Lv. a

mirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 
3 - Sade yağın muhammen tutarı 19719 lira 18 kuruştur. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi bes miktar fazlası da dahil 

olduğu halde ilk teminatı 1848 lira 68 kuruştur. 
5 - Eksiltme 2.7.1937 cuma günü saat 16 da Konyada kolordu 

satın alma komisyonunda yapxlacaktır. • 
6 - İstekliler teklif mektuplarım ihale günü saat 15 e kadar 

satın alma komisyonuna vermiş bulunacaklardır. Bu saatten 
sonra verilen mektuplar kabul edilmiyecektir. Saat ayarı kolordu 
daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. ci madde:
sine uygun olmayan mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti-
rilmiyecektir. (1608) 2-2698 

t L A N 
ı - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 62 bin kilo kuru 

ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. A 

2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul, Ankara Levazım a
mirlikleri satın alma komisyonlarmda görülebilir. 

3 - Kuru otun muhammen tutarı 28210 liradır. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlası da dahil 

olduğu halde ilk teminatı 2644 lira 69 kuruştur. 
5 - Eksiltme 2. temmuz. 1937 cuma günü saat 11 de Konya ko

lordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İsteklilerin teklif mektuplarım muayyen gün ve saat 15 e 

kadar satın alma komisyonuna vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
verilen teklif mektupları kabul olunmıyacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32. ci madde
sine uygun olmıyan mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak etti-
rilıniyecektir. (1610) 2-2700 

İLAN 
1 - Ankar .. garnizonu birlikleri için 918 ton odunun 10.7.937 

cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi ya~ılacaktır. . 
2 - Odunun tut-:ın 16065 lira olup muvakkat temınatı 1204 lıra 

88 kuıştur. ŞHtnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te • 

minat makbuzlarını havi tek:if mektublarını yazılı gün ve saatten 
bir saat evetine kadar levazım amirliği satm alma komisyonuna 
vermeleri. ( 1674) 1-2830 

İLAN 
Cinsi Miktarı M. bedeli İlk teminatı Eksiltme Eksiltme 

Kilo Lira Lira şekli tarihi saati 
Arpa 500000 20000 1500 Kapalı zarf 14.7.1937 15,30 

,, 500000 20000 1500 Kapalı zarf 14.7.1937 16 
,, 388600 15544 1166 Kapalı zarf 14.7.1937 16,30 

Yulaf 750000 37500 2813 Kapalı zarf 16.7.1937 15,30 
Yukarıda yazılı arpa ve yulaf ayn ayrı ihale edilecektir. Tek· 

lif mektupları eksiltme saatinden bir saat eveline kadar kabul olu
nur. Yulaf şartnamesi 188 kuruş mukabilinde komisyondan alma· 
bilir. İsteklilerin evsaf ve şeraiti öğrenmek üzere hergün ve eksilt
meye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanuni 
vesikalarile Lüleburgaz Tümen satın alma komisyonunda bulun-
maları. (1750) 2-2909 

' 
ŞA VŞETTE TÜCCARDAN BOYüKLO OÖLU FUAD ŞE-

RİKİ ABDULLAH: 
Şavşetin Savaş köyünden İsmail oğlu Hasan ve Kara Ağaç kö

yünden Kerim oğlu Yusufun senetli alacaklan olan 603 liranın 
tahsili hakkındaki takib talebleri üzerine ikametgihmrzm meçhul 
bulunduğundan ilfuıen tebliğat icrasına karar verilmiş,tir. İün ta· 
rihinden itibaren bir ay içinde borcumuzu ödemeniz ve borcun ta
mamına ve ya bir kısmına ve yahud alacaklıların takib talebleri 
hakkında bir itirazınız varsa gene bu müddet içinde ve istida ile 
veya şifahen Şavşet icra dairesine bildirmeniz. Bildirmediğiniz 
takdirde hapis ile tazyik olunacağınız ve hakikata muhalif beya
natta bulunduğunuz takdirde hapis ile cezalandınlacağmız, ve bor
cu ödemez veya itiraz etmesseniz hakkınızda cebri icraya devam e
dileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 2-2916 

Askeri fabrikalar umum dürlüğü Satmalma 
Komisyonu nanlan ..._________________ --~------------~ 

İLAN 
6.8.937 cuma günü ihale edileceği 20,22, haziran 937 günlerinde i· 

l~n edilen 4.000 kilo şarjörlük yaylık çelik şartnamesinde değişik
lik yapdmasına lüzum görüldüğünden mezkur ilanlar hükümsüz-
dür. (1728) 2-2870 

750 TON GENERATÖR KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 9750 lira olan yukarıda mikdarı yazılı ge. 

neratör kömürü askeri fabrikalar umum müdüdüğü satın alma kcr 
misyonunca 8 temmuz 937 perşembe günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 731 lira 25 kuruşu havi teklif mek. 
tublarını mezkfir günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaik-
le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları (1670) 2-2802 

4.000 KİLO ŞAR.JÖRLÜK YAYLIK ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 4.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazı.ı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 10.8.937 salı günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talible· 
rin muvakakt teminat olan 300 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddeledndeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (1727) 2-2869 

Ankara Valiliğinden 
Muhammen bedeli 2340 liradan 65 kilo klor maiyeti kinin kom

pirimesi satrn alınacaktır. Şartnamesi vilayet sıhhat müdürlüğüne 
müracaatla görülebilir. 

1stekli1erin ihale günü olan 15.7.937 perşembe günü saat 15 de 
viliyet dai.ıni encümenine gelmeleri. (1752) 2-2913 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

Komisyonu ttanları 
·---------------~ ________________ __. 

BİLİT 
14 kalem baytari ecza kapalı zarf usuliyle satın almacalttır. Be

deli (11600) liradır. lhalt"si 5.7.1937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 870 liradır. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek 
istjyen satın alına komisyonuna müracaat ve ihaleye gireceklerin 
2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat ve teklif mek
tuplarile birlikte belli gün ve saatinden en az bir saat evel M. M. 'U 
satm alma komisyonuna gelmeleri. (1612) 2-2702 

BlLİT 
17 tane dış ve 15 tane iç otomobil lastiği satılacaktır. Görmeli 

istiyenler Akköprüde nakliye deposuna müracaat etsinler. Satış 
günü 28 haziran 937 pazartesi günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
KO. dadır. İstekliler muayyen gün ve saatta hazır bulunsunlar. 

{1719) 2-2866 
lLAN 

1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 425 kuruş olan 112 bin çift 
ve ayrıca 86.000 çift kundura kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - 112 bin çiftin şartnamesini 2380 ve 86 bin çiftin şartname
sini 1828 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin hergün 
komisyona gelmeleri. 

3 - 112 bin çiftin ilk teminatı 22.790 ve 86 bin çiftin ilk temi
natı 18.370 liradır. 

4 - 86.000 çift kunduranın ihalesi 14.7.937 çarşamba günü saat 
11 de ve 112.000 çift kunduranın ihalesi aynı günün saat 15 indedir. 

5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tublarmı ihale saatlarrndan en az bir saat evel milli müdafaa veka-
leti satın alma komisyonuna vermeleri. (1720) 2-2906 

İstanbul Belediyesinden 
Belediyeye bağlı hastahanelerle diğer müesseselere lüzumu o

lan 446.320 kilo ekmek kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir 
kilo ekmeğe azami narh fiati tahmin olunmuştur. Listesiyle şart
namesi levazım müdürlüğünde göriilebilir. Eksiltme 6.7.937 Hh gü
nü saat 15 de daimi enı:ümende yapdacaktır. 

İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 3682 lira 20 kuruf. 
luk teminat makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektublarınr 
havi kapalı zarfları yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar daimi 
encümene vermelidirler. Bu saatten soru verilecek zarflar kabul 
olunmaz her müesseseye lüzumu olan ekmek ayrı ayn da ihale e-
dilebilir. (3568) 2-2912 

iLAN 
İnebolu maliyesi namına malmüdürü Rıfkı Ertenin Artvin vi~ 

15.yetinin Borçka kazası malmüdürü Kemal Akif ve yirmi bir ru
fakası aleyhine ikame eylediği tazminat davasmm geçmekte olan 
muhakemesinde: Müdde .aaleyhlerden Şirvan kazası kaymakamı o
lup halen İstanbuJda bulunan miitekaid Nuri ile Akdağ madeninde 
muhafaza memuru Akif ve Uluyol köyü 928 senesi azasından Pi· 
çakçı oğlu Ahmet namlarına çıkan davetiyelerin bila tebliğ iade e
dilmiş olduğndan mumaileyhima haklarmdaki tebliğatm gazete ile 
ypxldığı halde muayyen günde gelmemiş olduklarından hakların
daki muhakemenin gıyaben icrasına ve gıyab kararınrn gene gazete 
ile ilnına ve bununla beraber gene müddeaaleyhlerden Yedikulede 
tahakkuk baş memur muavini Salih Namına bu defa gönderilmiş 
olan davetiyle varakası da bila tebliğ iade edilmiş olduğundan ber
mucibi taleb anın hakkındaki tebliğatında gazete ile ilamna tali· 
kan duruşma 30.6.937 çarşamba günü saat 10 bırakılmış olduğun
dan gerek haklarında gıyab kararı ittihaz olunan Nuri ve Akif ve 
Ahmet ve bu defa davetiyesi bila tebliğ gelmiş olan Salih muhake.. 
me günü gelmezler veya taraflarından bir vekil göndermezlerse gı
yab kararx ittihaz olunanlar hakkındaki muhakemenin gıyaben ic· 
ra ve Salibin de hakkında gıyab kararı ittihaz olunacağı ınalUmla-
rı olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 2-2914 

Anl{ara emrazı zühreviye 
hastahanesi 

Cinsi 
Tahmin fiatı 

Kuruş 

45 
Kilo 
4100 

o/o 
Tutarı 

Lira K. 
1845 00 

7,5 muvakka 
teminatı 

Lira K. 
143 00 Koyun ve kuzu eti 

Ankara valiliğinden: 
1 - Emzarı zühreviye hastanesinin bir senelik ihtiyacı olan 

yukarıda mikdarı yazılı et evelce açık eksiltmeye konarak ihale 
günleri olan 4.6.1937 ve 18.6.1937 tarihlerinde talip zuhur etmedi
ğinden bu kere pazarlıkla açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 1937 yılı haziranın 29 uncu salı günü saat on dört
te hastane için teşekkül edecek komisyonda yapılacakttt. 

3 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı ihale kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaiki haiz olanlar şartnamesini gör
mek üzere hastane tababetine gelmeled. 

4 - Bankaların verecekleri teminat mektupları veya nak.it ve 
nakid mahiyetindeki devletçe teminat olarak kabul edilen tahviL 
Ierin Ankara defterlarlık veznesine yatırıl?.rak mukabilinde a rna· 
cak makbuz ile birlikte müracaat edeceklerdir (1758) 2-2919 



26. 6-1937 ULUS 

Karadeniz Pilajı 
P. T. T Levazım 

Müdürlüğünden 
1) - Kumaşı idare tarafından verilmek, diğer malzemesi müte.. 

ahhide aid olmak üzere 1800 takım maa kasket elbise diktirilmesi 
bpah zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) - Muhammen bede i 6300 muvakkat teminatı 472.50 lira olup 
eksiltmesi 5.7.937 pazartesi günü saat (15) de Ankarada P. T. T. 
satın alma komisyonunda yapılacalrtrr. 

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 mezkür ko
misyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4) - Şartnameler Ankarada P. T. T. levarım müdürlüğünden. 
İstanbul Beyoğlunda P. T_ T. ayniyat ş.ube müdürlüğünden parasız 
nrilecektir. (1621) Z-2757 

Ankara 1\lektebler Mühayaat 
Komisyonu Reisliğinden 

Siyasal bilgiler okulu ta ebesinin yata~ takunlariyle çamıo~y~J~.
nnın ihale tarihinden teşriniııan.i 937 gayesme kadar yıkama ve utu
Jenme işleri çık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5. temmuz 937 
pazartesi saat 15 de mektebler muhasebeciliği binasında yapılacak
tır. Muvakkat teminat 269 lira 21 kuruştur. Şartnamesi parasız ola
rak her gün mektebte görülebilir. Teşrinisani 937 gayesine kadar 
yıkatılacak çamaşır ve yatak takımlarının tahmin edilen mikdariyle 
fiat tahminleri aşağıda yarrlrdrr. 

Nevi Mikdan .. , çoğu 

Parça başına tahmin edilen 
fiat 

Büyük parça 
Yatak; battaniye 
çarşafları, fanila 
don pijama ve emsali 

Orta parça 
llavlu torba peçete 
masa örtüsü gibi 
fCYler 

Küçük parça 
Mendil çorab 
yaka gibi eua 

15.000 35.000 7. kuruş 

13.000 23.000 3. kuruş 

8.000 13.000 1. kuruş 

(1648) 

Ankara Valiliğinden: 

25 santim 

50 santim 

90 santim 

(Z-Z763 

755 lira bedeli muhammenli Hatuniye mahallesinin Pürüzlü •o 
bğmda 41 umum 12 husus 185 ada 14 parsel No. lu 151 rn2 arsa 
7.7-937 çarşamba günü saat 15-30 da ihale edilmek üzere açık artır. 
maya konulmuştur. 

.ihale bedeli nakten ve peşinen tediye edilecektir. Taliplerın 
56 lira 63 lıtur\lfluk dipozito makbuz.iyle defterdarlık satış komıs 
yonuna müracaatları. (1700) 2-2846 

Tavukçululi • •• •• 
enstıtusu 

direktörl~Oiind?n: 
Tvukç.uluk enstitüsünde hergün çıkacak olan günlük yumurta· 

lar 2.7.1937 tarrihinden 30.9.1937 tıırihine kadar pazarlıkla artırma· 
ya konulmuştur. Pazarlık ve artırmaya aid şartnameler Çan
kırı caddesi üzerinde bulunan tavukçuluk enstitüsü direk
törlüğü tarafından isteklilere parasız olarak verilir. Pazar
lık ve artırma 1 temmuz 1937 perfembe günü saat 10 da ta
vukçuluk enstitüsü binasında topl~nacak komisyonda açık olarak 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 34 lira 13 kuruştur. Banka mektu
bundan başka verilecek teminatın pazarlık ve artırma gününden en 
az bir gün evel usulü dairesinde mal sandığına yatırılması ve mak
buzunun komisyona nrilmesi lazımdır. late1dilerin ,artname al
mak üzere hergün enstitü direktörlüğüne Ye artırmaya girecekle
rin de yukarıda yazılı günde tavukçuluk enstitüsünde toplanacak 
komisyona ba, .urmaları. (1605) 2--2705 

Zonguldak nafia müdürlüğünd~n: 
Zonguldakta yapılacak yirmi bin lira kuruş keşif bedelli güm

rük binası birinci kısım inıaatı kapalı zarf uauHyle ekailtmeye ko
nulmu,ıur. Eksiltmesi 30.6.937 çarşamba günü aaat on bette Zon. 
ıu dair nafia müdürlüğünde eksiltme komisyon odasında yapıla
caktır. Eksiltme prtnaınesi ve buna müteferri diğer evrak yüz ku· 
ru, muka ... !inde Zonguldak nafıa müdürlüğünden alınacaktır. Mu. 
vakkat teminat bin be, yüz liradır. Ekailtmeye 2irmek istiyenle
rin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan ahnmıf müteahhidlik ehliyet veaikaaiyle ticaret odasından 
937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlariyle birlikte tek. 
lif mektublarını yulrarıd ki günde ihale saatından bir saat eveline 
kadar nafıa müdrlüğü odasında toplanack komiyon reisliğine ver-
meleri ilan olunur. (1680) 2-2808 

1 7 

K RE l\1 BALSAMfl\ 

Kumrıu. Saıışın E~nıeı her tene- tevafuk eden vegane sıhhı 111 

kremıeıdir l:ildı ~<ıleı Çı .. ı~ıce ve sıvilceleri kamilen ızale 
eder Varım aandanberi kibar mahfellerin takdiı ile "ullan· 
drkları sıhhi JtÜr.e ilik kremleridir. 

KRJi;M BALSAMtN 4 Şf4:K1LDE TAKD1M ED1Lll< 

Krem Balumin vağlı ~ece- için penbe renkh 
2 - Krem balısamıo Yl\ğaız .;indüz ıçin bevu renkli 
3 - Kıem Ba•samın acı badem KÜndüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamın acı badem ~ece için penhe renkli. 

fNfifLtZ KAMZlJK RC?.ANESI 
Bevotlu . hr.1nbul 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 

iskan Umum Müdürlüğünün 
ilan suretidir 

150 lira ücretli Trakya ve Anadolu vilayetlerinde istihdam edilmek 
üzere fen memurlarına ihtiyaç olduğundan talih olanların evrakı 
müsbitelcrivle sıhhat vekaletine müracaat etmeleri. (1537) 

2-2643 

Ankara Valili~nd•:ı.n: 
Mevkii 
Kubbeli 

Cinai 
Bağ 

Karapurçak 
köyünün 
Tatlar 

Miktarı 
No. M.2 
16 5514 

Kıymeti Dipozito 
L. K. L. K. Taksit miktarı 
600 00 45 00 Sekiz sene, 

sekiz tabit 

deresi Bağ 46 5300 159 00 11 93 Peşin 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetinin ihalesı 

28.6.937 pazartesi günü saat 15.30 da yapılmak üzere açık arttır 
maya konulmuştur. 

Taliplerin hizalarında gösterilen dipozito makbuzlarile Defter-
darlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1554) 2-2642 

Beton asfalt kaplamalı şose inşaatı 
Nafia V Pkalrtinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Ankara - İstanbul 

yolunun 6+500-10+500 üncü kilometreleri arasında beton asfalt 
kaplamalı ,oae intaatı ve sair müteferrik ameliyattır. 

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

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (4902) lira (40) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik veaika&I ve 
asfaltlı şose yapmış olduğuna dair resmi vesika ibraz etmeai ll
zımdır. 

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

(1S44) 2-2647 

P.1. T.levazım müdürlüğünden 
Takımın muhamen Muvakkat Münakaaanın 

Cinai Adedi Bedel teminat fekli 
Polis grisi 875 15750 1181,25 Kapalı zarf 

,, ,, 190 3420 256,50 Açık eksiltme 
Nefti 155 2790 209.25 ,. •• 

1) -
0 

idare ihtiyacı için yukarıda müfredatı yazılı 1220 takım 
elbise ve kaı.ket aatın 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 yapılataktır. 

3) - lateldiler kapalı zarfla teminat makbuz veya banka mek
tubunu, ticaret ocfası vesikasından başka 3297 sayılı resmi gazetede 
yazılı müteahhidlik ehliyet vesikasını ve teklif mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mezkfir komisyona 
tevdi eyliyeceklerdir. 

Açık eksiltmesinde. teminat makbuz veya banka mektubu vt 
sair kanuni vesaikle beraber saat 16 da müracaat edeceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğünden 
latanbulda P. T. T. Aynivat fube müdürlüğünden paraau verile· 
cektir. ( 1543) 2--2660 

İzmir memleket hastanesi 
Baştabihliğinden : 

lzmir memleket ve E,ref .,..a butabanelerinin bir yıllık ihti
yacını kUfJ1ayacak olan 45000 bin kilo ve 18000 bin lira muham
men bedelli koyun ve kuzu eti kapalı zarf usuliyle ye 12-6-1937 
tarihinden 1-7-937 tarihine kadar 20 gün müddetle ebiltmeye çıka
nlmıftır. istekli o anlarm ,eraiti münakaaayı görmek iatiyenlerin 
her gün Ankara ve İstanbul Sıhhat mtidürlüklerine ve lzmir mem
leket hastahanesi baş hekimliğine müracaatları Ye eksiltmeye işti. 
rak edeceklerin münakasanın icrasından evvel bedeli muhammeni 
olan % 7,5 nisbetinde 1350 lira teminatı muvakkatesini H. muhase
be müdürlüğüne yatınnağa ve yahut bir banka mektubu ve yahutta 
tahvilatmı bir zarf derununa bir zarf derununda teklifnamesini 
ve bu iki zarfr 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 gürıü 
saat 10 dan 12 ye kadar lzmir vilayet daimi encümenine müracaat 
lan ilan olunur. (1870/1599) 2-2686 

Anl~ara Valiliğinden: 
Aylık 

Kapı Metruke icarı Dipozit 
MahaJJesi Sokağı Cinsi No. No. L. K. L. K. 
istasyon Arka Ambar 50 41 20 00 18 00 
İstasyon lmre Bir oda 2 10 00 9 00 
istasyon Depolar Ambar 181 50 20 00 18 00 
Yukarıda evsafı yanlı gayri menkullerin mayıs 1938 gayesine 

kadar icarrnın ihalesi 7.7.193? çarşamba günü saat 15.30 da yapıL 
mak üzere açık artırmaya konulmu,tur. 

Taliplerin hizalarında gösterilen dipozito makbuzlarile de!teı 
darlıkta kurulan komisvona müracaatları. (1701) 2-2847 

Şfırayi Devlet " umu mı 
katipliğindeıı: 

Dairemizde 35 lira nli maatlı iki tane ikinci Plllf mülizimlik 
münhaldir. 

Otuz Y•flnı geçmemit, mülkiye veya hukuk mektebi mezunlL 
rından memurin kanunun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz oıarı
lar arasında 4 ağustos çarşamba günü saat 14 de dairede müsabaka 
yapılclcaktır. lstiyenlerin bir arzuhal ile vesikalariyle birlikte riy3-
sete müracaatları ( 164 7) 2-2794 

il 

Açıldı 
Serveti fünun 

1891 
UYANIŞ 

Batya.z:arı: A. İhsan Tokgöz 

Serveti fünun 
1891 

47 senedir durmadan çdanalrta o1an bu haftalık resimli ga
zetenin Ankara•da satı' yeri A. K B A. Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sayısı 20 kurut-

Zonguldak Urbaylığından 
1 - Beton iskele üzerinde çahttırılmak üzere elektrikle müte... 

harrik vinç alınacaktır. 
Umumi malumat funlardır: 

A - Vincin kaldırma kudreti dört tondur. 
B - 220 - 380 voltluk elektrik cereyanından istifade edecektir. 
C - Ray üzerinde müteharrik oJacalrtrr. 
D - Halat uzunluğu IS metre olacaktır. 
~ - Vincin kaldırma sürati: siklet motorun takati, markası, 

sarfıyatı ve sair icabeden bütün tafsilat resimleri ve kataloğları 
teklif sahibleri tarafından orijinal olarak verilecektir. 

3 - Montaj dahi dahil olduğu halde Zonguldakda i,ıer bir va. 
ziyette teslim edilmek üzere son fiat bildirilecektir. 

. 4. - Teklifler 1.7.937 tarihine kadar Zonguldak urbaybğma vc
rılmış olacaktır. 

5 - Tahmin edilen bedel 6.000 liradır. 
6 - Muvakkat teminat 450 liradır. 

7 - İhale 2.7.937 cuma günü saat 15 dedir. 
8 - Teslim müddeti ihaleden itibaren beş aydrr •. 1697 -2835 

Yüksek mühendis mektebi artnma ve 
eksiltme komisyonundan: 

1 - Yüksek mühendis mektebi binaaınm bulunduğu ara da
hilinde yaptırılacak (238.260) lira (77) kuruşluk keşif bedelli pan· 
siyon Linası inşası ve teaiatı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Bu işe aid prtname ve evrak fUnlardır : 
A. - Eksiltme ,artnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şart· 

Jar, pansiyon projesi tabimatr dahiliye listesi, tahlili fiat cedftli. 
B - Mukavele projeai. 
: - Bayındırlık itleri gene) şartnamesi. 

D • Plan ve pro;eler. 
latekliler bu şartnameleri ve evrakı 12 lira bedel mukabilinde 

mekteb idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 28+937 tarihine müsadif pazarteai günü uat 15 

de Gümüş suyunda yüksek mühendis mektebi binası içindeki artır• 
ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13164 lira muvak· 
kat teminat vermeai bundan bqka aşağıdaki vesikaları haü: olup 
getirmesi lhmıdır. 

A - Nafia vekaletinden alınmı, yapı müteahhitliği ehliyet vc
aikaaı. 

B - 50000 liralık if yaptığına dair nafia vekaletince tasdikli 
veaika. -

C - 937 yılma aid ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin biuat diplomalı mühendia nya 

mimar olması veya bunlardan biri fenni mesuliyeti altında i•in ya• 
pılacağıru ve inpat müddetince itin başında bulundurulacağını 
teahhüd etmesi lhımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yuılı saatten. 
bir saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
artırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mulı:abi1inde ft• 

rilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad
dede yuılı saate kadar gelmit olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması prttır. Postada olacak geçikmeler ka-
bul edilmez. (320;';) 2-2554 

Kapalı eksiltme ile alınacali 
40 ton mazot 

Sıhhat ve İçtimai Mu~venet Vekaleti 
Ankara l\hntakası Sıtma 

Mücadele Reisliğinden 
1 - Ankara sıtma m8cadeJe mmtabsı için mohammen bede& 

5464 lira olan Ye evafı prtmmede yanlı bulunan oo beter kiloluk 
tenekeler içinde kırk ton muot kapalı zarf uaulii ile ebi1tmeye ka 
nu1muştur. İhalesi temmuzun 8. inci gününe müsadif perfembe gQ. 
nii saat 13 de Ankara sıtma mücadele riyaseti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakalrt teminat akçesi yü.:r:de 7.5 olup talihlerin ihale 
saatlerinden bir saat evveline kadar teminat akçelerini veya ban
ka mektublarını uygun surette sıtma mücadelesi muhaaibliğine vu. 
meleri lazımdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesini görmek ve anlamak ıçm 
Ankara mıntakası sıtma mücadele reisliğine müracaat edi1meleri. 

(1689) 2-2845 

Nafıa Vekaletinden: 
2 temmuz 937 cuma günü saat 14 de Ankarada nafia vekfi.letl 

malzeme eksiltme komisyon odasında 2860 lira muhammen bedelli 
22 ton St. 37 çeliğinden betonarme demiri ile 46 lira 25 kurut mu
hammen bedelli 250 kilo 1 m/m lik betonarme bağ telinin açılr ek
siltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada nafia vekaleti maL 
zeme müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat 217 lira 97 kuruştur. 
İsteklilerin 2 temmuz 937 cuma günü saat 14 de Komisyonda 

hazır bulunmaları lazımdır. (1592) 2-2725 

İstanbul belediyesinden : 
kilo mikdarı Bir kilosunun muhammen bcdeH 

6.480 zeytin tanesi 26 kuru' -
8.490 zeytin yağı 65 kurut 

28.150 Sabun 40 kuru' 
7.410 Soda 8 kuruş 

Belediye bastahaneleriyle diğer müesseselerine liizumu o1an 'f"... 
karıda mikdarı yazılı zeytin, zeytin yağı, sabun ve soda kapalı zarf .. 
la eksiltnıeye konulmuşlardır. Listesiyle prtnamesi levazım mG
dürlüğünde görülebilir. Eksiltme 7.7.937 ~arfalllba günü saat 15 te 
d11imi encümende yapılacaktır. tsteklileı 2490 No.lı kanunda v• 
zıh vesika ve 1429 lira 21 kuruş uk ilk teminat makbuz veya melr
tubiyle beraber teklif melrtublarını havi kapalı :r:arflarmı yukarıda 
yazılı r.iinde saat 14 de kadar da"mi encümene vermelidirler. B• 
saatten sonra veri'ecek zarfl.,r k~"nl olunl""laz Encümen eks. ~ 
ye J'onu1 .. ., ıralın her cin .,: tocl n -.e .. a ·'TI ., ·rı iha!:- de e<! bi· 
lir. (3fi0~) 2-2911 
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Or'.llan Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile besıenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çlftlltl Ma~a.'Zaları 

Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odasın,dan 

Esnaf cemiyetleri genel bürosu için şimdilik yüz lira ücretle 
aşağıdaki evsafta bir muhasebe ve muame ,at şefi alınacaktır. 

a. En aşağı liseden mezun olacaktır. 
b. Mükemmel muhasebe, daktilografi ve muhaberat bitecektir. 
c - Ecnebi lisanmı iyi bilenler tercih olunacak ve bunların yaş 

haddi 45 e kadar olacaktır. BiJmiyenJer 35 yaşından yukarı olmıya
caktrr. 

d - Temiz ahlaklr, iyi referanslı olacak, mahkUmiyeti sabıkası 
olmıyac· · •rr. . . --

e _ '.ı. alip'er arasında, muhasebe, muhabere, dakttlografı ve ec
nebi lisandan imtihan yapılacak aynı seviyeyi gösterenler arasında 
ecnebi lisanını bilenler tercih olunacaktır. 

g. !mtih..,n 30. haziran çarşamba günü saat (15) de odada yapı
Jacaktır. Talep edilen vesikalar imtihandan sonra da ibraz edilebi- J 
lir. 2-2923 --

Anl\..ara D.ağum ve Çocul{ Bal{ım~vi 
Baştahihliğinden 

% 7.5 muvakkat 
Tahmin Tutarı Teminatı 

ıCinsi Fiatı Kilo Lira K. Lira K. 
Koyun eti 45 4700 2115 O 158 62 

ı - Müessesenin bir senelik ihtiyacı olan yukarıda mikdarı ya
zılı et evelce açık eksiltmeye konularak ilan edilmiş ve ihale gün
leri olan 4.6.937 ve 18.6.937 tarihinde talib zuhur etmediğinden bu 
kerre pazarlıkla açık eksiltmeye konulmuş.tur. 

2 - Pazarlık 1937 yılı haziranın 29 uncu sah günü saat on dört
te müessesede teşkil olunacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı ihale kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaiki haiz ol•mlar şartnamesini gör
mek üzere mesai saatlerinde Ankarada Işıklar caddesinde doğum 
ve çocuk bakım evi baş katibliğine gelmeleri. 

4 - Bankaların verecekleri teminat mektub1arr komisyonca ka
bul edilir ancak nakid veya nakid mahiyetinde devletçe teminat ola
rak kabul edilen tahviller yukarıda sözü geçen pazarlık gün ve sa
atinden evel Ankara defterdarlık veznesine yatırılarak mukabilin
de alınacak makbuz ile birlikte komisyona müracaatları (1757) 

2-2918 

ULUS 

.- Underwood -
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 
Tel: 3377 

KlRALIK 

Möbleli apartıman 
fstanbul'da Şişli'de kiralık 

mobilyalı apartıman asri konforu 
cami altı odalı bir apartıman ki. 
ralıktır. İstiyenlerin Şişli'de Ha
laskar Gazi caddesinde 300 No.lu 
Mari apartımanına müracaat et-
meleri 2-2814 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkilab sokağın

da beş odah 13 No. hane satılık. 
trr. İstiyenler içindekilere mü

racaat edebilirler. 
Telefon: No. 3231 

2-2781 

Kutlu Apartmanında 
İkamet, yazıhane ve muayene

hane olmaya elverişli kiralık o
dalar vardır. 

Atatürk bulvarı: Yenişehir 
2-2883 

I\.iralıl" kat 
Yenişehir Adakale caddesi 

No. 18 de 3 oda, bir hol ve kon
forlu telefon: 2655 2-2880 

Etlikte Satılık Ev ------

26 - 6 - 1937 

n dahil" apartmanları 

Etlik'te kuyu yazısında bir 
kattan ibaret müstakil ev acele 
satılıktır. Hergün görülebilir. 

Pazarlık için ikinci noterde 
Ömer Tanık'a müracaat. 

~ binaları 
- Harita dairesi .. Sergi evi 

- Çekoslovak - - İktısad vekaleti Çocuk Esirge~ - Yugoslavya 
- İsviçre 

---- Halk evi 
2-2905 --- Etnoğrafya müze- - Ziraat enstitüleri Kurumu -- - Gazi Muallim apartmanları Sefarethane1eri 

Acele Satılık Arsa - si 
mektebi - Türkiye İf Devlet demir -

Gazi lisesi bankası yolları Kayseri 

İsmetpaşa kız Cumhuriyet atölyeleri 

enstitüsü Merkez bankası Polatlı Ziraat 

Kız lisesi Emlak ve Eytam bankası 

Sıhiye vekaleti arkasında 

----
~ ~ = ~:~· ;:::y bi· 

Hariciye vekaleti 

Türk maarif cemiyeti kolleji ya
nında 753 metre!ik bir arsa gayet 
müsaid bir fiatla acele satılık. 
Tahtakale tatlıcı Mehmet Arma
na müracaat. Tel. 2487 = il - - Ticaret mektebi bankası VE HUSUS? 

2-2921 · Musiki muallim - Memurlar APARTMANLAR -
KİRALIK ODA 

mektebi kooperatifi EVLER. •. 

Çocuksarayı caddesi 23 No. 
lu Abidin apartmanında 7 No. lu 
dairede: Möbleli bir oda kiralık
tır. Tel. 2315 e müracaat. 2-2915 

Gümrül\. ve İnhisarlar vel{al~tindPn: 
1 - 43 forma tahmin edilen gündelik genel buyrukların bastı

rılması ve ay nihayetinde kitab haline konulması açık eksiltmeye 
konulmuş tur. 

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

3 - Eksiltme 16.7.937 cuma günü saat 15 de vekalet binasında 
kurulu alrm satım komisyonunda yapı"acaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını vekalet veznesine yatı
rarak alacakları makbuzlaTla belli gün ve saatte komisyona müra-
caatları. ( ı 7 3 ı) 2-2908 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden : 
14.259 lira 57 kuruş keşif bedelli Sivas - Erzincan yolunun 

82-86+230 kilometreleri arasında 4230 metre tulündeki şosa tami
rati esasiyesi 8.7.937 perşembe günü Sivas vilayet encümeninde i· 
hale edilmek üzere kapah zarf usuliyle 21.6.937 den itibaren ek
siltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 1069 lira 46 kuruştur. İs. 
teklilerin bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikası ibrazına mec
burdur. İstek1ilerin teklif mektuplarım 8.7.937 perşembe günü saat 
14 de kadar vilayet daimi encümenine vermeleri lazımdır. Keşif ve 
şartnamesi her zaman vilayet nafıa nıüdürlüğünde görülebilir. 

(3642) 2-2920 ----

ZAYİ 

Ankara Kadastro Mahke 
mesi Hakimliğinden: 

Düzcenin Şerefiye mahallesinden Keleş oğullarından Salih ~o· 
cuklan Mahir, Eımas ve Sait karısı Emine ve oğlu Zihni ile An
karanın Dumlupınar mahallesinden Memiş oğlu Ethem karısı Ze
kiye ve çocukları Şeref ve Muzaffer aralarmdaki hissei irsiye ve 
tashihi kayıt davasının cari muhakemesi sonunda mezkur Dumlu· 
pınar mahallesinde mescit sokağında 279 uncu adanın 18 parsel 
numarasında kayıtlı müddeabih evin tapu kaydı mucibince Memiş 
oğlu Cemalin iken ölmesile karısı İsmet, anası Nazife, krzlarc Sıdı
ka, Zehra ve kardeşleri Tahsin ve Etheme, badehu Ethemin de öl. 
mesile hissesi kansı Zekiye ve çocuk'arr Muzaffer, Şeref, Mahir, 
Emine, Elmas ve Zihniye intikal ettiği ve miras meseleleri de 17280 
sehim itibarile bundan 1080 ni Zekiyeye ve 1104 ü Mahire ve 5S2 
si Elmasa ve 299 u Emineye ve 805 i Zihniye ve 8960 ı Muzaffere 
ve 4480 hisesinin Şerefe isabeti tahakkuk ederek davacıların her· 
veçhi muharrer murisleri Ethemden intikal eden hissei irsiyeleri
nin namlarına tesciline ve kadastroca müddeaaleyhler namlarına 
yapılan tescilin de bu suretle tashih ve ıslahına ve davacı'ar vekili 
için takdir olunan yirmi beş lira avukatlik ücretile muhakeme mas
raflarının da müddeaaleyhlere aidiyetine karar verilmiş ve mü-'..ıe
aaleyhlerin elyevm mahalli ikametleri bilinemediğinden usulün 
141, 142 inci maddelerine tevfikan teb.iğ yerine kaim olmak üzere 
bu baptaki kararın bir sureti mahkeme divanhanesine yapıstrnldr-
ğı gibi keyfiyet gazete ile de ilan olunur. 2-2927 

İstanbul Sıhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme Komisyonundan : 2309 No. lu kamyonumuzun 
plakasını zayi ettiğim.izden, ye
nisini alacağız eskisinin hükmü 
yoktur. 

Anl(.ara Barosu Başlranlığından 
Nümune hasta. 
tstilaiye 
Ebe yurdu 
Kuduz müessesesi 

Tıp talebe yurdu 
Nümune has. 
tstilaiye 

ekmek 
Fırancala 

Çocuk sadeyağ 
Akliye 
Sanatoryom. 
Kuduz 
Ebe yurdu 

Nümune nas. 
tstilaiye ,, 
Çoçuk ,, 

karaman 
dağlıç 
kuzu 

Akliye ,, sığır 
Sanatoryom 
Kuduz müessesesi 
Tıp talebe yurdu 

Azı 
86500 

3000 

Çoğu 
105000 

35u0 

31000 - 38000 

110000 - 126700 
51000 - 59000 
17200 - 25000 
34000 - 49500 

Muhammen 
fi atı 

11 
15,5 

Muvakkat 
garanti 
906.94 

şartname 

bedeli 
490 

İhale saati 9-7-937 saat 15 

82 2337 156 

İhale gUn ve saati 9-7-1937 saat 16 

39 
41 
45 
32 

7859.48 524 

İhale şekli 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Ebe .. ,, İhale gtin ve saati 9~7-1937 szat 16.30 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan yukarda isimleri yazılı sıhhi müesseselerin 1937 mali yrl! 

ekmek fırancala sadeyağ ve et ihtiyaçları için hiç istekli çıkmadığından yeniden eksiltmeye konul. 
muştur. 

1 - Eksiltme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet mil
dürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktı:-

2 - Mikdar tahmini fiat ve muvakkat garanti mikdarlarr hizalarında gösterilmiştir. Şartnameler. 
de hizalarında gösterilen bedelle komisyondan a\abilirler. 

3 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası V"esikasiyle 2490 saydı kanunda yazılı belgeler bu işe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarflarını ihale saa. 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (3520) 832 

Ankara Yenişehir Ordue· 
vi altında bakkal Abdullah 
Ay temiz. 2-2926 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

1 
Umumi neşriyatı idare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENtK. 

Ulus Bas1mevi: ANKARA 

il 
ı ~ 

Baromuz umumi heyetinin senelik toplantısı 3 temmuz 1937 cu
martesi günü saat 10 da Baro odasında yapılacağından baromuzda 
kayıtlı avukatların o gün ve saatte baro e>dasma ge.meleri duyuru-
lur. 

Görüşülecek İşler : 
1 - lnzıbat meclisi raporu 
2 - 1936 senesi hesaplarının tetkiki, 
Hesap müfettişlerinin raporu ve inzibat meclisinin ibrası, 
3 - 1937 senesi büdcesinin tasdiki, 
4 - Müddetleri biten inzibat meclisi başkan ve üyelerinin se

çilmesi. 
5 - Gelecek sene hesap müfettişlerinin seçilmesS. 2-2924 

YENi SiNEMAL.t\R HA 1. 1( 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

936 • 937 sinema mevsiminin en mühım 
bir hadisesini teşkil eden 

Zengin ve tabii dekorlarla süslü 
nefis bir revü 

İngiltere Tacının İncileri BAY AN GENERAL 
B '\Ş Rollerde : En yüksek kadrn ve erkek artistlerin 

bir arada toplandığı şaheser RUBY KEELER - DICK POWELL 

lLA VE: C A N L I R E S t M L E R İlaveten: C a n 1 ı Mi ki M avs 

ŞEHİR BAHÇESİNDE BU AKŞAM 

KIZLAR PANSİYONU 


