
1 HER YERDE SALI 1 
s 29 

KURUŞ Haziran 

18 inci Yd 
1937 

Tel: Başmuharrir 1063 

A D 1 M 1 Z, ANDIMIZDIR No. 5718 
Yazı İşleri Müd. 1062 

B. Tevfik Rüştü Aras Tahranda 

Bağdad görüşmelerinden sonra ı 
Irak hükümeti büyük 

bir diplomatik faaliyete girişti 
Tahran, 28 (A.A.) - Tevfik Rüştü Aras ve ma

iyeti bu sabah Tahrana geldiler ve şehrin dışında 
Hariciye Veziri ve hariciye erkanı ile diğer zevat 
tarafından karşılandılar. 

Tevfik Rüştü Aras ve maiyeti Şimranda Sahi
bülkerami sarayına misafir edildiler. Saray kapı
sında bir askeri kıta selam resmini ifa etti. 

*** 
Bağdad, 28 (A.A.) - Türkiye ile Irak arasında 

yapılan müzakerelerden sonra Irak hükümeti, bü
yük bir diplomasi faaliyetine girişmiştir. Irak ile 
İran arasındaki münasebetlerin heyeti mecmuasını 

Ba~betke 

tarif ve tayin edecek bir anlaşmalar ve mukavele· 
ler projesi akdetmek üzere Tahran'a gidecek bir 
heyet tayi•n olunmuştur. Bu heyetin lran'daki ıka
metinden bilistifade şark paktının akdinden önce, 
İran ile Irak arasında bir itilafname imzalanması 
muhtemeldir. 

öte taraftan Irak hükümeti, lrak'ta büyük su
lama işleri yaptırmak için Mısırlı mütehassıslara 
müracaat ebniştir ve Irak ile Mısır arasındaki dost
luk mÜ'nasebetlerinin Nahas Paşanın önümüzdeki 
ilkteşrin ayında yapacağı bir ziyaret ile takviye 
edilmesi ihtimal dahilindedir. 

Tahran 
I .-_---· 

Falih Rılkı ATAY 

Doktor Tevfik Rüştü Aras bu
gün Tahranda dost İran milletinin 
misafiri bulunmaktadır. Bu ziya
retin iki memleket arasında artık 
ananeleşen dostluğu yeniden kuv
vetlendireceğine şüphe etmiyoruz. 

Tunce!i'deki harekata iştirak eden subaylarımız bir istirahat esnasrnda 

Tuncelideki ileri hareket 
devam ediyor 

Seyid Riza yaralandı 
Hozat, 28 (Hususi surette giden arkadaşımız sabaha karşı gönde

riyor) - Muhalif elebaşılardan Seyid Rıza, tayyarelerimizin Sirpot'ta 
yaptıkları muvaffakıyetli bir hava hücumu esnasında omuzundan ya
ralanmış ve etrafındaki çapulcular tarafından Munzur'un şimaline ka.. 
çırılmıştır. Aynı bombardıman esnasında muhalif sergerdelerden Şa.him 
de yaralanmıştır. . . 

Kıtalarıınızm ileri hareketi mukavemete uğramaksızın inkİ§af et-
mekte ve şakiler kaçmaktadırlar. 

Geceleyin iki nöbetçimize taarruz eden şakiler cezalarım bulmuı
lardır. Vaziyetin yeni inkişaflarını yarın bildireceğim. 

Fransız kabinesi bugün 

Şahinşah idaresi İran tarihinde 
yeni bir devir açtı: Türkiye hu
dud!arınm ötesinde Kaçarların as
yab yarı - sömürgesinden eser kal
mamıştır. Onun enkazı üstünde 
kurulduğunu gördüğümüz hür ve 
garblı İran, asrımız medeniyet a
leminde, eski ve şerefli mazisine la
yik olan yeri almaktadır. Orada 
dahi milli faziletleri yıpratan, çü
rüten ve soysuzlandıran butlanlar 
yıkılıp gidiyor. lnkilabcı ve inşacı 
lran, şüphesiz, Türkiye gibi, ve ay
ni şartlar içinde bulunan bütün 
komşuları gibi, dış politikasında 
ancak barışçıdır. Hudud anlaş
mazlıkları, ilk defa, Pehlevi idare· 
sinde tasfiye olunmuştur. İran, 
milli i·nkişaflara yetecek kadar bü
yüktür: lranh'nın, kendi milleti
nin seviyesini, süratle ilerletmek i
çin bütün kabiliyetlere fazlası ile 
sahih olduğunda ise kimsenin te
reddüdü yoktur. Dost memleketin 
salahiyetli şahsiyetleri, Tevfik 
Rüştü Arasın ağzrndan, Atatürk 
Türkiyesinin , komşu olarak , 
kudretli, müstakil ve ileri bir İran 
görmek arzusunda ne kadar sami
mi ve ne kadar sabırsız olduğunu 
bir daha dinliyeceklerdir. Gene bu 
sütunlarda işaret ettiğimiz gibi, 
bölgemiz barış nizamını kuvvet
lendiren böyle bir lranı, yeni Tür
kiyenin emniyet inancalarmdan 
sayarız. Onun zayıflığında Türki
yenin ancak zararı vardır. Pehlevi 
idaresi etrafrnda bütün İranlıların 
bir ve ayrılmaz cephesi: Bu kardeş 
milletin yeni taliini süratle elde 
etmesi için bir zaruret olduğu ka· 
dar, onun bahtiyarlığını dileyen 
türk milletinin de başlıca emelle
rindendir. 

Yer ürü:ed kongresi toplantı ha~:d• H e parlamento ve senatonun 
Ortaanaao~u ~~r urunlerı huzuruna çıkıyor 

Raylar ve şoseler Ankarayı, 

hergün, biraz daha Tahran'a yak
laştırıyor: Manen b'iribirlerinin 
yanında olan bu merkezler arasın
daki maddi uzaklrk da hergün 
daha azalıyor. Doğrudan doğ
ruya daha sık temaslar, iki memle
ket ekonomya ve ticareti arasında 
daıha kolay ve kesif münasebetler, 
Şabinşah ile Atatürk'ün ebedi e
saslarını kurmuş olduğu İran • Tür
kiye dostluğuna büsbütün yeni bir 
kıymet verecektir. 

kongresı dun açıldı 
Ayrı~an encümenler bugün 
raporlarını hazırlıyacaklardır 
Türk Hava Kurumu Orta Anadolu yerürünü kongresi dün saat 16.5 

Ja Hava Kurumu Genel merkezi binasında toplanmıştır. 
10 vilayet ve 53 kaza gibi, memleketin en verimli ve büyük bir parçası

m temsil eden kongreyi Ankara vali ve belediye reisi B. Nevzad Tandoğan 
bir nutukla açmıştır. B. Tandoğanın nutku şudur : 

Umumi kanaate göre yeni kabine 
büyük bir ekseriyet toplayacak 

Paris, 28 (A.A.) - Yeni kahine yarın parlamentoya gidecektir. 
Hükümetin beyannamesini parlamentoda Başbakan Şotan okurken Se. 
nato'da da Başbakan muavini Blum okuyacaktır.. . .. . . • 

Büyük bir ihtimal ile hükümetin beyannamesını umumı polıttka ıs
tihzaları takib edecektir. Fakat bu görüşmeleri·n uzun sürmiyeceği tah
min olunmaktadır. Umumi kanaate göre hükümete verilecek itim.ad 
reyi bundan öncekilere nisbetle da ha büyük bir ekseriyet toplıyacaktır. 

Havacılık davasının muvallakı· .----------------·-----------------

yetli yolları 1- t b ld 'k• t•f 
Hükümetin umumi politika ia

tizahlarına aid görüşmelerin §İm
dilik tehiri ile pek yakında mecli
se tevdi olunacak finans projesi 
mü·nasebetiyle istizahların yap~ 
masını da teklif etmesi muhtemel
dir. Bu takdirde gene hüküm.et ap 
nı ekseriyeti toplıyabilecektir. 

"- Sayın Arkadaşlarım,. s a n u a 1 1 o 
''Kongremizi açıyorum. Günün en 

ehemiyetli işlerinden biri olan havcı.. Va ka I a r 1 ha k k 1 n d a-
cılık davasının muvalfakiyeti yolla.. 
nnı ara§fırmak için bu gün Ankara- I 
da toplanan Orta Anadolunun 1 O vi.. 

'"y·ti "· s;s:-::::: :::::d:ı·'·c·- Sıhat bakanımızm beyanatı 
Ankara 
Belediyesi benzin 
fiyatını tesbit etti 

Benzin ve petrolun ucuzluğunu te
min eden kanunların yürürlüğe girmesi 
üzerine belediye reisliği, indirilen resim 
nisbetinde fiatları düşürmüştü. Bazı 

benzin satıcıları fırsattan istifade ederek 
ihtikar yoluna sampışlar ve müracaat 
edenlere ''- Benzin yok!" cevabıru vcr
meğe başlamışlardı. Bunun üzerine de
polarda ihtiyaca yetecek mikdarda ben
zin stoku bulunduğu halde bu yolda bir 
fiat yükseltme teşebbüsünde bulunan sa
tıcıların dükkanları kapatılmıştı. 

Dün bazı taksi otomobilleri ve yük 
kamyon ve kamyonetleri bu vaziyet kar
şısında benzin bulamamışlar ve otomo· 
billerini, kamyonlarını garaja çekmiş
lerdir. 

Belediye reisliği vaziyetle yakından 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili doktor Refik Saydam lstanbul
daki tifo hastalığı hakkında bir muharririmize aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

"- İstanbul' da son zamanlar
da tifo vakalannın arttığım bili
yorsunuz. Tifo hastalığı her sene 
yazın başlamak üzere sonbahara 
doğru artar ve kışın azalır. 

Bu sene adetten erken başlamış ve 
vakalarr geçen senelerde görülmiyen 
mikdara çıkmrştrr. Vekaletlıniz İstanbul 
tifosu ile senelerdenberi meşgfil olmak
tadır. Fakat maateessüf şehrin su ve la· 
ğım tesisatı fenni bir şekle getirilme
dikçe bu hastalığa karşı halkı aşrlamak
tan başka yapılacak bir tedbir yoktur. 
Ve bu tesisat bu halde kaldıkça İstan
bulda her sene bazen az ve ba~en çok ti
fo vakalarının çıkmasını da beklemek 
lazımdır. Yalnız şurasını da ilave et
mek lazım gelir ki, bir memlekette tifo 
hastalığının zuhuru hiç bir zaman o 
memleket için ayıp bir şey sayılmaz. 

Şimdi isimlerini söylemeğe lüzum gör. 

( Sonu 5. inci sayfada ) 

lstanbu!daki tifo vakalarr bakkmda 
beyanatta bulunan Sıhat Bakanrmız 

B. Refik Saydam 

Paris, 28 (A.A.) - Kabine bu ak.. 
şam toplanarak hükümetin mali siya
setinin ana hatlarını tesbit eylemiştir. 

Hükümet yarın reisicumhurun ri
yasetinde toplanacak olan toplantıda. 

metni kati olarak kararlaşacak olan 
beyannamesinde bilhassa bugünkü malt 
vaziyet üzerine israr etmekte ve hazine 
vaziyetini düzeltmiye katiyen azmet• 
miş bulunduğunu ifade eylemektedir. 

Paris, 28(A.A.) - Maliye nazın 

Bonne · Parise gelmiş ve doğruca başve
kalete gitmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

1 Türkkuşu ~ 
~ gösterileri l 
• • 1 : Bir temmuz perşembe gü- : 
• nü saat 8.5 da Türkkuşu; sa- • • • • yın Ankara halkını Gazi Ens- • • • • titüsü ile askeri fabrikalm ara- • 

1 
• • 
: sındaki sahada yapılacak bü- : 
• yük hava gösterilerine davet • • • • • etmekteJır. • 
• • 
···············~·············· 
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balı iHl eri: a 

a 
Leipzig zırhlısına tevcih edilen torpiller, Londra' daki "ademi mü

dahale komitesi" nin teknesinde patladı. Açılan rahne ehemiyetlidir. 
Almanya ile latlya. kontroldan çekildiler. Ve daha Heri gitmediler, ya
ni Valensia hükümeline karşı silahlı bir tedib hareketine geçmediler. 
fakat iki büyük devlet, komiteden çekilmediler. Öyle ki, Almanya ile 
ltalyadan boş kalan kontrol sahasrnda fransız ve İngiliz donanmaları
nın vazife görmeleri teklifini, talya ile Almanya komite azası sıfatiyle 
reddedebilirler. O zaman, ya bu kontrolu tekrar kendilerinin yahut İn
giltere, Fransa, İtalya ve Almanyadan gayri bazı devletlerin kabul et
mesi lazımdır. Almanya ile İtalya, kontrolu yeniden kabul ederlerse, 
kollektif nümayişten vaz geçiyorlar demektir. Böyle bir şeye ihtimal 
vermemek lazımdır. Şu halde, dört büyük devlet haricinde bazı devlet
lerin kabul eylemeleri lazımdır. 

İngiltere ile Fransa, bu son ihtimali düşünmemiş değillerdir. Ve 
anlaşılan, kontrolu üzerine almaya teşne devlet bulamadı:dan içindir 
ki, İtalya ile Almanyanın yerine kendilerini koymayı muvafık bulmuş
lardır. Fakat Berlin - Roma mihveri, kendilerinin yerine mesela Porte
kizi pek güzel teklif edebilirler. Bu teklifi Valensia hükümcti, tabia
tiyle kabul etmiyecelüir. Bu suretle, münakaşa, uzayabilecektir. 

İngiltere ile Fransa, matbuatlar.nm kullandığı ağıza bakılırsa, kon
trolun ya tamamen kendi taraflarından yahut nümayiş tekliflerinden 
vaz geçmek ve tahkikat yapılmasını kabul eylemek şartiyle gene Al
manya ve İtalya tarafından yapılmasında ısrar edeceklerdir. Kabul o
lunmadı mı, "Ademi müdahale politikası,, nrn iflası ilan edilecek ve 
herkes dilediği tarafa yardım etmekte serbest bulunacaktır. Yani, İs
panyadaki kuvvetler çarpışmasınm Avrupaya sirayet temesi ihtimalleri 
:.ıirden çoğalacaktır. 

"Ademi müdahale komitesi", bu noktaları bugün müzakere ede
cektir. Leipzig hadisesi üzerine bir kat daha artmış olan gerginlik ha
tıra gelebilen en kötü neticeleri doğuracak mahiyettedir. Fakat, aklı 
başında her insanın istediği ve beklediği, dört büyük devletin bu son 
ihtilafı da soğukkanlılıkla hallettiklerini görmektir. Kontrolu~ bir a·n 
evel yeniden işlemeğe başlıyarak ademi müdahalenin fili bir merhaleye 
götürülmesi ve İspanyadaki gönüllülerin geri almmaları artık sadece 
İcab etmektedir. 

Bir de şu noktayı göz önünde tutmak lazımdır ki, Franco tarafın
da, şimdiye kadar hiç bir değişiklik olmamasına mukabil, bükümet ta
rafında, bugüne kadar gerek İspanya gerek Katalonya namına üç dört 
kabine değişikliği olmuştur. Öyle ki, hükümet tarafının bolseviklerin 
elinde bulunduğu ve demokrasi ve halk hakimiyeti-nden eser.kalmadı
~· iddia edilemez. Bilakis, hükümet tarafı, demokrasiyi, bu en tehlike
h saatlerde. demokratik idare şeklinin vahdeti zedeliyen bütün zayıf 
taraflarına katlanmak suretiyle, müdafaa etmektedir. Demokrasinin 
demokratik mevzuattan şa~..rnaksızın müdafaası ve cephelerde döğüşü
lürken, arkalarda kahrne krizlerine ve parti manevralarına katlanılma
sı, bilmiyoruz bundan daha ileri bir ölçüde ve bundan daha kuvvetli 
delillerle ishat edilebilir mi? Burhan BELGE 

Malul subay ve 
askerlerin tütün 

ik amiyeleri 
İnhisarlar beyiyesinden ayrılan üç

te birler her sene askeri mallıllerle şe-

hid ailelerine ikramiye olarak dağıtıl

maktadır. Milli Müdafaa Bakanlxğı 1936 

yılında verilecek ikramiye mikdarlarını 

tesbit etmiştir. Bu sene birinci derece 

de mallıl subaylara 2Q6 lira, birinci de

recede malUl askerlere 103 lira, ikinci de 

recede ma1U1 subaylara 185 lira, ikinci de 

recede maliil askerlere 82 lira, üçün

cü derecede maH'il subaylara 144 lira, 

üçüncü derecede malUI askerlere 61 li

ra, dördiincü derecede malul subaylara 

123 lira, dördüncü derecede malul as

ICerlere 41 lira, beşinci derecede malfıl 

suba) lara 103 lira. beşinci derecede ma

IUl askerlere 25 lira, altıncı derecede 

malı11 subaylara 82 lira, altıncı derece

de mallıl askerlere 20 lira, şehid ailele

rine 19 lira 37 kuruş ikramiye verile

cektir. 

Milli Müdafaa Bakanlığı bu yıl ik

ramiye alacak subay, nefer ve şehid ai

lelerini bir liste halinde tesbit etmi~ ve 

bu listeyi finans bakanlığına gönder_ 

miştir. 

Finans bakanlığı bu listeye göre mü 

lhakata gönderilecek olan tediye emirle

rini hazırlamağa başlamıştır. Tedeiye 

emirleri on güne kadar ziraat bankası 

şübe ve sandıklarına gönderelecek ve te

diyeye başlanması bildirilecektir. Ba

kanlık ayrı bir tamimle keyfiyeti kendi 

teşkilatına bıldire•eı tir. 11 

Göçme·nlerin leyle.ri satın alınacak 
Hi.ıkümet Romanyadan önümüzdeki 

hafta içinde gelmeğe başlryacak olan 
muhacirlerin getirecekleri leyleri dü
şük fiatla satmalarını önlemek için, bun 
lan satın almağa karar vermiştir. Bu 
hususu temin için muhacirlerin çıka
cakları marmara er<!ğlisine bir memur 
gönderilecek ve bu memur ley mübaya
atmı ,. nacaktır. 

Güzel ses 
Bir hatıra. Bir akşam, bir mü-' 

zikli lokantada, bir kaç kadın ve bir 
çok erkek, yemek yiyorduk. Herkes 
sessiz konuşuyordu. Cazbandda bile 
bir fütur · vardı. İsteksiz dansa kal
kan çiftler bir iki defa dönüp ma
salarına avdet ediyorlardı. 

Bu neşesizlik nedendi? Üzerimiz. 
den sam yeli mi esmişti, yoksa a. 
ramızdan birinin tükenmez istirabı 

hepimize mi sirayet etmişti? 
Ve cazband, davzıluııu ve zurna

sını bitaknırş, salon orkestrası halin
de, kfasikleri çalıyordu. Zıplamağa 
hevesli olımyanlarrn dinleyecekle
ri ancak bu temkinli ve manalı mu. 
siki değil midir? 

Birdenbire bir ses, bir kadın se

si, gamlı alemlerin ötesinden taze 

rüzgar gibi esen bir ses işitildi. Bü

tün başlar ona çevrildi, gözler bir

denbire parladı, çehrelerde çizgiler 

yerlerini değiştirdi, somurtkan 

yüzler birer gülen sima oldu ve .... 

ses susunca bitme?. tükenmez bir al

kış koptu. 

Ses tekrar başladı ve bizi aldı şi

mal dağlarına, cenub denizlerine, 

Mısıra, Japonyaya, Mefistonun dL 

yarına, aşk, istirab, ümid iklimleri. 

ne götürdü; sevginin, kinin, neşve
nin, tereddiidünün, kayıdsızlığın biz
ler için olduğunu duyurdu. 

Tatsız başlıyan gece, derin 
heyecanlar içinde devam etti gitti. 
Güzel ses bize bütün kudret ve za. 
afrmızla birer insan olduğumuzu ih
tar ederek tehyiç ve tenbih vazL 
fesini yapmıştı. 

'~ " •• 
Kiiltür bakanlrğı, bu vazifeyi ü

zerine alacak güzel ses aramağa çı
kıyıor. Türk vatanınm her köşesin
de on.. rastlayacaktır. 

llk iş, onu aramak kararını ver~ 
mekti; ikinci iş ona vazifesini öğ_ 
retmek olacaktır. Türk milli musi. 

ULUS 

Dün bol yağ111ur yağdı 
Dün şehrimizde hava öğleye !..adar 

kısmen bulut1u geçmiştir. Saat 12,10 da 
kuvvetli gök gürültiisü ile başlıyan ve 
şimali şarkiden saniyede 15 metre hrzla 
esen rüzgarla beraber yağış başlamrş ve 
yağ ş saat 12,55 de dört dakika müddet
le nohud büyüklüğünde dolu yapmıştır. 
Yağış bir saat kadar devam etmiş ve ka_ 
re metreye 5 kilogarm su bırakmıştır. 

Dün şehrimizde ısr 26 dereceden yu
karıya çıkmamıştır. Meteoroloji işleri 

genel direktörlüği"nden verilen malU
mata göre dün yurdun cenubu şark· mm 

takasında hava kapalı, diğer m ntaka
larda ise bulutlu geçmiştir. Dün yur_ 
dun bir çok yerlerinde yağış olmu , en 
çok yağışlar kare metreye Boluda 29, 

Polathda 18, Bayburdda 10, Haymana
da 61 Niğdede 5, İsparta ve Ulukışlada 
4 kilogram su bırakmıştır. Dün en dü
şük ısı Ulukışlada 7, en yüksek ısı da 
Diyarbekirde 33 derece olarak kayde
dilmiştir. 

Bayındzrlık 
1oginleri 

Kütahya bayındrrlık direktörü ü
çüncü sınıf baş mühendis BB. Behçet 
80 lira maaşla ve sınıfı ile Elaziz bayın
dırlık direktörlüğüne, Elaziz bayındır
lık direktörü dördüncü sınıf baş mü
hendisi Cecmeddin 70 lira maaşla vesı
nıfı ile Amasya bayındırlık direktörlü
ğüne, Ankara vilayetinden Kütahya vi
layetine naklen ve terfian tayin olu
nan beşinci sınıf mühendisi Aziz 55 li
ra maaşla nafia müfettişliğine, demir
yollar inşaat fen heyeti dördüncü sımf 
baş mühendislerinden Atıf 70 lira maaş 
la nafia müfettişliğine, Malatya nafia 
direktörü üçüncü s nıf baş mühendisi 
Necmeddin maaş derece ve smrfiyle 
Kütahya nafia direktörlüğüne tayin o
lunmuşlardır. 

kisi güzel sese yolunu gösterecek ve 
bir giin, her fikri ve her hissi ifade 
etmeği bilecek olan G ü z e 1 S e s, 
bir kış gecesini yıldızlı, ışıklı, se
rin 'bir yaz gecesi haline getirmiş o. 
lan arkadaş gibi, bizi Enduruııun 
sahte muhitinden alıp hayatın haki
ki sahnesine yükseltecektir. - N. B. 

Dilsizlerin lutbol takımı 

Bükreşte çıkan Üniversul gazete
si öyle bir haber veriyor ki bütün 
spor mahfillerinde alaka ve o nisbet
te de hayretle karşılanacağı muhak
kaktır: Sofyada biı- dilsizler futbol 
takımı kurulmuş ... Fakat dahası var: 
Bu takım futbol federasyonunca li
ge de kabul edilmiş .... 

İyi ama, bunlarla diğer takım
lar nasıl oynayacaklar? 

Hakem düdük çalınca bunlar na
sıl işitecek ve ne anlayacaklar? Dil
sizler takımmm dilinden anlayacak 
ve ona göre müsabakayı idare ede
cek hakem yetiştirilse bile bu takı
mın karşılaşacağı öteki takımlann 
da bu hususi işaretleri öğrer.meleri 

nasıl kabil olacak? 

l~te bir spor meselesi daha! 

Fare çiftliği 

lngilterede Bayan Blower adında 
bir kadın fare derisi ticareti yapmak
ta ve bu maksadia da bir nevi hara, 
yahud çiftlik işletmektedir. Burada 
yetiı;tirilen fareler otuz iki ayrı cins
tendir. Mesela bunlardan bir cins kı
zıl d'!rili fare gayet kolay üremek
tedir. Çiftliğin bulduğu bir cins fa
re vardır ki derisi tamamiyle beyaz 
ve yalnız burnu siyahtır. Çiftlikte 
şimdilik 11.000 fare vardır, fakat sa
hibi bunlarm sayısını iki yüz elli 

bine çıkarmak niyetindedir. Zira bir 
kadın tuvaleti için küçücük fare de
rilerinden 400 tane sarfı lazım gel
mektedir. Bir tuvaletin fiati ise 70 İn
giliz lirasıdır. 

Dünyada ne akla gelmez tica
retler yapılıyor l 
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Yer ürüı~lerinden hava 
kurumu hissesi 

Hazırlık komisyonu raporunda 
teklif edilen nisbetler 

Dün toplanan Türk Hava Kurumu Orta Anadolu yer ürünleri k"'ngre 
f.mde hazuhk komisyonunun bir raporu okunmuştur. Hazll'lık kom~3yo
nu; Türk Hava kurumu için bir gelir kaynağı ve halkımızın da hava lıi!a 
~arşı gösterdiği alakanın maddi bir ifadesi olan yüzde ikiyle işini d,ize~
ltyecek mahiyette olmak üzere şunlan teklif etmektedir. 

Elektrikten 
Alınan 
istihlak resmi 

Bilumum sınai müesse:.elerdc ve 
hususi umumi işlerde işletici kuvvet o
larak kullanılan elektribin beher kiluva
tından alman dahili istihlak resmi ka-
mutayın son toplantısında kabul ettiği 
bir kanunla indirilmişti. 

Hükümet bu kanunun tatbik şekli
ni tesbit için hazırlrklara başlamıştır. 

Ekonomi bakanlığı bir sanat zümresinde 
işletici kuvvet olarak elektrik kullanan 
sınai müesseselerin ödeyecekleri res
min, muamelatın maliyet bedeline olan 
nisbetini tetkik ve tesbite çalışmakta
dır. Diğer taraftan finans bakanlığı da 
bu husutaki hazırlıklarına ve kanunun 
neşri tarihinden sonra alınacak vergi
lerin tarh ve tahakkuk şekillerini tes
bite başlamrş bulunmaktadır. 

Türk • Macar kliring anlaşması 
ürk_ Macar kliring anlaşması 1 tem 

muzdan itibaren bir ay müddetle uzatıl
miştir. 

Dış Bakanlıkta terfiler 
Berut baş konsolosu B. Feridun Ce

mal erkin altıncı dereceye, Bükreş elçi
liği ikinci katibi B. Bülend Uşakhğil 
baş katib olarak sekizinci dereceye ter
fi ettirilmişlerdir. 

Vergi tavuğu 

Viyanada intişar eden Telegraph 

gazetesi acaib haberler verir. Ge

çen gün, Çinden aldığı şu havadisi 

neşretmiştir: Kvantung eyaleti hazi

nesi sıkıntıda olduğundan umumi va

li bu sıkıntıyı gidermek üzere şöyle 

bir çare bulmuştur: Eyalet her va

tandaşa 25 cent değerinde bir piliç 

vercek ve bunlar bir dolara satılabi

lecek derecede sernizletildikten son

ra geri alınacaktır. 

Yüzde üç yüz kar getireceği dü-

şünülen bu vergi tavuğu usulü saye

sinde eyalet büdce açıklannı kapat

mak tasavvurundadır, 

inanalım mı? 

Bir evlenme mukavelesinin 

hususiyeti 

Biı· Prağh kadın, bir kavga esna-

sında, kocasının kafasına bir çürük 

yumurta atarak adamcağızın bir gö

zünü çıkarmıştır. Mahkeme kadını 

bir ay hapse mahkum etmiş olduğu 

ve bir ay hapis cezası karı kocanın 

ayrılmalarına kafi bir sebeb teşkil ettiği 

için gözünü kaybetmiş olan koca ay

nca biı· de ayrılma davası ikame et

miştir. 

Talak hükmü beklenirken kadı-

nın avukatı ortaya bir evlenme mu

kavelesi çıkararak bu mukavelenin 

bir mnddesi mucibince izdivacı• bo

zulması imkansız olduğunu ileri sür

mü~tür. 

Bu madde, k:ıdmın kocasından 

her hangi bir kötü muamele gördü

ğü takdirde onun başına bir çürük 

yumurta atabileceğine dairdir. 

Şimdi m.esele, böyle bir mukavele

nin makbul olup olmadığının tesbi· 

ti safhasında bulunmaktadır. 

Son yıllar İçinde İzmir, Trakya 
ve Marmara havza .. ı kongrelerinde 
toplanan memleket mümess'Uer·, 
Türk Hava Kurumu f., talimatname
sinin. yerürünü çerçe;csi içine bülün 
i~tihsal maddelerini almış elan ( 158) 
inci maddesinin tatbikatı üze .. inde 
çok faydalı kararlar kabu letmişler
dir. Bu kongrede kurum için halk 
tarafından verilen payların, pay alı
nan ürüne göre yüzde nisbetleri tes
bit olunmus, bu nisbetlerin tahsili 
hususunda da daha kolay usul ~r bu
lunmuştur. 

İki yıldanberi yapılan tecrübeler so
nunda adı geçen mmtakalarda tatbik e
dilen usullerin Orta Anadolu mıntakasr
ııa da teşmili faydalı olacağı Türk Hava 
Kurumu yüksek 'Genel idaresince anla
şılması üzerine Ankarada 10 haziran 93i 
tarihinde Hava Kurumu binasın la ya
pılan mahalli toplantıda cereyan eden 
müzakere sonunda coğrafi ve iktısadi 
durumları ile iklim ve tabiat şartlan ve 
bl1 şartlar altında vücud bulan ürünleri 
a:r çok biribirine benzeyen Orta Anado
lunun vilayet ve ilçelerinden çağlrılacak 
mümessil üyeler huzuru ile akdedilecek 
kongrenin tetkik ve tasvibine sunulmak 
üxere Orta Anadolu mmtakasmda Türk 
Hava kurumu aidatına tabi tutulması 

lfızımgelen biitün ürünlerle canlı ve 
cansız diğer ihracat maddelerinin adla
rı ile bunlardan alınacak aidatın tahsil 
yollarını ve aidat nisbetlerini gösteren 
listeyi yüksek katınıza sunuyoruz. Bu 
listede adları yazılı zirai ve nebati, hay. 
vani ve madeni ürünlerle ticaret ve ih
rocat metaları lıer ne kadar kom"syonu
muzca l"ongre mmtakası dahilinde yeti
şen mahsullerde"'l seçilmiş ise de komis· 
yonumuzca hatırlanamıyan ve maahlli 
hususiyetleri haiz bulunan bazı mahı:ml 
ve metaların bu liste haricinde kalmış 

olması ihtimalini de komisyonumuz dü
şünmüş ve listede adlarr yazılı ve muh
telif evsafta yer ürünleri ile ihracat me
talarına daha bazı ilaveler yapılmasını 

ve hatta bunlardan mahalli vaziyetlere 
gör~ fildattan istisna edilmesi icabeden
lt"rin de listeden çıkarılmasını kongrenin 
tetkik ve tasvibine terketmiştir. 

Tahsil yolları ve usulleri 
Tahsil }'01larına ve usullerine gelin

ce: komisyonumuz, her madde ve ıneta
ın gerek mmtaka haricinde ve gerek ya
bancı piyasalarda kemnıiyet ve keyfi
yet bakımlarından haiz hulundu~u sü
rüm kabiliyeti ile iktisadi kıymeti göz
önünde tutularak tahsil vasıtalarını ona 
göre aramış ve t.!sbit etmiştir. M: ~sela: 
zahire ve hayvan borsaları buluıli:ln yer
lerde kurum aidatının borsalar asıtasi

le tahsilini komisyonumuz en kolay ve 
pratik bir usul olarak d"isi.inmii"' ol ıak

la beraber borsalar bulunm an yerler
de kurum şubelerini tahsil hususunda 

/ kayıtlı bulundurmamayı ve mahalli icab 
1,tra ve hususiyetlere göre tahsil yolla
rım aramakta şubeleri ~erbest bırakma
yı muavfık bulmuş ve miistahsillerden 
toptan veya perakende olarak alımın di
~er ürün ve metalar için de aynı usulün 
teıtbikmı faydalı gormüstür. 

Komisyonumuz mensucat fabrikala -
nmız mamCıHitr ile, halı ve kilim gibi 
imalat üzerinden (ev sanayii hariç) de 
aidat almmasmı te}dıf .. nhiyetinde kon· 
grcye arzı uygun bulmuştur.,, 

Nisbetler 
Hazırlık komısyonu; buğday, Arpa 

çavdar, mısır, yulaf, burçak, celtik, no
hut, bakla, fasulye, mercimek. bügri.ılce 
sarımsak, soğan, kuru üzüm, kavun, kar 
puz, bal. petmez, sir e, afyon, fa ün, 
haşhaş, anason, kenevir, keten, tah'n, bal 
mumu, susam, b:ılık, ve ihraç edilecek 
av derileri ve diğer derilerden yi.ın, t:f
tik, kıl, kereste, alçı, kireç, tugla, kire
mid, kum . çakıl, bi.itün madeıılcr, man
gal kömürü, ot ve saman, çimentodan 
yüzde iki; hususi otomobillerden 100; 
taksi ve otobüslerden 50, elektrik iıcret 
makbuzlarından bir, sehir dışına giden 
otobüslerden yüzde bir alınmasını tek
lif etmektedir. 



29. 6 - 1937 

'
--·c;··~· .. ·;---i-··~ m a ı ·-,= 1 

.. ·····--··--............ - ....... _. .. -.... .. 
İspanya'nın 

mürakabesinde 
yeni sistem 

A lmanya ve ltalyanın kontrol 
sisteminden çekilmeleriyle İs

panya sahillerinin murakabe çem· 
berinde açılan rahneyi İngiltere ve 
Fransa tamir etmeğe karar vermiş
lerdir. Dün gelen ajans telgrafları, 
karışmazlık komisyonu tarafından 
Almanya ve ltalyaya aynlan mınta
kaların murakabe vazifesini, lngil· 
tere ve Fransanm kendi Üzerlerine 
almaya hazır olduklarını bildirmek
tedir. iki devlet arasında yapılan bir 
itilafa göre, İngiltere ispanyanın Ak· 
deniz, Fransa da Atlas okyanusu sa· 
hillerini murakabe edeceklerdir. 

Malumdur ki murakabe vazifesi, 
yirmi yedi devletten terekküb eden 
Londra karışmazlık komisyonu namı· 
na yapılmaktadır. Murakabe millet
ler cemiyeti namına yapılamazdı. 
Çünkü milletler cemiyeti ancak Va
lensiya hükümetini tanıyor. İtalya 
ile Almanya da Franko hükümetini 
tanıdıklarından, Londra karışma~hk 
komisyonu, Franko tarafdarı büyük 
devletlerle Valensiya hükümetini ta· 
nımakta devam eden devletleri bir a
raya toplayan bir heyetti. Bu heyet, 
İspanya sahillerinin murakabesini, 
lngilt~ı-c, Fransa, Almanya, ltalya ve 
Sovyet Rusyaya vermişti. Fakat Sov
yet Rusya, ilk adımda bu vazifeden 
çekildiği için murakabe vazifesini, 
lngilteı·e, Fransa, Almanya ve l talya
dan mürekkeb olmak Üzere dört dev
let görüyordu. Bu dört devlet mura
kabesinin iyi bir netice vermediğini 
söylemek, artrk herkesce bilinen bir 
hakikati tekrar etmektir. Bu muvaf· 
fakiyetsizliğin amillerini, İtalya ve 
Almanyanın tarafgirliklerinden baş

ka sebeblerde aramk abestir. Gerçi 
her memleket kamoyu bir veya di
ger karşı tarafa karşı sempati göstermiş. 
tir. Fakat İtalya ve Almanya da 
Franko tarafdarlığı, sempati hudu
dunu geçerek, Valensiya hükümeti a
leyhinde devamlı tahrikat şeklini al· 
mıştır. Berlin radyosu, Almanya ltal
yadan başka her devletin tanıdığı 
Valensiya hükümetine "Kızıl" adını 
vermiştir. Halbuki; bilhassa son ka
bine tebeddülünden sonra herkes bi
lir ki Valansiya hükümeti, Fransa
daki gibi bir halk cephesi hükümeti
ôir. Sem hafta içinde Va.1ensiya hü· 
küm~tinin adı "Kızıl korsanlaru ol
du. Londra karışmazlık komisyonun
da harbe karşı tarafsız kalacaklarını 

beyan ı>tmekle beraber 1 tal yanın ve 
Almanyanın mesul devlet adamları, 
"Kızılların" galibiyetine asla razı ol· 
mıyacaklarını söylemişler ve bir ta
raftan karışmazlık komsiyonu namı
na tarafsızlık hükümlerini tatbik e
derken, diğer tarafdan da Franko'
nun kazanması için ellerinden gelen 
yardımı yapmaktan çekinmemişler

dir. ispanya hükümeti, karşısında 
düşman olarak yalnız Franko'yu 
görm•iyor. Almanya ve ltalya bu hü
kümetin karşısına daha büyük bir 
düşman vaziyetinde çıkmışlardır. Bi
naenaleyh baştan itibaren takib et
tikleri bu tarafgirane siyasetle, ken
dilerini, karışmazlık komisyonu na
mına vazife almak aslahiyetinden 
mahrum etmiş bulunuyorlar. Bu va
zifeyi görmekte israr ettikleri tak
dirde Deutschland zırhlısı, Leip:zig 
kruvazöı·ü gibi hadiselerin arkası a
lın.mıyacaktır. Ve Franko ile ispan
ya hükümeti arasında hakem olmak 
iç.in kurulan karışmazlık komisyonu, 
ispanya hükümetiyle kendi azasın· 
dan olan ve kendi namına hareket e
den Almanya arasında çıkan ihtilaf
ların halli ile meşgul olacak. 

Sovyet hükümeti, kendi arzusiyle 
murakabe vazifesinden çekilnıiş, ha
diseler de İtalya ve Almanyayı bu 
vazifeden dışarı atmışbr. Binaena· 
leyh bu vazifeyi, İspanya mücadele
&ine karşı tarafsızlığını muhafaza e
den İngiltere ve Fransanın görmele
ri, Londra karışmazlık komisyonu ta
rafından iyi telakki edilmelidir. Hat· 
ta mürakabeyi, yalnız başına f ngil-

ULUS 

ispanya cephelerinde 
harp devanı ederken 

... Kontrol işinin akibeti de Berfin 
mahfillerini şiddetle meşgul ediyor 

Londra, 28 (Hususi) - Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: Hü
kümet kıtaları yalnız Jarama bölgesiyle Tage'nin cenubunda hafif bir 
faaliyette bulunmuşlardır. Jarama' da hükümetçi kuvvetler asileri rica
le mecbur etmişler ve toprağın bütün arızalarından istifade edeı·ek 
asilerin mevzilerine 100 metre kadar yaklaşıp hunları bütün gün tüfek 
ateşine tutmuşlardır. 

Tage'nin cenubunda asilerin 
hükümetçi mevzilere yaptığı şid
detli bir taarruz püskürtülmüştür. 
Madrid cephesinin öteki bölgele
rinde ancak hafif bir faaliyet gö
rülmektedir. 9 asi tayyare hükü
met merkezinin üstünde uçarak 
Kaza del Kampo ve Prado bölge
lerine doğru gitmişlerdir. Biraz 
sonra hu bölgelerden şiddetli pat
lama sesleri işitilmiştir. Fakat ne· 
tice hakkında henüz tafsilat alına-
mamıştır. 

Asilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Bask 

cephesinde ileri harekete devam eden 
Franko kuvvetleri yeniden muhtelif 
mevzileri zabtetmişlerdir. Bir çok Bask 
milisleri teslim olmuşlardır. Öteki böl
gelerde kayde değer bir şey yoktur. 

Bask mültecileri 
Bordo'dan bildirildiğine göre San

tanderden 1238 mülteci şehre gelmiş
tir. Diğer taraftan, mültecileri almak 
üzere bir çok ingiliz gemilerinin San
sandere gittikleri bildirlmektedir. 

Kontrol işi ve Berlin m ahlileri 
Berlin, 28 (A.A.) - İspanyol sula. 

rının kontrolu akibetinin ne olacağı me
selesi Berlinin politik mahfillerini şid • 
detle meşgul etmektedir. 

Bu mahfillerin, kanaatine göre, is • 
panyol sulan kontrolunun yalnız İngil
tere ve Fransa tarafından derultte edil
mesi hususunda bu iki devletin teklifi 
hakkında bir karar vermek her şeyden 
cince karışmazlık komitesine aiddir. Şu· 

rasını kaydetmek icab eder ki, fransız 

- İngiliz teklifi karışmazlık komitesinde 
her halde güçlüklere uğrryacaktır. Çün
kü Almanya ve İtalya Laypzig hadise -
sinden sonra bu iki devletle olan tecrü
belerini göz önünde tutacaklardır. Asri 
mesele komitede bir karar vermek müm-
kün olmazsa vaziyetinin nasıl bir şekil 

alacağıdır. Öyle tahmin ediliyor ki: bu 

tc,kdirde 1936 ilkkanunundaki karara 

dönülecektir. Yani her devlet İspanya 

işlerine karışmamak teahhüdüne bağlı 

bırakılmakla iktifa olunacaktır. Binaen-

aleyh kontrol sistemi tavazzuh etmemiş 
olacak ve müessir bir usul bulmak için 
görüşmeler yeni baştan ele alınacaktır. 

Alman gemileri dönüyorlar 
Londra, 28 ( A.A.) - İngiliz ma

kamlarına gelen maliimata göre alman 

Laypzig ve Kölnd kruvazörleriyle dört 

muhrib ve bir deniz altı gemisi Pas de 
Calin boğazından şimali şarkiye doğru 

giderken görülmüşlerdir. Binaenaleyh 

geçenlerde Cebelüttar kın garbinde gö. 

rülen yedi alman harb gemisinin Alman. 

yaya dönmekte oldukları teeyyüd etmek. 

tedir 

Fon Ribbentrop Londraya döndü 
Londra, 28 (A.A.) - Alman büyük 

elçisi Fon Ribbentrop çarşamba günü 

yerine bu akşam Londraya dönmüştür. 

Karışmazlık tali komitesinin yarınki 

toplantısına iştirak edecektir, . 

Fon Blomberg 
Budapeşte 'de 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Mareşal 

Fon Blomberg kızı ile birlikte tayyare 
ile Berlinden buraya gelmiş ve tayyare 
meydanında harb bakanı general Rödor 
İtalyan ve alman elçileri ve diğer bazı 
zevat tarafından karşılanmıştır. 

Öğle zamanı mareşal, general Rö· 
dor tarafından şerefine verilen ziyafet
te hazır bulunmuştur. Mareşal akşam da 
Kanya tarafından verilecek akşma ye
meğinde hazır bulunacaktır. Yarın Dar_ 
anyi alman harb bakanının şerefine bir 
öğle yemeği verecek ve çarşamba günü 
mareşal, naib Horti tarafından kabul e
dilecektir. 

Mareşal Fon Blomberg'in Bu
dapeştede ikameti üç gün sürecektir. 

Fon Blomberg'in temasları 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Burayı res. 

men ziyaret etmekte olan alman harb 
bakanı Mareşal Fon Blomberg akşam Ü· 

zeri macar harbiye bakanı ile bir müla
katta bulunmuş ve geceleyin de dış ba
kanı dö Kanya tarafından şerefine veri
len ziyafette hazır bulunmuştur. 

Bütün akşam gazeteleri müttefikan 
Mareşalı hararetli selamlamakta ve iki 
memleket ordularım biribirine bağlıyan 
ananevi sıkı dostluk bağlarını ehemiyet-
1~ kaydeylemektedirler. 

Kutub seferine iştirak 
edenlere nişan ve ikramiye 

verildi 
Moskova, 28 (A.A.) - Merkezi icra 

komitesi şimal kutbu seferine iştirak 

etmiş olan Şmid, Spirina, Chvelte, Pa

panine, Alexiev, Mazourouk, Golovine 

Babouchkine, Vodopoianov, Molokova 

"kahraman" unvanını ve Lenin nişanı

nı vermeği kararlaştırmıştır. Bunlar ay
rıca 25,000 er ruble mükafat ta alacak. 
}ardır. Sefere iştirak eden 16 kişi 15,000 

ruble ve Lenin nişanını, 13 kişi 10,000 
ruble ve kızılyıldız nişanını alacaklar
dır. 

''Acaba Matbuat Umum Müdürlüğünün halk kitapları 
hakkındaki yaptığı tamimi yanlış mı anlaşıldı?,, 

l• stanbulda geniş bir propaganda 
çalışması başladı. işte size bir 

kaç niimune ! .. 
1937 lstanbul festival komitesi-

nin neşrettiği broşürden; 
"İstanbul adalarının adı, frenk ta· 

rihlerinde prens, bizim tarihlerde top
rağından kinaye kızıl, kiliselerinin 
bolJuğundan kinayede gavurada dive 
geçer .• Halbuki adalar ne prenstir, ne 
kızıldrr ne de gavurdur, İsanbul adala
rı aşifte adalardır. 

"Güzel İstanbulda her yer, her ~e
çid, her meydan, her ev, her ağaç dibi, 
her koltuk birer aşk yuvasıdır. Ama 
"aşıklar yolu" yalnrz Büyük adada da 
vardır. 

"Adalarda güneş aşıklar yolunun 
karşısında batar ve ay doğup yüksel
dikten sonra günün yo'unu takib eder, 
ayni noktada ufka damlar ve diner. 

tere yapsa, daha iyi olacak. 

Londra karışmazlık komisyonu 

İngiltere ile Fransa arasındaki bu 
yeni itilafı tetkik etmek üzere bu
gÜn toplanacaktır. Karışmazhk ko
misyonundan çekilmedikleri için içtİ· 

maa İtalya ve Almanya da iştirak e
deceklerinden Leipzig hadisesinden 
sonra yapılacak olan bu ilk içtimada 

iki faşist devletin, gerek bu hadiseye 

ve gerek İngiliz - fransız itilafına 

karşı takib edeckleri hareket hattı· 

nı öğrenmek bakımından toplantı en

teresan olacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Bazı kitaplardan parçalar 
YAZAN: 

Neşet Halil~ 
Seyrine doyum olmaz bu gorunun .• 

Broşürdeki ilmi izahlardan: 

"İnsan topluluklarının yarattığı en 
harikulade eser olan "şehir" dünyanın 
hiç bir tarafında İstanbuldaki kadar 
tabiatin güzellikleri ile çevrilmiş, iç 
içe girmiş değildir. Makine medeniye
tinin semalara doğru yükselttiği mu
azzam, fakat kasvetli şehirlerde çok· 
tan kaybolan tabiat mevsimlerinin bü
tün ihtişamiyle İstanbulun her köşe
sinde, şehrin içinde, evlerin kapı önle
rinde ve pencerelerdedir." 

Broşürdeki edebi parçalar: 

"Hayatın bin bir me~ekaktiyle sıkı
lan ruh yalnız bu şehirde yaşamak ar
zulariyle dolar, tasalı, baş yalnız bura
da sabah rüzgarlariyle uyanır. Bir çı

nar ağacının altında huzur bulur. Yor
gun vücud batan güneşin mübhem ay
dınlığı içinde tazeıenir.'' 

A şağıdaki satırlar Kenan basım
evinin neş>·ettiği 65 sayfalık 

broşürün kabından alınmıştır: 

"Adabı muaşerete uygun, ulusal, 
tarihi, edebi aşki hissi ve erkinlik sa
vaşını, savaştaki muzafferiyeti, cum
huriyeti ve savaş muzafferiyetinden 

sonraki bütün inkilabları srrasiyle ve 
kısaca sayıcı ve canlandırıcı, öz türk
çe, ve her türkün anlayabileceği bir şe
kilde bitarafane olarak yazılmış ve 
şimdiye kadar Türkiyede eşi görülme
miş bir eserdir.'' 

Türk seyyah ve mütefekkirlerin

den Haşım Veli Yücebaym üç bu. 

çuk sayfalık eserinden ( 1) : 

"Büyük tanrıya çok şükür. Cum
hurluk on dört yaşına girdiğinden 

şanlı türk milletinin şu pek kutlu yıl
dönümünde kaleme aldığım bu eseri, 
bilgisi az olan ve henüz kafalarına 
cumhuriyetin ışığı doknumıyan kim
seleri bir parça pr<ıjöktör ile aydınlat. 
mak istedim.'' 

"Ey türk milleti; ey müsliiman 
ümmeti, biliyorsunuz ki, Kemal Ata· 
türk sizi bütün düşmanlardan kurtar
dı. Zemin ve zamana uygun bir yol 
göstererek size zenginlik ve insanca 
yaşama usulünü öğretti. Ben allah için 
size ihtar ederim. Kimseden teşvik 

görmedim." liah .. ilah .. ilah ..... 

Galiba matbuat umum müdürlü

ğünün "halk neşriyatı,, kitabları hall

kındaki tamimi yanlış anlaşıldı! .. 

(1) Müellif kendini ve eserini ay
nen bu cümledeki kelimelerle takdim 
eder. 

ı- ---···--·-.··--· .. -

f_B a .. ~ .. ~-~~~~ .... ~ ... ~.~-' 
Türkiyenin endüstri 

davas 
TAN gazetesinin endüstrimiz hak

kında çıkardığı ilavede Sümerbank 
umum müdürü B. Nurullah Sümer 
Türkiyenin endüstri davasını ~yle i
zah ediyor: 

"Türkiyede endüstrileşme hareke
ti, bugün artık vazih bir safhaya 
girmiş bulunmaktadır. Türkiye eko
nomisinde bir keyfiyet istihalesiniıa 
ifadesi olan bu hareket, milli enerji
nin iki büyük mücadele istikametin
de tekasüfü eseri olarak vasıflandın
labilir. Yeni bir inkilabla yep yeni 
bir yükseliş hamlesi kazanan cemi
yetlerde olduğu gibi, türk milleti de 
milli kurtuluş inkilabından sonra i
leri bir yaşayış nizamı kurmak he
defiyle bir taraftan üzerinde yaşadığı 

tabiat, diğer taraftan cemiyet muhitim. 
insiyaki kuvvetleriyle ·mücadeleye gir
miş bulunuyordu. 

Tabiatla mücadele bir kurtulut 
mücadelesidir. insanın tabiat kuY
vetlerine hükmetmesi, insan emeği
nin hürryiyeti manasını taşır. Türk 
toprakları asırlarca ihmal edilmişti. 
Üzerinde vaktiyle yükselmiş olan kül
tür eserleri muhafaza edilemediği 
gibi, yeni kültür abideleri de dikil
memişti. Çorak toprak Üzerinde çe
tin bir yaşama mücadelesinde iptidai 
istihsal tekniği milli emeği israf edi
yordu. Endüstrileşme bugün, tabiat
le mücadele manasında, milli emeğİa 
tasarrufu vasıtası ve aynı zamanda ta
biat kuvvetlerine istikamet Yerea 
İntan şuurunun yaratıcı bir tı... 
lesi olarak mütalea edilmelidir. 

Endüstrinin tabiat Üzerindeki te
sirleri yanında o tabiatın koynunda 
yaşayan insan toplulukları için de ne 
mühim bir kalkınma ve medenileşme 
unsuru olacağını tavassur ebnek giİ\: 
değildir. işçilerinden, geri ziraat e
mekcilerine nazaran daha yüksek bir 
kapasite ve daha muhtelif kabiliyet
ler istiyen fabrika, ayni zamanda. 
modern vasıtalar kulanmıya zorladJ.. 
ğı toprak ekicilerin de kabiliyet n 
hayat şartlarını yükseltmek hususun
da bilvasıta müessir olur. 

Hareketsiz ve kapalı ekonominia 
çerçevesi içinde tenebbüt eden insi 
yaki mübadele sisteminin yerine, şu
itrlu bir iş ve kazanç hayatmm bütüa 
hareket ve hızını yaratan endüstri 
bu suretle cemiyetin bünyesinde gÖıt· 
le takib edilebilir inkişaflara mey

dan verir. 
Bu itibarla, biz, melekette her 

gün sahası ve kapasitesi yükselmek
te olan devlet endüstrisini yalnız te
min ettiği faydalar milli ekonomimi
zin kucağında müşahede edilen bir 
servet unsuru olarak değil, ayni za
manda gerek üzerinde yaşadığımız 

tabiat, gerekse mensub olduğumuz 
cemiyet bakımından kısaca anlatıla
mıyacak kadar muhtelif ve büyük 
tesirlere sahih olarak mütalea etmek 
ve bu bakımdan olan geniş ehemiye
tini asla gözden kaçırmamak mecbu
riyetindeyiz. 

Cemiyetin insiyaki kuvvetleriyle 

mücadelede de, bir kurtuluş mücade 

lesidir. Bu mücadele türk inkilabmm 

sosyal cephesidir ki, burada cemiyet 

kuvvetlerine karşı şuurlu bir müda

halenin remzini bulabiliriz. Ll>eral 

rejimlerde ferdlerin biribirinden ha -

beri olmadan başardıkları işler ve ba 

biribirinden habersizliğin doğurduğu 
ekonomik ve soyal ihtilatlar tecrübe-

si bir taraftan, memleketi en kısa za 

manda sanayileştirerek geri bırakıl

dığımız mesafeleri kapatmak mecbu

riyeti, diğer atraftan, türk devletini. 
şuurlu, programlı bir ekonomik ku
ruluş davasına bizzat iştirake sevket
miştir. 

Endüstrileşme davamız, devletten 

ınillete doğru genişliyerek, her gün 
biraz daha iyi anlaşılarak her gün 
biraz daha şufırlanarak bir milli imaa 
mahiyetini alma yolundadır ve buna 
layiktir." 

ANKARA BiRASI Sulu bir gıd a dır. 
• , w &rtR n at r z 
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[ Yaba~~asınd __ a __ o_k_u_d-~~~~·~ J 
lspanya'da tarih tekerrür ediyor 
B u n d ~ n bir asır önce, yedi s e n e ı-.... Kıraliçe lzabella, 1836 senesinde ilan e

dilmiş olan meşrutiyete göre devleti kurduğu 

Su··ren sı·vı·ı harbte Avrupa, devletleri halde, Karlos mutlakiyet tarafdart idi. Bunun ü
zerine Fransada ve İngilterede bulunan meşru-
tiyetçi hükümdarlar, l:r.abellanın tarafdarlarını, 

1 

mutlakiyetçi hükümdarları da Karlist'leri tuttu-iki tarafı nasıl tutmuşl-ır ve ne gibi 

entrikalar ç e v i r m i ş 1 e r d i 
? lar. 1833 den 1840 a kadar, yedi sene süren çar-
. pışmadan, l:z.abella muzaffer çıktı. 

T a Plütark zamanındanberi tarih
ciler, tarihin bir tekerrür oldu

ğunu müşahede etmekten asla bıkma
mış, usanmamışlardır. Son zamanlarda 
İspanyada vukua gelmekte o.an hadi
seler de bundan bir asır önce Herya 
yarım adasında yapılan sivil harbleri, 
Avrupa devletlerinin müdahalesini ve 
çevirdikleri entrikaları hatırlatmak. 

tadıı. 

O zamanın "asi'' !erine Karlist adı 

veriliyor ve bunlnr, bu adı İspanya 
tahtını ele g !çirmek iddiasında bulu
nan liderıeı i Don Karlos'dan alıyor
lardı. 

Karlos, 1833 senesinde erkek bir va
ris bırakmadan ölen ve tahtını kızı i_ 
kinci İzabella'ya bırakan kıral ye
dinci Ferdinand'ın ağabeysi idi. Kar. 
los, her ne kadar 1berya tarihinde tah
ta çıkan bir takım kıraliçeler görül
müşse de salik kanununa göre böyle 
bir vaziyette tahtının kırat hanedanın
dan bir erkeğe geçmesi lazım gelece
ği kanaat ve iddiasında idi. 

D
a zabella 1836 senesinde ilan edil

miş olan meşrutiyete göre dev. 
leti idare ettiği ve bir parlamento 
kurduğu halde Karlos, mutlakiyet ta
rafdarı idi. 

Bunun üzerine Fransada ve İngil
terede bulunan meşrutiyetçi hüküm
darlar, 1zabella'nın tarafını tutmuşlar
dı. Avrupanm Rusya çarı, Avusturya 
imparatoru, Prusya kıralı gibi mutla
kiyetçi hükümdarları da karlist'lerden 
yana idiler. 

1833 den 1840 a kadar yedi sene sü

ren çarpışmanın sonunda İzabella mu
zaffer çıkmrştı. Bu müddet zarfında 
bu memleket üzerinde çok şiddetli Ge
rilla (çete harbı) olmuş, karlist"ler. 
daha ziyade İspanyanın şimalinde ha
rekete geçmişler, Bilbao'yu muhasara 
etmişler, fakat bundan bir netice çık
mamıştı. O zaman İngiliz zırh1ıları is
panyol sahillerine gidip karlist'leri 
tenkil etmek i.izere karaya bir takım· 
İngiliz :1skerleri ve gönüllüleri çıkar. 
mışlardı. 

naan s mutlakiyetçi devlet, hüküm
'b:J} darlığın ilahi ve mut ak hakla
rını müdafaa etmek üzere aralarında 
yarı - mistik mukaddes bir ittifak ak_ 
detıniş bulunuyorlardı. 

Bunlar 1833 senesinde Muenchen
graetz'de toplanarak öteki memleket
lerde de hükümdarların haklarını ko
rumak hususundaki kararlarını tekid 
etmişlerdi. Fakat İspanyadaki Karlist'-' 
lere İngiliz donanmasının ablokası yü
zünden tesirli bir yardımda buluna
madxlat. 

Bu mukaddes ittifaka bir karşılık 
olmak üzere İngiltere hariciye nazın 

-
Nevgork 7 aynıs 

dergisinden 

da İngiltere, Fransa, İspanya ve Por
tekiz arasında bir "dörtler ittifakı" 
müzakeresine girişmişti. 

İngiltere, bu sıralarda Rusyanm 
Türkiye ve Çanakkale boğazı üzerin. 
den Akdenize inmeğe çalıştığı ve Mı
sırda bir takım karğaşalıklar çıktığı i
çin "şark meselesi" ile ziyadesiyle meş
guldü. 

fE5) ortekiz, İspanyadakine benzer 
U--- bir hanedan mücadelesinden 
yeni çıkmıştı. Orada kanuna göre ye
ğeni Maria da Gloria'ya aid olması la. 
zım gelen tahtı Dom Mignel gasbet
mi~ti. 

Burada da ingiliz zırhlılarının ve 

askerlerinin tazyiki neticesinde Don 

Mignel tahtından inmeğe ve hüküm

darlığı kıraliçe Maria da 'Gloria'ya bı

rakmağa mecbur olmuştu. 

Fransa, kıral Lui Filip, İspanyada· 
ki Burbon'larla bir izdivaç rabıtası kur-

Tur kiye 

Ziraat Bankasında 

tayinler 
Türkiye Cumhuriyeti ziraat banka

sının yeni kanunla teşekkül eden idare 

meclisi reisliğine Bay Sabit Sağıroğlu 

ve umum müdürlüğüne Bay Kemal Za

im Sunelin tayinleri iradei milliyeye 

iktiran etmiş ve idare meclisi azalıkla

rına da Bay doktor Cevdet Savran ve 

Bay İhsan Abidin Akıncı ve Bay Kemal 

Gürol ve Bay Zeki Güçlü iie Bay Sait 

Kıymaz seçilmişlerdir. (A.A.) 

Açık hava konseri 
Şef İhsan Kunçer'in idaresinde 

cumhurreisliği bandosunun bugün Ka

mutay bahçesinde vereceği açık bava 

konserinin programı: 

1 kısım 

1 -Au. Bosc Marş Aljaryen 

2 - Waldteufel vals Dolores 

3 - V. Suppe uvertür Lehte Ka

valleri 

2. Kısım 

4 - Luigini Bale Ejipsyen 
5 - W. Halim. Entemıedze Türkiş 

mak hususunda serbest kalabilmek için 
bu 'dört er ittifakı" na büyük bir e. 
hemiyet vermiyordu. İngilizler ise bu 
izdivaç rabıtasına muarızdılar. Bu se
bcble bir kaç sene sonra fransızlar bu 
itti faktan kendilerini geri çektiler. 

O zamanlarda yaşayan bir ingiliz 
Litografı basmış olduğu bir resimde 
o günkü enternasyonal vaziyeti tas
vir etmişti. Bu eser, son zamanlarda 
Bermuda'da keşfedilmiştir ve şimdi 
Nevyorkcla Dr. Forest'in elinde bulun
maktadır. Bu resimde Palmerston ve 
ortağı İngiltere bir arabayı sürmekte. 
bunun içinde de yo~cu olarak Fransa, 
Portekiz ve İspanya bulunmaktadır. 

Resmin arka fonunda, İspanyol as
kerleri biribirleriyle boğazlaşmakta

dırlar. "Dörtler ittifakını" gösteren a
rabanın dört katırından birisi düşmüştür, 
ve Lui Filip olması muhtemel bulunan 
fransız yolcusu şu sözleri söyliyerek 
arabadan çıkmaktadır: 

- Bu çılgın makineden şimdi de 
benim kaçmam zamanı geldi 1 

İspanyol ve Portekiz yolcular teHlş 
içindedirler. Yalnız Palmerston olma
sı lazım gelen arabacı soğuk kanlılığı-

nı muhafaza etmekte ve yolculara şöy

le seslenmektedir: 

- Yerlerinizde sıkı oturunuz; pek 

ata yolumuza devam ediyoruz. 

Kazanç ve muamele 
vergilerinde değişiklikler 

Finans bakanlığı Kamutayın son 
toplantılarında kabul etmiş olduğu ka
zanç ve muamele vergilerinde yapılan 
değişikliklere dair kanunların tatbik 
şeklini gösterir izahnameler hazıla

maktadır. İzabnamelerin hazırlanması 
bugünlerde bitecek ve önümüzdeki haf
ta sonlarına doğru finans teşkilatına 

bildirilecektir. 

İstanbulda yakalanan 
dolandırıcı şebekesi 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Zabı

tanın dolandrrıcrlık suçiyle yakaladığı 
şebeke hakkında tahkikat tamamlandı Şe 
bekeye dahil olan suçlulardan Enis Fah
ri, Abdullah ve Ali Vasfi tevkif edildiler 
Bu şebekenin efradı, casusluk ve ka
çakcılık isnadı tehdidiyle bazı kimse
lerden para almakla maznundurlar. 

Finans Bakanlığına alrnaeak 
memurlar 

Finans bakanlığı, türlü finans dai
relerine al:nacak memurlar için açılan 
müsabaka imtihanına girenlerin evrak
larını tetkik ettirmektedir. Önümüzde
ki hafta içinde imtihanda muvaffak o
lanlar tesbitedilmiş olacaktır. 

29- 6. 1937 

IPOR 
istifaların iç yüzü nedir 

Spor kurunıu hak ı da i 
neşriyat neden yapılıyor 

İstanbul gazetlerinden bazıları, Ankaraya gelmesine İstanbuldaki va-
Türk Spor Kurumu hakkında zaman za- zifesi mani olduğu için; umumi mer-
man yazılar yazarlar. Bu yazılarda hah- kez muhasebecisi B. Cemil olimpiyad 
•~ konan işler ve hadiseler ekseriya kampının idaresini üzerine almış oldu. 
yanlış, ender olarak doğrudur. Çünkü ğu halde asrl vazifesi icabı olarak İs-

bu gazeteler kuruma baş vurup haki- tanbu1dan ayrılmasından dolayı birinci 
kati öğrenmek zahmetini ihtiyar et- reisle arasında bir disiplin ihtiliifı çrk-
mezler. Ve, hakikati bilip de bu yazı- tığı için; İstanbul mmtakası reisi B. 
lan okuyanlar ileri ~ürülen mütalea- Fethi Tahsin Başaran lstanbulda di-
lar karşısında omuz silkmekten başka siplin divanı teşkiline aid mütaleasr 
çare bulamazlar; her yanlışı düzeltme- umumi merkezce kabul edilmediği i-
ğe kalkışmanın ne can sıkıcı bir iş ol- çin; futbol federasyonu ikinci reisi B. 

duğunu kim bilmez? Nasuhi Baydar bu vazifeyi milli küme 
Nihayet, yanlış istihbara istinad e-

den bu gibi yazıların zararı doğru ol
mamasındadır. Fakat İstanbulda bir ga
zete vardır ki bunun spor sütunlarını 
idare eden arkadaşlar, her nedense, 
"yazdığınız şundan dolayı yanlıştn," 

denilse dahi, görüşlerinde israr etme
ği bir haysiyet meselesi telakki eder, 
bir İsagocu mantıkı ile bin dereden su 
getirir ve "dediğimiz dediktir" der, a
yak direrler. 

Bu arkadaşlar idaresindeki sütun. 
larda, son hafta zarfında yazılanlar, 

her zamankinden ziyade dikkati celbe
decek mahiyette idL Mesela T.S.K. umu
mi merkezi azasının kurum namına yap
tıkları seyahatlerde aldıkları yevmi· 
yeden bahsedilebilmek için - atletizm 
federasyonu reisinin muallimi olduğu 
tiyatro mektebi talebesine İstanbulda 
kamp aramağa gitmesi bahane edile
rek - meşhur "Sende bu ense ve bende 
bu para varken!" hikayesi nakledili
yor, ve, Türk Spor Kurumu hakikati, 
tavzih maksadiyle tezkere gönderince 
de, yukarıda dediğimiz gibi, İsagocu 
mantıkrna baijl vurularak, olimpiyad
ların pek maruf 90.000 lira masrafına 
dokunulduktan sonra kurum, şimdiye 

kadar kimlere ne mikdar para verilmiş 
olduğunun neşrine davet ediliyordu. 

Daha ertesi gün, İstanbul mmtaka. 
sı reisinin istifası bahane edilerek di
ğer bir takım istifalardan da bahsolun
mak suretiyle T. S. K. adeta inhilal ha
linde gösterilmek isteniliyordu. 

Türk spor kurumuna müracaat et· 
tik ve bu yazılanların iç yüzünü öğ
renmek istedik. 

İşte bize söylenenler: 
1 - Atletizm federasyonu reısı, 

mensub olduğu maarif vekaleti namına 
tiyatro mektebi talebesi için kamp ara
mağa gitmiştir. "gençler için kamp a
ramak'' sözü tiyatro mektebi gençle
rine matuf olmak lazımdır. 

2 - Kurum, bağlı olduğu yüksek 
teşekküle hesab verir. 

3 - İstifalara gelince: Kurum reisi 
general Ali Hikmet hastalandığı ve te
davisine devam zaruretinde bulunduğu 
için; ikinci reis Bay Halid Bayrak 
Kamutayda yeni bir vazifeye tayin O

lunduğundan işi fevkalade çoğaldığı 

için; futbol federasyonu reisi B. Ham.. 
di Emin federasyonun merkezi o!an 

maçlarının arifesinde hastalanmış olan 

birinci reis B. Sedad Rızanın mezun 

bulunduğu bir ay zarfında kendisine 

vekalet etmek üzere kabul etmiş ve 

vekaleti hitama ermiş olduğu için; gü

reş federasyonu ikinci reisi B. Seyfi 

Cenab Finlandiya güreş müsabakaları

na gittiğinden İstanbul ticaret odasın-

daki vazifesinden ikramiye alamadığı 

cihetle bu ikramiyeyi kurumun tazmin 

etmesini istediği ve kurumca bu tekli

fi kabul edilmediği için; İstanbul mın

takası güreş ajanı B. İsmail Vefa Hi

caza gideceği için; İstanbul mıntakasr 

atletizm ajanı B. Suad Hayri Galata-

saray kulübü ikinci reisliğine seçildi

ğinden ajanlığa aid işleri yapacak vak-

ti kalmadığı için; İstanbul mmtakası 

deniz ajanı B. Kadri Nuri memuriyeti 

mahalli başka bir vilayete tahvil qlun

duğu için; İzmir mm takası futbol aja-

nı B. Adnan askerlik hizmetini ifaya 

davet olunduğu için kurumdan çekil-

mişlerdir. 

Görülüyor ki İstanbulda çıkan ar-

kadaşımızm spor sütunlarında intişar 

eden haberler ve bu haberler üzerine 

serdedilen mütalealar hakikate uygun 

değildir. 

Türk spor kurumunun salahiyetli 
azası bu münasebetle bize şunu da s~ 
rih olarak söylem.işlerdir: 

"- Gazeteciler, dikkatlerini celbe
den her spor hadisesi hakkında kuru
mun beyanat vermeğe salahiyetli aza. 
sına müracaat ettikleri takdirde arzu
ları derhal yerine getirileceğinden e
min olmalıdırlar. Böyle yapmaz da in
di mütalealar dermeyan ederlerse yazı
ları belki bazı kimseler için cazib olur, 
fakat bundan, neticede sporculuk ka
car gazetecilik de zarar görür." 

iLAN 
Berayi maslahat harice giden 

babam Doktor Hasarım İstanbul 
birinci noteliğinden vermiş oldu
ğu 10 eylUl 935 tarih ve 6397-88 
numaralı umumi vekaletinden is
tifa eylediğimi ilan ederim. 

Sümer Bank mühendisle~ 
rinden Ekrem Hasan Kopralı 

2-2972 

Tefrika No. ö3 

Şekspirden ·. Hikayeler 

ril'le birlikte geri dönmesini ve orada gü
rültüsüz patırdısız yaşamasını, maiyetinde
kilerinin yarısına yol vennesini, kızından 
af dilemesini tavsiye ediyordu. Çünkü ken
disi artık çok yaşlanmı§tı ve aklı daha ziya
de başında bulunanların idaresi altında bu
lunması lazımdı. 

sına taş çıkartmak istiyormuş gibi, kanaatin
ce elli şövalyenin fazla olduğunu, yirmi beş 
kic:inin hizmete kafi geleceğini söylemesin 
mi? 

derken maiyetinde bir tek kişi bırakılma· 
mak güç bir şeydi. . 

Kıralm yüreğine işleyen, onu mustarıb 
eden, bütün bunlara ihtiyacından ziyade, 
nankör kızlarının bunları kendisine vermek 
istemeyişleri idi. Artık kendisini kaybede
rek onlara kendilerinden intikam alacağını 
ve göstereceği dehşetin yer yüzünü ürküte
ceğini söylüyordu. 

Yazanlar: Mary ve Charles lan. 
Çeviren: Nurettin ART Alh 

Kıral Lir 
Bu, Lir'in beklediği kabulün ve karşıla

manın kötü bir tezahürü olmuştu. Fakat bu
nu daha beteri takib etti. Çünkü kızıyla da
madı, gece fazla yoruldukları için kendisi
ni göremiyeceklerini ihtiyar kırala haber 
verdiler. Lir, buna çok öfkelenmiş, mutlaka 
gelip kendisini görmeleri hususunda israr 
etmişti. Nihayet, kıralı selamlamağa geldi
ler. Fakat yanlarında bir an evel kendi hika
yesini anlatmak ve kız kardeşini babasının 
aleyhine kışkırtmak üzere oraya gelmiş o
lan Goneril'le birlikte. 

Bu vaziyet, hele Regan'mn ablasiyle el 
ele tutuşmuş duruşu ihtiyar adamı büsbütün 
çileden çıkarmıştı. Krral, Goneril'e kendi 
beyaz sakalına bakmağa utanıp utanmadığı
nı sordu. Regan ise babasma tekrar Gone-

Kıralm bu yaşında kendi cocuğunun ö
nünde diz çökerek ona yalvarması, ondan 
af dilemesi, yiyecek istemesi ne elim bir 
vaziyet olurdu, düşünün. Onun için Lir, Go
neril'in yanma asla dönmiyeceğini ve bütün 
maiyeti ile birlikte Regan'ın yanında kal
mak kararını verdiğini çünkü onun kendisi
ne kırallığmm yansını bağışladığını unut
madığını ve gözleri Goneril'ninkiler gibi 
vahşi olmayıp bakışları daha mülayim oldu
ğunu söyledi. 

Şövalyelerinden yarısına yol verip Go
neril'in yanına dönmektense, elinde avucun
da hiç bir şeyi bulunmayan küçük kızı !1e 
evlenen Fransa kıralma baş vurup ondan 
ufak bir maaş isteyebilirdi. 

Fakat, Regan'dan, ablası Goneril'<len 
daha nazik muamele göreceğini uman kıra] 
yanılmıştı. Regan, sanki saygısızlıkta abla-

Kıratın, az kalsın, yüreğine inecekti. Bu
mm üzerine Goneril' e döndü ve onunla bir
li l;:te döneceğini söyledi. Çünkü o yirmi be
şin iki misli olan elli şövalyeyi kabul edi
vor<lu. Su halde kendisine karsı beslediıti 
~evgi d~ Regan'ın sevgisinin iki misli idi. 
Fakat Gon,..ril de, bu sefer, yirmi beş ~öval
yeye, hatta on, hatta beş şövalyeye ne lü
zum var? Diyordu, kendisinin, yahud kız 
kardeışinin usakları kendisine hizmet ede
mezler miydi? 

Böylece iki kötü kız, kendilerine bu ka
dar iyilikler etmiş olan ihtiyar babalarım 
kötülemek ve bir zaman kıral olduğunu ha
tırlatacak son yadigarlan da elinden almak 
hususunda sanki yarış ediyorlardı. 

Muhakkak, mesud olabilmek için bir in!it 
sanın büyük ve muhteşem bir maiyet kafile
si bulunmasına lüzum yoktu ;fakat kıralhk· 
tan dilenciliğe dönmek, milyonlara hükme-

Zavallı kıral, hiddetle elinin eremiyece-
0-i gücünün yetemiyeceği tehdidler savurup 
<ldrurken gece olmuş ve yıldırımlı, şimşekli 
bir fırtına ile yağmur başlamıştı. Kızları, 

hala maiyetindekileri kabul etmemekte is· 
rar ettiklerinden kıral, bu şiddetli fırtınaya 
rağmen atının hazırlanması için emir verdi. 
Bu nankör kızlarının yanında kalmaktansa 
bu azgın havada yola çıkmayı tercih etmiş· 
ti. Kızları da bu havada yola çıkmakla bu a· 
damların çekecekleri cezayı kafi görmüşler, 
kapılarını babalarının yüzüne kapatmıslar· 

dı ki bu hareket de ihtiyar kıralı ayrıca mus· 
tarib etmişti 

Devamı var 
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Ortaanadolu yer ürünleri! /ı;';i~:ek;::;a·;,~r l j Bursada güreş müsabakası j 
kongresi d~~ ~Ç~~dı .. .. f~~f!{l~fo1,~r1!..k-

(Baş1 I :ıı<" ~avfada) sevgısı ve baglılıgı hakım olan Buyuk kalede bir italyan vapurunun batmasile 
lerini selamlamakla bahtiyarım. AT/'..TÜRK'ü tazimlerle anarım.,, neticelenen deniz kazası hakkındaki tah. 

Toplantımızın esası ve bu büyük Vilayet ve kazalarımızın; bu mev. kikat evrakı henüz Gelibolu liman reis-
mevzuun her gün biraz daha artan zua verdikler iehemiyet ve hassasi. liğinden İstanbul deniz ticaret müdür-
önemi burada bulur.an arkada§ların yetin bir ifadesi olarak aralarından lüğüne gelmemiştir. Fakat, diğer taraf-
hiç birince meçhul değildir. 3 mayıs seçtikleri en münevver ve seçkin tan öğıenildiğine göre mesele yeni bir 
935 de Türkkuşu açılırken türk tari. hemşehrilerine gönderdikleri kongre safhaya girmiştir. Çünkü İspanyol va-
hinin güneşi AT AT ÜRK (Hava işine, umumi heyeti taralından alaka ile purunun mesul tutulan kaptanı ve ikin. 
onun bütün dünyada aldığı önem de- dinlenen ve alkışlanan nutk ndan ci kaptanı, Boğazdan geçerlerken vapu-
recesine göre genişlik vermek lazım. sonra Kongre reisliğine Yozgat! Meb- ru Hasan kaptan namında bir kılavuz 
dır.) dedikleri dakikadan beri bütün usu B. Sırrı lçöz, ikinci reisliğe lstan. kaptanın idare ettiğini ve hadise sıra -
türk milletinin, kafasiyle, güciyle ve bul mebusu B. Sadettin ve sekreter. sında gemiyi onun kullanmakta olduğu-
kesesiyle, kanatlarımızın zaferi ıçın liğe BB. Hüseyin ve Hasib seçildiler. nu iddia etmişlerdir. Şimdi şehrimizde 
seferber olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüzde ikiye tabi istihsal maddele. bulunan Hasan kaptan hadise hakkında-

/ki yıl evvel; hava kurumu kong. rının çeşitlerini ve aidat nisbetleri- ki raporunu bugün deniz ticaret müdür. 
resinde: (Vatandaşların aklını başı. ni tesbit; toplama şekillerinin daha lüğüne verecektir. Bu vaziyet karşısın-
na alıp Türkiye havasını teneffüs et- düzenli olması yollarının araştırılma. da şehrimizdeki deniz mahfilleri kılavu-
meğe önem verip vermiyeceklerini sı ve dileklerin tetkiki, encümeni rine zun kullandığı gemide ihtiyari bir vazi-
düşünmeleri la:zamdır. Türkiyenin ha. seçim yapılmış ve encümenlerin rapor. fe sahibi olduğunu, geminin asıl süvari-
va tehlikesine maruz olduğunu bil. [arını hazırlıyabilmeleri için toplan. sinin muvafakati olmadan idareyi ele a. 
meliyiz ve söylemeliyiz.) diyen lnö. tının çarşambaya bırakılması karar- lamıyacağını söylemektedir. 
nünün sesi halô kulaklarımızdadır. laştırılmışhr. - -
Şeflerin bu geniş görüşleri, halk yı- Encümenler bugün toplanarak a. İstanbul Valisi mukabil 
ğınları arasında ne kadar ateşli ve lakalı oldukları mevzular üzerinde ra-
heyecanlı bir kalkınma uyandırdığı. porlarını hazırlıyacaklardır. 
nı ve türk milletinin yer yüzündeki (Hazırlık komisyonunun raporu. 
milletlerin en cömerdi Qe en vatan. ikinci sayfanuzdadır.) 
perveri olduğunu nasıl bir kere daha 
meydana çıkardığını görebilmek için, 
son iki yılın yü/uek teberrülerin ve 
türk hava kurumunun dört buçuk mil. 
yonu aşan 936 gelirine bakmak kafi
dir. 

"Bu parlak verimi haZJ.rlamak i. 
çin sürekli bir çal[şma ile uğraşan bü. 
tün vatanda~lara şükranlarımızı sun. 
mayı zevkli bir vazife sayarım.,, 

Bu mevzu üzerinde durmak 
lazımdır 

" Arkada~larım. hepimiz biliyo. 
ruz ki, türk kanadlarmı çoğaltmak 

için yapılan milli yardımlar, henüz 
tam randımanını vermemektedir. Türk 
hava kurumunun inkişafa çok elve. 
rişli olan yerürünü kaynağı üzerinde 
bi1hcm;a çok durmak lazımdır. 

''Yerürünü çerçevesi içine bütün 
istihsal maddelerini almış olan hava 
kurumu iş talimatnamesinin (158) in. 
ci maddesinin tatbikatını kolaylaştır. 
mak için lzmir, Trakya ve Marmara 
havza«ı kongrelerinde çok faydalı ka
rarlara varılmıştır. Kongremizin mev. 
zuu Ja bir yandan memleketimizde 
yetİ§en bütün nebati, hayvani, sınai 
maddelerin vü:ı:de ih;si üzerinde ha. 
rarlar alma~ bir yandan da toplama 
sekillerini pratih, uygun ve aksamaz 
~ürütebilmek yollarını araştırmak 
ol cnktrr. 

"Yıllardanberi millet ve devlet iş. 
!eri içinde yuğrulmuş, halkın nabzını 
yakından J;nlemiş vatandaşların Tür
hiyenin kalbi olan Ankarada toplana. 
rak gÖrÜş 'neleriyle, konuşmalariyle 

aradığımız bütün yollan ve çareleri 
bulabilecepimize güvenimiz vardır. 

K->n!Jremi7;in muvaffakiyetli bir neti. 
ceye varacaf'• muhakkaktır. 

"Çalrşma1arrmıza başlarken size 

hr ·"""' vatan işinde de hayırlı harar. 
Itır ııe başarılar dilerim. Yurdun bü
tün hava~ın -la olduğu gibi bugün bu. 
rada bizim toplantımızda teneffüs 
ettiğimiz havaya •Je ruhumuza kadar 

Ank ara 
Belediyesi benzin 
F igatını tesbit etti 

(Başı 1 inci sayı/ada) 
alakadar olmuş ve kanunun hükümlerine 
uymıyanlar hakkında takibata devam et
mekle beraber diğer taraftan da tesbit 
edilen fiatlara göre benzin satışını temin 
etmiştir. 

Şimdilik Aydın oteli altında ve İt -
faiye meydanında iki dükkanda teneke
si 318 kuruş 7 5 santim üzerinden ben -
zin satılmaktadır. Diğer satıcıların da 
düştükleri hata yolundan ayrılacakları 

ve normal şekilde satışa başlıyacakları 

umulmaktadır. 

l stanbuldaki toplantı 
İstanbul 28 (Telefonla) - Sokoni, 

Vakum, Şel, Neftsendikat, Stıeaua Ro_ 
mana direktörleri bugün belediyede va
linin reisliğinde toplandılar. Vali kendi
lerine belediyenin yaptığı tetkikler ne
ticesinde tesbit ettiği fiatları bildirdi. 
Direktörler tesbit edilen bu Hatları göz
den geçirip yarın valiye cevab verecek
lerdir. 

Haber verildiğine göre belediye ben
zinin beş kiloluk galonunun 82,5, kilo
sunun 16.5 kuruş, petrolun kilosunun 
14.5 kuruştan satılmasını teklif etmiştir. 

Belediye narh koymak kararında ol
madığı gibi narhın faydalı olacağı kana
atinde de değildir. 

Ticaret odası yaptığı tetkiklerde İs
tanbulda benzinin litresinin 1 7, petrolün 
ise, 12.95 den satılmasını tesbit etmiştir. 

lzmirde 
İzmir, 29 (Telefonla) - İzmirde be

lediyenin tesbit ettiği fiatı tatbik etıni
yen tüccarların mağazaları mühürlen
mış, belediye Neftsendikat'la anlaşma 

yapmak suretiyle satın aldığı benzini tes
bit ettiği fiat üzerinden satılığa çıkart

tırmıştır. 

davadan vaz geçti 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Hüseyin 

Cahid Yalçın, İzmit'teki davanın son 
celsesinin kendisini tatmin ettiğini ileri 
sürerek gazetelerle vali aleyhindeki da
vadan vazgeçtiğini bir istida ile mahke
meye bildirmişti. İstanbul vali ve bele -
diye reisi de bu vaziyet karşısında mu
kabil davasından vazgeçmiştir. 

Sihat Bakanımızın 

b eyanat ı 
(Başı ı. inci sayfada) 

mediğim ve şehirleri her türlü fenni va
sıtalarla mücehhez bir çok memleket
lerde her sene binlerce tifo vakaları gö
rülür. Bununla beraber sıhat vekaleti 
yine mümkün olan her türlü tedbirleri 
aldıktan başka İstanbul valiliği ve be
lediyesini de her zaman olduğu gibi bu 
vesile ile de şehir su ve lağım tesisatı
nı ikmal için teşvikten geri kalmamak
tadır. Matbuatı.mızın da bu vadide neşri 
yat ile halkı aşılanmaya sevketmek su
retiyle tenvir etmeleri her suretle te
menniye şayandır. Bu son salgın hak
kında yine icabeden tetkikatta bulun
mak üzere sıhat vekaleti hıfzıssıhha 

dairesi reisi ile merkez hıfzıssıhha mü
essesesi müdürü de İstanbula gitmek 
üze r e d i r 1 e r . Bu defa yapılacak 
tetkikatın da yine eskiden elde edilmiş 
olan neticeleri teyid edeceğine şüphe 

yoktur. (A.A.) 

B. Cemil Mürdüm 
ve dö Martel 

Surigege gittiler 
İstanbul, 28 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunan Suriye başbakanı B. Cemil 
Mürdüm ile Fransanm Suriye fevka
lade komiseri Kont de Martel, bu sa
bah toros ekspresiyle Suriyeye gitmiş
lerdir. 

İstasyonda vali muavini ve daha bir 
çok zatlar tarafından uğurlanmışlar

dır. 

.. 
Bursa (Hususi) - Şehrimizde Gazi 

rr.ekte ve kalabalık bir seyirci kütlesi 
kuşu menfaatinedir ve kuruma 790 lira 

B. Hitler'in nutku 
etrafında akisler 

Nutkun Londra'da 
iyi karşılanmadığı 

bildiriliyor 
Londra, 28 ( A.A.) - Havas ajan-

sının muhabiri bildiriyor: 

Demir madenleri işletebilmek için 

Almanyanın, İspanyanın nasyonalist 

olmasını arzu ettiği Hitlerin dünkü 

beyanatından anlaşılmaktadır. İngiliz 

hüküm.eti de demir maden satın almak 

niyetinde e>ldu için bu beyanat, Londra-

da nahoş bir tesir uyandırmıştır. 

Bilbao, cumhuh.iyetçilerin elinde 
bulunduğu müddetçe bask demiri satın 
alan ingiliz idhalatçıları bu şehrin asi
ler tarafından zaptedilmiş olmasına rağ
men demir satın almıya devam 
etmektedirler. Bir müddet önce Sala.. 
ınanka hükürneti satışın serbestçe de

vam edeceği hakkındaki İngiltereye 
her türlü grantiyi vermiş idi. Fakat 
şimdi İngiltere hükümeti, Hitlerin be
yanatından sonra Franko hükümetinin 
ilk hareket tarzını değiştirip de ğİ!;•tir

miyeceğini veya hiç olmazsa Bask böl
gesindeki satış müsaadelerini mühim 
mikdarda azaltmak niyetinde olup ol
madığını düşünmektedir. 

İngiltere hüküm.eti şimdi Bilbao 
konsolosluğunu yeniden tesis etmek. 
te istical göstermektedir. Fakat Sala
manka hükümeti, İngilterenin nasyona
list makamlar tarafından verilen pasa
portları muteber saymadığı bahanesiy
le şimdiye kadar ingiliz konsolosluğu
nun tekrar açılmasına müsaade etme
mektedir. 

Evi, yuva yapan k ilerd ir. 
Ev kadını! Esvab dolabın 

kadar kilerini de düşün: 
Her mevsime göre reçel ve 

şuruplarını hazırla. 
Ulusal Ekonoıni ve Artırma 

K urumu 

* 

n"• 'iS"rtG>b+ 

stadında güreş müsabakaları devam et. 
toplamaktadır. Bu güreşler Bursa Türk-
36 kuruş temin etmiştir. 

. ......................................... : 
~R A DYO i . . 
: .......... ·-···························· 

ôGLE NEŞRİYATI: 

12.30-12.50 Muhtelif plak neşriy:ıtı:. 

12.50-13.15 Plak: Türk musikisi ve 

halk şarkıları, 13.15~13.30 Dahili ve ha-

rici haberler. 

. AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30-19.00 Muhtelif plak neşriyatı, 

19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar-

kılan (Servet Adnan ve arkadaşları), 

19.30-19.45 Saat ayarı ve arabça ne~ri. 

yat, 19.45-20.15 Türk musikisi ve hnlk 

şarkıları (Ferid Tan ve arkadaşları), 

20.15-20.30 Sıhi konuşma (Dr. Nusret 

Karasu), 20.30-21.00 Plakla dans musi· 

kisi, 21.00..21.15 Ajans haberleri, 21.15~ 

21.55 Stüdyo salon orkestrası, 21.55-

22.00 Yarınki program ve istiklal marşı. 

YAVRULARIMIZ 
Kızılay Cemıyetinden: Cemiyeti

miz tarafından bastırılan ve doğuştan 

iki yaşına kadarl-i bebeklere nasıl ba
kılacağını öğreten YAVRULARIMIZ 

adlı kitab satışa 9' n mıştır. 

Nefis ve p :: bir kağıd üzerine 

renkli bir sur ett e basılmış olan bu ki -
tabta: yeni doğan yavruya annenin süt 
verme tarzı, bebeğin gıdaları, yemek ve 
uyku zamanları, yatak odasr, bezleri, 
giyecekleri, bebeği giydirme tarzları, 

dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı 

hastalıklardan korunma yolları, bebeğe 
yaptırrlacak hareketler, oyunlar, iti
yadları anne ve babanın çocuğa vere
cekleri terbiye ve daha birçok husus. 
lar hakkında bol resimle mufassal ma
lumat vardır. 

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

olarak bildirmeleri lazımdır. 
1stanbulda yeni postahane civarın

da Kızılay Satış deposunda ve kitab~ 

çılarda satılmaktadır. 
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Bira Par kı An karanın Biricik Eğlence Verid i r. 

Tefrik... No. RO 

- . l g~ ie 
Ga~ande·t 

t u zan honore rfe µalzac 

1 urkce11t: cevıren /\i,ıs,ıhr Havrlar 

Cruchot'cular ile Grassins'ciler: 
- Grandet'lere bir şeyler oldu, diyorlar

dı . ve Saumür'ün btitün gece toplantıların
da: 

- Grandet evinde acaba vuku bulan ha
dise nedir? 

Cümlesi de herkesin biribirine tevcih et
tiği nıutad sual oldu. 

Eugenie k i isedeki dualara N anon'un 
nezJ.reti altında g id iycrdu. Kiliseden çıkın
ca, Madam des Gr ., .. eoins kendisiyle konuş
m ak ic::ti "'C - olsa daim a miibhem ve mera
krıJT t · cek .:l n, l erle cevab veri· 

ı., 

ncraber , iki ay sonra, gerek 
ve ~ere.~ i.fa<l<m des Gras-

sins'e Eugenie'nin meydanda bulunmaması
nı haklı gösterecek bahanelerin büsbütün 
tükendiği bir an oldu. 

Sonra, sırrın kim tarafından ifşa edilmiş 
olduğu anlaşılmaksızın, şehir öğr.endi 
ki Madmazel Grandet, yıl başmdanben, ba
basının emriyle, ateşsiz odasında su içip ku
ru ekmek yemekte; Nanon hazırladığı öte 
beriyi ona geceleyin gizlice götürmekte; 
hatta kızcağız anasına, ancak babası evde 
yokken bakabilmektedir. O zaman, Gran
det'nin bu muamelesi siddetle tenkid olun
du. Onu bütün şehir ad~ta kanun harici say
dı; ihanetlerini, kabahklarrnı hatırlayıp a
faroz etti. Grandet geçtiği zaman, herkes, 
onu biribirine cröstererek bir seyler fısılda-b ~ 

mağa başladı. 

Eugenie, yanında Nanon olduğu halde, 
kiliseye gitmek üzere eğri büğrü sokaktan 
geçtikçe, biitün mahalle halkı pencerelere 
üşüsüp zengin varisin tavrını ve derin bir 
kederin okunduğu tatlı, melek gibi çehresi
ni merakla tetkik ederdi. Hapsedilmis ol
m asmm, babasının gözünden düşmüs bulun
masının onun na?.armda hiç bir ehemiyeti 
yoktu. Eski sırayı, bahçeyi, dıvar parçasını 

görmüyor mu idi? Ve aşk.mm bırakmış ol
duğu balı dudaklarında daima tatmayor mu 
idi? Eugenie de, tıbkı babası gibi, bütün şe
hirde bahis mevzuu olduğunu, bir kac za
man, öğrenemedi. Yaradanına karşı ı ..... u 
saf olan Eugenie, babasının hiddet ve inti 
kamına sabırla tahammül etmek kudretini 
vicdanında ve aşkında buluyordu. Fakat de
rin bir istirab bütün diğer istirablarını hiçe 
indiriyordu: Tatlı ve şefkatli bir kadın o
lan ve mezara yaklaştıkça ruhundan gelen 
bir ışıkla güzelleşen anasr günden giine çö
küyordu. 

Eugenie, anasını kemirmekte olan zalim 
ve devamlı hastalığın masum müs~bbibi ol
duğundan dolayı kendi kendini srk sık t ah
tıa etti. Anası tarafından daima teskin olu
nan bu n edametler onu aşkına daha çok bağ
lıyordu. Her sabah, babası evden çı' a r ~ık
maz, Eugenie anasının baş ucuna geliyor ve 
Nanon da kahvaltısını oraya gc ·iriyordu. 
Fakat anasının çektiği acılar dcl-ıyrsi le 
miikedder ve muztarih bulunan E· g-;.ı" e, 
hislerinin sanki aynası ol ...,n vi ı.zün 1, se~ 
N ;ınon'a çeviriyor, ağ 1!yor ve ve 
bah se ccı:ıaret edemiym·du B· ·n 
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Hava yolları devlet 
işletme idaresinden: 

...:. 

.. 
"41;-..\ 

18.5.937 den itibaren meriyete giren 1 sayılı tarifemiz zayilinin 
mevadı ~unlardır : 

ı -Tenzilat : 
( Çocuklar ) ve ( Gidiş _ Dönüş ) için yapılan tenzilat bilet Üc

ret tarifesinde ( Sigorta bedeli hariç ) yalnız yolcu ücretinden ya
pıhr. 

Ankara - İstanbul 
Yalnız gidiş için : 

A - 3 yaşına kadar çocuklardan 
Lira 

4 
12 
22 

(sigorta dahil) alınır. 
7 ,, ,, ,. 
Büyüklerden ................... . ,, ,, 
Gidiş - Dönüş için · 

B _ 3 yaşına kadar çocuklardan 
Lira K. 

7 20 " 
7 ,. '' ,, 20 00 ,, .. 

36 00 " 

Kiralamak: 
Büyüklerden .. 

2 - Hususi Tayyare 
A - Tayyareyi kirahyanlardan - Tayyare ile seyahat ettiği 

müddet için ücret alınır. 
Kiralanmıs tayyarelerin boş gidiş veya boş dönüşü için ücret 

alınmaz. 
Tayyareyi kiralıyanlann tayyare ile seyahat ettiği kilometreye 

aid pilot ve uçucu makinist ikramiyesi _Tayyareyi kirahyandan ay
rıca alınır. 

B - (Gidiş - Dönüş) için tayyare kiralıyanların, tayyarenin 
gideceği yere muvasaliitından başlıyan 24 saat içinde dönüşü meş
ruttur. 

Muvasalattan başlıyan 24 saatten sonrası için beher güne mU-
kabil gidiş kira bedelinin yarısı alınır. 

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

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

4 - Seyahatten Vaz Geçenler : 
A - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha evvel: 

(Hiç seyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi ~artiyle) seya
hatten vazgeçtiklerini bildirenlere (Sigortası aynen) ve (yolcu üc
reti %20 noksaniyle) geri verilir. 

B - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha az ev
vel (Hiç seyahat yapm1yarak biletini aldığı gibi iadesi ~artiyle) 
seyahatten vaz geçtiklerini bildirenlere yerleri satılır ise (Sigorta
sı aynen) ve (yolcu ücreti %40 noksaniyle) geri verilir. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bedeli mreiyetten düşer. 

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

bulunanlar n hareketleri bir gün tehir olunur. 
Hareket saatinden 24 saatten daha az evvel tehir isteğinde bu

lunanların yerleri satılabilirse hareketleri bir gün tehir olunur. 
Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bede)i meriyetten düşer. 

6 - Tayyarelerin hareket etmemesi 
ve teahhürü. 

A - Yolcu bıletinde mukayyet hareket gününde idarece tayya
re hareket ettirilemediği takdirde arzu eden yolcuların bilet ücretle
ri tamamen iade olunur. 

B - Hava bozukluğu gibi fevkalade sebeblerden dolayı tayyare
nin hareketinde vaki olacak teahhürlerden dolayı seyahatten vaz 
geçenlere sigortası aynen ve yolcu ücreti % 20 noksaniyle geri 
verilir. 

C - Fena hava yüzünden veya her hangi bir sebeb ile kalktığı 
meydana avdet eden tayyare yolcularına, idarece gidecekleri yerlere 
tayyare ile sevki imkanı görülemediği takdirde vermiş oldukları bi
let ücretleri tamamen iade olunur. 

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

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

5 seyahat yapan bir yokudan altıncı seyahati için bilet ücreti alın.. 
mıyarak meccani seyahat eder. 

Yolcunun 6 ıncı meccani: seyahatindeki ıs kilodan fazla eşyası 
iicrete tabidir. 

Sayın yolcularımıza i!an olunur. 

ACENTELERİMİZ : 
Ankara'da - Bankalar Caddesinde 

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

Şubesi Binasında 

ULUS 

Divanı l\'.luhasellat reisliğinden: 
30 ve 35 lira maaşlı Divanı muhasebat mürakip muavinliği için 

imtihan yapılacaktır. 
İmtihana 28 temmuz 937 tarihine müsadif çarşamba günü An

karada divanı muhasebat binasında saat 9 da başalanacaktır. Siya
sal bilgiler okulu, hukuk fakültesi, yüksek iktisat ve ticaret mek
tebi mezunlariyle bu derece tahsili olmaınakh bera')er memurin 
maasatmrn tevhit ve teadülü hakkındaki kımuna n:ızaran 30 lira 
ve d·aha ziyade maaş almağa müsait vaziyette bulunanlardan talip 
olanların hüviyet, tahsil derecesi, memuriyetleri hakkındaki vesaik 
ile birlikte 27 temmuz 937 c.ksamına kad:ır div..!.nı muhasebat riva
sı>ti!ıe tarriren muracaat eylen'.-ıeieri ve imtihan programı hakku;da 
divanı muhasebat zat işleri müdürlüğünderı ma1Cımat almaları itan 
olunur. ( 1780) 2--2964 

Nafia V PkaletindP-n: 
15 temmuz 1937 perşembe günü saat ıs de Ankarada nafia ve

kaleti malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman (2728) lira (80) 
kuruş muhammen bedelli galvanize, 15 ton 4 m. m. lık telgraf teli 
ile 160 kilo 1,5 m. m. lik bağ telinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı para~ız olarak Ankarada ve
kalet malzer::t"' müdürlüğünden alınabilir 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını 15 temmuz 937 perşembe günü 

saat 14 e kadar Ankarada vekalet malzeme mürlürlügüne vermeleri 
lazımdır. ( 1761) 2-2965 

Sıhhat 
. . ,.. 

ve ıçtımaı 

mııavenet vek~aletinden: 
Bu yıl, İstanb~l leyli ebe talebe yurduna girmek istiyenlerin 

kabul sartları sunlardır: 
1 - Yaşı io den aşağı 30 dan yukarı olmıyacak, orta mekteb

ten pek iyi ve iyi derecede mezun olacak, gerek tahsilini, gerek ile
ride mecburi hizmetini yapmağa engel bir hastalığı ve arızası bulun
m:ııyacaktır. 

2 - İsteklilerin dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 
15 eylül 1937 tarihine kadar, sıhhat ve içtimai: muavenet vekaletine, 
göndermeleri lazımdır. 

3 - Dilekçe ile birlikte gönderilecek vesikalar: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 

b) Mezun bulunduğu mekteb şahadetnamesi aslı, 
c) Hüsnühal sahibi ve hiç evlenmemiş, olduğunu gösteren ma. 

halli hükümetçe tasdik edilmiş ilmühaber, 
d) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf, 

e) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine 
uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu 
rapor hastahane baştabiblikleri tarafından zarflanarak üstünü mü
hürlenecektir.) 

Muayene yapılacak hastahaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Di
yarbekir, Haydarpaşa, numune hastahaneleri, İstanbul çocuk has
tahanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket hasta. 
haneleridir. 

İsteklilerin hastahanenin bulunduğu yerlerdeki srhhat ve iç
timai muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat etmeleri lazımdır. 

f) Örneği aşağıda gösterilen noterlikçe tasdik edilmiş bir ta
ahhüt senedi 

Taahhüd Senedi Örneği 
Leyli Ebe Talebe yurduna kabul edilerek İstanbul ebe mekte

binde okuyup mektebten çıktıktan sonra sıhhat ve içtimai muave
net vekaletinin göstereceği yerde, üç yd müddetle hizmet edece
ğimi ve bu hizmeti tamamen yapmadığım veya tahsil sırasında sıh
hi sebebler dışında yurttan çıkarıldığım, yahut yurdu terkeylediğim 
takdirde kendim için hükümetçe yapılan masrafları ödemeği ve bu 
taahhüt senedi mucibince benden istenecek paralar için ödemek 
mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesmi 
kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih İkametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan .................... ın bu teah-

hütname mucibince faizi ile birlikte ödemek mecburiyetinde bulun
duğu her ders yılı için iki yüz lira olmak üzere bütün tahsil müd
deti için ceman 400 liraya kadar parayı borçlu . .. . . . . . .. ... .. . . . .. 
ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile 
ödiyeceğim. Kefilin adresi 

(1785) 2-2973 

Askeri fabrikalar umum dürlüi?;ü Satmalma 1 
Komhıyonu tlanları 

--~~~~~~~~ --~--~~~~~-

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

fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 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 

1 - TON DİFENİLAMİN 2 - TON SANTIRALİT 
Tahmin edilen bedeli 8100 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 9-8-937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 607 lira 50 kuruşu havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 14 e kadar 1<omisyona vermeleri ve kendileri. 
nin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesai!...le 
mezkur gün ve saatte komisyona ·nüracaatları. (1693) 2 - 28t3 

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

günlerinde ilan edilen bir ton difenilamin ve iki ton santıralit ila-
m görülen lüzuma binaen hükümsüzdür. (1708) 2-2852 

Ankara Bele,liye Reisliği İlanları 
'--~~~--~~~~ -~~~~~~~~ 

HUSUSİ OTOMOBİL SAHİBLERİNİN NAZARI DİKKATİNE 
Şehirde işleyen hususi otomobillerin muayenesine lüzum gö

rülmüş olduğundan 1 temmuz 937 tarihinden 10 temmuz 937 tari
hine kadar bütün hususi otomobil sahihlerinin otomobillerini oto
büs işleri müdrlüğiinde müteşekkil muayene komisyonuna gön· 
dermeleri veya getirmeleri ve bu müddet içinde muayenelerini 
yaptırmayan otomobil sahihlerinin cezalandırılacakları ilan olunur. 

(1797) 2-2983 
İLAN 

1 - Belediye vesaiti için alınacak 700 - 900 ton benzin 15 gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 296.100 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 22.207,5 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi
ne müracatları ve ihale belediye encümeninde 9 temmuz 937 cuma 
günü saat on birde yapılacağından isteklilerin o gün saat ona kadar 
teminatlariyle teklif mektublarını belediye encümenine vermeleri. 

(1745) 2-2903 

29- 6 -1937 

Sıhhat . . " 
ıçtımaı ve 

muavenet vekaletinden~ 
Bu yıl Leyli Tıb Talebe Yurduna almacak talebenin kabul şart 

lan şunlardır: 
1 - a) P. C. N. sınıf için: Tam devreli liselerden veya lise de

recesinde olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş mektebler
den pekiyi ve iyi derecede mezun olmu~ olgunluk veya bakalorya 
imtihanını vermiş olmak. 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı i.yi den~<:e ile geçmiş 
olmak. 

2 - İsteklilerin 30 eyll11 1937 tarihine kadar doğrudan doğru
ya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat eylemeleri ve 
dilekçelerile birlikte aşağıdaki evrakı tamamen göndermeleri la
zımdır: 

A) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfut 
hüviyet cüzdanı aslı, 

B) Mekteb şehadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bi. 
tirdikleri halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş o
lanlar mekteb müdürlüğünün aynı zamanda mezuniyet derecesini 
de gösteren - fotoğraflı ve resmi mühürlü bir vesikasını göndere
ceklerdir.), 

C) Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal varakası, 
D) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örne

ğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat ra
poru. (Bu raporu hastane baştabiblikleri zarflıyarak üstünü mühür. 
leyecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderi
lecektir.), 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir, Haydar_ 
paşa, Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, 
Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve bu
ralarda muayene olunmak için bu hastanelerin bulunduğu vilayet
lerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine istekliler bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

E) Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdikli bir teahhüt 
senedi (Bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek 
ve altı, örneğinde görüldüğü veçhile, kefili tarafından keza aynen 
ve tamamen yazılarak imzalanacaktır.), 

F) 4.5 X 6 boyunda dört tane fotoğraf. 
3 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ve yurdda okumağa 

ve ileride mecburi hizmetlerini yapmağa engel olacak bir hastalığı 
ve arızası olanlar kabul edilmezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların, Vekaletçe, 
alındığı adreslerine bildirileceği gibi bunlara göre kabul edilip 
edilmedikleri de yine adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüd Senedi Örneği 
Leyli Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıb Fa. 

kültesinden tabib olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, 
yurdda geçirdiğim zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir 
müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği 
mahallerde hizmet ifasını kabul etmediğim veya kabul edipte mu
ayyen müddeti bitirmeden hizmeti terkeylediğim takdirde yurdda 
benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeği ve tıb tahsilini 
terkettiğim veya sıhhi: sebebler dışında Fakülteden daimi olarak 
çıkarıldığım ve yahut yurdda bir seneden az bir müddet kalarak 
terkeylediğim takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tama
men ödemeği ve bu teahhüt senedi mucibince benden istenilecek 
paralar iiçn ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 
9 faiz yürütülmesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümle
rinin de hakkımda tatbikini kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih İkametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan ................... ın bu teah-

hütname mucibince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulun
duğu her ders yrlı için üç yüz lira olmak üzere bütün tahsil müd. 
deti için ceman 1800 liraya, ve iki katını ödemek mecburiyeti hasıl 
olduğu takdirde 3,600 liraya kadar parayı borçlu ......................... . 
ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile 
ödiyeceğim. Kefilin adresi 

(1787) 2-2975 

İlan 
Ankarada belediyenin tes

bit ettiği fiatlar dahilinde 
aşağıdaki satış yerlerinde 
benzin satılmaktadır: 
1 -Aydın oteli altında ben

zin satış yeri 
2-Etfaiye meydanında ben

zin satış yeri 
Benzinin tenekesi 318 kuru~ 
75 santimdir. 

SATILIK 

Eski model Şevrole 
Lastikleri yeni yedek aksa

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

2-2935 

A.cele Satrlık Arsa 
Sıhiye vekaleti arkasında 

Türk maarif cemiyeti kolleji ya
nında 753 metrelik bir arsa gayet 
müsaid bir fiatla acele satılık. 
Tahtakale tatlıcı Mehmet Arma. 
na müracaat. Tel. 2487 

2-2921 

Kutlu Apartmanında 
İkamet, yazıhane ve muayene· 

hane olmaya elverişli kiralık o
dalar vardır. 

Atatürk bulvarı: Yenişehir 
2-2883 

ZEISS 
Gözlük, dürbün, çerçeve. An

kara acentası: Rıza Gözlükçü -
Bankalar caddesi telefon: 3025 

2-2937 

1 
KiRALIK 

Möbleli apartrman 
İstanbul'da Şişli'de kiralık 

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

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkilab sokağın

da beş odalı 13 No. hane satılık
tır. İS;tiyenler içindekilere mii

racaat edebilirler. 
Telefon: No. 3231 

2-2781 

ZAYi 

Amasya nüfus dairesinden al 

dığım 927 doğumlu nüfus kağı 
dımı kaybettim. Yenisi almaca 
ğrndan eskisinin hükmü yoktur. 

Amasyarun Bayazit paşa 

mahallesinden Nejat KoraJ 
2-2971 
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Nafia Vekaletinden : 

Hava Yolları Devlet İşletme 
tdaresindeıı 

Devlet Hava Yolları için Eskişehir tayyarecilik mekteb\nde 
tahsil ettirilerek pilot yetiştirilmek üzere üç gence ihtiyacımız 
vardır. Aşağıdaki şartları haiz olanların 15. 7. 937 akşamına ka
dar evrakı müsbitelcri ile birlikte Nafia Vekaletine müracaatları. 

A) Lise mezunu olmak. 
B) 30 yaşını gc çmemiş bulunmak. 
C) Sıhhatlerinin havacıhğa 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 

Tunceli nafia müdürlüğünden: 
Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan is: dördiincü umumi müfettislik böl
gesinde Tunceli ·vilayeti içinde Sın Mamaki Nazimiycde' yapıla
cak askeri kışlalar ve müştemilatı inşaatıdır. Tahmin edilen bedeli 
600 bin liradır. 

2 - Bu lşe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şaı tnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayınd r lr işleri gen el <:artnamesi. 

D - Tesviyei turabiye şose ve kargir inşaata d"ir fenni şartname. 
E - Hususi şartnrıme. 
F - Silsi ei fia t cetveli, keşif metıaj cetvelleri. 
G - Proje. 
H - Devlet demiryo!an fenni şartnamesi. 
fstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 15 lira bedel mukabilinde 

Tunreli Nafıa müdürliiğünden aloıbilirler. 
3 - Eksiltme 7-7.937 tarihinde çarşamba günü saat 15 e kadar 

Ela izc!e Tunceli Nafıa mudürlügü dairesin ie yapı acaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık sur etiyle yapılacaktır. 
5 - ~ksiltmt} e girebilmek için is teklinin 27750 lira muv~kkat 

teminr t \ ermesi ve bundan b~şka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
terme"i laz mdır. Naha Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet 
vesik sı. 

6 - T.:klifler yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
ev\ eline kadar Tunceli Nafıa da' resindeki eksiltme komisyonu 

reisli ine verilecektir. Postay la gönderilecek mektubl2rrn nihayet 
3 üncu m2ddecle yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür murı:.u ile iyice kapatı m ~ olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmcl"r kab•ıl edihne 7 • (1790) 2-2977 

1, n~~ i nafi~ ıniidii ~Jüğünden: 
Pazar:rk Usuliyle Ek:iltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye kunu'an iş: dördüncü umumi müfett:şlik böl
e.; "ırle Tunceli viliyeti için:ie takriben 52 kilometre tulündeki 

: maki yolunlln imalatı sınaiye ve makadam ~ose ve 4 
kil M . • ı:: tul'in 1 ~ t esvi vei turabiye inşaatı ta11min de ilen bedel 220 

'11 r , r 
2 - i • aıd şar ln meler ve evrak şunlar,lır: 

' '
4 tr ;: :utna ıesi 

"lrtırm~ ı. 

e l A g r in.,. a a d .. i r fen•i şartname. 

T 

te 

va lir ;;indeın: 
artın • S · fr • .ın· hı 7 v unun O 000 - 18 000 kilometreleri ara

srnda yap l"'ca ; 42799 lira 07 kurş ktşif bede li şose esaslr tamiratı 
işi l:;:- palr zarf tısuliyle eksiltrr.eye konulmu~tur. Eksiltmesi 12.7.937 
pazar.esi saat on be te Zongu1dal~ta vilayet daimi encümeninde ya
pılacakc.r. E' siltme şartnamesi ve müteferri diğer evrak iki yüz 
on dört uruş muka1>:linde Zonguldak nafia müdiirlüğünden alı
nacaktır. 

;\lfuvakk::ıt terr:inat üç bin iki yüz on liradır. Eksiltmeye girmek 
istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimat 
nameye tevfikan Nafıa Vekfilet.nden alınmış müteahhitlik ehliyet 
vesikasiy le ticaret odas1 ndan 937 yılında alınmış vesika ve mu. 
vakkat t em;natiariyle bir ikte teklif mektublarını yukarda yazılı 
günde ihale saatmdan bir saat evveline k2dar vilayet daimi encü· 
merı i rei:;li ~ine vermeleri ilan olunur. (1795) 2- 2982 

s·vas orınap müdürlü~ünden-:
Kapa ı Zarf Usuliyle Artırma İlanı : 

1 - S vasm Koyulhisar çevresinde Iğdır .:ı rmanından 5157 
metre mi ·;ip san cam kapalı zarf usuliyle 19-6.937 gününden iti
b aren 20 gun müddetle artırmaya çıkarılmıştır. Becleli muhammen 
460 ku ru tur. 

2 - Yevmi ihale 8.7-937 günü saat 16 da Orman direktorhiğiln. 
de yapı acaktır. 

3 - 1' uva\;',at teminat 1772 lira 27 kuruştur. 
4 - I aley i müteakib teminatı ka tiye yüzde on beşe iblağ edi ir. 
5 - E mvalin tutar bedeli dört taksitte ödenir ve müddet bir 

sen di r. 
G - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatma muvafık olarak 

teklıf me tuplarını 2 inci maddede gösterilen saatten bir saat ev
ve ine I.ad r vermeleri mecburidir. Hic bir tehir kabul edilmez. 

7 - B u hususa aid şartnameler Sıv~s. Ankara, İstanbul, Orman 
dir 1·f'rlu !erinde görülebilir. (1789) 2-2976 

-Zonguldak. Urhaylığından ...... :--
tskele üzerine konulmak üzere eksiltmeye çıkarılan vinç hak

kındaki ilammızın birinci maddesinin ( C) fıkrasındaki Ray ü-
2erinde müteharrik o!acaktır.) kaydından maksad (Mihveri etrafın
d:ı.ki dairevi ray üzerine miiteharrik) demek olduğu tavzihan il5.n 
o'unur. (1792) 2-2979 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 - 'Gümrük muhafaza örgütü için 3730 tane portatif çadırın 
Z0.7.937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 34.403 liradır. 
3 - Şartname vo evsaf komisyondadır. 173 kuruş mukabilinde 

verilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mek
tublarınx o gün saat 15 şe kadar Galata E:>ki gümrük binasındaki 
satın alma komisyonuna vermeleri. (3613) 2-2968 

Ankara Mektebler Mübayaat · 
Komisyonu Reisliğinden · 

Siyasal bilgiler okulunda ihale tarihinden itibaren mayıs 938 
gayesine kadar günde çıkacak yemek artıkları ile ekmek kırıntıla
rı açık arttırma ile satılacaktır. Bunların tahmin edilen mikdariyle 
fiat tahminı aşağıda yazılmıştır. Muvakkat teminat aşağıda yazıl
mıstır. Muvakkat teminat 5 lira 25 kııru"tur. Arttırma 12 temmuz 
937' pazartesi günii saat 15de mektebler ~uhasebeciliği binasında
ki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün parasız olarak 
mektebte görülebilir. 

Nevi miktları Beher kilosuna tahmin edilen fiat 

Ekmek kırıntısı 
Yemek artı~r 

(1764) 

10 \cilo 
10 ,, 

kııru§ 

1 
1 

2-2966 

Ja darına Genel l{omutanlığı 

Aıı {ara satınalma k:omisyonundan: 
1 - Vasıf ve örneğine uygun kum=ış, astarı ve bütün harç ve 

m<ısrafr müteahhidine aid olmak şartiyle (40.533) takım (caket, 
pantalon, kasket ve tozluktan müteşekkil yazlık elbise kapalı zarf 
usuli ile 16.7.937 cuma günü saat onda satın almacaktrr. 

2 - Komple olrak vapıhp teslimi meşrut o1an bu elbise takım
larına (192.531) lira (75) hıruş kıymet biçilmiş ilk teminatı 
(10.876) lira (59) kuruştan ibaret bulunmuştur. 

3 - Buna aid şartname (963) kuruş karşılığında yalnız komis_ 
yondan alınabilir. . 

4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı oldu
ğu gibi ilk teminata ilaveten bu gibi dikim işlerinden en az (60.000) 
lir:-ıhk teahhüdiinü hüsnü ifa etmiş ve terzi ve yazihane sahibi ol
du;:;una dair vesikaları muhtevi teklif mektubunu eksiltme vaktin. 
den en az bir saat eveline kadar komisyona vermiş olmaları. 

(1753) 2-2967 

Zoııguldal{ Urbaylığındaıı: 
Yüz lira aylık ücretli fen memurluğu boştur. 
Aşağıdaki şartları haiz isteklilerin bir ay içinde vesikalariyle 

m~i ! acaatları. 
ı - Askerliğini yapmış olmak, 
2 - Türk ve tam sıhatli olmak, 
3 - Nııfıa fen mektebinden ""lezun bulunmak, 
4 - İyi ahlaklr olmak, 
5 - Memurluğa manii olmamak. (1793) 2-2980 

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

tın alınması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif tutarı 14325 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1047 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi temmuzun 12 inci pazartesi günü saat 15 de belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname, keşif, ve sair evrakı oelediye fen işleı:i müdür

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

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

EEtf&:;ız=..++MiMii•E•rv•:~_i_v_E_T_g _sA_:_, n_1!W!&!ifS_ı c_ıım!m" ;_A_N_L~:-_!_ı _ı 
Sekiz takitte satılık 
apartıman ve yalı 

Semti 

Beyoğlu Hacrmimi mahallesi 
Kumbaracı sokak eski 78, 80, 82 
yeni 104, 106, 106/ 1, 106/2 
No. lı 
Tophane Firuzağa, Hasanağa 
Bahçeçxkmazı eski 7 yeni 9 N o. 1ı 

Galatada Yenicami eski Bahkpa
zarr caddesi eski 23, 25, 27, 27 
nıü. yeni 29/ 2, 31, 33, 35, 37, 39 
No. lı 
Beyoğlu Meşrutiyet mahallesi 
Mehtab sokak eski 17 yeni 21 
No. h 

Eüyükdere Büyükdere caddesi 
eski 121 yeni 120 No. lı 

Boğaziçi Yeniköy Osmanreis ı:ıv
kak eski 313 yeni 361 No. lı 

Muhammen 
Cinsi kıymeti 

Lira 
Altı daireli, üç dükkanlı, 
üç dairesinde banyo var. 
Su, elektrik ve havagazı-
m havi kargir apartxman 14500 
Üç buçuk katta üç daire, 
ikişer odayı müştemil bir 
ap:.rt r.lanrn tamamı. {Su, 
elel... ,., ve I: ..ıyusu var-
d r.) 3800 
D··, t katta 25 oda, üç ma-
ğa a. bir baraka ve su 
ele triği havi bir hanın 
t<'T" 15000 
Üç ı~uk katta ü ç daire, 
altışar ocla, banyo, su ve 
elektriği havi bir apartı-
marun tamamı. 9000 
İki katta iki daire, onbir 
oda, banyo, su elektriği 

havi bahçeli ve kayıkha-
neli bir yalının tamamı . 4 500 
İki katta on üç oda ve de
rununda yarım masura 
maileziz, elektrik ve Ter-
kos suyunu havi sahilha-
n e. 3500 

1 - Artırma 30 haziran 937 tarihine düşen çarşamba günü saat 
13 den 15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok verenin ü stün
de kalacaktır. 

2 - Artırmaya girmek için muhammen ıymetin yüzde onu nis
betinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin, ger'y e kalanı sekiz sen ede, sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde bes faize tabidir . 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gaıyriınenkul sandığa birinci 
derecede ipotek kalır. (3329) 2-2985 

29- 6- 1937 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma 1 
Komisyonu ilanları 

----------------- -----------------1 LAN 

1 - Diyarbekir kolordu ve tayyare alayının on dört aylxk ih
tiyacı i"in iki yüz yetmiş altı bin ki10 sığır eti kapalı zarf usu· 
liyle satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 55 bin iki yüz lira olup muvakkat temi
natı 4010 liradır. 

3 - Şartnamesi 276 kuruş mukabilinde kolordu levazımm~ 
dan verilir. 

4 - İhalesi 10 Temmuz 937 'cumartesi günü saat 10 da kor 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - 1stek1iJerin yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat evvel 
kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını 
havi zarflarını mezkur komisyona vermeleri (1736) 2-2898 

İLAN 

1 - Sarıkamış birlikleri ihtiyacı için 1,750,000 ki1o kı1monka~ 
ve 1,750,000 kilo kuru dip çam odunu 25.6.1937 gününtlen itibaren 
15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltmesi 14.7.1937 çarşamba günü saat 10 da Sarıkamışta 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler hergün komisyona mü
racaatları. 

4 - Tahmin bedeli 4372 lira olup muvakkat teminatı 328 lira 25 
kuruştur. 

5 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminatlarile birlikte teklif mektuplarını yukarıda yazılı gün ve 
saatten bir saat evetine kadar komisyona vermeleri. Bu saatten son-
ra verilecek mektuplar almmıyacaktır. (1730) 2-2892 

İLAN 

1 - 3. kor birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme suretile 252 ton 
tüvenan ve 180 ton kok kömürü alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 7.7.1937 çarşa.'llba günü saat 16 da Çorluda kor 
karargahmda yaprlacaktır. 

3 - Tüvenan kömürü için ilk pey parası 374 lira, kok kö
mürü için ilk pey parası 338 lira olup şartname ve evsafını görm"!k 
istiyenler İstanbul, Ankara levazım amirlikleri s::tın alma komis· 
yonunda ve Çorluda kor satın alma komisyonunda görebilirler. 
4 - Taliplerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikafarile bir. 
tikte mezkur gün ve saatte Çorluda kor satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (1689) 2-2824 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 54300 kilo mangal kömürü 

9.7.1937 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Kömürün tutarı 2715 lira olup muvakkat teminatı 203 lira 

63 kuruş_tur. Şartnamesi komisyonda parasız görülür . . 
3 - Isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te. 

minat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (1675) 2-2822 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 50 ton sade yağın 7.7.1937 

1 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sadeyağın tutarı 40.000 lira olup muvakkat teminatr 3000 
liradır. Şartnamesi 2 lira mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarrnı yazılr günün saa.. 
tinden bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (1659) 2-2821 

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

ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul, Ankara Levazım ~

mirlikleri satın alma komisyonlarında görülebilir. 
3 - Kuru otun muhammen tutarı 28210 liradır. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlası da dahil 

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

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

kadar satın alma komisyonuna vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
verilen teklif mektupları kabul olul"mıyacaktır. 

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

1 LAN 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 23400 kilo sade 

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

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

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

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

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

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

iLAN ba günü saat 10 da kolordu satrn 
1 - Kor ve tayyare alayının alma komisyonunda zarflar açıla. 

on üç aylık ihtiyacı için elli bin rak kati ihalesi yapılacaktır. 
kilo sade yağı kapalı zarf usuli- Mezkur gün ve saate kadar zarf-
le alınacaktır.· ların komisyona verilmi~ bulun • 

2 - Tahmin bedeli kırk bin masr şarttır. İsteklilerin mezkur 
lira olup muvakkat teminatı üç gün ve saate kadar teminat mak· 
bin liradır. buzu ve ticaret vesikalarile bir • 

3 - Şartnamesini görmek is-
tiyenler 2 lira bedel mukabilinde 
kolordu levazımından alabilirler. 

4 - 14 temmuz 937 çarşam-

tikte kolordu satın alma komis • 
yonuna müracaat edeceklerdir. 

{1798) 2- 2984 

Babalara tavsive ..... . 
Çocuklarınız tatil günlerinde boş 

kalmamaları isterseniz onla ı 
BERLITZ R'IEKTEBİNE kayıt ettiriniz 

Ecnebi bir lisan pğrenirler 
Mekteb ~ .itün yaz açıktır 

Ankara : İstanbul : 
Saylavlar Caddesi 373, İstiklfil Caddesi 

2-2969 

K aradeniz Pilajı Açıldı 



==8 ULUS 

Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamiratı! 

29 - 6 - 19:l7 

Halil Naci Mıhcıoğlu 
Anafartalar No: 11 ı 

Sıhhat 
. . ,... 
ıçtımaı ve 

muavenet vekaletinden: 
ç.orum leyli ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları Mek

teblerine alınma şartları şunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den 

aşağı 26 dan yukarı olmamak (yirmi_den yukarı olanların askerlik
le ili~ği kalmamış olacaktır.), 

2 - Orta mektebten pekiyi ve iyi derecede mezun olmak (Orta 
mektebi bitirdikten sonra lise sınıflarında bir veya iki sene fazla 
okumuş olanlar tercih edilecektir.), 

3 - İstekliler dilekcelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 
1 eyllıl 1937 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletine, İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve İç
timai Muavenet müdürlüğü vasıtasile mekteb müdürlüğüne gön
dereceklerdir. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanr asit, 
B) Orta Mekteb şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olan. 

ların şehadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden res
mi vesika), 

C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden. basılmış örneği· 
ne uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. 
(Bu raporu hastane baştabiblikleri zarfhyarak üstünü mühürleye
cek ve istekli tarafrndan mühürlü zarf halinde olarak gönderile
cektir.), 

İşbu muayeneler Ankara, Sıv:ıs. Erzurum, Diyarbekir, Haydar
paşa Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bur
sa, Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve 
istekliler bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçti
mai Muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektebten veya mahalli polisinden alrnmış hüs
nühal kağıdı, 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf. 
4 - Çorumdaki leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikaların

dan başka bir de aşağıda örneği yazılı Noterlikten tasdikli teah
hüt senedi vereceklerdir. 

Taahhüd Senedi Örneği 
Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurlar Mektebine alınarak 

tahsil eclip mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka. 
letinin tayin edeceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti 
kabul etmediğim veya kabul edipte muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktığım ve sıhhi sebebler dışında mektebten daimi olarak çıka
rıldıgım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen öde
meği ve bu teahhüt s1::nedi mucibince benden İ>Stenilecek para için 
ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürü
tülmesini kabul ve teahhüt eylerim. · 

Sarih İkametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan ...... . ... ın bu teah-

hütndil1e mucibince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulun
duğu her ders yılı için iki yüz lira olmak üzere bütün tahsil müd-
deti için ceman 400 liraya kadar parayı borçlu .... .......... ...... .. 
ile birlikte müteselsil kefil ve mfü;terek müteselsil borçlu sıfatile 
ödiyeceğim. Kefilin adresi 

(1786) 2-2974 

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

nevi evrakı matbua pazar Irkla yaptırı,acağmdan isteklilerin 8.7 ,937 
perşembe günü saat on beşte umum müdürlük binasında teşekkül 
edecek satın alma komisyonuna % 7.5 pek akçasiylc müracaat et
meleri lazımdır. 

Şartname ve nümuneleri görmek istiyenler levazım müdürlü~ 
ğüne miitacaat edebilirler. ( 1642) 2-2766 

Bina isleri ilanı 
.Jı 

Nafıa Vel\:aletinden: · 
1 - Eksiltmeye konulan iş nafia vekaleti garajı önündeki bah

çenin ihata dıvarları ve tretuvar inşaatıdır. 
Keşif bedeli 5955. 79 liradır. 
2 - Eksiltme 2.7.937 tarihinde cuma günü saat 16 da nafıa ve

kaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında açık eksiltme usu
liyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 30 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 446 lira 68 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve yapı işleri umum müdürlüğünden a
lınını~ fenni ehliyet vesikası gcsterınesi lazımdır. (1582) 

2-2724 

Zonguldal{ nafia müdürlüğünden: 
Zonguldakta yapılacak yirmi bin lira kuruş keşif bedelli güm

rük binası birinci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle ek<>iltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 30.6.937 çarşamba günü saat on beşte Zon. 
guldak nafia müdürlüğünde eksiltme komisyon odasında yapıla
caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz ku
ruş mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden alınacaktır. Mu. 
vakkat teminat bin beş yüz liradır. Eksiltmeye girmek isti yenle
rin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 
937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlariyle birlikte tek
lif mektublarını yukarıdaki günde ihale saatından bir saat eveline 
kadar nafıa müdrlüğü odasında toplanack komiyon reisliğine ver-
meleri ilan olunur. (1680) 2-2808 

Zonguldal{ Urbaylığından 
1 - Beton iskele üzerinde çalıştırılmak üzere elektrikle müte. 

harrik vinç alınacaktır. 
Umumi mali'ımat şunlardır: 

A - Vincin kaldırma kudreti dört tondur. 
B - 220 - 380 voltluk elektrik cereyanından istifade edecektir. 
C - Ray üzerinde müteharrik olacaktır. 
D - Halat uzunluğu 15 metre olacaktır. 

rf~ - Vincin kaldırma sürati; siklet motorun takati, markası, 
sa ~yatı "'."e sa!r icabeden bütün tafsilat resimleri ve kataloğları 
teklıf sahıblerı tarafından orijinal olarak verilecektir. 

. 3 - Mo.ntaj ~ahi dahil olduğu halde Zonguldakda işler bir va
zıyette teslım edılmek üzere son fiat bildirilecektir. 

4 - Teklifler 1.7.937 tarihine kadar Zonguldak urbaylığma ve
rilmiş olacaktır. 

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

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

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Ağrıları 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sefaliu 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 

BÜYUK PiYANGOSU 
J iıncü keşide J 1 temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan Laşka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 günü akşamına kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra b~fot üze
rindeki hakkı sakıt olur. 

Aydın 

' Her nevi bahçe ba· 
şaratını ve nebatat sür

felerini öldüren tozdur , 
Pompalı icaplar derununda 

.atılır. Ve daima kullenılmağa 

hnırdır. Ayrıca satın alınacak alc-
1amı yoktur. Haşarat için öldürücü, 

sebze ve nebatlar için ıararaı:ı:dır. Zebirlı 
değildir. Pratilc ve müessirdir. 

Umumi depoıu : J. krespln, lstınbul, Galata, Vorvodı Hu t 

nafia müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke - Ortaklar yolunun 

11-465-17-t-500 kilometreleri arasında şosa ve imalatı sınaiye in
şaatidir. Bu işin keşif bedeli 17 551 lira 67 kuruş.tur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır • 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni şartname. 
C - Mukavele projesi. 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Keşif cetvelleri ve projeler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden görebilir. 
3 - Eksiltme 7.6.937 den 12. 7.937 pazartesi günü saat on beşte 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy!edir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1316.38 lira mu· 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki yazılı vesika
ları haiz olması lazımdır. 

A - Vekaletten alman müteahhidlik vesikası. 
B - Ticaret odasına kayıdlı olduğuna dair vesika. 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması 13.zımdır. Postada o-
lacak gecikmeler kabul edilmez. (1623) 2-2712 

\ IGra:lılc Oda YENi 

Nafia Vel{aletinden: 
1 --: İzmir • Aydın hattı üzerinde Çamlrk (Eski Aziziye) istas

yonu cıvarmda yapılacak varyant ile bu varyant üzerinde takriben 
1100 metre tulünde bir tünelin ve yolcu binasile umumi hela ve Av
drn istasyonunda betonarme bir geçidin inşaatı kapalı zarf usuliy# 
le münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 570000 ve muvakkat teminatı 
26550 liradır. 

3 - Münakasa 7.7.937 tarihinde saat onbeşte demiryollar in· 
şaat dairesindeki komisyon odasında yapılacaktır. 

4 - Bu münakasaya aid mukavele projesi, eksiltme sartnamesi, 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi, projeler ve diğer mÜteferri ev
rak 28,5 lira mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmek.. 
tedir. 

5 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler 2490 numaralı kanun 
mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.1936 
tarih ve 3297 numaralı resmi gazetede ilan edilmiş olan talimatna
meye göre 1937 sneesi için veka 'etten verilmis müteahhitlik vesi
kalarını havi zarflarını mezkilr kanunun tarifatı dairesinde hazırla.. 
rar~k 7.7:1937 ~arihinde saat on dörde kdar demiryollar inşaat da
ıresındekı komısyona makbuz mukabilinde vermis olmaları lazım 
dır. (1641) 2-2818. 

Aııl{ara Valili~nden: 
1.7.937 trihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Ankara vı

l~yeti dahilinde toplanan vilayet daimi encümeni odasında (2649) 
lıra ( 6Cı ) kuruş keşif bedelli Polatlı Haymana yolunun 
o+oo0-24+ 000 kilometresinde 1440 metre mikab kum ihzaratı işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu i5e aid şartname ve itinerer vilayet nafia müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat (198) lira (75) kuruştur. 
İstek1ikıin ticaret odası vesikası ve teminat mektubu veya mak· 

buzlarile ih.ale günü saat 15 de daimi encümen riyasetine müracaat 
etmeleri laznndır. (1529) 2-2624 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesinde yazılı vasıflar dairesinde emniyet umum mü

dürlüğünce dört defada ve her defasında azı 5 çoğu 15 formadan L 
baret 6.000 - 7.000 nüsha polis mecmuasının açık eksiltme usuliylc 
basım iş.i. 6.7.937 salı günü saat 15 de müsabakaya konulmuştur. 

2 - 2190 lira kıymet biçilen polis mecmuasına aid şartnameler 
parasız olarak umum müdürlük satın alma komisyonundan alınır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 164 lira 25 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektulr.ıle 2490 sayılı kanunun 2 inci 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgeleriyle birlikte yukarıda yazılı gün ve sa-
atte komisyona gelmeleri. (1668) 2-2784 

Dahiliye Vekaletinden: 
Balıkesir şehri halihazır haritalan 

alımı eksiltmesi 
Balıkesir şehri halihazır hartaları alımı işi kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur . 
. 1 - İşin muhammen bedeli 6.600 liradır. 
2. - İstekliler bu ise aid şartname, proje ve sair evrakı bilabe

del dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden ala
bilirler. 

3. - Eksiltme 14. temmuz 1937 tarihine rastlayan çarşamba gü
nü saat on birde Ankara dahiliye vekaleti binasında toplanacak be
lediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine tes. 
lim etmis olmaları lazımdır. 

A. - · 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 495 
liralık muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C. - Kanunun 4. üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mcktub, 
D. - Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alacakları müna

kasaya girme vesikası. 
5. - Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektublarınrn iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler i-
mar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (1565) 2-2651 

İnsaat Usta Olculu Direktörlü-
' 

ğünden: 
1 - Aşağıda cinsi, mahiyeti, mikdarı ve muvakkat teminat aft. 

çeleri yazılı üç kalem malzeme açık eksiltme usuHyle ve ayrı ayn 
olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale 5 temmuz 937 pazartesi günü saat on altıda Ankarada 
Okullar sağışmanlığında toplanacak olan artırma ve eksiltme konıi.&o 
yonu trafından yapılacaktır. 

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

4 - İhale edilecek olan üç kalem malzemeye aid şartname o.. 
kuldadır. Arzu edenler direktörlükten parasız olarak alabilirler. 

Muhammen Muvakkat 
İhale edilecek fiatı Tutarı teminatı 
malzemenin adı 

Kereste 
Mikdarı lira lira lira kuruş 

(Kadron kalas ve 
tahtadan mürekkeb) 

Demir 
( 5 mm. ile 24 mm. 
arasında 

Çimento 

25 m3 

20 Ton 
1400 torba 

StNEl\1ALAR 

45 

160 
1,66 

1125 

3200 
2324 

84 

240 
174 

HALK 

38 

30 

Su, elektrik, kalorifer, banyo 
Türk maarif cemiyetinde Muam
mere müracaat. Telefon : 2816 

2-2899 

BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

KADIN ve ŞEYTAN 
Kuvvetli bir mevzu taşıyan 

bu eser- heyecanla karı§ık 

emsalsi~ bir a§k ve ihtiras 

filmi 
r 

ÖLÜM EVİ 
Emsaline ender tesadül edilir bir 

deh§et ve heyecan kaynağı 

Halk Matinesi 12.15 de 

Ölüm Perendesi 
ŞEHiR BAHÇESiNDE 

BU GECE 21.30 DA 

KIZLAR PANSİYONU 

İSTENOGRAFI KURSU 2 İNCİ DEVREYE 1- 7 - 937 DE BAŞLIYOR. KA YiT 5. 7. 937 ye kadar 
Kınacı ban No. 7 Tel: 3714 

devam eder 
2-2962 


