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Başbakanımız Istanbulda 
/. lnönü B. Menemencioğlu da hazır 
bulunduğu halde Suriye başbakanı 

B. Cemil Mürdüm'le görüştü 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Başba· 

karumrz İsmet İnönü, ailesi erkaniyle, 
beraberinde İç işler bakaru ve C. H. P. 
Genel sekreteri Şükrü Kaya olduğu 

halde bu sabah saat 9.40 da hususi tren· 
le Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. 

Başbakanımız istasyonda, biraz ön· 
ce ekspresle gelmiş olan dış işler bakan 
vekili B. Numan Menemencioğlu, İstan
bul valisi B. Muhiddin Üstündağ. Cum.. 
bur Reisliği Genel Sekreteri, Hususi 
Kalem Müdürü ve yaverleri, Ordu mü· 
fettişlerinden orgeneral Ali Said, mer -
kez kumandanı General İhsan, vilayet 
ve belediye muavinleri, emniyet direktö. 
rü, üniversite rektörü, mali müesseseler 
direktörleri, birçok zatlar ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından karşılanmış
lardır. 

Alkışlar arasında trenden ineh baş
bakan, kendisini karşılamağa gelenlere 
iltifat buyurduktan sonra ailesi erkaniy
le birlikte Akay idaresinin Kadıköy va· 
puruna binerek Heybeliadadaki köşkle
rine gitmişlerdir. 

Saat tam yarımda dış i~lcr bakan ve-

kili B. Numan Menemencioğlu Perapa. 
las oteline uğrıyarak Suriye başbakanı 
B. Cemil Mürdüm'lc buluştu ve ikisi 
birden Heybeliye giderek başbakanımız 
tarafından kabul edildiler. Başbakanımız 
kendilerini yemeğe alıkoydular. Yemek· 
ten sonra İnönü, B. Numan Men~menci· 
oğlu da hazır olduğu halde, Suriye baş• 
bakanı ile saat dört buçuğa kadar ko -
nuştular. Sonra B. Cemil Mürdüm gene 
B. Numan Menemencioğlu ile birlikte 
şehre döndü ve akşam saat 6.30 da, 
fransız büyük elçisi B. Ponso'nun elçi
likte akşam yemeğini yemeğe gitti. 

B. Cemil Mürdümün söyleclikleri 
B. Cemil Mürdüm Heybeli'den dön.. 

dükten sonra bana şunları söyledi: 

''- Bugünkü görüşmelerden mem • 
nunum. Yarın başbakanınızla tekrar gö· 
rüşmekliğim ihtimali vardır. Pazartesi 
günü memleketime dönmek üzere İstan.. 
buldan hareket ediyorum. Yarın Fran • 
sanın Suriye fevkalade komiseri Kont 
dö Martel İstanbula gelecek ve başba • 
kanınız tarafından kabul edilecektir.,, 

Universite dört yaşını bitirirken 

Rektör B. Cemil Bilsel'in 
gazetemize beyanatı 
« ... İleri hamle bugünkü şekilde devam ettiği tak

dirde Üniversitemiz dünyanın sayılı üniversite
lerinden biri haline girecektir.» 

İstanbul üniversitesi rektörü B. Cemil Bilsel beni bugün üniversite
de kabul ederek üniversitenin vaziyeti, yapıllJlış ve yapılacak işler ve 
diğer muhtelif meseleler hakkında §U beyanatı vermek lütfunda bu
lundu: 

"- Üniversite bu yıl ikinci teş
rin sonunda dördüncü yaşını biti· 
recektir. Fakat 1933 birinci ders 
yılının müessir şartları, kitab, va
sıta, doçent, asistan, mütercim 
noksanlığı, profesör eksikliği (ya .. 
ni profesörlerin kısmen gelmiş ol
maları), profesörlerin talebeye, 
talebenin profesörlerine ve yeni 
tedris tarzına karşı acemilikleri 
bilhassa ilk ders yılının başından 
sonuna kadar üniversitenin iç ve 
dışında devam eden ve bu büyük 
reformdan memnun olmıyanların 
mütekabil tesirleriyle izah edile
bilen münakaşalar, ders saatleri 
ve devam mecburiyeti aleyhinde 
tezahürler göz önünde bulunduru· 
lacak olursa, ''üniversite bu yıl ü
çüncü ders yılını bitirecektir" de 
denilebilir. 

Üniversitede esaslı çalışma üçüncü 
ders yılında başladı. Profesör kadrosu, 
kitab ve <liğer tedris vasıtaları bu yıl 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Üniver.">İte rekötrü B. Cemil Bilse] 

Sa tte 965 kilometre 
Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork Post 

gazetesine göre, donanmaya mensub 
yeni tek satıhlı bir avcı tayyaresi ya
pılan tecrübeler esnasında saatte va. 
sati 836 kilometrelik bir süratle uç.. 
muş ve bu sürat bazen 965 kilometreye 
kadar çıkmıştır. 

Atatürk 
Istanbula 
döndüler 
lstanbul, 26 (Telelonla)

Birkaç gündenberi Y alovada 
bulunan Büyük Ônderimi:r. A
tatürk, bu sabah Ertuğrul yatı 
ile Y cilovadan Dolmabahçeye 
avdet buyurmu§lardır. 

Tunceli'de ileri 
hareketi başladı 

Kuvvetlerimiz asilerin bütün 
köylerini işgal ettiler 

Bazı Ücretli 
Memurlar_ için 
Kararname 

Elaziz, (Hususi surette giden arkada§ımız telgrafla bildiriyor) 
Asileri sıkı bir çember içine almış olan kıtalarımızrn ileri hareket
leri başladı. 

Ücretleri büdcelerin masraf terti-
bindeki tahsisattan verilen ve kadro
ları İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
tatbik edilmekte bulunan dairelere ye. 
niden alınacak il retli memurlar hak. 

(Sonu 4. üncD sayfada) 

Bu çemberi gittikçe daraltan 
kuvvetlerimiz asilerin bütün köy
lerini işgal etmişlerdir. Kuvvetle
rimizin ilerlemesi karşısında ma· 
ğara ve şeleklere saklanan asiler 
araşbnlmakta ve ele geçenler Et. 
azize getirtilerek adliyeye teslim 
edilmektedir. Kaçanların takibi 
devam etmektedir. 

Kutu deresinin bir kolunda bulun. 
duğu haber alman eşkıya ile yapılan 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Koşuları seyredenler arasrnda sıksık rastladığımrz simalardan birkaçı 

(Bugünkü koşular hakkındaki yazı 5 inci sayfamızdadır) 

Benzin kumpanyalarının 
haksız talepleri karşısında 

Viliyet takibat yapacak 
Petrol ve müştakatında fiat tenziline dair olan kanunların tatbiki 

dolayısiyle Ankara vilayeti benzin kumpa·nyalarmdan ikisi hakkın
da takibat icrasına karar vermiştir. 
Kanunun meriyete konulmasın

dan önce benzinin tenekesi Anka
rada 450 ve Şİ§esi 130 kuru§& satıl
makta idi. Ankara belediyesi, ka
nunun tarifleri dairesinde yaptığı 
hesab üzerine teneke fiatını 318, 75 
ve şi§e ifatını da 91,15 kuruş ola
rak tesbit etmiştir. 

Halbuki kumpanyalar maliyet Hat
larını, masraflarını ve sairelerini ileri 
sürerek tenekeyi 342,50 ve şişeyi 95 ku
ruşa satmak istemektedirler. 

Bunlardan ikisi belediyeye telgraf 
çekerek, şifahi müracaatlarını yazı ile 
de tevsik etmişlerdir. 

Tenekede 23,75 ve şişede 3,85 kuruş 
fiat tezyidini haklı gösterecek bir se.. 
beb mevcud olmadığını ve kanun tat• 

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

o 

Valimiz B. Nevzad Tandoğan 

Türk- Irak 
görüş birliği 
Bağdad'da çıkarılan 

resmi tebliğ 
Bağdad, 26 (A.A.) - Anadolu A

jansının husu:;i muhabiri bildiriyor: 
Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tev

fik Rüştü Arasın Bağdada vaki olan 
resmi ziyareti mUnasebetiyle Irak hil
kümeti aşağıdaki resmi tebliği neşret
miştir: 

Türkiye Cumhuriyetinin muhterem 
Hariciye Vekili Ekselans Tevfik R~ 
tü Aras ve beraberlerindeki muhterem 
heyetin Bağdadı ziyaretleri Irak'ta bil
yük bir memnuniyetle karşılanmış ve 
derin bir tesir uyandırmıştır. 

Üç gün devam eden bu ziyaret t:$.. 

nasında Ekselans Tevfik Rüştü Araa 
Kıral Hazretleri tarafından kabul buyu
rulmuş ve Reisülvüzera Ekselans El
scyidi Hikmet Süleyman ve Hariciye 
Veziri Ekselans Elseyyidi Naci Elasil 
ile mütcaddid mülakatlarda bulunmuJ
tur. 

Gayet samimi bir ruh içinde ecre. 
yan eden bu mülakatlarda iki taraf, 
Türkiye - Irak münasebetlerinin derin 
ve pürüzsüz bir muhaleset dairesinde 
cereyan ve bu yolda gittikçe daha ziya
de inkişaf ettiğini görmekle büyük bir 
memnuniyet duymuşlardır. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

TÜRK HAVA KURUMU 

Orta Anadolu ger 
•• •• •• urunu 

kongresi açılıyor 
Ü retmenlerimizin istihsal maddele

rinden hava kurumuna vermekte olduJı::ı 
tarı yüzde ikinin daha düzenli topla.. 
nabilmesi ve çcşidlerinin tesbiti esas. 
ları üzerinde kararlar almak için AfyOI 
Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, 
Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde ve 
Yozgad vilyetleriyle kazalarından sc.. 
çilen delegelerin iştirakiyle yarın saat 
on altı buçukta Türk Hava Kurumu 
merkez binasında bir kongre toplana.. 
caktır. Kongreyi Ankara vali ve bele
diye reisi B. Nevzad Tandoğan bir nı.1., 
tukla açacaktır. 
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Günün içinden: 

Gene dilimize dair 
Bir vilayet gazeteşinde içinde yerli yersiz bir çok fransızca kelime

ler kullanılmış bir makaleden bir kaç örnek alarak geçenlerde bir fık
ra yazmıştık. Güzel türkçemizi lüzum yokken böyle bir Habil lehce
aine çevirmeğe hakkımız olmadığım ileri süren bu yazı, bir takım o
kurlarunız tarafından ilgi ile karşılandı. 

Ankara üniversitesinden bir genç, bü münuebetle gönderdiği bir 
mektuhta bizimle ayni fikirde bulunduğunu, fakat tenkide her hangi 
bir vilayet gazetesinden değil de kendimizden başlamamız daha iyi 
olacağını söyliyerek bir arkadaşımızın bir makalesinden misaller gös-
teriyor. • 

Heri inkilab memleketlerinde ''kendi kendini tenkid" e bir değer ve 
ehemiyet verildiği için biz, her hangi bir suçu; kendi tarafımızdan 
da işlense, kınamaktan geri durmayız. Nitekim ''Dil köşesi" ni yazan 
arkadaşımız, arada,.sırada didiklediği yanlış misallerin allına gaze
temizin adını koymaktan çekinmemektedir. 

Yalnız dikkat edilmesi lazım gelen bir nokta vardır: Bir takım ya
zılarıımzda yep yeni mefhumları tam ve kati bir surette ifade mecbu
riyetindeyiz. Bunların içinde kullanacağımız bir takım terim (ısblab) 
ler veya terim kuvvetinde bazı kelimeler vardır ki onları, zaman za
man, milletler arasrnda ve bizim memleketimizde en ziyade yayılmış 
olan bir dilden ödünç almamız lazım gelecektir: ''Tatili eşgal" terki
bini mi, sade ''grev" kelimesini mi tercih edersiniz? Eski ısıtlah kay· 
nağımız olan arabçanın ''risalet, haber, nebe" gibi karşılıkları mesaj 
kelimesinin tam manasını verebilir mi ? Y a.zılarımızda keyf için 
frenkçe kelimeler kullanmakla bir fikri tam ifade mecburiyeti karşı
sında kullanmak arasında bir fark bulunduğunu unutmamalıyız. 

Eskiden kale müdafaalarında ve hücumlarında kullandığımız bir 
Balimez topu vardı. Bu top halk veasker arasında bal yemez şeklini 
almış, bunu da kitabına böylece geçirmekten utanan eski bir tarihçi 
iopa şu adı vermişti: ''Asel nemihured topu'' 

Böyle bir modayı şimdi fra:nsızca kelimelerle de tekrarlarsanız P.'e-' ~ 
ne yazacağınız veyahud söyliyeceğiniz lüzumsuz kelimeler bizim ku-
lağımıza Asel nemihured gibi gelir. Kabahat, bir vilayet gazetesinde 
de, bizim gazetede de, lstanbul gazetelerinde de, hülasa, her yerde 
kabahattir; fakat ilmi zarurtler ve terim'lerle rast gele hesevkarlrğı 
ve bilgiçlik gösterilerini biribirine karıştırmayınız; taassubun öte ta
rafı da kötürüdür, bu tarafı da. 

Nurettin ART AM 

Istanbul'da Karakösede 
tifo vakaları Feci bir 

İstanbul, 26 (Telefonla) - BeledL 
yenin ve Sı'hat Müdür1üğünün tetkik.. 
lerine gör..: bu sene geçen seneden faz. 
la tifo vakalarına rastlanmaktadır. Ma.. 
yıstan hazirana kadar 241, haziranm 
25 ine kadar da 190 tifo vakası kay· 
dolurunuştur. Cuma sabahından bugün 
akşama kadar yeniden 6 hasta daha bil. 
dirilmiştir. Bu rakamlar, resmen ma.. 

lfım olan vakalara aiddir. Tifoya tutu~ 
lup da kimseye haber venniyenler bu 
yekunun dışındadır. 

En çok vaka Eminönü ve Fatih ka
zalarında görülmektedir. Belediye 
Ktrkçeşme ve Halkalı sularını tahlil 
ettirmiştir. Bu sularda tifo basiline 
rastlanılmamıştır. Bundan dolayı, bele
diyede tifonun su ile başlamadığı ka. 
naati vardır. 

Sıhat müdürünün anlattıklan 

İstanbul Sıhat müdürü B. Ali Rıza. 
şehirde 800 tifo vakası olduğunu tek. 
zib etmiş, mayısın 15 inden bugüne ka. 
dar vasati hesabla tifo vakalarının gün.. 
de onu geçmediğini söylemiştir. 

Sıhat müdürlüğünce şehrin muhte· 
lif yerlerinde aşı istasyonları kurul
muştur. 

Hayırsever bir vatandaş 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer 

kezinden: 
Senelerden beri Biga kolumuza pa

ra yardımları yapan Biga ebalisinden 
Abti oğlu Bay Ali bu kere kurumumu
za 8 doönümlük iki tarlasını teberrü 
etmiştir Bu hayır sever zata alenen te
şekkür ederiz. 

1 KÜÇÜK İÇ HABERLER 1 
X İstanbul, (Telefonla) - Ağustos· 

ta tatbik edilecek olan sırtta ve sxnkta 
yük taşımak yasağı hakkmdaki proje be
lediye reisliğine verilmiştir. 

X İstanbul, (Telefonla) - Türki· 
ye'den Romanyaya koli postalla gönde
rilecek kullanılmış eşya içinde bir de sı.. 
bat şehadetnamesi bulunması tazım ge
leceği alakalılara bildirilmiştir. 

X İstanbu1, (Telefonla) - Belediye 
çiy yiyeceklerin ağustostan itibaren her 
tarafı iyice kapalı camlı kaplar irinde 
satılmasına karar vermiştir. 

X lstanbul, (Telefonla) - Festival 
komitesi Suadiye, Sılacık, Büyükdere 
ve Sarayburnunda yapılacak güzellik 
müsabakasile ~ehir tiyatrosunun verece
gi temsilleri tesbit etmiştir. 

Ka.za oldu 
Karaköse, 26 (A.A.) - Dün merke· 

ze bağlı Hamur nahiyesinde çok feci bir 
kaza olmuştur. Bir kamyon Hamur de-

resini geçerken uçuruma yuvarlanmış 

ve içinde bulunanlardan Muş saylavı 

Hakkı Kılıc'ın oğlu hakim Ekrem ile bir 

köylü vefat etmişlerdir. İkisi ağır ve be

şi hafif olmak üzere yedi yaralı vardır. 
Vaka mahalline giden C. Müddeiumu _ 

misi derhal ölüleri ve yarallan hastane.. 

ye kaldırtımştır. Hakim B. Ekrem köy

lüler arasında tahaddüs eden arazi ihti

lafının halli için vazileten keşfe gidiyor· 

du. Vazife yolunda ölen ve çok çalışkan 

olan bu genç hakimimize herkes acımrş

tır. 

Salranboluda ev kiraları 

Karabük fabrikasının memur ev
leri in~ati henüz bitmediğinden 

fabrikaların kuruluşunda çalışanlar. 

dan bir kısnu Safranbolunun bazı 
mahallelerinde ev tutmuşlardır. Fa.. 
kat bu evlerin ayhğı geçen yıllarda 
beş altı lira iken timdi yetmiı be§ li
raya kadar çrkmı§tır. Bundan bahse
den bir gazete o civarda devamlı otu
ranların endiıede olduklarını yazı. 

yor. 
Arz ve taleb konmıu böyledi: ta

leb çoğalmca, Safranboluda da olsa, 
ev kiraları beşten yetmiş be§e çıka
bilir. 

Fa.kat her çıkışın bir iniıi de var· 
dır: Karabükte yeni evler yapılınca 
safranbolulu ev sahibleri eski kiracı.. 
larmm yüzüne nasıl bakacaklar ? 

Bernard Shaw'un bir sözü 

Bir Amerika gazetecisi meşhur İngi
liz muharriri Shaw' dan sonnu§: 

- Ustad sakalınız sizi rahatsız etmi
yor mu? 

- Sakalnn beni rahatsa mı edecek? 
Ama da yaphnız ha! şunu biliniz ki 
ben ömrümde traş olmadım ve bu suret
le birçok zaman kazandım. Evet, traş • 
tan tasarruf ettiğim zamarı zarfındadw 
ki bütün tiyatro piyeslerimi yazdım. 

Şu sakal ne iyi ıeymiş ! 

ULUS 27 - 6 ~ 1937 

Heyetimiz Türistlere kolayı 
Almanyaya Gümrük geçiş karnelerinden 

Qİİİİ f a~~:ı~~:,;:~işV:!~.~~!~~tiı~~:!!1~~~~!~ 
Almanya ile yapılacak yeni ticaret sıtaları haıkkında bir talimatname hazırlanmıştır. Talimatnameye göre 

ve kliring anlaşması müzakerelerinde memleketimize muvakkat muaflrk yoluyle girecek nakil vasıtaları a-
bulunacak heyetimize dahil bulunan J rasuıda kara ve hava seyyahlarına ve yolcularına aid ola:nlardan 
Ekonomi Bakanlığı müsteşarı BB. gümrük ve sair resimler teminat karşılığında alınacak para ve banka 
Kurdoğlu, Türkofis reisi Burhan Zih.. mektubu yerine, tanınmış beynelmllel otomobil kulübleri ve beynel-
ni, iç ticaret genel direktörü Mümtaz milel turizm birliklerine mensub Türkiye Turing kulübünün ve bu 
ve Finans Bak-dlllığı nakid işleri genel kulübün kefalet ettiği talimabıamede isimleri yazılı turing kulühleri-
direktörü Halid Nazmi Berline git- nin, hava seyyahları için de uluslararası hava kulüblerinin ve Türk 
mek üzere dün 1stanbula hareket et· hava kurumunun verecekleri triptik ve gümrük geçiş karneleri kabul 
mişlerdir. olunacaktır. 

Türkkuşu'nun 
Gösteri uçuşları 

Önyüzbaşı Zeki'nin kumandası altın-

da ve tayyareci Vecihi'nin de bulundu-

ğu iki tayyareden mürekeb bir Türkku-

şu filosu, evelsigün ve dün Ankara ve 

civar vilayetler üzerinde birer gösteri 

uçuşu yapmıştır. 

Evelki sabah 6,50 de hareket eden fi

lo Yozgad, Yerköy, Keskin, Yahşıhan 

üzerinde uçuşlar yaparak 9,50 de şehri-

mize dönmüştür. 

Tayyareler dün sabah da saat 7 de 

hareket ederek Çankırı, Ilgaz, Kastamo. 

nu ve Tosya üzerinde uçuşlar yapmışlar 

ve saat 10 da Ankaraya dönmüşlerdir. 

Türkkuşu filosu gezdiği mmtakalar-

da hava kurumuna yardımı, hava hü • 

cumlarından korunmayı ve Türkkuşuna 

aza olmayı tavsiye eden beyannameler 

atınış ve halkın büyük bir alaka ve tak-

dir ile takibettikleri uçuşlar yapmış • 
tır. fA.A.) 

İstanbul tramvaylan 
hakknda yeni kararlar 

1stanbu1, 26 (Telefonla) - Halkın 

tramvaylarda maruz kaldığı sıkıntılar_ 

dan vaki olan şikayetler üzerine Nafia 

Vekaleti mesele hakkında belediye re

isliğinden izahat istemiştir. Belediye 

etraflı bir surette incelediği vaziyeti bir 

raporla vekalete bildirmiştir. Sızan 

haberlere göre belediye kalabalığı ha
fifletmek için Karaköyle Kurtu1uş ve 
Maç.ka arasmda ilave seferleri ihdasını 
muvafık bulmaktadır. 

Yeni tarife 
Belediyede yeni tramvay tarifesi 

yapılmıştır. 7.75 kuruşluk biletler 
7.50 kuruşa, 3.50 kuruşluk biletler 3.25 
kuruşa indirilmiştir. Bir temmuzda ıne
riyete girecek olan yeni tarifenin müd
deti üç aydır. 

Müsavat 

imkansız bir hülyadan, insanıar 

arasmda müsavattan bahsediliyord-u. 
Bir arkada§ davayı şöyle hülasa etti: 

- Felaket §undadır ki müsavatı 
biz kendimize Üstün olanlarla bir ol. 

mak ıeklinde telakki ederiz! 

Saray şairi 

lngilterede ananenin kuvvetini bili

riz: Mesela, bpkı ortaçağda olduğu gi

bi. bugÜn de, İngiltere sarayını nresmi 

§8İrİ vardır. 

Şimdi vazifede bulunan saray şairi 

Bay John Mansfield ayda 7 lira maaş ve 

aynca, taç giyme töreni marşı 

tuminatı adiyle de 27 lira, yani 34 ingi

liz lirası almaktadır. Türk paraaiyle 210 

lira şair maaşı ... Fena mı? 

Doğru maliimat nasıl verilir? ... 
Otobüs'te rastladığı bir genç kadın

la nasılsa birkaç söz teati edebilmiş olan 

bir erkek, ondan aynlacağı sırada: 

- Numaranızı bilseydim size tele• 
fon ederdim. 

Kadın - Telefon rehberinde numa.. 
ranu bulabilirsiniz. 

Erkek - Adınız ne? 

Kadın - O da rehberde yazılıdır. 

Çanakkaledeki deniz kazası 

lspangol vapuru 
Kaptanı 
1 evkif edildi 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Çanak
kalede Kapo Pino adlı İtalyan vapuru. 
na çarpıp batıran Magdalena ispanyol 
vapurunun birinci kaptanı dün Gelibo
lu'da tevkif edilmiştir. Vapur limanı
mıza gelince ikinci kaptanı da tevkif 
edilerek ikinci sulh ceza hakimliğine 

teslim olunmuştur. Kaza yerinde fen
ni keşif ypılmcaya kadar her iki kaptan 
da suçlu sıfatile mevkuf tutulacaklardır. 
Gelibolu müddeiumumisi birinci kap
tanın evrakını İstanbu1a göndermiştir. 

Kazanın vukuu sırasında limanmıı
za gelmek üzere Çanakkaleden geçmek. 

te olan ve kazaya şahid olan bir Ro

manya vapurunun süvarisi de halen 

şehrimizde bulunmaktadır. Süvarinin 

söylediğine göre suç tamamen ispanyol 

vapuru kaptanındadır. Zira sağı takib 

etmiyerek doğruca İtalyan vapurunun 

üstüne gitmiştir. 
İtalyan vapurunun mensub olduğu 

kumpanya ispanyol vapuruna altı yüz 

bin liralık ihtiyati haciz koydurmuş.tur. 

ltalyan mahfillerinin fikri 
Roma, 26 (A.A.) - D. N. B. mu-

habiri bildiriyor: 
Dün yabancı memleketler gazetecile

rinin kabulü esnasında Çanakkalede bir 
İtalyan vapuru ile bir İspayol vapuru 
arasında vukua gelerek ltc.lyan vapuru
nun batmasına sebeb olan müsademe 
mavzuu bahis edilmiştir. İtalyanların 
fikrince, bu hadise sis neticesinde VU

kua gelmiştir. Ve hadisede politik se
bebler aranmamalıdır. 

Reçel ve şurup pİ§en evlere 
tatsızlık girmez! 

Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumu 

Kadıköyünde tramvay kazası 

lstanbul gazeteleri, Kadıköyünde, 

altı yol ağzında, bir tramvayın bir kadı
na çarparak kollarından yaraladığım ya• 
zyorlar. Bu kadıncağıza geçirdiği kaza. 
dan dolayı ve albyol ağzından geçmek 
zorunda kalanların da geçirmeleri her 
an muhtemel olan kazalardan dolayı §İm
diden geçmiş olsun! 

Sağduyu 

Erkek - .... Halbuki sizde sağduyu 
vardır; neden benimle evlenmek istemi
yorsunuz? 

Kadın - Sağduyu sahibi olduğum· 
dan ••• 

Bostanlardan ıikayet 

Hekim!er, lstanbulda müzmin SU• 

rette devam ettiği iddia olunan bazı 

hastalıklara sebeb olarak bostanları gös
teriyorlar: 

- Lağım sulariyle sulanan bostan• 
ları değil, hatta Iağun sularının geçme
si şüpheli bustan!an bile kapatmak; 

- Meskiin evlere bitişik bahçe ve 
bostanları evlerden 15 metre mesafeye 
kadar işletmemek; 

- Sokak ve caddelere yakın olup 
dıvarla ayrılmamış bostanlara en az 1,80 
metre irtifaında dıvar çekmek .•. 

Bütün bunların hulasası~ ''Şehrin 

i<.:inde bostan olam'!-21 •• dei!il midir? 

Bu muaflıktan istifade edecek

ler Türkiyeye muvakkat bir za. 
man için seyahat veya sair bir 

maksadla gelen ecnebilerle asıl i
kametgalu ecnebi bir memlekette 

olup muvakkat bir :zaman için Tür

kiyeye dönen türklerdir. Türkiye

ye nakli hane suretile gelen ecne

bilerle kati olarak Türkiyeye dö. 

nen türkler (talehe, memur, tüc

car) bu muaflıktan ve usulden is

tifade edemiyeceklerdir. Muaflık 

usulünden istiaf de edecek nakil 

vasıtaları ve eşyalar şunlardır: 

Otomobiller, bisikletler, motosiklet
ler, tirisikler, otobüsler, sayrtkar, oto • 
karlar, romorklar, rulatlar, tayyare ve 
diğer hava nakil vasıtaları, motörlü na
kil vasıtaları ile birlikte getirilen yedek 
ve tecdid parçalan, nakil vasıtasına bağ
lı bulunan ahcı radyo cihazları, seyyah.. 
larm yolda kullanmalarına mahsus ola.. 
rak nakil vasıtalarının içinde getirdikle
ri mutbah ve yatak eşyası ve kamping, 
av, kayak ve sair spor alat ve edevatı. 

Triptik veya gümrük geçiş karnesi 
ile getirilecek nakil vasıtalarının triptik 
veya geçiş karnesinde adı yazılı şahıs • 
1ar veya bunların usulü dairesinde me • 
zuniyet verdikleri üçüncü şahıslar tara
fından getirtilmiş bulunması şart ola
caktır. Triptik ve geçiş karnesinde yazı· 
lı nakil vasıtalarmın, sahihlerinin yur • 
dumuza gelmelerinden eve! veya sonra 
kara veya deniz yoluyla getirilmesi müm 
kün olacaktır. Nakil vasıtaları Türkiye 
hududundan içeri girdiğinden itibaren 
bir sene içinde yurd dışına çıkarılacak
tır. Hastalık veya nakil vasrtasrnm sa
katlanması gibi kaçınılması elde olnu -
yan sebeblerden dolayı bir sene içinde 
yurd dışma çıkanlmıyan nakil vasıtala
nrun müddetlerinin uzatılması Turing 
klöbü veya tayyare kurumunun müra
caatı üzerine gümrük bakanlığınca ve
rilebilecektir. Çalınan nakil vasıtaları • 
nm gümrük resimleri aranılmıyacak yal. 
ruz meydana çıktığı takdirde bunların 
bir sene içinde yurd dışına çıkarılması 
veya gümrüğünün verilmesi §art olacak
tır. Bir sene içinde yurd dışına çıkarıl- . 
mıyan veya gümrüğü verilmiyen nakil 
vasıtaları gümrüklerce satılacak ve pa. 
raları irad kaydolunacaktır. Çalınan na
kil vasıtalarının çalındrğı en bilyük mül· 
kiye amirinden alınacak vesika ile isbat 
olunacaktır. 

Yaş meyva fiatlarında 
görülen tahavvüller 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Tra.kya

dan gelen bir heyet belediye ile konuş
muş ve yaş meyva fiatlannın uğradık
ları tahavvüllerden zarar gördüğünü 

iddia etmişlerdir. Belediye, Kocaeli ve 
Marmara bölgelerinden de birer heyet 
gönderilmesini istemiştir. Bu suretle fi. 
at temevvüçlerini yakından tetkik etme1ı 
imkanım temin için her tarafın fikir ve 
mütalaalan toplandıktan sonra bir ka
rar verilecektir. ................................................... . . 
~HAVA f . : .................................................. 

Dün hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava kısmen bulut. 

lu geçmiş ve ısı 29 derece olarak kay
dedilmiştir. Meteoroloji işleri genel 
direktörlüğünden verilen malumata 
göre dün yurdun Ege ve cenubi Ana• 
dolu mmtakalarında hava az bulutlu 
ve diğer bütün mıntakalarında bulutlu 
geçmiştir. Dün en çok yağış Van ve 
Karsta olmuş, karemetreye 7 kilogram 
su bırakmıştır. Dün en düşük ısı Kon· 
ya, Kayseri, Ulukışla, Sıvas ve Er?.u. 
rum'da 7, en yüksek ısı da Bodrumda 
32 derece olarak kaydedilmi~tir. 



ı-· ... --.. ··· .. . 11 
'-····-~-·~--~_! .... ~ ... ~ .. ~-~-

Roosevelt'in ikinci 

c 
kalkınma planı 

umhur reisi Roosevelt, Ameri
kanın iktisadi kalkınmasını 

temin edcek olan ikinci programını 
geçen hafta ayan meclisine tevdi et
ti. Maliim<lur ki New Deal adı veri
len birinci program, kısmen tatbika
bndaki bazı aksaklıklar yüzünden, kıs· 
men de Amerika yüksek mahkemesi
nin müdahalesi dolayısiyle yarıda 
kalmıştır. Cumhur reisi bundan son
ra bir tarafdan Amerika yüksek 
ınahkemesini gençleştirmek için bir 
mücadeleye girişmiş, diğer tarafdan 
da birinci teşebbüsten aldığı tecrü
belerden de istifade ederek ikinci 
kalkınma programını hazırlamıştır. 

Roosevelt yüksek mahkeme ile 
mücadelesinde kuvvetli bir muhale
fet ile karşılaşmıştır. Malilmdur ki 
Roosevelt'in teklifi şu idi: Yüksek 
mahkemenin dokuz azasından biri 
yetmiş yaşına varıp da istifa etmez. 
se, mahkeme heyetine yeni bir aza
nın tayini. Bugün dokuz azanın beşi 
yetmiş yaşını geçtiğinden istifa etme
dikleri takdirde heyete yeniden beş 
aza tayin edilecektir. Yani heyet OD 

dörde çıkacaktır. Yaşlı azalar altı i
ken, biri geçenlerde istifa etmişti. 

Amerika ayanının adliye encüıneni 
ekseriyetle bu teklifin reddine karar 
vermiştir. Fakat Roosevelt'in bu sa
hadaki mücadelesi kuvvetli muhale
fetle karşılaşmış iken, diğer taraf. 
dan, mahkeme heyeti Roosevelt'in 
yoluna gelmiştir. Son zamanlarda 
verdiği bir sürü kararlarla, mahkeme 
azasının, iki sene evelisine nazaran, 
fikir ve kanaatlerini değiştirdikleri 

anlaşılmaktadır. Bu kanaat değiştir
menin en bariz misali, geçenlerde 
kadm işçilerin yaşlarını tahdid ve as
gari ücretlerini tayin eden bir ka
nun hakkmda verilen hüküındür. 

Yüksek mahkeme bu kanunun ana
yasaya mugayir olmadığına karar 
vermiştir. Halbuki 1936 senesinde 
ayni heyet dört muhalife karşı beı 
reyle ayni maalde bir kanunun ana
yasaya mugayir olduğuna karar ver
mişti. Binaenaleyh Roosevelt mahke
menin teşkilatını gençleştirmek için 
giriştiği teşebbüste muvaffak olına
sa da, mahkeme heyetinin kanaatle
rini gençleştirmek noktasında mu
vaffak olduğundan gayesine varmış 
sayılabilir. Yüksek mahkemenin ar
tık bir engel olmaktan çıktığına i
nandığı için olacaktır ki bir müddet
tenberi hazırlamakta olduğu ikinci 
kalkınma programı hakkındaki tek
liflerini yapmıştır. 

Bu Amerikanın zirai ve sınai ha
ya tına şamil ve birinciden daha geniş 
bir icraat ve faaliyet programdır. 

Ve şöyle hülasa edilebilir: 
1- Zürrai sahada Amerika ye<li 

mıntakaya ayrılmaktadır. Bu mmta
kalarda toprağın bugünkü verimini 
muhafaza etmek ve mümkün olan 
yerlerde arthrmak için tedbirler alı
nacaktır. Amerikanın bir çok mün
bit yerleri, ağaçların kesilmesi yü
zünden çöl haline gelmiştir. Bazı 

mmtakalar sık sık kuraklığa maruz 
kalıyor. Bazı mıntakalarda da seller 
tahribat yapıyor. Bunlarla mücadele 
E'tmek için tertibat alınacaktır. Bun
dan başka hükümet, kıtlıkta satmak 
için bolluk senelerinde zahire satın 
alacak ve bu suretle elde normal bir 
stok bulundurarak hem köylüye yar
dım hem de müstehlike hizmet ede
cek. Yedi mmtakadaki sulardan e
lektrik istihsal edilecek ve bu elek. 
trikten hem ziraatin hem de sanayiin 
geniş mikyasta İstifadesi temin edile
cektir. 

2 - Sanayi sahasındaki tedbirle
re gdince; Roosevelt haftada kırk 
saatlik mesai kanununun kabulünü A
merika İşçisine bizim para ile hafta
da yirmi lira nsgari ücret verilmesi. 
ni ve on altı yaştan aşağı çocukların 
çalıştırılmamasını teklif ediyor. Esa
sen bütün i§Çi hareketleri de bu üç 
dava Üzerinde toplanıyor: Mesai sa
ati, Ücret, yaş. 

3 - Üçüncü enteresan bir teklif 
de fakirler için sıhhi ev ve apartı-

ULUS 
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lngiltere ve Fransa ispanyayı 
kendi başlarına kontrol edecekler 

İtalya buna itiraz ediyor 

Karışmazlık tili komitesi 
salıya kati kararı verecek 

Londra, 26 (A.A.) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
iyi haber alan mahfiller, İngiltere ile Fransa arasında hasıl olan 

bir anlaşma gereğince bu iki devlete aid donanmaların kendi başla
rına bütün İspanyol kıyılarını kontrol etmeğe devam edecekle
rini bildirmektedirler. İngiliz donanması Akdeniz kıyılarrna fransız 
donanması da Atlantik kıyılarına nezaret edecektir. 

Bununla beraber bu anlaşma -
nrn Almanya ve İtalya da dahil 
olmak üzere bütün karışmazlık 
sistemine dahil devletler tarafın~ 
dan tasdik edilmesi lazımdır. 

ltalyan mahfilleri itiraz ediyorlar 
Rcınıa, 26 (A.A.) - Hav.as Ajansr

nın muhabiri bildiriyor: 
Salahiyetli mahfiller, şimdiye ka.. 

dar alman ve italyan gemileri tarafın. 
dan kontrol altına alman bölgeleri de 
kontrol etmek ka.rarını vermeğe Fran
sa ve İngilterenin hakları olmadığını 

bildirmektedirler. Bu mahfiller, bu hu.. 
susta ancak İtalya ile Almanyan•n he~ 
nüz azası bulundukları Londra komite
sinin bir karar verebileceğini iddi.a et
mektedirler. 

İtalyanın hattr hareketi hakkında 

hiçbir malfunat yoktur. Politik mahfil
ler, bütün İspanya kıyıları Fransa ve 
İngiltere tarafından kontrol edilmesi
ne Romanın muteriz olduğuna işaret 

etmektedirler. 

Tali kart§mazlık komitesi salı 
günü toplanacak 

Londra, 26 (A.A.) -Tali kaıışmaz
lık komitesi, İspanya kıyılarının yal
nız ingiliz ve fransız harb gemileri ta· 
rafından kontrol edilmesi hakkın:Jaki 
ingiliz • fransız planını gözden geçir. 
mek üzere salı sabahı toplanacaktır. 

Tali komittenin İspanyadaki yabancı 
gönüllülerin geri çağnlaması meselesi
ni de görüşeceği kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Alman mahfilleri avam kamarasın
daki müzakereleri elveri§li 

karşılıyorlar 1 
Berlin, 26 (A.A.) -Havas ajan.. 

sının muhabiri bildiriyor: 

Cephelerde 
Alman filosunun bir 
nümayiş hazırladığı 

bildiriliyor 
Madrid, 26 (A.A.) - Jarama cephe

si asilerin Maranose bölgesinde yaptık
ları hücumların ikisi de muvaffakıyet
sizlikle neticelenmiştir. Hükümetçilerin 
bir zırhlı treni asi kıtalarm demiryolu
na doğru ilerlemelerine engel olmuştur. 

Guadalajara cephesinde hükümet 
topçu ve hava kuvvetleri, milislerin ara
gon yolunun garbindeki asi mevzileri. 
ne yaptıkları bir taarruzu kıorumuşlar
drr. 

Estramadur cephesinde topçu kuv
vetleri toplamakta olan asi kıtalarrnı 
bombardıman etmişler ve düş.manrn bir 
taarruzunu akamete uğratmışlardır. 

Bask cephesinde asi tazyiki 
Madrid, 26 (A.A.) - Biscaye cep

hesinde düşman kuvvetlerinin bir taz. 
yik icra ettikleri bildirilmektedir. Düş
man bu cephede çok miktarda top ve 
tayyare kullanmaktadır. 

Santander cephesinde piyade ateşi 
teati edilmiştir. 

Alman gemilerinin hareketi 
Cebeli.atar-ık, 26 (A.A.) - Alcesi • 

ras'dan alınan haberlere göre evvelki 
gün Cebelüttank bo~azından geçen al • 
man harb gemileri şimdi Valensia ile 

Barselon arasında dolaşmaktadırlar. 
İyi bir kaynaktan bildirildiğine göre 

alınanlar bir deniz nümayişi yapmak ta
savvurunda bulunmaktadırlar. 

Katalonyada bir casus şebekesi 
Valansiya, 26 (A.A.) - Emniyeti 

B. Antoni Eder. 

MİLLETLER CEMlYETINl 

MÜDAFAA 1ÇlN 

B. A ntoni Eden 
Parlamentoda 
B aşbakanımzzın 
nutkunu zikretti 

Londra, 26 (A.A.) - İspanya vazL 
yeti hakkında Avam Kamarasında dün 
aç:lan münakaşada şiddetli bir tenkid
de bulunmuş olan Loyd Corç'dan son.. 
ra söz alan Dış Bakanı B. Eden gör. 
düğü hizmetleri tebarüz ettirmek mak.. 
sadiyle, mühim bir milli davasını Mil~ 
!etler Cemiyetinin hakemliğine terket
miş olan bir memleket B3.şvekilinin ifa. 
datını nakletmekle Cemiyeti Akvama 
karşı vaki olan hücumları en güzel 
müdafaa edebileceğini söylemiş ve bu. 
nun Başvekil İs.met İnönü olduğunu 
söyliyerek Türkiye Başvekilinin Ka
mutayda H haziran tarihinde Milletler 
Cemiyeti hakkında yaptığı beyanatı 

aynen uzun uzadıya Avam Kamarasında 
okumuştur. Bu beyanatın her sözüne 
kendisi iştirak ettiği gibi Avam Ka
marası azasının da tasvib edeceklerine 
şüphe etmediğini ilave eylemiş ve B. 
Eden'in bu sözleri Avam Kamarasında 
alkışlanın· ştır. 

umumiye müdürlüğü vasi bir casusluk 

ve vatan hainliği şebekesini meydana çı

karmıştır. Bazı yüksek şahsiyetler zan 

altına alınmıştır. Bu husustaki tafsilat 
sonra verilecektir. 

Siyasi mahfiller Çemberleyin ve Eden 
tarafından avam kamarasında söylenen 
nutukları elverişli bir şekilde karşıla
maktadırlar. 

Bu mahfiller, İngilterenin karış
mazlık işine sadık kalmasını falihayır 
saymakta fakat İngiliz devlet adamları
nın "her zamanki kibi Fransamn hassa
siyasetini, .korumak kaygrsiyle Va'enci
ya lehinde yapılacak bir müdahalenin 
ehemiyetini takdir edememelerine esef 
etmektedirler. 

!Gümrük tatbikat kur sunu bifil enleri 

man inşasıdır. Roosevelt, Amerikada 
elli milyon insanın gayrı sıhhi yer
lerde yaşadığını iddia ediyor. Sıhhi 

yaşama şartı ile çalışma ve kalkın
ma arasında yakın münasebet gör
düğünden hükümetin bu mesele ile 
meşgul olmasını laznn addediyor. 

Amerika milletinin iktisadi kal
kınması maksadını istihdaf eden bu 
şümullü programın ana hatları bun
dan ibarettir. Birinci program, Ame
rika yüksek mahkemesinin muhale
feti, ve tatbikatındaki zorluklar do
layısiyle yürütülememişti. Bugün ar. 
tık mahkeme engel olmaktan çıkmış
tır. Eğer diğer zor1uklar da yenilip 
bu geniş ve şümullü program başarı
lırsa, Amerikanın siyasi, iktisadi ve 
içtimai hayatı "New Deal" sözleriDin 
ifade ettiği yeni düzene girmiş bu
lunacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Gümrük ve inhis"rlar bakanlığındaki 

gümrük tatbikat kursunun 13. iincü dev

resi imtihanları sona ermiştir. On üçün. 
cü devre gümrük tatbikat kursuna 42 

kişi devam etmiştir. Bunlardan 16 sı 
dışardan, 17 si taşra gümrük !eri me
muru, 11 i de bakanlık memurlar ndan
dır. İmtihanda muvaffak olup kursu 
bitirenlere dışardan BB. Abdülkadir, 
Abdullah, Tekin, Hikmet, Hüseyin, 
Srddıka, İzzettin, Uika, bakanlık me. 
murlarmdan Ahmed, Alaeddin. Cemal, 
Fadıl, Muammer. Nizameddin, Nezihe, 
Ömer, İzmir gümrüğünden Ahmed, 

Mehmed Ali 1\ntcb giimriiğünclen Ha. 
san, 1staP.bul gümrüklerinden Cemal, 
Nccmeddin, Sadettin, Zahid, Rize güm. 

rüğünclen Hazım, Haydarpaşa gümrü
ğünden Niyazi, İbrahim; Urfa gümrÜ· 

ğünden Kazım, Galata gümrüğünden 

Lütfi, Kaz m, Mardin gümrüğünden 

Mahmud, Zonguldak gümrüğünden 

Mehmed Ali ve Samsun gümrüğünden 
Mustafa. 

Resmimiz gümrük tatbikat kursu 

muallimleriyle kursa devam edenleri 

gösterrnetkedir. 

Ja as 1 n i ~ ~-;·-i- 1 

Bol ve ucuz kömür 
SON POST A'da Muhiddin Birgen, 

memlekette hayatın ucuzlaması için ted
birler düşünülürken bu arada kömür fi. 
atlarının da ehemiyetle ele alııunaaı lit
zwnuna işaret veriyor ve iyice tetkik 
edildiği takdirde geçen seneki gibi. Du ~ 
ne de bu fiatlardan tenzilat yapmak 
mümkün olacağını ileri sürdükten sonra 
diyor ki: 

"Kömür fiatlarmı ucuzlabnak ba.b. 
sinde bir 8.mii de demiryollan üzerinde 
kömür nakliyesinin ucuzlamasıdır. De•
let demiryolalrında kömür nakliyesi, ge
rek yakm ve gerek uzak mesafeler içiıa 
aynı nakliyeyi kullanıyor ve her nevi 
kömürden, her nevi mesafe için yekna. 
sak surette ton kilometresi için bir ku· 
ruş ücret a~ryor. 

Halbuki bundan birkaç ıene evvel 
için çok o kadar mahzurlu görünmiyeu 
bu usul, bir zamandan beri artık ihtiya
ca kifayet edemiyor. 40 - 50 kilometre -
lik bir mesafeye gidece kolan kömürden 
alınan ton kilometresi ile bin kilometre 
uzağa gidecek kömürün ton kilometresi 
arasında bir fark olması tabiidir. 

Bugün Nazillide, Ereğlide, Kays~ 
de, Kmkkalede, hulasa memleketin her 
tarafında dev gibi kömür sömüren fab • 
rikalar vardır. Bunların ekserisine kö
mür gayet pahalıya mal oluyor. ~-lalbu.
ki kömür havzasına yakın yerlerde ma
liyet fiatr daha çok ucuzdur. Sanayiin 
ikbsadi ahengi bunlar arasında bir dere. 
ce yakınlık tesisini iktiza ettirmez mi? 

Bizce kömür tarifelerinde, mesafeye 
göre üç derece tatbik etmek ve faraza 
bin kilometreden fazla mesafeler için 
nakliyeyi yarı yarıya olsun ucuzlatmak 
lazımdır. Devlet demiryolları, bu feda
karlığa imkan göremezse o zaman, fa
raza beş yüz kilometreye kadar olan me 
safeleri biraz pahalandırmak sayesinde 
beş yüzden bine kadar bir türlü, binden 
ötesi için de başka tür!ü bir tenzilat yap 

mayı mümkün kılabilir. Devlet demir -
yolları, elindeki hesablara istinaden, 
kendisine batta hiç bir zarar vermeden, 
uzak mesafelerdeki kömür müstehlikle
rinin derdini hafifletebilir.,, 

SURİYE MESELESİ 

KURUN'da Asım Us, Cenevrede ya

pılmış olan anlaşmaya rağmen, Suriye'
de tahriklerin bir türlü ardı arası kesil
memiş olduğunu hatırlatarak diyor ki: 

''lskenderun Sancağı milli bududı!a. 
nmız dışında kaldığı gündenberi bura
da hakim olan kuvvetler Hatay türkleri 
arasında göze görünen ne kadar mün<eY· 
ver adam varsa hepsini de birer suret· 
le Sancaktan uzaklaştırmak yolunu tut
muşlardır .Şimdi müstakil Hatay idare
sinin içinde en kıymteli birer unsur teı
ki! edebilelek kabiliyette olan bu İnsan
lar hakkında umumi af ilan edilecek 
yerde köşede bucakta kalmı§ bulunan· 
ların da birer suretle bertaraf edilmesi.. 
ne çare aranmaktadır. işte Hatay mu
hitinde yapılan tahrikat bu çarelerden 
biridir. 

Hatay türk\eri tahkir ediliyor. Ha
tay türklerine tecavüzler oluyor. Hatay 
türklerinin silahları alınmasına mukabil 
arablara silah dağıtılıyor. Nihayet Ha
tay türkleri ya izzeti nefislerini muha
faza etmek, yahud hayatlarını korumak 
er rlişesiy!e mukabeleye mecbur edilmek 
isteniliyor. Böylece Hatayda çıkarılacak 

badi:.e üzerine Sancakta göze görünen 
tfö·klPrİ tevkif ve hapsetmek, yarınki 

müsta1•il Hatay idaresinin tesisi esna
sında buradaki büyük türk ekseriyetini 
tamamen başsız bırakmak plam tatbik 

ediliyor. Bu vaziyette Hatay tiirklerine 
düşen vazife :;on derece soğuk kanlılık· 
larım n•uhafaza ederek Suriye vatanile. 
rinin suikaacl ı.· lanlarının tabaklrnliimı 

fırtat ve ım~n vermemektir. Fakat 
Fransa ile h...rabf'r emniyet mesuliyetini 
deruhte etmiş cfan hiikümet de istihale 
devrinde tüırkkrin maruz kalabilecekleri 
tecavüzleri önlivecek tedbirlere bir giİD 
evet tevessl\! etmelidir.,, 

irlerine şurup ikram et! 
usal Ekonomi ve Artırma 

Kurumu 

ANKARA BiRASI Sulu bir gıdadır. 
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Rektör B. Cem ·ı 'in 
gazetem·ze ey an 1 

(Başı ı w c" sayfada) 

~nde tamamlandı. Profesör ve talebe 
üniversite muhitine bu yıl içinde inti. 
bak edebildi ve üniversite çalışmaları 
üzerindeki menfi tesirlerine yukarda 
işaret ettiğim unsurların, üniversite 
havasına bilvasıta veya doğrudan doğ. 
ruya yaptıkları manevi tazyikler, kati 
olarak bu yıl önlenebildi ve bugünkü 
neticelerine göre göğüs kabartacak de
recede diyebileceğim büyük inkişaf, 

üniversitede bu istikrardan sonra baş
ladı. 

Tal ebe artıyor, ders vasıtalarr 
tamamlanıyor. 

Ünivcrs~te çal şınaları bu yıl geçen 
yıldan, geçen yıl daha evelki yıldan 
parlaktır. Profesörler ittifakla mu
vaffakiyet nisbetinin her yıldan ve 
her bakımdan çok daha iyi olduğunu 
söyliyorlar. Talebe bütün fakültelerde 
tesis yılına nazaran iki misli artmış 
(5200 e çıkın ş), tesisat ve ders vasrta. 
lan tamamlanmış, tedrisat, neşriyat ve 
ilmi araştırmalar tanzim edilmiş. unı

versite ümidlerle dolu büyük bir inkL 
şaf yoluna cidden girmiştir. 

Bugünkü tedris kadrom 
Bugünkü üniversitenin beş fakülte. 

si (hukuk, trb, edebiyat, fen, iktısad) 
ve iki mektebi ile (eczacı ve dişçi mek
tebleri) klinikler dahil, bu fakültelere 
bağlı enstitülerinde (tıbba bağh olan. 
lar: ijiyen, fizyoloji, biyoloji, mikro. 
boloji, formako - dinami, şimi, radyolo
ji, anatomi, anatomi patalojik, anato
mi eksperimantal. Edebiyata bağlı o. 
lanlar: Türkiyat, ink !ah tarihi, peda
goji, tarih - coğrafya, felsefe. Fenne 
bağlı olanlar: Fizik, şimi, matematik, 
biyoloji, astronomi) 46 sı ecnebi ol
mak üzere 96 profesör, 103 doçent, 178 
asistan ve 46 yabancı yardımcı da dahil 
olduğu halde tam 423 kişilik bir tedris 
kadrosu mevcuttur. 

Yabancı prolcs:;rlerin türkçe 
öğrenmeleri meselesi 

Üniversitede çalışan ecnebi profe
sörlerin i stisnasız hepsi, kendi sahala. 
rında Himleri ve neşriyatlariyle bey
nelıni'el tanınmı zatlardır. Hemen 

hep. i türkçeyi, derslerinin tercümele. 
rini takib ve muvaffak .yetsizlik halin
de taı:hih edeb"lecek kadar öğrenmiş. 
lerdir. Ders verme derecesinde lisana 
tesahi.ib mes lesini bugün ortaya atma.. 
nın ve gene bu vesile ile iyi türkçe 
koııu .. amıyan profesöri.in kürsideki şah
si) etir.i tamamen silerek takriri doğru. 
d·rn doğruya doçente bırakma iddiala
rınm katiyen doğru olmadığına ve böyle 
bir tedris c:!:.•eminden hiç bir türlü 
fayda elde edi emiyeceğine kani ol
duğumu tebarüz ettirmek isterim. 

Dil meselesinden doğ:ın güçlükler 

gittikçe azalıyor. 
Profesör derste talebesinin dikka. 

tine ve kendi mevzuuna, konuştuğu 

dile hakimiyeti ile tasarruf edebilir. 
İyi konuşamadığı dil profesörü düşün
düğünii kuvvetle anlatamadığı için za
yıflatabilir. Bir dili konuşamıyor diye 
konuşabildiğ i bir dille konuşmaktan 

mahrum etmek ise, profesörün kürsü. 
deki şahsiyetini önce siler, ve sonra 
tedricen ortadan kaldırır. Sırası gel. 
mişken size talebe ile profesörler ara
sında ilk devirlerde daha fazla göze 
çarpan bu anlaşma güçlüğünün gittik

çe ortadan kalktığını, türkçeyi gittik. 
çc daha iyi öğrenen profesörlerin tale
belerine, üniversite dil mektebinin yar
dmıiyle (şimdiye kadar 3200 talebe o. 
kumuş ve öğrenmek kararında olanlar 
öğrenmişlerdir,) yabancı dillerden ken
dine lazım olanı öğrenen talebenin de 
profC6Örüne aon zamanlarda daha fazla 
yakınlaştıklarını da söylemek isterim. 

Tal ebe • prolesör anlaf mcut 

İmtihan sonlarında alınan neticeler, 
rakamlarla tesbit edilen notlar ve pr~ 
fesörlerin talebelerile ders zamanında 
ve ders saatleri haricinde tesis ettik
leri münasebetlerden edindikleri inti
balar, tereddütsüz söylüyorum, üniver
site muhiti içindeki bu iki büyük ve 
tayanı hürmet zümre arasında çok 
pyanı minnet bir karşılıklı takdir his
sinin ink"şafına yardım etmiş ve bu 
his pro fesörl erimizin derslerindeki mu· 
vaffakiyet lerile ilmi araştırmaları, yeni 

buluşları, üniven;itenin yeni mühim e. 
lemanlarmı {yani asistan ve doçentleri) 
yetiştirmekteki kudretleri nisbetinde 
üniversite içinde derinleşirken, diğer 

taraftan da haftalık konferanslarla ü
niversite dışında halka ve memlekete 
doğru mütemadiyen yayılmakta bulun
muştur. 

''Profesörler kendüerini üniversi
teye vakletmiılerdir." 

Profesörlerimiz üniversiteye bütün 
hayatlarını vermişlerdir diyebilirim. 
Sabahın saat sekizinde başlıyan ve ak.. 
şamın geç saatlerine kadar devam eden 
çalışmalarını esirgemeden seminer, la· 
boratuar, klinik ve kütüpane mesaileri
ne ve talebeleri arasındaki konuşmalara 
tahsis ediyorlar. Üniversite içindeki 
mesuliyetlerini ve vazifelerini iyi anla
mış ve bunları icab ettiği gibi yapmağa 
karar vermiş hiçbir profesör, bir profe
sörün üniversite dışında da işi olabile
ceği tasavurunu havsalasına sığdıramı. 
yor. 

Bir sualin cevabı 
Bunu üniversiteli elemanın, üniver

site dışındaki memleket işlerine şu ve
ya bu şekilde iştirakinin faydalı olma
dığı sualini lüzumlu lüzumsuz ortaya a. 
tanlara bir cevab, aynı zamanda da pro
fesörlerimizin iştirak ettikleri bir ka
naat olarak söylüyorum. Bir memleke
tin o memleket üniversitesinde vazife 
alan yerli, yabancı profesörlerden bek
lediği iş, şu veya bu memleket ışını 

doğrudan doğruya veya bilvasıta idare 
etmek değil, memlekete bu işleri göre
cek elemanları yetiştirmek, yetişmiş e
lemanlara neşriyatlarile, konferansla
rile, derslerile, laboratuvarlarile, klinik
lerile, yardım etmektir. 

O niverıitenin memleket kiiltürü 
üzerindeki teıirleri 

Bu bakımdan İstanbul üniversitesin
de çalışan profesörler vazifelerini iyi 
yapmışlardır ve gittikçe daha iyi yap
makta, üniversitenin memleket kültürü 
üzerindeki tesirlerini muvafafkiyetle 
arttırmaktadırlar. İki yıldanberi devam 
eden haftalık konferanslara iştirak e
den serbest vatandaşların sayısı iftihar
la ortaya konacak kadar çoktur. Bu 
konferanslardan birinci yıla aid olanlar 
5000 nüsha olarak bastırıldı ve üniver. 
site şimdiden, çoğu ilk mekteb hocal:ırı 
olmak üzere memleketin her tarafından 
kalabalık güzidelerin gene iftiharla te
Hikki edilecek talebleri karşısında k;ıl
dı. 

Diğer ne§riyat 
Üniversitenin iki yılda yaptığı, sa

yısı 46 yı buıan diğı::r neşriyatına karşı 
~österilen alaka da böyledir ve şüphe 
yok ki vazı yeti bu ba ur.'ld;tn mutalcı> 

etmek üniversitenin memleket kültü
rüne yaptığı müsbet tesir itibariyle 
çok teselli verici ve çok gururlandı.. 

rıcı bir şedir. 

Doçentler 
Doçentlerimize gelince, bunların 

hepsinin Avrupa üniversitelerinde do
çentlik yapan meslekdaşları kadar derin 
olduklarını söylemek cesaretini ken
dimde görmediğimi sözümün başında 

kaydetmek isterim. Üniversite kurulur
ken memlekette bulunan ve göze çar
pan elemanlar arasında tam vasıflı do
çentler bulmak kolay bir iş değildi. O

nun için ilk zamanlarda sayısı çok mah
dut bir kaç doçent hakkında kısmen doğ 
ru, fakat üniversite doçent kadrosunun 
hakiki liyakatini vermekten pek uzak ba 
zı şeyler söylendi. Bugün söylenecek 
şeyler tamamaen başkadır. tl niversite 
doçentleri arasında kendilerinden cid
den iftiharla bahsedilecek ve kendileri 
şimdiden kürsülerinin mustakbel profe 
sörleri olarak selamlenacak gençlerimiz 
şayan dikkat bir yekun teşkil ederler. 

Hallolunacak bir mesele 
Bununla beraber doçentlik ve asistan 

lık, tıpkı p sörlük gibi, her şeyden ön 
ce kendini tamamen üniversiteye tahsis 
etmek ve bunun haricinde hiçbir iş kabu 
etmemek, meselesidir ki, bu mesele hal 
ve temiı'l edilmedikçe mustakbel büyük 
türk profeesörlerini yetiştirme ümidini 
bugünkü doçent ve asistan kadrosuna 
bağlamak, gelecekte sukutü hayallere 
sebeb olabilir. Biz bu meseleyi hal için 
yeni bir talimatname hazırladık. Tali. 
matnarnede her şeyi düşündük ve bunu 
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profesör yetiştirme esasına göre tanzim 
ettik. Kabul edilir ve tatbik sahasına 
intikal ederse mesele hem bu oldukça 
kalabalık genç ve güzide zümreyi, hem 
de memleketi tatmin eder bir şekilde 
halledilmiş olacaktır. 

Binalar vaziyeti 
Binalar itibariyle bütün müşkülleri

mizi henüz halletmiş değiliz. Mevcud 
Şimi - fizik enstitüleriyle eczacı mekte
bi, Nissen cerrahi Higesheimer göz, Li
ppmann kadm hastalıkları ve doğum 
pavyonlarının planları bitmek üzeredir. 

Fizik Enstitüsü, talebe spor ye-
ri ve talebe yurdu ikinci plana 
kalmış, bir talebe kulübünün derhal in. 
şasrna başlanmak üzere planları ikmal 
edilmiştir. Talebe kulübü merkez bina
sı karşısında olacak, içinde birkaç yüz 
ki ilik lokantası, oyun, müzik salonla
rı bulunacaktır. 

Talebeye yardım 
Üniversite şimdilik fakir talebeden 

pek iyi derece ite terfi edenlerin iaşe 
ve ibatesini temin eder. İyi derecede 
çalışanlara gayri muayyen yardımlar 

yapar. Bütün fakir talebenin himayesi 
talebe yurdunun açılmasiyle kabil ola. 

caktır. Bu yıl üniversitenin talebeye 
yaptığı diğer bir yardrm da kamptaki 
iaşe masraflarını ödemek oldu. Eski. 
den bu parayı talebe verir, yalnız fakir 
talebeye üniversite yardım ederdi. 

T ah$İl randımanı 
Üniversiteden, bilhassa üniversite. 

nin birkaç yıllık çalışma devrinden 
sonra neler verdiğini veya az mı, çok 

mu verdiğini konuşurken, size üniversite 
çalışmasının eski itiyadlardan sıyrıla

rak normalleşmesini birkaç yıl gecik. 

tiren bir amilden daha bahsetmek iste
rim: Biz üniversitede belli başlı sıkın. 
tıyı memlekette lise tahsilinin müteca· 
nis olmamasından ve liselerden eksik 
tahsille üniversiteye gelen talebenin 

lise eksiklerini üniversitede tamamla. 
malan mecburiyetlerinden çektik. Bu 
mecburiyetlerin üniversite tedris heye. 
tini ve çalışmadan beklenen neticeleri 
ne nisbette geciktirdiğini takdirinize 
bırakıyorum. 

Talebenin zekası._ 
Buna rağmen üniversite talebesinin 

parlak zekası ve profesörlerini hayran 
edecek kadar mütebariz öğrenme kabili
yeti ve cehdi, artık bu meselenin de 
üniversite için güçlük doğuramıyaca. 

ğı, normal vaziyete doğru inkişafın 

gittikçe arttığı ve bize mesud nonnal 
çalışma devrine girildiği kanaatini ver· 
mektedir. 

O niverıitemiz ve yabancı üniversi
teler arasında kıyculama 

Henüz bizi tam tatmin eder vaziyette 
görünmemesine rağmen üniversitemizin, 
tedris sistemi, profesör, batta talebe 
kadrosiyle Avrupa ve Amerika üniver. 
sitelerinden birçoğiyle muvaffakıyet

le boy ölçüşebileceğini, birçoklarına da 
birçok noktalarda faik meziyetleri ol. 
duğunu bana muhterem profesörler an. 
latt lar. 

1933 den bugüne kadar devam eden 

ileri hamle ve elde edilen neticeler ba· 

na kati olarak şu kanaati vermiştir: 

Bu ileri hamle bugünkü şekilde de. 

vam ettiği takdirde İstanbul üniversi. 

tesi beş yıl sonra ilmi tecrübeleriyle, 
laboratuvarlariyle, neşriyatiyle, profe. 

sör ve talebe kadrosiyle dünyanın sa. 
yılı iiniversitelerinden biri haline gire
cektir.,, 

Neşet Halil ATAY 

•• 
Ucretli memurlar 

(Başı 1 inci sayıiada) 

kında bir kararname neşredilmiştir. 

Bu kararnameye göre bu gibi mc.. 
murlara barem kanunu 

tevfikan verilebilecek 

hükümlerine 

derecenin bir 

derece üstündeki derece maaşının em

sali basılma tekabül eden ücretle alı

nabileceklerdir. Bundan başka tahsil 

dereceleri icabı bir derecede geçirilme. 

si meşrut olan müddet geçmedikçe 

bunlar terfi edemiyeceklerdir. 

Türk-Irak görüş 
birliği 

(Başı 1. inci sayfada ) 

Keza, iki taraf, her biri için aynı 
derecede gaye olan umumı sulh ve re
faha ve bu gayeyi istihdaf etmek itiba. 
rile Milletler Cemiyeti sahasında seme. 
releri daha fazla inkişaf edecek otan 
bütün devletler arasında karşılıklı bir 
anlaşma ruhunun teessüsüne ve husu. 
sile kendi komşuları olan kardeş mil
letlerin siyasetinde daimi bir muhaleset 
ruhunun hakiın olmasına ve bu yolda 
kendi aralarında karşılıklı yardımın in
kişafına matuf siyasetlerinin biribirine 
tamamen mutabık olduğuna kanaat et
mişler ve wnumiyetle bu mülakatların 
istikbalde her iki tarafın mevcud ve 
ilan edilmiş otan beynelmilel teahbüd. 
teri dairesinde vereceği neticelerden 
dolayı büyük bir memnuniyet hisset. 
mişlerdir. 

Dq bakanımızın BağJad'dan aynlqı 
hakkında mütemmim malU.mat 

Ankara, 26 (A.A.) - Dış işleri ve
kili Doktor Tevfik Rüştü Arasın Tah
rana gitmek üzere Bağdaddan ayrılışı 
etrafında hususi muhabirimiz aşağıda

ki mütemmim haberi vermektedir. 
Bağdad, 25 - Dış işleri vekili Dok

tor Aras bu sabah 6 da beraberlerinde 
hususi büro direktörü Refik Amir ve 
iki katib olduğu halde askeri tayyare 
ile Kermanşaha hareket etmiş ve ba~a 
Irak dış ilşleri vekili Nacielasil, ırak 
erkanı harbiyei umumiye reisi, harici
ye genel sekreteri, ve hariciye yüksek 
memurları, İran elçisi ile elçimiz ve re
fikası, etçilik erkan ve türk kolonisi ta
rafından uğurlanmıştır. 

Tayyare meydanında 
Doktor Aras, buradan ayrılmak {L 

zere tayyare meydanına gelişleri esna
sında askeri bir kıta ihtiram resmını 

ifa eylemiş ve müzika türk. ırak milli 
marşlarını çalmıştır. 

Dış işleri vekilimiz askeri kıtayı 
teftiş ettikten sonra kendisini uğurla
mağa gelmiş olan zevat ile ayrı ayrı ve
dalaşarak tayyareye binmiş ve tayyare 
hazır bulunanların sürekli alkışları ara
sında h;ıreket eylemiştir. 

Dış işleri vekilimiz, Kermanşahdan 
itibaren Tahrana kadar olan yolculuğu 
otomobille yapacaktır. 

B. Tevlik Rüttü Aras'ın B. Naci 
Ela$İl' e telgralı 

Bağdad, 26 (A.A.) - Anadolu a -
jansının hususi muhabiri bildiriyor: Dr. 
Tevfik Rüştü Aras Irak hududunu ge -
çerken, Irak hariciye vezirine aşağıda
ki telgrafı göndermiştir: 

" Dost ve kardeş memleketten ayrı. 
lırken, ben ve arkadaşlarım muhterem 
Irak hükümetinden ve necib Irak mille
tinden gördüğümüz samimi hüsnü ka -
bul ve emsalsiz misafirperverlikten do • 
layı sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve 
güzel !rakın refah ve saadeti baklanda
ki en hararetli temennilerimizi bir kere 
daha yenileriz. 

Melik Celaletlu Gaziyülevvcl Haz.. 
retlerine tazimlerimizin ve muhterem 
reisülvüzera fehametlQ Eseyyid Hikmet 
Süleymana hürmetlerimizin arz ve ibla· 
ğına yüksek delaletlerinizi rica eder ve 
Zati Devletlerinden de saygı ev sevgi 
duygularımızın kabulünü rica eylerim.,, 

B. Celal Bayar Basrayı ziyaret etti 
Bağdad, 26 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Dış İşler Vekili Tevfik Rüştü A· 
ras'ın Tahran'a gitmek üzere dün bu. 
radan hareketini müteakib, Ekonomi 
Vekili Celal Bayar beraberinae Sümer 
Bank genel direktörü Nurullah Esad 
Sümer olduğu halde tayyare ile Basra. 
ya gitmiş be akşamı tekrar Bağdad'a 
dönmüştür. 

B. J or j Bonne 
Avı upa ya/unda 

Paris, 26 (A.A.) - Amerikada Queen 
Mary vapuruna bindiğindenberi kabine 
arkadaşları ve bakanlık servisleri ile 
devamlı surette temasta bulunan finans 
bakam B. Jorj Bonne, meclise verilmek 
üzere pazartesi günü hükümet toplan
tısında gözden geçirilecek olan projele
ri hazırlamak için çalışmaktadır. Yol
da geçen altı gün bakan için çok meş

guliyetli olacaktır. Finans müste~.arı B. 
Brüne ile hususi kalem müdürü de 
pazartesi günü Şerburga varacak olan 
vapurun gelişinde bulunmak üzere ya
rın Paristen hareket edeceklerdir. 
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Tunceli' de ileri 
hareketi başladı 

{Ba~ı 1. inci sayfada ) 
bir müsademe neticesnide 30 kişi imha 
edilmiş ve bir kısmı mukavemete yel
tenmiş olan Demenan aşireti sergerde 
!erinden iki kişi yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. Pokir dağının çok çcı 
tin ve sarp olan şimal kısımlarındaki 

yamaçlarında mağaralara saklanan bir 
kısım eşkıya yerinden oynayamıyacalr 
hale gelmiş ve etrfları tamamen çevril
miştir. 

Harekat; bilhassa Kutu deresi çev
resinde çok seri bir şekilde inkişaf et. 
mektedir. Bugün tarama faaliyeti yal
nız Kutu deresi çevresine inhisar et
mektedir. Diğer kısnnlar tamamen te
mizlenmiştir. Asilerin son sığındıkları 
yer olan Kutu deresinin de taranması 

nihayet bir gün meselesi haline gelmiş
tir. 

Vilayet takibat 
yapacak 

(Başı 1. inci sayfada ) 

bik olunduğu sırada bu suretle fiat tez
yidine kalkışılmış olduğunu gören be
lediye, bu müracaatin mevzuatla telifi
ni imkansız bulmuştur. 

Ankara vilayeti, öğrendiğimize gö
re, belediyeye telgrafla müracaatta bu
lunmui olan iki kumpanya aleyhinde ta 
kibat icrasına karar vermiştir. 

Ankarada benzin acentaları ya bele
diye fiatları üzerinden satış yapacak
lar, yahud satışı durduracklardır. 

Şehir otobüsleri seyrüseferlerine e&
kisi gibi devam edeceklerdir. 

lstanbulda 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Ticaret 

odası benzin ve petrol fiatlarıru tesbit 
etmiştir. İki gündenberi şehirdeki satış, 
odanın tesbit ettiği fiatlardan bir buçuk.. 
iki kuruş kadar yüksektir. Belecliye ile 
ticaret odasının fiatlan biribirine uy
maktadır. Bu fiatlardan fazlaya satanlar 
cezatandınlacaktrr. 

Petrolün kilosu 14,01, benzinin fiatr 
da 14,25 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

lzmirde: 
İzmir, 26 (A.A.) - Benzinle petro

ta belediye encümenince azami fiat tes.. 
bit edilmiştir. Bugünden itibaren ben
zinin bir litresinin azami 14,5 litreliJC 
şişesinin 70 kuruştan, petrolun bir Jit
rcsinin toptan 11 buçuktan, perakende 
12 buçuk kuruştan satılması tekarriir 
etmiştir. Bunun hilafında hareket e
denlerden 50 lira para cezası alınacak 
ve Uç günden 15 güne kadar icrayı ti.. 
caretten menedilecekterdir. 

Sovyet Kutup 
Tayyarecileri 
Moskova 'da 

Moskova, 26 (A.A.) - Şimal kutb1 
seferine çıkan ve Arkangelden dönen 
dört tayyare mutantan bir şekilde kar
şılanmışlardır. 

Dün Kremlin sarayında şimal kutbu 
büyük seferine iştirak edenler şerc.. 

fine parti ve bükü.met merkezi icra ko
mitesi tarafından büyük bir kabul res... 
mi tertip edilmiştir. 

IKOÇOK DIŞ HABERLER 1 
X Annapoliı (Amerika) - B. Ruz• 

velt ite senato ve parlamento dem.Ok .. 
rat delegeleri arasındaki mühim görüt
meler dün başlamıştır. 

X Jonıtaon (Amerika) - On bin iş.. 
çi çalışmanın yeniden başlamasını iste
diklerinden görünüşe göre çelik erı.düa· 
trisinde işe başlanacaksa da endüstri 
teşkilatı komitesi buna engel olınağa ça· 
lrşmaktadır. Örfi idare kakbnlmıştır. 

X Var§ova - Hükümet. kilise an• 
laşmazlığı dolayısiyle bir papas gazete· 
sinin Varşova ve Krakovi'deki bürolart 
tahrib edilmiştir. 

X Sofya - İtalya kıralırun kızı ve 
bulgar laraliçesinin hemşiresi Kontes 
di Bergolo buraya gelmiştir. 

X Atina - Bakanlar meclisi ilk ve 
orta tahsil ile sanat tahsili sisteminde ı&
lahat yapan bazı kanunlar kabul etmi;t 
tir. 

X Varşova Kıral Karol'un bura-
ya gelmesi dolayısiyle Lehistanla - Ro
manya arasında yeni anlaşmalar yapıl • 
mıyacağı bildirilmektedir. 
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Koşuların sonuncusu 
bugün yapllacak 

Bugün tam saat 15 de başlamak üzere ilkbahar at y~şlanmn so
nuncusu olan sekizinci hafta kOfU lan yapılacaktır. Bugun son yan~ 
günü olmak münasebetile bundan. e:velki haftalarda olduğu gibi .~eş 
koşu yerine yedi koşu tertib edilmı~ti:1'· !Ju koşular arasın~~ Atat~k 
koşusu; birinci Bola yır koşusu ve bırıncı Hatay koşusu gıbı senemn 
en büyük ikramiyeli kotuları da vardn. 

Koıuları sıraa.ile yazıyoruz.: 
Birinci koşu 

Üç yaşındaki yerli yarını kan ingi. 
liz erkek ve di§i taylara mahsustur. İk
ramiye 765 lira, srklet 56 kilo ve mesa
fe 1800 metredir. Bu koşuya 6 tay kay
dedilmiştir. Bunların içinde geçen haf
ta kolaylrkla birinciliği kazanan Sahap 
yine birinci b,afta birinciliğini kazanan 
Malkap, ve bir kaç hafta evvel birinci
liği kazanan Şimşek vardır 

Bu taylar şimdiye kadar beraber 
koşmadıkları için bu günkü 1800 met
relik koşuları çok çetin ve enteresan 
olacaktır. İçlerinde birinci faverü ola
rak geçen hafta olduğu gibi yine Sa
habı tavsiye edeceğiz. İkincilik için 
Şimşek, Mal kap ve Ülker çarpışacaktır. 

ikinci koıu: Birinci Hatay koşusu 
1934 doğumlu halis kan arap erkek 

ve dişi taylara mabsusutur. İkramiyesi 
2500 lira sıklet 56 kilo ve mesafe 1600 

metredir. 
Bu koşuya dört tay iştirak edecek

tir. Bunlar Akın, Uçar, Dicle, ve Ka
rakuştur. Karakuşun koşusunu bugün 
ilk defa göreceğiz. Böyle olmakla bera
ber idmanlarında gösterdiği kuvvetten 
diğer üç taydan üstün olduğunu anlı.. 
yoruz. En büyük rakibi iki hafta evvel 
güzel bir koşu ile Dicleyi geçerek ko
şuyu kazanan Uçardrr. 

V çüncü koşu: Atatiirk koıusu 
Atatürk koşularının tarihçesi. 
1 - Birinci Atatürk koşusu 1927 

senesinde başladı. İkramiyesi 1700 lira 
idi. Halis kan ingiliz at ve kısraklarrna 
mahsus olan bu koşuyu Bay Ali Muhit
tinin Neriman ismindeki kısrağı kazan
dı. Cokeyi İhsandı. 

2 - 1928 senesinde koşunun ikra
miyesi 2500 liraya çıkarıldı. Bay Atıfm 
Primerel'u birinci oldu. Cokeyi Yula 
idi. 

3 - 1929 da Bay Celal Bayo.rın 

Cap Cris Nez ismindeki atı kazandı. 

Cokeyi Clarkdi. 

4 - 1930 da İsmet !nönünün Olga 
ismindeki atı ka.z.andL Cokeyi Horvat 
idi. 

5 - 1931 de Bay Yantesin Jön Türk 
ismindeki atı kazandı. Cokeyi Horvat 
idi. 

6 - 1932 senesinde Atatürk koşu. 
su memlekette doğmuş ve büyümüş ha
l~,; kan ingiliz at ve kısraklarına tah
sis edildi ve ikramiyesi 5000 liraya çı
karıldı. Bu koşuyu Bay Akifin Lale is
mindeki kısrağı kazandı. Cokeyi Hor_ 
vat idi. 

7 - 1933 senesinde yalnız karaca
bey harasının dört tayı koştu. birinci

liği Nazminin bindiği Özdemir ismin
deki at kazandı. 

8 - 1934 de Bay Salih Temelin E
ce ismindeki kısrağı kazandı. Cokeyi 
Paul idi. 

9 - 1935 de Bay Ahmet ve Fikretin 
Tomru ismindeki atı kazandı. Cokeyi 
Horvat idi. 

10 - 1936 da Bay Memduhun Şlem 
ismindekn atı kazandı. Cokeyi Paul idi. 

Üç yaşında yerli haliskan ingiliz 
erkek ve dişi taylara mahsus 4325 lira 
ikramiyeli ve 24-00 metre mesafeli bu 
koşuyu günün ve b,atta senenin en bii. 
yük ikramiyeli koşusudur. Bugün ko
şuya iştirak edecek taylar sene içinde 
koşularını müteaddid defalar gördüğü
müz B. Salih Temelin Girgin ve Taş
pman: B. Fahri Halilin Meram ve Bay_ 
lanı ve B. Ahmet A tınanın Dafyasıdır. 
Bu taylar ilk defa olarak 2400 metre gi-

bi uzun bir mesafede boy ölçüşecekler
dir. Şimdiye kadar beraber koştukları 
koşularda Meramdan başka dördü de 
birincilik kazanmıştır. Böyle olmakla 
beraber bugün bu büyük ikramiyenin 
favorisi olarak Salih Temelin Girgini
nin tavsiye edeceğiz. 

Dördüncü ko§U: Birinci Bolayır 
k o § u • u 

Ecnebi kanı taşımıyan yerli yarrm
kan arap ve haliskan arap kısraklariy
le angle arap ve yarım kan İngiliz 
aygırlarından hasıl olmuş 1934 do.
ğumlu erkek ve dişi taylara mahsustur. 
İkramiyesi 2500 lira sıklet 56 kilo me
safe 1600 metredir. Bu koşuya Fertün
ye, Yıldız, Nasip, Ozgan ve Elmas iş
tirak edecektir. İki hafta evvel çok kuv
vetli olduğunu gösteren Ozganın bu 
koşuyu da kazanacağını tahmin ediyo
ruz. İkincili.k için Yıldızı tavsiye ede
biliriz. 

Beşinci koşa: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap at ve kısraklarma mahsus ik
ramiyesi 600 lira mesafesi 3000 metre
dir. Bu koşuya kaydeilen atlar, Mestut 
Necip, Ünlü, Güler ve Öncüdür. 

İçlerinde Necib diğerlerine nazaran 
daha kuvvetlidir. Fakat mesaıfe uzun 
olduğu için Öncü ve yahut Gülerin 
Outsider olmakla beraber bir sürpriz 
yaparak birinci gelmelerini hekliyebili

rız. 

Altıncı koşa: 

Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan 
İngiliz at ve kısraklarına mahsus ıkra
miyesi 900 lira mesafesi 2400 metredir. 

Bu koşuya beş at ve bir kısrak kaydo.. 
lunmuştur. Bunların içinde Dandy iki 

hafta evvelki koşusu ile bugün için bü. 
tün diğer ingiliz atlarına faik olduğu. 

nu gösterdi. Bugün de koşuyu kolay
lrkla kazana.cağım umuyoruz. Bu koşu

da birinciden ziyade iıkincilik için çar
pışacak olan Kopain ve Tomrunun lüt
leri enteresan olacaktır. Geçen hafta 

Tomruyu yarım boyla vuran Kop"llin 
bugün daha uzun bir mesafede ve altı 

kilo fazla yükle koşacaktır. Şu vaziyet. 
te Tomruyu daha şanslı buluyoruz. 

Yedinci ko§U: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarımkan ingiliz at ve kısraklarma 
mahsus ikramiyesi 500 lira mesafe 2800 
metredir. Günün ve mevsimin en son 
koşusu olan bu koşuda Ayhan; Ceylil.n; 
Bayburt ve Gülizar koşacaktır. Geçen 
hafta Gülizar hafif kilo ile koşarak 
Bayburdu geçti. Bu hafta aralarında 

yalnız 1.5 kilo kısrak farkı vardır. Bu. 
gün Bayburdun birinciliği kolay kolay 
bırakmıyacağı ve Gülizarın ancak ikin
cilik yapabileceğini tahmin ediyoruz. 

Çifte bahis bu hafta ikinci ve dör
düncü koşular arasında ikili bahis ise 
iki tane olarak birinci ve yedinci koşu
larda tertib edilmiştir. 

Türk evinin en şerefli ana
nesi kilerdir. 

Kavanoz, kavanoz reçelleri, 
ıİ§e, §İşe ıunrplan olmayan bir 
ev, çocuksuz bir yuva kadar 
nadirdir. 

Bu güzel ananemizi Ya§ala
lım! 

Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumu 

ULUS 

Cenub sınırında 

Veba mücadelesi 
muvaf f akıgetle 

neticelendi 
Sıhat ve lçtimai Muavenet veJcale. 

tinden: 
Suriye hududunun cenubundaki bir 

a~ret efradı arasında akciğer vebası 
gördüldüğü kendi vasıtalarımızla ha
ber alınarak memleketi bu hastalıktan 
muhafaza için Sıhat vekaleti tarafından 
her türlü tedbire tevessül edilmiş idi. 
Bu hastalığın mevcut olduğu vaki mü
racaatlanmız üzerine alakadar memur
lar ile beynelmilel teşekküller tarafın
dan teyid edilince bu tedbirler şiddet
lendirildi. Resülayne bir mücadele he
yeti ile beraber her türlü levazım gön· 
derildi ve hududumuz tamamiyle ka.. 
pandı. Bundan başka bütün budud mın
takalarmda halkm vebaya karşr aşılan
masına başlandı. Mütehassıs ve müca
dele malzemesi hududun muhtelif irti
bat mevkilerine gönderilerek hududun 
açık kısımlarından gelecek yolcuların 
sıhi muayeneleri tem.in olundu ve muh
telif mahallerde tecridhaneler hazırlan
dı. Alman tedbirler sayesinde memle
ketimiz hastalık tehlikesinden masun 
kaldığı gibi 31 mayıstan beri de hudu
dun öte tarafında ve salgın mıntakasın: 
da vaka zuhur etmediği komşu devlet 
alakadar memurları tarafından temin 
ve Paris beynelmilel hıfzıssıhha ofisi 
tarafından da teyid edildiğinden Suri
ye hududunda vebaya karşı konulmuş 
olan bütün tedbirler kaldırılmıştır. 

Şimdiye kadar hudud üzerinde aşrla. 

nan insanların adedi 25 bini geçmiştir. 
Başlanılan aşıların ikmali muvafık gö
rüldüğünden tatbikata devam edilmek
tedir. (A.A.) 

Odun kömür fiatlan 
İstanbul, 26 (Telefonla) - İstanbul 

belediyesi odun ve kömür fiatlannda 
müdahaleyi gerektirecek kadar yüksek
lik görmemiştir. Encümen halk:m kışın 
bir ihtikar karşısında kalmaması ıç.ın, 

odun, kömür gönderen civar mmtakalar
daki stok mikdarnu tetki kettinneğe baş
lamıştır. 

YAVRULARIMIZ 
Kızılay Cemiyetinden : Cemiyeti

miz tarafından bastırılan ve doğuştan 

iki yaşına kadarki bebeklere nasıl ba
kılacağını öğreten YAVRULARIMIZ 
adlı lritab satışa çıkarılmıştır. 

Nefis ve parlak bir kağıd üzerine 
renkli bir surette basılmış olan bu ki -
tahta: yeni doğan yavruya annenin süt 
verme tarzı, bebeğin gıdaları, yemek ve 
uyku zamanları, yatak odası, bezleri. 
giyecekleri, bebeği giydirme tarzları, 

dişleri. çocuk hastalıkları, bulaşıcı 
hastalıklardan korunma yollan, bebeğe 
yaptırılacak hareketler, oyunlar, iti
yadları anne ve babanın çocuğa vere• 
cekleri terbiye ve daha birçok husus. 
lar hakkmda bol resimle mufassal ma
lilmat vardır. 

Bu kitabtan edinmek istiyenlerin, 
bedeli olan bir lirayı ANKARA'DA 
KIZILAY GENEL MERKEZİNE 
göndermeleri ve adreslerini okunaklı 

olarak bildirmeleri lazundır. 
İstanbulda yeni postahane civarın

da Kızılay Satış deposunda ve kitab~ 

çılarda satılmaktadır. 

. ···················--·-····-····-··· . . 
: RADYO~ . . . . . ·······························-······· 

ANKARA: Öğle neşriyatı- - 12.30 
- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harid ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.35 
Plak neşriyatı: 18.35 - 19.00 Çocuklara 
masal: Nurettin Artam 19.00 - 19 30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Cev
det ve arkadaştan) 19.30. 19.45 Saat a
yan ve arabça neşriyat. 19.45 - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Ser
vet Adnan ve arkadaşları) 20.15 - Z0.45 
Viyolonsel solo: Beethoven Sonat Sol 
Minör Viyolonsel: Edip Sezen Piya
no: Marsel Bi 20.45 - 21.00 Plakla dans 
musikisi 21.00 - 21.15 Ajans haberleri 
21.15 - 21.55 Stüdyo salon orkestrası. 
21.55 - 22.00 Yarınki program ve İstik
lal marşı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Bugün nereye gideceksiniz? : ••••••.••.......••••.......•...•......................•..• 

Pazar programını 
hazırlama kılavuzu 

Gidilecek, gezilecek, eğlenilecek yerleri bilindikten sonra Anka
rada bir buçuk günlük hafta tatWni zevkle, neşe ile, heyecanla ge
çirmek için, uzun boylu düşünmeğe hiç de lüzum yoktur. 

İngilizlerin vikentleri için bir 
ata sözleri vardır: ''- Bir buçuk 
gününü iyi geçirmiyen beş buçu
ğun hesabını veremez •. ,. Bizde bir 
buçuk günlük tatil ananesinin h• 
nüz kurulamadığından mı, yoksa 
programsızlığımızdan mı nedir, 
cumartesi ve pazarımızın büyük 
bir kısmını, ne yapacağımızı dü
şünmekle geçiririz. 

Her türlü zevki ve arzuyu tatmin e-
decek bir sürü hareketler ve hadiseler 
olduğu günlerde bile 'çnereye gidelim, 
ne yapalım?'' çok sık ınuhatab kaldığı
mız suallerdir. 

Mesela, bakınız bugün nerelere, ne 
vasıta ile kaç para ile ve ne zamanlar 

gidebilirsiniz: 

Keçiören: 
Keçiörende Çiftliğin idaresinde olan 

güzel ve temiz gazino bize pazarlarımı
zı; bol yeşillik, serin hava ve şehri kuş· 
bakışı görmek imkanlarını verir. Ulus 

meydanından Keçiörene saat sabah 7 de 
başlamak üzere otobüs vardır. Otobüs.. 
ler her yarını sa.atta bir hareket etmek -
tedir. Ulus meydanından son otobüs Zl 
dedir. Keçiörenden ilk otobüs 7 .30 da 
son otobüs 21,30 dadlr. Bilet ücreti 15 

kuruştur. 

Etlik: 
Üzüm mevsimi geliyor: Etlik bağla

rı sık, ağaçlıklar, bol su .•• Etlik Ankara
nm en eski mesirelerinden biridir. Ulus 
meydanından Etliğe ilk otobüs 7 .5 de 
kalkar ve yarımşar saat fasılalarla 21 re 
kadar devam eder. Etlikten de ilk oto • 
büs 8 dedir ve gene yarımşar saat ara
larla servis 21,30 za kadar devam eder. 
Otobüs ücretleri 15 kuruştur. 

Çankaya - KcwaldıdeTe: 
Mesela akşam üzeri şöyle iki üç sa

atlik bir gezinti yapmak istiyorsunuz. 
Ulus meydanından otobüse binip Ka... 
vaklıdere veya Çankayaya kadar gidi -
niz. Yalnız Ankararun değil, belki Tür
kiyenin en düzgün yolundan geçecek; 
bayındır Ankaramn gönle ferahlık ve -
ren güzel yaptlannı seyrede ede şehrin 
en yüksek yerlerine kadar çıkacaksınız. 

Ulus meydanından Kavaklıdereye ve 
Çankayaya pazar günleri saat 7,05 den 
başlamak şartiyle 10, 15, 20 şer dakika 
aralar ile saat 23.15 şe kadar otobüs var
dır. Çankayadan da ilk otobüs 7,10 da 
hareket etmektedir ve son otobüs 23.45 
dedir. Bilet ücreti Çankaya ıo, Kavaklı
dere 15 kuruştur. 

Baraj: 
Şehre 13 kilometrelik asfalt yolla 

bağalnmış olan ve cümburiyetin çelik 
azminin kurak bozkırda suni büyük bir 
göl olarak kurduğu baraj da bugün gü
zel bir gazino, mükemmel bir servis var
dır. Türk gücü ve modem tekniğin can· 
lı bir eserini görmek ve yüksek bend üs
tünde bir taraftan deniz havasını alır, 
yosun kokusunu duyarken bir taraftan 
da çubuk ovasının göz alabildiği kadar 
uzanan enginliklerini seyretmek ister -
seniz baraja gidiniz. Yol çok güzel, ye
şil ve bol ağaçlıklıdrr. Hele deniz has -
retini çekenler için baraj teselli edici bir 

dosttur. 
Saat sabah ondan on yediye kadar 

otobüs vardır. Barajdan dönen ilk oto
büs 14,30 da son otobüs 20 dedir. Ulus 
meydanından her saat başı bir otobüs 
baraja hareket ediyor. Ücret 25 kuruş
tur. 

Orman çil tliği: 
Artık ankaralıya Orman çütliğini 

anlatmaya ne lüzum var, diyeceksiniz? 
Biz de zaten burada, modern Ankararun 
bir parçası ve onu sevilir, aranır bir ha
le getiren on milyon ağaçlı yeşil köşeye 
hangi vasıta ile ve kaç kuruşla gidilece· 
ğini kaydetmekle iktifa edeceğiz: Çift· 
liğe isterseniz trenle, isterseniz otobüs. 
le gidebilirsiniz. Pazar günleri otobüs
ler Ulus meydanından saat sabahleyin 
onda hareket ediyorlar. Bu servis, birer 

saat ara ile saat 17 ye kadar devam et• 
mektedir. Çiftlikten dönüş ilk otobüs sa
at 14.30 dadır ve saat 20 ye kadar, bi· 
rer saat fasıla ile devam ediyor. Ücret
ler 20 kuruştur. 

Trenleer gelince: pazar günleri Çift 
liğe hareket saatleri şunlardır. 8.22; 
10.15; 11.10; 12.35; 13.00; 13.55; 14.30 
15.10; 15.58; 16.46; 17a32; 18.10; 18.50 
20.00; 20.45; 21.55; 22.40. 

Çiftlikten dönüş tren saatleri şun • 
lardrr: 8.45; 10.35; 11.28; t2.20; 13.27; 
14.15; 14.50; 15.30; 16.25; 17.01; 17.12 
17.50; 18.30; 19.25; 20.20; 21.05; 22.13 
23.00. 

Devlet demiryollan idaresi, anka -
rahlarrn tatil günlerini bol yeşillik, te· 
miz hava, güzel müzik. neşe ve zevkle 
geçirmelerini temin için çok ucuz bir 
tarife tatbik etmektedir. 

Ankaradan Çiftliğe yalnız gidiş ve
ya geliş birinci mevki 11, ikinci mevki 
8; üçüncü mevki 6 kuruştur. Gidiş dö
nüş birinci mevki 15, ikinci mevki 11, 
üçüncü mevki 8 kuruştur. 

Kay"§, Mamak: 
Kayaş ve Mamak yeşil ve sulak bir 

köyde tatilini geçirmek istiyenler için 
gidilecek iki güzel mesireliktir. Dev. 
let demryoUarı çiftlik için olduğu gL 
bi, derniryolu geçeğinde olan Mamak 
ve Kayaşa da ucuz bir tarife tatbik et. 
mektedir. Kay~ ve Mamağa Ankadan 
9.10; 12.10; 15.05; 16.40; 18.57; 20.40; 
22.25 de tren vardrr. 

Dönüş 10.20; 13.10; 16.00; 17.55; 
20.00 ve yalnız Mamaktan, ilave olarak, 
21.16 ve 23.16 dadır. 

Birinci mevki gidiş geliş 21; ikin· 
ci mevki 15, üçüncü mevki 11 kuruştur. 

Çankırıya gelince: 
Son senede Ankara için en yakın 

ve komşu bir vilayet de mesireler ara.. 
sma girdi: ÇankırL Önceleri kervanla 
bir haftada gidilen, daha sonra otobüs. 
!erle zor ve güç bir yolculuk halini a.. 
lan ve nihayet demiryoliyle Ankara.. 
nrn beş saatlik bir komşusu haline gc• 
len Çankırı; yorgun ankaralılar için 
vücud ve dimağ dinlendirici yeşil ve 

sulak bir köşe oldu. 
Çankırı treni pazar günleri Anka.. 

radan 7 .45 de hareket etmekte ve Ce
beci, Kayaş, Yozgad, Kılıçlar, Irmak, 
Kalecik, Alibey, Tüney ve Germence. 
den geçerek saat 12.14 de Çankırıya var .. 
maktadır. Yaıni dört saat 29 dakikalık 

bir seyahat.. 
Çankm'da gezecek eğlenecek yer

ler; bahçeler ve parklar gidenlere gü.. 
zel bir gün geçirtiyor. Akşanı 19.10 da 
kalkan tren 23.52 de Ankaraıdadır. 

Bugün gidebileceğimiz diğer 
yerler: 

Bunlardan başka bugün Ankarada 
at koşularının son haftasıdır ve Ata.. 

türk koşusu bugün yapılacaktır. Bu 
koşunun ne kadar 'tlteresan oL 
duğunu diğer sütunlarımızdaki yazıyı 

okuyarak anlıyacaksınxz. 
Sonra bir de çok zengin ve dolgun 

olan Halkevindeki resim sergisini gör. 
memişseniz gitmenizi tavsiye ederiz. 
Pazarınızı bir sanat günü olarak geçir· 
miş olursunuz. 

/İç Bakanlık memurları
nın kıdem tablosu 

İç Bakanlık. kendi memurlarının 

terfilerini muntazam bir esasa bağla.. 

mak için yaptığı 1937 kıdem tablosu 

nu valiliklere göndermiştir. Dahiliye 

memurlarm·n bu tablolardaki sıralara 

yapacakları itirazlar bakanlıkça tetkik 

edilerek haklı görülen itirazlar kabul 

edilecek ve kıdem tablolarında ona gö. 

re tashihler yapılacaktır. Yapılan tas· 

hihler idare mecmuasında neşredilccelo 

tir. Kabul edilmiyen itirazlar da se. 

bebleriyle birlikte alakaLlara bildirile

cektir. 

Bira Parkı An karanın Biricik Eğlence Yerrdi • 
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6 Ay taksitle bisiklet satışına başlanmıştır. 
Ulus meydant No 6 

Yıldız mağazası 
Telefon 1847 

1 
Ankara Levaznn Amirliği Satmalma ı 

Komisyonu tlanları 

------------------ --~--------------tLAN 
1 - Tümenin Edremitteki birliklerinin senelik ihtiycı için ka

palı zarfla 80 ton sığır eti alınacaktır. 
2 - Etin tahmin bedeli 24.000 liradu. 
3 - 1thale günü olan 15. temmuz 937 perşembe günü saat 10 da 

Edremitte askeri satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
4 - Etin muvakkat teminatı 1800 liradır. 
5 - Teklif mektublarım münakasa saatmdan bir saat evetine 

kadar makbuz karşılığı komisyona verilecektir. Bu saatten sonra 
mektublar kabul edilmez. 

6 - Evsaf ve şartnamesini görmek i!ftiyenler her gün komis-
yona münacaat.arı (1768) 2-2944 

İLAN 

·Garnizonu 
Bursa 

Miktarı 
Kilo 

Muhammen tutarı 
Lira 

tık teminatı 
Lira Krş. 

Mudanya 50,000 22500 1687 50 
Bursa ve Mudanya garnizonu için yukarıda yazılı elli bin kilo 

koyun eti kapalı zarf yolu iJe 13 temmuz 937 salı günü sat 17 de 
Bursda askeri satın alma komisyonunda eksiltmeye konacaktır. 
Muhammen fiati ile ilk teminatı yukarıda yazılıdır. Şartnamesini 
görmek istiyenler Bursa satın alma ve İstanbul, Ankara levazım a· 
mirlikleri satın alma komisyonlarına müracaatları. Eksiltmeye gi. 
receklerin a ım, satım kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi
kalarile mektupalrınr havi teklif mektuplarını aynı gün saat 16 ya 
kadar Bursa askeri satın alma komisyonun:ı. vermiş olacaktır. Bu 
saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları-
nın kanuni bir kıymeti yoktur. (1766) 2-2943 

İLAN 
Miktarı Muhammen tutarı İlk teminatı 

Garnizonu 
Bursa 
Mudanya. 
Bandırma 

Ton Lira Lira Kuruş 
420 14,700 1102 50 

60 2,100 150 50 
60 2,100 157 50 

540 18,900 1417 50 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yukarıda yazılı 

540 ton kuru ot kapalı zarf yolu ile 12. temmuz. 937 pazartesi gü
nü saat 17 de Bıırsada askeri satın alma komisyonunda eksiltmeye 
konulacaktır. Muhammen fiatları ile ilk temintları yukarıda yazılı
dır. Şartnamelerini görmek istiyenler Bursa satın alma ve Ankaıa, 
İstanbul levazım amirlikleri satın alma komisyonuna müracaatla:ı. 
Eksiltmeye gireceklerin alım satım kanunun 2, 3 cü mddelerindeki 
vesikalariyle teminat mektublarını havi teklif mektublarmı ayni 
gün ve saat 16 ya kadar Bursa askeri stm a1ma komisyonuna ver
miş olacaktır. Bu saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen 
teklif mektublarının kanuni bir kıymeti yoktur. Bursa ve Mudanya 
ve Bandırma garnizonlarının kuru otu bir istekliye veya ayrı ayrı 
isteklilere de verilebilir. (1765) 2-2942 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlikleri için 500 ton buğday öğütülme 
sinin 5.7.937 paazrtesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

2 - Öğütülecek buğdayın tahmini tutarı 6250 lira olup muvak· 
kat teminatı 468 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbll'~ ariyle teklif mektublarmı yazılı s?atten bir saat e
veline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri • 

(1665) 2-2777 

İLAN 

Kayserideki kıtaatın 1. temmuz. 1937 tarihinden 938 senesi hazi
ran ayı nihayeti.1e kadar 87 bin kilo sığır eti ihtiyacı kapalı zarfla 
münakasaya konulmu~tur. İhalesi 9. temmuz. 1937 cuma günü saat 
16 da kor satm alma komisyonund:ı yapılacaktır. Muhammen be· 
deli 13 bin elli liradır. Muvakkat teminatı 978 lira 75 kuruştur. Şart
name-:i kor satın alma komisyonu,da görülebilir. İsteklilerin mu
ayyen P-iin ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektublannı 
Kayseride kor satın alma komisyonuna vermeleri. (1709) 2-2853 

İLAN 
1 - Canakl·ale müstahkem mevkii ihtiyacı için açrk eksiltme i. 

le 3900 k ilo s - de yağı satın alınacaktır. 
2 - ~ade ya~rn beher kilosuna 90 kuruş fiyat biçilmiştir. 
3 - İhıı.lc J.Y;i.ini.i olan 30.6.937 çarşamba günü saat 16 da Çanak

kale müstahl•em mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Taliblerir. 263 lira muvakkat teminatlariyle kanunun 2 ve 

3 cü maddelerindeıd vesikalariyle komisyona müracatları 
(1633) 2-2742 

İLAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf ile 37470 

kilo sade yağı satın alınacaktır. 
2 - Sade va ğın beher kilosu 90 kurustan 33723 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 3C.6.937 çarşamba günü saat 16 da Çanakkale müs

tahkem mevki satın alma komisyonunda ypılacatkır. 
4 - fstekliler ihaleden hir saat evel ilk teminntı olan 2529 lira

yı ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerindeki vesaikile birlikte ko-
misyona müracaatları. (1635) 2-2741 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu hayvanatı ıçın 550 ton arpa 6.7.937 sah 

· ~ünü saat 15 de açrk eksiltme ile kırdtrılacaktır. 
2 - Kırdırılacak arpanın tahmini tutarı 2,200 lira olup muvak

kat teminatı 165 li radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te

minat ıfıakbuzlariyle yazı 1 ı gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. ( 1660) 2- 2778 

iLAN 
1 - Beden yüksekliği, 45 

den ve göğüs çevresi, 1,60 dan 
aşağı olmamak ve 4 : 8 yaş arasın
da bulunmak ve kısrak adedi yüz
de otuzu ı;eçmemek üzere on beş 
bin liralık hayvanı pazarlıkla be
ğenilerek alınacaktır. 

2 - İşbu alım 1 - tem. - 937 
per~emhe gününden 31 - Tem. -
937 cumartesi gi.inü mesai saa -
tmın bitimine kadardır. Hayvan 
satacak olanlarrn havvanlarmı 
pazarlık günleri icinde Eskisehri
de Askeri Satın alma komisyonu
na getirmeleri. ( 1589) 

2-2681 
iLAN 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gün 
ve saatte levazım amirliği satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(1591) 2-2679 

iLAN 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı 

için 80000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat mik -
tan 1800 lira olup ihalesi 30 - ha
ziran - 937 çarşamba günü saat 
16 da Çorluda Kor satın alma Ko
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek is
tiyenler İstanbul ve Ankara Lv. 
amirlikleri satın alma Ko. lann
da ve Çorluda kor satın alma ko
misyonunda görebilirler. 

Askeri fabrikalar umum dürlüğii Satınalma 

Komi .. vonu İlanları 

1 - TON DİFENİLAMİN 2 - TON SANTIRALİT 
Tahmin edilen bedeli 8100 lira olan yukarıda miktarı ve cinı>i 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 9-8-937 pazartesi günü saat 15 tc kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliblcrin 
muvakkat teminat olan 607 lira 50 kuruşu havi teklif mektublarmı 
mezkur günde saat 14 e kadar lcomisyona vermeleri ve kendileri. 
nin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesai:-.le 
mezkur gün ve saatte komisyona · nüracaatları. (1693) 2 - 2813 

İLAN 
19-temmuz-937 günü ihaksinin yapılacağı 1,3, 5, 7 haziran 937 

giinlerinde ilan edilen bir ton difenilamin ve iki ton santıralit iHi· 
nı görülen lüzuma binaen hükümsüzdür. (1708) 2-2852 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 
Keşif bedeli 9265 lira 06 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat askeri 

fabrikalar umum müdürlüğü satın a lma komisyonunca 14 temmuz 
937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname 47 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 695 lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerinde yazılı vesaikle muayen gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1741) 2-2938 

Devlet Dcmiryolları ve Liman1an Umum 
i\1üdi.irlii~ii Satmalma Komisyonu İlan1arı 

İLAN 
Muhammen bedeli ( 41.600) lira olan 800 ton katran yağı 2.8.937 

pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada nafıa ve
kaleti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3120) lirlık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 G. ve 3297 
No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar devlet demir
yolları malzeme dairesindeki merkez komisyonu reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
sattlm_~~~a~ır. (1545) 2-2661 

Adlive Vekaletinden ., 
Açık bulunan İzmir üçüncü noterliğine imtihansız noter olabil

mek şartlarını haiz talihlerin bir ay içinde adliye vekaletine müra-
caat'arı ilan olunur. (1763) 2-2941 

SATILIK 

Eski model Şevrole 
~tikleri yeni yedek aksa

mile satılıktır. Yenişehirde Şık 
taksi Rahmi Fışkın'a müracaat. 

2-2935 

Kutlu Apartmanında 
İkamet, yazıhane ve muayene

hane olmaya elverişli kiralık o
dalar vardır. 

Atatürk bulvarı: Yenişehir 
2-2883 

l(iralıl" k.at 
Yenişehir Adakale caddesi 

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

Etlikte Satılık Ev 
Etlik'te kuyu yazısında bir 

kattan ibaret müstakil ev acele 
satılıktır. Hergün görülebilir. 

Pazarlık için ikinci noterde 
Ömer Tanık'a müracaat. 

2-2905 

Satılık Araba 
İki tekerlekli binek arabası 

satılıktır. İtfaiye meydanında 

hancı Nedime müracaat. 2-2894 

NASll'.2 llACl 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kokün
den çıkarır. 

Atletik hututunuzu muhafaza 
ediniz 

Şltmanlıkla mOcadolo odl· 
nlı •• bunun On iyi çorHI 
olen SHORT LINIA yı glyl· 
nlz. Oolml monjının toıl· 
rllı yaiilı t•b•k•Y• giderir. 
Huouıl ol .. tlkl bir triko· 
dan y•pılmıt olan SHORT 
LINIA •dl bir kOlot gibi 

Fiyatı • 10 llradon itibaren. 
Satı• yeri yalnız ; 

J. ROUSSEL 
Paris 166 8d. H•oamun 

'ısnNBUL, Beyoğlu 
TOnel meydanı 12 No. lu, 

lltldn•mm ziyaret ediniz Viya 
tll No.lu tarllemlzl laleylnlı. 

KiRALIK 

Möbleli apartıman 
İstanbul'da Şişli'de kiralık 

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

ZEISS 
Gözlük, dürbün, çerçeve. An

kara acentası: Rıza Gözlükçü -
Bankalar caddesi telefon: 3025 

2-2937 

ZAYİ 
Erzurumun Hums kazası rüs

tiyesinden 1323 yılında aldığ1m 
şehadetnamemi kaybettim. Ye
nısını alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Hamdi oğlu İdris 
2-2933 

ZAYİ 
326 ve 327 senelerinde Boya

bat kazası rüştiye okulundan is
tihsal etmiş olduğum şehadetna
memi zayi ettim. Yenisini alaca. 
ğımdan, eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 

Boyabat Zincirli kuyu ma
hallesi Kör Süleyman oğul
larından 310 doğumlu İbra
him oğlu Osman Tufan 

2-2934 

IGra:lılc Oda 
Su, elektrik, kalorifer, banyo 

Türk maarif cemiyetinde Muam
mere müracaat. Telefon : 2816 

2-2899 

Y ENi 

Milli l\lüdaf aa Vekfileti Sahnalma 
Komisyonu tlanlan ·----------------- ________________ ... 

İLAN 
Y A P I : Cebeci askeri hastahanesi yapısı kapalı zarfla eksilt. 

meye konmuştur. Keşiflerinin tutarı: ( 471.692) lira 46 kuruştur. 
Keşif, proje ve şartnameleri parasiyle inaşaat şubesinden alınacak• 
tır. İHALESİ: 7.VII.937 çarşamba günü saat on birdedir. İlk te.. 
minatı: (22.617) lira 70 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili olan 2490 saydı kanunun 2, 3 
cii maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mek• 
tub'armı havi zarflar ihale saatından en geç bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna verilmiş bulunacaktır. 

(1646) 2-2764 
İLAN 

1 - Bir tanesine biçilen ederi 80 kuruş <>lan 86.000 ve 9.000 ta· 
ne aleminyüm çıpl.:ık matra ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - 86.000 tanenin şartnamesini 340 kuruşa ve dieğrini parasız 
almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komisyona gel
meleri. 

3 - 86.000 tanenin ilk teminatı 4690 ve 9.000 tanenin ilk temi4 

natI 540 liradır. 
4 - 9.000 tanenin ihalesi 13.8.937 cuma günü saat 11 de ve 86.000 

tanenin ihalesi ayni günün saat 15 şindedir. 
5 - Münakasalara gireceklerin 2490 saydı kanun. 2 ve 3 cll 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarmdan en az bir saat evel milli müdafaa 
vekaleti stm alma komisyonuna vermeleri. (1770) 2-2946 

Btl.tT 
Y A P I : Ankarad Erat pavyonları ve ahırları yapısı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşiflerinin tutarı (128.462) lira S 
kuruştur. Keşif, proje ve şartnameleri parasiyle inşaat şubesinden 
verilecektir. İHALESİ: 15.Vll.937 perşembe günü saat on birde.. 
dir. İlk teminatı: (7673) lira (10) kuruştur. Eksiltmeye girecekler
den ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde iste
nen belgelerle birlikte teminat ve teklif mektublarmı havi zarflar 
ihale saatinden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna versinler. (1769) 2-2945 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satın alma komisyonnndan: 

1 - 'Gümrük muhfaza eratı için 6232 çift fotinin 19.7.937 pazar .. 
tesi günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 26797 lira 60 kuruştur. 
. 3 - Şartname evsaf komisyondadır. 134 kuruş mukabilinde ve-
rilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2010 liralık vezne makbuz ve
ya banka mektublariyle birlikte teklif mektublarını belli günde 
saat 15 şe kadar Galata eski gümrük binasındaki komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3621) 2-2939 

Kesan isk.an 
' 

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

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

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

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

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

Ankara beşinci icra 
mıemurluğun·dan: 

Bir borçtan dolayı mhacuz ve satışına karar verilen apartıman 
eşyası 2.7.937 günü saat 12 de Ankara belediyesi mezat yerinde bi· 
rinci arttırmaya ve kıymetleri % 75 ş.ini bulmadıkları takdirde 
5.7.937 günü saat 12 de ayni yerde ikinci açık arttırma ile satıla
cağından talihlerin satış yerinde hazır buluncak satış memuruna 
müracaatları ilan olunur. (1777) 2-2950 

Hariciye vekaleti sabnalma 
komisyonundan: 

1 - Vekaletimiz otomobilleri için 1.000 tenek:. "..cnzin satın a· 
lınacaktır. Tahmin bedeli 3450 liradır. 

2 - Şartnamesi her gün bedelsiz olarak levazım müdürlüğün
den alınabilir. 

3 - Pazarlığı 13 temmuz 937 salı günü saat 15 de hariciye veka
letinde yapılacaktır; 

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

Belediye Reisliğin·dıen; 
Şehirde yeniden yapılan ev ve apartımanların belediyeden is

kan raporu alınmadan işgal edildiği görülmektedir. 
Umumi hıfzıssıhha kanununun 252 inci maddesinde yeni inşa 

edilerek sahibi oturacak veya kiraya verilecek binaların ilk defa is
kandan evel içinde oturacaklar için sıhi ve fenni mahzurları olmadı
ğı belediyece tasdik edilmeden iskan ve icarı memnu olduğu ve ke
zalik mezkur kanunun 302 inci maddesinde be'ediyelerce 252 inci 
maddeye tevfikan sıhhi mahzuru olmadığı tasdik edilmeden sahih 
oldukları binaları iskan ettirenler veya icara verenlerden yüz lira
dan beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi alınacağı musarrah oL 
masına binaen yeni ev ve apartıman yaptıranların haklarında kanu
ni takibat icarsma mahal kalmamak üzere belediyeden iskan raporu 
alınmadan binalarını işgal etmeı:neleri veya kiraya vermemeleri ilan 
olunur. (1762) 2-294 O 

S i N E M A L .. t\ R HAl_l{ Umumi deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi, her eoczane'ie t.11lu
nur. dddi ve müessir ı:ıit nasır 
ılacıdıt. BUGÜN BU GECE BU GECE 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

936 - 937 sinema mevsiminin en mühim 

bir hadisesini teşkil eden 

ÖLÜM EVİ 
Emsaline ender tesadüf edilen bir 

dehşet ve heyecan kaynağı 
Ayrıca: Eğlenceli Miki Mavs 

GONDOZ 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

1 - Ankara garni;ı;onu birlik
leri ic;in 50000 kilo pathcan 
30-6-937 çarsamba günü saat 15 
de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Patlrcanrn tutarı 4750 li
ra olun muvakk:>t tC'minatı 356 li
ra 25 kuruştur. Şartname parasız 
görüliir. 

4 - Taliplerin kanunun 2 ve 

ten bir saat evvel Çorluda kor sa
un alma Ko. nuna müracaat ey -

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

3 üncü maddelerindeki belgeleri- 1 
le birlikte mezkur gün ve saat -

lemeleri. (1590) 2-2680 ------------·•1 

İngiltere Tacının İncileri 
lLA VE: C A N L I R E S İ M L E R 

BAY AN GENERAL 

ŞEHİR BAHÇESİNDE BU GECE 21.30 da 

KIZLAR PANSİYONU 



1=======================================- ULUS 

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

27 - 6 - 1~37 

Halil Naci Mıiıcıoğlu 
Anaf artalar N o: 11 ı 

BÜYÜK PiYANGOSU 
3 üncü keşide 11 temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bımdau başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DlKKA.T: 
Bilet alan berkeş 7 temmuz 1937 günü akşamına kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üze-
rindeki hakkı sakıt olur. ~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~ 

Kumbarc:I~ biri 

1 

Ağrı ilbaylığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Patnos ilçesinde yapılacak ilk o-

kul inşaatı keşif bedeli on bin altı yüz altmış bir lira altı kuruştur. 
2 - Bu işe; aid şartname ve evrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni şartname. 
C - Mukavelename projesi. 
D - Keşifname ile keşif hülasası cetveli. 
E - Resmi projesi. 
F - Nafia işleri şeraiti umumiyesi. 
3 - fstiyenler eksiltme şartnamesiyle buna müteferri diğer ev

rakı encümen kaleminde görebilirler; 
4 - 1.7.937 tarihinde perşembe günü saat 16 Ağrı vilayeti da

imi encümeni odasında yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 799 lira 62 kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve resmi gazetenin 7.5.1937 gün ve 3297 
sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan nafia vekaletin
den alınmış müteahhidlik vesikası ve 937 yılma aid ticaret odası 
kayıd vesikasını haiz olup göstermesi şarttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Ağrı vilayeti daimi encümen reisliğine ge
tirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektubların muayen saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmıs olması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (3189) 2-2518 

lfuklareli isl{an Müdürlüğün elen 
1 - Vilayetimizde yapılacak göçmen evleri inşaatında kulla

nılmak üzere Tekirdağ iskan anbarmdan verilecek 2628 metre mi
kabı kereste kamyona tahmil ve tahliyesi müteahhide aid olmak 
üzere Muratlı şimendüfer istasyonuna nekledilecektir. 

2 - Çerkes köyden Vize kaza merkezine. 
3 - Burgaz ve Babaeski istasyonlarından kaza dahillerindeki 

an barlara 
4 - Kırklareli Vize Burgaz Babaeski merkez anbarlarından inşa

at mahallerine nakliyat yapılacaktır. İşbu nakliyata talih olanlar 
2 temmuz pazartesi günü sat on dörtte % 7 .5 temintlariyle Kırk
larelinde iskan dairesinde hazır bulunmaları itan olunur. (1714) 

2-2874 

J andarma genel komutanlığı An· 
kara sabn alma komisyonundan: 

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

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

Beherinin İlk Alım 
Cinsi Mikdarı fiatı teminatı tarzı Eksiltme gün saat 

Kr. L. K. 
Zincirll 
şaplı yular 
başlığı 3475 Ad. 
Naftalin 800 liralık 
Çağ torbası 218 Ad. 

Kapalı 
250 651 56 
330 60 
150 24 

zarf 3. 7 .937 cumartesi 10 
Pazarlık 4.7.937 pazartesi 10 

53 Pazarlık 4.7 .937 pazartesi 15 
(1603) 2-2732 

Çorum Nafia Müdürl~ğündenl 
1 - Eksiltmeye konulan iş bodrum ve zemı~ katl~rını~ ~e

ton ve kargiı kısımlan ınevcud Çorum Orta okul b.ınası ı~lı ın
şaatı su ve elektrik tesisatı işi olup keşif bedellerı 37649 lıra 64 
kurustur. z - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Fenni ve hususi şartname. 
E) Keşif silsilei fiat metraj cetvelleri. 
F) Proje. . .. 
İsteyenler bu evrakı Nafia Vekaleti Yapı İşlen Umum Mu-

dürlüğü binalar heyetinde ve Çorum Nafia müdürlüğünde göre. 
bilirler. 

3 - Eksiltme l 937 Haziranın 28 nci Pazartesi günü saat 16 
da Çorum Vilayet makamında toplanacak komisyon tarafından ya. 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2824 lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazımdır. 
Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve bu ~şleri 

yapabileceğine dair Nafia Vekaletinin ehliyetnamesi. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bır saat 

evveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların ni. 
hayet saat 16 ya kadar gelmiş olması ve- dış zarfın mühür ~umu 
ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecıkme-
ler kabul edilmez. (1573) 2 • 2688 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 Eldeki örneği ve şartnamesindeki vasıflar dairesindeki zabtta 

memurları için 1500 adet madeni tulga kapalı zarf usuliyle 5.7 ,937 
pazartesi günü saat on beşte satın alınacaktır . 

2 - Tamamına 12.000 lira kıymet biçilen bu tulgalara aid şartna
meler parasız olarak emniyet umum müdürlüğü satın alma komis
yonundan alınır. Örneği görülür. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 900 liralık teminat mak. 
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmiş bu-
lunmaları. ( 1600) 2-2731 

Tarsus B~lediyesinden 
Muhammen bedeli 500 lira olan Tarsus elektrik tesiatımn yeni

den tevsiine aid keşif ve projenin yapılması kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat akçası 38 lira olup ı. 
halesi 15 temmuz 937 perşembe günü saat 15 de belediye encüme
ninde yapılacaktır. İsteklilerin şartname örneklerini belediyemiz. 
den aramaları ilan olunur. (1696) 1-2834 

Jandarma Genel 
Ankara satın alma 
dan: 

l{omutanlığı 

komisyonıın-

Dört yaşmdan küçük ve sekiz yaşmdan büyük olmamak ve boy
ları da en az bir metre kırk üç santim olmak üzere suvari bineğine 
elverişli hayvnı olupta satmak istiyenlerin Yenişehirde jandarma 
genel komutanlığı satın alma komisyonuna baş vurmaları. (1503) 

2-2577 

Bina işleri ilanı 
Nafıa V el~aletinden : 

ı. Eksiltmeye konuln iş: Ankarada mülkiye mektebi sıhhi te. 
sisat, lialörifer tesisatı, su deposu ve çamaşırhane inşaatı ve tami
ratıdır. 

Keşif bedeli: 34 ,828,22 liradır. 
2. Eksiltme 5.7.937 pazartesi günü saat 15 de nafia vekaleti yapı 

işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 174 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdürlğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2612 lira 12 Kş. luk 
muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alınmış müteah
hidlik vesikası ve asgari 15.000 lira değerinde kalörifer ve sıhh~ t~ 
sisatı iyi bir şekilde yapmış olduğuna dair vesika göstermesı la
zımdır. 

İsteklilerin t eklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reiliğine makbuz mukabilinde ver
mesi muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1571) 

2-2774 

Anl{ara Valiliğinden: 
~ehir stadyomu iç methaline asılacak olan 4.60X2.70 m. eba~ın

da mermer hitabe 28 haziran 937 pazartesi günü saat 15.5 da vıla
yet daimi encümen odasında ihalesi yapılmak üzere açık eksilt
meye konmuştur. Keşif bedeli 1738 lira 80 kuruştur. Muvakkat te· 
minat 131 liradır. 

İs~eklilerin ticaret odası vesikası, nafia müdürlüğünden ala
cakları ehliyet vesikası ve teminat mektub veya makbuzlariyle 
birlik+f! yukarda adı geçen gün ve saatte vilayet encümenine mü
racaatları. Bu işe aid şartname ve keşif evrakı A nkara vilaleti na-
fıa müdürlüğünden görülebilir. (1542) 2-2628 

Amasya Cümhuriyet 
Müddei Umumiliğinden: 

Amasya ceza evin in 1.6.1937 tarihinden 31.5.1938 ta-
r ihine kadar bir senelik ikinci nevi buğday ekmeği kapalı 
zarf usuliyle verilen karar ve yapılan ilanat mucibince ihale
si t akarrür eden 8.6.1937 salı günü talih zuhur etmediğinden 
2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi mucibince 25.5.937 tarihli şart.. 
name ve takdiri kıymet zabıtnamesi mucibince ihalenin pazarlık 
suretiyle 8.7.937 perşembe günü saat on altıda icra edilmek üzere 
bir ay uzatılmasına ve isteklilerin o gün saat on altıda Amasya C. 
müddeiumu.miliği dairesinde müteşekkil komisyona yüzde yedi bu
çuğun tutarı olan 781 lira 80 kuruş yedi yüz seksen bir lira seksen 
kuruş pey akçeleri veya teminat mektublariyle müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1637) 2-2740 

~--------------------------:-::--------~-----

8 in a işleri i a~ l 
Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara jandarma - polis mektebi 

kanalizasyon inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 2020 liradır. 
2 - Eksiltme 1.7.937 tarihinde perşembe günü saat 16 da na

fıa vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu o
dasında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 10 kuı-:1~ be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabılır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 151 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi müteahhidlik vesikasını haiz olması la-
zımdır. ( 1539) 2-2658 

Nafia Vekaletinden · 

Hava Yolları Devlet İşletme 
idaresinden 

Devlet Hava Yolları ıçın Eskişehir tayyarecilik mektebinde 
tahsil ettirilerek pilot yetiştirilmek üzere üç gence ihtiyacımız 
vardır. Aşağıdaki şartları haiz olanların 15. 7. 937 akşamına ka
dar evrakı müsbiteleri ile birlikte Nafia Vekaletine müracaatları. 

A) Lise mezunu olmak. 
B) 30 yaşmı geçmemiş bulunmak. 
C) Sıhhatlerinin havacılığa müsait olduğu Eskişehir Hava 

Sıhhiye Heyetinin raporiyle sabit olmak. 
D) Devlet memuru olmak için icabeden evsafa malik olmak. 
Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Eskişehir mektebinde oku

dukları zaman kendilerine ayda ( 50) lira ücret verilecektir. 
(1726) 2-2891 

Anl{ara Valiliğinden: 
Şehir stadyomu etraf methallerine yapılacak demir kapılar 28 

haziran 937 pazartesi günü saat 15.5 da vilayet daimi encümen o
dasında ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. Keşif 
bedeli 1842 lir 44 kuruştur. Muvakkat teminat 139 liradır. İstekli
lerin naiia miidürlüğünden alacakları ehliyet fenniye vesikası ve 
teminat mektub veya makbuzlariyle birlikte yukarda adı geçen gün 
ve saatte vilayet encümenine müracaatları. Bu işe aid şartname ve 
keşif evıakı Ankara vilayet nafia müdürlüğünde görülebilir. 

(1541) 2-2627 

Nafia Vekaletinden: 
2. Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada nafıa veka

leti malzeme eksiltme komisyonunda 208.000 lira muhammen bedel
li 4.000 ton kreozotun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 1040 kuruş mukabilinde ve
kalet malzeme müdürlüğünden alrnabilir. 

Muvakkat teminat 11.650 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre vekaletten alın
mış 937 senesı malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 2 ağus· 
tos 937 pazartesi günü saat 14 e kadar vekalet malzeme müdürlü-
ğüne vermeleri lazımdır. (1493) 2-2657 

Bozüyük Belediye 
Riyasetinden 

Açık Eksiltme İlanı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Bozöyük kasabasının tahminen lfiO 

hektarlık meskun ve 7 5 hektarlık gayri meskun ki ceman 235 hek
tarlık yerinin hali hazır haritasının atnzim ve tersimi işidir. . 

2 - Muhammen bedel meskun yerlerin bir hektarı 27 gayrı 
meskun yerlerin bir hektarı 7 liradan ceman 4845 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına 

aid Nafıa vekaletinin umumi ve fenni şartnameleri. 
4 - İstekliler bu evrakı Bozöyük belediye reisliğinde görebi

lirler. 
5 - Eksiltme 2-7-937 cuma günü saat 14 de Bozöyük belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 364 lira muvakkat teminat akçe

si vermeleri ve aşağıda yazılı şartlan haiz bulunmaları lazım?ır. 
937 senesi için fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa Vekaletınce 

kabul ve tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu 
kabil mühendis ve topoğraflar bu işe ortaklık yapacak noterlikten 
musaddak müteahhitler girebilirler. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
etmek istiyen taliplerin yukarda yazılı gün ve saatten önce bele
diyeye müracaatla muvakkat teminatı yatırmış olması lazımdır. 

(1586) 2-2678 

Bina işleri ilinı 
Na/ ıa Vekaletinden 

l - Eksiltmeye konulan iş: Ankara jandarma • polis mektebi 
ihata dıvarları, parke kaldırım, istinad dıvarları, merdiven inşasr 
ve bahçe tesviyesi ve tanzimi işleridir. 

Keşif bedeli: 18.000 liradır. 
2 - Eksiltme 1.7.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de nafıa 

vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 90 kuruş be· 
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 1350 liralık muvak
kat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınını§ mütealıhidlik 
vesikasını haiz olması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bitr saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1540) 2-2659 

aradeniz P ilaj ı Aç ı ldı 



············································································~·············· 

Başbakanımızın Tunce indeki 
seyahatinden enstantaneler 

A.&A..A+•••······················································································ 

Solda: _Başbalzammız asi? eri kıtalar tarafından gayet kısa bir zamanda kurulan telci en köprüyü tetkik 
ediyorl..4r. - Sağda: ismet lnönü Kızıldağda bir askeri müfrezenin kumandanları ile konuşuyorlar 

(Bu resimler Tunceli'ni hususi surette dolaşan arkadaşımız tarafından gönderıl miştir.) 

Solda: Bıı~bakan bir köprücü müfrezeyi teftiş ve yapılan işler hakkında izahat alıyorlar. - Sağda: General Alpdoğan yol üzerinde gördüğü bir Tunceli'li ile konu§uyor 

Soldan sağa: bir mola esnasında - Harekat yerinde sarp bir dağa tırmanırken - Harçik köprüsü bO§ında 

Solda: Başbakan Tıınceli'nde yapıl.makta olan askeri harekat hakkında harta üzerinde izahat alıyor. - Sağcla: sarp bir dağdan ini§ 


