
1 HER YERDE CARSAMBA\ 
s 30 

KURUŞ Haziran 

18 inci Yıl 
1937 

---
Tel: Başmuharrir 1063 

A D 1 M 1 Z, ANDIMIZDIR 
No. 5719 

Yazı İşleri Miid. 1062 

Türk polisinin şerefi 
İç bakanımızm İstanbul polis 
mektebinde mühim bir nutku 

Dün İstanbul polis mektebinin 50 inci yıldönümü kutlandı. Bu 
devreye 220 talebe iştirak etmişti. Bu münasebetle yapılan törende 
Adliye ve iç Bakanlarımız da bulundular. iç Bakanmıız şu nutku ver
miştir: 

Polis meslekinin §ereli 
''- lntihab ettiğiniz meslek 

çok yüksek dikkat ve feragati icab 
ettirir. Poliste feragati nefis d• 
mek hayatını feda etmekle müsavi 
demektir. Meslek hayatınızda müs
bet işler yapacağınız gibi menfi 
vakalarla da karşılaşacaksınız. 
Müsbet işleriniz vazife hariç ve 
dahilinde çocukların, ihtiyarların 
ve kimsesizleri·n imdadına yetiş
mektir. 

Bunların kolu, gözü, eli olaca~mız. 

Herhangi bir felaket ve istimdadı en 

evel s · z duyup ko.,acaksmız. Zaten va

zifenizin şerefi de buradadır. Vazife 

esnasında menfi elemanlarla da uğra
~acaksmrz. Karşınıza birçok zorluklar 
çıkacaktır. Vatandaşların her yerde rıa
hatını temin size düşen bir vazifedir. 
Türk halkı istirahat ve emniyetini si
ze emanet etmiştir. Fakat istirahat ve 
huzurun düşmanları da vardır. Bunlar
la da uğraşacaksınız. Eskiden külhan
beylik vardı. Cumhuriyet kanunları ve 
bilhassa polisin gayretiyle külhanbey
lik tarihe karışmıştır. Fakat ona mu
kabil medeni şehirlerin taklidi olarak 
diğer bir sınıf töredi. Bunlarla müca
dele vazifenizdir. Bu gibiler memlekete 
bir takım içtimai hastalıkları sokmak 
isterler. Asla müsamaha etmeyiniz, türk 
milletinin içtimai hastalığı yoktur. Ha. 
r içten gelen kimselerin tesiriyle sachO§· 
luk, kumarbaz iık, eroincilik gibi bir 
memleketin rahatmı bozan ve nesli kö
k ünden kurutan gizli amillerle de doğ
ruda ndoğruya mücadele sizin vazife
n izdir. 

Millet menli unsurlarla muvalla· 
kiyetle mücadele etmiştir. 
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1SegidRızaamanj 
: diliyor ~ 
• • : . 
: Kıtalarımız Kızıldağ ! : . . . 
: ve çevresını : 

• : temizlediler : 
• • ! Elaziz, 29 (Tunceline giden ..,.. : 
• kadaıımız Bcyazdağ garnizonun• • • • ! dan sabaha karıı saat dörtte tel- • • ! grafla bildiriyor.) - 2150 metre • 
! yüksekliğinde ve bütün Denim ! 
! mıntakasma hakinı olan Beyazdai ! 

• ! gamizonunda harekab takib etmek- : 
! teyİm. Çapulcularm, gittikçe darfa. • • ! ıan çemberirniz karşısında sığındık • 

• ! ları Artadağ, Serg~ Sincik ve Kı- • .. 
! zıldağ: kıta)arımız tarafından taki· • 
• • • lerden tamamen temizlenmiıtir. Ça· : 
• • pulcularm son döküntüleri, gene ! 
• • çemberimiz içinde olan Mun.zur ıi- ! 
• • maline doğru kaçmışlardll'. Ağır SU- ! 
• • rette yaralanmıı olan Seyid Rıza • • • • 
• son bir mektubla Sin merkezine mü- ! 
• : racaat ederek günahsız olduğundan ! 
• bahisle aman dilemiştir. : 
• • : Harekata bitmiı nazariyle bakı- : 
! labilir. Askeri harekabn yanında Ye • 
• • • ona muvazi olan Tunceli ıslah prog- • • 

ramı tatbikleri faaliyetle devam eclL • • 
• • • ,. yor. • 
• • ••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk- Iran 
Dostluğuna ve 
Modern lran'a 
Dair kıymetli 
Vesikalar 

iran Şahinşahı dış işler bakanımız 
Dr. Arası kabul buyurdular 

Irak - lran smır anlaşmazlığı hallolundu 

Afganistan ve Irak dış bakanları da 
Tahranta hareket ettiler 

Tahran, 29 (A.A.) - Pars Ajansı bildiriyor: Türkiye Dış işler 
Bakanı doktor Aras ve Türkiyenin Tahran Büyük Elçisi dün ŞaMnşah 
Hazrtel.... · tardınchn kab!•l huyunılarak öğle yemeğine alıkonulıiıuı
lardlt'. Öğleden sonra da Veliaht tarafından kabul edilmişlerdir. 

Dün gece Hariciye Veziri Samyi doktor Aras şerefine büyiik bir 
~iyafet vermiş ve ziyafeti bir suvare takib etmiştir. Ziyafette bütün ve
zirler, mebuslar, generaller ve kordiplomatik de hazır bulunmuştur. 

.Ticaret heyetimiz 
Berlin'e gitti 

Burada aldığınız terbiye ve kanınız
daki temizlik bunların hepsini yenecek
tir. İstatistiklerin verdiği neticelere gö
re türk milleti menfi anasır1a muvaffa· 
kiyetle uğraşmış ve galib gelmiştir. Bu 
itibarla kanunlar sizin elinizle tatbik olu. 
nur. Büyük Millet Meclisi kanunları ya. 
par, onu ilk defa polis tatbik eder. Ma· 
demiri elimize memlekette tatbik edile· 
cek bir program verilmiştir. Bu progra· 
mı en iyi bir şekilde tatbik etmek bütün 
milletin arzusunu tatmin etmek demek· 
tir. Bu, size şeref verir. Bunun için de 
vazifenizi yaparken her şeyden evvel 
kanundan ayrılmamayı kendinize reh
ber edineceksiniz. Cümhuriyet devrinde 
gösterdiğiniz varifeseverlik ve muvaffa. 
kiyetler Büyük Mecliste tezahürata ve· 
sile olmuştur. 

B. Şotan parlamentodan 
itimat reyi aldı 

Teati olunan çok hararetli nutuklarda 
Türkiye ile İran arasında mevcut kar
deşce dostluk duyguları ve münasebet
leri tebarüz ettirilmiş ve devlet adamla
rının karşılıkı ziyaretlerinin ehemiye
ti kaydolunmuştur. 

Irak ve A lgani•tan Dt§ Bakanlan 
Ja Tahrana gid iyorlar 

Tahran, 29 (A.A.) - Pars ajansı 
bildiriyor: 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Bertin 
büyük elçimiz B. Hamdi Aypağ ile, tür.le 
- alman ticaret konuşmalarına hiiküme.. 
timiz namına iştirak edecek olan he. 
yet bu akşam Avrupaya hareket etti. 

Fıkra 

Yeni cami Faciası 

Yeni kanun dolayısiyle Büyük Mil· 
let Meclisinde gösterilen bu tezahürat 
Meclisin cümhuriyet polisine itimad ve 
muhabbetinin eseridir. Ben sizin en yük
sek amiriniz olmak itibariyle size her 
yerde vazife göriirken cümhuriyet ka • 
nunları dairesinde hareket etmenizi, di· 
sipline riayet ve amirlerinizi dinlemeni... 
zi tavsiye ederim.,, 

Adliye Bakanımızın sözleri 
Bundan sonra Adliye Bakanunız B. 

Saracoğlu şu sözleri söylemiştir: 

''Zabıta meslek ve smıfı dünyanm 
en sevimli en çok-zevkle, aşkla çalışı. 
lacak bir mesleğidir. Bu meslekten, al
çaklar, hırsızlar, namussuzlar korkar. 
Namuslu adamlar ise sizi sever. İyiler 
tarafından sevilmek, kötüler tarafından 
korkulmak o kadar iyi bir sıfattır ki 
bu sxmfa intisabrnızdan c;olayı sizi yü. 
rekten tebrik eder ve hepınizin namına 
elinizi sıkarun. Bu vazifemi yaparken 
kalbimde duyduğum heyecan çok derin. 
dir. Türk cumhuriyeti ve türk in
kilabı meyvalarrnı sizin sayenizde em. 
niyetle vermektedir. Yeni mesleğiniz 

Senato reyini bugün verecek 
Pariı, 29 (A.A.) - Parluıento bugün saat 15 de toplamnıftır. 

Başbakan Şotan hükümetin beyannamesini okumut ve bu beyannam• 
nin mukaddimesi aol cenahın sürekli alkıılariyle karıdanmıftn'. 

Başbakan B. Şotan fransız dış bakanlrk 
binasmdan çıkarken 

kutlu olsun.,, 
Bu münasebetle mektebte hazırlanan 

ve türk pÔlisinin ilk zamanlardan itL 
haren kıyafetini gösteren mankenli mü-
ze açıldı. 1 

Parlamentoda sol cenah m• 
buslan, 8. Şotan tarafından oku· 
nan beyannamenin ve bilhassa 
son seçimlerde millet tarafından 
gösterilen arzu ve iradeye uymak 
azminden bahis fıkrası ile dış po
litikaya müteallik olan fıkrasını 
hararetli alkı§larla karşılamışlar
dır. 

"- Esarete ve barba götürecek o-
lan feragatlerle sulhun teminine im
kan yoktur.,, cümlesi, sol cenah sırala
rından kopan alkışlarla karşılanmıştrr. 

B. Şotan'ın mali şurişi takbih ve 
spekülasyonu kahredeceğini vaid için 
söylemiş olduğu sözlerini alkışlayan 

sol cenaha merkez ve hatta sağ cena
hın bazı mebusları da katılmıştır. 

B. Şotan, hükümetin umumi politi
kası hakkındaki istizah talı:rirlerinin 

tehirini istiyeceğini ve bu tehir teklif
inin hükümete itimad beyanının reye 
konulmasına muadil olacağını beyan
dan sonra demiştir ki: 

ltimad reyi isteniyor 
"- Meclisin itimadını beyan etme

sine medar olacak seri bir usul teklif 
ediyorum. Eğer hatibler hattı hareket
lerini izah ve teşrih bahsinde sözü kı
sa kesmeğe meyilli iseler, ben de ken
dilerine kısaca cevab vereceğim ve is-

( Sonu S. inci sayfada ) 

İran • Irak sınır anlaşmazlığının bun. 
dan on gün önce hal ve tesviye edilmiş 
olmasına binaen İran hariciye veziri 
Samyi, Irak hariciye veziri Naciyülasill 
Tahrana çağırmıştır. Irak hariciye ve
ziri yarın İrana muvasalat edecektir. 
Kendisine Irak hariciye nezaretinin bir 
çok erkanı refakat eylemektedir. 

Alınan malWrıata göre, Afgan ha
riciye nazırı da Tahrana gelmektedir. 
Dört komşu memleket dış bakanlarının 
bu toplantısı İran tarafından 20 teşri
nievvelde teklif ve Cenevrede parafe 
edilen saldırmazlık anlaşmalarının im
zasiyle alakalıdır. 

Dünkü ve bugünkü İran 

Dost ve kardeş memleket hakkrndaki 
tetkik yazılarım 4. üncü sayfamızda 

okuyunuz. 

Istanbul 'da da 
Benzin f iatları 
T esbit olundu 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Beledi· 
ye bugün şehrimizdeki petrol kumpan
yalarının direktörleri hazır bulunduğu 

halde ve bunların da muvafakatiyle pet
rol ve benzin fiatlarını tesbit etmiştir. 

Verilen karara göre benzinin litresi 
16 ve galonu 82.5 kuruş, petrol litresi 
14 kuruş fiat- üzerinden satılacaktır. 

Evkafın geçen yılki faaliyetlerim 

gördüğümüz zaman bu sütunlarda r.w 

ka.dar sevinmiştik. Evkafa gene laa.11-

yet kusuru bulmuyoruz: fakat o da., 

belediyelerimiz gibi, sanatla mün.ueı. 

bet kurmağı bilmediği için, birçok t • 

m i r ' /eri t a h r i b halim alma.ID

tadır. 

Olabilir: Yeni camiin dışında b .. 
malların ayak sıvayıp yıkanma çirkia

liği ortadan kaldırılmak lbım gele.. 

bilir. Musluklara su verilmez; y.. 

hud Yeni camiin çeşmeler kzsmı için 

büsbütün yeni bir tedbir aranılabi

lir. [Avrupada böyle işler için birçok 

müsabakalar açrlır ve sanat alemi biri. 

birine girer.] Fakat şimdiki Yeni ca
mie doğru dönüp de musluk tıkama ftt

ciasınr gördüğünüzde iki göz iki çef" 

me ağlamak ihtiyacı duymuyor musır 

nuzi' 

Ya Beyıoğlundaki Ağa cıımii? T .. 

mirine o kadu memnun olduğumuz ba 

camHn üstünden iskeleler kalktığı ra
man karşımıza Fas mı, Cezayir mi, Ilı.. 
sır mı, acaip bir Afrika karibtürl 

çıkmasrn mı? Dahası var: bahçesine 

servi yerine çam dikilmesin mi l 

Evkafrn faaliyetinde şüphe yok: 

fakat sistemi bozuk! Bir sanat eserine. 

uzun müddet, sanatkarlarla münakap 

edilmeden el dokundurulur mu? iyi 

bir eserin harabesini , orıun fena tamir 
edilmiş mamuresine tercih edenler 
haksız degildirlcr. - F atay 
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Günün içinden: 

Kim aldanıyor? 
Kanun "intihar,, hadiselerinin gazete sütunlarına geçmesini ya

ıak etmittir. Elimde istatistik bulunmadığı için kati rakamlarla söy
liyemiyeceğim; fakat, muhakkak ki, bu yerinde tedbir cana kıyma 
hadiselerini hayli den bayiiye azalttı. Y almz ıunu itiraf edelim: bu 
kanun yasağına dokunmadan, işi kitaba uyduran birçok gazeteler, 
hani harıl, intiharları okurlarına haber vermektedirler. 

Bunun için tutulan yol şu oldu: zabıta muhabirlerine böyle haber· 
leri yazarken biraz romancılık düşüyor. Birisi kendisini pencereden 
mi fırlatıp atmıştır? Onu o muhabir, eline alacak ve diyecektir ki: 

"Penceresinde bulunan saks1da açan çiçeklerin üzerine konan ke
lebeği tutmağa çalıtırken arka cebindeki tabanca ateş alarak alnın
dan vurulmuştur.,, 

Buna benzer birçok hadiseler okumuş, zihninizde romanlattırıl
mış kısımlarını atıp işin gerçek tarafını meydana çıkarmışsınızdır. 

Okurlarımıza hadisenin intiharolduğunu anlattıktan sonra kanun 
yasağmın ve bu yaaaktaki faydanın ne hikmeti kalır? 

Geçen gün bir lzmir gazetesinde şöyle bir haber okudum: 
''Bacada orta mekteb muhasebecisi 8. Nuri, dün sabah Bucada 

geçirdiği bir kaza neticesinde ölm_üştür. 8 . Nuri sabahleyin erkenden 
trcq olmak üzere berber 8. lbrahımin dükkanına girmiştir. Orada 
•akallarını fraf ettirdikten .onra kendisini lraf eden kallanın ayrıl
dığı sırada masanın üzerinde bıraktığı ustura yere düşmüş ve B. Nu
ri u•turayı kaldırmak üzere eği.lmİffİr. O sırada ayağı birden bire 
kaymış ve 8. Nuri yere düşmüf, ve usturanın keskin taralı boğazına 
ra&tlamı§ ve boğazını kesmiıtir ..• ,, 

Şimdi bu aatırlan okuduktan sonra böyle bir hadisenin imkansızlı
ğını dü§ünemiyecek kadar saf değilseniz, usturanın boğaza ne suret
le dayandığını anlamıyacak mısınız? 

O halde? Haniya gazetelerin intihar haberlerini yazmaları yasak
tı? Kimi aldatıyoruz? Okurlarımızı mı? Kanunu mu? Yoksa kendimi· 
zi mi? 

Bence aslında intihar olan hadiselerin çevir kaz yarunaıın şeklin
de yazılışı da yasak olmalıdır. Çünkü böylece hem hadisenin hakika· 
tİ'Ilİ okurlara anlatmış, hem de üstelik, açıktan açığa, yalancılık 
etmiş oluyoruz. 

icra paraları 
Vaktinde gidecek 

Adliye bakanlığı icra dairelerinin 
sahiblerine verilmek üzere diğer bir 
icra dairesine gönderdikleri paraları geç 
gönderdiklerini ve hazan paranın gön.. 
derilmesinden bir kaç gün sonra bu pa
raya aid tahriratı postaya verdikleri
ni yaptığ ı teftiş ve halkın bu hususta.
ki şikayetlerinden anlamıştır. Bakanlık, 
icra dairelerinin halkın vaki şikayetle
rini önliyecek şekilde muamele yapma. 
} arını ve şimdiden sonra diğer bir ic. 
raya gönderilecek paraların tahrirat 
lariyle aynı günde postaya veri_lmesi
nin teminini cumhuriy et müd~ei umu.. 
miliklerinden istemiştir. 

Ormanlar civarında 
nasıl hayvan 
otlattırılacak? 

Ziraat vekaleti, orman içinde ve 
orman civarındaki yaylalarda ne suret
le hayvan otlatılacağı ve köylülerle diğer 
hayvan sahiplerine ne şekilde izin veri_ 
leceği hakkında orman müdürlüklerine 
bir tamim göndermiştir. 

Bu tamime göre ormanlarda otlama, 

kışlama vesair hakkı olanlarla böyle bir 

hakkı olmadığı halde ormansız yayla 

ve boşluklarda hayvanlarını otla

mak istiyenler ayrı ayrı hükümlere 
tabi tutulmakta ve kendilerine kanun 
çerçevesi içinde kolaylıklar gösterilmek 
tedir. Tamimde ilgililerin müracaatla
rında yapılması mecburi olan muamele 
en ufak noktasına kadar tasrih edilmek· 
te ve başvuranlara derhal izin verilme
si emir olunmaktadır. 

Gece ücretleri 
Ekonomi Bakanlrğı liman işlerinde 

~alışan memurların gece mesailerinde 
alacakları yeni ücretleri tesbit etmiş

tir. Yeni ücretler şube amirleriyle İstan
bul ve İzmir liman reislerine her nö
betçi kaldıkları gece için 100 kuruş, in
zibatı temin ve kontrola memur olanlar
la fen memurlarına veya vekillerine 
50 kuruş, müstakil liman memurlarına 
ve makinistlere 40 kuruş, taifa ve oda. 
cılara 30 kuruştur. 

lzmir fuarında içki 
İzmir fuvarınm evvelce tahdid edi

len içki satış mmtaıkası dışında kal

mış olması ve mevcud satış yerlerinin 

halkın ihtiyacını karşılamıyacağının 

anlaşılmış bulunması dolayısiyle hu
susi ve istisnai bir vaziyet alan İzmir 
fuvarı mmtakası içinde de kadehle içki 

tılmasına hükümetçe müsaade edil. 
"stir. 

Nurettin ART AM 

Askeri terfi 
kararnamesi 

Milli Müdafaa Bakanlığı 30 ağus. 
tosta terfi edecek general, subay ve 
askeri memurlara aid kararnamenin ilk 
hazırlıklarına başlamış bulunmaktadır. 

Bakanlık bu yzl terfi edeceklerin sicil
lerini kolordulardan ve müı;takil fırka. 
lardan istemiştir. 

Bir belediye tahsildarı 
mahkum oldu 

İstanbul, 29 (Telefonla) - 153 lira 
ihtilas eden belediye tahsildarı Ramiz 
beş sene on ay hapse, 178 lira para ce
zasına ve müebbeden amme hukukun
dan mahrumiyete mahkum olundu. 

Güzelleşmek için yiyiniz! 
"Bir dirhem et bin ayıp ör

ter,, sözü, ilanihaye şişmanlam:ığa 

taraftar olanlarca kullanılırsa yan
!I!ş, fakat aç kalarak zayıflayıp ince 
görünmek sevdasına kapılanlara 

karşı kullanılırsa doğrudur. 

"Zayıflama rejimi,, nin sinir 
hastalıklarım çoğalttığı artık bir 
hakikattir: yemiyerek önce yağla. 
rımız olan adalelerimizle sinirleri· 
mızdan defedebiliriz; lakin kemik
lerimizi inceltemiyeceğimiz ne ka
dar doğru ise türlü yorgunluklara 
mukavemette en büyük yardımcıla
rımı zolan adalelerim.izle sinirleri
mizi tahrib etmekle de telafi edil· 
mez zararlar karşısında kalacağı· 
mız o kadar doğrudur. 

Genç kadınlar her çağda ve her 
yerde aynı gayeyi gütmüş/erdir: 

güzel olmak. Peruka, çinli kadının 
demir çarığı, büyük analarımızın 
balinalı korseleri, çeşidli boyalar 
ve nihayet, zayıflama rejimi bu ga
yeye eriştiren vasıtalar sayılmış

tır. Venüs gibi güzel olmak! Fa
kat Venüs'ün güzelliği tabii gü. 
zellikti ve Venüs, mlıuakakk ki, 
kendini aç bırakmazdı. 

insan vücudu demir, kalsiyom, 
ve bilmem daha ne kadar şimik 

maddeler istiycn bir fabrikadır. 

Onu muhtaç olduğu hiçbir madde
den keyfinizce mahrum bıraka

mazsınız. 

Gözlerinizin parlaklrğı, tır-

naklarınızın düzgünlüğü, derini
zin kadifeliği, saçlarınızın sıklığı 
hep yediğiniz et, meyva ve sebze. 
ler sayesindedir. 

"Can boğazdan gelir,, i unut~ 

ULUS 

Avcılık 
Kanunu 

Tatbik şeklini gösteren 
izahnamedeki yeni 

esaslar 
Finans bakanlığı avcılık hakkındaki 

kanunun tatbik şeklini gösterir bir izah 
name hazırlamıştır. Bu izahnameye gö
re kaza merkezleri 100, vilayet merkez
leri 200, ve istanbul vilayeti için 400 ku· 
ruş olarak tayin edilmiş olan tezkere 
harçları yeni kanunla Türkiyenin her 
tarafında avcı cemiyetlerinde aza olan
lar için 1 liraya, ha olmıyanlar için 2 
liraya indirilmiştir. Yeni kanunla köy
lerde ruhsat tezkeresi almağa mecbur o
lacaklara yalnız bu tezkereler harçtan 
istisna edilecektir. 

Sürek avı gibi toplu avcılıklarda a
sll avcdara yardım için bulunacaklar_ 
dan tezkere aranmryacaktır. Evine bi· 
tişik olan kendi erazisinde avlanmak is
tiyenler de ruhsat tezkeresi almağa 

mecbur olacaklardır. 
Ruhsat tezkereleri vilayetlerde vali

ler, kazalarda kaymakamlar ve nahiye
lerde direktörleri tarafından verilecek
tir. 

Yalnız tezkere harçlarının malsan.. 
dıklarmca alınması lazım geldiğine 

göre avcılık için izin istiyen şahısların 
verecekleri istidalar vali, kaymakam ve 
ya nahiye müdürleri tarafından icabe
den tekikat ve tahkikat yapılarak 

tezkere itasına müsade e d i 1 d i ğ i 
takdırde , mal memurluklarına havale 
edilecek ve mal memurlarınca da 
av t e z k e r e s i n d e n bir tanesi 
usulü dairesinde doldurularak harç a
lınıp bakbuz kesildikten ve alman harç 
mikdarı aynı zamanda tezkerenin buna 
mahsus mahalline yazılarak resmi mü.. 
hürle temhir ve mahallin en büyük mal 
memuru tarafından imza edildikten son· 
ra tezkere sahibine verilerek temhir ve 
imza ettirilmek üzere vali, kaymakam 
veya nahiye müdürüne sevkedilecek
tir. 

Bu memurlarda tezkerenin pulu Ü· 

zerine mühür ve imza koyacaklardır. 

Adliyede tayin ve nakiller 
Adliye Bakanlığı hakim ve müddei 

umumiler arasında yeniden bazı tayin, 
tahvil ve becayişler yapmağa karar 
vermiştir. Bu husustaki kararname pro. 
jesinin hazırlanmasına başlanmıştır. 

mayınız. i s terseniz ne yiyecegını
zi mütehassısından sorunuz, fakat 
Allah rızası için yiyiniz. - N. B. 

Taç giyme töreni hatlralan 

İngiltere kıralınm tac giyme t~ 
reninde kullanılan ve arbk lüzumu 
kalmayan bazı eşyamn sablması 

vazifesi Londra müzayede &alonun· 
da muhammin Bay Newman'a veril· 
miştir. Bu eşya arasında mesela 217 
altın yaldızlı arslan heykeli vardır. 
Bunlardan birini bir zenci hükümda· 
rı aatm almıştır. 

Ko!leksiyon meraklılarma öte beri 
aabnakla meşgul bir ticaret evi bü
tün eşyayı toptan almak istemişse de 
Bay Newman, bu ticaret evinin her 
hangi ihtikarlı bir kazanç arzusuna 
kapılması ihtimalini düşünerek tek
lifi reddetmiştir. 

Şimdiye kadar satrlan eşyadan 
küçük prenseslerin kanapeleri bir 
kaç aahib değiştirmiş ve her seferin
de de daha pahalı satılmıştır. 

Sokakta satılan ilk gazete - - ----
ilk defa müvezziler vasıtasiyle 

1883 de Londrada gazete sablmış ol· 
duğunu yazmıştık. Bu haberi tashih 
ediy-oruz: Bir fransız gazetesine ba
kılırsa ilk gazete 1864 senesinde Pa
riste bu suretle satılmıştır. Moniteur 
du Soir adım taşıyan bu gazeteyi 
Fransa dahiliye vekaleti puldan af· 
ebniş ve tiyatro kapılarında sattır· 

nuştır. 

Demek ki gazete müvezzilerinin 
tarihi 73 seneliktir. 

Gıdalı yemek 

Budapeşteli Magyaksağ arkada
fnnız - eski tabirle - bir şikemper-
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Köylüler kerestesiz kalmıyacak 
Köylüler ev, ahır, ziraat aletleri gibi 
ihtiyaçlarını nasıl temin edecekler? 

Kereste sıkmhsı kalmıyacak 
Köylerimizin hemen hepsinde ev, samanlık, ahır inşa ve ziraat aletleri 

imal etmek ve bunlara benzer bir talmn zirai ihtiyaçlan tahnin eylemek 
için dalına ağaca ve keresteye lüzum olduğunu ve köylülerimizin bu keres
teleri asgari masrafla temin etmek zaruretinde, yani bizzat ormanlardan 
kesip hazalayarak köylerine getirmek suretiyle tedarik mecburiyetinde 
olduklanm da biliriz. 

Mecmualarla ansiklopedik 

neşriyata yardım için 

Kültür bakanlığı 
tahsisat ayırdı 
Kültür Bakanlığı, memlekette çık

mekte olan fikir, edebiyat, sanat ve 
meslek mecmuaları ile ansiklopedik neş. 
riyata yapmakta olduğu yardımın saha
sını bu yıl biraz daha genişleterek yar
dım mikdarıru on yedi bin beş yüz li
raya çıkarmıştır. Geçen sene yardım e
dilmiş olan mecmualardan Ülkü, Var· 
lık, Yeni Kültür, Çığır, Kimyager, 
Türk Spor Kurumu, Karınca, Marma· 
ra, Ün, Taşpınar, Kaynak, Endüstri, 
Türk Şairl eri, Meşhur Adamlar Ansik
lopedisi, Akbaba, Uyanışı Fikirler, İçki 
Düşmanı, Yeni Türk, Sıyasal Bilgiler 
ve Talebe mecmaularma ilaveten bu 
yıl Yücel, Gündüz, Deniz, Pratik, Dok· 
tor, ekonomi postası, yeni çocuk ansik
lopetesi okul ve öğretmen, halk bil
gisi haberleri, kitab ve kitapçılık Ya
rım Ay ve Resimliay mecmualarına da 
yardım yapılmasının kararlaştığı ha.. 
her alınmıştır. (A.A.) 

İstanbulda vukubulan 
seyrüsefer kazaları 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bugün 

bir tramvay arabası Beyoğlunda 75 ya
şında Yasef isminde bir adama çarptı. 
Yasef, götürüldüğü hastanede 20 daki
ka sonra öldü. 

Köprüde bir otomobil Nadire ismin.. 
de 35 yaşında bir kadına çarptı. Kadın 
Cerahpaşa hastanesinde öldü. 

Kazaya sebeb olan vatman ve şoför 
hakkında tahkikata başlanıldı. 

Fatihte Şerif adında bir amele de 
yüksekten sokağa düştü ve kafası par· 
çanlandı. Şerif Greba hastanesinde öldü. 

verlik müsabakasını naklediyor: A
merika birleşik devletlerindeki kon· 
serve fabrikalarının en büyüğü 10 
bin dolar mükafat koymak suretile 
en kısa zamanda beş kap yemeği ye. 
mekten ibaret bir müsabaka yapmış
tır. Bu müsabakaya iştirak eden 74 
kişiden ellisi ikinci kapta müsabaka
dan çekHmiıler ve bu İşe devam e
denlerin sonlDlcularmdan biri olan 
Bostonlu bir pastırmacı en ciddi ra
kibini iki saniye farkla mağlub ede
rek mükafab kazanmı§tır. 

Beı kap yemek ıunlardı: çerez o
larak karides; sonra. alelade bir İlı- / 
aanm ancak onbeş dakikada yiyebi
leceği kadar kılçıklı bir tatlısu balığı; 

bir büyük porsiyon rozbif; )<eklik kı· 

zartması ve nihayet dondurma. 

Eskiden bir sirkte, hazmı imkan
sız öteberi yutma mehareti göster
mekle hayatını kazandığı bilinen şim
diki pastırmacının müsabakayı iki 
dakika 36 saniyede kazandığını gö
renler bu adamın bütün yemekleri 
çiğnemeden yutmuş olduğunu tah
min etmektedirler. 

Büyük şehirlerde yaşayan çocuklar 

Arsıulusal pedagoji bültenine bir 
tebliğde bulunan Amerika içtimai 
muavenet direktOrü Dr. R. Conkline 
göre büyük ıehirlerde yaşayan ço· 
cuklar köylerde yaşayan çocuklar· 
dan fazla hastalıklara mukavemet 
etmektedir; zira bu çocuklar adeta 
mikrob yuvalarında yaşamakta ol. 
duklarından kirli havayı teneffüs e
de ede bir nevi muafiyet iktisab e
derler. 

Doktorun dediğine bakılırsa köy 
çocukları şehir çocuklarından ziyade 
vereme müstaiddirler. 

Diğer taraftan, bir takım köyleri
miz vardır ki bwUamı geçimleri de 
ormanlardan kestikleri keresteleri 
kendi vasıtaları ile iç pazarlara ge
tirip satmakbr. 

Orman işleten ve kereste ticareti ya
pan müteahhidlere gelince: bunların da 
kısa müddetli mukavelelerle devlet or
manlarından • ve tabii rasyonel bir iş
letme tesisi suretiyle - k atiyat yapma.. 
lan icab eder. 

Bunlan dikkate alan Ziraat Vekale· 
ti yeni orman kanunu ile bu kanunun 
tatbik suretlerine dair olan nizamname 
çerçevesi dahilinde hazırladığı bir tami
mi vilayet orman müdürlüklerine gön
dererek köylülerin kerestelik ağaçları ne 
suretle keseceklerini ve müteahhitlerle 
yapılan kısa müddetli mukaveleli ser
best satışlara eskisi gibi devam oluna· 
cağını bildirmiştir. 

Tamimin umumi hatları şunlardır : 

A - Köylüler bu zati ihtiyaçlarını 
köy ihtiyar heyetleri tarafından tasdik 
edilecek bir beyanname ile orman idare· 
lerine bildireceklerdir. 

- Beyannamede bildirilen ihtiyaç• 
lardan mübalagalı görülmiyenler için 
derhal izin verilecektir . 

İhtiyaçmdan fazla kerestelik ağaç 
istiyenlerin bu istekleri en çok bir ay 
zarfında intaç edilecektir. 

İzin kağıdları toplu bir halde köy 
ihtiyar heyetine verileceği gibi ilgililer 
istedikleri takdirde mahalle mahalle ve· 
ya grup halinde de verilebilecektir. 

- Bu iş için ayrılan orman köy ihti
yar heyetine teslim edilecek ve kat'iyata 
başlatılacaktır. 

Köylüler ihtiyaç olarak gösterdikle· 
ri miktarın dörtte bir tarife bedelini ve
receklerdir. 

- Köylü mamulatını hazırladıktan 

sonra verilecek nakliye tezkerelerile 
ormandan çıkarak köyüne getirecek 
ve evini, ahır ve samanlığını yapacak ve· 
ya tamir ettirecektir. 

B - Ötedenberi kereeste yapıp bun· 
lan kendi vasrtalariyle iç pazarlara gö· 
türüp satmakla geçinen köyler halkına 
bu ihtiyaçlarını temin edecek vüsatte 
orman ayrılarak kendi aralarında küçük 
partiler halinde arttırmaya konulacak· 
tır. 

Fırtınadan devrilmiş ağaçlar da köy
lüler arasında satışa çıkarılacaktır. 

- Köylü alıcılar bunun parasını ilki 
peşin olmak üzere üç taksitte ödeyecek
lerdir. 

C - Şimdiye kadar yaptldığı gibi 
kısa müddetli mukaveleli serbest satış· 
lara devam olunacaktır. 

Bütün vilayetlerin orman müdürlük· 
lerine tamim suretiyle verilen bu emir, 
umarız ki, çok yakında kereste sıkıntısı
nı ortadan kati olarak kaldıracaktır. 

Orman muhafaza 
teşkilatı kumandanı 

Ankara'da 
Orman askeri muhafaza teşkilatı ku. 

mandanhğına tay in edilen tümgeneral 
Seyfullah evelki gün Ankaraya gelmiş 

ve vazifesine başlamışt ır. 

General dün de Ziraat Bakanlığına 

gelerek siyasi müsteşarla görüşmüştür. 

i················································~ 
: HAVA : ..•.......................•....................... 

Dün hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava kısmen bu

lutlu ve hafi f rüzgarlı geçmiş, ısı 27 de· 
rece olarak kaydedilmiştir. Meteorolo. 
ji işle ri genel direktörlüğünden verilen 
malfimata göre diin yurdun Kocaeli ve 
Ege mıntakalarmda hava açık, Trakya 
mıntakasınd a az bulutlu, diğer büt ün 
mmtakalarda bulutlu geçmiştir. Dün 
yağışlar kare metreye en çok Karsta 
12. Rize ve T rabzonda 10. Orman Çift
liğinde 8 ki logram sıı b · rakmıştrr. Dün 
en dti.si."k ıc;ı U 1• 1·1.,h fla R en yüksek 
ısı da Bodrl'nıAcı 33 dereı;:e o 1ara k k:-ıy. 

dedi lmiştlr. 
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Eski yol üzerinde 

B üyü.k harbın akabinde kurulan emni
yet sistemi yıkıldıktan sonra Av· 

rupanm siyasi manzarası gittikçe 
barbtan evelki Avro.paya benzemeğe 

başladı. 1870 harbmı kazanan Al
manya, istatükonun muhafazası için 
bir takrm politika kombinezonlan 
yapmıştı. Mağlubiyeti dolayısyile za
yıf bir vaziyette bulunan Fransa kuv
vetleninceye kadar bu kombinezonla
rı uzaktan seyretti. Almanyaya 1870 
harbmm tazminatını ödedikten, dahili 
siyasetine düzen verdikten ve as • 
keri vaziyetini de takviye ettikten son· 
ra asrın sonlarına doğru Çarlık Rus
yası ile anlaştı. Ve bundan sonra 
Bismarkın kurduğu müselles ittifakın 
hakimiyet devri arkada kalarak bir 
kuvvetler muvazenesi te.sssüs etti. 

Bu sıralarda lngilterenin vaziyeti 
henüz tavazzuh et:ınemişti. lngilizler 
daha bir müddet Splendid isolation si
yasetini takib ettiler. Fakat seneler 
geçtikeç bu yalnızlık siyaseti lngilte
renin işine elvennemeye başladı. Ve 
İngilizler, Avrupayı ikiye ayıran züm
relerden birine iltihak ebneye karar 
verince Rusyaya yanaşmak istediler. 
Ondokuzuncu asrın son senelerinde 
yapılan bu teklif strasında Jngiltere
nin vaziyeti zayıf, Rusyanın vaziyeti 
ise kuvvetli görünüyordu. Bir defa ln
gil tere bu teklifi yapmakla zaafını iti
raf et:ıniş vaziyete düşmüştü. Sonra 
Cenubi Afr.kada Boer muharebesi 
başlamak üzere idi. Rusya ise Asya
da çok seri bir inkişafa mazhar olu
yordu. Ruslar, lngilterenin teklifini, 
bu seri inkişaftan d~ğan endişeye 
hamlederek İngilizlerin uzattığı eli 
sıkmadılar. 

lngiltere bunun Üzerine Alman
yaya döndü. Garibdir ki teklif, bu
g~Ü İngiliz başvekilinin babası 
Jozef Chamberılain tarafından ya· 
pılmıştı. Almanya da Avrupa kıta
smda kendisini kuvvetli gördüğü için 
bu teklifi reddetti. İngilizler teklifi 
birkaç defa tekrar ettiler. Fakat Ce
nubi Afrikada bir avuç asi Boeri ten· 
kil edemiyen imparatorluğun dost
luğunda fayda görmediler. 

Haysiyeti rencide eden bu menfi 
cevab üzerine !ngiltere yavaş yavaş 
Fransaya meyletmeye başladı. 1904 
de fransız - ingiJiz itilafı imzalandı. 
iki dostu arasında köprü vazifesini 
gören Fransanın yardımı ile Rusya -
İngiltere itilafı da Üç sene sonra ya
pıldı. Almanya bundan sonra çember 
içine alındığından şikayet etmeğe başladı. 
Çemberi kırmak için yaptığı her te
~ebbüs, kendisini saran muhasım 

zümre arasındaki tesanüdü arttırma
ya yardım etti. Bu müddet zarfında 
Almanya boyuna siyasi zaferler ka
zanmıştı. Fakat her zafer, karşısın
daki devletler arasrndaki tesanüdü 
takviye et:ınek bakımından Alman
yanm vaziyetini biraz daha zayıflat
b. Almanya silahlarının kuvvetine, 
ve müttefikleri olan Avusturya - Ma
caristan imparatorluğunun ve ltal
yanm yardımlarına güveniyordu. Se
nelerce süren bu meydan okumadan 
sonra nihayet 1914 yazında imtihan 
günü gelince; Almanya tam otuz iki 
senelik müttefiki olan ltalyanm ken
disiyle beraber gelmiyeceğini gördü. 
Aym müttefik beş altı ay sonra karşı 

tarafa geçti. İttifakına sadtk olan A· 
vusturyanın da bir heyuladan ibaret 
olduğu ilk hamlede anlaşıldı. Al
manya harbı dört sene devam ettire
bilmiş ise, bunu, otuz iki senelik müt
tefiklerinin müzaharetinden ziyade 
boğazları mudafaa edip de Rusyanın 

adeta muhasara altında kalmasına, 

yavaş yavaş yıpranmasına ve niha
yet inhilal ebnesine yardtm eden 
türklere borçludur. 

Bunlar bir çoklarımızrn hatırladı

ğı, bazılarımızın da kitablarda oku
duğu dünkü hadiselerdir. Bugiinkü 
Avrupanır. da öyle bir yola doğru 

gibnekte olduğu görünüyor. Fransa 
Sovyet Rusya ile anlaşmış, Almanya 
da Orta Avrupada yeni müselles it
tifakını kurmuştur. Bu muvazene için
de lngil terenin vaziyeti müphem gö
rünü.yor. Fransa ile birlikte yürümekle 
beraber, Almanyayı da koruyor. lngil-

B. Hitleri.n nutku 
etrafında akisler 

devam ediyor 
Berlin, 29 (A.A.) - Gezeteler B. 

Hitlerin Vürtzburgda söylemiş olduğu 

nutkun ehemiyetine işaret etmekte ve 
bu nutkun "Almanyamn kollektif iş.. 

birliğinin tecrübelerinden artık tama
men şifayab olmuş olduğu,, manasına 
gelmekte olduğunu beyan eylemekte
dir 

Bcrliner Tagehlat, diyor ki : 
''Kollektif fikrin ideologlarının dü

şünceleri bir tak:m taslaklar halinde
dir, halbuki canlı milletlerle iş görmek 
mecburiyetindirler. ,, 

Koelniche Zeitung "İngilizlerle 
fransızlar bahri nümayişte bıııunmak
tan imtina etmek suretiyle bir hata irtL 
kah etmişlerdir. Zira ispanyol meselesL 
ni iğlak etmişler ve kollektif emniyeti 
Almanya nazarında itibardan düşürmüş
lerdir.,, diyor. 

ltalyan basmının fikri 

Roma, 29 (A.A.) - İtalyan basını, 
Hitlerin Vürtzhurgda söylediği nutkun 
bir çok kısunalrını neşrederek Laypzig 
hadisesini takib eden istişarelerin iflas 
ettiği noktasında israr etmekte ve Al
manyanın bundan sonra müşterek sis. 
teme müracaat etmemek hususunda 
verdiği karardan geri dönmiyeceğini 

tebarüz ettirmektedir. 
Gazeteler, ancak İtalya ile Alman· 

yanın itidal ve sükilneti sayesinde bir 
felaketin önü alınmış olduğu hakkın
da alman gazetelerinde çıkan makale. 
terden büyük parçalar iktibas etmekte· 
dir. 

Kanserin tedavisi 
kabil olacak mı ? 

Roma, 29 (A.A.) - Giornale d'İtaL 
yada, 8 sene devam etmiş araştrrmalarm 
neticelerinden bahseden Profesör Sa.. 
bino Lembo, şöyle diyor : 

"Kanser, Maymun kanı enjeksiyo
nu ile teşfiye edilebilir.,. 

Profesör, maymunun dahili ifrazat 
yapan guddelerinin de kanseri iyi et
meğe medarı olacağını ilave eylemek.. 
tedir. 

terede Alma!lya ile anlaşmak için çok 
kuvvetli bir cereyan vardır. Bu cere
yanın tazyiki altmda ve İmparator
luk konferansındaki müzakerelerin 
direktifi ile İngiltere hükümeti, Al
manyaya elini uzabnıştı. Alman ha
riciye vekili Von Neurath, ingiliz hü
kümeti tarafından davet edildi. Bu 
davet bütün dünyaya bildirildi Tam 
hareket edeceği urada Leipzig hadi
sesi çıkıverdi. Almanya, bunu baha· 
ne ederek İngiltereye gitmekten VB.7 

geçti. logiliz gazetelerine bakılacak 
olursa, İngiltere kamoyu, Von Neu
rathm fngiltereye gelmemek için ile
ri sürdüğü sebebe inanmaınaktadır. 

Eğer ansızın böyle bir anlaşmazlık 
çıkmışsa, bunun Londrada yapılacak 
görüşme ile halledilebileceğini iddia 
ediyorlar. Binaenaleyh Almanyanm 
İngiltere tarafından uzatılan eti red
debnesinde, 1898 senesinde amil dü
şünceleri, yani İngiliz vaziyetinin za
fr ve alman vaziyetinin kuvveti gibi 
mülahazaları görüyorlar, ve bu yüz
den aynr hassiyeti gösteriyorlar. Her
halde Leipzig kruvazörü hadisesi çı
kalı, İngiltere ile Fransa arasında da
ha sıkı bir mukarenet husule gelmiş
tir. 1905 senesinde Rusya Uzak şark
ta Japonya ile meşgul iken, bundan 
istifade etmek istermiş gibi görünen 
bir Almanya tarafından lngiltere ve 
Fransaya karşı takib edilen siyasetin 
husule getirdiği bir mukarenet. 

Velhasıl Avrupa politikası eski 
yol Üzerinde yürümektedir. Bu yolun 
çıkarı, daha doğrusu çıkmazı da ma
Hun olduğuna göre, öyle bir akibet 
ufuklarda şimdiden bel1nniş gibi gö
rünüyor. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

Karışmazhk t cili 
komitesi toplandı 

Karar cuma günü verilecek 

ispanyaya kaçırılmak istenirken Fransız kıyılarında tutulan silahlar 

Londra, 29 (A.A.) - Karışmazlık tali komitesi, Lord Plimut'un 
reisliği altında toplanmıştır. 

Bu toplantıda bulunmak üzere dün akşam hava yoliyle dönmüş o
lan B. Fon Ribbentrop, Dış Bakanlığına B. Grandi ile ayni saatte gel
miştir. 

Loodra, 29 (A.A.) - Press -

1 
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Association, aşağıdaki haberi neş- KUÇUK DIŞ HABERLER 
retmektedir: 

Karışmazlık tali komitesi, bu 
sabahki celsesinden sonra toplantı
sını cumaya bırakmıştı. Tatil es
nasında fransız • rngiliz kontrol 
projesi, muhtelif hukümetlere tev
di edilecektir. Bu sabahki toplan
tı esnasında alman ve İtalyan de
legeleri bu proje aleyhinde bir ta
kını itirazlarda bulunmuşlar, yal
nız bu projeyi hükümetlerine gö
türmeğe hazır olduklarını bildir
mişlerdir. 

Yeni Katalonya kabinesi kuruldu 
Barselona, 29 (A.A.) - Yeni Ka

talonya k~binesinde başvekil olarak B. 
Kompanis maliye bakanı olarak B. Tar
radellas ve dahiliye nazırı olarak da B. 
S·bert bulunmaktadır. Son iki zat, sol 
cenah cumhuriyetçilerindendir. Öteki 
bakanlar da bir kısmı sosyalist, bir kıs.. 
mı milli konfederasyona, bir kısmı da 
çiftçiler birliğine mensubdurlar. 

cephelerde 
Valansiya, 29 (A.A.) - Resmi teb-

liğ: 
Merkez cephesi: hafif topçu ve pi· 

yade endahtları olmuştur. Düşman topcu 
kuvvetleri, Madridin merkezini bom
bardıman etmiştir. 

Biskaya cephesi: Asi kuvvetlerin 
sıkrştırılmasına devam olunmaktadır. 

Asi kuvvetler, Somogudoya hücum et
mişlerdir. İleri hareketleri durdurul
muştur. 

Öteki cephelerde vaziyet değişme
miştir. 

Asilere göre 
Salamanka, 29 (A.A.) - Resmi teb-

liğ- Biskaya cephesi: Kuvvetlerimiz, 
kuvvetli yağmurlara rağmen ileri hare
ketlerine devam etmiştir. Birçok ırmak
lar aşılmış ve V almaşeda önüne varıl -
mıştrr. Limanın cenubunda 170 rakamlı 
noktada elde edilmiş 500 milisci hatla
rımıza iltica eylemiştir. Birçok köyler 
zaptolunmuştur. 

Santander, Leon ve Asturi cephele
rinde ehemiyetsiz topçu ve piyade ateşi 
Granade cephesinde hafif topçu ateşi te
ati olunmuştur. 

Aragon, Soriaı Madrid, A vila cep
heleri: değişiklik: yoktur. 

Hava muharebesi 
Faris, 29 (A.A.) - Valensiya'dan 

bildirildiğine göre, deniz üzerinde hü
kilınetçilerin bir tayyaresi ile frankist • 
lerin bir tayyaresi arasında bir hava mu
harebesi olmuştur. Hükumetçilerin tay· 
yaresi, denize düşmüştür. 4 kişiden iba
ret olan mürettebatı, bir ingiliz gemisi 

X Varşova - Karakovie baş pisko
posunun endişeli sıhhi vaziyeti ve Ro· 
manya kıratının bulunması, Monsenyör 
Sapieha ile hükümet arasındaki anlaş • 
mazlığı biraz yatıştırmıştır. 

X Paris = Otel, restoran ve kahve 
sahipleri komitesinden bir heyet dün 
başvekil Şotan'ı ziyaret ederek 3 tem • 
muzda bu müesseseleri kapatmak hak • 
kında verilen kararı teyid etmişlerdir. 

Başvekil komiteyi uzlaşmağa davet et
miştir. 

X Vaşington - Çin maliye bakanı 

B. Kung, B. Hull'ü ziyaret etmiştir. Bu
ziyaret, bir nezaket eseri olarak yapıl • 
mış bir ziyarettir. 

X Vaşington, - Moskova - Van
kuver seferini yapmış olan 3 sovyet tay
yarecisi, B. Hul1'ü ziyaret etmişler ve 
müteakiben beyaz saraya giderek B. 
Roosevelt tarafından kabul edilmişler • 
dir. 

X Londra - Lordlar kamarası, ge
çenlerde avam kamarası tarafından ka
bul edilmiş olan ve talakın teshiline mü
teallik bulunan kanun layihasını ikinci 
okunmasını mtüeakih kabul etmiştir. 

X Tarente - Foka adındaki büyük 
seferler icrasına yarayacak denizaltı ge· 
misi dün denize indirilmiştir. 

Amerikan çelik 
fabrikalarında çalışma 

başladı 
Yungstovn, 29 (A.A.) - 33 günsü

ren bir grevden sonra çelik fabrikala.. 
rında çalışan 15000 işçi işe tekrar baş. 
lamışlardır. 

Endüstri teşkilat komitesinin ba
şında bulunanlar mücadelenin henüz 
başlamış olduğunu ve bütün kuvvetle. 
riyle fabrikaların açılmasına mani oL 
mağa çal ı şacaklarını bildirmişlerdir. 

Varrende vukubulan bir patlama ne
ticesinde yüksek tevettürlü bir hat ha
rah olmuş ve cereyan kesilmiştir. 

tarafından alınmrştır. Bunlardan birisi 
ağrr surette yaralanmış idi. Yaralarının 
tesiriyle ölmüştür. 

Bir asi geminin bombardımanı 
Valensiya, 29 (A,A.) - "Kanarias'' 

olduğu zannedilen bir asi harb gemisi 
dün Sagonte'yi bombardıman etmiştir. 
Ölen ve yaralanan yoktur. Fakat hasa
rat mühimdir. Sahil bataryaları ateş aça
rak gemiyi Balear adaları istikametinde 
kaçmağa icbar etmişlerdir. 

leasın icmaı 
~--~~--~~~----~~-------i 

Bu yılı harbsiz 
atlatamıyacakmıyız? 

COMHURlYET'te Yunus Nadi, bu 
endi§e verici suali sorarak, ispanyada 
bazı devletlerin müdahalelerinden do
ğan enternasyonal vaziyetin son derece 
tehlikeli olmakta devam ettiğini aöylQ. 
yor. Bazı devJetler lapanyada mücadele.. 
nin behemabal Franko taraftarlarının za. 

feriyle bitmesini istemekte ve bu neti -
ceye varmak için ellerinden geleni yap
malda oldukları için Avrupa harbma §İ.m
diden başlamı§ gözüyle bakmakta bata 
olmaz. 

Muharrire göre Franko'nun zaferini 
tervic etmek için akai halde İspanyada 

bolşeviklik teessüs edeceği iddialan bir 
vesileden ibarettir. Çünkü bu elim ve 

korkunç hadiseleri yaşamış olan iapan-

yol milletinin gözü dört açı.lımştır. O 
kendi kendine bırakılsa makul ve sakDa 
yeni bir nizam kut'maktan başka bir ıe7 
yapmıyacaktır. Fakat Almanya ve ltalya 
nın, ispanyada faşizmin kurulmasını 

istemeleri, daha ziyade lngilterenin riic.. 
at hattım kesmek ve Fransayı alt etmek 
içindir. "Acaba cidden dünyada bUDUD 
böyle olabileceğini düşünenler var IDl

drr? Ve eğer bunu böyle düşünenler 
varsa Avrupa harbının İspanyol toprak
larında şimdiden başlamış ve cereyan 
halinde bulunmuı olduğunda fÜpbe 
olunur mu?" 

''İspanyol işleri Üzerindeki noktai 
nazar farklarından dolayı her geçen gÜa 

Avrupa'yı yeni ve çok kanb bir boiut
maya biraz daha fazla yaklaşbnyor. 

Oyle ki bu yıl harb olmaz wnud.lan daa 
bu adım!arla her gün biraz daha fazla 
auya düşüyor. Gittikçe bu yılın barbsu 
geçirilmesi imkansızlaşıyor. Buna IQ. 

min, kimlerin nasal cesaret ettiklerini 
araştırmak havsalaları yakan dli§ünc:e
lere meydan veriyor. 

lspanyol işinde behemahal Fnuıko 
tarafı galib gelsin ve orada her halde o 
çeşid bir nizam kök tutsun demek, behe
mahal bir Avrupa harbmı göze almak 
demektir. Eğer ispanyaya yeniden yeni
ye ve külliyetli surette kuvvetler gönde
rildiği tahakkuk ederse bizi Avrupa har· 
bmdan ancak sayılı günlerin ayırdığım 

la.bul etmek zaruri oJacaktır. Bu tak -
dirde ise bu yılı harbsız atlatamıyacağı
mız neticesi kendiliğinden çıkar. 

Bütün milletlerin ufukta hazırlanan 
bu haileyi hayret ve dehşetle temaıa et
:ııekte olduğunda şüphe yoktur.,, 

AGIRSANAYIKURULURKEN 

Cümhuriyet'te mühendis İbrahim 
Ayad imzasite okuduğumuz bir makale
de memleektimizde bugün için henüz 
motör sanayii kumıaya imkan olmadığı 
düşüncesi Heri sürülerek buna sebeb ola
rak kalifiye işçi mevcud olmaması 

gösterilmektedir. 

Muharrir, usta işçinin ağır sanayide 
oynadığı rolün ehemiyetini ve burada 
ihtisasın en kıymetli unsurlardan oldu
ğunu belirterek, memleketi sanayi!eşti

rirken, gitgide genişleyen sanayiimizin 
ihtiyacı olan ustaları yetiştirmek için 

avrrca çalışmamız lüzumundan bahse.. 
eliyor. Bugün memlekette mevcud usta 

mektcblerinin ihtiyaca kili olmaktan 
uzak bulunduğunu söyliyen muharrir, 

küçük birer fabrika şeklinde her türlü 

makine işleriyle uğraşan birer sanat 

mektebinin bütün vilayetlerimizde açıl
masını lüzumlu görerek diyor ki: 

" Bu fabrika şeklindeki sanat mek

teblerinin beherini tesis ve onun faali -

yetini idame için ebemiyetine göre iki 

ila üç yiizbin lira kafi geleceğinden bu 

tarzda 40 sanat mektebinin vücude ge

tirilmesi için 8 ila 9 milyon liranın sar -

fma lüzum görülecektir. Fakat bu nak

di fedakarlığa karşı tadad ettiğimiz fay• 

dalardan maada azami on sene zarfında 

memleketimizde yüz yirmi bine yakın 

kıymetli usta ve işçi yetişecektir. lşteı 

biz de o zaman, ve hatta üç beş aene 

zarfında, memleketimizde yüksek kud • 
ret ve kıymeti haiz harb tayyarelerirü, 
motör1eriyle beraber inşa edebilmek ka
biliyetini ihraz etmiş oluruz.ı, 

AN KARA BiRASI Besleyici bir içkidir 
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DUNKU 1 Yabancı göziyle ve BUGÜNKÜ IRAN 
Ba Aıra~olfil Tahran ~Dyaıır~itö ©l©D©lyosüD~ 

A 
modern lran 

syada tayare ile bir tetkik seya. 
hati yapmış olan iransız mu. 

barriri Ph. d'Estailleur - Chanteraine 
- -

Kardeş milletin tarihine ve 
bugünkü vaziyetine bir bakış 

•ı ran Asyanm cenubu ga_r~isin-
de, şimalen Hazer denızı ve 

Tü.Mistan, şarkan Afganistan ve Bülu
cistan, cenuben Halici Fars ve garben 
Mezopotamya ile mahdud olup nüfusu 
tahminen 16.000.000 dur. İran yaylası
nın garbi sathimailinden teş.ekkül edip 
İndo-Kuh ve Kafkas dağlannm arası
na sıkışmış olan bu memleketi Etrek, 
Kızrl-Ozen, Aras ve saire gibi nehirler 
ıular. Mütenevvi mahsulleri ve yeryer 
çok mahsuldar erazisi vardır. 

İran 1906 senesinderrberi meşruti
yetle idare olunur müstakil bir dev

lettir. 
Pek es.ki zamanlarda Asyanın Pa-

mir yaylası civarında aryalar zuhur e
derek bunların bir takımı İndus (Sind) 
vadisini, bir kısmı da şimdiki İran 
crazisini işgal etmişlerdir ki !randa 
yerleşenler Medes'ler ve Persesler idL 

ler. 
Miladdan tahminen 560 sene evvel 

meşhur Keyhosrev ( Cyrus) Medesle
rin bükümetini devirmiş ve yerlerine 
haniler kaim olmuşlardır. Keyhosrev 
Gildaruicr (Chaldeens) ve Mısriler ile 
ittifak ederek Lydia hükümdarı Cresus 
ün İran için endişeyi badi olan iktida
rına hatime çekmiş ve Anadoluyu da 
birlikte zabtetmi,tir. (Miladdan 554 se
ne evvel.) Sonra da Gildanilere dönerek 
onlardan Babil şehrini almış ve az bir 
zaman içinde müstakillen bütün garbi 
Asyanın sahibi olmuştur. 

Birinci Dara (Darius) zamanmda 
(M. E. 521 - 485} iranda idari teşkilat 
mükemmelen vücude getirilmiş ve 
İran, Mısır'ı zaptetdikten başka. Cam.. 
byse devrinde Pencab erazisini, İndus 
(Sind) nehri havzasını ve şimdiki Rus
yanın Karadenize mücavir olan cenub 
taraflarını kendi hududu içine almış-

tır. 

Nihayet, Erdişiri - Babegan (Ar
taxerxes) mi15.dm 226 senesinde Sasa
niler (Sassanides) sülalesini teşkil et
miş ve bu sülale arablar tarafından 1-
ranm zaptolunduğ u tarihe kadar, ya- · 
ni miladın 65 senesine kadar devam et
miştir. 

Arablarm !randa 1220 miladı sene
sine k?dar imtidad eden saltanatları, 
İslamiyet havzasında biribiri ardınca 
zuhm eden tefrikaJ ~ rdan dolayı sırf i
tibari bir şekilde devam etmiş, ve ara.. 
da sırada baş kaldıran valiler ve iranh 
ve turanlı prensler hususi hüküınetler 
tesis etmi~ler ve bunlardan Tahiriler, 
Saffariler, Aali-Büveyh ve sonra Gaz
neviler arab hülefasiyle birlikte İran 
lizerinde hüküm sürmüşlerdir. 

Gaznevilerin saltanatına Selçukiler 
varis olmuşlar ve bunlar da miladın 
1194 senesinde indirilerek yerlerine 
Kbareznıiler geçmişlerdir. On üçüncü 
as ırda İran Cengiz hanın muzaffer ordu
larına mukavemet edemiyerek mogolla
rın idaresi altına girmiş ve bu idare mi
liidrn 1405 senesine kadar devam et. 
miştir. 

Nihayet, Nadir şah. Safevileri or
tadan kaldırmış ve o sıralarda her ta
raf tan taarruzlara duçar olan lranı 
izmihlaldcn kurtarmıştır. Miladın 1779 
senesinde, bir çok dahili muharebeler
den sonra, Kacar sülalesi İran tahtına 
geçmi~ ve Miladın 1832 senesinde Rus
yaya, bir muharebe neticesinde mühim 
arazi terketmiştir. Nihayet, idareleri 
gittikçe mihverinden çıkmış olan Ka
cariler, büyük Avrupa b.arbından sonra, 
1ram büsbütün idare edememişler ve 
memleket onların idaresizliği yüzün. 
den senelerce bir çok korkunç tehlike
ler atlattıktan sonra inkiLab yapmış ve 
bu ink.ilab neticesinde, bu gün lram 
demir elleriyle idare eden Majeste R!
za Şah Pehlevi sülalesini tesis e.:icrek 
1925 senesinde İran tahtına geçml~tir. 

•• ran en eski medeniyetlerden bi-
ridir. İranlıların eski dilleri 

''Zend,, idi. Eski dinleri de başlangı

cı tarihin karanlıklarında kaybolan zer
düştilik (Mazdeisme) idi. Zerdüşt. mi-

, ................ ..., ..... ~ .•. ._. ................ ,..., 
i Büyük hükümdarlan Dara'- i 
i lann ve KeylıünerJlerin lütuha- i 
i tile mqhar olan lran, umumt>n i 
i tamlan bir temeddüniin vak- i 
i tiyle en yiik•ek mertebe.ine i 
i vcuıl olma§ idi. lran bunca is- i 
i tilalara uğradıktan ve bir fOk i 
i geriledikten •onra yeniden di- i 
i rilerek bugünkü me11Ud Peh- i 
! levi lranı oldu. f 
! Majeste Rıza Şahm paJi- ! 
! §ahlık tahtına geçtiği 1925 se- ! 
f neaindenberi lran, mügarilcy- ! 
! hin •ay ve himmet sar/etmesi, ! 
! yurdseverlik ve hükümdarlık ! 
! vazifelerini iyice idrak eyleme- ! 
! si ve memleketin bütün i§leriy- ! 
! le inceden inceye İ§tigale vakit ! 
! bulmast ve bilhassa kullandığı t 
! sulh politikası sayesinde haki- ! 
ı katen terakki yoluna girmi§tir. ! 
i Majeste Rıza Şah Pehle- 1 
i vi ile Reisicumhur Atatür- i 
i k'ü biribirine bağlıyan bii- i 
i yük ve •amimi muhabbet ve- i 
i bu iki sevimli şefin iki kardeş i 
i millet arasında vücude getire- i 
! bildikleri itilaf şmkta sağlam ! 
! bir sulh temin edecek ve dün- ! 
! ya barışıklığının da mühim a- ! 
! millerinden biri olacaktır. ! 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 !addan tahminen on altı asır evvel 
(Atropatenee) de, yani şimdiki Azer
baycanda doğdu. 

İran müslüman olduktan sonra o
rada yetişen başlıca şairlerden birinci
si, miJadın onuncu asrında yaşamış 

olan Ferdowsi'dir. Şahnamesi dünyada 
mevcud altı büyük dasitandan birdir. 
Miladın on birinci asrında bedbi'l ve 
epicurien philosophe Khayyam yetiş

miştir. Khayyamın rubaileri bugün me
deni lisanların cümlesine terceme ediL 
miş ve herkesce tanıtmıştır. On ikinci 
asırda kasideleriyle çok maruf o&an 
Enveri ve büyük mutesavvıflardan At
tar zuhur etmiştir. On üçüncü asırda 
hukemadan ve ahlakiyundan Şirazlı 

Saadi ve meşhur mütesavvxf Mevlana 
- Celaleddin - Rumi ve on dördüncü a
sırda Şirazlı Hafız ve Cami yetişmiş
lerdir. Bugüne kadar, birer birer sayıla
mıyacak gibi daha bir çok parlak şair
ler ve müverrihler handan çıJanışlar
dır. 

M uhtclif devirlerde, bir çok ırk
lar !randa hakim vaziyetınde 

bulunmuşlar ise de, İranlıların hay-
ret edilecek kadar metin olan havatiyet 
kudretlerini kıramam.ışlardır ve İran 

bir çok badirelerden sağlam kurtulmuş
tur. 

İranın asrl terakkisi şimdi handa 

hükümran olan Majeste Rıza şah Peh

lcvinin işleri eline aldığı günden baş
lar. Müşarileyhin büyük himmeti ve 
metin iradesi sayesinde, !ram Hazer 
denizinden Halici Farsa kadar yarıp 

geçecek bir demiryolunun inşasınc şi

malden ve cenubtan birlikte başlanıl
mış ve memleketin şarkından gc1rbma 
doğru uzanan geniş çölleri geçmeğe 

şimdiye kadar mani olan dağlar ve de
reler, köprüler ve tönellerle aşılarak ve 
azametli Elborı tepeleri ve korkunç 
Loristan dağlan parçalanarak ve sene
lerce uğraşılarak hakiki bir sanat abi
desi vücude getirilmiştir. Bu demıryo• 
lu Hazer denizi cihetinden Tahrana va
sıl olmuş ve orada Asia garlarının en 
güzeli ve en mükemmeli ad olunmağa 
layik büyük bir istasyon binası da ya
pılarak açılma resmi bu senenin ıptida
sında Şah tarafından icra o
lunmuştur. Halici - Fars sahilinden şi
male doğru yürüyen hat dahi bu sene 
içinde ikmal olunarak şimal hattiyle 
birleşecek ve açılma refimi yapılacak
tır. 

İranın büyük şehirleri bütün düz 
ve geniş şose yollarla biribirine bağlı-

dır ve bu yollarda otomobiller munta
zam işlemektedir. Majeste ı;ah pehlevi
nin en mühim icraatlarından biri de 
bütün yollarda emniyetin tekarrür ede
bilmesi için ilk evel li§iretlerin kaffesi
ni silfilılarmdan tecrid etmiş olmasıdır. 

İranda izcilik teşkiHl.tı da pek ıleri 
gitmiştir. Maarif nezaretinin teşvikiy
le kızlardan ve erkeklerden mürekkeb 
izci grupları büyük şehirler arasında 

gezintiler tertib ederek sport hareket.. 
lerine iştirak etmektedirler. Erkekler
den ve kızlardan mürekkeb izcilerin 
!dedi son dört sene zarfında on iki bine 
baliğ olmuştur. 

T ahranm Pehlevi mahallesinde 
300.000 metre murabbaalık era-

zi üzerinde gayet muazzam bir "Cite 

Universitaire,, inşa olunmaktadır ki 
bu ., her dört fakülteyi birden ihtiva 

edecektir. Müsbet ilimler, adedleri her 

gün artmakta olan mektebler vasıtasile 

ve büyük bir süratle memleketin her 

tarafına intişar etmekte bulunmuş ve 

çarşafı başlarından attıkları gündenbe-

ri kadınların ve genç kızların malQmat 

tahsiline gösterdikleri rağbet çok şa

yam dikkat bir dereceye çıkmıjtır. 

Bundan başka, on iki senedenberi her 

yıl !randan başlıca Fransaya, Alman

yaya, İngiltereye, İtalyaya tahsillerini 

ikmal etmek ve bir meslekt~ ihtı• as 

• 

kesbeylemek üzere, Avrupada iTanlı 

kontrolörlerin nezaretleri altında, bir 

çok talebe gönderilmiş ve bunlar tah

sillerini bitirip İrana avdet ettikleri za

man, her biri kendi m~sleğinde tevzif 

edilmiştir. 

Hazer denizi ile Halici Fars sahili

nin müdafası için Avrupadan yeni ve 

son sistemde "Garde-cotes" ler getiril

miş ve Şehinşah Pehlevinin zamanına 

kadar hiç bir deniz kuvveti mevcud o]_ 

mıyan İran denizcilikte maharet kes

betmek üzere !talyaya yüzlerce talebe 

göndermiştir. 

Tahranın günden güne güzelleşme• 

si ve gittikçe artan nüfusun ikametine 

salih ve bütün sıhi şartları haiz hiı şe

hir halini alması iç.in bükü.met müte

madiyen çalışmaktadır. Tahran bugün 

baştan başa elektrikle aydınlanmaktadır 

ve şehrin içinde onbin elektrik feneri dL 

reği mevcuddur. Tahranın, şimdiye ka

dar şeraiti sıhiyeyi pek haiz olmıyan 

içilecek sularının da temizlenerek, bir 

taraftan içilmeğe, bir taraftan da top

rağın sulanmasına mahsus iki nev'e 

ayrılması ameliyesi bu günlerde icra e

dilmek üzeredir. Tahranın yakınların

da bulunan "Keretch,, nehrinin suyu 

müteaddid büyük havuz .arda taktir o

lunduktan sonra demir borulardan ge

çirilerek kısmen içilmeğe, kısmen de 
ziraate sarfolunacaktır. 

G iylam vilayetinde pek mebzul 
miktarda pirinç, Lahicanda çay, 

!rak (Sultanalıad ve civarı) da buğday 
ve hububat, Tebriz, İsfahan ve sair 
yerlerde bol bol meyva yetişir. 

Majeste Rıza şahın en ziyade ima
rına himmet sarfettikleri ve İranda yap
mak istedikleri iktisadi yeniliklerin 
birer küçük örneğini tatbik için her 
yerden evvel göz önünde bulundurduk
ları Mazenderan vilayetidir. Bilhassa 
tabiatın feyzine mazhar olan bu şimali 
vilayet müşarileyhin itinayı mahsusu 
sayesinde QOk ileri gitmiştir ve Hazer 
denizi kenarındaki limanları ve zarif, 
medeni köşkleri ve latif porta
kal ve turunç bahçeleri ve istih
mama salih sıcak ve soğuk su banyolarr 
ile seyyahların dikkatlerini celbetmek· 
tedir. 

gazetesine yazryor: 
25 nisan 1926 da tahta çıkmış olan 

yeni hükümdar, her şeyden önce bir 
canlandırıcı olmuştur; o, hususi men
faatlerin karğaşahğı içinde her türlü 
entrikalara sahne olan ve büyüklüğü
nü yapmış olan ananeleri unutmaya 
meyleden bir memlekette milli şuuru 
ihya etmek istemiştir. 

Daha yirmi yıl önce, Tahrandan elli 
kilometre mesafede insan kenidini em
niyette hissedemezdi. 

Vilayetlerin başında bulunanlar, 
onları kontrol etmeğe ve icabında ko. 
rumaya muktedir olmıyan merkezi ida
reye hiç aldmş etmiyorlardı. Maliye 
en fantezist metodları takib ediyor, 
devlet ve hususi şahıslar ekonomisi şu 
veya bu idarecinin kararlarındaki isa
bet derecesine göre bucalayıp gidiyor
du.. Askeri sahada, İran milletinin ırsi 
kalitelerinden, nadir istisnaların dışın
da, faydalarulmıyordu. 

Bugün her şey değişmiştir. İnkişaf 

eden mutlak ve devamlı bir inkilabtır. 

Her yerde usulü dairesinde girişilnıiş 

olan ve çok mantıki bir surette idare e... 
dildikleri anlaşılan muazzam çalışma

lar ve demirden bir el sayesinde nizam 

ve asayiş tesis edilmiştir. 

H er ~eyden evel münakaleleri te-
mın etmek lazımdı; bu itibarla 

yollar yapıldı ve iyi bir bakıma tabi tu

tuldu. Uzak mmtakalar için, tayyare
ler, süraftli temas ve tesirli bir müra
kabeyi mümkün kılmıştır. 

İran bir ziraat memleketidir. Çift

çilerin sulama işlerini tanzim etmeleri 

ve toprağı değerlendirmelerine yaı. 

dım için 1933 de bir ziraat bankası te-

sis edildi. Ve memleket ekonomisine 

yalnız ziraatin hakim olması mahzuru

nu izale için şimdi memleketin endüst

rileşmesi için gayretler sarfedilmekte

dir. 

Altı şeker fabrikası, dokuz doku-

ma fabrikası, beş kibrit fabrikası, içki 

fabrikaları, tütün fabrikalarr, elektrik 

lranda her §ey değişmi§tir, lnkişal 
eden, mutlci.k ve devamh bir inkilab. 
tır. Her yerde usulü daire.sinde giriıil
miş olan ve çok mantıki bir surette i. 
dare edildikleri anlaşılan mua.z:%ant 
çalrşmalar ve demirden bir el •aye. 
•İnde nizam ve cuayiş te.sis olunma§. 
tur. -- -ısantralları her yerde kısa .zamanda vü
cude gelmiştir. 

Nihayet İran; dünyanın her tarafm
da altına inkilab eden petrola sahib
tir. 

1908 de cenub şarki mmtakasmda 
bir İngiliz tarafından petrolün keşfe
dilmesinden sonra ingiliz - İran pet
rol şirketi kurulmuştur. İngiliz bükü. 
metinden büyük müzaharet gören bu 
şirket, petrolu bir piplayn vasıtasiyle 
Basra civarına akıtmak için büyük 
gayretler sarfetti. 

1932 de yeni Şahın hükümeti şir
ketle İran devleti arasında imzalanmış 
olan muahedenin İrana daha fazla men
faat tem.ini için yeniden gözden geçi
rilmesini istedi. İhtilaf büyüdü, ve an_ 
cak milletler cemiyeti konseyinin 1933 
nisanında bir müdahalesinden sonra ve 

her iki tarafın uzlaşma zihniyetiyle 

hareket etmesiyle halledilebildi. 

Hakikaten, İran petrolü, Irak pet.. 

rolleri üzerindeki ingiliz kontrolü ile 

beraber, İngilterenin ekonomik, mali 

ve bilvasıta asken sahadaki kudretinin 

esaslı unsurlarından birini teşkil eder. 

Tam Hindistan y-olu üzerinde bu

lunduğu iç.in bu petrol kaynakları, ay. 
n bir ehemiyet kazanmaktadır. Genç.. 

leşmiş ve rönesans devrine girmiş 

olan İran için de bir yandan İngiltc

renin müzahereti, bir yandan işletme 

karlarının % 20 siyle birlikte 676.000 

sterling tediyesi azımsanamıyacak 

bir şeydi. 1935 de 8 milyon ton petrol 

çıkarılmış ve bu yüzden İran hazinesi

ne 2 milyon sterlin girmiş olduğu dü

şünülürse, bu gelirin devlet için ne bü

yük bir nimet olduğu kolayca anlaş1-. 

ht. 

•---REÇETELERINIZI--
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse· 
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasmdc. 
Telefon: 2018 

Ankara Valiliğinden 
Polatlı - Eskişehir yolunun Beylik köprü mevkiinde Sakarya 

üzerindeki Beylik köprü ile buna mücavir bir ahşab köprünün ta
mirat i~i açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 12.7.937 pazartesi günü saat 15.30 da vilayet binasında 
toplanan daimi encümen odasında yapılacaktır. Keşif bedeli (1683) 
lira (19) kuruş ve muvakkat teminat (126) lira (30) kuruştur. 

Bu işe aid keşif evrakı vi!Syet nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin yukarıda yazılı tarihte ticaret odası vesikası ve temi
nat mektub veya makbuzlariyle birlikte daimi encümen riyasetine 
müracaatları. ( 1743) 2-2902 

KREM 
~ 

BALSAMtN~~ 

Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yeg§ne sıhht \ 
kremlerdir. Cildi besleı. Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Varım aıurdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~ 
dıkları sıhhi gUzellik kremleridir. 

KREM BALSA.MİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~ 
ı - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin y?.ğsız gündüz için beycı.z renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

tNGtLfZ K ANZUK ECZANESİ 
Bevoğ'lu - İstanbul 
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lnönü havacılık kampı 
Kamp, 5 temmuzda törenle 

çal.şmalarma başl.yor 

ULUS 

Üniversite meydanına 
bir heykel dikilecek 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Univer

ıite meydanına, Atatürk'ün gençliğe hi
tabesini ve gençliğin Ulu Öndere bağ
lılığını temsil eden büyük bir heykel 
dikilecektir. Heykelin projesini güzel 
sanatlar akademisi profesörlerinden 
Berliş hazırlamaktadır. 

B. Şotan parlamentodan 
itimat reyi aldı 

(Başı ı. inci sayfada) 

tizah takrirlerlnin tehirini taleb sadedin. 
de itimad istiyeceğim.,. 

Komünistlerden B. Rene - Jan, kür
süye gelerek hükümetin programı ve 
bilhassa zirai ıslahat hakkında başka 
izahat ve tasrihatta bulunması lazım 

gelmekte olduğunu söylemiştir. 

Jerdir. Okuma bitince sol cenah sırala· 
nnda alkI§lar kopmuştur. 

Senato celseyi saat 16.35 de tatil et. 
miştir. Yarın 9 da toplanacaktır. 

Türk hava kurumunun İnönü yük
eek yelken uçu§ kampı, temmuzun be· 
tinci günü büyük bir törenle açılacak 
ve çalışmalar başlıyacaktır. Türk hava 
kurumu genel merkezi, gençlik yığın. 
lan arasında büyük bir alaka uyandı
ran kamptan en çok verim alabilmek i
çin bu sene kampta modem tesisler yap 
tımııştır. Bugünkü halde İnönü örnek 
bir havacılık kampı halini almış bulu
nuyor. 

Genel merkez, kampın açıhşıiyle ü
yelerin kampa gönderilişine dair bir ta. 

limatname, hazırlamış ve bunu şübelere 
bildirmiştir. Bu talimatnamede şunlar 
vardır: 

1 - Orta mekteb mezunu ve lise ta
lebeleriyle üniversite ve muadili mek
teb talabelerinin imtihan ve kamp vazi
yetleri dolayısiyle İnönü yüksek uçuş 
kampına hareket zamanları şu suretle 
tesbit edilmiştir: 

a) Haziran sonuna kadar imtihanla
rı biten talebe: 

Ankara 3 temmuz 19,45 treniyle ha
reket ve 4 temmuz saat 4,01 de lnönüne 

Hüse gin Cahid 
Beraet etti 

İstanbul, 29 (Telefonla) - İzmit 
asliye mahkemesi, vali - Hüseyin Ca. 
hid davası hakkındaki kararını verdi. 
B . Hüseyin Cahid davasından vaz geç. 
tiği için mahkeme vali aleyhindeki da
vanın sukutuna, Akşam gazetesinde çı
kan yazının Hüseyin Cahid tarafından 
yazıldığı hakkında kati bir sarahat ol
madığı ve diğer taraftan, esasen yazıda 
da belediyenin şahsiyeti maneviyesi ve 
B. Muhiddin Üstündağ'ın şahsı hakkın
da tahkir edici bir hal görülemediği 
için, Hüseyin Cahid Yalçınla Akşam 
gazetesi yazı işleri müdürü B. Enis Tah. 
sin'in beraetlerinc karar verdi. 

Açık hava konserleri 
Cumhur reisli ğ i bandos~nun -?ef 

İhsan Künçcr idaresinde olarak bugün 

Kamutay bahçesinde vereceği açık ha. 

va konser inin programı: 

1- W agner: Marş. Nibelungen. 

2 - F ontenellc : Vals . Jitan 

3 - C. F ranck (Re minör) senfoni. 
No. 1 

4 - Massenet : Süit. Sen Dramatik 
5 - Brahms: Enlermedze. Türkiş 

SON 

YAVRULARIMIZ 
Kızılay Cemiyetinden: Cemiyeti

miz tarafından bastırılan ve doğuştan 

iki yaşına kadarki bebeklere nasıl ba
kılacağını öğreten YAVRULARIMIZ 

adlı kitab satışa çıkarılmı~tır. 

Nefis ve parlak bir kağıd üzerine 

renkli bir surette basılmış olan bu ki -

tahta: yeni doğan yavruya annenin süt 
verme tarzı, bebeğin gıdaları, yemek ve 
uyku zamanları, yatak odası, bezleri, 
giyecekleri, bebeği giydirme tarzları, 

dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı 

hastalıklardan korunma yollan, bebeğe 
yaptırılacak hareketler, oyunlar, iti· 
yadları anne ve babanın çocuğa vere
cekleri t erbiye 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. 
lstanbulda yeni postahane civarın

da Kızılay Satış deposunda ve kitab. 
çılarda satılmaktadır. 

Kutlu Apartmanında 
İkamet, yazıhane ve muayene

hane olmaya elverişli kiralık o
dalar vardır. 

Atatürk bulvarı: Yenişehir 
2-2883 

varış, 

İstanbul 2 temmu% 14,50 treniyle 
hareket 3 temmuz saat 2,10 da İnönüne 
varış, 

İzmir 3 temmuz saat 9,03 terniyle ha 
reket Eskişehirde Diyarbekir _ Hay
darpaşa terinyle 4 temmuz saat 9,01 de 
lnönüne varış, 

Edirne 28 haziran 22,47 treniyle İs
tanbulda 29 haziran 14,50 treniyle hare
ket 30 haziran aaat 24,10 da İnönüne 
varıı. 

Talebelerin hareketleri telgrafla İn
önü Türkkuşu gamp direktörlüğüne bil· 
dirilecektir. 

2 - Bütün şübelerde mevcut pla
nör muhafazasına mahsus çadırlar, İn
önü Türkkuşu kamp direktörlüğü adre
sine gönderilecektir. 

3 - İmtihan vaziyetleri dolayısiyle 
talebe parça parça kampa geleceklerin
den iaşe hususunda buna göre tedbir a
lınacaktır. 

Kamp direktörlüğü bütün teşkila
tiyle bugün İnönünde vazifesine başla
mış bulunmaktadır. 

İzmit'in kurtuluşunun 
17. inci yıldönümü 
İzmit, 29 - İzmitin kurtuluşunun 

on yedinci yıldönümü bugün coşkun te
zahürlerle kutlandı. Şehir baştan başa 
bayrak ve taklarla bezenmiş bulunuyor. 
Sabahleyin atlı ve yaya olarak köyler. 
den gelen ve milli kuvvetlerimizi tem.. 
sil eden bir kafile binlerce halkın se
vinç göz yaşı ve alkışları içinde şehre 
girmişlerdir. Bu kafile içinde cephan~ 
taşıyan kadın ve çocuklar da bulunu. 
yordu. Kutlama saat 10.30 da cumhuri. 
yet alanında yapıldı. Muhtelif hatib
ler söz alarak İzmitin kurtulutuna aid 
nutuklar eöylediler. Anıta • çelenkler 
konuldu. Gece büyük bir fener alayı 

şehri baştan başa dolaştı. Şehir neşe ve 
sevinç içindedir. Saat 22 de halkevi ta. 
rafından belediye bahçesinde bir kır ha. 
losu verildi. 

Orman muhasebe direktörlüğü 
Orman genel direktörlüğü muhase

be direktörlüğüne finans bakanlığı mu
hasebat genel direktörlüğü kontrolörü 
B. Adil terfian tayin edilmiştir. 

1 KÜÇÜK iÇ HABERLER 1 
X İstanbul, (Telefonla) - Belediye 

karasinek mücadelesine başlıyor. 
X lstanbul, (Telefonla) - Sırt ha· 

mallan 100 imzalı bir istida ile emniyet 
müdürlüğüne müracaat ederek İç Ba
kanlığınm sırt hamalları hakkındaki em
rinin tatbikini istediler. 

r···R·-A·o··v···a·····~ . . . . . ........................................... . 
ANKARA - Öğle neşriyatı: 12.30 

-12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50-
13.15 Pliik: türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: 18.30-19.00 Muhte
lif plak neşriyatı. 19.00-19.30 Türk mu. 
sikisi ve halk şarkıları (Mahmut Karın
daş ve arkadaşları). 19.30-19.45 Saat aya
n ve arapça neşriyat. 19.45-20.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rı
za ve arkadaşları). 20.15-20.30 Edebi 
konuşma. 20.30. 21.00 Plakla dans musi
kisi. 21.~21.15 Ajans haberleri. 21.15. 
21.55 Stüdyo salon orkestrası. {l- Bal
Jeron: Danse Bosnaque. 2- Gauwim: 
Orientales. 3- Kalman: Faschingsfee: 
4- Audran La Poupee. 5- Sousa: Tbe 
Liberti Bell). 21.55-22.00 Yarınki prog. 
ram ve istiklal marşı. 

Mebusan meclisi, istizah takrirleri
nin müzakeresini tehir ederek 142 re
ye karşı 393 rey ile hükümete itimad 
beyan etmiştir. 

Senatoda 
Faris, 29 (A.A) - Senato reisi B. 

Jannöney, posta bakanı B. Löbanın se
natonun Blum kabinesinin düşme&ine 
yol açu:ış olan hattı hareketini şiddetle 
tenkid eden geçenlerdeki nutkunu pro
testo etmek üzere saat 15,10 da senato 
celsesini açmıştır. 

B. Jannöney, celseyi açtıktan sonra 
Şotan'ın bir mektubunu okumuştur. 

Başbakan bu mektubunda senatoya kar. 
şı hürmetinden ve iki meclisin arasını 
bulmağa azmetmiş olduğundan bahset
mektedir. 

B. Blum önceden kararlaştığı üzere 
kabinenin beyannamesini okumaktan 
imtina etmiştir. Zira politik dostu B. 
Löbaya tevcih edilmiş olan tevbihe işti
rak edemezdi. 

Beyannameyi B. Blum'un yerine 
B. Saro okumuştur. 

Senato azası, beyannaamenin okun
maiuru tam bir sükun içinde dinlemiş. 

Ankara 
Komisyonu 

l\lektebler l\lühayaat 
Reisliğinden 

Siyasal bilgiler okulu talebesinin yatak takımlariyle çamaşırla. 
rmm ihale tarihinden teşrinisani 937 gayesine kadar yıkama ve ütü· 
lenme işleri çık ekailtmeye konulmuttur. Eksiltme 5. temmuz 937 
pazartesi saat 15 de mektebler muhasebeciliği binasında yapılacak
tır. Muvakkat teminat 269 lira 21 kuruştur. Şartnamesi parasız ola
rak her gün mektebte görülebilir. Te~inisani 937 gayesine kadar 
yıkatılacak çamaşır ve yatak takımlarının tahmin edilen mikdariyh 
fiat tahminleri aşağıda yazılıdır. 

Nevi Mikdarı 

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

Orta parça 
Havlu torba peçete 
masa örtüsü gibi 
şeyler 

Küçük parça 
Mendil çorab 
yaka gibi eşya 

azı çoğu 

15.000 35.000 

13.()00 23.000 

8.000 13.000 

Parça başına tahmin edilen 
fiat 

1. kuru, 25 santim 

3. kuruş 50 santim 

1. kuruş 90 santim 

(1648) (2-2763 

Bonne'nin iz.ahları 
Faris, 29 (A.A.) - Parlamento fi.. 

nans komisyonu finans bakanı B. Bon. 
nenin mali vaziyet hakkında uzun izah
larını dinlemiştir. Balcan hükümetin 
"genişletilmiş salahiyet,, projesinin tat. 
biki suretiyle elde etmek istediği mali 
kalkınma programının ana hatlarını izal 
etmiştir. 

Komisyon 15 reye karşı 20 reyle hü. 
kümet projesini hiç değiştirmeksizin 

tasvib etmiştir. Altı kişi müstenkif kal· 
mıştır. Bunlanlan beşi komünist ve bi. 
ri sol cenah demokratıdır. Bütün sos
yalist ve radikal sosyalistler lehte rey 

vermişlerdir. 

Yeni kabinenin kararları 
Paris, 29 (A.A.) - Şotan kabinesi 

bu sabah ilk defa olarak cumhur reisi 
Löbrön'ün reisliğinde toplanmış ve kabi· 
ne beyannamesinin tanzimi işi ile meş
gul olmuştur. Aynı zamanda frank üze
rinde spekülasyona engel olan, büdcenin 
muvazenesini temin eden ve devlete ya
pılmış avanslar hakkında Bank dö Frans 
ile yeni bir antant alcdini mümkün kılan 
''genişletilmiş tam salahiyetler" kanu
nunun tanzimi ile de iştigal etmiştir. 

Öğrendiğimize göre, B. Şotan, mü· 
kelleflerden B. Blum'un istediğinden 

daha fazla fedakarlıklar istiyecektir. 
Hükümetin kanun projesi, kabine be • 
yannamesinin okunmasından sonra he
men parlamento tarafından görüşüle -
cektir. Görüşmelerin devamınca borsa 
kapalı olacalc ve yabancı döviz üzerine 
muamele yapılmıyacaktır. 

Borsa kapalı 
Paris, 29 (A.A.) - Borsanın kapan

ması ve altın veya yabancı döviz ödeme• 
lerinin durdurulması, finans bakanının 
teşrii meclislerde görüşmeler devam et· 
tlği sırada parayı spekülasyondan masun 
bulundurmalc hususundaki azmine de -
met etmektedir. 

F ranuı bankannın teJ birleri 
Paris, 29 (A.A.) - Fransa banka· 

sı parlamentoda mali projelerin görüş • 
melerinin devamı müddetince bütün 
kambiyo muamelelerini tatil etmiştir. 

Bununla beraber fransız bankası ile kre· 
di müesseseleri, turistlerin seyahat ede
bilmeleri için muktezi ecnebi dövizi ver
meğe devam edeceklerdir. 

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

Aktif 

Kataı 
Altın saft kilogram 21.044,242 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Tilrk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın saft kilof!nır• 5.054.474 
Altına tahvili kabil serbest 
döviz1er 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine te'9 fi kan ltazine tara· 
fınd;:an vaki tediyat 

<;enedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

f:,5ham ve tahvilat cüzdanı: 

1 l 
Deruhte edilen evrakı 

A naktiyenin karşılığı es· 
ham v,. tahvil§t (itibari 
kıymetle) 

B Serbest esham ve tahvilAt 
~vanalar: 

1 Altın ve döviz üzerine 

ı 
Tah·ıilat üzerine 

•·"sedl'lrlar: 
"1uhtelif: 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
Haziran 1937 Vaziyeti 

URA 

29.600.409.98 
15.745.211.-

956.936.25 

1.821.673. 71 

7.109.521.60 

45.530.17 

40.952.332.07 

158.748.563.-

13.496.827.-

4.000.000.-
31.870.650.01 

37.416.479.98 
3.761.517.49 - ------

66.626.45 
7.868.513.06 

Yekun 

URA 

46.302.557.23 

1.821.673.71 

48.107.383.84 

145.251. 736.-

35.870.650.01 

41.177.997.47 

7.935.139.51 
4.000.000.-

12.926.837 .86 

343.893.97 5.63 

Sermaye: 
ihtiyat Akçeıi: 

Adi ve fevkalAdo 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine tevfikan hazine tara• 
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili iHlvetcn 
ted. vazed. 

Türk liras• mevduatı: 
Döviz teahhüdah: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

LiRA 

2.105.172.40 
4.516.007. 70 

158.748.563.-

13.496.827.-

145.251.736.-

19.000.000.-

9.000.000.-

1.533.33 

28.893.966.86 

Yekun 

Pasif 

UR> 

ıs.000.000.-

6.621.180.10 

173.251. 736.-

13.294.019.41 

28.895.500.19 
106.831.539.93 

343.893. 97 5.63 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: t skont'J ha ddi % 5 1 
/ .,. altın iizerine avans 

---~ -

ı 

Bira Parkı Ankar"nın Biricik Eğlence Veridir. 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu llanları .._________________ ------------------· 

14 kalem baytari ecza kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Be
deli (11600) liradır. İhalesi 5.7.1937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
.İlk teminatı 870 liradır. Evsaf ve şartnamesini almak ve görmek 
istiyen satın alma komisyonuna müracaat ve ihaleye gireceklerin 
2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat ve teklif mek-. 
tuplarile birlikte belli gün ve saatinden en az bir saat evel M. M. \f • 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1612) 2-2702 

Garnizonu 

Bursa 
Mudanya 

İLAN 
Ton Muhammen tutan 

903 
154 

Lira Krş. 
13.996 50 

2.156 00 

tık teminatı 
Lira Krş. 

1.211 43 
161 70 

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

kapalı zarf usulüle 6. temmuz 937 salı günü saat 17 de Bursa askeri 
satm alma komisyonunda tophane binasında eksiltmeye konacak.. 
tır. Muhammen fiatları ile ilk teminatları yukarıda yazılıdır. Şart
namesi Bursa askeri satın alma komisyonu ile İstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın alma komisyonlarmdadır. Eksiltmeye 
girişeceklerin alım satım kanununun 2, 3, cü maddelerindeki vesi
kalariyle teminat mektub1annx havi teklif mektublarını ayni gün 
saat 16 ya kadar Bursa askeri satın alma komisyonuna vermiş ola
caktır. Bu saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen teklif 
mektubları almmıyacaktır. Bursa ve Mudanya garnizonunun kömü
rü bir istekliye veya ayrı ayrı isteklilere verilebilir. (1639) 

2-2761 
tLAN 

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

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

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

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

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

İLAN 
1 - Her bir tanesine tahmin edilen bedeli 800 kuruş olan 

10.000 tane battaniye kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 400 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 5250 liradır. 
4 - İhalesi 2.7.937 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılr vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından en az bir saat evel milli müdafaa ve-
kaleti satın alma komisyonuna vermeleri. (1562) 2-2664 

İLAN 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 330 kuruş olan 

70.000 tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 1205 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-

ti yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 12.800 liradır. 
4 - İhalesi 2.7.937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun.2 ve 3 çü mad

delerinde yazdı vesikaları ilk teminatları ile teklif mektublarmı 
ihale saatından en az bir saat evel Milli müdfaaa vekaleti satın al-
ma komisyonuna vermeleri. ( 1563) 2-2665 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 2080 lira olan 400 kilo bronz tel ile 

2300 metre toprak altı telefon kablosu açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltmesi 6 temmuz 937 s:ı lı günü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminatı 156 l iradır. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma KO. dan parasız alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 iincii maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün ve 
saatında M. M. V. satın alma KO. da bulunmaları. (1678) 2-2806 

BİLİT . 
1 - Biçilen ederi 2700 lira olan bir ışrldak ile grup elektrojeni 

aç k eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 8 temmuz 937 perşembe günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 202 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi M . M. V. satın ama KO.dan parasız alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nıın 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
gun ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları (1679) 

2-2807 
BİLİT 

1 - Hepsine biçilen ederi otuz iki bin beş yüz lira olan 374 
kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 17-temmı...:-937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 2437 lira 50 kurustur. 
4 - Şartm.mesi 165 kuruşa M.M.V. satın alma ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunı teminat ve 2490 sayılr kanu-

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarınr ihale saatmdan bir sa at evvel M.M. V. satın alma ko.na 
vermeleri. (1371) 2-2382 

BİL İT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 11.080 

lira olan 404 metre murabbaı maun ile 406 metre murabbaı kayın 
kaplama tahtası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eks:ıtmesi 14 ağustos 1937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminat 831 liradrr. 
4 - Şartname ve evsafı M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunui teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
gün ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmalan. 

(1812) 2-2992 
İLAN 

1 - Bir tanesine biçilen ederi 850 kuruş olan 500 tane battaniye i
le bir tanesine biçilen ederi 55 kuruş olan 4800 tane havlu ve her 
bir çiftine tahmin ediJen fiyatı 160 kuruş olan 1200 çift deri eldi
ven ayn ayrı eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini parasız almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Battaniyelerin ilk temitaı 318 lira 75 kuruş. Havlunun ilk 
teminatı 198 ve eldivenlerin ilk teminatı 144 liradır. 

4 - Havlunun ihalesi 3. 7.937 C. ertesi günü saat 11 de. Batta
niyeni nihalesi 5.7.937 P. ertesi günü saat 11 de ve eldivenlerin iha.. 
Sesi 7.7.937 çarşamba günü saat 15 tedir. 

5 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3. madde
lerinde yazrlı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale saa
tında miıli müdafaa vekaleti SA. AL. KO. na vermeleri. (1627) 

2-2717 
İLAN 

1 - Her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 374 kuruş olan 10.415 
çift dahili ve her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 365 kuruş olan 
8728 çift harici fotin kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 355 kurşa almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk temin;ı.t mikdarı 4790 lira 47 kuruştur. 
4 - İhalesi 10. 7. 1937 C. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad.. 

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek· 
tublarını ihale saatından en az bir saat evel milli müdafaa veki-
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1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 208,5 kuruş olan ve 
müteahhid nam ve hesabına almaca kolan 20.000 kilo sarı sabunlu 
kösele açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 3127.5 liradır, 
4 - İhalesi 5.7.937 P. ertesi günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazdı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
saatında milli müdafaa vekaleti satm alma komisyonuna vermeleri. 

(1614) 2-2733 
İLAN 

46 kalem eczayi baytariye kapah zarf usulile satın almacaktır. Be
deli {15400) liradır. !halesi 4.8.937 çarşamba günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 1155 liradır. İstekliler evsaf ve şartnamseini almak ve gör
mek istiyen satın al. komisyonuna müracaat ve münakasaya gire
ceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektublarile birlikte belli gün ve saatinden enaz 1 saat evel M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1613) 2-2734 

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

cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Odunun tut-ırı 16065 lira olup muvakkat teminatı 1204 lira 

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

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten 
bir saat eveline kadar levazrm amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1674) 1-2830 

İLAN 
Cinsi Miktarı M. bedeli İlk teminatı Eksiltme Eksiltme 

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

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

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

lif mektupları eksiltme saatinden bir saat eveline kadar kabul olu
nur. Yulaf şartnamesi 188 kuruş mukabilinde komisyondan alına
bilir. İsteklilerin evsaf ve şeraiti öğrenmek üzere hergün ve eksilt
meye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanuni 
vesikalarile Lüleburgaz Tümen satın alma komisyonunda bulun-
ma 1 arı. ( 17 50) 2-2909 

İLAN 
1 - Her bir tanesine biçilen bedeli 900 olan ve pazarlık günü 

bir istekli tarafından teklif edilen fiyatı pahalı görüldüğünden 
1050 tane portatif karyola kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Şartnamesini parasız almk ve örneklerini görmek istiyenle-
rin her gün komisyon gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 630 liradır. 
4 - İhalesi 2.7.937 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin Z490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesika ve ilk teminatlariyle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından en az bir saat eve! harb okulu satın 
lma komisyonuna vermeleri. (1625) 2-2719 

İLAN 
1 - Diyarbekir kor ve tayyare alayı eratmın üç aylık ihtiyacı 

için üç yüz bin kilo fabrika unu kapalı zarf usuliyle satın auna
caktır. 

2 - Tahmin bedeli otuz bin lira olup muvakkat teminatı iki bin 
iki yüz elli liradrr. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler yüz elli kuruş bedel muka
bilinde kolordu levazımından alabilirler. 

4 - 15.7.1937 perşembe günü saat onda kolordu satın alma ko. 
misyonunda zarflar açılarak kati ihalesi yapılacaktır. Mezkur gün 
ve saate kadar zarfların komisyona verilmiş bulunmaları şarttır. 
İstekliler teklif mektuplarile birlikte vesika ve teminat makbuz-
larını vereceklerdir. (1804) 2-2990 

İLAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiatı 10 lira olan ve kapalı zarf

la münakasaya konulup talip çıkmayan 1050 tane mafraş pazarlık
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle-
rin hergün komisynoa gelmeleri. 

3 - İlk teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 3.7.1937 cumartesi günü saat 13 dedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde yazılı vesikaları ve ilk teminatlarile birlikte tam ihale 
saatinde harp okulu satın alma komisyonuna vermeleri. 2-2991 

BÜYUK PJYANGOSU 
J üncü keşide 11 temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan l>aşka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

D i KK AT : 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 günü akşamına kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra b!iet üze
rindeki hakkı sakıt olur. 

leti satın alma komisyonuna vermeleri. (1644) 2-2795 
İLAN 

1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 675 kuruş olan 500 tane 
bakır kapaklı karavana açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle-
rin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 253 lira 13 kuruştur. 
4 - İhalesi 10.7.937 C. Ertesi günü saat 11 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atında milli müdafaa vekaleti SA. AL. KO.na vermeleri. (1721) 

2-2865 
İLAN 

1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 15 kuruş olan 28,000 tane 
mendil açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle-
rin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 315 liradır. 
4 - İhalesi 7.7.937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

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

(1645) 2-2765 
İLAN 

1 - Her bir kilosuna tahmin edilen bedeli 645 kuruş olan 
1350 kilo 60 ve 500 kilo 50 numaradan olmak ve müteahhid nam ve 
hesabına alrnacak olan keten iplikleri açık eksiltmeye konmuştur. 

Z - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 894 lira 94 kuruş.tur. 
4 - İhalesi 14.6.937 P. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı kanun. 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
saatmda M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

( 1358) 1-2314 

İLAN 
6.8.937 cuma günü ihale edileceği 20,22, haziran 937 günlerinde İ• 

lan edilen 4.000 kilo şarjörlük yaylık çelik şartnamesinde değişik
lik yapılmasına lüzum görüldüğünden mezkur ilanlar hükümsüz.. 
dür. (1728) 2-2870 

4.000 KİLO ŞARJÖRLÜK YAYLIK ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 4.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

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

1 
Devlet De1Uiryollan ve Limanları Umum 

M iidiirliiğii Satınalma Komisyonu hanları 

İLAN 
Muhammen bedeli 20000 lira olan bir adet dar ve muhammen be

deli ( 165000) lira olan iki adet normal hat kar kürer makinesi 
26-8-1937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zaırf usulü ile Ankara 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin dar hat için 1500 ve normal hat için de 
(9500) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. 
resmi gazetenin 7-5-1936 Gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar et. 
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğifü vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay . 
darpaşada tesellüm ve sekv şefliğinden dağıtılmaktadır. (1707) 

2-2912 

1LAN 
Muhammen bedeli 14920 lira olan elektrik kaynak telleri ile 

muhammen bedeli 13550 lira olan oksijen kaynağı için tel ve ~u
buklar 6-8-1937 cuma günü saat 15.30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın aiınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin elektrik kaynak telleri için 1119 hra 
ve oksijen kaynak telleri için de 1016.25 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5-936 gün ve 
3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis.. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadrr. 

(1662) 2-2840 
İLAN 

Muhammen bedeli (150.000) Lira olan Sivas atölyesi vinç ve 
transbordörleri 23-8-1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin {8750) Jiralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 g. •:e 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satrlmaktadır. (1643) 2-2839 

İLAN 
Muhammen bedeli (74472,60) lira olan ilaç ve tıbbi malzeme 

8.7.937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarcıda 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek is ti yenlerin ( 4973.63) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin ?.5.936 gün ve 
3297 No.lu nüshasında intişar· etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 370 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1687) 2-2842 

İLAN 
Muhammen bedeli (18360) lira olan 100 ton telgraf ve iki ton bağ 

teli 15.7.1937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulıyle An· 
karada Nafıa vekaleti binası içinde toplanacak olan 9 uncu artırma ve 
eksiltme komisyonunca satın alınacaktı r. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1377) liralık muvakka-t teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alını ıış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Ankarada idare bi
nası içindeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden d~ğıtılmaktadır. (1738) 

2-2953 

ANKARA İCRA DAİRESİ 'GA YR1 MENKUL SATIŞ 
MEMRLUÖUNDAN: 

Ankaranın Firenk özü mevkiinde kain tapunun 123-19 numara
sında kayıtlı 24. 7 .1937 ve yedi sahife No. lu 3217 metre murabbaı 
bağ ve evi aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık art. 
tırmaya çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI: 
Hududu: şarkan kasap Ali Hoca veresesi, şimalen Behiye, ce

nuben Lakafosboli ve kısmen kayalık, garben kısmen Behiye ve 
kısmen kayalık ile mahduttur. Bağ haraptır. Evi ise harap olup 
kerpiçten yapılmış ve bir gözden ibaret kulübe heyeti umumiyesi 
ne 150 lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI: 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 2.8.937 tarihine müsadif 

pazartesi günü saa~ 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi gayri men
kul satış memurluğunda yapılacaktır. Talipler mala takdir edilen 
kıymetin yüzde 7 ,50 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu ve yahud kanunen teminat kabulü lbım gelen 
tahvil vereceklerdir. 

Tapu ve tahliye masrafı ve harçları müşteriye, malın mütera
kim vergisi ile dellaliye satış bedelinden ödenecektir. 

2 -Tayin edilen günde mala teklif edilen bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde 75 ini bulduğu takdirde üç defa nidadan sonra en 
çok artırana ihale edilecektir. Teklif edilen bedel mala takdir edi
len kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en yüksek teklifte 
bulunan müşterinin teklifi baki kalmak şartile 17.8.1937 tarihine 
müsadif salı günü saat 16-16 ya kadar yapılacak ikinci artırma 
sonunda gene teklif edilen bedelin kıymetinin yüzde 7 5 ini bulmak 
şartile üç defa nidadan sonra en çok artıran müşterisine ihale e
dilecektir. Bu artırmada da teklif edilen bedeli muhammen kıyme
tinin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde satış geri bırakılır. Ve borç 
2080 No. lu kanun hükümlerine tevfikan beş sene tecil edilir. Her 
iki artırma sonunda mal müşterisine ihale edildiği takdirde bedeli 
ihale derhal veya verilen mehil içinde teslimi vezne edilmezse iha
le bozulur. Ve kendisinden evel teklifte bulunan müşteri de teklL 
fi veçhile almadığı takdirde yeniden 15 günlük bir artırma sonun
da üç defa nidadan sonra en çok artırana ihale edilir. Ve aradaki 
fark ve mahrum kalınan faiz ve sair masraf evelki müşteriden hük
me hacet kalmaksızın resen tahsil olunur. 

3 - Artırma şartnamesi 18.7.1937 tarihinden itibaren 34/140 dos
ya numarasile dairede herkes tarafından görülebilir. Alıcılar daha 
evel gayri menkulün hususi vaziyetini ve satış şartlarını görmüş. 
okumuş ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul ü. 
zerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde memuriyetimize bildirme
leri aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış bedeli-
nin paylaşmasından hariç kalacakları ilan olunur. 2-2987 






